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Förord 
till den första upplagan av den svenska översättning-

en av den Heliga Qur’anen 

 
Den Heliga Qur’anen är muslimernas heliga skrift. Den 

uppenbarades av Gud till den Helige Profeten 
Muhammad, måtte Allahs välsignelser och frid vara med 
honom, i Arabien för ungefär 1400 år sedan. 

Uppenbarelseprocessen började år 610 e kr då islams 
Profet var ungefär 40 år gammal, och fortsatte under en 
period på ungefär 23 år. Fastän skrivkonsten var föga 

utbredd i Arabien på den tiden, nedtecknades den Heliga 
Qur’anen från första början, och olika skrivare anlitades 

vid olika tider för detta ändamål. De mest framstående av 
dessa skrivare var: Abu Bakr, Ali, Zaid bin Thabit, Zubair 
ibn al-Awwam, måtte Allah vara nöjd med dem alla.  

Dessutom lärde ett stort antal av den Helige Profetens, 
måtte Allahs välsignelser och frid vara med honom, 
följeslagare sig Qur’anen utantill allt eftersom den 

uppenbarades. Att lära sig stora litterära verk utantill var 
inte något nytt för araberna. De var i själva verket stolta 

över sitt enastående minne och ansågs oöverträffade i 
detta avseende. Det är känt att vissa av dem lärt sig över 
100 000 verser av arabisk poesi utantill.  

På så sätt bevarades den Heliga Qur’anen medelst ett 
tvådubbelt system från början till slut, vilket resulterade 

i att den Heliga Qur’anens text förblev oförändrad och 
intakt. Och de försök som vissa västerländska forskare 
har gjort för att bevisa motsatsen har misslyckats. 

Kritikerna tvingades slutligen, efter att ha använt 
kritikens strängaste regler, medge att den Heliga 
Qur’anen idag är exakt samma uppenbarelse från Gud, 

som den Helige Profeten Muhammad, måtte Allahs 
välsignelser och frid vara med honom, förde vidare till 

sina efterföljare.  
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Sir William Muir skriver i sin bok Life of Mahomet, London 
1912, Vol I, s. 22-23: 

”Stridande och förbittrade grupper som uppstod i och 
med mordet på Othman själv mindre än ett kvarts sekel 

efter Mahomets bortgång, har sedan dess splittrat den 
Mahometanska världen. Ändå har endast en Coran 
godtagits bland dem; och att de alla samstämmigt använt 

samma Skrift i varje tidsålder fram till idag, är ett 
obestridligt bevis på att vi nu har exakt den text som 

iordningställdes på denne olycklige Kalifs befallning. 
Förmodligen finns det inte i hela världen något annat 
verk, som under tolv århundraden bevarat sin text så 

oförfalskad.” 
 

E M Wherry skriver i sin A comprehensive Commentary of 
the Kur’an, London 1896, s. 349, Vol I:  

”Qur’anens text är den mest oförfalskade bland alla 

verk av likvärdig ålder.” 
 

Lane Poole skriver i sin Selections from the Kur’an, 
Turnber, London, 1879, Inledning s.c: 

”En ovärderlig förtjänst hos Kuranen är att den inte 

råder någon som helst tvivel om dess äkthet … Varje 
enskilt ord kan vi nu läsa med full visshet att det stått 

där oförändrat genom nära trettonhundra år.” 
 

Bosworth Smith skriver i sin Mohammad and 
Mohammedanism, London 1874, s. 22: 

”I Kuranen ha vi utan tvivel Mohammads exakta ord, 

utan förkortning eller tillägg.” 
 

Professor T W Arnold skriver i sin Islamic Faith, London, 

s.9: 
”Texten i denna upplaga motsvarar i allt väsentligt de 

faktiska uttalanden som Muhammad själv gjorde.” 
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Fastän det inte är möjligt att i detalj nämna alla särdrag 
i denna mirakulösa bok, kan det ändå vara lämpligt att 

peka ut några viktiga detaljer för de läsare som endast 
vet litet om islam.  

I den Heliga Qur’anen riktar Gud sig inte enbart till 
araber som många tror, utan till hela mänskligheten, och 
förklarar att den Helige Profeten Muhammad, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, är profet för hela 
världen. Den Heliga Qur’anen är den gudomliga lagens 
sista ord; en fullständig bok till vägledning för 

mänskligheten.   
     Det är den enda gudomliga skrift i vilken Gud 

beskriver profetvärdigheten som ett universellt fenomen, 
och förklarar att folk av olika ras och från världens alla 
länder har erhållit gudomlig uppenbarelse vid något 

tillfälle under tidens gång. 
 

I den Heliga Qur’anen står det: 

 
 
ر
ْ
ِذی
َ
ا ن

َ
ھ
ْ
اِفی

َ
ل
َ
اخ

َّ
ٍۃ ِال

َّ
م
ُ
 ا
ْ
ن
ِّ
 ِم
ْ
 ِان

َ
 و

“och det finns inget folk till vilket icke en varnare har 

blivit sänd.” (35:25) 
 

واا
ُ
ِنب
َ
ت
ْ
اج

َ
 و
َ
وااہلل

ُ
د
ُ
ب
ْ
ِن ع

َ
 ا
ً
لا
ْ
و
ُ
س
َّ
ٍۃ ر

َّ
م
ُ
 ا
ِّ
ِل
ُ
ا ِفْی ک

َ
ن
ْ
ث
َ
ع
َ
 ب
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

َّ
  لط

َ
ۚ

ْ
و
ُ
 او

“Och bland varje folk uppreste Vi ett sändebud som 
lärde: ’Tillbed Allah och sky den onde.’” (16:37) 

      
     Därmed förkastas påståendet att profetvärdigheten 
skulle ha begränsats till de profeter som omnämnts i 

gamla och nya testamentet. I och med detta presenteras 
i den Heliga Qur’anen uppfattningen om en universell 

Gud, som är rättvis, god, välvillig, och som behandlar alla 
sina skapelser lika, oberoende av vilken ras, eller 
nationalitet de än måtte tillhöra.  
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     Den allra största betydelse tillskrivs det faktum att 
Gud är en, en enhet som varken kan delas eller 

mångfaldigas. I den Heliga Qur’anen beskrivs endast ett 
förhållande mellan Skaparen och det skapade. Ingen 

delar Hans upphöjdhet i något som helst avseende. Ingen 
delar Hans odödlighet, och läran om treenigheten och 
sonen förkastas kategoriskt i den Heliga Qur’anen. Gud 

har varken maka eller avkomma. 
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ُ
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 ْ    ل

Säg: ”Han är Allah, den Ende! Allah, den Oberoende och 
den av alla Anropade. Han avlar icke, icke heller är Han 

avlad; och ingen är Hans like.” (112:2-5)  
      

     I den Heliga Qur’anen nämns sex fundamentala 
trossatser, nämligen tron på Gud, änglarna, de heliga 
skrifterna, profeterna, uppståndelsens och domens dag, 

samt Guds påbud som omfattar allt.  
Läran om att synd skulle vara ärftlig tillbakavisas i den 

Heliga Qur’anen. Gud lär oss istället att varje individ är 

född ren och oskyldig, utan en enda fläck på sin själ. Gud 
är härskare över allting och Han kan förlåta synder om 

och när Han så önskar. Han är inte bara rättvis, utan 
gränslöst barmhärtig, förlåtande och välvillig! 

Frälsningen ligger i beslutet inom varje människa att 

ångra och bättra sig samt att vända sig i all uppriktighet 
till sin Skapare. Synden kan tvättas bort genom 

människans egna ångerfulla tårar. En sådan ånger ger, 
om den accepteras av Gud, varje människa en andlig 
pånyttfödelse, oavsett vilken synd hon än kan ha begått.  

Jesus, frid vare med honom, beskrivs i den Heliga 
Qur’anen som en högt skattad profet i hög ställning. 
Åsikten att Jesus bokstavligen skulle kunna vara Guds 
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son och att han dog på korset för att frälsa mänskligheten 
förkastas helt. Alla påståenden om att Jesus, frid vare 

med honom, överhuvudtaget skulle ha blivit korsfäst till 
döds avvisas bestämt. I den Heliga Qur’anen lär Gud oss 

att hans fiender misslyckades i sina försök att döda 
honom genom korsfästning. När han togs ner från korset 
var han bara avsvimmad och det såg ut som om han 

skulle kunna vara död och på det sättet uppkom all 
förvirring och alla hypoteser om hans förmodade död på 
korset. Av betydelse är också det faktum att judarna 

gjorde en hemställan till Pontius Pilatus strax efter 
korsfästelsen och krävde att kroppen skulle överlämnas 

till dem. De uttryckte i klara ordalag att de trodde Jesus, 
frid vare med honom, kunde ha överlevt korsfästelsen 
och kanske senare skulle komma att hävda att han 

återuppstått från de döda.  
Att Jesus, frid vare med honom, föddes av en jungfru 

bekräftas i den Heliga Qur’anen och därmed kan Maria 
rentvås från varje antydan om att hennes moral skulle ha 
varit tveksam. 

     En unik inställning i förhållande till andra religioner 
beskrivs i den Heliga Qur’anen. Muslimer uppmanas inte 
bara till att acceptera Evangeliet och Toran och de 

profeter som nämns i dessa skrifter utan även, som en 
fundamental trossats, att tro på alla gudomliga skrifter 

och profeter, var de än har levt och verkat.  
   

   
 
ۃ
َ
م
ِّ
 ِقِی

 
ب

ُ
ت
ُ
ا ک

َ
ھ
ْ
 ِفی

                                                                                                                                                     
”skrifterna i vilka det finns läror som varar för alltid.”  

(98:4) 

      
     Det centrala budskapet var ursprungligen detsamma 

i alla religioner, beskriver Gud i den Heliga Qur’anen, 
nämligen att tro på en enda Gud, att uppriktigt tillbe 
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Honom och att söka Hans välbehag genom att vara 
frikostig i goda gärningar och när det gäller välgörande 

ändamål, var ursprungligen detsamma.  
Bortsett från dessa grundläggande principer har de 

olika religionernas sociala och moraliska lärosatser 
varierat för att passa varierande behov i olika tider och 
olika delar av världen. Fastän Toran och Evangelierna 

liksom många andra böcker erkänns i den Heliga 
Qur’anen som Guds uppenbarelser, hävdas emellertid att 
de inte förblivit helt intakta. Under tidens gång har dessa 

heliga böcker olyckligtvis interpolerats och förvanskats. 
Många av de motsägelser och skiljaktigheter som vi idag 

finner i resterna av dessa ursprungligen gudomliga 
böcker får således sin förklaring i den Heliga Qur’anen.  

Det yttersta syftet med att skapa människan är att hon 

skall tillbe Gud. Gud förklarar i Qur’anen att det inte 
enbart betyder att böja sig ned och ödmjukt kasta sig till 

marken inför Honom, utan även att sträva efter att 
efterlikna Hans egenskaper, så att varje människa 
reflekterar Hans ljus och godhet och blir en sann avbild 

av Gud på jorden. 
Människan är Hans förnämsta skapelse i universum 

och innehar en högre och värdigare ställning än alla 

andra skapade varelser. Fastän människan som sådan 
innehar en högre ställning i förhållande till resten av 

skapelsen, tillbakavisas alla uppfattningar om social 
överlägsenhet mellan olika människor. I Skaparens ögon 
är endast den bättre, som överträffar andra i dygd och 

rättfärdighet. 
I Qur’anen omfattas alla aspekter av mänskligt liv som 

ett fullständigt religiöst, socialt, ekonomiskt, och 

moraliskt system med ett universellt användnings-
område. Gud förklarar också att inget system, hur bra 

det än kan vara, kan fungera om det inte strängt följer 
givna moraliska värderingar.  
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De rättigheter och skyldigheter som varje enskild 
individ såväl som varje social sektor har beskrivs klart 

och tydligt i den Heliga Qur’anen för att åstadkomma en 
perfekt harmoni och för att undanröja alla tänkbara 

orsaker till missämja mellan olika människor. På så sätt 
undanröjs klasstänkande och alla former av utnyttjande 
man och man emellan.   

Utmärkande för den Heliga Qur’anen bland alla 
uppenbarade böcker är därtill att Gud i den fastställer 
kvinnans rättigheter och ger henne en framskjuten och 

respekterad ställning i det mänskliga samfundet. 
Qur’anen är också den enda uppenbarade bok som 

innehåller klara och tydligt formulerade arvslagar som 
ger kvinnor rätt att ärva.  
     Trosfrihet är ett annat viktigt särdrag i Guds lära. Gud 

har givit människan ett fritt val mellan att tro eller 
förkasta och ingen får lov att utöva påtryckningar när det 

gäller religionsfrågor. I trosfrågor är varje enskild 
människa endast ansvarig inför Gud. Ingen ideologi får 
tvingas på någon, och inte heller får någon tvingas avsäga 

sig det han tror på. Övertygande argument och saklig 
diskussion är de enda tillåtna medlen för att 
åstadkomma en ändring. 
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“Det får icke finnas något tvång i religionen.” (2:257) 
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”så att de måtte förgås som är dömda att förgås genom 

en uppenbar rättvisa och så att den måtte överleva som 

förtjänade att överleva genom en tydlig rättvisa.” (8:43) 
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     I den Heliga Qur’anen lär Gud oss att den mänskliga 
själen får en ny existensform efter döden. Själens öde och 

slutmål i livet efter döden beror helt på ens egna goda 
eller onda gärningar och uppförande här på jorden. 

Gud beskriver i den Heliga Qur’anen islam som det 
budskap om ljus som slutligen och efter en lång strid 
övervinner mörkret. Det finns en profetia i den Heliga 

Qur’anen om att islam vid tidens ände kommer att 
överskugga alla andra religioner och ideologier och på så 
sätt förverkliga målet med en universell religion för hela 

mänskligheten. Enligt den Helige Profeten Muhammads, 
Allahs välsignelser och frid vare med honom, profetior 

skulle denna islams slutgiltiga seger åstadkommas 
genom logik, sakskäl och inre övertygelse hos en sentida 
efterföljare till den Helige Profeten Muhammad, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom. Han skulle kallas 
en Messias, en Mahdi.  
     Mot slutet av förra århundradet uppreste Gud som en 
uppfyllelse av den profetian och i enlighet med 
Ahmadiamuslimsk tro, Mirza Ghulam Ahmad från 

Qadian i Indien, som den utlovade reformatorn för vår 
tid. Han grundade år 1889 en församling som han 

kallade Islams Ahmadiaförsamling.  
Denna församling har från första början axlat uppgiften 

att sprida Islams budskap till alla genom fredliga medel, 

sakskäl och övertygande argument så väl som 

humanitärt arbete i olika delar av världen. Fram till idag 

har församlingen vunnit gehör för Islam i ett hundratal 

olika länder och ansträngningarna fortsätter.  

     Denna svenska översättning av den Heliga Qur’anen 

är ett annat viktigt steg som församlingen tagit i samma 

riktning. Måtte Allah välsigna det med framgång. 

     Översättningen har utförts av Dr Qanita Sadiqa och 

har reviderats av Kamal Yousuf. Vi är tacksamma mot 

dem som lagt ner arbete och möda för att möjliggöra 

utgivandet av översättningen. Den totala kostnaden för 
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tryckningen av den svenska översättningen av den Heliga 

Qur’anen har bekostats av Ahmadiyyaförsamlingens 

medlemmar i Dubai, Sharja och Ajman. Det är vår 

innerliga förhoppning att Allah måtte belöna dem rikligt 

för deras uppoffring.  

     När vi nu ger ut denna Heliga Skrift på svenska, 

bönfaller vi Allsmäktige Allah om att den måtte bli till en 

källa till vägledning för alla som läser den, och att de 

måtte bli välsignade genom detta Guds Heliga Ord, vilket 

sänts som vägledning till hela mänskligheten. 

S.H. Abbasi 

additional Vakil-ut-Tasnif and Nazir Eshaat  
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Förord 
till den andra och reviderade utgåvan av den svenska 
översättningen av den Heliga Qur’anen 
 
I den Heliga Qur’anen beskriver Gud att islam är det 
budskap om ljus som slutligen och efter en lång kamp 
övervinner mörkret. Det finns en profetia om att islam vid 

tidens ände kommer att överskugga alla andra religioner 
och på så sätt förverkliga målet med en universell religion 

för hela mänskligheten.  
Enligt den Helige Profeten Muhammads, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, profetior skulle 

denna islams slutgiltiga seger åstadkommas genom logik, 
sakskäl och inre övertygelse hos en framtida efterföljare. 

Den efterföljaren skulle kallas Messias, Mahdi.  
Mot slutet av förra århundradet uppreste Gud Mirza 

Ghulam Ahmad från Qadian, Indien, som den utlovade 

reformatorn för den yttersta tiden och som en uppfyllelse 
av den profetian. Han grundade år 1889 en församling 

som han kallade den muslimska Ahmadiaförsamlingen. 
Församlingen leds av en andlig ledare, khalif, som 

tillsätts genom val och väljs på livstid. Hans Helighet 

Mirza Masroor Ahmad är den femte khalifen efter den 
Utlovade Messias. 

Detta är den andra utgåvan av den svenska 
översättningen av den Heliga Qur’anen. Denna andra 
utgåva av den svenska översättningen initierades av 

Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, den femte khalifen 
efter den Utlovade Messias, och är reviderad i enlighet 

med den engelska översättning som utfördes av den 
framlidne Maulawi Sher Ali, måtte Allah vara nöjd med 
honom. En ny utgåva av den engelska översättningen 

publicerades år 1997 av Islam International Publications 
Ltd. och innehöll ett tillägg innehållande en alternativ 

översättning av några verser eller delar av verser samt 
med förklarande kommentarer till vissa av dem av Hans 
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Helighet Mirza Tahir Ahmad, den fjärde efterträdaren, 
khalifen, till den Utlovade Messias, måtte Allah välsigna 

hans själ med sin oändliga nåd. Vi har följt den 
översättningen. 

De introduktioner som skrivits av Hans Helighet Mirza 
Tahir Ahmad, den fjärde khalifen, har tagits med i denna 
andra upplaga på svenska. Introduktionerna till kapitlen 

samt fotnoterna har översatts till svenska av Kashif Virk.  
Den första svenska översättningen utfördes av Dr 

Qanita, PhD, MD, M.B, Ch.B. Hon har även reviderat den 
andra utgåvan såväl som introduktioner och noter. Det 
team som i övrigt har utfört det huvudsakliga arbetet har 

bestått av Kamal Yousuf, Meer Abdul Qadeer, Waseem 
Zaffar och Sadia Lone. Andra som har hjälpt till på olika 

områden för att översättningen skulle kunna genomföras 
är Hajrah Ahmad, Naweed Meer, Safia Elshawie, 
Egypten, Aresha Dieffenthaler, Holland, samt Naseer 

Ahmad, Norge, med flera. Teamet har arbetat under 
överinseende av Mamoon ur-Rashid, nuvarande vald 
ledare, amir, för Ahmadiaförsamlingen i Sverige.  

Vi är tacksamma mot alla dem som genom sina 
ansträngningar och sitt arbete har möjliggjort denna 

översättning. 
När vi nu ger ut den andra utgåvan av denna heliga 

skrift på svenska, bönfaller vi Allsmäktige Allah om att 

den måtte bli till en källa till vägledning för alla som läser 
den och att de måtte bli välsignade genom detta Guds 

Heliga Ord, vilket sänts som vägledning till hela 
mänskligheten. 
     Ahmadiaförsamlingen har från första början axlat 

uppgiften att sprida Qur’anens budskap över hela 
världen genom fredliga medel, sakskäl och övertygande 

argument så väl som genom humanitärt arbete i olika 
delar av världen. Den Heliga Qur’anen är nu översatt till 
sjuttiofem olika språk och fram till idag har församlingen 

vunnit gehör för Guds budskap i den Heliga Qur’anen i 
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tvåhundranio olika länder och ansträngningarna 
fortsätter. Måtte Allah välsigna våra ansträngningar med 

framgång.  
 

Munir-ud-Din Shams   

Additional Wakil-ut-Tasneef 

April 2018 
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Translitteration och transkription arabiska – 
svenska  

Arabisk 
bokstav På svenska skrivs det  

 ا
a, i, o i början av ord. Uttalet styrs av små 
tecken som läggs till, se nedan. 

 b ب

ۚ t 

 ث
th - ett läspande s, uttalas som th i det engelska 

ordet thing. 

 

 ج
dj - bokstaven uttalas som d och j tillsammans, 

som i det svenska ordet djinn. 

 

 h - ett h som uttalas mer gutturalt och hårdare ح

än ett vanligt svenskt h. 

 

 kh - ett gutturalt väsljud som uttalas långt bak i خ

gommen, som ch i det skottska ordet loch eller ch 

i det tyska ordet ach. Ljudet finns dialektalt i 

svenskan. 

 

 d د

 dh - ett tonande läspande s, uttalas som th i det ذ

engelska ordet that. 

 

 r ر

 z - ett tonande s ز
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 س
s - ett klart s som inte får vara läspande, som i 

det svenska ordet som.  

 ش
sh – ett väsljud som i det engelska ordet she 
eller det svenska ordet tjuta. 

 s - ett klart s som inte får vara läspande men ص

uttalas mer gutturalt och hårdare än ett vanligt 
svenskt s. 

 ض
d  - ett d som uttalas mer gutturalt och hårdare 

än ett vanligt svenskt d. 

 t   - ett tjockt t som uttalas som uttalas med ط

tungspetsen mot gommen bakom tänderna, som 
i det engelska ordet take. 

 dh  - ett dh som uttalas mer gutturalt och ظ

hårdare än dh i det engelska ordet that. 

 ett hårt gutturalt ljud, som lättast lärs genom - ’ ع

att lyssna och härma och som ofta skrivs som en 

apostrof i text. 

 

 gh - ett skorrande r, som det ofta uttalas i södra غ

delen av Sverige. 

 

 f ف

 ق
q - ett djupt, gutturalt k, som lättast lärs genom 

att lyssna och härma. 

 

 k ك

 l ل

 m م

 n ن
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 h ه

 o – uttalas som ett o efter en konsonant som و

i det svenska ordet bo eller w före vokal som 
i det engelska ordet work. 

 ي
i – uttalas som i före konsonant som i de 
svenska orden fick eller fira men som ett j 
före vokal som i det svenska ordet jag. 

 ء
’ Ett klickljud, som lättast lärs genom att lyssna 

och härma. 

 
Korta vokaler har inga egna bokstäver utan 
representeras av mindre tecken som skrivs ovanför eller 
under de ordinarie bokstäverna: 
 
     َ  - Ett a som i det svenska ordet kall. 
 

  َ     - Ett i som i det svenska ordet titta. 
 

  َ     - Ett o som i det svenska ordet port. 
 
Långa vokaler markeras genom mindre tecken som skrivs 
ovanför eller under de ordinarie bokstäverna: 

 

  َ  eller   آ  , a, ett a som i det svenska ordet tak. 

eller  ى    َ   i, eller    ֽ  i, Ett i som i det svenska ordet fri. 

 .eller    َ  o, ett o som i det svenska ordet bot   و

 ao, De två tecknen läses i kombination och uttalas ,  و 

som ao i det svenska ordet kaolin eller ou i det engelska 

ordet sound. 

 ai, De två tecknen läses i kombination som aj och ,  ی

uttalas som i i det engelska ordet site. 
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Paustecken vid uppläsning av den Heliga 

Qur’anen 

Tecken Betydelse 

     
En nödvändig paus. 

   □ Tecken i slutet av en vers. 

Det är önskvärt men inte 

nödvändigt att göra paus här. 

    Det är önskvärt men inte 

nödvändigt att göra paus här. 

□      Att göra en paus eller att 

fortsätta är valfritt. 

    Det bästa är att göra en 

paus. 

   Gör ingen paus, det är 

nödvändigt att fortsätta. 

   Gör ett kort uppehåll 

ljudmässigt, dock utan att 

hämta andan emellan. 

   Det är önskvärt att fortsätta, 

gör ingen paus här.  

   En paus rekommenderas. 

   Beträffande den delen av en 

vers som ligger mellan dessa 

tecken gäller att om man gör 

en paus som föregås av det 

första tecknet bör man inte 

göra någon paus vid det 

andra, men om man inte har 
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gjort någon paus vid det 

första bör man göra det vid 

det andra.  Till exempel: 

 dhalikal kitabu la raiba fi * 

hudal-lil-muttaqin – Gör en 

paus vid asterisken 

 dhalikal kitabu la raib * fihi 

hudal-lil-muttaqin – Gör en 

paus vid asterisken 
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Detta kapitel (sura) uppenbarades under den första perioden i 

Mecka (mákka). Vissa pålitliga källor menar att den 

uppenbarades ytterligare en gång i Medina (madína). Det 

innehåller sju verser. 

Kapitlet är en sammanfattning av hela den Ädla Qur'anens 

innehåll, och det är därför den i en av traditionerna (ahádith) 

givits namnet ”Skriftens moder” (          úmmul kitáb). Därut-

över finns fler namn omnämnda, som ”Skriftens inledning”

(         fátihatul kitáb), ”Välsignelsen” (      assalát), ”Lov-

prisningen” (     al-hamd), ”Qur’anens moder” (         ummul 

qur’án), ”De sju ofta repeterade verserna” (       assáb’ul 

masáni), ”Helandet” (      ash-shifá), ”Skatten” (      al-kanz), 

med flera.

Allah gav den Ultovade Messias, måtte Allahs frid vara med 

honom, en djup kunskap om detta kapitel och han skrev därför 

en särskild tolkning av det på arabiska. 

Kapitel 1

AL-FÁTIHA



1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

2. All lovprisning tillkommer 
endast Allah, världarnas Herre,

3. den Nåderike, den Barm-
härtige,

4. domedagens Härskare.

5. Dig allena tillber vi och Dig 
allena bönfaller vi om hjälp.

6. Led oss på den rätta vägen,  

7. deras väg, vilka Du bevisat 
nåd, vilka icke har ådragit sig 
vrede och som* icke har gått vilse.

sura AL-FÁTIHA
(Uppenbarad före hidjra)

*1:7 Läsaren bör inte låta sig missledas av orden och tro att ordet (
enbart hänvisar till den Guds vrede som judarna ådragit sig. Uttrycket är öppet och 
inbegriper inte bara Guds, utan även människors, vrede som de kan ha ådragit sig.

        al-maghdúb)  
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Kapitel 2

AL-BÁQARA

3

Detta kapitel (sura) uppenbarades under de inledande två åren 

av perioden i Medina (madína), och den innehåller 

tvåhundraåttiosju verser. Redan i inledningen av kapitlet 

nämns den grundläggande läran om Allah, om uppenbarelser 

och om tron på livet efter detta. 

I al-fátiha nämns tre olika grupper; de som blivit belönade, de 

som ådragit sig vrede och de som har gått vilse. Efter en 

beskrivning av den första gruppen, beskriver kapitlet med 

klarhet de som ådragit sig vrede och deras onda lärosatser, 

ogärningar och olydighet. 

Detta kapitel är ett häpnadsväckande mirakel och det 

beskriver händelser i olika profeters liv från begynnelsen och 

ända fram till den högst Helige Profeten Muhammad, måtte 

Allahs välsignelser och frid vara med honom. Alla farhågor som 

hotar islam fram till domedagen har pekats ut i den. Efter 

profeten Adam, frid vare med honom, nämns olika stora 

religioners profeter, som till exempel Abraham, Moses, Jesus, 

och den Helige Profeten, måtte Allahs välsignelser och frid vara 

med dem alla. 

Då man läser kapitlet kan man tro att hela den islamiska 

lagen (sharía) uppenbarats i sin helhet i det, och att ingen 

aspekt av den har lämnats kvar. Även om vissa aspekter går att 

finna i andra kapitel, så är detta innehållsmässigt fullkomligt i 

sig. Det står i den islamiska traditionen (hadith) att den Helige 

Profeten, måtte Allahs välsignelser och frid vara med honom, 

sade att allt har en höjdpunkt och den Ädla Qur’anens 

höjdpunkt är kapitel al-báqara. 

Kapitlet innehåller en vers som är Qur’anens versers 
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höjdpunkt, och det är versen Ájat-tronen (               ajat al-

kursi) (2:256). Att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vara med honom, fick ta emot just det kapitlet är således ett 

utmärkande tecken på hans ställning. I kapitlet står även 

detaljerade föreskrifter som gäller bönen, fastan, Zakát och 

pilgrimsfärden (hadj). 

De böner som profeterna Abraham och Ismael, frid vare med 

dem, bad vid återuppbyggnaden av Guds hus (           baitullah) 

står särskilt nedskrivna. 

Det förbund (       mitháq) som Allah slöt med Israels barn och 

som de till sin egen olycka bröt, finns omnämnt i kapitlet. Detta 

visade sig senare vara en anledning till Jesu ankomst, frid vare 

med honom.

Mot slutet av kapitlet finns det en vers som verkar vara en 

sammanfattning av alla böner, samtidigt som den framstår som 

en obegränsad skatt av böner som vi har fått till skänks. 



Sura AL-BÁQARA
(Uppenbarad efter hidjra)

*2:2 Jag är Allah, den Allvetande.

1. I Allahs, den Nåderike, den  
Barmhärtige, namn.            

2. Álif Lám Mím*. 

3. Detta är en fullkomlig bok, det 
finns inget tvivelsmål i den, den 
är en vägledning för de rättfärdi-
ga,

4. som tror på det fördolda och 
förrättar bönen, och ger ut av det 
som Vi försett dem med,

6. Det är de som följer sin Herres 
vägledning och det är de som 
kommer att ha framgång.

7. För dem som icke har trott är 
det likgiltigt om du varnar dem 
eller icke, de kommer icke att tro.

5. och som tror på det som 
uppenbarades för dig och det 
som uppenbarades före dig och 
som har en fast tro på det som
ännu skall komma.
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10. De vill bedra Allah och dem 
som tror, men bedrar endast sig 
själva, fastän de icke märker det.

11. Det fanns en sjukdom i deras 
hjärtan, och Allah har utökat 
deras sjukdom för dem, och för 
dem finns ett plågsamt straff för 
att de brukade ljuga.

12. Och när det blir sagt till dem: 
”Stifta inte ofrid på jorden”, 
svarar de: ”Vi främjar bara 
freden.”

13. Tag er i akt, ty det är sannerli-
gen dessa som ger upphov till 
oroligheter, fastän de icke inser 
det.

14. Och när det blir sagt till dem: 
”Tro såsom andra folk har trott”, 
svarar de: ”Skall vi tro såsom 
dårarna har trott?” Kom ihåg att 
det sannerligen är de själva som 
är dårar, fastän de icke vet det.

9. Bland människorna finns det 
några som säger: ”Vi tror på Allah 
och den Yttersta Dagen”, fastän 
de icke alls tror.

8. Allah har förseglat deras 
hjärtan och öron och över deras 
ögon är ett täckelse, och för dem 
finns ett svårt straff.
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20. Eller så är det som ett häftigt 
regn från molnen, vilka är tjocka 
av mörker och åska och blixtar. 
På grund av åskmullret sätter de 
fingrarna i öronen av fruktan för 
döden, och Allah innesluter de 
icke troende.

19. De är döva, stumma och 
blinda* så de kommer icke att 
vända tillbaka.

16. Allah kommer att bestraffa 
deras hån och låta dem fortsätta i 
sina överträdelser och med att 
vandra i blindo.

17. Det är dessa som har bytt ut 
vägledning mot villfarelse, men 
deras handel har icke givit dem 
någon vinning, icke heller är de 
rätt vägledda.

18. Deras fall kan liknas vid en 
person som tände en eld och när 
den lyste upp allt omkring 
honom, tog Allah bort deras ljus 
och lämnade dem i ett djupt 
mörker. De kan icke se.

15. Och då de möter dem som 
tror säger de: ”Vi tror”, men när 
de är ensamma med sina anföra-
re säger de: ”Vi håller sannerligen 
med er, vi drev bara med dem.”

*2:19 Denna vers visar på den kategori av hycklare vilka beskrivs som döva, stumma och 
blinda på grund av sina beslut att inte lyssna på sanningen, att inte tala sanning eller att 
inte vilja se den. De har medvetet förnekat sina färdigheter och låst fast sig själva.
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24.Och om ni är villrådiga beträf-
fande det Vi sänt ned till Vår 
tjänare, frambringa då ett kapitel 
likt detta, och anropa era med-
hjälpare vid sidan av Allah, om ni 
är sannfärdiga.

23. Han som gjorde jorden till er 
bädd och himlen till ert tak, och 
lät vatten falla ned från molnen 
och frambringade frukter till ert 
l ivs uppehäl le  genom det.  
Jämställ icke någon med Allah 
när ni vet det.

22. Å, ni människor, dyrka er 
Herre, som skapade er och dem 
som levde före er, på det att ni 
måtte bli rättfärdiga.

21.Blixten kan nära nog beröva 
dem synen. Närhelst den lyser på 
dem, vandrar de i dess sken och 
när det blir mörkt för dem, står de 
stilla. Och om Allah så hade 
önskat hade Han kunnat beröva 
dem hörsel och syn. Allah har 
sannerligen makt till att göra allt 
vad Han vill.
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25. Men om ni icke gör det, och ni 
kommer aldrig att kunna göra 
det, var då på er vakt emot elden, 
vars bränsle är människor och 
stenar och som är beredd för de 
icke troende.

AL-BÁQARA



29. Hur kan ni vägra tro på Allah? 
När ni var utan liv gav Han er liv, 
och sedan kommer Han att låta 
er dö, sedan återkalla er till livet, 
och då skall ni tvingas återvända 
till Honom.

Kapitel 2 Del 1

27. Allah tvekar ej att framställa 
en liknelse så liten som en mygga 
eller ännu mindre. De som tror 
vet att det är sanningen från sin 
Herre, medan de som icke tror 
säger: ”Vad menar Allah med ett 
dylikt exempel?” Genom detta 
dömer Han många som vilsefarna 
och många blir vägledda av 
Honom genom det, och ingen 
utom de ohörsamma dömer Han 
därigenom som vilsefarna.

26. Och ge glada budskap till dem 
som tror och handlar rättfärdigt, 
om att paradisets trädgårdar 
genomflutna av bäckar, finns till 
för dem. Närhelst de bjuds frukt 
därifrån kommer de att säga: 
”Detta har givits oss förut”, fastän 
det bara var något liknande som 
gavs dem. Och där kommer de att 
ha makar, helt rena, och där 
kommer de att förbli.*

*2:26 Renade av Allah från alla orenheter i sina hjärtan och sinnen. (Övers.anm.)
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28. Förlorarna är de som bryter 
fördraget med Allah efter att ha 
slutit det och skär sönder det 
som Allah har befallt skall vara 
förenat och som stiftar ofrid på 
jorden.
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31. Och när din Herre sade till 
änglarna: ”Jag står i begrepp att 
utnämna en ställföreträdare på 
jorden,” sade de: ”Kommer Du att 
placera dit sådana som kommer 
att stifta ofrid och utgjuta blod på 
den? Och vi förhärligar Dig med 
Din lovprisning och upphöjer Din 
helighet”. Han svarade: ”Jag vet 
vad ni icke vet.”

30.Det är Han som skapade allt 
som finns på jorden för er. Sedan 
vände Han Sig mot himlarna och 
Han fullbordade dem som sju 
himlar, och Han vet allt.
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32. Och Han lärde Adam alla 
namnen, därpå placerade Han 
dessa namngivna föremål inför 
änglarna och sade: ”Säg Mig 
namnen på dessa, om ni har 
rätt”.

33. De sade: ”Helig är Du. Vi har 
ingen kunskap, förutom det Du 
har lärt oss. Du är sannerligen 
den Allvetande, den Vise.”

34. Han sade: ”Å, Adam, tala om 
deras namn för dem,” och när 
han hade talat om deras namn 
för dem, sade Han: ”Sade Jag er 
icke att Jag känner himlarnas 
och jordens hemligheter, och att 
Jag vet vad ni yppar och vad ni 
hemlighåller?”
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36.Och Vi sade: ”Å, Adam, bo du 
med din hustru i trädgården och 
ät i  r ikt mått var helst
ni båda vill i den, men nalkas ni 
två icke detta träd, på det att ni 
två icke måtte höra till syndar-
na.”

35. Och kom ihåg den tid då Vi 
sade till änglarna: ”Var Adam 
underdåniga,” och alla under-
kastade sig utom Iblis. Han 
vägrade och var högmodig, och 
han hörde till de icke troende.

37. Men satan förvillade dem 
båda till att komma på fall på 
grund av detta och drev ut båda 
två ur det tillstånd de två befann 
sig i. Och Vi sade: ”Gå bort häri-
från allihop, somliga av er är de 
andras fiender, men för er finns 
det en hemvist och förnödenheter 
för en bestämd tid på jorden.”
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38.Därefter lärde Adam sig vissa 
böneord av sin Herre. Så Han 
vände Sig till honom i nåd. Han är 
Ofta Återkommande med medli-
dande och Han är Barmhärtig.

39.Vi sade: ”Gå bort härifrån 
allihop. Och om vägledning 
kommer till er från Mig, då
skall ingen fruktan komma över 
dem som följer Min vägledning, 
icke heller skall de sörja.”

40. Men de som icke vill tro utan 
behandlar Våra tecken som 
lögner, de kommer att bli eldens 
invånare, i den skall de förbli.
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41.Å, Israels barn! Kom ihåg den 
ynnest Jag skänkte er, och fullfölj 
ert förbund med Mig. Jag kom-
mer att fullfölja Mitt förbund med 
er, så frukta endast Mig.

42. Och tro på det Jag har sänt 
ned, vilket bekräftar det som 
redan är hos er, och var icke först 
med att förneka det, och schack-
ra icke bort Mina tecken till ett 
futtigt pris, och sök bara beskydd 
hos Mig.

43. Och blanda icke ihop sanning 
med falskhet och dölj icke heller 
sanningen med avsikt.
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44. Och förrätta bönen och betala 
Zakát, och böj er ned tillsam-
mans med dem som böjer sig.

45.Påbjuder ni andra att göra det 
som är fromt och glömmer er 
själva fastän ni läser boken? Vill 
ni då icke alls förstå?

47. som vet med säkerhet att de 
kommer att möta sin Herre, och 
att de kommer att återvända till 
Honom.

46. Och sök hjälp med tålamod 
och bön, och detta är sannerligen 
svårt utom för dem som är 
ödmjuka i sitt sinne,
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49. Var på er vakt mot den dagen 
när ingen själ alls skall kunna 
tjäna som ersättning för en
annan själ, icke heller skall 
förbön godkännas för den, icke 
heller skall botgörelse utkrävas 
av den och icke heller skall de bli 
hjälpta.

50. Och kom ihåg den tid när Vi 
befriade er från Faraos folk, som 
hemsökte er med svåra plågor, 
dräpte era söner och skonade era 
kvinnor, och i detta fanns en stor 
prövning för er från er Herre.

48. Å, Israels barn! Kom ihåg de 
ynnestbevis Jag skänkte er och 
att Jag upphöjde er över folken.
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53. Ändå förlät Vi er därefter, på 
det att ni måtte bli tacksamma.

51. Och kom ihåg den tid då Vi 
delade havet för er och räddade er 
men dränkte Faraos folk medan 
ni såg på.

54. Och kom ihåg den tid när Vi 
gav Moses boken och måttstock-
en på det att ni måtte bli rätt 
vägledda.

52.Och kom ihåg den tid när Vi 
gav Moses löftet om fyrtio nätter, 
och ni tog kalven att avguda i 
hans frånvaro och ni var överträ-
dare.
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55. Och kom ihåg den tid då 
Moses sade till sitt folk: ”Å, mitt 
folk, ni har förvisso handlat orätt 
mot er själva genom att börja 
avguda kalven. Vänd er därför till 
er Skapare och döda era egon, 
detta är det bästa för er inför er 
Skapare.” Då vände Han Sig till er 
med förbarmande. Han är san-
nerligen Ofta Återvändande med 
förbarmande och Barmhärtig.
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56. Och kom ihåg när ni sade: ”Å, 
Moses, vi kan icke alls tro dig 
förrän vi ser Allah ansikte mot
ansikte.” Då drabbade åskans 
blixt er medan ni stirrade.

57. Sedan uppreste vi er efter er 
död, på det att ni måtte bli tack-
samma.

58. Och Vi lät molnen kasta en 
skugga över er och sände ned 
Manna och Salwa över er och 
sade: ”Ät av de goda ting Vi har 
skänkt er.” Och de handlade icke 
orätt mot Oss, utan det var mot 
sig själva de handlade orätt.
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59. Och kom ihåg den tid då Vi 
sade: ”Gå in i denna by och ät 
rikligen i den, var helst ni vill, och 
gå ödmjukt in genom porten och 
säg: ’Allah, förlåt oss våra syn-
der.’ Vi kommer att förlåta er era 
synder och Vi skall belöna dem 
som uppför sig väl.”
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60. De som handlat orätt ändrade 
det till ett ord som var något 
annat än det som sagts till dem. 
Så Vi sände ned ett straff från 
himlen till överträdarna för att de 
var olydiga.
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61.Och kom ihåg den tid när 
Moses bad om vatten åt sitt folk 
och Vi sade: ”Slå på klippan med 
din stav,” och tolv källor sprang 
fram ur den, så att varje stam 
kunde veta sin plats att dricka. 
”Ät och drick av det som Allah har 
givit och begå icke ogärningar på 
jorden så att ni skapar oreda.”

62.Och kom ihåg den tid när ni 
sade: ”Å, Moses, vi kommer 
sannerligen icke att nöja oss med 
ett slags föda, så bed då till din 
Herre för oss, att Han måtte 
frambringa det som växer på jor-
den åt oss, dess örter, och dess 
gurkor och dess vete och dess 
linser och dess lökar.” Han sade: 
”Vill ni ta det som är sämre i 
utbyte mot det som är bättre? Gå 
ned till någon stad och där finns 
det ni ber om.” Och de drabbades 
av förödmjukelse och nöd och de 
väckte Allahs vrede, detta för att 
de förkastade Allahs tecken och 
med orätt försökte de döda pro-
feterna. Detta för att de gjorde 
uppror och överträdde lagen.
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63. Sannerligen, de som tror och 
de som är judar och kristna och 
sabier, vem som helst av dem 
som verkligen tror på Allah och 
den yttersta dagen och gör goda 
gärningar skall få sin belöning av 
sin Herre, och ingen fruktan skall 
komma över dem, icke heller skall 
de sörja.
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64. Och kom ihåg den tid när Vi 
slöt förbund med er och reste 
berget högt över er och sade: ”Håll 
fast vid det som Vi har givit er och 
håll kvar det som finns däri i 
minnet, på det att ni måtte bli 
räddade.”

65. efter detta vände ni er sedan 
bort, och hade det icke varit för 
Allahs nåd och Hans barmhärtig-
het mot er, hade ni förvisso varit 
bland förlorarna.

66. Och sannerligen har ni känt 
till slutet för dem bland er som 
kränkte sabbaten. Så vi sade till 
dem: ”Bli ni som  föraktade apor!”

67. Så gjorde Vi det till en varning 
för dem som levde då och för dem 
som kom därefter och till lärdom 
för dem som är gudfruktiga. 

68. Och kom ihåg när Moses sade 
till sitt folk: ”Allah befaller er att 
slakta en ko”, sade de: ”Driver du 
med oss?” Han sade: ”Jag söker
tillflykt hos Allah så att jag icke 
måtte vara bland de okunniga.”
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70.De sade: ”Be för oss till din 
Herre att Han måtte förklara för 
oss vilken färg den har.” Han
svarade: ”Gud säger att det är en 
brungrå ko, ren och rik i färgto-
nen, till fröjd för dem som ser
den.” 

69. De sade: ”Be till din Herre för 
oss att Han måtte förklara för oss 
vad det är.” Han svarade: ”Allah 
säger att det är en ko, varken 
gammal eller ung, fullvuxen 
mellan de två, gör nu som ni
blivit befallda.”

71.De sade: ”Be för oss till din 
Herre att Han måtte förklara för 
oss vad den är, ty alla sådana kor 
tycks oss lika, och om Allah så vill 
kommer vi sannerligen att bli 
vägledda.”

72. Han svarade: ”Gud säger att 
det är en ko som icke har använts 
till att plöja jorden eller bevattna 
odlingarna med, en felfri, enfär-
gad.” De sade: ”Nu har du kom-
mit med sanningen.” Sedan slak-
tade de den, fastän de helst icke 
ville göra det. 

73. Och kom ihåg den tid då ni 
dräpte en person och blev oense 
om det er emellan, och Allah 
kastade ljus över det som ni
dolde.

*2:74 Mördaren.

74. Då sade Vi: ”Straffa honom*
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för en del av brottet mot honom*.”
Så ger Allah liv åt de döda, och 
visar er Sina tecken, på det att ni 
måtte förstå.

*2:74 Den mördade.

75. Efter detta blev era hjärtan 
förhärdade till dess att de blev 
som stenar eller ännu hårdare, ty 
bland stenar finns det förvisso 
några från vilka floder strömmar, 
och bland dem finns det vissa, 
från vilka vatten springer fram 
när de rämnar. Och det finns 
sannerligen vissa bland dem, 
som ödmjukar sig själva av 
fruktan för Allah. Och Allah är 
icke omedveten om vad ni gör. 
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76. Förväntar ni er att de skall tro 
er när några av dem medvetet 
förvränger Allahs ord efter det att 
de har hört det och förstått det,
och känner väl till det?
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77. Och när de möter dem som 
tror, säger de: ”Vi tror”, och när 
de möter varandra i avskildhet 
säger de: ”Underrättar ni dem om 
vad Allah har avslöjat för er så att 
de kan tvista med er om det inför 
er Herre. Vill ni då icke förstå?”

78. Vet de då icke att Allah vet 
vad de hemlighåller och vad de 
röjer?
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79. Och några av dem är analfa-
beter, de känner icke till boken, 
utan bara sina egna falska 
föreställningar och de gissar 
bara.

80. Ve därför dem som skriver 
boken med sina egna händer och 
sedan säger: ”Den är från Allah”, 
så att de kan få ett futtigt pris för 
den! Ve dem då för vad deras 
händer har skrivit och ve dem för 
det de förtjänar!

81. De säger: ”Elden skall icke 
vidröra oss utom under ett fåtal 
dagar”, Säg: ”Om ni tagit löfte av 
Allah kommer Han aldrig att 
bryta det. Eller säger ni något om 
Allah som ni icke vet?”
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82. Vem helst som än gör vad ont 
är och är innesluten i sina syn-
der, dessa är sannerligen eldens 
invånare och i den skall de förbli.

83.Men de som tror och gör goda
gärningar, de är himlens invå-
nare, och i den skall de stanna 
kvar.

84. Och kom ihåg den tid då Vi 
slöt förbund med Israels barn: ”Ni 
skall icke tillbe någonting utom 
Allah och visa vänlighet mot 
föräldrar och släktingar och 
föräldralösa och fattiga och tala 
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86. Ändå är det ni som dräper 
varandra och driver bort en del av 
ert folk från deras hem, och 
understödjer varandra emot dem 
i synd och överträdelse. Och om 
de kommer till er som fångar, 
utkräver ni lösen för dem, fastän 
själva utdrivandet av dem var för-
bjudet för er. Tror ni då på en del 
av boken men tvivlar på en 
annan? Det finns därför ingen 
belöning för sådana bland er som 
handlar så, annat än vanära i 
detta livet, och på domens dag 
skall de föras till ett synnerligen 
svårt straff, och Allah är san-
nerligen icke omedveten om vad 
ni gör.
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vänligt till människorna och 
förrätta bönen och betala Zakát”, 
sedan vände ni er bort i motvilja, 
utom några få av er.

85. Och kom ihåg den tid när Vi 
slöt förbund med er: ”Ni skall icke 
utgjuta varandras blod och icke 
heller driva ut varandra ur 
hemmen”, då bekräftade ni det 
och ni har burit vittnesbörd om 
det.  

87. Det är dessa som har före-
dragit det nuvarande livet fram-
för det kommande. Därför skall 
deras straff icke lindras, icke 
heller skall de hjälpas på något 
annat sätt.
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88. Och Vi gav sannerligen Moses 
boken och lät sändebud följa i 
hans spår, och Vi gav tydliga 
tecken till Jesus, Marias son och 
styrkte honom med helighetens 
ande. Skall ni då, varje gång ett 
sändebud kommer till er med 
något ni själva icke vill ha, 
uppträda högmodigt och behand-
la somliga som lögnare och dräpa 
andra?

89. De sade: ”Våra hjärtan är 
insvepta i höljen.” Nej, Allah har 
förbannat dem för deras förne-
kelse, obetydligt är det som de 
tror på.
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91. Ont är det för vilket de har 
sålt sina själar, att de skulle 
förneka det Allah har uppenbarat 
och är missnöjda med att Allah 
sänder ned Sin ynnest över vem 
Han vill bland Sina tjänare. Så de 
har ådragit sig vrede efter vrede, 
och det finns en förnedrande 
tuktan för de icke troende.

90. Och när en bok som uppfyllde 
det, som redan var hos dem, kom 
till dem från Allah, och de 
dessförinnan hade bett om seger 
över de icke troende, ändå,  när 
det som de visste kom till dem så 
förkastade de det. Allahs förban-
nelse vilar över de icke troende.
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92.Och när det sägs till dem: ”Tro 
på det, som Allah har sänt ned”, 
säger de: ”Vi tror på det som 
sänts ned till oss”, men de tror 
icke på det som sändes ned 
därefter, fastän det är sanningen 
som uppfyller det som redan 
finns hos dem. Säg: ”Varför 
försökte ni då dräpa Allahs 
profeter förut, om ni var troen-
de?”

93. Och Moses kom till er med 
tydliga tecken, ändå tog ni kalven 
att avguda i hans frånvaro, och ni 
var överträdare.
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96. Men det kommer de aldrig att 
önska sig på grund av det som 
deras egna händer har sänt i 
förväg åt dem, och Allah känner 
missdådarna väl.

95. Säg: ”Om boningen hos Allah 
i det tillkommande enbart är till 
för er, och utesluter alla andra 
folk, önska då döden, om
ni är sannfärdiga.”

94. Och kom ihåg den tid när Vi 
slöt förbund med er och reste 
berget högt över er och sade: ”Håll 
fast vid det, som Vi har givit er 
och lyssna.” De sade: ”Vi hör, 
men vi lyder icke”, och deras 
hjärtan var uppfyllda av kärlek 
till kalven i sin vägran. Säg:
”Ont är det, som er tro ålägger er, 
om ni nu har någon tro!”

Kapitel 2 Del 1AL-BÁQARA



97. Och av alla folk skall ni 
sannerligen finna dessa vara de 
mest lystna efter ett långt liv, 
även mer än de som sätter upp 
avgudar bredvid Allah. Var och 
en av dem önskar att han måtte
få leva i tusen år, men även om 
han skänks ett sådant liv
kommer det icke att rädda 
honom undan straffet, och Allah 
ser allt vad de gör.

98. Säg: ”Vem som än är fiende 
till Gabriel, ty det är han som på 
Allahs befallning har låtit det 
sändas ned till ditt hjärta, som en 
uppfyllelse av det som föregick 
den, och som vägledning och 
glädjebudskap för de troende,

99.vem helst som är en fiende till 
Allah och Hans änglar och Hans 
sändebud och Gabriel och 
Mikael, Allah är sannerligen en
fiende till sådana icke troende.”

23

102. Och nu när det har kommit 
ett sändebud till dem från Allah, 
som uppfyller det som redan 
finns hos dem, har den del av 
folket, till vilket boken gavs, 
kastat Allahs bok bakom sig som 
om de icke visste det.

100. Och Vi har sannerligen sänt 
ned tydliga tecken till dig och 
ingen förutom de olydiga 
förnekar dem.

101. Vad! Kommer en del av dem 
att kasta det åt sidan varje gång 
de sluter ett förbund? Nej, de 
flesta av dem har ingen tro.
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104. Och om de hade trott och 
handlat rättfärdigt, hade deras 
belöning från Allah sannerligen 
varit bättre, om de bara hade 
vetat.

105. Å, ni som tror, säg icke 
”ra’ina”, utan säg: ”undhurna” 
och lyssna. Och för de icke 
troende 

103. Och de följer den kurs som 
de upproriska männen följde mot 
Salomons regering. Och Salomon 
misstrodde icke, utan det var de 
upproriska som icke trodde utan
lärde folket falskhet och bedräge-
ri. Och de följer det som uppenba-
rades för Harut och Marut, de två 
änglarna i Babylon. Men dessa 
två lärde icke ut något till någon 
förrän de sagt: ”Vi är bara en 
prövning, misstro därför icke.” Så 
av dem lärde människorna sig 
det med vilket de gjorde åt-
skillnad mellan en man och hans 
hustru, men de skadade ingen 
därmed, utom på Allahs befall-
ning, tvärt emot lärde dessa 
människor sig det som kunde 
skada dem och icke gjorde dem 
något gott. Och de har förvisso 
vetat att den som driver handel 
med detta icke har någon andel i
det goda i det tillkommande, och 
sannerligen, ont är det de sålt 
sina själar för,  hade de bara 
vetat.

106.  De, som icke tror bland bokens 
folk och bland dem, som förbinder 
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gudar med Allah, önskar icke att 
något gott skall sändas ned till er 
från er Herre, utan Allah väljer ut
vem Han vill för Sin barmhärtig-
het, och Allah är en övermåttan 
frikostig Herre.

107. För vilket tecken Vi än 
upphäver eller låter falla i 
glömska, sänder Vi ett, som är 
bättre än det, eller ett likadant. 
Vet ni icke att Allah har makt att 
göra allt vad Han vill?
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108. Vet ni icke att himlarnas och 
jordens konungarike tillhör 
Allah? Och förutom Allah finns 
det ingen beskyddare eller 
hjälpare för er. 

109. Kommer ni att ifrågasätta 
sändebudet, som sänts till er,   
på samma sätt som Moses
ifrågasattes före detta? Och var 
och en som byter ut tro mot otro 
har otvivelaktigt irrat vilse från 
den rätta vägen.

110. På grund av ren avundsjuka 
önskar många  av bokens folk att 
de, efter det att ni har omfattat 
tron, åter kunde göra er till icke
troende efter det att sanningen 
blivit uppenbar för dem. Men 
förlåt dem och vänd bort från 
dem, till dess att Allah meddelar 
Sitt påbud. Allah har sannerligen
makt att göra allt vad Han vill.

111. Och förrätta bönen och 
betala Zakát, och vad helst ni 
sänder före er för er egen räkning, 
kommer ni att återfinna hos
Allah; Allah ser förvisso allt vad 
ni gör.
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112. Och de säger: ”Ingen skall 
komma in i himlen annat än den 
som är jude eller kristen.” Så-
dana är deras fåfängliga önsk-
ningar. Säg: ”Lägg fram ert bevis 
om ni är sannfärdiga.”
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114. Och judarna säger: ”De 
kristna stödjer sig icke på något”, 
och de kristna säger: ”Judarna
stödjer sig icke på något”, fastän 
de läser samma bok. Så sade 
även de som icke har någon 
kunskap det som liknar det de 
har sagt. Men på uppståndelsens 
dag skall Allah döma mellan dem 
beträffande det om vilket de var 
oeniga.

115. Och vem är mer orättfärdig 
än den, som förbjuder att Allahs 
namn lovprisas i Allahs tempel 
och försöker ödelägga dem? Det
var icke tillbörligt för sådana män 
att träda in i dem, förutom i 
fruktan. För dem finns vanära
i detta livet och ett svårt straff  i 
nästa.

116. Öst och väst tillhör Allah, så 
Allahs anlete kommer att finnas 
varthän ni än vänder er. Allah 
är sannerligen Frikostig, All-
vetande.

113. Nej, vem helst som helt 
underkastar sig Allah och vars 
uppförande är utmärkt, kommer 
att få sin belöning från sin Herre. 
Ingen fruktan skall drabba dem, 
icke heller skall de sörja.
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117. Och de säger: ”Allah har 
tagit Sig en son.” Helig är Han 
(Allah)! Nej, allt i himlarna och på 
jorden tillhör Honom. Allt är 
Honom lydigt.
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118. Han är himlarnas och 
jordens Upphovsman. När Han 
påbjuder något, säger Han bara 
till det: ”Var!” Och det blir till.*

119. Och de, som icke har någon 
kunskap säger: ”Varför talar icke 
Allah till oss eller sänder oss ett 
tecken?” På samma sätt sade de, 
som var före dem det som liknar 
deras ord. Deras hjärtan är alla 
lika. Vi har sannerligen gjort 
tecknen tydliga för ett folk, som 
tror fullt och fast.

120. Vi har sänt dig med sanning-
en, som en glädjebudbärare  och 
en förmanare. Och du kommer 
icke att bli tillfrågad om helvetets 
invånare.

121. Och judarna kommer aldrig 
att bli nöjda med dig, och icke 
heller de kristna, såvida du icke 
följer deras troslära. Säg: ”En-
dast Allahs vägledning är den 
sanna vägledningen.” Och om du 
följer deras onda önskningar 
efter det att kunskapen har 
kommit till dig, skall du varken 
ha vän eller hjälpare från Allah.

*2:118 Uttrycket: ”Var! Och det blir till” innebär inte en spontan omvandling från ingenting 
till någonting. Det betyder att den stund då Allah avser något, börjar Hans vilja ta form och 
slutligen blir det som Han har avsett.

122. Dem till vilka Vi har givit 
boken följer den som den borde 
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123. Å, Israels barn! Kom ihåg de 
ynnestbevis som Jag visade er, 
och att Jag upphöjde er över alla 
folk.

följas och de  tror på den. Och 
förlorarna är de som icke tror på 
den.
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124. Och var på er vakt mot den 
dagen när ingen själ alls skall 
kunna tjäna som ersättning
för en annan själ, icke heller skall 
botgörelse antagas för den, icke 
heller skall förbön gagna den och 
icke heller skall de bli hjälpta.

125. Och kom ihåg när Abrahams 
Herre prövade honom med vissa 
befallningar som han uppfyllde. 
Allah sade: ”Jag skall göra dig till 
människornas ledare.” Abraham 
frågade: ”Och bland mina ättling-
ar?” Allah sade: ”Mitt förbund 
omfattar icke överträdare.”

126. Och kom ihåg den tid, då Vi 
gjorde huset till en tillflyktsort för 
mänskligheten och en trygg 
plats: Gör Abrahams plats till 
böneplats. Och Vi befallde 
Abraham och Ismael och sade: 
”Rengör Mitt hus för dem 
som utför rundvandringen och 
för dem som av tillgivenhet förblir 
däri och för dem som böjer sig och 
faller ned i bön.”

127. Och kom ihåg när Abraham 
sade: ”Min Herre, gör detta till en 
fridens stad och giv frukt till dem 
av dess invånare som tror på
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128. Och kom ihåg den tid när 
Abraham och Ismael reste husets 
grund och bad: ”Vår Herre, tag 
emot detta från oss, ty Du är
Allhörande och Allvetande.

129. ’Vår Herre, gör oss Dig 
undergivna och gör av vår avkom-
ma ett folk, som blir Dig undergi-
vet. Och visa oss vårt sätt att 
utöva andakt, och vänd Dig till 
oss i nåd, ty Du är Ofta 
Återvändande i medlidande och 
Barmhärtig.

130. Vår Herre, uppres från dem 
själva ett sändebud för dem, som 
kan läsa upp Dina tecken för dem 
och lära dem boken och visheten 
och som kan rena dem. Du är 
den Mäktige, den Vise.”

Allah och den yttersta dagen.” 
Allah sade: ”Och även den som 
icke tror skall Jag ge förmåner för 
en liten tid, sedan kommer Jag 
att föra honom till eldens straff 
och ett ont slutmål är det.”

131. Och vem kommer att vända 
sig bort från Abrahams religion 
utom den som är en dåre. Honom 
valde Vi i denna världen och i 
nästa kommer han sannerligen
att vara bland de rättfärdiga.

132. När   hans   Herre   sade   till   
honom: ”Underkasta dig”, sade 
han: ”Jag har redan underkastat 
mig världarnas Herre.”
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133. Detsamma ålade Abraham 
sina söner, och så gjorde även 
Jakob, och han sade: ”Å, mina 
söner, Allah har förvisso valt 
denna religion för er, så låt icke 
döden komma över er utom när ni 
befinner er i ett tillstånd av 
underkastelse.”

134. Var ni närvarande när döden 
kom till Jakob, och han sade till 
sina söner: ”Vad kommer ni att 
tillbe efter mig?” De svarade: ”Vi 
skall tillbe din Gud, dina fäders 
och Abrahams och Ismaels och 
Isaks Gud, den Ende Guden, och
Honom underkastar vi oss.”

135. De är ett folk som har gått 
bort, för dem fanns vad de 
förtjänade och för er finns vad ni
förtjänar, och ni skall icke 
utfrågas om vad de gjorde. 

136. Och de säger: ”Var ni judar 
eller kristna på det att ni måtte bli 
rätt vägledda.”  Säg: ”Nej, men följ
ni Abrahams religion, han böjde 
sig alltid för Allah, han var icke 
bland dem som satte upp avgu-
dar bredvid Allah.”

137. Säg ni: ”Vi tror på Allah och 
på det som har uppenbarats för 
oss, och det som uppenbarades 
för Abraham och Ismael och Isak
och Jakob och hans ättlingar, 
och det som gavs till Moses och 
Jesus, och det som gavs till alla
andra profeter av deras Herre. Vi 
gör ingen åtskillnad mellan 
någon av dem, och vi under-
kastar oss Honom.”
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138. Och om de tror som ni har 
trott, då är de i sanning rätt 
vägledda, men om de vänder sig 
bort då skapar de söndring, och 
Allah kommer sannerligen att 
vara nog för dig emot dem, ty Han 
är den Allhörande, den All-
vetande.

139. Säg: ”Vi har anslutit oss till 
Allahs religion,* och vem lär ut 
religionen bättre än Allah, och 
endast Honom tillber vi.”

140. Säg: ”Tvistar ni med oss om 
Allah, fastän Han är vår Herre 
och er Herre? Och våra gärningar 
är för oss, och era gärningar 
är för er, och endast Honom är vi 
uppriktigt tillgivna.”

141. Säger ni att Abraham och 
Ismael och Isak och Jakob och 
hans ättlingar var judar eller 
kristna? Säg: ”Är det ni eller 
Allah, som vet bäst?” Och vem är 
mer orättfärdig än den, som 
döljer det vittnesbörd han fått 
från Allah? Och Allah är icke 
omedveten om vad ni gör.

142.De är ett folk som har dött 
ut, för dem fanns det de för-
tjänade och för er skall finnas 
det ni förtjänar, och ni skall icke 
bli utfrågade om vad de gjorde. 

*2:139 ”Allahs religion” betyder inte att Allah följer någon särskild religion. Det betyder 
enbart en religion som har uppenbarats av Allah.
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143. Dårarna bland folket kom-
mer att säga: ”Vad har vänt dem 
bort från den Qiblah, som de 
följde?” Säg: ”Öst och Väst tillhör 
Allah. Han vägleder vem Han vill 
till den rätta vägen.”

144. Och sålunda har Vi gjort er 
till ett upphöjt folk, så att ni 
måtte bli väktare över människor 
och Allahs sändebud måtte bli en 
väktare över er. Och Vi fastställde 
icke den Qiblah som du följde, 
utom för att Vi skulle kunna 
särskilja dem som följer Allahs 
sändebud från dem som gör tvärt 
emot. Och detta är sannerligen 
svårt, utom för dem som Allah 
har väglett. Och Allah skulle 
aldrig låta er tro vara förgäves. 
Allah är sannerligen Medlidsam 
och Barmhärtig mot människor-
na.

145. Vi ser dig sannerligen ofta 
vända ditt ansikte mot himlen, 
förvisso kommer Vi då att låta dig 
vända dig mot den Qiblah som 
behagar dig. Så vänd ditt ansikte 
mot den heliga moskén, och vänd 
era ansikten mot den varhelst ni 
befinner er. Och de till vilka 
boken har givits vet att detta är 
sanningen från deras Herre, och 
Allah är icke omedveten om vad 
de gör.
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146. Och även om du skulle ge 
varje tecken till dem som givits 
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147. De, till vilka Vi har givit 
boken, känner igen den som 
sanningen, lika väl som de 
känner sina söner, men vissa av 
dem gömmer förvisso sanningen
medvetet.*

148. Det är sanningen från din 
Herre, var därför icke bland 
tvivlarna.

*2:147 Versen hänvisar först och främst till de sanningens tecken så som de visas fram 
genom den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, levnadssätt. Det 
är uppenbart att han är en gudfruktig människa, eftersom han, genom sitt sätt att leva 
visar fram Guds egenskaper. Människor känner igen sina egna söner genom de 
kännetecken och avtryck som deras personliga karaktärer ger dem och vet att sönerna 
verkligen är deras. På samma sätt kan även den som är sänd av Gud kännas igen genom 
att Guds attribut lyser igenom i dennes uppträdande och livsstil.

149. Och var och en har ett mål 
som han uppmärksammar. Tävla 
då med varandra i goda gärning-
ar. Varhelst ni än må vara kom-
mer Allah att sammanföra er alla.
Allah har förvisso makt att göra 
allt vad Han vill.

150. Och var du än kommer ifrån, 
vänd ditt ansikte mot den heliga 
moskén, ty det är verkligen 
sanningen från din Herre. Och 
Allah är icke omedveten om vad 
ni gör.
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boken, skulle de aldrig komma 
att följa din Qiblah, icke heller 
skulle du följa deras Qiblah, icke 
heller skulle några av dem följa 
andras Qiblah. Och om du skulle
följa deras önskningar efter det 
att kunskapen har kommit till 
dig, då kommer du sannerligen 
att höra till överträdarna.
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151. Och var du än kommer 
ifrån, vänd ditt ansikte mot den 
heliga moskén, och varhelst ni än 
är, vänd era ansikten mot den, så 
att folk icke måtte ha några bevis 
emot er, utom de som är orättvi-
sa, så frukta dem icke, utan
frukta Mig, och så att Jag måtte 
fullkomna Min nåd över er, och 
så att ni måtte bli rätt vägledda.

152. Alldeles som Vi har sänt ett 
sändebud till er från ert eget folk 
som läser upp Våra tecken för er 
och renar er och lär er boken och 
visheten och undervisar er om 
det, som ni icke vet.

153. Kom därför ihåg Mig och Jag 
kommer att minnas er, och var 
tacksamma mot Mig, och var icke 
otacksamma mot Mig.

154. Å, ni som tror, sök hjälp 
genom uthållighet och bön, Allah 
är förvisso med dem som 
tålmodigt härdar ut.

155. Och säg icke om dem som 
dräps för Allahs sak att de är 
döda, nej, de är levande, ni
varseblir det bara icke.
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156. Och Vi kommer att pröva er 
med något av fruktan och hunger 
och förlust av egendom och liv 
och frukter, men förkunna glada 
budskap till dem, som tålmodigt 
härdar ut,

157. de, som när en olycka drab-
bar dem, säger: ”Vi tillhör san-
nerligen Allah, och till Honom 
skall vi återvända.”

158. Det är över dessa som 
välsignelser från deras Herre 
sänker sig och även barmhärtig-
het, och det är dessa som är rätt 
vägledda.

159. Assafá  och  al-Márwa   är   
förvisso bland Allahs minnes-
märken. Därför är det ingen synd 
för den som är på pilgrimsfärd till
huset eller utför ’Umra att gå runt 
de två. Och för den som gör gott 
utöver det nödvändiga, är Allah 
sannerligen Uppskattande, All-
vetande.

160. De, som döljer de tecken och 
den vägledning som Vi har sänt 
ned, efter det att Vi har gjort dem 
tydliga för Bokens folk, det är
dessa som Allah förbannar, och 
de som förbannar, förbannar 
dem också.

161. Men de som ångrar sig och 
förbättrar sig och öppet förklarar 
sanningen, det är till dessa Jag 
vänder Mig med förlåtelse,
och Jag är Ofta Återvändande i 
medlidande och Barmhärtig.
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162. De som förnekar och dör 
medan de icke är troende, över 
dem skall Allahs och änglarnas 
och alla människornas samman-
lagda förbannelse vila.

163. De skall förbli i den. Straffet 
skall icke lättas för dem och icke 
heller skall de givas uppskov.

164. Och er Gud är en ena-
stående Gud, det finns ingen Gud 
förutom Honom, den Nåderike, 
den Barmhärtige.

165. I skapelsen av himlarna och 
jorden och i växlingen mellan 
natt och dag, och i skeppen,
som seglar på havet med det som 
gagnar människan, och i vattnet, 
som Allah sänder ned från skyn 
och därmed vederkvicker jorden 
efter det att den varit död och 
sprider alla slags djur på den och 
i vindens växling och i molnen 
som tvingats till tjänst mellan 
himlen och jorden finns sannerli-
gen tecken för det folk som
använder sitt förstånd.

166. Och bland människorna 
finns vissa som åt sig själva 
skaffar andra föremål att
dyrka än Allah, och älskar dessa 
som de borde älska Allah. Men de 
troende är starkare i sin kärlek 
till Allah och om överträdarna nu 
kunde se den tid då de kommer 
att se straffet, då skulle de inse 
att all makt tillhör Allah och att 
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167. Sannerligen, de skulle verk-
ligen komma till insikt om de bara 
kunde se den tid när de som efter-
följdes kommer att ta avstånd 
från sina efterföljare och se deras 
straff, och alla deras möjligheter 
att undkomma skall skäras av.

168. Och de som följde efter 
kommer att säga: ”Om vi bara 
kunde vända tillbaka, skulle
vi ta avstånd från dem så som de 
har tagit avstånd från oss.” 
Sålunda kommer Allah att visa 
dem deras gärningar som en 
vånda, och de skall icke und-
komma elden.

169. Å, ni människor! Ät av det 
som är tillåtet och nyttigt* på 
jorden och följ icke i satans 
fotspår, han är förvisso en 
uppenbar fiende för er. 

2:169 Ordet ”nyttig” (     taj-jíb) kan hänvisa till personligt val på samma sätt som det 
nyttiga i det som har förklarats vara tillåtet. I det förra fallet kan samma föda som är 
tillåten vara nyttig för en person men onyttig för en annan på grund av skillnad i smak, 
personligt val och olika omständigheter. I det senare fallet kan ordet avse födans tillstånd 
och visa att de troende föredrar att äta mat som inte bara är tillåten, utan även god, 
hälsosam och nyttig.

170. Han uppmanar er bara till 
det som är ont och otillbörligt och 
till att säga det ni icke vet om 
Allah.

Allah är sträng när det gäller att 
straffa.

171. Och när det sägs till dem: 
”Följ det som Allah har sänt ned”, 
säger de: ”Nej, vi kommer att följa 
det som våra fäder följde.” Vad!
Även om deras fäder icke alls 
hade något förstånd och icke 
följde den rätta vägen?
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172. Och det är med de icke 
troende som med den som hojtar 
till den som icke hör något utom 
ett rop och ett skrik. De är
döva, stumma och blinda, så de 
kan icke förstå.

173. Å, ni som tror, ät av det 
nyttiga Vi har försett er med och 
tacka Allah, om det är Honom 
som ni verkligen tillber.

174. Han har endast förbjudit er 
det som dör av sig självt, och blod 
och svinets kött och det över 
vilket namnet på någon annan än 
Allah har nedkallats. Men den 
som tvingas av nöden, utan att 
varken vara ohörsam eller 
överskrida gränsen, för honom är 
det ingen synd. Allah är sannerli-
gen Högst Förlåtande, Barm-
härtig.

175. De, som döljer det som Allah 
har sänt ned av boken och tar ett 
futtigt pris i utbyte mot den, de 
fyller icke sina magar med något 
annat än eld. Allah kommer icke 
att tala till dem på uppstån-
delsens dag, icke heller kommer 
Han att rena dem. Och för dem 
finns ett svårt straff.

176. Det är de som köpt villfarelse 
i utbyte mot vägledning och straff 
mot förlåtelse. Hur stor är deras 
fördragsamhet med elden!
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177. Det är för att Allah har sänt 
ned boken med sanningen, och 
de som är oense beträffande 
boken har  sannerligen gått långt 
i fientlighet.

178. Det är icke rättfärdighet att 
ni vänder era ansikten mot öst 
eller väst, utan sant rättfärdig är 
den som tror på Allah och den 
yttersta dagen och änglarna och 
boken och profeterna, och som av 
kärlek till Honom ger ut sina 
pengar för släktingar och föräld-
ralösa och behövande och 
vägfarande och till dem som ber 
om allmosor och för att friköpa   
ur fångenskap, och de som 
förrättar bönen och betalar Zakát 
och de som uppfyller de löften de 
avgivit, och de som är tålmodiga i 
fattigdom och svårigheter, och de 
som är orubbliga i krigstider, det 
är dessa, som visat sig vara 
sannfärdiga, och det är dessa, 
som är uppriktigt gudfruktiga.

179. Å, ni som tror, en rättvis 
vedergällning är föreskriven er 
när det gäller dråp; en fri
man för en fri man, en slav för en 
slav och en kvinna för en kvinna. 
Men om någon blir förlåten av  sin 
broder då skall förverkligandet av 
betalningen av blodspengar* 
genomföras med rättvisa, och 
mördaren skall betala honom 
blodspengarna på ett hederligt 
sätt. Detta är en eftergift från er 

*2:179 Detta innebär att blodspengar skall fastställas på ett rättvist och generöst sätt och 
utbetalas till den mördades anhöriga. 
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180. Och det finns liv för er i 
vedergällningens lag, ni männi-
skor med förstånd, på det att ni 
måtte åtnjuta trygghet.

181. Det är er föreskrivet att om 
ni efterlämnar en stor förmö-
genhet när döden kommer till 
någon av er, att ni skriver ett tes-
tamente till föräldrar och nära 
släktingar och handlar med
rättvisa. Detta är en plikt för dem 
som fruktar Gud.

182. Och för den som ändrar på 
något efter det att han hört 
testamentet kommer synden 
sannerligen att vila på den som 
ändrade det. Allah är förvisso 
Allhörande, Allvetande.

183. Men för vem helst som 
befarar partiskhet eller orättvisa 
av testatorn och försonar de 
berörda parterna är det ingen 
synd. Allah är förvisso Mest 
Förlåtande,  Barmhärtig.

Herre och en nåd. Och för den 
som överträder därefter skall det 
finnas ett plågsamt straff.

184. Å, ni som tror! Fasta är 
föreskriven för er på samma sätt 
som det var föreskrivet för dem 
som levde före er, på det att ni 
måtte bli rättfärdiga.

185. Den  föreskrivna fastan  är  
för ett bestämt antal dagar, men 
den bland er som är sjuk eller på 
resa åligger det att fasta samma
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186. Ramadan är den månad 
under vilken Qur’anen sändes 
ned som en vägledning för
mänskligheten  med  klara 
vittnesbörd  om vägledning och 
urskiljning. Därför må den av
er  som   är   närvarande  hemma  
denna månad iakttaga fastan 
under den. Men för den som
är sjuk eller på resa åligger det att
fasta samma antal andra dagar. 
Allah önskar att göra det lätt för 
er och Han vill icke göra det svårt
för er utan Han önskar att ni 
fullgör antalet dagar och att ni 
måtte förhärliga Allah för att Han 
har väglett er och att ni måtte 
vara tacksamma.

antal andra dagar, och för dem 
som kan fasta enbart med stora 
svårigheter, finns det en lättnad; 
att bespisa en fattig människa. 
Och det är bättre för den, som
med villig lydnad gör goda gär-
ningar. Och att fasta är välgöran-
de för er, om ni bara visste.

187. Och när Mina tjänare frågar 
dig om Mig, säg: ”Jag  är nära. 
Jag hörsammar de åkallandes 
bön när de ber till Mig. Så de 
borde hörsamma Mig och tro på 
Mig på det att de måtte följa den 
rätta vägen.”
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188. Det har gjorts tillåtet för er 
att gå in till era hustrur om 
natten under fastan. De är en
klädnad för er och ni är en 
klädnad för dem. Allah vet att ni 
har handlat orätt mot er själva
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och därför har Han vänt Sig
till er med nåd och givit er lätt-
nad. Så nu kan ni gå in till dem 
och söka vad Allah har föreskrivit 
för er; och ät och drick till dess att 
gryningsljusets vita strimma* 
tydligt skiljs från nattens svarta 
tråd. Iakttag sedan fullständig 
fasta till nattens inbrott och gå 
icke in till dem medan ni vistas   i   
moskéerna   för   andaktsövning-
ar. Dessa är de gränser Allah har 
fastställt, så närma er dem icke. 
Sålunda gör Allah Sina befall-
ningar tydliga för människorna 
så att de måtte tryggas mot 
ondska.

*2:188 Den vita strimman hänvisar till gryningen. Innebörden av versen är att till dess att 
gryningens vita strimma kan urskiljas från nattens mörka.

189. Och förtär icke med falska 
medel allmänna ägodelar och 
erbjud dem icke som mutor åt 
myndigheterna, så att ni orätt-
mätigt förtär en del av männis-
kors egendom, när ni vet.
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190. De frågar dig om månens 
nytändningar. Säg: ”De är till för 
att mäta tiden för människornas  
allmänna bästa och för vallfar-
ten.” Och det är icke rättfärdigt 
att gå in i husen bakvägen, utan 
sant rättfärdig är den som fruktar 
Gud. Och ni skall gå in i husen 
genom deras portar, och frukta 
Allah på det att ni måtte
bli framgångsrika. 
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191.  Och strid på Allahs väg mot 
dem som strider emot er, men 
överträd icke. Allah älskar sann-
erligen icke överträdarna.

192. Och dräp dem under striden 
varhelst ni möter dem och driv 
bort dem från den plats från 
vilken de drev bort er, ty förföljel-
se är värre än att döda. Och strid 
icke med dem i eller nära den 
heliga moskén så länge de icke
bekämpar er i den. Men om de 
bekämpar er, strid då med dem. 
Sådan är de icke troendes
lön.

193. Men om de upphör, då är 
Allah förvisso Mest Förlåtande, 
Barmhärtig.

194. Och bekämpa dem till dess 
att det icke längre råder någon 
förföljelse, och religionen endast 
blir för Allah. Men om de
upphör, kom då ihåg att ingen 
fientlighet är tillåten förutom mot 
missdådarna.
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195. En kränkning av den heliga 
månaden skall vedergällas i den 
heliga månaden, och för allt 
heligt finns en vedergällningslag.
Så bestraffa den som begår 
övergrepp mot er i samma 
utsträckning som han begick 
övergrepp mot er. Och frukta 
Allah och vet att Allah är med 
dem som fruktar Honom.

196. Och ge ut för Allahs sak, och 
kasta icke er själva i fördärvet 
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med egna händer, och gör
goda gärningar, Allah älskar 
sannerligen dem som gör goda 
gärningar.
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198. Månaderna för Hadj är 
välkända, så vem helst som 
önskar utföra pilgrimsfärden 
under dessa månader skall 
komma ihåg att det icke får 
förekomma otillbörligt tal, icke 
heller några överträdelser, icke

197. Och fullborda Hadj och 
’Umra för Allahs sak, men om ni 
hålls tillbaka, offra då det som är 
lättillgängligt, och raka icke era 
huvuden förrän offergåvan når 
sin bestämmelseort. Och den 
som är sjuk bland er eller
har en åkomma i skalpen skall 
utföra ett försoningsoffer anting-
en genom fasta eller ge allmosor 
eller en offergåva. Men när ni är i 
säkerhet då skall den som vill 
begagna sig av ’Umra’ tillsam-
mans med pilgrimsfärden utföra 
vilket offer som helst som är lätt 
åtkomligt. Men de av er som icke 
kan finna en offergåva skall
fasta tre dagar under vallfarten 
och sju när ni återvänder hem. 
Det är tio i allt. Detta är för den 
person vars familj icke bor nära 
den heliga moskén. Och frukta 
Allah och vet att Allah är sträng 
när det gäller att straffa.
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199. Det är ingen synd för er att ni 
söker er Herres gåvor. Men när ni 
går fram från ’Arafat, kom ihåg 
Allah vid Mash’ar al-Haram, och
minns Honom eftersom Han har 
väglett er, fastän ni tidigare var 
bland de vilsegångna.

200. Strömma sedan fram från 
det ställe där folket strömmar 
fram och sök Allahs förlåtelse,
Allah är sannerligen mest För-
låtande, Barmhärtig.
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heller något gräl under pilgrims-
färden. Och vad gott ni än gör,
så vet Allah det. Och utrusta er 
själva med nödvändiga förnöden-
heter och den bästa förnöden-
heten är sannerligen rättfär-
dighet. Och frukta endast Mig, å, 
ni människor med förstånd.

201. Och när ni har utfört de 
andaktsövningar som föreskri-
vits er, fira Allahs lov som ni 
brukade fira era fäders lov, eller 
med till och med mer än så. Och 
bland människor finns det de 
som säger: ”Vår Herre ge oss goda 
ting i denna världen”, och sådana
människor skall icke ha någon 
del i nästa värld.

202. Och bland dem finns det de 
som säger: ”Vår Herre, ge oss 
goda ting i denna världen lika väl 
som goda i den kommande 
världen, och rädda oss från 
eldens pina.”
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203. För dem skall det finnas en 
rikligt tilltagen del på grund av 
vad de har förtjänat. Och Allah är 
Snabb i att räkna.

204. Och kom ihåg Allah under 
det fastställda antalet dagar, men 
det skall icke vara någon synd att 
resa efter två dagar för den som 
har bråttom, och för den som 
stannar kvar skall det icke heller 
vara någon synd. Denna anvis-
ning är för den som fruktar
Allah. Så frukta Allah och vet att 
ni alla skall föras samman inför 
Honom.

205. Och bland människor finns 
den vars tal om detta livet skulle 
behaga dig, och han kallar Allah 
till vittne om det som finns i hans
hjärta, och ändå är han den mest 
stridslystne bland grälsjuka.

206. Och när han besitter makt 
reser han omkring i landet för att 
skapa oroligheter i det, och 
förstör människornas odlingar 
och avkomma, och Allah älskar 
icke oordning.
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207. Och när det sägs till honom: 
”Frukta Allah”, driver stoltheten 
honom till ytterligare synd. Så 
helvetet kommer att bli hans
tillräckliga belöning, och det är 
sannerligen en ond viloplats.

208. Och bland människor finns 
det den som skulle kunna sälja 
sig själv för att söka Allahs
välbehag, och Allah är Med-
kännande med Sina tjänare.
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209. Å, ni som tror, underkasta er 
fullständigt och följ icke satans 
fotspår, ty han är förvisso en 
uppenbar fiende för er.

210. Men om ni kommer på fall 
efter det att tydliga tecken har 
kommit till er, vet då att
Allah är Mäktig och Vis.

211. Vad väntar de på förutom att 
Allah skall komma med änglar till 
dem i molnens skydd och att 
frågan blir avgjord? Och alla 
angelägenheter återförs till Allah.

212. Fråga Israels barn om hur 
många tydliga tecken Vi gav dem. 
Men för den som ändrar Allahs 
gåva efter det att den kommit till 
honom, är Allah sannerligen 
sträng när det gäller att straffa.
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213. Denna världens liv har gjorts 
sådant att det verkar tilldragande 
för dem som icke tror, och de 
hånar dem som tror. Men de som 
fruktar Gud skall stå över dem på 
uppståndelsens dag, och Allah 
ger Sina gåvor utan räkenskap 
till vem Han än vill.

214. Mänskligheten var  en  enda 
gemenskap, sedan blev de oense 
inbördes, så Allah uppreste 
profeter som glädjebringare och 
som förmanare, och sände 
tillsammans med dem ned boken 
som innehåller sanningen, på det 
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att Han måtte döma mellan folk 
beträffande det om vilket de var 
oense. Men då började de bli 
oense om boken, av avundsjuka 
på varandra efter det att tydliga 
tecken hade kommit till dem, och 
ingen var oense om den förutom 
dem till vilka den givits. Nu har 
Allah genom Sin befallning 
väglett de troende till sanningen  
beträffande   vilken   de icke 
troende var oense, och Allah 
vägleder vem Han än behagar till 
den rätta vägen.

215. Tror ni att ni kommer att gå 
in i paradiset fastän detsamma 
icke har kommit över er som kom 
till dem, vilka gick bort före er? 
Olyckor och lidande drabbade 
dem och de skakades häftigt till 
dess att sändebudet och de som 
trodde tillsammans med honom, 
sade: ”När kommer Allahs hjälp?” 
Ja, Allahs hjälp är sannerligen 
nära.

216. De frågar dig vad de skall ge 
ut. Säg: ”Vad helst av det som är 
gott och av överflöd som
ni ger ut skall gå till föräldrar och 
nära släktingar och föräldralösa 
och behövande och den vägfaran-
de. Och vad gott ni än gör, Allah 
vet det sannerligen mycket väl.”
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217. Strid är föreskriven för er 
fastän den är motbjudande för er, 
men det kan vara så att ni
ogillar något som är bra för er, 
och det kan vara så att ni gillar 
något som icke är bra för er. Allah 
vet allt, och ni vet det icke.
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218. De frågar dig om strid i den 
helgade månaden. Säg: ”Att 
strida i den är något mycket 
skändligt, men att hindra männi-
skor från Allahs väg och att vara 
otacksamma mot Honom, att 
hindra människor från att besöka 
den heliga moskén och att köra 
bort dess folk därifrån är mer 
skändligt i Allahs tycke, och 
förföljelse är värre än att döda.” 
Och de kommer icke att upphöra 
med att bekämpa er förrän de har 
vänt er bort från er tro, om de 
kan. Och vem helst av er som 
vänder sig bort från sin tro och 
dör medan han är en förnekare, 
är det dessa vilkas gärningar 
skall vara förgäves i denna 
världen och i den nästa. Dessa är 
eldens  invånare och i den skall 
de förbli.

219. De som tror och de som 
emigrerar och strävar hårt för 
Allahs sak, det är dessa som
hoppas på Allahs barmhärtighet, 
och Allah är Mest Förlåtande, 
Barmhärtig.
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220. De frågar dig om berus-
ningsmedel och lyckospel. Säg: 
”Det finns en stor synd i båda 
men också någon fördel för 
människor, men deras synd är 
större än deras fördel.” Och de 
frågar dig vad de skall ge ut. Säg: 
”Det ni kan undvara.” Således gör 
Allah Sina befallningar tydliga för 
er på det att ni måtte reflektera, 
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221. över denna världen och 
nästa. Och de frågar dig om de 
föräldralösa. Säg: ”Att främja 
deras välfärd är en mycket god 
gärning. Och om ni blandar er 
med dem är de era bröder. Och 
Allah kan skilja den som söker 
skapa ofrid från den som gynnar 
de föräldralösas välfärd. Och om 
Allah så hade velat hade Han givit 
er umbäranden. Allah är förvisso 
Mäktig, Vis.”

222. Och gift er icke med avguda-
dyrkande kvinnor förrän de tror, 
även en troende slavinna är 
bättre än en avgudadyrkerska, 
fastän hon kanske behagar er 
mycket. Och giv icke troende 
kvinnor i äktenskap till avguda-
dyrkare förrän de tror, även en 
troende slav är bättre än en 
avgudadyrkare, fastän han 
kanske behagar er mycket. Dessa 
kallar till elden, men Allah kallar 
till himlen och till förlåtelse 
genom Sitt bud. Och Han gör 
Sina tecken tydliga för folket på 
det att de måtte komma ihåg.

*2:223 Ordet opasslighet verkar inte göra det arabiska ordet (     adhá ) rättvisa i detta 
sammanhang. Ordet ”adhá” bör förstås i betydelsen av olägenhet och tillfälligt obehag. 
Annars skulle det innebära att Gud har skapat någonting som är skadligt för kvinnor, 
vilket naturligtvis inte stämmer.
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223. Och de frågar dig om 
menstruationen. Säg: ”Det är en 
opasslighet*, så håll er borta från
kvinnor under menstruationen 
och gå icke in till dem förrän de är 
rena. Men gå in till dem
som Allah har befallt er när de 
har renat sig. Allah älskar dem 
som vänder sig till Honom. Och 
Han älskar dem som håller sig 
rena.”
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224. Era hustrur är en odling för 
er, så närma er era odlingar när 
och hur ni vill och sänd något 
välgörande i förväg för er själva, 
och frukta Allah och vet att ni 
skall möta Honom, och förkunna 
goda budskap till dem som tror.

225. Och gör icke Allah till 
måltavla för era eder så att ni 
genom det avhåller er från att
göra goda gärningar och handla 
rättfärdigt och skapa fred
mellan människor. Och Allah är 
Allhörande, Allvetande.
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226. Allah kommer icke att låta er 
avlägga räkenskap för sådana av 
era eder som var obetänksamma, 
utan Han kommer att kalla er till
räkenskap för vad era hjärtan har 
förtjänat. Och Allah är Mest 
Förlåtande, Fördragsam.

227. För dem som högtidligen 
lovar avhållsamhet från sina 
hustrur är den maximala vänteti-
den fyra månader, om de sedan 
tar tillbaka sitt löfte, då är Allah 
förvisso Mest Förlåtande, Barm-
härtig.

228. Och om de beslutar sig för 
skilsmässa, då är Allah förvisso 
Allhörande, Allvetande.

229. Och de frånskilda kvin-
norna skall vänta i tre perioder 
rörande sig själva, och det är icke 
tillåtet för dem att dölja vad Allah
har skapat i deras sköten, om de 
tror på Allah och den yttersta 
dagen, och deras makar har
större rätt att taga dem tillbaka 
under den perioden, såvida de 
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önskar försoning. Och de (kvin-
norna) har rimliga rättigheter 
lika de som männen har över 
dem, dock har männen en högre 
rang än dem. Och Allah är Mäktig 
och  Vis.

230. Sådan skilsmässa kan 
kungöras två gånger, behåll dem 
sedan på ett passande sätt eller 
sänd iväg dem med vänlighet. 
Och det är icke lagligt för er att ni 
tar tillbaka något av vad ni givit 
era hustrur, såvida icke båda 
fruktar att de icke kan iakttaga 
de gränser som föreskrivits av 
Allah. Men om ni fruktar att de 
icke kan iakttaga de gränser som
föreskrivits av Allah, då skall det 
icke vara någon synd för någon 
av dem i det som hon ger för att få 
sin frihet. Dessa är de gränser 
som Allah har föreskrivit, så 
överskrid dem icke, och det är de 
som överskrider de gränser som
Allah föreskrivit som är syndare. 
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231. Och han som skiljer sig från 
henne den tredje gången, då är 
hon därefter icke laglig för honom 
förrän hon gifter sig med en 
annan man som också skiljer sig 
ifrån henne. Då vilar det ingen 
synd över dem om de återvänder 
till varandra, såvida de är 
övertygade om att de kommer att 
kunna iakttaga de gränser som
föreskrivits av Allah. Och dessa 
är de gränser som Allah har 
föreskrivit och som Han gör
tydliga för ett folk som har 
kunskap.
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232. Och när ni skiljer* er från 
era hustrur och de närmar sig 
slutet av den fastställda tiden, 
antingen behåll dem då på ett 
passande sätt eller sänd iväg dem 
på ett passande sätt, men kvar-
håll dem icke orättmätigt så att ni 
kanske felar mot dem. Och vem
som än gör det handlar förvisso 
orätt mot sin egen själ. Och 
skämta icke med Allahs befall-
ningar och kom ihåg Allahs 
ynnestbevis över er och boken 
och visheten som Han har
sänt ned till er genom vilken Han 
förmanar er. Och frukta Allah 
och vet att Allah känner  allt väl.
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233. Och när ni skiljer er ifrån 
kvinnor och de når slutet av 
fristen, hindra dem icke från
att gifta sig med andra makar om 
de sinsemellan samtycker på ett 
anständigt sätt. Detta är en
förmaning för den bland er som 
tror på Allah och den yttersta 
dagen. Det är mer välsignat och 
renare för er och Allah vet, men ni 
vet icke.

*2:232 Den skilsmässa som går att återkalla.

234. Och frånskilda mödrar kan 
amma sina barn i två hela år, 
detta är för dem som önskar full-
följa amningstiden. Och den man 
till vilken barnet hör skall vara 
ansvarig för moderns uppehälle 
och kläder enligt sedvänjan. 
Ingen själ betungas utöver sin för-
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måga. En moder skall icke låta 
fadern lida på grund av sitt barn, 
icke heller skall den man som 
barnet tillhör låta dess moder lida 
på grund av sitt barn, och det-
samma åligger faderns arvinge. 
Om de båda med ömsesidigt 
samtycke och hänsyn beslutar 
att barnet skall avvänjas, då vilar 
inget klander över dem. Och om 
ni önskar anställa en amma till 
era barn så vilar det inget klander 
över er såvida ni på ett rättvist 
sätt betalar vad ni samtyckt till. 
Och frukta Allah och vet att Allah 
ser vad ni gör.
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235. Och när det gäller dem av er 
som avlider och efterlämnar 
hustrur,  skall  hustrurna vänta i 
fyra månader och tio dagar 
beträffande sig själva. Och när de 
nått slutet på tiden skall inget 
klander vidlåta er för något de på
ett anständigt sätt gör beträffan-
de sig själva. Och Allah är 
Medveten om vad ni gör.

236. Och det skall icke vila något 
klander över er om ni ger en 
antydan rörande ett förslag om 
giftermål till dessa kvinnor eller
om ni håller era önskningar dolda 
i era sinnen. Allah vet att ni 
kommer att tänka på dem i detta 
sammanhang. Men upprätta icke 
ett kontrakt med dem i hemlighet 
utan tala ett tydligt ord. Och fatta 
icke beslut om äktenskapsbandet 
förrän den föreskrivna perioden 
når sitt slut. Och vet att Allah 
känner till vad som finns i era 
sinnen, så tag er i akt för det. Och 
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237. Det skall icke vara någon 
synd för er om ni skiljer er ifrån 
kvinnor medan ni icke har
rört dem och icke heller bestämt 
en brudgåva för dem. Men dra 
försorg om dem, den förmögne 
enligt sin förmåga och den obe-
medlade enligt sin förmåga, ett 
underhåll på ett passande sätt, en 
plikt för de rättfärdiga.
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vet att Allah är Mest Förlåtande,
Fördragsam. 

238. Och om ni skiljer er ifrån 
dem innan ni har rört dem, men 
har bestämt en brudgåva för 
dem, då skall hälften av vad ni 
bestämt betalas av er, såvida icke 
de eller den man i vars händer 
äktenskapsbandet vilar, efter-
skänker den. Och att ni skulle 
efterskänka den är närmare 
rättfärdigheten. Och glöm icke 
att handla väl mot varandra. 
Allah ser förvisso vad ni gör.

239. Ge akt på era böner och i 
synnerhet den mellersta bönen 
och stå undergivet inför Allah.

240. Om ni befinner er i ett till-
stånd av fruktan, förrätta då era 
böner till fots eller ridande, men 
kom ihåg Allah när ni är i trygg-
het, eftersom Han har lärt er det 
som ni icke visste.

241. Och de av er som avlider och 
efterlämnar hustrur skall testa-
mentera ett års underhåll till dem 
utan att de visas ut. Men om de 
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själva flyttar ut vilar inget klander 
över er beträffande något lämpligt 
de gör rörande sig själva. Och 
Allah är Mäktig och Vis.

242. Och för de frånskilda kvin-
norna skall det också finnas ett 
underhåll i förhållande till vad 
som är rimligt, en plikt för de 
gudfruktiga.

243. Sålunda gör Allah Sina 
befallningar tydliga för er på det 
att ni måtte förstå.

244. Har du icke hört om dem som 
gick bort från sina hem, de var
tusentals och fruktade döden? 
Och Allah sade till dem: ”Dö”, 
sedan skänkte Han dem liv. Allah 
är sannerligen frikostig mot 
människorna, men de flesta 
människor är icke tacksamma.

245. Och strid för Allahs sak och 
vet att Allah är Allhörande, 
Allvetande.

246. Vem är det som vill ge Allah 
ett välbehagligt lån på det att Han 
måtte mångdubbla det mång-
faldiga gånger för honom? Och 
Allah tar emot och förstorar och 
till Honom skall ni återvända.

247. Har du icke hört om Israels 
barns anförare efter Moses, när 
de sade till en av sina profeter: 
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”Förordna en konung åt oss, så 
att vi kan strida på Allahs väg?” 
Han sade: ”Är det icke troligt att 
ni icke kommer att strida om 
strid är er föreskriven?” De sade: 
”Vilket skäl skulle vi ha till att 
icke strida för Allahs sak när vi 
drivits bort från våra hem och 
våra söner?” Men när strid 
befalldes dem vände de om, 
förutom ett litet antal av dem. 
Och Allah känner överträdarna 
väl.

248. Och deras profet sade till 
dem: ”Allah har förordnat Talút 
som konung åt er.” De sade: ”Hur 
kan han ha överhöghet över oss, 
när vi är mer berättigade till 
överhöghet än vad han är, och 
han icke har fått någon myck-
enhet av rikedom?” Han sade: 
”Allah har sannerligen utvalt 
honom över er och givit honom en 
rikligen ökad kunskap och 
kroppslig styrka.” Och Allah ger 
överhöghet till vem Han vill, och 
Allah är Frikostig, Allvetande.

249. Och deras profet sade till 
dem: ”Tecknet på hans överhög-
het är att ett hjärta skall givas er, 
i vilket det kommer att finnas frid 
från er Herre och ett arv av godhet 
som lämnats av Moses familj och 
Arons familj och änglarna håller 
upp det. I detta finns det förvisso 
ett tecken för er om ni är troen-
de.”
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250. Och när Talút gav sig av med 
styrkorna sade han: ”Allah kom-
mer sannerligen att pröva er med 
ett vattendrag. Så den som 
dricker av det hör icke till mig och 
den som icke smakar på det hör 
förvisso till mig, förutom den som 
bara tar en handfull vatten med 
sin hand.” Men förutom några få 
av dem drack de av det . Och när 
de gick över det, han själv och de 
som trodde med honom, sade de: 
”Idag har vi ingen kraft mot 
Djalút och hans styrkor.” Men de 
som säkert visste att de en dag 
skulle komma att möta Allah 
sade: ”Hur ofta har inte en mindre 
skara triumferat över en större 
skara genom Allahs befallning. 
Och Allah är med de orubbliga.”

251. Och när de strömmade fram 
för att drabba samman med 
Djalút och hans styrkor, sade de: 
”Å, Vår Herre, ingjut orubblighet i 
oss, gör våra steg stadiga och 
hjälp oss mot det icke troende 
folket.”
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252. Så de jagade dem på flykten 
genom Allahs befallning och 
David dräpte Djalút och Allah gav 
honom överhöghet och vishet och 
lärde honom det som behagade 
Honom. Och hade Allah icke 
drivit tillbaka vissa människor 
genom andra, då hade jorden 
verkligen varit full av missförhål-
landen. Men Allah är frikostighe-
tens Herre för alla folk.
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253. Dessa är Allahs tecken. Vi 
läser upp dem för dig med san-
ning. Du är sannerligen ett av 
sändebuden.

254. Av dessa sändebud har Vi  
upphöjt, några över andra.* Allah 
talade till dem och upphöjde 
några av dem i rang.** Och Vi gav 
Jesus, Marias son, tydliga bevis 
och styrkte honom med helighe-
tens ande. Och om Allah så hade 
velat, skulle de som kom efter 
dem, icke ha stridit med varand-
ra efter det att de hade fått tydliga 
tecken, men de var oense. Bland 
dem fanns några som trodde, och 
bland dem fanns några som icke 
trodde. Och om Allah så hade 
velat, skulle de icke ha stridit 
med varandra, men Allah gör vad 
Han önskar.

255. Å, ni som tror! Giv ut av det 
som Vi har skänkt er innan den 
dagen kommer när inget köpande 
eller säljande skall förekomma, 
icke heller vänskap, icke heller 
förbön, och det är de som icke 
tror, som handlar orätt mot sig 
själva.
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*2:254 Versen kan översättas genom att man gör en paus efter ordet (       mínhum) och 
inte före. I så fall blir översättningen enklare att läsa och förstå, och lyder då: ”Av dessa 
sändebud har Vi  upphöjt  några över andra. Allah talade till dem och upphöjde några av 
dem i rang.”

**2:254 Allah gav dem en ny lag.
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*2:256 Ordet (       kursi) betyder här främst maktsätet eller tronen. Denna betydelse av 
ordet har en bredare tillämpning och täcker inte bara kunskap utan även andra 
förutsättningar för makt.

256. Allah, det finns ingen Gud 
förutom Honom, den Levande, 
den Bestående och Alltupp-
bärande. Slummer överväldigar 
Honom icke, icke heller sömn. Till 
Honom hör allt som finns i him-
larna och allt som finns på jor-
den. Vem är den som vågar medla 
med Honom utan att ha Hans 
tillstånd? Han vet vad som ligger 
framför dem och vad som ligger 
bakom dem, och de omfattar 
ingenting av Hans kunskap utom 
det Han önskar. Hans tron 
sträcker sig över himlarna och 
jorden, och omsorgen om dem 
tröttar Honom icke, och Han är 
den Höge, den Store.*

257. Det får icke finnas något 
tvång i religionen. Rätt har 
sannerligen blivit tydligt åtskilt 
från orätt, så vem som än vägrar
att låta sig ledas av dem som 
överträder, utan tror på Allah, 
har sannerligen fattat tag i ett 
starkt handtag som icke kan 
brytas. Och Allah är Allhörande,
Allvetande.

258. Allah är deras vän som tror. 
Han för dem ut ur alla slags 
mörker och in i ljuset. Och de icke 
troendes vänner är de överträdare
som för dem ut ur ljuset och in i 
varje slag av mörker. Dessa är 
eldens invånare, i den skall
de förbli.
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259. Har du icke hört om honom 
som tvistade med Abraham om 
hans Herre eftersom Allah hade 
givit honom ett konungadöme? 
När Abraham sade: ”Min Herre är 
Den, som ger liv och vållar död”, 
sade han: ”Jag ger också liv och 
vållar död.” Abraham sade: 
”Nåväl, Allah låter solen gå upp i 
öst, låt du den gå upp i väst.” 
Därefter gjordes den icke troende 
mållös. Och Allah vägleder icke de 
orättfärdiga människorna.
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260. Eller om någon lik honom 
passerade förbi en stad som hade 
fallit ned på sina tak och utropa-
de: ”När kommer Allah att åter-
kalla den till livet efter dess 
undergång?” Då lät Allah honom 
vara död i hundra år, sedan 
uppreste Han honom och sade: 
”Hur länge har du befunnit dig i 
detta tillstånd?” Han svarade: 
”Jag har varit i det en dag eller en 
del av en dag.” Han (Allah) sade: 
”Nej, du har befunnit dig i detta 
tillstånd i ett hundra år. Se nu på 
din föda och din dryck, de har icke 
blivit skämda. Och se på din 
åsna. Och Vi har utfört detta så att 
Vi kan göra dig som ett tecken för 
människorna. Och se på benen, 
hur vi sätter dem i ordning och 
sedan höljer dem med kött.” Och 
när detta stod klart för honom, 
sade han: ”Jag vet att Allah har
makt att göra allt vad Han vill.”

261. Och kom ihåg när Abraham 
sade: Min Herre visa mig hur Du 
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ger de döda liv.” Han (Allah) sade: 
”Tror du icke?” Abraham sade: 
”Jo men jag ber om detta så att 
mitt hjärta måtte få ro.” Han 
(Allah) svarade: ”Tag fyra fåglar 
och gör dem tillgivna mot dig. 
Placera sedan var och en av dem 
på en kulle. Kalla sedan på dem 
och de kommer att skynda sig till 
dig. Och vet att Allah är Mäktig 
och Vis.”

262. Motstycket till dem som ger 
ut sin förmögenhet på Allahs väg 
är som liknelsen om ett sädes-
korn som växer upp i sju ax och i 
varje ax finns hundra korn. Och 
Allah mångfaldigar det ytterligare 
för vem Han än behagar, och
Allah är Frikostig, Allvetande.
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264. Ett vänligt ord och  förlåtel-
se är bättre än välgörenhet som 
följs av en förolämpning. Och 
Allah är Självtillräcklig, För-
dragsam.

263. De som ger ut sin förmögen-
het på Allahs väg och sedan icke 
låter pikar eller förolämpningar 
följa på det de givit ut, för dem 
finns en belöning hos deras Herre 
och de skall icke hysa fruktan, 
icke heller skall de sörja.

265. Å, ni som tror! Gör icke era 
allmosor värdelösa med pikar 
och förolämpningar som den som 
ger ut sin egendom för att bli sedd 
av människor, och som icke tror 
på Allah och den yttersta dagen. 
Hans fall är likt en jämn klippa 
täckt med jord över vilken ett 
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tungt regn faller och lämnar den 
bar, kal och hård. De skall icke 
kunna skydda något alls av vad 
de har tjänat. Och Allah vägleder 
icke de förnekande människor-
na.

266. Och deras fall som ger ut sin 
egendom för att söka Allahs 
välbehag och för att styrka sina 
själar är likt fallet med en träd-
gård på högt liggande mark. Ett 
tungt regn faller över den så att 
den tvåfaldigt frambringar sin 
frukt. Och om ett tungt regn icke 
faller över den, då är ett lätt regn 
tillräckligt. Och Allah ser vad ni 
gör.
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267. Skulle någon av er önska att 
det för honom fanns en trädgård 
med palmer och vinrankor och 
med strömmar som flyter nedan-
för den, när han har nått en hög 
ålder och han har en svag och 
minderårig avkomma och att en 
glödhet virvelvind skulle förgöra 
den så att den blev helt förbränd? 
På så sätt gör Allah Sina tecken 
tydliga för er på det att ni måtte 
tänka er för.

268. Å, ni som tror! Giv ut av det 
goda ni har förtjänat och av det Vi 
frambringar för er ur jorden, och 
sök icke det som är ont för att ge 
ut av det, när ni själva icke vill ta 
det, utom med ögonen sänkta av 
skam. Och vet att Allah är 
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269. Satan hotar er med fattig-
dom och uppmanar er till det som 
är skändligt, medan Allah lovar 
er förlåtelse från Honom själv 
och frikostighet. Och Allah är 
Frikostig, Allvetande.

270. Han  skänker vishet till den 
Han behagar, och vem helst som 
har  beviljats vishet har sannerli-
gen förlänats ett överflöd av det 
goda, och ingen tar sig i akt 
förutom de som är utrustade med 
förstånd. 

271. Och vadhelst ni ger ut och 
vadhelst ni högtidligen lovar, 
Allah vet det sannerligen, och för 
syndarna kommer det icke att 
finnas några hjälpare.

272. Om ni ger allmosor öppet är 
det gott och väl, men om ni döljer 
dem och ger till de behövande är 
det bättre for er, och Han kommer
att tillgiva er många av era synder.
Och Allah är medveten om det ni 
gör.
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273. Det är icke ditt ansvar att få 
dem att följa den rätta vägen, 
utan Allah vägleder vem Han än 
vill. Och vad helst ni ger ut av er 
egendom så gagnar det er själva, 
ty ni ger icke ut utom för att söka 
Allahs ynnest. Och vadhelst ni 
ger ut av er egendom, kommer 
det att till fullo betalas tillbaka till 
er och ni skall icke göras någon 
orätt.
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274. Allmosorna är för de behö-
vande som hindras på Allahs väg 
och icke kan resa omkring i 
landet. Den okunnige tror att de 
icke lider brist eftersom de 
avhåller sig från att tigga. Du 
kommer att  känna igen dem 
genom deras uppträdande, de 
tigger icke enträget från männi-
skorna. Och vad helst ni ger ut av 
er egendom, Allah har en full-
komlig kännedom om det.

275. De som ger ut sin förmögen-
het på natten och dagen, hemligt 
eller öppet, har sin belöning hos 
sin Herre, över dem skall ingen
fruktan komma, icke heller skall 
de sörja.

276. De som förtär räntor reser 
sig icke utom som den reser sig, 
som satan redan har slagit med 
vanvett. Det är för att de säger:
”Handel är också likt räntor”, 
fastän Allah har gjort handeln 
tillåten och räntan förbjuden. Så 
om den avstår som fått en förma-
ning från sin Herre, kommer det 
han fick i det förgångna att vara 
hans, och hans angelägenhet 
vilar hos Allah, och de som 
hemfaller till det, de är eldens 
invånare, däri skall de förbli.
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277. Allah utplånar räntor* och 
låter välgörenheten öka. Och 
Allah älskar icke någon som är en 
övertygad förnekare och en 
inbiten syndare.

*2:277 Versen ger en entydig beskrivning av att ekonomier som baseras på ränta och ocker 
är dömda att misslyckas, medan ekonomier där välgörenhet betonas kommer att ha 
framgång.
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278. De som tror och gör goda 
gärningar och förrättar bönen 
och betalar Zakát, kommer 
sannerligen att få sin belöning 
från sin Herre, och ingen fruktan 
skall komma över dem, icke heller 
skall de sörja.

279. Å, ni som tror! Frukta Allah 
och avstå från det som återstår av 
räntor, om ni är sanna troende.

280. Men om ni icke gör det, 
förbered er då på en krigsförkla-
ring från Allah och Hans sände-
bud, och om ni ångrar er då skall 
ni behålla era ursprungliga 
belopp, sålunda skall ni icke fela, 
icke heller skall någon orätt göras 
mot er.

281. Och om någon gäldenär 
befinner sig i knappa omständig-
heter giv honom då anstånd till 
dess att det har lättat. Och att ni 
efterskänker det som välgörenhet
skall vara bättre för er, om ni bara 
visste.
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282. Och frukta den dag då ni
skall tvingas återvända till Allah, 
då skall varje själ till fullo betalas 
för vad den har förtjänat, och de 
skall icke göras någon orätt.

283. Å, ni som tror! När ni lånar 
av varandra för en fastställd tid, 
skriv då ned det. Och låt en 
skrivare troget skriva det i er 
närvaro, och ingen skrivare bör 
vägra att skriva, ty Allah har 
undervisat honom, så låt honom 
skriva och låt den diktera som 
sätter sig i skuld, och han skall 
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frukta Allah, sin Herre och icke
minska något från det. Men om 
den person som sätter sig i skuld 
har klent förstånd eller är svag 
eller själv är oförmögen att 
diktera låt då någon diktera som 
rättvist kan skydda hans intres-
sen. Och tillkalla två vittnen från 
era män, och om två män icke 
finns tillgängliga, kalla då en man 
och två kvinnor, sådana som ni 
godkänner som vittnen, så att om 
den ena av de två kvinnorna 
glömmer, kan den andra påmin-
na henne. Och vittnena skall icke 
vägra när de tillkallas. Och var 
icke ovilliga att skriva ned det, 
vare sig det är litet eller mycket, 
tillsammans med den fastställda 
förfallodagen. Detta är rättvisare 
inför Allah och gör beviset säkra-
re och kommer mer sannolikt att 
rädda er från tvivel. Undlåt därför 
icke att skriva ned det, såvida det 
icke är färdiga handelsvaror som 
ni ger eller tar emot på stället, 
från hand till hand, i vilket fall det 
icke är någon synd för er om ni 
icke skriver ned det. Och ha 
vittnen när ni säljer till varandra, 
och låt icke skrivaren eller vittnet 
komma till skada. För om ni gör 
det, då är det sannerligen olyd-
nad för er del. Och frukta Allah. 
Och Allah skänker er kunskap 
och Allah vet allting mycket väl.
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284. Och om ni befinner er på 
resa och ni icke finner någon 
skrivare, lämna då en pant att 
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genast ta i besittning. Och om en 
av er anförtror något åt en annan, 
låt då den som är betrodd över-
lämna det som anförtrotts åt 
honom och låt honom frukta 
Allah, sin Herre. Och dölj icke 
vittnesmål, och vem som än 
döljer det, hans hjärta är sanner-
ligen syndigt. Och Allah är väl 
Underkunnig om vad ni gör.

285. Allt som finns i himlarna och 
allt som finns på jorden tillhör 
Allah, och vare sig ni yppar det 
som finns i era sinnen eller håller 
det dolt, kommer Allah att kalla 
er till räkenskap för det, sedan 
kommer Han att förlåta vem Han 
behagar och straffa vem Han än 
behagar, och Allah har makt att 
göra allt vad Han vill.

286. Detta av Våra sändebud tror 
på det som uppenbarats för 
honom från sin Herre, och det 
samma gör de troende, alla tror 
på Allah, och på Hans änglar, och 
på Hans skrifter, och på Hans 
sändebud, och säger: ”Vi gör 
ingen åtskillnad mellan något av 
Hans sändebud,” och de säger: 
”Vi hör och vi lyder. Vår Herre, vi 
bönfaller Dig ödmjukt om Din 
förlåtelse och till Dig skall vi 
återvända.”
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287. Allah betungar icke någon 
själ utöver dess förmåga. Den 
skall få den belöning den förtjä-
nar och den skall få det straff den 
ådrager sig. Vår Herre, straffa oss 
icke om vi glömmer eller gör oss 
skyldiga till ett misstag. Vår 
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Herre lägg icke en börda på oss 
som den Du lagt på dem som 
levde före oss.* Vår Herre, 
betunga oss icke med det, som vi 
icke har styrka nog att bära, och 
utplåna våra synder och skänk 
oss förlåtelse och ha förbarman-
de med oss. Du är vår Mästare, så 
hjälp oss mot de icke troende 
människorna.

*2:287  Versen hänvisar till tidigare folk som betroddes religiöst ansvar men behandlade 
det respektlöst och ansåg det vara en börda. På så sätt fick det professionella 
prästerskapet från de lägre samhällsklasserna bära det religiösa prästerskapets börda på 
sina axlar. Ett sådant religiöst prästerskap som ansåg sig ha monopol på kunskapen om 
religionen hade uppstått trots att de var oförmögna att göra den full rättvisa. Processen 
ledde till sist till uppkomsten av ett religiöst prästerskap, som var trångsynt, arrogant och 
intolerant och få av dem förstod filosofin och storslagenheten i Guds ord. Ett sådant 
ledarskap har i 62:6 (al-djumu’á)  liknats vid åsnor vars ryggar är lastade med religiösa 
böcker för transport, fast åsnorna inte alls förstår innehållet i det de bär på. Ordet ”börda” 
(      isrán) bör förstås i detta sammanhang, eftersom allt ansvar som delas ut av Gud inte 
kan anses vara bördor, som de sant troende önskar bli besparade från.
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Kapitel 3

ÁL-’IMRÁN
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) under det 

tredje året av migrationen från Mecka (mákka) till Medina och 

innehåller tvåhundraen  verser. 

I kapitlet nämns särskilt de som vilseletts, det vill säga den 

tredje gruppen som nämns i kapitel al-fátiha. Även 

kristendomens begynnelse, Marias, Allahs välsignelser vare 

med henne, födelse och Jesu, Allahs välsignelser vare med 

honom, mirakulösa födelse omnämns. Det berättas även om 

Allahs belåtenhet med Maria, Allahs välsignelser vare med 

henne, och hur Han försåg henne med uppehälle och 

förnödenheter från Sig Själv. Det verkar som om Sakarias, 

Allahs välsignelser vare med honom, starka önskan om en god 

avkomma uppstod efter det att han begrundat Marias, Allahs 

välsignelser vare med henne, rättfärdighet.

De mirakel som utfördes av Jesus, Allahs välsignelser vare 

med honom, beskrivs också på ett sådant sätt att de 

missförstånd som kan uppstå när man läser Bibeln klarnar, då 

den Ädla Qur’anen förklarar miraklernas sanna natur. I 

kapitlet nämns även att Jesus, Allahs välsignelser vare med 

honom, dog en naturlig död och inte blev dödad av andra.

I kapitlet nämns som motsats till judarnas ed, även 

profeternas ed (              mítháq-an-nabijín), den ed som Allah 

lät alla profeter svära.  Sammanfattningsvis innebär den eden 

att om det efter profeterna kommer nya av Guds profeter som 

bekräftar deras goda läror och agerar i enlighet med dem, så är 

det obligatoriskt för profeternas efterföljare att stödja dessa 

efterkommande profeter. Denna ed nämns även i kapitel al-

ahzáb, där det står att denna ed även svors av den Helige 
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Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom. 

I detta kapitel berörs flera ämnen. Där nämns även filosofin 

bakom utförandet av finansiella uppoffringar, nämligen att ens 

egna uppoffringar inte accepteras förrän man, på Guds väg, 

spenderar av det som man tycker mycket om och är det 

förnämsta man har. 

Kapitlet nämner även den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, storslagna seger i slaget 

vid Badr, varefter tidsepoken för islams stora framgångar 

börjar. Slaget vid ’Uhúd nämns och hur Profeten Muhammads 

följeslagare, Måtte Allah vara nöjd med dem,  återuppväckte 

minnet av profeten Ismaels, Allahs välsignelser vare med 

honom, uppoffring. Trots att de slaktades som boskap, 

avlägsnade de sig inte från den Helige Profetens sida, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom.      



Sura ÁL-’IMRÁN
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Álif Lám Mím.*

3. Allah är Den bredvid vilken det 
icke finns någon annan Gud, den 
Levande, den Bestående och Allt 
Uppbärande.

4. Han har sänt ned den bok som 
innehåller sanningen till dig och 
som bekräftar det som föregick 
den, och Han har sänt ned Toran 
och Evangeliet*

5. före detta, som en vägledning 
till människorna. Och Han har 
sänt ned måttstocken.* De som 
förnekar Allahs tecken kommer 
sannerligen att få ett svårt straff. 
Och Allah är Mäktig, Den som 
har makt att vedergälla.

6. Sannerligen, ingenting på 
jorden eller i himlarna är dolt för 
Allah.

7. Det är Han som formar er som 
Han vill i moderliven, det finns 
ingen värdig tillbedjan utom 
Honom, den Mäktige, den Vise.

8. Det är Han som har sänt ned 
boken till dig, i den finns verser 
som är avgörande till sin bety-
delse, de är bokens grundvalar, 

*3:2 Jag är Allah, den Allvetande.

*3:4 Ordet (          ) har en bredare tillämpning än det ”bekräftar” som använts 
här i översättningen. Det betyder att sanningen i de föregående skrifterna bekräftas lika 
väl som uppfyllandet och förverkligandet av de profetior som finns i dem. 

*3:5 Ordet (        al-furqán) betyder både ”obestridlig sanning” men även allt det som 
tydligt urskiljer någonting från något annat. Ordet fungerar således som ett kriterium.

musáddiqan
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1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.
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och det finns andra som medger 
olika tolkningar. Men de som har 
vrånghet i sina hjärtan, följer de 
verser av dem som är känsliga och 
medger olika tolkningar och söker 
orsaka oenighet och söker felakti-
ga tolkningar i dem. Och ingen vet 
deras rätta betydelse utom Allah, 
och de som fast grundar sig på 
kunskap och som säger: ”Vi tror 
på den boken, hela den kommer 
från vår Herre.” Och ingen tar sig i 
akt utom de som begåvats med 
förmågan att förstå.

9. Vår Herre, låt icke våra hjär-
tan bli vrånga efter det att Du har 
väglett oss, utan skänk oss nåd 
från Dig själv, endast Du är 
Givaren.

10. Vår Herre, Du kommer för-
visso att samla ihop mänsklighe-
ten på den dag om vilken det icke 
råder något tvivel, Allah bryter 
sannerligen aldrig sitt löfte.

11. De som icke tror, deras 
ägodelar och deras barn kommer 
icke alls att gagna dem mot Allah, 
och det är de som är eldens 
bränsle.

12. Deras fall är likt fallet med 
Faraos folk och de som kom
före dem, ty de förkastade Våra 
tecken, så Allah straffade dem för 
deras synder, och Allah är Sträng 
i att straffa.
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13. Säg till dem som icke tror: ”Ni 
kommer att övervinnas och 
samlas i helvetet, och en ond 
uppehållsort är det.”

14. Det fanns sannerligen ett 
tecken för er i de två arméerna 
som drabbade samman med 
varandra, en armé som stred för 
Allahs sak, och den andra icke 
troende, som de skenbart såg 
som dubbelt så många som de 
själva. Sålunda styrker Allah vem 
Han än behagar med sin hjälp. I 
det finns sannerligen en läxa för 
dem som är klarsynta.

15. Vacker för människor är 
kärleken till begärliga ting –  
kvinnor och barn, och högar av 
guld och silver på lager och 
brännmärkta hästar och boskap 
och gröda. Det är det nuvarande 
livets försörjning. Men det är hos 
Allah som det bästa hemmet 
finns.

16. Säg: ”Skall jag upplysa er om 
något bättre än det?” För dem 
som fruktar Gud finns hos deras 
Herre paradisets trädgårdar ge-
nomflutna av bäckar, i dem skall 
de förbli. Där finns dessutom 
makar, renade av Allah, och 
Allahs välbehag. Och Allah är 
Uppmärksam på Sina tjänare,
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17. de som säger: ”Vår Herre, vi 
tror förvisso, förlåt oss därför 
våra synder och bevara oss från 
eldens straff”,
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*3:20 Islam betyder fullständig underkastelse. (Övers.anm.)

18. de orubbliga och de sann-
färdiga och de ödmjuka och de 
som ger ut på Allahs väg och de 
som ber om tillgift under nattens 
senare del.

19. Allah vittnar om att det icke 
finns någon Gud förutom Han 
och det samma gör änglarna och 
de som äger kunskap och är 
ständigt vakande över rättvisan, 
det finns ingen Gud förutom Han, 
den Mäktige, den Vise.

20. Den sanna religionen hos 
Allah är sannerligen islam.* Och 
dem till vilka boken gavs var icke 
oense, annat än på grund av 
ömsesidig missunnsamhet efter 
det att kunskapen hade kommit 
till dem. Och för den som förne-
kar Allahs tecken är Allah san-
nerligen Snabb att hålla räkens-
kap.

21. Men om de tvistar med dig, så 
säg: ”Jag har underkastat mig 
Allah och detsamma har de som 
följer mig.” Och säg till dem som 
har givits boken och till de okun-
niga: ”Har ni också underkastat 
er?” Om de underkastar sig, då 
kommer de sannerligen att bli 
vägledda. Men om de vänder 
tillbaka, är din plikt bara att 
överbringa budskapet. Och Allah 
ger akt på Sina tjänare.

75

22. Sannerligen, förkunna ett 
smärtsamt straff för dem som 
förnekar Allahs tecken och med 
orätt försöker dräpa profeterna 
och försöker dräpa sådana 
människor som uppmanar till 
rättvisa.
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23. Det är dessa vilkas gärningar 
blir till intet i denna världen och i 
nästa, och de kommer icke att ha 
någon som hjälper dem.               

24. Har du icke sett dem som har 
fått sin del av boken? De kallas till 
Allahs bok så att den måtte döma 
mellan dem, men en grupp av 
dem vänder sig bort i motvilja.

25. Det är för att de säger: ”Elden 
skall icke röra oss, utom för ett 
begränsat antal dagar.” Och det 
de brukade smida ihop har 
vilselett dem beträffande deras 
religion.

26. Hur kommer det att bli med 
dem när Vi kommer att samla 
ihop dem på den dagen om vilken 
det icke finns något tvivel, och 
när varje själ skall betalas fullt ut 
för vad den har förtjänat, och de 
icke skall göras någon orätt?

27. Säg: ”Å, Allah, Överhöghetens 
Herre, Du skänker överhöghet till 
vem helst Du behagar och Du 
berövar vem helst Du vill deras 
överhöghet. Du upphöjer vem Du 
vill och Du förringar vem Du vill. I 
Din hand finns allt gott. Du har 
förvisso makt att göra allt.
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28. Du låter natten övergå i dag, 
och dagen övergå i natt. Du 
frambringar det levande ur det 
döda och det döda ur det levande. 
Och Du ger utan mått till vem Du 
än behagar.”
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29. Låt icke de troende föredra 
icke troende som vänner framför 
troende, och den som gör så har 
inget med Allah att göra, utom att 
ni av försiktighet skyddar er 
själva mot dem. Och Allah varnar 
er beträffande Sig Själv och 
återvändandet är till Allah.*

*3:29, 31 Det arabiska uttrycket (                          juhádhiru kumulláhu náfsahu) betyder 
ordagrant ”Allah varnar er beträffande Sig Själv”, vilket innebär att Han varnar er från att 
ta er friheter gällande Hans påbud och föreskrifter.

30. Säg: ”Vare sig ni döljer det 
som finns i era hjärtan eller 
uppenbarar det, så vet Allah det, 
och Han vet vad som finns i 
himlarna och vad som finns på 
jorden. Och Allah har makt
att göra allt.”

31. Tag er i akt för den dag då 
varje själ kommer att stå ansikte 
mot ansikte med allt det goda den 
har gjort och allt det onda den har 
gjort. Den kommer att önska att 
det fanns ett stort avstånd mellan 
den och det onda. Och Allah 
varnar er beträffande Sig Själv* 
och återvändandet är till  Allah. 
Och Allah är Synnerligen Med-
lidsam med Sina tjänare.
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32. Säg: ”Om ni älskar Allah, så 
följ mig, då kommer Allah att 
älska er och förlåta er era synder. 
Och Allah är Ytterst Förlåtande 
och Barmhärtig.”

33. Säg: ”Lyd Allah och Hans 
sändebud”, men om de vänder sig 
bort, kom då ihåg att Allah icke 
älskar de icke troende.
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34. Allah utvalde Adam och Noak 
och Abrahams familj och ’Imrans 
familj över alla den tidens folk,

35. ett folk, alla inbördes besläk-
tade, och Allah är Allhörande, 
Allvetande. 

36. Minns när ’Imrans kvinna
sade: ”Min Herre, jag har lovat 
Dig ett heligt löfte att det som 
finns i mitt sköte skall tillägnas 
Din tjänst. Så tag Du emot detta 
från mig, Du ensam är sannerli-
gen Allhörande, Allvetande.”

37. Men när hon nedkommit med 
barnet, sade hon, ”Min Herre, jag  
har fött ett flickebarn,” fastän 
Allah vet bäst vad hon nedkom-
mit med, och det gossebarn hon 
tänkte sig var icke likt det flicke-
barn hon nedkommit med, ”och 
jag har givit henne namnet Maria, 
och jag anförtror henne och 
hennes avkomma åt Ditt beskydd 
mot satan, den förkastade.”
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38. Så hennes Herre godtog 
flickebarnet med ett nådigt 
godtagande och lät henne få en
utmärkt uppväxt och gjorde 
Sakarias till hennes förmyndare. 
Närhelst Sakarias besökte henne 
i kammaren, fann han livs-
förnödenheter hos henne. Han 
sade, ”Å, Maria, varifrån har du 
fått detta?” Hon svarade: ”Det är 
från Allah.” Allah försörjer san-
nerligen utan mått till vem Han 
än behagar.
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41. Han sade: ”Min Herre, hur 
skall jag få en son nu när jag 
redan nått hög ålder och min 
hustru är ofruktsam?” Allah 
svarade: ”Sådan är Allahs sed-
vänja. Allah gör vad Han beha-
gar.” 

40. Och änglarna kallade på 
honom medan han stod och bad i 
kammaren: ”Allah ger dig glädje-
budskap om Jahja (Johannes), 
som kommer att vittna om san-
ningen i Allahs ord, ädel och 
dygdig och en profet bland de 
rättfärdiga.”

42. Han sade: ”Min Herre, giv mig 
ett tecken.” Han (Allah) svarade: 
’Tecknet för dig är att du under 
tre dagar icke skall tala till 
människor utom genom teck-
enspråk. Och kom ihåg din  
Herre ofta och lovprisa Honom 
om aftonen och i den tidiga 
morgontimman.’
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39. Där och då bad Sakarias till 
sin Herre och sade: ”Min Herre, 
giv mig från Dig Själv en ren 
avkomma, Du är sannerligen 
Den som Hör bön.”       

43. Och kom ihåg när änglarna 
sade: ”Å, Maria, Allah har utvalt 
dig och renat dig och utvalt dig 
över alla världens kvinnor.

44. Å, Maria, var lydig mot din 
Herre och fall ödmjukt ned inför 
Allah och tillbed endast Allah 
med dem som tillbedjer Honom.”
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45. Detta är bland de budskap 
om osedda ting, vilka Vi uppen-
barar för dig (Profet). Och du var 
icke med dem när de kastade sina 
pilar, beträffande vem av dem 
som skulle ta hand om Maria, 
icke heller var du med dem när
de tvistade med varandra.

46. När änglarna sade: ”Å, Maria, 
Allah ger dig glädjebudskapet om 
en son genom ett ord från Honom, 
hans namn skall vara Messias, 
Jesus, Marias son, vördad i 
denna världen och i den nästa, 
och bland dem som beviljats 
närhet till Gud.

*3:48 Uttrycket: ”Var! Och det blir till” innebär inte en spontan omformning från ingenting 
till någonting. Det betyder att den stund då Allah avser något, börjar Hans vilja ta form och 
slutligen blir det som Hans avsett.

47. Och i vaggan och när han når 
medelåldern kommer han att tala 
till folket, och han  kommer att 
vara bland de rättfärdiga.”
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48. Hon sade: ”Min Herre, hur 
skall jag kunna få en son, när 
ingen man har rört mig?” Han 
(Gud) sade: ”Sådan är Allahs 
sedvänja. Allah skapar vad Han 
behagar. När Han påbjuder 
något, säger Han till det: ’Var,’ 
och det blir till*.

49. Och Han kommer att lära 
honom  boken och visheten och 
Toran och Evangeliet,

50. och sända honom som ett 
sändebud till Israels barn med 
budskapet: ’Jag kommer till er 
med ett tecken från er Herre, 
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vilket är att jag kommer att 
utforma en skapelse, likt en fågel, 
i lera för er, sedan kommer jag att 
andas in en ny ande i den och den 
kommer att bli en högtflygande 
varelse genom Allahs befallning. 
Jag kommer att hela de andligen 
blinda och de spetälska och jag 
kommer att uppväcka de döda 
genom Allahs befallning. Jag 
kommer att kungöra för er vad ni 
skall äta och vad ni skall lagra i 
era hus. I detta finns det förvisso 
ett tecken för er om ni är troende.
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51. Och Jag kommer och uppfyl-
ler det som var före mig, nämligen 
Toran, och för att tillåta er en del 
av det som var förbjudet för er, 
och jag kommer till er med ett 
tecken från er Herre, så frukta 
Allah och lyd mig.

52. Allah är sannerligen min 
Herre och er Herre, så tillbed 
Honom, detta är den rätta 
vägen.’”

53. Och när Jesus varseblev 
deras otro, sade han: ”Vilka vill 
vara mina hjälpare i Allahs sak?” 
Lärjungarna svarade: ”Vi är 
Allahs hjälpare. Vi har trott på 
Allah. Och bär du vittnesbörd om 
att vi är lydiga.

54. Vår Herre, vi tror på det som 
Du har sänt ned och vi följer detta 
sändebud. Så anteckna oss bland 
dem som bär vittnesbörd.”

55.Och de planerade och Allah
planerade också, och Allah är den 
Bäste Planläggaren.
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56.Minns den tid när Allah sade: 
”Å, Jesus, Jag kommer att låta 
dig dö en naturlig död och 
upphöja dig till Mig, och fria dig 
från anklagelserna från dem som 
icke tror, och upphöja dem som 
följer dig över dem som icke tror
ända till uppståndelsens dag, då 
skall ni återvända tillbaka till 
Mig. Jag kommer att döma 
mellan er beträffande det som ni 
var oense om.

*3:60 Se kommentar under 3:48. 
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57.När det gäller dem som icke 
tror, kommer Jag att straffa dem 
med ett strängt straff i denna 
världen och i den nästa, och de 
kommer icke att ha några 
hjälpare.

58. När det gäller de som tror och 
utför goda gärningar, kommer 
Han att ge dem deras fulla 
belöning. Och Allah älskar icke 
de orättfärdiga.”

59. Det är vad Vi läser upp för dig 
av tecknen och den visa påmin-
nelsen.

60. I förhållande till Allah är 
förvisso Jesu fall likt Adams. Allah 
skapade honom av stoft, sedan 
sade Han till honom: ”Var,” och 
han blev till.*

61.Detta är sanningen från din 
Herre, så var du icke bland dem 
som tvivlar.
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62.Den som nu tvistar med dig 
beträffande honom* efter det att 
kunskapen kommit till dig, säg 
då till honom: ”Kom, låt oss kalla 
samman våra söner och era söner 
och våra kvinnor och era kvinnor 
och vårt folk och ert folk. Låt oss 
sedan be intensivt för att ned-
kalla Allahs förbannelse över dem 
som ljuger.”
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63.Detta är med visshet den 
bästa redovisningen. Det finns 
ingen värdig tillbedjan utom 
Allah, och det är sannerligen 
Allah som är den Mäktige, den 
Vise.

64. Men om de vänder sig bort, 
kom då ihåg att Allah känner 
orosstiftarna väl.

65.Säg: ”Å, ni bokens folk! Kom 
till ett ord som är lika mellan oss 
och er,  att vi icke tillber någon 
annan än Allah, och att vi icke 
sätter någon vid Hans sida, och 
att några av oss icke tar andra till 
herrar bredvid Allah.” Men om de 
vänder sig bort, säg då: ”Bär 
vittnesbörd om att vi har under-
kastat oss Gud.”

66. Å, ni bokens folk! Varför 
tvistar ni beträffande Abraham 
när Toran och Evangeliet icke 
uppenbarades förrän efter 
honom? Kan ni då icke förstå?
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67.Se! Ni är de som tvistade om 
det, om vilket ni hade kunskap. 
Varför tvistar ni då nu om det, om 
vilket ni icke alls har någon 
kunskap? Allah vet, och ni vet 
icke.
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68. Abraham var varken jude 
eller kristen, men han vände sig 
alltid mot Gud och var lydig mot 
Honom, och han var icke bland 
dem som förbinder gudar med 
Gud.

69. Människorna närmast Abra-
ham var sannerligen de som 
följde honom och den här profe-
ten och de som tror på honom, 
och Allah är de troendes Vän.

70. En grupp av bokens folk 
skulle gärna vilja leda er vilse, 
men de leder icke någon vilse 
utom sig själva, de uppfattar det 
bara icke.

71.Å, ni bokens folk! Varför 
förnekar ni Allahs tecken fastän 
ni är vittnen till dem ?

72. Å, ni bokens folk! Varför 
blandar ni samman sanning med 
falskhet och döljer sanningen 
med avsikt ?

73.Och en grupp av bokens folk 
säger: ”Tro på det som uppen-
barats för de troende, under 
dagens tidiga del, och förneka det 
under dess senare del, kanske de 
vänder tillbaka.
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*3:74 Detta antyder att det inte var judarna som hade orsak att argumentera mot den 
Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, på grund av att de läror som 
tilldelats honom inte var exakt likadana som deras. Tvärtom borde det vara det islamiska 
folkets rätt att argumentera mot den grupp av bokens folk, som omnämns i föregående 
vers, ty om muslimerna helt och hållet berövats rätten till en gudomlig lära, så hade detta 
visat på Guds partiskhet gentemot bokens folk. Judarnas invändning mot skillnader i 
lärorna är således helt irrelevant.
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74.Och lyd ingen förutom den 
som följer er religion.” Säg å, 
profet: ”Vägledningen är i san-
ning vägledningen från Allah, 
vad helst Han behagar. Det 
viktiga är att var och en blir given 
en lära lik den ni erhöll tidigare, 
annars skulle de ha rätt att tvista 
med er inför er Herre.”* Säg: ”All 
nåd ligger i Allahs hand. Han ger 
den till vem Han än behagar. Och 
Allah är Frikostig och All-
vetande.”

75.Han väljer ut vem Han än 
behagar för Sin barmhärtighet. 
Och Allah är en särdeles nådig 
Herre.

76.Bland bokens folk finns den, 
som om du anförtror en skatt åt 
honom, kommer att återlämna 
den till dig, och bland dem finns
den, som om du anförtror en 
Dinar åt honom, icke kommer att 
återlämna den till dig, såvida du 
icke ständigt ligger efter honom. 
Det är för att de säger: ”Det är 
icke troligt att vi kommer att 
klandras när det gäller de obil-
dade människorna”, och avsikt-
ligt smider de en lögn om Allah.

77. Nej, men den som uppfyller 
sitt högtidliga löfte och fruktar 
Allah, Allah älskar i sanning de 
gudfruktiga.
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78. När det gäller dem som tar ett 
futtigt pris i utbyte mot sitt 
förbund med Allah och sina eder, 
kommer de icke att få någon del i 
det kommande livet, och Allah 
kommer varken att tala till dem 
eller se på dem på uppstån-
delsens dag, icke heller kommer 
Han att rena dem; och för dem 
kommer det att finnas ett
svårt straff.

79.Och bland dem finns sanner-
ligen en grupp som förvrider sina 
tungor medan de läser upp boken 
så att ni skall tro att det är en
del av boken, fastän det icke är en 
del av boken. Och de säger. ”Det 
är från Allah”, fastän det icke är 
från Allah, och de yttrar medvetet 
en lögn om Allah.

80. Det är icke möjligt för en 
människa att Allah skulle ge 
honom boken och visheten och 
profetvärdigheten och att han
därefter skulle säga till männi-
skorna: ”Var mina tjänare istället 
för Allahs,” utan han skulle säga: 
”Var ni endast Herren tillgivna, ty 
ni lär ut boken och ni studerar 
den.”

81. Icke heller är det möjligt för 
honom att han skulle be er att ta 
änglarna och profeterna till 
herrar. Skulle han föreskriva er 
otro efter det att ni underkastat 
er Gud?

82. Och minns den tid då Allah 
slöt ett förbund med folket genom
profeterna och sade: ”Vadhelst 
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83. Vem som än vänder sig bort 
efter detta, de är då sannerligen 
överträdare.

84.Söker de en annan religion än 
Allahs, medan det som finns i 
himlarna och på jorden, villigt 
eller ovilligt underkastar sig 
Honom, och de skall vändas åter 
till Honom?

Jag ger er av boken och visheten 
och det sedan kommer ett sände-
bud till er, som bekräftar det som 
finns hos er, skall ni tro på 
honom och hjälpa honom.” Och 
Han sade: ”Samtycker ni och 
erkänner det ansvar som Jag 
pålägger er i denna sak?” De 
sade: ”Vi samtycker.” Han sade: 
”Bär då vittnesbörd och Jag är 
med er bland vittnena.”

85. Säg: ”Vi tror på Allah, och på 
det som uppenbarats för oss och 
på det som uppenbarades för 
Abraham och Ismael och Isak och 
Jakob och deras avkomma, och 
på det som gavs till Moses och 
Jesus och andra profeter från 
deras Herre. Vi gör ingen åtskill-
nad mellan någon av dem och 
Honom underkastar vi oss.”
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86.Och för vem som än söker en 
annan religion än islam skall 
detta icke accepteras från honom 
och i livet efter detta kommer han 
att vara bland förlorarna.
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87. Hur skall Allah vägleda ett 
folk som icke tror efter att ha trott 
och som hade burit vittnesbörd 
om att sändebudet var sant och 
till vilka klara bevis hade 
kommit? Och Allah vägleder icke 
ett felande folk.

88. När det gäller dem, är deras 
belöning att Allahs och änglarnas 
och alla människornas förban-
nelser skall vila över dem.

89. I dem skall de förbli. Deras 
straff skall icke lättas, icke heller 
skall de ges anstånd.

90. Utom de som ångrar sig efter 
det och gör bot. Och Allah är 
förvisso Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

91. De som icke tror efter att ha 
trott och sedan tilltar i otro, deras 
ånger kommer icke att antas, och 
det är dessa som har gått vilse.

92. När det gäller dem som icke 
har trott och avlider medan de är 
icke troende, skall icke ens hela 
jorden full av guld accepteras 
från någon av dem, även om han 
erbjuder det som lösen. Det är för 
dessa som ett strängt straff skall 
finnas, och de kommer icke att ha 
några hjälpare.
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93.Ni kommer aldrig att kunna 
förvärva rättfärdighet såvida ni 
icke ger ut av det ni älskar, och 
vadhelst ni ger ut, vet Allah det 
väl.

94. All föda var tillåten för Israels 
barn utom det som Israel förbjöd 
sig själv innan Toran blev 
nedsänd. Säg: ”Hämta då Toran 
och läs den, om ni är sann-
färdiga.”

95. De som nu hittar på en lögn 
om Allah efter detta, då är det 
dessa som är de orättfärdiga.

96.Säg: ”Allah har förklarat 
sanningen, följ därför Abrahams 
religion, han vände sig alltid mot 
Gud, och han var icke bland dem 
som förbinder gudar med Gud.”

97.Sannerligen, det första hus, 
som grundlagts för hela mänsk-
lighetens bästa, är det i Bákka*, 
överflödande av välsignelser och
en vägledning för alla folk.

98. I det finns uppenbara tecken. 
Det är Abrahams plats, och vem 
som än går dit in går in till trygg-
heten. Och pilgrimsfärden till det 
huset är en plikt som människor-
na, de som kan finna en väg dit, 

*3:97 Dalen där Mecka (mákka) ligger.
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99. Säg: ”Å, ni bokens folk, varför 
förnekar ni Allahs tecken, fastän 
Allah är Vittne till vad ni gör?”

100. Säg: ”Å, ni bokens folk, 
varför hindrar ni de troende från 
Allahs väg och försöker göra den 
krokig, fastän ni är vittne till det? 
Och Allah är icke omedveten om 
vad ni gör.”

101. Å, ni som tror! Om ni lyder 
någon grupp av dem som har 
givits boken, kommer de att 
omvända er till icke troende efter 
det att ni har trott.

102. Hur skulle ni kunna vara 
icke troende medan Allahs 
tecken läses upp för er och Hans 
sändebud är bland er? Och den 
som håller fast vid Allah är 
sannerligen vägledd till den rätta 
vägen.

har mot Allah. Och låt den som 
icke tror minnas att Allah förvisso 
är Oberoende av alla skapade 
varelser.

103. Å, ni som tror! Frukta Allah 
som Han skall fruktas, och låt 
icke döden komma över er utan 
att ni är absolut underkastade.
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104. Och håll fast, ni alla tillsam-
mans, i Allahs rep och låt er icke 
splittras, utan kom ihåg Allahs 
ynnestbevis som Han skänkte er 
när ni var fiender, och Han 
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förenade era hjärtan i kärlek, så 
att ni med Hans nåd blev som 
bröder, och ni befann er på 
randen till en avgrund av eld, och 
Han räddade er från den. Så-
lunda förklarar Allah sina befall-
ningar för er på det att ni måtte 
bli vägledda. 

105. Och låt det alltid finnas en 
grupp bland er, som inbjuder till 
godhet och uppmanar till rättvisa 
och förbjuder det otillbörliga. 
Och det är de som skall ha 
framgång.

106. Och var icke lika dem som 
blev splittrade och som var oense 
inbördes efter det att klara bevis 
hade kommit till dem. Och det är 
för dem det skall finnas ett svårt 
straff,

107. den dag då några ansikten 
kommer att stråla av ljus och 
några ansikten kommer att 
mörkna. När det gäller dem vilkas 
ansikten kommer att mörkna, 
kommer det att sägas till dem: 
”Förnekade ni icke efter att ha 
trott? Smaka då straffet eftersom 
ni icke trodde.”

108. Och när det gäller dem 
vilkas ansikten kommer att 
stråla av ljus, så kommer de att 
vara i Allahs nåd, i den kommer 
de att förbli.
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109. Dessa är Allahs tecken. Vi 
läser upp dem för dig eftersom de 
innehåller sanningen och Allah 
önskar icke Sina skapade 
varelser någon orätt.

Kapitel 3 ÁL-’IMRÁN Del 4



110. Och allt som finns i himlarna 
och allt som finns på jorden 
tillhör Allah, och alla angelägen-
heter skall återföras till Allah för 
beslut.

111. Ni är det bästa folket, upp-
resta för mänsklighetens bästa, 
ni uppmanar till godhet och 
förbjuder det otillbörliga och tror 
på Allah. Och om bokens folk 
hade trott hade det förvisso varit 
bättre för dem. Några bland dem 
är troende men de flesta av dem 
är olydiga.

112. De kan icke skada er utom 
att de kan vålla er en lättare 
skada och om de strider mot er 
kommer de att vända sina ryggar 
mot er. Då kommer de icke att bli 
hjälpta.

113. Varhelst de återfinns kom-
mer de att drabbas av förödmju-
kelse, såvida de icke skyddas av 
Allah eller av människor. De har 
ådragit sig Allahs vrede och 
drabbats av elände. Det är för att 
de framhärdade i att förkasta 
Allahs tecken och med orätt 
försökte dräpa profeterna. Det är 
för att de gjorde uppror och 
brukade överträda.
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114. De är icke alla lika. Bland 
bokens folk finns en grupp som 
håller fast vid sitt förbund, de 
läser upp Allahs ord under 
nattens timmar och kastar sig 
ödmjukt ned inför Honom.
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115. De tror på Allah och den 
yttersta dagen och påbjuder det 
tillbörliga och förbjuder det 
otillbörliga, och skyndar att tävla 
med varandra i goda gärningar. 
Och dessa är bland de rättfärdi-
ga.

116. Och för det goda de än gör, 
kommer de icke förnekas dess 
vederbörliga belöning, och Allah 
känner väl de gudfruktiga.

117. När det gäller dem som icke 
tror kommer deras tillhörigheter 
och deras barn icke alls att hjälpa 
dem mot Allah och de är eldens 
invånare, i den skall de förbli.

118. Det som de ger ut för det 
nuvarande livet liknar en vind i 
vilken det finns en intensiv kyla. 
Den drabbar skörden för ett folk 
som har gjort sig själv orätt och 
förstör den. Och Allah handlar 
icke orätt mot dem, utan de 
handlar orätt mot sig själva.

119. Å, ni som tror, tag icke andra 
än ert eget folk till förtrogna 
vänner, de kommer icke att låta 
bli att fördärva er. De älskar att se 
er i svårigheter. Hat har redan 
visat sig genom deras munnars 
yttrande och vad deras hjärtan 
döljer är ännu större. Vi har gjort 
Våra befallningar tydliga för er, 
om ni bara vill använda ert 
förnuft.
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120. Se, det är ni som älskar dem, 
men de älskar icke er. Och ni tror 
på allt i boken. När de möter er 
säger de: ”Vi tror,” men när de är 
ensamma biter de på sina 
fingertoppar av raseri. Säg: 
”Förgås i ert raseri. Allah har san-
nerligen full kännedom om det 
som är dolt i era hjärtan”.

121. Om något gott vederfars er, 
grämer det dem, och om något 
ont drabbar er, fröjdar de sig åt 
det. Men om ni är ståndaktiga 
och rättfärdiga kommer deras 
avsikter icke alls att skada er, 
Allah omfattar förvisso allt vad de 
gör.

122. Och kom ihåg den tid när du 
tidigt om morgonen gick bort från 
ditt hushåll, och tilldelade de 
troende deras stridsställningar. 
Och Allah är Allhörande och 
Allvetande, 

123. när två avdelningar bland
er tänkte visa feghet fastän Allah 
var bådas Vän. Och de troende 
bör förlita sig på Allah.
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124. Och Allah har redan hjälpt 
er vid Badr när ni var svaga. Så 
tag Allah till er Beskyddare på det 
att ni måtte vara tacksamma.
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125. När du sade till de troende: 
”Kommer det icke att räcka för er 
att er Herre bistår er med tre 
tusen änglar som sänds ned från 
ovan?”

126. Ja, om ni är ståndaktiga och 
rättfärdiga och de omedelbart 
faller över er i en het brådska, 
kommer er Herre att bistå er med 
fem tusen änglar som häftigt 
anfaller dem.

127. Och Allah har gjort det bara 
som glädjebudskap för er och för 
att genom det låta era hjärtan få 
ro, och hjälp kommer endast från 
Allah, den Mäktige, den Vise.

128. Allah kommer att göra så att 
Han skär av en del av de icke 
troende  eller förnedrar dem så att 
de misslyckade vänder tillbaka.

129.Det är icke din angelägenhet 
om Han vänder Sig till dem i nåd 
eller straffar dem för att de är 
orättfärdiga.

130. Och allt som finns i himlar-
na och allt som finns på jorden 
tillhör Allah. Han förlåter vem 
Han vill och straffar vem Han vill 
och Allah är Synnerligen För-
låtande, Barmhärtig.
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131. Å, ni som tror, förtär icke 
ränta, som innebär mångfaldiga 
tilläggssummor, och frukta Allah 
på det att ni måtte ha framgång.
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132. Och frukta den eld, som har 
beretts för de icke troende.

133. Och lyd Allah och sändebu-
det på det att ni måtte visas 
barmhärtighet.

134. Och tävla med varandra i att 
be om förlåtelse från er Herre, och 
om ett paradis, vars omfång 
omfattar himlarna och jorden, 
berett för de gudfruktiga,

135. de som ger ut i medgång och i 
motgång, och de som undertryck-
er vrede och tillgiver människor, 
och Allah älskar dem som gör 
goda gärningar,

136. och dem som, när de utför en 
elak handling eller felar mot sig 
själva, kommer ihåg Allah och
bönfaller Allah om förlåtelse för 
sina synder, vem kan förlåta 
synder utom Allah?  Och icke 
medvetet framhärdar i vad de har 
gjort.
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137. Det är  dessa, vilkas belö-
ning är förlåtelse från sin Herre, 
och paradisets trädgårdar ge-
nomflutna av bäckar, där  skall 
de förbli, och hur god är icke 
belöningen för dem som arbetar!

138. Det har sannerligen funnits 
många ordningar före er, så res 
genom världen och se hur ont 
deras slut blev, som behandlade 
profeterna som lögnare.
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139. Denna Qur’an är en klar 
kungörelse för människor och en 
vägledning och en förmaning
för de gudfruktiga.

140. Slappna icke av och sörj icke 
heller, och ni kommer förvisso att 
ha övertaget om ni är sanna 
troende.

141.
har sannerligen de icke troende 
människorna redan tillfogats en
liknande skada. Och sådana 
dagar låter Vi växla mellan 
människorna på det att de måtte 
bli varskodda, och på det att 
Allah måtte skilja ut dem som 
tror och ta vittnen från er, och 
Allah älskar icke de orättfärdiga, 

Om ni tillfogats en skada, 

142. och att Allah måtte luttra  
dem som tror och förinta de icke 
troende.

143. Förmodar ni att ni kommer 
att träda in i himlen fastän Allah 
ännu icke har låtit skilja ut dem 
av er som strävar på Allahs väg 
och ännu icke har låtit skilja ut 
ståndaktiga?
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144. Och innan ni mötte den 
brukade ni önska er en sådan 
död.  Nu när ni slutligen har sett 
den, står ni och stirrar som om ni 
vore förstenade.

145. Och Muhammad är blott ett 
sändebud. Alla sändebud före 
honom har i sanning gått bort. 
Om han då dör eller blir dräpt, 
kommer ni då att tvärt göra helt 
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om och vända ryggen till? Och 
den som gör tvärt om och vänder 
ryggen till kommer icke alls att 
skada Allah. Och Allah kommer 
sannerligen att belöna de tack-
samma.

146. Och ingen själ kan dö utom 
med Allahs tillstånd,  en förord-
ning med en fastställd tidsfrist. 
Och till den som åstundar den 
nuvarande världens belöning, 
kommer Vi att ge därav. Till den 
som åstundar belöningen i
livet efter detta, kommer vi att ge 
därav, och Vi kommer sannerli-
gen att belöna de tacksamma.

147. Och det har funnits mången 
profet, vid vilkas sida ett stort 
antal gudfruktiga anhängare 
stred. De gav icke efter för något 
alls som vederfors dem på Allahs 
väg, icke heller blev de för-
svagade, icke heller ödmjukade 
de sig inför fienden. Och Allah 
älskar de ståndaktiga.
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148. Och de yttrade icke ett ord 
utan att de sade: ”Vår Herre förlåt 
oss våra synder och våra överdrif-
ter i vårt uppförande och gör våra 
steg stadiga och hjälp oss mot det 
icke troende folket.”

149. Så Allah gav dem en belöning 
i denna världen och också en 
förträfflig belöning i det tillkom-
mande livet, och Allah älskar dem 
som gör goda gärningar.

150. Å, ni som tror! Om ni lyder 
dem som icke tror, kommer de att 
förmå er att tvärt göra helt om 
och vända ryggen till och då 
kommer ni att bli de som förlorar.
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151. Nej, Allah är er Beskyddare 
och Han är den Bäste av hjälpare.

152. Vi kommer att kasta in 
fruktan i deras hjärtan, vilka icke 
har trott, ty de förbinder med-
hjälpare med Allah, till vilka Han 
icke har sänt ned någon befogen-
het. Deras hemvist är elden, och 
ond är syndarnas hemvist.

153. Och Allah hade sannerligen 
uppfyllt Sitt löfte till er när ni 
dödade och förstörde dem med 
Hans tillåtelse, till dess att Han, 
när ni blev slappa och tvistade 
inbördes beträffande lydnaden 
mot den Helige Profeten och 
började tvista sinsemellan be-
träffande den sanna avsikten 
med befallningen och var olydiga 
efter det att Han hade givit er det 
som ni önskade i form av seger, 
drog undan Sin hjälp. Bland er 
fanns de som önskade sig den 
nuvarande världen, och bland er 
fanns de som önskade sig livet 
efter detta. Då vände Han er bort 
från dem på det att Han måtte 
pröva er, och Han har sanner-
ligen förlåtit er, och Allah är 
Nådig mot de troende.
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154. När ni sprang iväg och icke 
såg tillbaka på någon medan 
sändebudet kallade på er från er 
bakre del, då gav Han er en 
lindrigare sorg i ersättning för en 
annan och svårare sorg så att ni 
icke måtte sörja över det som 
undgick er eller över vad som 
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155. Sedan, efter sorgen, sände 
Han ned fred över er, en slummer 
som överraskade en del av er, 
medan en del var oroliga be-
träffande sig själva och tänkte 
felaktigt om Allah, tankar lika 
okunnighetens tankar. De sade: 
”Finns det någon del  för oss i 
bestämmanderätten?” Säg: ”All 
rätt att bestämma tillhör endast 
Allah.” De döljer i sina hjärtan det 
de icke visar för dig. De säger: 
”Om vi hade haft något att säga 
till rörande styrningen av angelä-
genheter, hade vi icke blivit 
dräpta här.” Säg: ”Om ni hade 
stannat kvar i era hem, hade 
sannerligen de, som uppmanats 
till strid, gått till sina döds-
bäddar,” på det att Allah måtte 
uppfylla Sitt påbud och pröva det 
som var i era sinnen och på det 
att Han måtte luttra era hjärtan. 
Och Allah vet väl vad som finns i 
era sinnen.
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vederfors er.* Och Allah är helt 
Medveten om vad ni gör.

156. De av er som vände ryggen 
till, dagen när de två härarna 
möttes,* då var det förvisso satan 
som försökte få dem att snubbla 
på grund av vissa av deras 
gärningar. Men Allah har med 
säkerhet redan förlåtit dem. Allah 
är sannerligen Synnerligen 
Förlåtande, Fördragsam.

*3:154 Ibland undanröjer risken för en större förlust den sorg man fått vid en jämförelsevis 
mindre förlust som inträffat tidigare. En liknande situation uppstod under slaget vid 
’Uhúd då ryktet om den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, död 
helt eliminerade tanken på personligt lidande och smärta som de muslimska kämparna 
hade genomlidit. Nyheten om att han överlevt omvandlade känslan av förlust till en av 
djup tillfredsställelse och tacksamhet. 

*3:156 Slaget vid ’Uhúd. 
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157. Å, ni som tror, var icke lika 
dem som icke har trott, och som 
säger om sina bröder när dessa 
reser i landet eller går fram till 
strid: ”Om de hade varit med oss 
hade de icke dött eller blivit 
dräpta.” De säger detta på det att 
Allah måtte göra det till en källa 
till ånger i deras hjärtan. Och 
Allah ger liv och orsakar död och 
Allah är Uppmärksam på vad ni 
gör.

158. Och om ni dräps för Allahs 
sak eller om ni dör, är sanner-
ligen förlåtelse från Allah och
barmhärtighet bättre än vad de 
samlar. 
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159. Och om ni dör eller blir 
dräpta, skall ni alla sannerligen 
församlas hos Allah.

160. Och det är genom Allahs 
stora barmhärtighet som du är 
vänlig mot dem, och om du hade 
varit omild och hårdhjärtad 
skulle de säkerligen ha dragit sig 
från dig. Så förlåt dem och bed 
om förlåtelse för dem och 
rådfråga dem i viktiga angelägen-
heter och när du är fast besluten, 
förlita dig på Allah. Allah älskar 
förvisso dem som förlitar sig på 
Honom.

161. Om Allah hjälper er kan 
ingen övervinna er, men om Han 
överger er, vem finns då som kan 
hjälpa er förutom Honom? Låt då 
de troende sätta all sin lit till 
Allah. 
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162. Och det är icke möjligt för en 
profet att handla oärligt, och på 
uppståndelsens dag kommer den 
som handlar oärligt att föra med 
sig det, beträffande vilket han var 
oärlig. Då skall varje själ bli fullt 
betald för vad den har förtjänat  
och de skall icke göras någon 
orätt.
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163. Är den som följer Allahs 
välbehag lik den som ådrar sig 
Allahs vrede och vars vistelseort 
är helvetet? Och en ond tillflykts-
ort är det!

164. Var och en har olika rang-
ordning hos Allah och Allah ser 
vad de gör.

165. Allah har sannerligen till-
delat de troende en ynnest genom 
att uppresa ett sändebud från 
deras egna, som läser upp Hans 
tecken för dem och renar dem och 
lär dem boken och visheten, och 
dessförinnan svävade de förvisso 
i uppenbar villfarelse.

166. Vad! När en olycka drabbar 
er och ni själva redan tillfogat det 
dubbla, säger ni: ”Varifrån är 
detta?” Säg: ”Det är från er 
själva.” Allah har sannerligen 
makt över allting.

167. Och det som drabbade er 
den dagen då två härar möttes,* 
det var enligt Allahs befallning, 
och detta skedde så på det att 
Han måtte utskilja de troende,

*3:167 Slaget vid ’Uhúd. 
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168. och på det att Han måtte låta 
hycklarna bli utskilda. Och det 
sades till dem: ”Kom ni, strid för 
Allahs sak och slå tillbaka fien-
dens attack.” De sade: ”Om vi 
visste hur man strider, skulle vi 
förvisso följa er.” Den dagen var 
de närmare otro än tro. Med sina 
munnar säger de det som icke 
finns i deras hjärtan. Och Allah 
känner helt väl till vad de döljer.
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169. Det är dessa, som medan de 
själva stannade kvar, sade om 
sina bröder: ”Om de hade åtlytt 
oss hade de icke blivit dräpta.” 
Säg: ”Vänd då bort döden från er 
själva, om ni är sannfärdiga.”

170. Tänk icke på dem som blev 
dräpta för Allahs sak som om de 
vore döda. Nej, de är levande i sin 
Herres närvaro och de är väl 
försörjda av Honom.

171.Jublande på grund av vad 
Allah i Sin frikostighet har givit 
dem och glädjande sig för deras 
skull som kommer efter dem och 
ännu icke förenat sig med dem, ty 
över dem skall ingen fruktan 
komma, icke heller skall de sörja.

172. De fröjdas över Allahs 
ynnestbevis och Hans frikostig-
het och över det faktum att Allah 
icke låter de troendes belöning gå 
förlorad.

173. De som svarade på Allahs 
och sändebudets kallelse efter 
det att de hade åsamkats lidande, 
sådana av dem som gör gott och 
handlar rättfärdigt skall få en 
stor belöning,
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174. de till vilka människor sade: 
”Folk har samlats emot er, frukta 
dem därför”, ökade detta bara 
deras tro och de sade: ”Allah är 
tillräcklig för oss och en utmärkt 
Beskyddare är Han.”
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175. Så de återvände med ett 
mäktigt ynnestbevis från Allah 
och en stor frikostighet fastän 
inget ont hade vidrört dem, och 
de följde Allahs välbehag, och 
Allah är den stora frikostighetens 
Herre.

176. Det är satan som bara 
förskräcker sina vänner, så 
frukta dem icke utan frukta Mig 
om ni är troende.

177. Och låt icke dem som snabbt 
faller i otro göra dig sorgsen. De 
kan sannerligen icke skada Allah 
på något sätt. Allah önskar icke 
att tilldela dem någon del av det 
kommande livet, och de skall få 
ett strängt straff.

178. De som har köpt otro till 
priset av tron kan förvisso icke 
alls skada Allah, och de kommer 
att få ett svårt straff.

179. Och låt icke förnekarna  
tänka att det är bra för dem att Vi 
ger dem uppskov. Resultatet av 
att Vi ger dem uppskov blir bara 
att de ökar i synd, och de skall få 
ett förnedrande straff.

180. Allah kommer icke att lämna 
de troende i det tillstånd i vilket ni 
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181. Och låt icke dem, som är 
snåla när det gäller att ge ut av 
vad Allah har givit dem av Sin 
frikostighet, tro att det är bra för 
dem, nej, det är skadligt för dem. 
Det beträffande vilket de var 
snåla skall hängas som en krage 
runt deras halsar på uppståndel-
sens dag. Och himlarnas och 
jordens arvegods tillhör Allah, 
och Allah är fullt medveten om 
vad ni gör.

befinner er nu förrän Han avskilt 
de orättfärdiga från de goda. Icke 
heller kommer Allah att uppen-
bara det osedda för er. Men Allah 
väljer ut den Han vill av sina 
sändebud. Tro därför på Allah 
och Hans sändebud. Om ni tror 
och är rättfärdiga kommer ni få 
en stor belöning.

182. Och Allah har med säkerhet 
hört deras yttrande vilka sade: 
”Allah är fattig och vi är rika.” Vi 
kommer att uppteckna det de har 
sagt och deras försök att orätt-
färdigt dräpa profeterna, och Vi 
kommer att säga: ”Smaka ni 
straffet att brinna.”

183. Det är på grund av vad era 
händer har sänt i förväg för er. 
Och Allah är icke alls orättvis mot 
Sina  tjänare.

184. De som säger: ”Allah har 
ålagt oss att icke tro på något 
sändebud förrän han ger oss ett 
offer som elden förtär.” Säg: 
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185. Och om de anklagar dig för 
att ljuga, så blev även sändebud-
en före dig, som kom med tydliga 
tecken och vishetens skrifter och 
den upplysande boken, också 
anklagade för att ljuga.

”Redan före mig har det kommit 
sändebud till er med klara tecken 
och med det vilket ni talar om. 
Varför försökte ni då att dräpa 
dem, om ni är sannfärdiga?”

186. Varje själ skall smaka 
döden. Och bara på uppståndel-
sens dag skall ni till fullo ges era 
belöningar. Så vem som än 
avlägsnas från elden och förmås 
träda in i himlen har sannerligen 
nått sitt mål. Och livet i denna 
världen är ingenting annat än en 
bedräglig njutning.

187. Ni skall sannerligen bli 
prövade rörande era ägodelar och 
era personer och ni skall san-
nerligen höra många smärtsam-
ma ting från dem som gavs boken 
före er och från dem som sätter 
upp jämlikar bredvid Gud. Men 
om ni visar sinnesstyrka och 
handlar rättfärdigt, är det verkli-
gen en fråga om en stark beslut-
samhet.

188. Och kom ihåg när Allah slöt 
förbund med dem som fick boken 
och sade: ”Ni skall göra denna 
bok känd för folket och icke dölja 
den.” Men de kastade den bakom 
sig och schackrade bort den för 
ett futtigt pris. Ont är det som de 
köpte.
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189. Tro icke att de som fröjdar 
sig över vad de uträttat, och som 
älskar att bli prisade för vad de 
icke har gjort, tro icke att de 
undgår straff. De kommer att få 
ett smärtsamt straff.

190. Och himlarnas och jordens 
konungadöme tillhör Allah, och 
Allah har makt över allting.

191. I skapelsen av himlarna och 
jorden och i växlingen mellan 
natt och dag finns sannerligen 
tecken för förståndiga männis-
kor.

192. De som ihågkommer Allah 
stående, sittande och liggande på 
sina sidor och tänker över ska-
pelsen av himlarna och jorden 
och säger: ”Vår Herre, Du har 
icke skapat detta universum utan 
syfte. Helig är Du, rädda oss då 
från eldens straff.

193. Vår Herre, vem helst Du låtit 
gå in i elden, har Du sannerligen 
störtat i onåd. Och de orättfärdi-
ga kommer icke att ha några hjäl-
pare.

194. Vår Herre, vi har hört en 
utropare som kallar oss till tro 
och som säger: ’Tro ni på er 
Herre,’ och vi har trott. Vår Herre 
förlåt oss därför våra synder och 
ta bort våra onda gärningar från 
oss och förena oss med de 
rättfärdiga i döden.
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195. Vår Herre, giv oss vad Du 
lovat oss genom Dina sändebud 
och vanära oss icke på upp-
ståndelsens dag. Du bryter 
sannerligen icke Ditt löfte.”

196.Så deras Herre besvarade 
deras böner och sade: ”Jag 
kommer icke att låta någon 
ansträngning från någon som 
strävar bland er, vare sig man 
eller kvinna, gå förlorad. Den ene 
av er är från den andre. De som 
har emigrerat och har drivits ut 
ur sina hem och som har blivit 
förföljda för Min skull och som 
har stridit och blivit dräpta, 
kommer Jag sannerligen att 
tillgiva deras onda gärningar och 
låta dem träda in i paradisets 
trädgårdar genomflutna av bäck-
ar, en belöning från Allah,       
och hos Allah finns den bästa 
belöningen.”

197. Låt icke de icke troendes 
förflyttningar runt om i landet 
föra dig bakom ljuset.

198. Det är en liten och kortvarig 
fördel för dem, sedan kommer 
helvetet att bli deras vistelseort. 
Vilken ond plats det är att vila på!
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199. Men de som fruktar sin 
Herre skall få paradisets träd-
gårdar, genomflutna av bäckar, i 
dessa trädgårdar skall de förbli, 
en underhållning från Allah. Och 
det som är hos Allah är ännu 
bättre för de rättfärdiga.
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200. Och bland bokens folk finns 
det förvisso några som tror på 
Allah och på det som har sänts 
ned till er och på det som sändes 
ned till dem och som ödmjukar 
sig själva inför Allah. De schack-
rar icke bort Allahs tecken för ett 
futtigt pris. Det är dessa som 
skall få sin belöning hos sin 
Herre. Allah är sannerligen 
Snabb att göra upp räkningen.

201. Å, ni som tror! Var ståndak-
tiga och sträva efter att utmärka 
er i ståndaktighet och var på er 
vakt och frukta Allah på det att ni 
måtte ha framgång.
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Kapitel 4

AN-NISÁ’

Detta kapitel (sura) uppenbarades mellan det tredje och femte 

året efter Hidjra och det innehåller etthundrasjuttiosju  verser.

Det inleds med en vers som nämner den mirakulösa 

tillkomsten av mänskligheten ur ett enda väsen (                 min 

náfsin wáhida), och vi får på så sätt ännu en förklaring till ordet 

”Adam”.

I det föregående kapitlet gavs, utöver läran om att vara 

ståndaktig, även förmaningen om att man bör uppmana andra 

till ståndaktighet och att man bör försvara sina riksgränser. Det 

här kapitlet har alltså en stark anknytning till det föregående 

kapitlets slut. I kapitel an-nisá’ nämns fruktansvärda strider 

med fienden, och detta leder till att många kvinnor blir änkor 

och många barn föräldralösa. För att lösa de problem som 

uppstår genom krig och frågan om änkors och föräldralösa 

barns rättigheter, ges tillstånd till månggifte, på villkor att den 

troende har förmåga att vara rättvis. Om han inte förmår vara 

rättvis bör han nöja sig med att endast gifta sig med en enda 

kvinna. 

I kapitlet nämns också de grundläggande principerna för 

islamisk arvsrätt och denna förklaras.

I samma kapitel nämns relationen mellan judar och kristna 

och ankomsten av Jesus, Guds välsignelser vare med honom. 

Detta sker på ett sådant sätt att när judarna bröt alla sina eder 

och blev hårdhjärtade och försökte dräpa Jesus genom att 

korsfästa honom, lät Allah dem misslyckas i sina försök att 

döda honom på korset och rentvådde honom från alla de 

anklagelser som judarna riktade mot honom och mot hans 

kyska  moder. 
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Här nämns även Jesu, Guds välsignelser vare med honom, 

migration från Palestina till Kashmir och en profetia om att det 

till slut inte kommer att finnas någon grupp av bokens folk som 

inte tror på Jesu, Guds välsignelser vare med honom, 

sannfärdighet och hans naturliga död. Den första delen av 

denna profetia uppfylldes sedan ordagrant i och med Jesu 

migration till Kashmir genom Afghanistan.

 



Sura AN-NISÁ’
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, ni människor, frukta er 
Herre som skapade er från ett 
enda väsen och skapade dess 
make från den, och som från  
dessa två spred många män och  
kvinnor. Och frukta Allah i Vars 
namn ni vädjar till varandra, och 
frukta Honom i synnerhet beträf-
fande släktskapsband. Allah  
vakar sannerligen över er.

3. Och ge de föräldralösa deras 
egendom och byt icke ut ert 
värdelösa mot deras värdefulla 
och förtär icke deras egendom 
tillsammans med er egen. Det 
vore i sanning en stor synd.

4. Och om ni fruktar att ni, i 
samhället, kanske icke kommer
att vara rättvisa i er behandling 
av de föräldralösa i krigens  
efterdyningar, äkta då kvinnor, 
så många som det passar
er, två eller tre eller fyra. Men om 
ni fruktar att ni icke kommer att 
vara rättvisa, äkta då bara en, 
eller äkta dem era högerhänder 
besitter. Det är det enklaste 
sättet för er att undvika orättvisa.
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1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

5. Och ge villigt kvinnorna deras 
brudgåvor. Men om de av egen 
vilja efterskänker en del av den åt 
er, njut den då som något
behagligt och välgörande.
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6. Och ge icke de tillgångar* som 
Allah har gjort till ett medel till 
uppehälle för er, till dem som 
förståndsmässigt icke är i stånd 
att ta hand om dessa på rätt sätt, 
utan föd dem och kläd dem på ett 
lämpligt sätt och tala vänligt till 
dem.

7. Och pröva de föräldralösas 
förstånd innan de uppnår giftas-
vuxen ålder, om ni finner att
de har ett moget omdöme ge dem 
då deras egendom, och förtär den 
icke i överdrift och hast i avvak-
tan på att de växer upp. Och den 
som är rik, låt honom avstå, och 
den som är fattig, låt honom äta 
därav med rimlighet. Och när ni 
överlämnar deras egendom till 
dem, kalla då vittnen i deras 
närvaro. Och Allah är tillräcklig 
som Räkenskapshållare.

*4:6 Här tilltalas samhället som helhet, emedan tillgångarna i fråga inte är nationella, 
utan de tillhör de föräldralösa, vars antal ökar markant under krigstider. Det är uppen-
bart att en avsevärd del av de nationella tillgångarna kommer vara involverad under 
sådana ovanliga omständigheter. Om en nation som helhet inte tar hand om sådana 
tillgångar, utan helt överlåter dem i dessa barns händer, barn som både är oerfarna och 
oförmögna att hantera sina tillgångar på ett förnuftigt vis, så kommer detta oundvikligen 
att påverka hela den nationella ekonomin på ett negativt sätt. För att lösa problemet riktas 
uppmaningen till samhället som helhet och det uppmanas ansvara för en ordentlig tillsyn 
av tillgångarna i fråga, om de tillhör barnen. Det betyder hur som helst inte att sådana 
föräldralösa blir arvlösa eller att de fråntas sina individuella rättigheter permanent. De 
åtföljande verserna sju och elva förtydligar den egentliga innebörden i denna text
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8. För män finns en del av det 
som föräldrar och nära släkting-
ar lämnar, och för kvinnor finns 
en del av det som föräldrar och
nära släktingar lämnar, vare sig 
det är litet eller mycket, en fast-
ställd del.
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9. Och när andra släktingar och 
föräldralösa och de fattiga är 
närvarande vid uppdelningen av 
arvet, ge dem något av det
och tala vänligt till dem.

10. Och låt dem frukta Gud som, 
om de efterlämnade en svag av-
komma, skulle ängslas för deras 
skull. Låt dem därför frukta Allah 
och låt dem säga det rätta ordet.

11. De som orätt förtär de för-
äldralösas egendom, sväljer san-
nerligen bara ned eld i sina 
bukar, och de skall brinna i en 
lågande eld.
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12. Beträffande era barn, befaller 
Allah er att en manlig skall ha lika 
mycket som två kvinnligas del, 
men om det bara finns kvinnliga, 
mer än två till antalet, då skall de 
ha två tredjedelar av vad den 
avlidne efterlämnar, och om det 
finns en, skall hon ha hälften. 
Och var och en av hans föräldrar 
skall ha en sjättedel av arvet om 
han har barn, men om han icke 
har barn och hans föräldrar är 
hans arvingar, då skall hans 
moder ha en tredjedel, och om 
han har syskon skall hans moder 
ha en sjättedel, efter det att varje 
donation han kan ha testamente-
rat bort dragits från eller skulder 
har betalats. Era fäder och era 
barn, ni vet icke vilka av dem som 
är mest välgörande för er. Detta 
fastställande av arvslotterna är
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från Allah. Allah är sannerligen 
Allvetande, Vis.

13. Och ni skall ha hälften av det 
som era hustrur lämnar om de 
icke har något barn, men om
de har barn, då skall ni ha en 
fjärdedel av det som de lämnar, 
efter det att varje donation de
kan ha borttestamenterat har 
dragits från eller skulder har 
betalats. Och de skall ha en 
fjärdedel av det som ni efterläm-
nar, om ni icke har barn, men om 
ni har barn, då skall de ha en 
åttondel av det som ni efterläm-
nar efter det att varje donation ni 
kan ha borttestamenterat dragits 
från eller skulder har betalats. 
Och om det finns en man eller en 
kvinna vars arv skall delas upp 
och han eller hon varken har 
föräldrar eller barn och han eller 
hon har en bror eller en syster, då 
skall de ha en sjättedel vardera. 
Men om de är fler än så, då skall 
de vara lika delägare av en tredje-
del, efter det att varje donation de 
kan ha borttestamenterat dragits 
från eller skulder har betalats, 
utan avsikt att orsaka någon 
skada. Detta är ett åläggande 
från Allah och Allah är Vis, 
Överseende.
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14. Detta är de gränser som fast-
ställts av Allah, och den som 
lyder Allah och Hans sändebud, 
kommer Han att låta träda in i
paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar. Däri skall de 
förbli, och det är en stor seger.
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15. Och den som är olydig mot 
Allah och Hans sändebud och 
överskrider Hans gränser, kom-
mer Han att låta träda in i elden, i
den skall han förbli och han 
kommer att få ett förnedrande 
straff.

16. Och sådana av era kvinnor 
som är skyldiga till någon uppen-
bar oanständighet, kalla fyra av 
er till vittne mot dem, och om 
dessa vittnar mot dem, håll dem 
kvar inne i husen till dess att 
döden kommer över dem eller till 
dess att Allah öppnar någon 
annan väg för dem.

17. Och om två män bland er är 
skyldiga till det, straffa dem 
båda. Och om de ångrar sig och
gör bättring, lämna dem då i fred. 
Allah är sannerligen ofta Åter-
vändande med medlidande och är 
Barmhärtig.
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18. Allah accepterar sannerligen 
bara ånger från dem som handlar 
illa i okunnighet och sedan 
ångrar sig snart därefter. Det är 
till dessa som Allah vänder Sig 
med barmhärtighet, och Allah är 
Allvetande, Vis.

19. Det finns inget godtagande av 
ånger för dem som fortsätter att 
handla illa till dess att han, när 
döden ser en av dem i ansiktet, 
säger: ”Nu ångrar jag mig”, icke 
heller för dem som dör som icke 
troende. Det är för dessa som Vi 
har berett ett smärtsamt straff.
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20. Å, ni som tror! Det är icke 
lagligt att ärva kvinnor mot deras 
vilja, icke heller får ni hålla kvar 
dem orättmätigt så att ni kan 
taga bort en del av det som ni givit 
dem, utom om de är skyldiga till 
en uppenbart ond gärning, och 
umgås med dem i vänlighet. Och 
om ni ogillar dem, kan det vara så 
att ni ogillar något i vilket Allah 
har lagt mycket gott.
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21. Och om ni önskar att ta er en 
hustru istället för en annan och 
ni har givit en av dem dyrbara 
ägodelar i gåva, tag icke något 
alls därifrån. Vill ni ta det genom 
att ljuga och uppenbar syndfull-
het?

22. Och hur kan ni ta tillbaka den 
gåvan när en av er har varit 
ensam med den andra, och dessa 
kvinnor har ingått i ett fast för-
bund med er?

23.Och äkta icke kvinnor som 
era fäder äktade, utom vad som 
redan skett. Det är något vidrigt 
och avskyvärt och en ond väg.

24. Förbjudna för er är era 
mödrar och era döttrar och era 
systrar och era fastrar och era 
mostrar och brorsdöttrar och 
systerdöttrar och era fostermöd-
rar som givit er di och era foster-
systrar och era svärmödrar och 
era styvdöttrar som är era 
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skyddslingar födda av era hust-
rur till vilka ni gått in, men om ni 
icke har gått in till dem vilar inget 
klander över er, och hustrur till 
dem av era söner som är från era 
länder. Och det är förbjudet för er 
att samtidigt ha två systrar i 
äktenskap, utom för det som 
redan skett. Allah är sannerligen 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.
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25. Och förbjudna för er är gifta 
kvinnor utom sådana som era 
högerhänder besitter. Detta har 
Allah ålagt er. Och tillåtna för er 
är de bortom dessa, att ni söker 
dem genom era tillgångar, äktar 
dem anständigt och icke bedriver
otukt. Och för den nytta ni har av 
dem, giv dem deras brudgåvor 
som fastställt, och det vilar inget 
klander över er för vad ni gör
genom ömsesidig överenskom-
melse efter fastställandet av 
brudsumman. Allah är sannerli-
gen Allvetande, Vis.

Del 5

26. Och vemhelst av er som icke 
har råd att äkta fria troende 
kvinnor, låt honom äkta det era 
högerhänder besitter, nämligen 
era troende tjänarinnor. Och 
Allah känner bäst er tro, ni är alla 
den ena från den andra, så äkta
dem med tillstånd av deras 
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förmyndare och ge dem deras 
brudgåvor enligt vad som är 
rättvist, om de är kyska, icke 
bedriver otukt och icke heller 
tager sig hemliga älskare. Och 
om de efter det att de ingått 
äktenskap gör sig skyldiga till 
oanständighet, skall de ha 
hälften av det straff som är 
föreskrivet för en fri gift kvinna. 
Detta är en eftergift för den bland 
er som fruktar att han skall begå 
en synd. Och att ni visar tålamod 
är bättre för er, och Allah är
Synnerligen Förlåtande,  Barm-
härtig.
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27.Allah önskar klargöra för er 
och vägleda er till deras sedvän-
jor som var före er, och att
vända Sig mot er i barmhärtighet. 
Och Allah är Allvetande, Vis.

28. Och Allah önskar vända Sig 
mot er i barmhärtighet, men de 
som följer sina låga begär önskar 
att ni helt skall irra vilse.

29. Allah önskar lätta er börda, ty 
människan har skapats svag.

30. Å, ni som tror! Förtär icke era 
tillgångar er emellan med olagliga 
medel, utom det som ni förtjänar 
genom handel i ömsesidig 
överenskommelse. Och ruinera  
icke ert eget folk. Allah är sanner-
ligen Barmhärtig mot er.
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32.Om ni avhåller er från de mer 
allvarliga av de ting som är 
förbjudna för er, kommer Vi
att avlägsna era mindre synder 
från er och lämna er tillträde till 
en mycket hedervärd plats.

33. Och eftertrakta icke det 
genom vilket Allah har låtit några 
av er utmärka sig framför
andra. Män skall ha en del av det 
som de har förtjänat och kvinnor 
skall ha en del av det som de har 
förtjänat. Och be Allah om Hans
frikostighet. Allah har sannerli-
gen fullkomlig kännedom om 
allting.
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31. Och den som gör det genom 
överträdelse och orättvisa kom-
mer Vi att kasta in i elden, och det 
är lätt för Allah.

34. Och till var och en har Vi 
förordnat arvingar till det för-
äldrarna och släktingarna efter-
lämnar, och även till dem med 
vilka era eder har stadfäst ett 
kontrakt. Så ge dem deras
del, Allah vakar sannerligen över 
allting.

35. Män är förmyndare över 
kvinnor ty Allah har låtit några av 
dem utmärka sig framför andra 
och för att männen ger ut av sina
tillgångar för dem. Så rättfärdiga    
kvinnor är lydiga och bevakar 
sina makars hemligheter med 
Allahs beskydd. Och för deras 
del, från vilka ni fruktar uppro-
riskhet, förmana dem först, håll 
er sedan borta från dem i deras 

Kapitel 4 AN-NISÁ’ Del 5



sängar och slutligen näpsa dem. 
Om de då lyder er, gå ej längre än 
så mot dem. Allah är sannerligen 
Hög, Stor.
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36. Och om ni fruktar en brytning 
mellan dem, förordna då en 
skiljeman från hans anhöriga 
och en skiljeman från hennes 
anhöriga. Om de önskar en 
försoning, kommer Allah att 
verkställa den mellan dem. Allah 
är sannerligen Allvetande, Allt 
Underkunnig.

37. Och tillbed Allah och förbind 
inget med Honom, och visa 
vänlighet mot föräldrar och 
släktingar och föräldralösa och
de behövande och mot den 
granne som är en släkting och 
mot den granne som är en främ-
ling, och kompanjonen vid er sida 
och den vägfarande och de vilka 
era högerhänder besitter. Allah 
älskar sannerligen icke de hög-
modiga och de skrytsamma,

38. som är småsnåla och även 
uppmanar andra människor att 
vara småsnåla, och som döljer 
det som Allah har givit dem av Sin 
frikostighet. Och Vi har berett ett 
förnedrande straff för de icke 
troende, 

39. och när det gäller dem som 
ger ut av sina tillgångar för att bli 
sedda av människor, och icke 
tror på Allah och den yttersta 
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40.Och vilken skada skulle   
kunnat drabba dem om de hade 
trott på Allah och den yttersta 
dagen och givit ut av vad Allah 
har givit dem? Och Allah känner 
dem väl.

41. Allah gör icke någon orätt ens 
med så mycket som en atoms 
vikt. Och om där finns en god 
gärning, mångdubblar Han den 
och ger en storslagen belöning 
från Sig Själv.

42. Och hur kommer det att gå 
med dem när Vi kommer att 
frambringa ett vittne från varje
folk och kommer att frambringa 
dig som ett vittne mot dessa!

43.På den dagen kommer de som 
icke trodde och var olydiga mot 
sändebudet att önska att jorden 
jämnades över dem, och de 
kommer icke att kunna dölja 
något för Allah.

44. Å, ni som tror! Gå icke nära 
bönen medan ni är omtöcknade, 
förrän ni säkert vet vad ni säger, 
och icke heller när ni är orena,* 
förrän ni har badat, utom när ni 
är på resande fot. Och om ni är 
sjuka eller om ni befinner er på 
resa medan ni är orena, eller om 

*4:44 Den exakta betydelsen av uttrycket ”orena” har diskuterats. Det arabiska ordet 
”orena” (     djunúban) tillämpas om en person efter samlag eller efter utlösning utan 
samlag. I sådana fall är ett bad nödvändigt innan man förrättar sin bön
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dagen. Och för den som har satan 
till kompanjon, låt honom få 
komma ihåg att satan är en ond 
kompanjon.
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en av er kommer från avträdet 
eller har rört kvinnor och ni icke 
finner vatten, ta då till rent stoft 
och stryk era ansikten och era 
händer därmed. Allah är sanner-
ligen mest Överseende, mest 
Förlåtande. 

45. Har du icke sett dem som 
gavs en del av boken? De köper 
villfarelse och önskar att ni också 
skall gå vilse.

46. Och Allah känner era fiender 
till fullo. Och Allah är tillräcklig 
som Vän, och Allah är tillräcklig 
som Hjälpare.

47. Det finns några bland judar-
na som förvränger ord från deras 
rätta platser. Och de säger: ”Vi 
hör, och vi är olydiga”, och: 
”Lyssna du utan att bli hörd”, 
och: ”Ra’ina.” De döljer det som 
finns i sina sinnen med sina 
tungors vrickande och försöker 
skada tron. Och om de hade
sagt: ”Vi hör och vi lyder”, och: 
”Hör du”, och: ”Unzurna, se på 
oss”, hade det varit bättre för dem 
och mer uppriktigt. Men Allah 
har förbannat dem för deras otro, 
så de tror blott litet.

*4:47 Den här versens sanna innebörd kan inte beskrivas enbart genom en översättning, 
eftersom hycklarna här beskrivs genom att versen förklarar att de medvetet uttalar vissa 
vanligt förekommande fraser felaktigt för att förvanska dem med avsikt och att förolämpa 
den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom. De troende använde 
frasen ”vi har hört och vi har lytt” (                sami’na wa ata’na). Istället för att säga ”Vi 
har lytt” (        ata’na) sade hycklarna istället ”vi är olydiga” (         asaina), det vill säga att  
det ord som användes i versens egentliga text förvrängdes, så att ordet istället kom att 
betyda att de hört och varit olydiga. De uttalade detta på ett sluddrigt sätt för att missleda 
lyssnarna och få dem att tro att de sagt ”ata’na”  istället för ”asaina”. En noggrann 
lyssnare kan dock inte missa det avsiktligt onda uppsåtet och den avsedda förolämpning-
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49.Allah kommer förvisso icke 
att förlåta att en medhjälpare 
förknippas med Honom. Men 
Han kommer att förlåta vem helst 
Han väljer vad Han än behagar 
som är mindre än det. Och vem 
som än förknippar medhjälpare 
med Allah har verkligen diktat 
upp en mycket stor synd.

50. Har du icke sett dem som 
anser sig själva vara rena? Nej, 
det är Allah som renar Vem helst 
Han önskar, och de kommer icke 
att göras ett uns orätt.

51. Se hur de smider en lögn om 
Allah! Och det är tillräckligt som 
en uppenbar synd.

52 Känner du icke till dem som 
gavs en del av boken? De tror på 
onda avsikter och följer dem som 
överträder, och om de icke
troende säger de: ”De är bättre 
vägledda i religionen än de som 
tror.”

48. Å, ni bokens folk! Tro på det 
som Vi har sänt ned, som uppfyl-
ler det som är hos er innan Vi 
förnedrar några av era ledare
och får dem att vända ryggen till 
och ta till flykten, eller förbannar
dem som Vi förbannade sabba-
tens folk. Och Allahs påbud 
måste nödvändigtvis gå i uppfyl-
lelse.

en. De yttrade dessutom ordet ”var fördragsam mot oss” (        ra’ina) med förvanskat uttal 
för att få det att låta som ett något mitt emellan ”var fördragsam mot oss”  (         ra’ina) och 
”å, vår fårherde” (     ra’ína). Detta var ännu ett försök att förolämpa den Helige Profeten, 
Allahs välsignelser och frid vare med honom, genom att utnyttja uttalet. 
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(fortsättning från föregående sida)
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54. Har de en del i konungariket? 
Om så vore skulle de icke komma 
att ge människor ens så mycket 
som ryms i den lilla fördjupning-
en på baksidan av dadelkärnan.

55. Eller avundas de människor 
för vad Allah har givit dem av Sin 
frikostighet? Om det är så, gav Vi 
sannerligen boken och visheten 
till Abrahams barn och Vi gav dem 
också ett storslaget konunga-
döme.

56. Och bland dem fanns det 
några som trodde på honom, och 
bland dem fanns det andra som
vände sig bort från honom. Och 
helvetet är tillräckligt som lågan-
de eld.

57. Vi skall snart låta dem som 
icke tror på våra tecken träda in i 
elden. Lika ofta som deras hud 
bränns upp, kommer Vi att ge 
dem ny hud i utbyte, så att de 
måtte fortsätta att smaka straf-
fet. Allah är sannerligen Mäktig 
och Vis.

58. Och de som tror och utför 
goda gärningar, skall Vi låta 
träda in i paradisets trädgårdar, 
genomflutna av bäckar, för att
evigt förbli i dem, däri skall de ha 
makar renade av Oss och Vi skall 
lämna dem tillträde till en plats 
med ymnig skugga.

53. Det är dessa  som Allah har 
förbannat, och för den som Allah 
förbannar skall du icke finna 
någon hjälpare.
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60. Å, ni som tror, lyd Allah och 
lyd Hans sändebud och dem som 
styr över er.* Och om ni tvistar 
med varandra om något, hänvisa 
det till Allah och Hans sändebud,
om ni tror på Allah och den 
yttersta dagen. Det är bäst och 
mest berömvärt till slut.

61. Har du icke sett dem som 
låtsas att de tror på det som 
uppenbarats för dig och det som 
uppenbarades före dig? De 
önskar söka en bedömning från 
de upproriska, fastän de befall-
des att icke lyda dem. Och satan 
vill leda dem långt på villovägar.

59. I sanning befaller Allah er att 
överlämna förtroendeuppdragen 
till dem som är berättigade till 
dem, och att ni dömer med 
rättvisa när ni dömer mellan 
människor. Och det är sannerli-
gen utmärkt med vilket Allah för-
manar er. Allah är sannerligen 
Allhörande, Allseende.
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*4:60 Den arabiska konstruktionen av frasen  (                  ulíl ámri mínkum) har inte 
förståtts till fullo av alla. Frasen ”från er själva” (      mínkum) är av särskilt intresse, 
eftersom den är konstruerad av två sammansatta prepositioner, det vill säga ”från”            
(    mín) och ”er” (     kum).  Vissa översättare anser att om versen översätts ordagrant 
betyder den ”från någon bland er själva”. Detta skulle innebära att man enbart skulle lyda 
den myndighet som hör till den egna gruppen, det vill säga att en muslim i så fall endast 
skulle lyda muslimska myndigheter. I det här specifika fallet fungerar prepositionen ”från” 
(     mín) endast som en länk mellan prepositionen ”er”  (      kum)  och frasen ”de som styr 
över” (                      ulíl ámri mínkum), och översättningen blir då ”de som styr över er”.

62. Och när det sägs till dem: 
”Kom ni till det Allah har sänt ned 
och till Hans sändebud”, ser du 
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hycklarna vända sig bort från dig 
i motvilja.

63. Hur kommer det sig då att de, 
när en olycka drabbar dem på 
grund av vad deras egna händer 
har sänt i förväg, kommer till dig 
och svär vid Allah och säger: ”Vi 
menade ingenting annat än en 
vänlig gärning och att förlika.”

64. Dessa är de, Allah känner väl 
hemligheterna i deras hjärtan. Så 
vänd bort från dem och förmana 
dem och tala ett verkningsfullt 
ord till dem beträffande dem 
själva.

65. Och Vi har icke sänt något 
sändebud utan att han skulle bli 
åtlydd genom Allahs befallning. 
Och om de hade kommit till dig
när de hade gjort orätt mot sina 
själar och bett om Allahs förlåtel-
se, och om sändebudet också
hade bett om förlåtelse för dem, 
hade de förvisso funnit Allah Ofta 
Återvändande med medlidande 
och Barmhärtig.

66. Men nej, vid din Herre, de är 
icke sanna troende förrän de gör 
dig till domare i allt det som det 
tvistas om dem emellan och 
sedan icke finner någon invänd-
ning i sina hjärtan angående det 
som du beslutar, utan underkas-
tar sig i full underdånighet.

67. Och om Vi hade befallt dem: 
”Offra ert folk* eller lämna era 
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*4:67 Uttrycket ”offra ert folk” kan missförstås. Den korrekta översättningen vore snarare 
”offra er själva”. Detta betyder verkligen inte att de uppmanades till att begå självmord, 
utan det är enbart ett uttryck för att förmana dem att utrota sina egoistiska drag och helt 
underkasta sig Guds vilja.
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hem”, hade de icke gjort det utom 
några få av dem. Och om de hade 
gjort vad de uppmanats göra, 
hade det sannerligen varit bättre 
för dem och bidragit till större
styrka,

68. och då skulle Vi förvisso ha 
gett dem en storslagen belöning 
från Oss Själva,

69. och Vi skulle förvisso ha 
väglett dem på den rätta vägen.

70. Och den som lyder Allah och 
detta av Hans  sändebud kom-
mer att vara bland dem över
vilka Allah har skänkt Sina 
välsignelser, nämligen profeter-
na, de sannfärdiga, martyrerna 
och de rättfärdiga. Och de är ett 
förträffligt sällskap.

71. Denna nåd är från Allah, och 
tillräcklig är Allah, den All-
vetande.
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72. Å, ni som tror! Vidtag era 
försiktighetsåtgärder, gå sedan 
framåt i olika grupper eller gå alla 
tillsammans.

73. Och bland er finns den som 
stannar kvar hemma, och om en 
olycka drabbar er, säger han: 
”Allah har sannerligen varit 
nådig mot mig, eftersom jag icke 
var tillsammans med dem.”

74. Men om någon stor lycka 
kommer till er från Allah, säger 
han som om det icke fanns någon 
kärlek mellan er och honom: ”Om 
jag ändå hade varit med dem, då 
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75. Låt då dem som skulle kunna 
sälja det nuvarande livet för livet 
efter detta, strida för Allahs sak. 
Och till den som strider för Allahs 
sak, vare sig han blir dräpt eller 
är segerrik, skall Vi snart ge en 
stor belöning.

76. Och vad är det för fel på er 
eftersom ni icke strider för
Allahs sak och för att komma de 
svaga, männen, kvinnorna och 
barnen till hjälp, som säger: ”Vår 
Herre, för oss ut ur denna stad 
vars befolkning är förtryckare, 
och giv oss en vän från Dig Själv 
och giv oss en hjälpare från Dig 
Själv.”
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hade jag sannerligen uppnått en 
stor framgång.”

77. De som tror, strider för Allahs 
sak och de som icke tror strider 
för den ondes sak. Strid ni därför 
mot satans vänner, ty satans 
strategi är förvisso svag.

78. Känner du icke dem till vilka 
det sades: ”Lägg band på era 
händer, förrätta bönen och 
betala Zakát.” Och när strid har 
ålagts dem, se! En del av dem 
fruktar människor som de borde 
frukta Allah eller med ännu  
större fruktan, och de säger: ”Vår 
Herre, varför har du ålagt oss att 
strida? Kan Du icke ge oss upp-
skov ännu en tid?” Säg: ”Det goda 
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79. Var ni än kan vara kommer 
döden att drabba er även om ni 
befinner er i starkt uppbyggda 
torn. Och om något gott sker 
dem, säger de: ”Detta är från 
Allah”, och om något ont drabbar 
dem, säger de: ”Detta är från dig.” 
Säg: ”Allt är från Allah.” Vad har 
hänt med dessa människor efter-
som de icke ens kommit nära att 
förstå någonting?
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i denna världen är litet och det 
tillkommande livet kommer att 
vara bättre för den som fruktar 
Allah och ni skall icke göras ens 
ett uns orätt.”

80. Vad som än kommer till dig av 
gott är från Allah och vad som än 
drabbar dig av ont är från dig 
själv. Och Vi har sänt dig som ett 
sändebud till hela mänsklighe-
ten. Och Allah är tillräcklig som 
Vittne.

81. Den som åtlyder sändebudet 
åtlyder sannerligen Allah, och Vi 
har icke sänt dig som väktare 
över dem som vänder sig bort.

82. Och de säger: ”Lydnad är vårt 
rättesnöre”, men när de går bort 
från dig, tillbringar en grupp av 
dem natten med att intrigera mot
vad du har sagt. Allah uppteck-
nar vadhelst de planerar under 
natten. Så vänd dig bort från dem 
och sätt din lit till Allah. Och  
Allah är tillräcklig som För-
valtare.
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83. Vill de då icke begrunda 
Qur’anen? Hade den kommit från 
någon annan än Allah, hade de 
säkerligen funnit många mot-
sättningar i den.*

*4:83 Uttrycket ”många motsättningar” (             ikhtiláfan kathíran) innebär att om 
någon annan än Allah hade författat den Ädla Qur’anen så skulle man säkerligen ha 
funnit många motsägelser i den. Ett liknande uttryck går att finna beträffande skapelsen 
av universum i kapitel 67, al-múlk, vers 4, vilket förklarar att det är omöjligt att finna 
brister eller motsägelser i Guds verk.

*4:84 Översättningen antyder att sändebudet och de personer som styr bland folket inte 
alla var förmögna att dra korrekta slutsatser. Endast de som hade ett gott omdöme bland 
dem kunde ha upptäckt sanningen. Vi föreslår en alternativ översättning som inte har 
denna brist utan visar att var och en av dem hade förmågan att upptäcka sanningen, om 
de bara begrundat och granskat rapporten: ”Och när något rykte når dem, vare sig det är 
om fred eller om fruktan, sprider de ut det. Men om det hade hänvisats till sändebudet och 
de som styr bland dem, skulle de som kunnat utforska sanningen i det, ha förstått det.” 
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84. Och när något rykte når
dem, vare sig det är om fred eller 
om fruktan, sprider de ut det. 
Men om de hade hänvisat det till 
sändebudet och de som styr 
bland dem, skulle de som kunnat 
utforska sanningen i det, ha 
förstått det.* Och hade det icke 
varit för Allahs nåd över er
och Hans barmhärtighet skulle 
ni ha följt satan, utom några få av 
er.

85. Sträva därför på Allahs väg! 
Du har icke gjorts ansvarig för 
någon annan än för dig själv, och 
mana på de troende. Det kan vara 
så att Allah kommer att hindra 
utövandet av makten för dem som 
icke tror, och Allah är starkare i 
strid och starkare i att tilldela 
straff.

86. Den som utför en rättfärdig 
medling skall ha en del därav, 
och den som gör en illasinnad
medling skall ha en lika del av de 
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onda konsekvenserna, och Allah 
är Den som Håller allt vid makt.

87. Och när ni hälsas med en 
välvillig hälsning, hälsa ni då 
tillbaka med en bättre hälsning
eller återgälda den åtminstone.*  
Allah håller sannerligen räkning 
på allt.

*4:87 Här menas inte bara verbala hälsningar, utan förmaningen i versen har en avsevärt 
mycket större betydelse. Den innefattar även gåvor av alla slag, vilka bör återgäldas på ett 
mer generöst sätt eller åtminstone i samma omfattning.
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89. Vad är det med er, eftersom ni 
är uppdelade i två läger beträf-
fande hycklarna? Och Allah har 
tillintetgjort dem på grund av vad 
de förtjänade. Önskar ni att 
vägleda den som Allah har låtit 
förintas? Och för den som Allah 
låter förinta skall du icke finna 
någon väg.

90. De önskar att ni skall förneka 
som de har förnekat, så att ni 
måtte bli lika. Tag därför icke 
vänner bland dem förrän de slår 
in på Allahs väg. Och om de 
vänder sig bort, grip dem då och 
dräp dem varhelst ni finner dem, 
och tag ingen till vän eller hjälpa-
re från dem,

88. Allah är Den bredvid Vilken 
ingen är värdig tillbedjan. Han 
kommer förvisso att fortsätta 
församla er till uppståndelsens
dag, om vilken det icke råder 
något tvivel. Och vem är mer 
sannfärdig i Sina ord än Allah?
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91. utom dem som har förbindel-
se med ett folk vilket slutit för-
drag med er, eller dem som 
kommer till er för att deras 
hjärtan krymper av tanken på att 
strida mot er eller att strida mot 
sitt eget folk. Och om Allah så 
hade önskat kunde Han ha givit 
dem makt över er, då skulle de 
sannerligen ha bekämpat er. Så 
om de håller sig borta från er och 
icke strider mot er och ger er ett 
fredsoffer, kom då ihåg att Allah 
icke har tillåtit er någon väg till 
angrepp mot dem.

133

92. Ni kommer att finna andra 
som önskar att gå säkra för er och 
att gå säkra för sitt eget folk. 
Närhelst de tvingas återgå till 
fientlighet, faller de huvudstupa 
in i den. Om de därför icke håller 
sig borta från er eller erbjuder er 
fred eller tyglar sina händer, grip 
dem då och dräp dem varhelst ni 
finner dem. Gentemot dessa har 
Vi givit er ett klart bemyndigan-
de.

93. Det passar sig icke för en 
troende att dräpa en troende, 
såvida det icke sker av misstag. 
Och den som av misstag dräper 
en troende, skall frige en troende 
slav och betala blodspengar att 
överräckas till hans arvingar, 
såvida de icke efterskänker det 
som välgörenhet. Men om den 
dräpta personen är av ett folk som 
är fientligt mot er, och är en 
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troende, då skall gärningsman-
nen frige en troende slav, och om 
han är av ett folk som slutit 
fördrag med er, då skall gärnings-
mannen betala blodspengar att 
överräckas till hans arvingar och 
dessutom frige en troende slav. 
Men den som icke finner någon 
slav att frige, skall fasta under två 
på varandra följande månader, 
ett sätt att söka förlåtelse som 
föreskrivits av Allah. Och Allah är 
Allvetande, Vis.
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94. Och för vem helst som avsikt-
ligt dräper en troende skall hans 
belöning bli helvetet och i det 
skall han förbli. Och Allah kom-
mer att vara vred på honom och 
förbanna honom och bereda ett 
stort straff för honom.

95. Å, ni som tror! När ni går fram 
till strid för Allahs sak, gör en 
ordentlig undersökning och säg 
icke till någon som hälsar er med 
en fredshälsning: ”Du är icke en 
troende.” Ni söker detta livets 
goda, men hos Allah finns goda
ting i överflöd. Sådana var ni före 
detta, men Allah förlänade Sitt 
särskilda ynnestbevis över er, så 
gör verkligen en ordentlig under-
sökning. Allah är sannerligen väl 
medveten om vad ni gör.

96. De av de troende som sitter 
still, förutom de oförmögna, och 
de som strävar för Allahs sak med 
sina ägodelar och sina liv, är icke 
lika. Allah har upphöjt dem som 
strävar med sina ägodelar och 
sina liv i rang över dem som sitter 
still. Och till var och en har Allah 
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utlovat det goda. Och Allah har 
upphöjt dem som strävar, över 
dem som sitter stilla, genom en 
stor belöning,
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97. nämligen genom olika grader 
av förträfflighet skänkta av 
Honom, och genom särskild 
förlåtelse och barmhärtighet. 
Och Allah är Synnerligen Förlåt-
ande, Barmhärtig.

98. Sannerligen, till dem som 
änglarna låter dö medan de 
handlar fel mot sina egna själar, 
kommer de (änglarna) att säga: 
”Vad strävade ni efter?” De 
kommer att svara: ”Vi behand-
lades som svaga i landet.” De 
(änglarna) kommer att säga till 
dem: ”Var Allahs jord icke nog 
rymlig så att ni kunde ha emigre-
rat på den?” Det är dessa
vars vistelse skall vara helvetet 
och en ond bestämmelseort är 
det,

99. utom sådana svaga bland 
män, kvinnor och barn, som är 
oförmögna att följa någon plan 
eller finna något sätt att und-
komma.

100. När det gäller dessa kommer 
Allah måhända att utplåna deras 
synder, ty Allah är den som 
Utplånar synd och den Mest 
Förlåtande.

*4:101 Den arabiska frasen ”för Allahs skull”  (             fí sabílillah) kan också betyda ”på 
Allahs väg”. 

101. Och den som emigrerar från 
sitt land för Allahs skull* kommer 
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att finna en vidsträckt tillflykts-
ort och överflöd på jorden. Och 
den som går bort från sitt hem 
och emigrerar för Allahs och 
Hans sändebuds skull, och 
döden hinner upp honom, finns
hans belöning hos Allah och 
Allah är Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

102. Och när ni reser till strid i 
landet vilar inget klander över er 
om ni förkortar bönen, om ni 
fruktar att de som icke tror 
kommer att orsaka besvärlighe-
ter för er. De icke troende är 
sannerligen en uppenbar fiende 
för er.

103. Och när du är bland dem 
och leder bönen för dem, låt en 
grupp av dem stå med dig och låt 
dem taga sina vapen. Och när de
har utfört sina ödmjuka nedfall 
till jorden låt dem då gå bakom er, 
och låt en annan grupp som ännu 
icke har bett, komma fram och 
bedja med dig, och låt dem taga 
sina medel till skydd och sina 
vapen. De som icke tror önskar 
att ni vore ouppmärksamma när 
det gäller era vapen och er pack-
ning så att de genast kan överfal-
la er. Och det skall icke vara 
någon synd för er att ni, på grund 
av olägenhet som orsakas av regn 
eller för att ni är sjuka, lägger era 
vapen åt sidan. Men ni skall alltid 
vidtaga era försiktighetsåtgärder. 
Allah har förvisso berett ett   
förnedrande  straff  för  de  icke
troende.
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104. Och när ni har avslutat 
bönen, kom ihåg Allah stående, 
och sittande och liggande på era 
sidor. Och när ni är trygga mot 
fara, förrätta då bönen på det 
föreskrivna sättet, Det har san-
nerligen ålagts de troende att 
förrätta bönen på föreskrivna 
tider.

105. Och slappna icke av när det 
gäller att förfölja dessa männi-
skor. Om ni lider, lider de också 
precis som ni. Men ni hoppas på 
något från Allah och de har
icke något att hoppas på. Och 
Allah är Allvetande, Vis.

106. Vi har sannerligen sänt ned 
boken som innehåller sanningen 
till dig, på det att du måtte döma 
mellan människor genom det
som Allah har lärt dig. Och för 
icke deras talan som sviker 
förtroendet.

107. Och be Allah om förlåtelse. 
Och Allah är förvisso Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.

108. Och för icke deras talan, 
vilka är oärliga mot sig själva. 
Allah älskar sannerligen icke
någon som är trolös och en stor 
syndare.

109. De söker dölja sina avsikter 
för människor, men de kan icke 
dölja dem för Allah, och Han är 
närvarande hos dem medan de
smider planer under natten om 
ting vilka Han icke gillar. Och 
Allah omfattar det de gör.
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110. Se! Ni är de som förde deras 
talan i det nuvarande livet. Men 
vem kommer att tala för dem med 
Allah på uppståndelsens dag, 
eller vem kommer att vara en 
beskyddare för dem?

111. Och den som begår en synd 
eller felar mot sin själ och sedan 
ber Allah om förlåtelse, kommer 
sannerligen att finna Allah Syn-
nerligen Förlåtande, Barmhärtig.

112. Och den som begår en synd 
begår den endast mot sin egen 
själ. Och Allah är Allvetande, Vis.

113. Och den som gör fel eller 
begår en synd och sedan kastar 
skulden för det på en oskyldig 
person, bär förvisso en börda av 
smädelse och en uppenbar synd.

114. Och om det icke varit för 
Allahs nåd över dig och Hans 
barmhärtighet hade en grupp av 
dem beslutat att vilseleda dig, 
men Han omintetgjorde deras 
planer. I själva verket  vilseleder  
de inga andra än sig själva, och 
de kan icke alls skada dig. Allah 
har sänt ned boken och visheten 
till dig och har lärt dig vad du icke 
visste och Allahs nåd över dig är 
stor.

115. Inget gott blir resultatet av 
deras hemliga möten utom när de 
beslutar sig för att ge ut till de 
fattiga eller  att arbeta för den 
allmänna välfärden eller för att 
mäkla fred eller förbättring 
mellan människor. Och Vi kom-
mer snart att ge en stor belöning 
till den som gör det och söker 
Allahs välbehag.
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116.Och för den som motarbetar 
sändebudet efter det att vägled-
ningen har blivit uppenbar för 
honom och som följer en annan 
väg än de troendes, honom skall 
Vi låta följa den väg han följer och 
Vi kommer att kasta honom i 
helvetet, och en ond bestämmel-
seort är det.

117. Allah kommer förvisso icke 
att förlåta att en medhjälpare 
förknippas med Honom, men 
Han kommer att förlåta vem helst 
Han väljer vad Han än behagar 
som är mindre än det. Och den 
som förknippar medhjälpare med 
Allah har verkligen irrat långt 
vilse.

118. Förutom Honom åkallar de 
ingenting annat än falska gudin-
nor, fastän de i sanning icke
åkallar någon annan än satan, 
den upproriske,

119. som Allah har förbannat. 
Han sade: ”Jag kommer förvisso 
att ta en fastställd del av Dina 
tjänare,

120. och jag kommer förvisso att 
leda dem vilse och jag kommer 
förvisso att väcka fåfänga önsk-
ningar inom dem, och jag kom-
mer förvisso att befalla dem så att 
de skär i kamelernas och den 
övriga boskapens  öron. Och jag 
kommer förvisso att befalla dem 
och de kommer att ändra Allahs 
skapelse.” Och den som tar satan
till vän istället för Allah, lider 
sannerligen en uppenbar förlust.

139

121. Han ger löften till dem och 
uppeggar fåfängliga önskningar 
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122. Det är dessa för vilka vistel-
seorten skall vara helvetet och de 
skall icke finna något sätt att 
undgå det.

123. Men när det gäller dem som 
tror och gör goda gärningar 
kommer Vi att lämna dem tillträ-
de till paradisets trädgårdar 
genomflutna av bäckar, och i 
dessa trädgårdar skall de förbli 
för alltid. Det är Allahs osvikliga 
löfte, och vem kan vara mer 
sannfärdig i sitt ord än Allah?

124.Det skall icke vara i enlighet 
med era önskningar, icke heller i 
enlighet med bokens folks önsk-
ningar. Den som gör onda gär-
ningar skall vedergällas för det, 
och han skall icke finna någon 
vän eller hjälpare åt sig utom 
Allah.

125.Men den som gör goda 
gärningar, vare sig man eller 
kvinna och är en troende, skall 
träda in i himlen och skall icke
göras någon oförrätt ens så stor  
att den ryms i fördjupningen på 
dadelkärnans baksida.

126.Och vem är bättre i tro än 
den som fullständigt underkas-
tar sig Allah och som gör goda 
gärningar och följer Abrahams, 
den oförvitliges, religion? Och 
Allah gjorde Abraham till Sin 
utvalde  vän.

140

inom dem och satan lovar dem 
ingenting annat än värdelösa 
ting.

127. Och allt som finns i himlar-
na och på jorden tillhör Allah, och 
Allah omfattar allting. 
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128. Och från dig söker de lagens 
beslut beträffande kvinnor. Säg: 
”Allah ger er Sitt beslut beträf-
fande dem.” Och så gör det som 
läses upp för er i boken rörande 
de föräldralösa flickorna, vilka ni 
icke ger vad som föreskrivits
för dem och som ni önskar äkta, 
och det berör också de svaga och 
värnlösa bland barnen. Och Han 
ålägger er att handla rättvist mot 
de föräldralösa. Och vad helst av 
goda gärningar ni gör så känner 
Allah förvisso väl till dem.

129.Och om en kvinna fruktar 
att bli illa eller likgiltigt behand-
lad av sin make, skall det icke 
vara någon synd för dem om de 
på ett passande sätt försonas 
med varandra, och en försoning 
är bäst. Och folk är benägna till 
att eftertrakta. Och om ni hand-
lar väl och är rättfärdiga, är Allah 
sannerligen Medveten om vad ni 
gör.

141

130. Och ni kan icke hålla en 
fullkomlig jämvikt mellan hust-
rur, trots era bästa avsikter. Men 
hys icke helt förkärlek för en, så 
att ni lämnar den andra övergi-
ven, utan uppmärksamhet och 
utan att bli omhändertagen.
Och om ni rättar till det och 
handlar rättfärdigt är Allah 
förvisso Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

131. Och om de, man och hustru,  
skiljs åt, kommer Allah att av
Sitt överflöd göra båda oberoen-
de, och Allah är Frikostig, Vis.
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132. Och vad som än finns i 
himlarna och vad som än finns på 
jorden tillhör Allah. Och Vi har 
förvisso befallt dem som gavs 
boken före er och befallt er också 
att frukta Allah. Men om ni icke 
tror, kom då ihåg att det som
finns i himlarna och det som 
finns på jorden tillhör Allah, och 
Allah är Självtillräcklig, Prisvärd.

133. Och det som finns i himlar-
na och det som finns på jorden 
tillhör Allah, och Allah är
tillräcklig som Beskyddare.

134.Om Han behagar kan Han 
föra bort er, å, folk, och fram-
bringa andra i ert ställe, och Allah 
har full förmåga att göra det.

135.Låt den som önskar denna 
världens belöning få komma ihåg 
att denna världens belöning och 
den i livet efter detta finns hos 
Allah, och Allah är Allhörande, 
Allseende.

142

136.Å, ni som tror! Var noggran-
na med att iakttaga rättvisa och 
var vittnen för Allahs sak även om 
det är mot er själva eller mot era
föräldrar eller släktingar. Vare sig 
den mot vilken vittnesbörd bärs är 
rik eller fattig är Allah mer upp-
märksam mot dem båda än vad 
ni är. Följ därför icke era låga 
begär på det att ni måtte förmå att 
handla rättfärdigt. Och om ni 
döljer sanningen eller undviker 
den kom då ihåg att Allah är Väl 
Medveten om vad ni gör.
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137. Å, ni som tror! Tro på Allah 
och Hans sändebud och på 
boken som Han har uppenbarat 
för Sitt sändebud och boken som 
Han uppenbarade före den. Och 
den som icke tror på Allah och 
Hans änglar och Hans böcker och 
Hans sändebud och den yttersta
dagen har sannerligen irrat långt 
vilse.

138. Allah kommer aldrig att 
förlåta dem som tror, sedan 
förnekar, sedan tror igen, sedan 
förnekar och sedan ökar i otro, 
icke heller kommer Han att 
vägleda dem till den rätta vägen

139. Ge hycklarna glädjebud-
skapen om att det finns ett svårt 
straff för dem,

143

140. de som hellre tar icke troen-
de än troende till vänner. Söker 
de ära från deras händer? Låt 
dem då komma ihåg att all ära 
förvisso tillhör Allah.

141. Och i boken har Han redan 
uppenbarat för er att när ni hör 
Guds tecken förnekas och för-
löjligas skall ni icke sitta till-
sammans med dem som tillåter 
sig sådant tal förrän de ägnar sig 
åt annat tal, ty i det fallet vore ni 
lika dem. Allah kommer förvisso 
att samla hycklarna och de icke 
troende i helvetet alla tillsam-
mans,

142. de som väntar på nyheter 
angående er undergång. Om ni 
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får en seger från Allah, säger de: 
”Var vi icke med er?” Och om de 
icke troende har en del i den, 
säger de till dem: ”Besegrade vi 
icke er vid ett tidigare tillfälle och 
räddade er från de troende?” 
Allah kommer att döma mellan er 
på uppståndelsens dag, och 
Allah kommer icke att ge de icke 
troende någon möjlighet till att 
segra över de troende.

144

143. Hycklarna söker bedraga 
Allah, men Han kommer att låta 
dem själva bli bedragna. Och när 
de står upp för bön står de upp 
slött och för att bli sedda av 
människor, och de kommer 
endast ihåg Allah litet,

144. vacklande mellan det ena 
och det andra utan att tillhöra 
varken de här eller de där. Och 
för den som Allah låter förgås, 
skall du icke finna något sätt till 
flykt.

145. Å, ni som tror! Föredra icke 
de förnekande som vänner fram-
för troende. Menar ni att ge Allah 
ett uppenbart bevis emot er 
själva?

146.Hycklarna skall sannerligen 
vara i eldens nedersta djup, och 
du skall icke finna någon hjälpa-
re för dem,
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147. utom för dem som ångrar sig 
och gör bättring och håller fast 
vid Allah och är uppriktiga
i sin lydnad mot Allah. Dessa är 
bland de troende. Och Allah 
kommer snart att skänka de 
troende en stor belöning.

148. Varför skulle Allah straffa er 
om ni är tacksamma och om ni 
tror? Och Allah är Uppskattande, 
Allvetande.

145

149. Allah tycker icke om yttran-
det av opassande tal offentligt, 
utom från den som förorättas. 
Allah är sannerligen Allhörande,
Allvetande.

150. Vare sig ni gör en god gär-
ning offentlig eller håller den 
hemlig eller förlåter något ont,
är Allah förvisso Den Som utplå-
nar synd och är Allsmäktig.

151. Sannerligen, de som icke 
tror på Allah och på Hans sände-
bud och söker göra åtskillnad 
mellan Allah och Hans sändebud 
och säger: ”Vi tror på några och 
förnekar andra”, och önskar följa 
en väg däremellan,

152. dessa är de verkliga förne-
karna och Vi har berett ett för-
nedrande straff för de icke troen-
de.

Del 6
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153. Och betäffande dem som 
tror på Allah och på alla Hans 
sändebud och icke gör någon 
åtskillnad mellan någon av dem, 
kommer Han snart att ge dem 
deras belöningar. Och Allah är 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

146

155. Och vi lät berget torna upp 
sig högt över dem medan förbun-
det slöts med dem, och Vi sade till 
dem: ”Träd undergivet in genom 
porten”, och Vi sade till dem: 
”Överträd icke när det gäller 
sabbaten.” Och Vi slöt ett fast 
förbund med dem.

156. Så, för att de bröt förbundet 
och för att de förnekade Allahs 
tecken och för att de med orätta 
försökte dräpa profeterna och för 
att de sade: ”Våra hjärtan har 
svepts in i ett hölje”, nej, men 
Allah har förseglat dem på grund 
av deras otro, så att de icke tror 
mer än litet,

154. Bokens folk begär av dig att 
du skall låta en bok från himlen 
sändas ned till dem. De bad 
Moses om något större än detta. 
De sade: ”Visa oss Allah öppet.” 
Därpå kom ett tillintetgörande 
straff över dem på grund av deras 
överträdelse. Sedan tog de kalven 
att tillbe efter det att tydliga 
tecken hade kommit till dem, 
men även det förlät Vi dem. Och 
Vi gav Moses tydliga och överväl-
digande argument.

157. och för deras otro och för att 
de yttrade en grov smädelse mot 
Maria,
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158. och för att de sade: ”Vi 
dräpte Messias, Jesus, Marias 
son, Allahs sändebud”, fastän de 
sannerligen icke dräpte honom, 
icke heller kunde de dräpa 
honom genom korsfästning, utan 
han tedde sig som en korsfäst för 
dem och de som är oense om det 
befinner sig förvisso i ett tillstånd 
av tvivel beträffande det. De har
ingen säker kännedom om det, 
utan följer bara en förmodan, och 
de förvandlade icke denna förmo-
dan till en säker kunskap.*

*4:158 Här betonas deras misslyckande med att på något sätt kunna mörda Jesus. 
Läsaren påminns om att inledningen av versen hänvisar till judarnas skryt om att de 
lyckats med att mörda Jesus. 

Detta påstående avvisas med kraft av den Ädla Qur’anen. Det är därför det i slutet av 
versen förklarats att oavsett vad som inträffat, så misslyckades de sannerligen med att 
döda honom. Detta visar att det inte är korsfästelsen i sig som avvisas. Det som avvisas är 
Jesu död genom korsfästning.

Ordet ”tedde sig som” (   shúbbiha) i uttrycket ”för dem tedde det sig som” 

(                 walákin shúbbiha lahúm) i versen bör studeras noggrant. Sammanhanget 
med den föregående versen visar att ingen annan än Jesus avses. Alternativt kan orden 
hänvisa till händelsen i allmänhet. Enligt grammatiska regler i arabiskan kan det 
arabiska ordet ”det tedde sig som” (      shúbbiha)  inte hänvisa till någon annan än Jesus 
själv. Detta betyder att han doldes och man fick honom att framstå som någon annan inför 
andra. När Jesus hängde på korset såg han ut att vara någon annan. Tydligen förnekar 
versen inte korsfästelsen eller den skenbara döden därefter, utan det som förnekas är att 
Jesus skulle ha dött genom korsfärstelse. Vid den tiden rådde det förvisso stor förvirring 
rörande vad som egentligen hände. Versen frammålar således ett scenario som beskriver 
denna förvirring och tvivel. Allt annat är bara gisssningar. Det är den definitiva slutsatsen. 

Om ordet ”tedde sig som” (       shúbbiha)  hade visat på händelsen som sådan, skulle 
detta peka mot de två tvistande parternas olika förklaringar till det som inträffat. Ingen av 
de två parterna var säkra på giltigheten i deras påstående. Exempelvis är den kristna tron 
på Jesu död på korset och hans senare uppståndelse inte grundad på någon trovärdig 
grund, utan är enbart en förmodan. Likaså var judarnas påstående om Jesu död på korset 
inte mer än en förmodan. Därför bad de senare Pilatus om att få behålla Jesu kropp. De 
uttryckte klart sina tvivel angående hela händelsen med hans så kallade död och varnade 
Pilatus för att sannolikheten att han skulle ha överlevt, skulle kunna leda till att han 
senare uppträdde inför allmänheten och gjorde anspråk på att ha uppstått från de döda. 
(Matteus 27:63-64)

Detta är vad slutet av versen hänvisar till med orden ”och de som” (              wa innalla-
dhína). Sannerligen är de som tvistar om detta, eller om honom och om vad som egentligen 
hände med honom, själva försatta i tvivel. 

*4:159 Majoriteten av ortodoxa muslimer anser att ordet ”tvärt om” (  ball) i satsen 

159. Tvärtom har Allah upphöjt 
honom till Sig själv.* Och Allah är 
Mäktig, Vis.

(fortsättning på nästa sida)
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160. Och det finns ingen av 
Bokens folk som icke kommer att 
tro på det före sin död, och på 
uppståndelsens dag skall han 
(Jesus) vara ett vittne emot dem.*

161. Så på grund av judarnas 
överträdelse förbjöd Vi dem rena 
ting som hade blivit tillåtna för 
dem, och även för att de hindrade
många människor från att gå 
Allahs väg,

”Tvärtom har Allah upphöjt honom till Sig själv” (              bal rafa’ahulláhu ilaíhi)  
hänvisar till korsfästelsen, det vill säga att istället för att låta Jesus dö på korset, så 
räddade Allah honom genom att kroppsligen lyfta upp honom till himlen. Jesus borde 
således bo någonstans i rymden i samma kroppsliga form, som han hade innan man 
försökte korsfästa honom. Denna tolkning ger upphov till många svåra frågor, främst:

(a) Om Jesus inte alls korsfästes, förnekar man i så fall hela episoden med 
korsfästelsen och anser den vara uppdiktad eller en villfarelse som judar, kristna 
och romare delar i lika mån? 

(b) På vilket ställe i versen konstateras det att Jesus upplyftes kroppsligen till 
himlen? Det som nämns är enbart att Allah lyfte upp honom till Sig själv. 

Beträffande den första frågan målar ortodoxa muslimer upp ett otroligt händelseförlopp, 
enligt vilket det inte är själva korsfästelsen som förnekas. De påstår istället att personen 
som korsfästes inte var Jesus, utan någon annan, som av en ängel på Guds befallning 
givits ett utseende som liknar Jesus. På så sätt uppstod tvivel och antaganden rörande 
identiteten hos den person som korsfästes. Uppenbarligen skapar en sådan förklaring fler 
problem än den löser. Dessutom är hela historien fullständigt grundlös. Det går inte att 
finna några bevis varken i skrifterna eller i den Helige Profetens traditioner, Allahs frid och 
välsignelser vare med honom. Det verkar som om denna förklaring till versen växte fram 
hos de lärde under medeltiden, medan Guds sändebud, frid vare med honom, själv var 
helt omedveten om den.

Beträffande den andra frågan blir svagheten i påståendet uppenbart genom den ädla 
Qur’anens text genom ordet ”upphöjt” (    rafa’á). Närhelst Allah höjer upp en person, 
avser denna upphöjning den personens ställning, aldrig en fysisk upplyftning av perso-
nens kropp. Det är faktiskt omöjligt att översätta den här versen på något annat sätt än 
som det gjorts här, det vill säga att han andligen lyftes upp. 

Versen förklarar att Allah lyfte upp Jesus till Sig själv. Ingen position i himlen nämns dit 
Allah skulle ha fört honom. Han uppreste honom till Sig Själv, eftersom Han själv var 
närvarande där Jesus befann sig. Ingen plats i himmel eller jord är utan Guds närvaro. 
När man talar om någon som blir upplyft till Honom, så är en fysisk rörelse omöjlig och 
otänkbar. Enligt Ahmadiyyaförsamlingens tolkning av den här versen pekar orden ”tvärt 
om” på judarnas påstående om att Jesu död skulle vara förbannad av Gud, eftersom 
motsatsen till förbannelse är närhet till Gud.

*4:160 Versen har varit kontroversiell beträffande den egentliga betydelsen. Vissa lärde 
tror att den hänvisar till en avlägsen framtid i förhållande till tiden för korsfästelsen och att 
alla judar, utan undantag då kommer tro på Jesus och acceptera honom som en sann 
profet från Gud. De påstår att det även nämns här i versen att detta mirakel kommer 
inträffa under Jesu livstid. Denna slutsats drar de av orden ”före sin död” (         qabla 
mautíhi). Då judarna fortfarande inte accepterat honom, måste Jesus enligt dessa lärde 
fortfarande vara vid liv.

(fortsättning från föregående sida)

(fortsättning på nästa sida)
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En annan vanlig uppfattning är att uttrycket ”före sin död” hänvisar till varje medlem av 
den judiska tron vid Jesu tid. I sådana fall skulle versen betyda att varje jude skulle 
komma att tro på Jesus före sin död,  ett påstående som enbart Gud vet om det är sant. 

Olyckligtvis uppkommer många problem och svårigheter om dessa förslag accepteras i sin 
helhet.

En helt annorlunda och ny lösning på problemet beskrivs här. Versen i fråga översätts 
då: ”Det finns ingen  av bokens folk som icke kommer tro på honom, Jesus, före sin död.” 
Ordet ”ingen” uttalas inte i versen, utan är bara underförstått i arabiskan. Om det hade 
skrivits ut, så hade versen lytt: ”och det finns ingen av bokens folk” (                          wa 
in ahadimmín ahlilkitaábi). Orden i fet stil är det antydda ordet ”ingen”. 

Vi föreslår att istället för att ordet ”ahád” bara antyds, så skall det vara uttalat (      faríq). 
I så fall lyder översättningen: ”Det finns ingen sekt eller grupp av bokens folk utan att 
någon i den  kommer att tro på honom, Jesus, före sin död.” 

För att detta skulle kunna uppfyllas krävs att Jesus måste ha migrerat till områden där 
de förlorade stammarna av Israel befann sig och på så vis uppfyllt sitt uppdrag att 
förmedla budskapet till de tolv stammarna av Israel. Denna uppfattning får även starkt 
stöd av en av Jesu profetior, i vilken han konstaterar att han skall resa för att söka efter de 
förlorade fåren av Israels hus. (Matteus 15:24). 
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162. och på grund av att de tog 
räntor fastän det hade förbjudits 
dem, och på grund av att de med 
orätta förtärde människors egen-
dom. Och för dem som icke tror 
har Vi berett ett smärtsamt straff.

163. Men de som är fast grunda-
de i kunskap och de troende 
bland dem, tror på det som har
sänts ned till dig och det som 
sändes ned före dig, och i synner-
het de som iakttar bönen och
de som betalar Zakát  och de som 
tror på Allah och den yttersta 
dagen. Till dessa kommer Vi
förvisso att ge en mäktig belö-
ning.

164. Vi har sannerligen sänt en 
uppenbarelse till dig som Vi 
sände uppenbarelser till Noak 
och profeterna efter honom, och 
Vi sände uppenbarelser till 
Abraham, och Ismael och Isak 
och Jakob och hans barn och till
Jesus och Job och Jonas och 

(fortsättning från föregående sida)
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*4:164 ”Zabur”  (       zabúran) refererar till psaltaren.

*4:165 Enligt arabisk grammatik innebär upprepandet av ett ord i dess grundform, som 
till exempel ”talade särskilt” (       taklíman) upprepas i den här versen, att man poängterar 
dess intensitet, repetition, höga kvalitet eller att man förtydligar någonting oklart. Alla 
dessa betydelser kan tillämpas samtidigt
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Aron och Salomon och Vi gav 
David Zabur.*

165. Och Vi sände några sände-
bud vilka Vi redan omtalat för dig 
och några sändebud som Vi icke 
har omtalat för dig och Allah
talade alldeles särskilt till 
Moses,*

166. sändebud, bärare av glädje-
budskap och förmanare, så att 
folk icke måtte ha någon und-
skyllan inför Allah efter det att 
sändebuden kommit. Och Allah 
är Mäktig, Vis.

167. Men Allah bär vittnesbörd 
genom uppenbarelsen som Han 
har sänt ned till dig om att Han 
har sänt ned den full av Hans
kunskap, och änglarna bär också 
vittnesbörd, och Allah är tillräck-
lig som Vittne.

168. De som icke tror utan hind-
rar andra från Allahs väg har 
sannerligen irrat långt vilse.

169. Allah kommer förvisso icke 
att förlåta dem som icke har trott 
och handlat orättfärdigt, icke 
heller kommer Han att visa dem
någon väg,

170. utom vägen till helvetet, i 
vilket de skall förbli för en lång, 
lång tid. Och det är lätt för Allah.
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171. Å, mänsklighet! Sändebudet 
har verkligen kommit till er med 
sanning från er Herre, tro därför, 
det kommer att vara bättre för er. 
Men om ni icke tror, tillhör 
sannerligen allt som finns i 
himlarna och på jorden Allah. 
Och Allah är Allvetande, Vis.

172. Å, Bokens folk, överskrid 
icke er religions gränser och säg 
icke något annat än sanningen 
om Allah. Messias, Jesus, Marias 
son var förvisso bara ett av Allahs 
sändebud och en uppfyllelse av 
Hans Ord som Han sände ned till 
Maria och en barmhärtighet från 
Honom. Så tro på Allah och Hans 
sändebud och säg icke: ”De är 
tre.” Upphör med det, ty det 
kommer att vara bättre för er. 
Allah är förvisso endast En Gud. 
Helig är Han, långt högre än att 
ha en son. Vad som än finns i 
himlarna och vad som än finns 
på jorden tillhör Honom. Och 
Allah är tillräcklig som Beskyd-
dare.

173. Messias kommer förvisso 
aldrig att förakta det att vara en 
av Allahs tjänare, det gör icke 
heller änglarna som är nära Gud, 
och dem som föraktar att tillbe 
Honom (Allah) och är högmodiga, 
alla dem kommer Han att samla 
till Sig Själv.

174. Sedan kommer Han att ge 
dem som tror och gör goda gär-
ningar deras fulla belöning och 
kommer att ge dem ännu mer 
genom Sin nåd, men den som 
föraktar och är högmodig kom-
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175. Å, ni människor! Ett uppen-
bart bevis har sannerligen delgi-
vits er från er Herre och Vi har 
sänt ned ett klart ljus till er.

176. Sedan kommer Allah, när 
det gäller dem som tror på Honom 
och håller fast vid Honom, förvis-
so att lämna dem tillträde till Sin 
barmhärtighet och nåd och 
kommer att vägleda dem längs en 
rak väg som leder till Honom
Själv.

177. De ber dig om föreskrifter. 
Säg: ”Allah ger er Sitt beslut 
angående Kalalah. Om en man 
dör och icke efterlämnar något 
barn och han har en syster, så 
skall hon ha hälften av vad
han lämnar, och han skall ärva 
henne om hon icke har något 
barn. Men om det finns två 
systrar då skall de ha två tredje-
delar av vad han lämnar. Och om 
arvingarna är syskon, både män 
och kvinnor, då skall den manlige 
arvingen ha så mycket som två 
kvinnligas del.” Allah förklarar 
detta för er, så att ni icke går vilse
och Allah känner väl till alla ting.
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mer Han att straffa med ett 
smärtsamt straff. Och ingen vän 
eller hjälpare skall de finna åt sig 
själva förutom Allah.
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Kapitel 5

AL-MÁ’IDA

Detta kapitel (sura) uppenbarades under slutet av den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid var med honom, period i 

Medina (Madína). Kapitlet består av etthundratjugoen  verser.

Här förklaras hur det verkligen låg till med många av de 

underverk som Jesus, frid vare med honom, utförde. Olika 

tolkningar beskriver att det från himlen sändes ned ett synligt 

bord med undfägnad, men här har sanningen i liknelsen 

förklarats. Det är i själva verket en profetia om att de kristna 

nationerna kommer få enorma resurser, och detta kommer att 

ges till dem genom de böner Jesus, frid vare med honom, bad 

och de uppoffringar han gjorde. Men om de inte är tacksamma 

för denna undfägnad, vilket olyckligtvis verkar vara fallet, så 

kommer de att straffas på ett så fruktansvärt sätt att ingen 

annan i världen straffats så. 

På grund av de ogärningar som förekom bland judar och 

kristna till följd av att de bröt sina eder, varnas muslimerna 

redan i början av kapitlet.

Tidigare hade det lagliga i olika sorters föda och förbud mot 

viss föda nämnts i kapitel al-báqara, men här nämns något nytt 

som utmärker islam över andra religioner, och det är att     

födan inte bara bör vara laglig (     halál), utan även hälsosam 

(     taj-jíb). Så om en viss föda visserligen är laglig, är det ändå 

bättre att undvika den så vida den inte också är ren och 

hälsosam.

Läran om att under alla omständigheter vara fast besluten 

att utverka rättvisa har nämnts tidigare. Nu påbörjas temat 

vittnesmål. Den som vittnar uppmanas att helt och hållet vara 

fast besluten att vara rättvis, och detta förklaras genom att 
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beskriva att även om man är fientligt inställd mot ett folk, så bör 

man ändå tillgodose deras rättigheter och inte överge principen 

om rättvisa när man beslutar sig för att försöka lösa 

konflikterna med dem.

I kapitlet nämns ännu en gång frågan om att svära en ed

(     mitháq) och hur judarna bröt sina eder och föll offer för 

illvilja och fiendskap sinsemellan och sedan delades upp i 

sjuttiotvå sekter. Då kom Jesus, frid vare med honom, och 

grundlade en sjuttiotredje frälst sekt, men i profeterande ord 

nämns även att hans folk inte kommer att dra nytta av 

lärdomen utan kommer fortsätta delas i grupper. Mellan dessa 

grupper kommer det att uppstå hela världskrig till följd av deras 

avundsjuka, fientlighet och själviskhet. I dessa krig kommer 

kristna nationer att rusta mot andra kristna nationer. 

Där det står om konflikter och strider mellan folkslag, nämns 

även en sådan grupp som kommer att överskrida alla gränser 

när det gäller förtryck och tyranni (jfr. vers 34). Detta liknar det 

som idag skrivs om hemska brott mot småbarn i både väst- och 

öst, men i synnerhet i öst. Brotten är så fruktansvärda att 

straffen för dem bör vara oerhört hårda, så att innebörden av 

orden ”slå de arméer som är bakom dem med fruktan”

(             fa shárrid bihím man khálfahum) uppfylls och 

avskräcker andra förbrytare från att begå liknande brott. (Jfr. 

vers 8:58.)

Kapitlet höjer rösten mot alla slags förbrytelser. I detta 

sammanhang står det att man absolut inte får omvandla 

någons tro med tvång. Om någon blir avfälling på grund av 

tvångshandlingar, så kommer Allah att i deras ställe utse andra 

folk, som kommer vara många fler än dem till antalet. Dessa 

kommer att älska de troende djupt och vara hårda mot de icke 

troende. 

Här nämns ett exempel på den rättvisa som beskrivs i den 
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Ädla Qur’anen och som inte återfinns i någon annan skrift i 

världen. Det står att förutom dem som tror på den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, kommer 

även andra religioners anhängare som är uppriktiga när det 

gäller att efterleva sina religiösa läror, handlar rättfärdigt och 

har en fast tro på uppståndelsen och på domedagen, belönas av 

Allah för sina goda gärningar. De bör varken frukta eller sörja 

över sitt slut.

Det har nämnts flera orsaker som bidrar till att skapa och 

underhålla det ömsesidiga hat och den fientlighet som det talas 

om i kapitlet. En av dem är alkohol och den andra hasardspel. 

Även om de i viss mån kan medföra något positivt, så är den 

skada de orsakar mycket större än fördelarna. 

I slutet av kapitlet beskrivs Jesu, frid vare med honom, 

bortgång klart och tydligt. Han har framställts som ett 

sändebud som har en fullständig tro på att Gud är en, som 

aldrig lärt sitt folk att tro på varken treenighet eller 

avgudadyrkan och inte heller sagt att de ska ta honom och hans 

mor till gudar.



Sura AL-MÁ’IDA
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, ni som tror, uppfyll era 
pakter. Fyrfota djur ur boskaps-
kategorin, andra än de som 
meddelas er här, har gjorts 
tillåtna för er, förutom att ni icke 
skall anse jakt vara tillåten 
medan ni befinner er på vallfärd. 
Allah påbjuder sannerligen vad 
Han vill.

3. Å, ni som tror! Vanhelga icke 
något av det som Allah har 
helgat*, icke heller den heliga 
månaden, icke heller de djur som 
skänkts som offergåva, icke 
heller de offerdjur som bär hals-
band, icke heller de som beger sig 
till det heliga huset och söker nåd 
från sin Herre och Hans välbe-
hag. Och när ni tar av er pilgrims-
dräkten och har lämnat det heliga 
området får ni lov att jaga. Och låt 
icke ett folks fientlighet, genom 
att de höll er borta från den 
Heliga Moskén, driva er till att 
överträda. Och hjälp varandra i 
rättfärdighet och fromhet, men 
hjälp icke varandra i synd och 
överträdelse. Och frukta Allah, 
Allah är förvisso Sträng att 
bestraffa.

*5:3 De helgade tingen kan inbegripa vissa specifika tidsperioder, platser eller levande 
varelser. 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

156

Kapitel 5 AL-MÁ’IDA Del 6



4. Förbjudet för er är köttet från 
ett djur som dör av sig själv, och 
blod och svinets kött, och det över 
vilket ett annat namn än Allah 
har åkallats, och det som har 
strypts och det som har slagits till 
döds och det som har dödats
genom ett fall och det som har 
stångats ihjäl och det som ett 
vilddjur har ätit av, utom det som 
slaktats  ordentligt, och det som 
har slaktats på ett altare som 
avgudaoffer. Och förbjudet är 
också detta att ni söker lära 
känna ert öde genom de siande 
pilarna. Det är en olydig
gärning. Denna dag har de som 
icke tror misströstat om att 
skada er religion. Så frukta
dem icke, utan frukta Mig. Denna 
dag har Jag fullkomnat er reli-
gion för er och fullbordat Min 
ynnest över er och har utvalt 
islam som religion för er. Men om 
någon tvingas av hunger, utan 
att avsiktligt vara benägen till 
synd, då är Allah förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig. 

5. De frågar dig om vad som 
gjorts tillåtet för dem. Säg: ”Alla 
hälsosamma ting har gjorts 
tillåtna för er, och det ni har lärt 
rovdjuren och rovfåglarna att 
fånga åt er i det att ni tränade 
dem till jakt och lärde dem vad 
Allah har lärt er. Så ät av det som 
de fångar åt er och uttala Allahs 
namn över det. Och frukta Allah, 
Allah är förvisso Snabb att hålla 
räkning.”
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6. Denna dag har alla hälsosam-
ma ting gjorts tillåtna för er. Och 
bokens folks goda föda är tillåten 
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för er och er föda är tillåten för 
dem. Och tillåtna för er är kyska 
troende kvinnor och kyska 
kvinnor från dem som gavs boken 
före er, när ni ger dem deras 
brudgåvor och ingår ett giltigt 
äktenskap och icke bedriver 
otukt och icke heller har hemliga 
älskarinnor. Och för den som 
förkastar tron är hans arbete 
sannerligen förgäves, och i det 
tillkommande kommer han att 
vara bland förlorarna.

7. Å, ni som tror! När ni står upp 
för bön, tvätta era ansikten och 
era händer upp till armbågarna 
och för era våta händer över era 
huvuden och tvätta era fötter upp 
till anklarna. Och om ni är orena* 
skall ni rena er själva genom att 
tvaga hela kroppen. Och om ni är 
sjuka eller befinner er på resa 
medan ni är orena, eller om någon 
av er kommer från avträdet eller 
om ni har rört kvinnor och ni icke 
finner vatten, ta då till rent stoft 
och stryk era ansikten och era 
händer därmed. Allah önskar 
icke att försätta er i svårigheter 
utan Han önskar göra er rena och 
att fullkomna Sin ynnest över er, 
så att ni måtte vara tacksamma.
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*5:7 Ordet orena kan ifrågasättas. Det arabiska ordet (     djúnuban) tillämpas på en per-
son efter samlag eller efter utlösning utan samlag. I sådana fall är ett bad nödvändigt 
innan man förrättar sin bön. 
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8. Och kom ihåg Allahs ynnest-
bevis över er och det förbund Han 
slöt med er när ni sade: ”Vi hör 
och vi lyder.” Och frukta Allah. 
Allah vet förvisso väl vad som 
finns i era sinnen.

9. Å, ni som tror, var ståndaktiga 
för Allahs sak och bär vittnesbörd 
med rättvisa, och låt icke en 
folkets fiendskap driva er till att 
handla annorlunda än med 
rättvisa. Var alltid opartiska, det 
är närmare rättfärdigheten. Och 
frukta Allah. Allah är förvisso 
Medveten om vad ni gör.

10. Allah har lovat dem som tror 
och gör goda gärningar att de 
skall få förlåtelse och en stor 
belöning.

11. Och beträffande dem som 
icke tror utan förkastar Våra 
tecken, de är helvetets folk.

12. Å, ni som tror! Kom ihåg 
Allahs ynnest över er när ett folk 
ämnade sträcka ut sina händer 
efter er, men Han höll tillbaka 
deras händer från er, och frukta 
Allah. Och de troende bör sätta 
sin lit till Allah.

13. Och Allah slöt sannerligen 
förbund med Israels barn, och Vi 
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*5:13 Det finns inget ord som ensamt kan översätta (      naqíb). Ordet betyder inte enbart 
en talesman eller en ledare, utan även en förkunnare, en som har behörighet att läsa upp 
en kungörelse eller att utfärda en dom i sin egenskap av ombud för en härskare eller 
annan högre myndighet.

*5:14 Att visa förbarmande visar på vikten av att handla fördragsamt och att av godhet ha 
överseende med andras misstag.

*5:15 Den grundläggande betydelsen av det arabiska ordet (       aghráiná)  är att få något 
att fästa sig så vid något annat att det blir en oskiljbar del av det. Vi föredrar därför 
översättningen: Så Vi har gjort fiendskap och hat till deras arvedel fram till uppstån-
delsens dag.

14. Så på grund av att de bröt sitt 
förbund har Vi förbannat dem 
och gjort deras hjärtan hårda. De 
förvränger orden från deras rätta
betydelser och har glömt en stor 
del av det med vilket de förmana-
des. Och du kommer icke att
sluta finna förräderi från deras 
sida, utom från några få av dem. 
Så tillgiv dem och visa förbar-
mande.* Allah älskar förvisso 
dem som gör goda gärningar mot 
andra.

15. Och även med dem som 
säger: ”Vi är kristna”, upprättade 
Vi ett förbund, men även de har 
glömt en stor del av det med vilket 
de förmanades. Så Vi har gjort 
fiendskap och hat till deras 
arvedel* fram till uppståndelsens 

uppreste tolv talesmän* bland 
dem. Och Allah sade: ”Jag är 
förvisso med er. Om ni förrättar 
bönen och betalar Zakát och tror 
på Mina sändebud och stödjer
dem och ger Allah ett gott lån, 
kommer Jag att avlägsna era 
synder från er och lämna er till-
träde till paradisets trädgårdar 
genomflutna av bäckar. Men den 
av er som icke tror efter det, far 
sannerligen vilse från den rätta 
vägen.”
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16. Å, ni bokens folk! Till er har 
Vårt sändebud kommit, som 
klargör mycket av det ni hållit 
dolt av boken och låter många av 
era fel passera. Det har sanner-
ligen kommit ett ljus och en klar 
bok till er från Allah.

17. Därmed vägleder Allah dem 
som söker Hans välbehag på 
fredens vägar och leder dem ur 
varje slag av mörker och in i ljuset 
genom Sin befallning och vägle-
der dem till den rätta vägen.

18. De har verkligen icke trott 
som säger: ”Allah är förvisso 
ingen annan än Messias, Marias 
son.” Säg: ”Vem skulle då ha 
någon makt emot Allah, om Han 
önskade förinta Messias, Marias 
son, och hans moder och alla 
dem som finns på jorden?”
Och himlarnas och jordens 
konungarike och allt det som 
finns mellan dem, tillhör Allah. 
Han skapar vad Han vill, och 
Allah har makt över allting.

19. Judarna och de kristna säg-
er: ”Vi är Allahs söner och Hans 
älskade.” Säg: ”Varför straffar 
Han er då för era synder? Nej, ni 
är bara människor bland dem 
Han har skapat.” Han förlåter 
vem Han vill och straffar vem Han 
vill. Och himlarnas och jordens 
konungarike och det som finns 

dag. Och Allah kommer snart att 
låta dem få veta vad de har gjort.
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20. Å, ni bokens folk! Efter ett 
långt uppehåll i sändebudens 
räcka har sannerligen Vårt 
sändebud kommit till er, som gör 
allt tydligt för er så att ni icke 
skall säga: ”Ingen glädjebringare
och ingen förmanare har kommit 
till oss.” Så en glädjebringare och 
en förmanare har sannerligen 
kommit till er. Och Allah har 
makt över allting.

21. Och kom ihåg när Moses sade 
till sitt folk: ”Å, mitt folk, dra er till 
minnes Allahs ynnest över er när 
Han uppreste profeter bland er 
och gjorde er till konungar och 
gav er vad Han icke gav till någon 
annan i hela världen.*

*5:21 Uttrycket ”hela världen” hänvisar till den tidens folk.

22. Å, mitt folk! Träd in i det 
heliga landet som Allah har 
påbjudit er och vänd icke till-
baka, ty då kommer ni att åter-
vända som förlorare.”

23. De sade: ”Å, Moses, i det 
landet finns det ett kärvt och 
mäktigt folk och vi skall icke
träda in i det förrän de går bort 
från det. Men om de går från det, 
då kommer vi att träda in
i det.”

24. Därpå sade två män bland 
dem som fruktade sin Herre, över 

mellan dem tillhör Allah, och till 
Honom skall det slutliga åter-
vändandet bli.
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25. De sade: ”Å, Moses, vi kom-
mer aldrig att träda in i det så 
länge de finns i det. Så gå både du 
och din Herre till strid, medan vi 
sitter här.”

26. Han sade: ”Min Herre, jag har 
bara kontroll över mig själv och 
min bror, gör Du därför åtskill-
nad mellan oss och det upproris-
ka folket.”

27. Gud sade: ”Det skall i sanning 
vara förbjudet för dem i fyrtio år, i 
förvirring skall de vandra genom 
landet. Så sörj icke över det
upproriska folket.”

28. Och förtälj dem med sanning 
historien om Adams två söner, 
när de offrade ett offer vardera, 
och det godtogs från den ene av
dem och godtogs icke från den 
andre. Den senare sade: ”Jag 
skall förvisso döda dig.” Den
förre svarade: ”Allah godtar bara 
från de rättfärdiga,

29. om du sträcker ut din hand 
emot mig för att döda mig, kom-
mer jag icke att sträcka ut
min hand mot dig för att döda dig. 
Jag fruktar förvisso Allah, uni-
versums Härskare,

vilka Allah hade förlänat Sin 
särskilda ynnest: ”Träd in genom
porten och ryck fram mot dem. 
När ni en gång trätt in i det, då 
kommer ni förvisso att bli segerri-
ka. Och sätt er lit till Allah om ni 
är troende.”
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30. jag skulle vilja att du får bära 
skulden för min synd såväl som 
din egen synd, och sålunda vara 
bland eldens invånare, och det  
är vedergällningen för dem som 
handlar fel.”

31. Men hans sinne  lät dödandet 
av hans broder tyckas honom 
bra, så han dödade honom och 
blev en av förlorarna.

32. Då sände Allah en korp som 
skrapade i marken, för att han 
skulle visa honom hur han
skulle gömma sin broders kropp. 
Han sade: ”Ve mig, förmår jag 
icke ens likna denna korp så att 
jag kan gömma min broders 
kropp?” Och sedan blev han 
ångerfull.

33. På grund av detta, föreskrev 
Vi Israels barn att för den som 
dödade en människa,  såvida det 
inte var för att ha dödat en män-
niska eller för att ha skapat ofrid i 
landet, skall det vara som om han 
hade dödat hela mänskligheten, 
och för den som låter ett liv leva 
skall det vara som om han hade 
givit liv till hela mänskligheten. 
Och Våra sändebud kom till dem
med tydliga tecken, men även 
efter det begick många av dem 
ändå övergrepp i landet.

34. Belöningen för dem som för
krig mot Allah och Hans sände-
bud och strävar efter att skapa 
ofrid i landet, är enbart detta att 
de skall dräpas eller korsfästas 
eller att deras händer och fötter 
skall huggas av på deras motsat-
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35. utom de som ångrar sig innan 
ni har fått dem i er makt. Så vet att 
Allah är Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

36. Å, ni som tror! Frukta Allah 
och sök sätt att komma nära 
Honom och sträva på Hans väg så 
att ni måtte ha framgång.

37. Sannerligen om de som icke 
tror hade allt som finns på jorden 
och lika mycket till för att därmed 
friköpa sig själva från straffet på
uppståndelsens dag, skulle det 
icke accepteras från dem utan de 
skall få ett smärtsamt straff.

38. De skulle önska att komma ut 
ur elden, men de kommer icke att 
kunna komma ut ur den och de 
skall få ett bestående straff.

ta sidor eller också skall de 
förvisas ur landet. Det skall vara 
en vanära för dem i denna
världen och i det tillkommande 
skall de få ett svårt straff,

39. Och för den man som stjäl och 
för den kvinna som stjäl, hugg av 
deras händer till vedergällning 
för deras brott som ett exempla-
riskt straff från Allah. Och Allah 
är Mäktig, Vis.
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40. Men den som ångrar sig efter 
sin överträdelse och gör bot då 
kommer Allah förvisso att vända 
Sig till honom i barmhärtighet, 
Allah är sannerligen Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.
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41. Vet du icke att Allah är Den 
till Vilken himlarnas och jordens 
konungarike hör? Han straffar 
den Han behagar och förlåter den 
Han behagar, och Allah har makt 
över allting.

42. Å, sändebud! Låt icke dem 
bedröva dig som skyndar att falla 
i otro, de som med sina munnar 
säger: ”Vi tror”, men deras hjär-
tan tror icke. Och bland judarna 
finns också de som alltför ivrigt 
lyssnar till lögner och som lyss-
nar enbart för att rapportera det 
till ett annat folk som icke har 
kommit till dig. De förvränger ord 
efter det att de har placerats på 
sina rätta ställen, och säger: ”Om 
ni ges detta, godtag det då, men 
om ni icke ges detta, akta er då!” 
Och när det gäller den som Allah 
önskar pröva, skall du icke alls 
kunna hjälpa honom mot
Allah. Dessa är de vilkas hjärtan 
Allah icke har behagat rena, de 
skall ha vanära i detta livet
och i det tillkommande skall de få 
ett svårt straff.
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43. Av vana lyssnar de  ivrigt till 
falskhet och de tävlar med var-
andra i att förtära förbjudna ting. 
Om de då kommer till dig för att få 
en dom, döm mellan dem eller 
vänd bort från dem. Och om du 
vänder dig bort från dem kan de 
icke alls skada dig. Och om du 
dömer, döm då mellan dem med 
rättvisa. Allah älskar sannerligen 
dem som är rättvisa.
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44. Och hur kommer de att 
kunna göra dig till sin domare, 
när de har med sig Toran, i vilken 
Allah har meddelat Sin dom? 
Trots det vänder de ändå sina 
ryggar till, och de kommer förvis-
so icke att tro.

45. Vi sände förvisso ned Toran i 
vilken vägledning och ljus fanns. 
Med den dömde profeterna som 
var lydiga mot Oss, för judarna 
liksom det gudfruktiga folket och 
de laglärde gjorde, ty det krävdes 
av dem att de bevarade Allahs 
bok, och för att de var väktare 
över den. Frukta därför icke 
människor, utan frukta Mig, och 
schackra icke bort mina tecken 
till ett futtigt pris. Och den som 
icke dömer med det som Allah 
har sänt ned, det är dessa som är 
de icke troende.

167

46. Och i den föreskrev Vi för 
dem: Ett liv för ett liv, och ett öga 
för ett öga, och en näsa för en 
näsa, och ett öra för ett öra och en 
tand för en tand och för andra 
skador en likvärdig vedergäll-
ning. Och för den som frivilligt 
avstår från rätten därtill skall det 
vara en försoning för hans egna 
synder, och vem helst som icke 
dömer med det som Allah har 
sänt ned, det är dessa som är de 
felande.

47. Och Vi lät Jesus, Marias son, 
följa i deras fotspår, utförande 
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det som före honom blivit uppen-
barat i Toran, och Vi gav honom 
Evangeliet, vilket innehöll väg-
ledning och ljus, som uppfyllde 
det som tidigare blivit uppenbarat 
i Toran, och en vägledning och en 
förmaning för de gudfruktiga.

48. Och låt Evangeliets folk döma 
enligt det som Allah har uppen-
barat däri, och de som icke dömer 
med det som Allah har sänt ned, 
det är dessa som är överträdarna.
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49. Och till dig har Vi uppenbarat 
boken som innehåller sanningen 
och som fullbordar det som 
uppenbarades före den i boken,
och som en väktare över den. 
Döm därför emellan dem med det 
som Allah har uppenbarat och 
följ icke deras onda uppsåt, som 
vänder bort från den sanning som 
har kommit till dig. För var och en 
av er föreskrev Vi en klar andlig 
lag och en tydlig världslig lev-
nadsnorm. Och om Allah hade 
tvingat igenom Sin vilja, hade 
Han gjort er alla till ett folk,
men Han önskar pröva er genom 
det Han har givit er. Tävla då med 
varandra i att göra goda gärning-
ar. Till Allah skall ni alla återvän-
da, då kommer Han att upplysa 
er om det vilket ni var oense om,

50. och Vi har uppenbarat boken 
för dig och anbefallt dig att döma 
mellan dem med det som Allah 
har uppenbarat och följ icke 
deras onda uppsåt och var på din 
vakt mot dem, så att de icke får 
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dig att hamna i svårigheter på 
grund av en del av det som Allah
har uppenbarat för dig. Men om 
de vänder sig bort, vet då att Allah 
avser att straffa dem för några av 
deras synder. Och ett stort antal 
människor är sannerligen olydi-
ga.

51. Söker de då okunnighetens 
dagars domslut? Och vem är 
bättre än Allah som Domare för 
ett folk som har en fast tro?

52. Å, ni som tror! Tag icke judar-
na och de kristna till vänner. De 
är varandras vänner. Och var och 
en av er som tar dem till vänner är
sannerligen en av dem. Allah 
vägleder förvisso icke det orätt-
färdiga folket.

53. Och du kommer att se dem, i 
vilkas hjärtan det finns en sjuk-
dom, skyndande sig emot dem 
och sägande: ”Vi fruktar att en 
olycka skall drabba oss.” Kanske 
kommer Allah att åstadkomma 
en seger eller någon annan 
händelse från Sig Själv. Då 
kommer de att ångra vad de 
hemlighöll  i sina sinnen.
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54. Och de som tror kommer att 
säga: ”Är dessa de som vid Allah 
svor sina mest högtidliga eder att 
de sannerligen var med er?” 
Deras gärningar är förgäves och 
de har blivit förlorarna.

55. Å, ni som tror! Låt den bland 
er som vänder tillbaka från sin 
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religion, få veta att Allah snart 
kommer att bringa ett folk i hans 
ställe, ett folk som Han kommer 
att älska och som kommer att 
älska Honom, och som kommer 
att vara vänliga och ödmjuka mot 
troende, och hårda och fasta mot 
de icke troende. De kommer att
sträva för Allahs sak och kommer 
icke att frukta en klandersjuk 
människas förebråelser. Det är 
Allahs nåd, Han skänker den 
över vem Han än behagar och 
Allah är Frikostig, Allvetande.

56. Er vän är endast Allah och 
Hans sändebud och de troende 
som förrättar bönen och betalar 
Zakát och böjer sig inför Honom i 
fullständig uppriktighet.

57. Och de som tar Allah och 
Hans sändebud och de troende 
till vänner skall vara förvissade 
om att det är Allahs sällskap som 
skall segra.
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58. Å, ni som tror! Tag icke dem 
till vänner, som, bland dem till 
vilka boken gavs före er,
gör er religion till ett skämt och en 
lek, och de icke troende. Och 
frukta Allah om ni är troende,

59. och dem, som när ni kallar 
människor till bön, tar det som ett 
skämt och en lek. Detta är
för att de är ett folk som icke 
förstår.

60. Säg: ”Å, ni bokens folk! Finner 
ni fel hos oss för att vi tror på 
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Allah och på det som har sänts
ned till oss och på det som tidiga-
re sändes ned? Eller är det för att 
de flesta av er är olydiga mot 
Gud?”

61. Säg: ”Skall jag upplysa er om 
dem vilkas belöning hos Allah är 
värre än det?” Det är de vilka 
Allah har förbannat och över 
vilka Hans vrede har fallit och av 
vilka Han har gjort apor och svin 
och de som tillber den onde. 
Dessa är sannerligen i en värre 
belägenhet och längre vilse från 
den rätta vägen.

62. Och när de kommer till er 
säger de: ”Vi tror”, medan de 
kommer in med otro och går ut 
med den också, och Allah vet bäst 
vad de döljer.

63.
tävla med varandra till synd och 
överträdelse och till att äta 
förbjudna ting. Det som de utövar 
är sannerligen ont.

Och du ser många av dem 
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64. Varför förbjuder icke rabbi-
nerna och de laglärde dem att ge 
uttryck åt synd och att äta för-
bjudna ting? Det de gör är san-
nerligen ont.

65. Och judarna säger: ”Allahs 
hand är fastbunden.” Men det är 
deras egna händer som är fast-
bundna och de kommer att 
förbannas för vad de säger. Nej, 
båda Hans händer är vidöppna. 
Han ger ut som Han behagar.
Och det som har sänts ned till dig 
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från din Herre kommer helt 
säkert att öka många av dem i 
uppror och otro. Och Vi har låtit 
fiendskap och hat uppstå bland 
dem till uppståndelsens dag. 
Närhelst de eldar en krigseld, 
släcker Allah ut den. Och de 
strävar efter att stifta ofrid på 
jorden, och Allah älskar icke dem 
som stiftar ofrid.

66. Och om bokens folk hade 
trott och varit rättfärdiga, skulle 
Vi sannerligen ha avlägsnat 
deras onda gärningar från dem 
och Vi skulle helt visst ha lämnat 
dem tillträde till välsignelsens 
trädgårdar.
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67. Och om de hade efterlevt 
Toran och Evangeliet och det som 
nu har sänts ned till dem från 
deras Herre, skulle de helt visst 
ha ätit av goda ting ovanför dem 
och under deras fötter. Bland 
dem finns en grupp människor 
som är måttfulla, men majorite-
ten av dem gör sannerligen det 
som är ont.

68. Å, sändebud! Framför det 
som har uppenbarats till dig från 
din Herre, till folket, och om du 
icke gör det, har du icke alls 
framfört Hans budskap. Och 
Allah kommer att beskydda dig 
från människor. Allah vägleder 
förvisso icke de förnekande 
människorna.

69. Säg: ”Å, Bokens Folk! Ni står 
icke på någonting förrän ni 
efterlever Toran och Evangeliet 
och det som nu har sänts ned till 
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er från er Herre.” Och det som har 
sänts ned till dig från din Herre 
kommer förvisso att öka många 
av dem i uppror och otro, så sörj 
icke över de icke troende männi-
skorna.

70. Sannerligen, de som har trott, 
och judarna och sabierna och de 
kristna, vem som än tror på Allah 
och den yttersta dagen och gör 
goda gärningar, över dem skall
ingen fruktan komma, icke heller 
skall de sörja.

71. Vi slöt sannerligen förbund 
med Israels barn och Vi sände 
sändebud till dem. Men varje 
gång det kom ett sändebud till 
dem med det som deras hjärtan 
icke önskade, behandlade de 
några som lögnare och andra 
sökte de dräpa.
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72. Och de inbillade sig att det 
icke skulle komma någon pröv-
ning, så de blev blinda och döva. 
Ändå vände Allah Sig till dem i 
barmhärtighet. Trots detta för-
blev många av dem ändå 
medvetet blinda och döva, och 
Allah är Uppmärksam på vad de 
gör.

73. De är sannerligen icke tro-
ende som säger: ”sannerligen 
Allah är Messias, Marias son”,  
fastän Messias själv sade: ”Å, 
Israels barn! Tillbed Allah Som är 
min Herre och er Herre.” Ty den 
som förknippar medhjälpare med 
Allah, har Allah förvisso förbjudit 
paradiset, och elden kommer att 
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74. De är sannerligen icke troen-
de som säger: ”Allah är en av de 
tre.” Det finns ingen Gud förutom 
den Ende Guden. Och om de icke 
tar avstånd från vad de säger, 
kommer ett våldsamt straff 
sannerligen att drabba de bland 
dem som icke tror.

75. Vill de då icke vända sig till 
Allah och be om Hans förlåtelse 
fastän Allah är Synnerligen 
Förlåtande och Barmhärtig?
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vara hans tillflykt. Och de felande
skall icke ha någon hjälpare.

76. Messias, Marias son, var icke 
mer än ett sändebud. Alla sände-
bud före honom hade gått bort. 
Och hans mor var rättfärdig. 
Båda brukade de intaga föda. Se 
hur Vi förklarar tecknen för deras 
eget bästa, och se hur de är 
bortvända.

77. Säg: ”Önskar ni tillbe det som 
icke har någon makt att skada er 
eller göra er väl, bredvid Allah?” 
Och det är Allah som är 
Allhörande, Allvetande.

78. Säg: ”Å, bokens folk! Över-
skrid icke orättfärdigt gränserna 
för er religion, följ icke heller de 
låga begären hos ett folk som gick 
vilse förut och förmådde många 
att gå vilse, och som har irrat vilse 
från den rätta vägen.”
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79. De bland Israels barn som 
icke trodde blev förbannade 
genom Davids tunga och av 
Jesus, Marias son. Det var för att 
de var olydiga och brukade 
överträda.

80. De försökte icke avhålla 
varandra från att begå de   
stötande handlingar som de 
utövade. Det de brukade göra var 
sannerligen ont.
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81. Du skall se många av dem ta 
de icke troende till vänner. 
Förvisso är det ont som de själva 
har sänt iväg framför sig, så
att Allah är missbelåten med dem 
och i detta straff skall de förbli.

82. Och om de hade trott på Allah 
och den här profeten och på det 
som har uppenbarats för honom, 
skulle de icke ha tagit dem till 
vänner, men många av dem är 
olydiga.

83. Du skall med säkerhet finna 
att judarna och de som förknip-
par medhjälpare med Allah är de 
mest angelägna bland människor 
i fiendskap mot de troende. Och 
du kommer förvisso att finna att 
bland de som säger: ”Vi är krist-
na”, är de som är närmast bland 
dem i kärlek till de troende. Det är 
för att det finns tillbedjare och 
munkar bland dem och för att de 
icke är högmodiga.
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84. Och när de hör vad som 
uppenbarats för detta sändebud, 
ser du deras ögon svämma över 
av tårar på grund av den sanning 
som de har känt igen. De säger: 
”Vår Herre, vi tror, så skriv upp 
oss bland dem som bär vittnes-
börd.

85. och varför skulle vi icke tro på 
Allah och på den sanning som 
har kommit till oss, då vi innerligt 
önskar att vår Herre måtte
inberäkna oss bland de rättfärdi-
ga människorna?”

86. Så Allah belönade dem för vad 
de sade med paradisets trädgår-
dar genomflutna av bäckar. Däri 
skall de förbli, och det är
belöningen för dem som gör det 
som är gott.

87. Och de som har förnekat och 
förkastade Våra tecken, det är 
dessa som är helvetets invånare.

88. Å, ni som tror! Gör icke de 
goda ting olagliga som Allah har 
gjort lagliga för er, och överträd 
icke. Allah älskar förvisso icke 
överträdarna.

89. Och ät av det som Allah har 
försett er med av det som är 
lagligt och hälsosamt. Och frukta
Allah som ni tror på.

Del 7
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90. Allah kommer icke att ställa 
er till svars för sådana av era eder 
som är tomma, utan Han 
kommer att ställa er till svars för 
de eder som ni svär på allvar. 
Försoningen för detta är att föda 
tio fattiga personer med sådan 
genomsnittlig föda som ni föder 
era familjer med, eller bekläd-
andet av dem eller att fria en slav. 
Men den som icke finner medel till 
detta skall fasta i tre dagar. Det är 
försoningen för era eder när ni 
har svurit dem. Och håll era 
edliga löften. Sålunda förklarar 
Allah Sina tecken för er på det att 
ni måtte vara tacksamma.

91. Å, ni som tror! Berusnings-
medel och lyckospel och avgudar 
och siande pilar är bara en 
vederstygglighet och satans verk. 
Så sky var och en av dem på det 
att ni måtte ha framgång.

92. Satan söker bara att skapa 
fiendskap och hat mellan er 
genom berusningsmedel och 
lyckospel och genom att hålla 
tillbaka er från att komma ihåg 
Allah och från bönen. Men kom-
mer ni att avstå?

93. Och lyd Allah och lyd sände-
budet och var på er vakt. Men om 
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ni vänder er bort, vet då att på 
Vårt sändebud vilar bara det 
klara överbringandet av budska-
pet.

94. Över dem som tror och gör 
goda gärningar skall det icke vara 
någon synd för vad de äter, 
förutsatt att de fruktar Gud och 
tror och gör goda gärningar och 
fruktar Gud mer och tror och 
fruktar Gud ännu mer och gör 
goda gärningar. Och Allah älskar 
dem som gör goda gärningar.
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95. Å, ni som tror! Allah kommer 
förvisso att pröva er i en liten 
fråga: Det jaktbyte vilket era 
händer och era lansar kan nå så 
att Allah måtte urskilja dem som 
fruktar Honom i hemlighet. Vem 
helst som därför kommer att
överträda efter detta, skall få ett 
svårt straff.

96. Å, ni som tror! Döda icke 
villebråd medan ni befinner er på 
pilgrimsfärd. Och för den av er 
som medvetet dödar det, är dess
ersättning ett fyrfota djur, likt det 
som han har dödat, och som 
fastslagits av två rättvisa män
bland er och detta skall föras som 
ett offer till Ka’ba, eller som 
försoningsoffer måste han föda 
ett antal fattiga människor, eller 
att fasta ett motsvarande antal 
dagar, så att han måtte smaka 
straffet för sin gärning. När
det gäller det förflutna, förlåter 
Allah det, men för den som 
återgår till det kommer Allah att
vedergälla honom för hans brott. 
Och Allah är Mäktig, Veder-
gällningens Herre.
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97. Havets villebråd och att äta 
detta har gjorts tillåtet för er till 
nytta för er och de resande, men 
förbjudet för er är villebrådet på
land så länge ni befinner er på 
pilgrimsfärd. Och frukta Allah 
som ni skall samlas till.

179

98. Allah har gjort Ka’ban, det 
okränkbara huset, till ett medel 
för mänsklighetens stöd och 
andliga upphöjning, liksom även 
den heliga månaden och offren 
och djuren som märkts ut med 
halsband. Det är så på det att ni 
måtte veta att Allah vet vad som 
finns i himlarna och vad som 
finns på jorden, och att Allah väl 
känner till alla ting.

99. Vet att Allah är Sträng i att 
straffa och att Allah också är 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

100. På sändebudet vilar enbart 
överbringandet av budskapet. 
Och Allah vet vad ni yppar och 
vad ni döljer.

101. Säg: ”Det onda och det goda 
är icke lika”, även om myckenhe-
ten av det onda måtte förundra
dig. Så frukta Allah, å, män-
niskor med förstånd, så att ni 
måtte ha framgång.

102. Å, ni som tror! Fråga icke om 
ting, som kommer att vara be-
svärliga för er om de uppenbara-
des för er, men om ni ber om dem
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medan Qur’anen håller på att 
sändas ned, kommer de att 
uppenbaras för er.* Allah har 
utelämnat dem av Sin godhet. 
Och Allah är Synnerligen För-
låtande, Överseende.

103. Ett folk före er frågade om 
sådana ting, men sedan blev de 
icke troende på grund av det.
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104. Allah har icke inrättat någon 
’Bahíra’ eller ’Sá’iba’ eller ’Wasíla’ 
eller ’Hám’, utan de som icke tror 
smider en lögn mot Allah, och de 
flesta av dem gör icke bruk av sitt 
förstånd.*

*5:102 Inget påbud som föreskrivits av Gud för de troende avser att vålla dem svårigheter. 
I Sin barmhärtighet önskar Gud inte att ge alltför utförliga instruktioner, för att ingen ska 
finna det vara svårt att följa dem eller känna sig onödigt besvärad.

*5:104  (        bahíra) är ett namn som gavs av hedniska araber till den kamelko som fött 
sju kalvar och sedan släppts fri att beta efter det att dess öron skurits av. Den tillägnades 
någon avgud och varken mjölkades eller användes som riddjur. 

(        sá’iba)  är en kamelko som släppts fri att dricka och beta då den fött fem kalvar.  

(        wasíla) är en kamelko (eller en fårtacka eller get) som släppts fri i en avguds namn 
efter det att den fött sju unga honor i rad. Om hon vid den sjunde födseln burit på tvilling-
ar, ett maskulint och ett feminint foster, så släpptes även dessa fria.

(        hám) är en kameltjur som blivit far till sju kalvar. Den släpptes fri och användes inte 
för att ridas på eller användas som lastdjur. Den var fri att beta och dricka. 

Efter att ha beskrivit att mindre frågor och detaljer överlåtits till människan att besluta 
enligt eget tycke, så visar denna vers på att en sådan frihet och diskretion inte är tillåtna i 
grundläggande frågor, eftersom enhetligheten är viktigare i sådana fall och att menings-
skiljaktigheter beträffande dessa kan vara mycket skadliga. 

Versen förklarar att det mänskliga intellektet inte kan anförtros uppgiften att bilda lagar i 
fundamentala frågor. Araberna brukade släppa djuren som nämnts i versen fria för att 
hedra sina avgudar. Förutom att vara grundat på misstro och vidskepelse, var denna 
sedvänja även ytterst dåraktig. De lössläppta djuren bragte förödelse varhelst de gick. Den 
Ädla Qur'anen visar på denna onda sedvänja som ett exempel på lagar skrivna av männi-
skor och förmanar de kristna som ifrågasätter visheten i en uppenbarad lag att dra lärdom 
av de moraliskt fördärvliga sedvänjor som araberna hängivit sig åt eftersom de saknade en 
uppenbarad lag som kunde vägleda dem.
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105. Och när det sägs till dem: 
”Kom till det Allah har uppenba-
rat och till sändebudet”, säger de: 
”Tillräckligt för oss är det i vilket 
vi fann våra fäder.” Vad! Trots att 
deras fäder icke hade någon 
kunskap och icke någon vägled-
ning?

106. Å, ni som tror! Vakta på er  
själva. Den som går vilse kan icke 
skada er om ni själva är rätt 
vägledda. Till Allah kommer ni 
alla att återvända, då kommer 
Han att upplysa er om det ni 
brukade göra.

107. Å, ni som tror! När döden 
kommer till en av er, är den rätta 
vittnesbörden vid tiden för upp-
rättandet av ett testamente, från
två rättvisa män bland er, eller 
ifall ni reser i landet när
dödens olycka drabbar er, från 
två andra som icke är från er. Ni 
skall kvarhålla dem båda efter 
bönen för att avlägga vittnesbörd, 
och om ni hyser tvivel beträffande
deras vittnesbörd, skall de båda 
svära vid Allah och säga: ”Vi 
kommer icke att taga något pris 
för detta, även om han vore en 
nära släkting, icke heller kommer 
vi att dölja testamentet som
förständigats av Allah, ty i det 
fallet skulle vi förvisso vara bland 
syndarna.”

108. Men om det upptäcks att de 
två vittnena är skyldiga till  
menedens synd, då skall de 
andra två, från dem, emot vilkas 
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intresse de 
deras ställe. Sedan skall de efter 
att ha svurit en ed i Allahs namn, 
vittna mot de två föregående och 
bekräfta: ”Vårt vittnesbörd är 
sannare än de två förras, och vi 
har icke överdrivit. Om vi är 
falska kommer vi att räknas till 
överträdarna inför Gud.”*

hade vittnat, stå i 
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*5:108 Denna vers målar upp en bild där alla vittnen närvarar och företräde att vittna ges 
först till de två närmaste släktingarna. Detta framstår av föregående vers, vers nr. 5:107.

*5:111 Uttrycket visar att Jesus talade ord av vishet och gudaktighet redan från barnsben 
och fortsatte göra så till mogen ålder. Ordet (        káhlan) anger här tidsrymden från det 
att en persons hår börjar bli grått och fram till hög ålder.

Versen är ett metaforiskt uttryck för den andliga omvälvning som åstadkoms av Guds 
profeter. Detta är en särskild hyllning till Jesu egenskaper, eftersom han var den som av 
alla Guds profeter valdes till att bli det exempel som skulle åstadkomma sådana mirakulö-
sa omvandlingar.

109. Sålunda är det mer troligt 
att de kommer att utsättas för 
påtryckningar, så att de förblir 
sakliga i sina vittnesmål i fruktan 
för att andra eder också kommer 
att begäras efter deras vittnes-
mål. Och frukta Allah och hör. 
Och Allah vägleder icke de olydi-
ga människorna.

110. Tänk på den dag när Allah 
kommer att samla sändebuden 
och säga: ”Vilket svar gavs till 
er?” De kommer att säga: ”Vi har 
ingen kunskap, det är bara Du 
som är den Bäste Kännaren av 
dolda ting.”

111. När Allah kommer att säga: 
”Å, Jesus, Marias son, minns Min 
ynnest över dig och över din 
moder, när Jag styrkte dig med 
helighetens ande så att du talade 
till folket, både i vaggan och i 
vuxen ålder,* och när Jag lärde 
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dig boken och visheten och Toran 
och Evangeliet, och när du ur 
fuktig lera formade en skapelse i 
likhet med en fågel genom Min 
befallning, sedan andades du in 
en ny ande i den och den blev en 
högtsvingande varelse genom
Min befallning, och du helade de 
blinda och de spetälska genom 
Min befallning, och när du genom 
Min befallning uppreste de döda, 
och när Jag höll tillbaka Israels 
barn från att ta livet av dig när du 
kom till dem med tydliga tecken, 
och de som icke trodde bland 
dem sade: ’Detta är tydligen 
magi.’”
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112. Och när Jag uppenbarade 
för Jesu lärjungar att tro på Mig 
och på Mitt sändebud, sade de: 
”Vi tror, och bär Du vittnesbörd 
om att vi har underkastat oss.”

113. När lärjungarna sade: ”Å, 
Jesus, Marias son, är din Herre i 
stånd att sända ned ett bord 
dukat med mat till oss från 
himlen?” Han svarade: ”Frukta 
Allah om ni är troende.”

114. De sade: ”Vi önskar att vi 
kunde äta av det, och att våra 
hjärtan måtte ha frid och att vi
måtte veta att du har talat san-
ning till oss, och att vi måtte bli 
vittne till det.”
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115. Jesus, Marias son, sade: ”Å, 
Allah, vår Herre, sänd ner ett 
bord dukat med mat till oss från 
himlen på det att det måtte bli en 
fest för oss, till de första av oss 
och till de sista av oss, och ett 
tecken från Dig, och ombesörj 
levebröd för oss, ty Du är den 
Bäste av försörjare.”
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116. Allah sade: ”Jag kommer 
förvisso att sända ned det till er, 
men dem av er som sedan icke 
tror  kommer Jag sannerligen att 
straffa med ett straff, med vars 
like Jag icke kommer att straffa 
någon i hela världen.”

117. Och när Allah kommer att 
säga: ”Å, Jesus, Marias son, sade 
du till människorna: ’Tag mig och 
min moder till två gudar bredvid
Allah?’” kommer han att svara: 
”Helig är Du, jag skulle aldrig 
kunna säga det till vilket jag icke 
hade någon rätt. Om jag hade 
sagt det, skulle Du förvisso ha 
vetat det. Du vet vad som finns i 
mitt sinne, och jag vet icke vad 
som finns i Ditt sinne. Det är 
endast Du som är Kännaren av 
alla dolda ting.

118. Jag sade ingenting till dem 
utom det som Du befallde mig, 
’Tillbed Allah, min Herre och er 
Herre.’ Och så länge jag förblev 
bland dem var jag ett vittne över 
dem, men efter det att Du lät mig 
dö, har Du varit Väktaren över 
dem, och Du är Vittne över alla 
ting,
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119. om Du straffar dem, är de 
Dina tjänare och om Du förlåter 
dem, är Du förvisso den Mäktige, 
den Vise.”

120. Allah kommer att säga: 
”Detta är en dag när bara de 
sannfärdiga skall ha nytta av sin
sannfärdighet.  För dem  finns 
paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar, däri skall de 
förbli för alltid. Allah är mycket 
nöjd med dem och de är mycket 
nöjda med Honom, det är sanner-
ligen den största segern.”

121. Till Allah hör himlarnas och 
jordens konungarike och allt som 
finns däri, och Han har makt över 
allting.
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Kapitel 6

AL-AN’ÁM

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundrasextiosex verser.

I slutet av det föregående kapitlet står att allt som finns i alla 

världar och allt däremellan tillhör Allah. I inledningen av detta 

kapitel står samma sak, men mer utförligt och praktfullt. All 

lovprisning tillkommer Allah, som skapat himlarna och jorden.  

Trots det töcken man måste se igenom för att förstå skapelsen, 

har Han givit människan ett intellekt, som genomskådar dessa 

dimslöjor.

Samtidens vetenskapliga framgång har lett till sådana 

upptäckter beträffande universums skapelse att människan lär 

sig allt mer om dess hemligheter och ursprung, och varje 

mörker omvandlas till ljus. På samma sätt som undanröjandet 

av himlens mörker nämns i inledningen beskrivs även hur 

mörker på land och hav omvandlas till ljus. Likaså kommer 

straff från himlen att drabba människorna på grund av mörkret 

i deras inre. Det står mer om detta i vers 66.

Å ena sidan finns det vetenskapsmän som ser jordens och 

himlens mörker ljusna i enlighet med de efterforskningar som 

gjorts. Å andra sidan finns Allahs storslagna tjänare, som 

Abraham, frid vare med honom. Allah visar dem himlarnas och 

jordens konungadöme, och ljus faller över dessa tjänare från 

himlen, som det står i vers 76.

I kapitlet nämns en rad profeter som mottagit skrifter och 

vägledningens ljus. Det nämns även hur tillslutna frön och 

kärnor klyvs och framkallar livligt grönskande växter. Likaså 

nämns även stjärnorna och hur de vägleder resande genom 

mörker på hav och land.



I avsnittet som inleds med vers 96 finns en vers i vilken det 

nämns att växterna producerar frön i lager. De bildar sedan alla 

slags frukter. Begrunda sättet på vilket dessa frukter mognar. 

För dem som tror på Allahs tecken finns en oerhörd insikt att få 

genom detta.

Grönska uppstår av klorofyll. Detta är i sig ett stort tecken, 

eftersom vetenskapen inte funnit något spår av att den skulle 

ha genomgått evolutionen. Detta är mer än något annat ett 

mycket invecklat kemiskt ämne. Behovet av klorofyll uppstod 

redan i livets begynnelse och var av betydelse när människan 

skapades.

Frågan om vilka steg i evolutionen klorofyllet genomgått vid 

den tiden är fortfarande olöst. Särskilt anmärkningsvärt är att 

klorofyll skapar liv genom ljus, inte av eld. Ämnet kring vilka 

enorma omvälvningar som genom ljus har skett i himmel och 

jord, når således sin kulmen i slutet av kapitlet. 

I kapitlet nämns även avgudadyrkarnas vidskepelser 

beträffande den boskap, som Allah i Sin vishet gjort till ett 

medel för deras uppehälle, men som de förslösat genom sin 

vantro.      

I slutet av kapitlet har Allah inte bara förtydligat vad som är 

tillåtet (     halál) och förbjudet (     harám) gällande boskap, 

utan även förklarat vad som är moraliskt korrekt och vad som 

inte är det. På så vis har Allah fastställt vad som är tillåtet både 

fysiskt och andligt. Läran om vänlighet mot föräldrar har också 

förtydligats, eftersom föräldrar gör stora uppoffringar för sina 

barn. 

Här beskrivs även att den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, är fullkomlig i sin lydnad mot och 

underkastelse under Allah på ett oöverträffat sätt, och en 

liknande vers går inte att finna i någon annan gudomlig skrift. 

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

187



honom, uppmanas till att förkunna att: ”Min bön och mitt offer 

och mitt liv och min död är alla för Allah, världarnas Herre” 

(6:163).
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Sura AL-AN’ÁM
(Uppenbarad före hidjra)

2. All pris tillhör Allah, som 
skapade himlarna och jorden och 
lät varje slag av mörker och ljus
komma till, ändå sätter de som 
icke tror upp likar bredvid sin 
Herre.

3. Det är Han som har skapat er 
från lera, och sedan fastställde 
Han en tid. Och det finns en 
annan tid bestämd hos Honom.
Ändå tvivlar ni.

4. Och Han är Allah, Gud, i     
himlarna som på jorden. Han 
känner era hemligheter och även 
det som är uppenbart. Och Han 
vet vad ni förtjänar.

5. Och det kommer icke någon 
antydan  om deras Herres tecken 
till dem, utan att de vänder sig 
bort från det.

6. Så de förkastade sanningen 
när den kom till dem, men snart 
skall budskapen komma till dem 
om det, vilket de förlöjligade.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. Ser de icke hur många tide-
varvs generationer Vi har förintat 
före dem? Vi hade upprättat dem 
på jorden som Vi icke har upprät-
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tat er och Vi sände ned molnen 
över dem, ösande ner ymnigt med 
regn, och Vi lät floder strömma 
under deras kontroll, sedan 
förintade Vi dem på grund av 
deras synder och uppreste en 
annan generation efter dem.

8. Och om Vi hade sänt ned en 
skrivelse på pergament till dig 
och de hade berört  den med sina 
händer, till och med då skulle de 
icke troende säkerligen ha sagt: 
”Detta är ingenting annan än 
uppenbar trolldom.”

9. Och de sade: ”Varför har icke 
en ängel sänts ned till honom?” 
Och om Vi hade sänt ned
en ängel, skulle saken ha varit 
avgjord och då skulle de icke ha 
givits något uppskov.

10. Och om Vi hade förordnat en 
ängel som Sändebud, skulle Vi ha 
låtit honom framträda som en 
människa, och sålunda skulle Vi 
ha låtit det som de själva redan
blandar ihop, bli förvirrande för 
dem. 

11. Och förvisso har sändebuden 
förlöjligats före dig, men det de 
förlöjligade omfattade dem som 
hånade. 

12. Säg: ”Gå omkring på jorden 
och se vilket slut de fick som 
behandlade profeterna som lög-
nare.”
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13. Säg: ”Till vem hör det som 
finns i himlarna och på jorden?” 
Säg: ”Till Allah.” Han har påtagit 
Sig Själv att visa barmhärtighet. 
Han kommer sannerligen att 
fortsätta samla er till uppståndel-
sens dag. Det råder inget tvivel
om det. De som har tillintetgjort 
sig själva kommer icke att tro.

14. Vad som än finns under   
natten och på dagen, tillhör 
Honom. Och Han är den All-
hörande, den Allvetande.

15. Säg: ”Skall jag taga  någon  
annan beskyddare än Allah, 
himlarnas och jordens Skapare, 
som bespisar och icke är bespi-
sad?” Säg: ”Jag har blivit befalld 
att vara den förste av dem som 
underkastar sig.” Och var du icke
bland dem som förbinder med-
hjälpare med Gud.

16. Säg: ”I sanning fruktar jag en 
ofantlig dags straff, om jag är 
olydig mot min Herre.”

17. Den, från vilken det vänds 
bort på den dagen, har Gud 
verkligen haft barmhärtighet 
med. Och det är sannerligen en
uppenbar framgång. 

18. Och om Allah berör dig med 
lidande, finns det ingen som kan 
undanröja det utom Han, och om 
Han skänker dig välgång, har
Han makt att göra allt vad Han 
vill.
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19. Och Han är överväldigande 
mäktig över Sina tjänare, och 
Han är den Vise, den Insiktsfulle.

20. Säg: ”Vilket är tyngst vägande 
som vittnesbörd?” Säg: ”Allah är 
Vittne mellan mig och er. Och 
denna Qur’an har uppenbarats 
för mig så att jag kan varna er och 
vem helst den når, med den. Vad! 
Bär ni verkligen vittnesbörd om 
att det finns andra gudar bredvid 
Allah?” Säg: ”Jag bär icke vittnes-
börd om det.” Säg: ”Han är Gud, 
den Ende, och jag är fullständigt 
fri från det ni förbinder med 
Honom.”

21. Dem Vi gav boken till känner  
Honom som de känner sina 
söner. Men de som ödelägger sina 
själar, de kommer icke att tro.

22. Och vem är mer orättfärdig än 
den, som smider en lögn mot 
Allah eller behandlar Hans 
tecken som lögner? De orättfärdi-
ga skall förvisso icke ha fram-
gång.

23. Och tänk på den dagen när Vi 
skall samla ihop dem alla, då 
skall Vi säga till dem som förband 
medhjälpare med Gud: ”Var är
medhjälparna ni talade om, dem 
som ni brukade förmoda?”

24. Slutet på deras onda gärning-
ar kommer icke att bli något 
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25. Se hur de ljuger mot sig 
själva. Och det som de hittade på 
var icke till någon hjälp för dem.

26. Och bland dem finns några 
som lyssnar till dig, men Vi har 
lagt slöjor över deras hjärtan, så 
att de icke skall förstå, och Vi har 
lagt dövhet i deras öron. Och 
även om de ser varje tecken
kommer de icke att tro på det, så 
till den grad att när de som icke 
tror kommer till dig och dispute-
rar med dig, säger: ”Detta är 
ingenting annat än forntida 
dagars fabler.”

27. Och de förbjuder andra att tro 
på det och sig själva håller de 
också borta från det. Och de 
fördärvar ingen utom sig själva, 
fastän de fattar det bara icke.

28. Och om du bara kunde se när 
de tvingas stå framför elden! De 
kommer att säga: ”Ack om vi 
ändå kunde sändas tillbaka! Ty 
då skulle vi icke behandla vår 
Herres tecken som lögner utan vi  
skulle vara bland  de troende.”

29. Nej, det som de förut brukade 
dölja har nu blivit klart för dem. 
Och om de sändes tillbaka, skulle 
de med säkerhet vända tillbaka
till det vilket de var förbjudna. 
Och de är förvisso lögnare.

annat än att de kommer att säga: 
”Vid Allah, vår Herre, vi var icke 
avgudadyrkare.”
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30. Och de säger: ”Det finns 
ingenting utom detta vårt nu-
varande liv och vi skall icke
uppväckas igen.”

31. Och om du bara kunde se när 
de tvingas stå framför sin Herre. 
Han kommer att säga: ”Är icke 
detta andra liv sant?” De kommer 
att säga: ”Jo, vid vår Herre.” Han 
kommer att säga: ”Smaka då 
straffet för att ni icke trodde.”

32. De som förnekar mötet med 
Allah är sannerligen förlorare, så 
till den grad att när timmen 
överrumplande skall komma över
dem, kommer de att säga: ”Å, vår 
sorg över att ha förbisett denna 
timme!” Och de skall bära sina 
bördor på sina ryggar. Det som de 
bär är förvisso ont.

33. Och det jordiska livet är 
ingenting annat än en lek och ett 
tidsfördriv. Och det tillkomman-
des boning är förvisso bättre för 
dem som är rättfärdiga. Vill ni då 
icke förstå.

34. Vi vet helt fullt att det de säger 
bedrövar dig, ty det är förvisso 
icke dig de beskyller för falskhet, 
utan det är Allahs tecken som 
ogärningsmännen förkastar.

35. Och sändebud har sannerli-
gen förkastats före dig, men trots 
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att de förkastades och förföljdes 
förblev de tålmodiga tills Vår 
hjälp kom till dem. Det finns 
ingen som kan ändra Allahs ord. 
Och budskap om tidigare sände-
bud har redan kommit till dig.

36. Och om deras bortvändelse är 
tung för dig, om du kan söka en 
väg in i jorden eller en stege till 
himlen och hämta ett tecken, åt 
dem, då kan du göra så. Och om 
Allah hade tvingat igenom Sin 
Vilja, kunde Han förvisso ha fört 
dem allesammans till vägled-
ningen. Så var du icke bland dem 
som saknar kunskap!

37. Bara de som uppriktigt 
lyssnar kan svara. Och när det 
gäller de döda kommer Allah att
uppresa dem till liv, sedan skall 
de  föras tillbaka till Honom.

38. Och de säger: ”Varför har icke 
ett tecken sänts ned till honom 
från hans Herre?” Säg: ”Allah har 
förvisso makt att sända ned ett 
tecken, men de flesta av dem vet 
det icke.”

39. Det finns icke ett djur som 
kryper på marken, icke en fågel 
som flyger med sina två vingar, 
utan att de är ordnade i samhäl-
len lika era. Vi har icke utelämnat 
någonting i boken. Sedan skall de 
samlas ihop till sin Herre.
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40. De som har förkastat Våra 
tecken är döva och stumma, i 
fullständigt mörker. Allah låter 
vem Han vill gå vilse och Han 
leder vem Han vill på den rätta 
vägen.

41. Säg: ”Vad tänker ni? Om 
Allahs straff kommer över er eller 
om den bestämda timmen kom-
mer till er, kommer ni då att 
åkalla någon annan än Allah, om 
ni är sannfärdiga?”

42. Nej, men Honom allena 
kommer ni att åkalla, då kommer 
Han, om Han behagar, att 
undanröja det vilket ni ber 
Honom om att undanröja, och ni 
kommer att glömma det ni
förbinder med Honom.

43. Och Vi sände sannerligen 
sändebud till folk före dig, sedan 
hemsökte Vi dem med fattigdom 
och motgång, på det att de måtte
bli ödmjuka.

44. V
ödmjuka när Vårt straff kom över 
dem? Utan deras hjärtan förhär-
dades och satan gjorde så att allt 
det de gjorde, tycktes dem rätt.

arför blev de då icke   

45. När de sedan glömde det med 
vilket de hade förmanats och Vi 
öppnade portarna till allt för dem, 
till dess att Vi plötsligt, medan de 
blev fröjdades över vad de fått, 
grep dem, och tänk! De kastades 
ned i förtvivlan. 
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46. Så själva rötterna till folket 
som handlade fel skars av, och all 
lovprisning tillhör Allah, världar-
nas Herre.

47. Säg: ”Vad tänker ni? Om 
Allah skulle ta bort er hörsel och 
er syn och försegla era hjärtan, 
vilken gud annan än Allah kan 
föra det tillbaka till er?” Se hur Vi 
framställer tecknen på olika sätt, 
ändå vänder de sig bort.

48. Säg: ”Vad tänker ni? Om 
Allahs straff kommer över er 
plötsligt eller öppet, kommer 
någon, utom de orättfärdiga 
människorna, att då bli förinta-
de?”

49. Och Vi sänder icke sändebu-
den som något annat än glädje-
bringare och som förmanare. Så 
över dem som tror och bättrar sig, 
skall ingen fruktan komma och 
icke heller skall de sörja.

50. Och för dem som förkastar 
Våra tecken, kommer straff att 
drabba dem för att de var olydiga.

51. Säg: ”Jag säger icke till er: 
’Jag äger Allahs skatter,’ men 
känner icke det osedda, icke 
heller säger jag till er: ’Jag är en 
ängel.’ Jag följer bara det som är 
uppenbarat för mig.” Säg: ”Kan 
en blind människa och en som 
ser vara lika?” Vill ni då icke 
tänka efter? 

197

Kapitel 6 AL-AN’ÁM Del 7



52. Och varna med hjälp av den 
(Qur’anen), dem som fruktar att 
de skall samlas till sin Herre, för 
att de icke skall ha någon vän 
eller medlare förutom Honom, 
och så att de måtte bli rättfärdiga.

53. Och driv icke bort dem som 
åkallar sin Herre morgon och 
afton sökande Hans välbehag. 
Du är icke alls ansvarig för dem, 
icke heller är de ansvariga för dig. 
Så om du skulle driva bort dem 
vore du bland de orättfärdiga.

54. Och på liknande sätt har Vi 
prövat några av dem genom 
andra, på det att de måtte säga: 
”Är det dessa som Allah har 
gynnat bland oss?” Känner icke 
Allah bäst vilka som är tack-
samma? 

55. Och när de som tror på Våra 
tecken kommer till dig, säg: ”Frid 
vare med er. Er Herre har påtagit 
Sig att visa barmhärtighet, så att 
vem helst av er som handlar illa 
av okunnighet och ångrar sig 
därefter och förbättrar sig, då är 
Han Synnerligen Förlåtande,
Barmhärtig.” 

56. Och sålunda framställer Vi 
tecknen, så att du kan söka 
förlåtelse, och  så att syndarnas 
väg måtte bli uppenbar.
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57. Säg: ”Jag är förbjuden att 
tillbe dem vilka ni åkallar bredvid 
Allah.” Säg. ”Jag kommer icke att 
följa era fåfänga önskningar. I så 
fall skulle jag ha gått förlorad och 
jag skulle icke varit bland
de rätt vägledda.”

58. Säg: ”Jag grundar min stånd-
punkt på ett klart bevis från min 
Herre och ni förkastar det. Det 
som ni önskar skall påskyndas 
ligger icke i min makt. Beslutet 
vilar inte hos någon annan än 
Allah. Han förklarar sanningen 
och Han är den Bäste av alla 
domare.”

59. Säg: ”Om det ni önskar 
påskynda vore i min makt, skulle 
frågan mellan mig och er förvisso 
ha blivit beslutad. Och Allah
känner de orättfärdiga bäst.”

60. Och hos Honom finns nyck-
larna till det osedda. Ingen 
känner dem utom Han. Och Han 
vet vad som finns på landet och i 
havet. Och det faller icke ett löv 
utan att Han vet det, icke heller 
finns det ett frö i jordens djupa 
mörker, icke heller något grönt 
eller torrt, utan att det är bevarat 
i en tydlig bok.

61. Och det är Han som tar era 
själar om natten och vet vad ni 
gör om dagen, sedan reser Han 
upp er igen under den, på det att 
den fastställda tiden måtte bli 
fullständig. Sedan skall ni åter-
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vända till Honom. Då kommer
Han att upplysa er om vad ni 
brukade göra.

62. Och Han är överväldigande 
Mäktig över Sina tjänare och Han 
sänder beskyddare att vaka över 
er, till dess att, när döden kom-
mer till någon av er, Våra sände-
bud (änglar), tar hans själ, och de 
misslyckas icke.

63. Sedan förs de tillbaka till 
Allah, deras sanne Herre.Hans är 
domslutet. Och Han är den 
Snabbaste i att räkna.

64. Säg: ”Vem befriar er från 
landets och havets olyckor när ni 
åkallar Honom i ödmjukhet och i 
hemlighet, och säger: ’Om Han
befriar oss från detta, kommer vi 
sannerligen att vara bland dem 
som är tacksamma?’”

65. Säg: ”Allah befriar er från 
dem och från varje trångmål, 
ändå förbinder ni medhjälpare 
med Honom.”

66. Säg: ”Han har makt att sända 
straff över er från ovan eller från 
marken under era fötter eller att 
göra det till ert öde att splittras i 
ömsesidigt fientliga* sekter och 
låta er smaka varandras våld-
samheter.” Se hur Vi förklarar 

*6:66 Uttrycket  (           jalbisakum) ger en bild av en plåga som  permanent sätter sig 
fast och blir en del av kroppen, likt en andra hud. En korrekt översättning kräver därför att 
man även uttrycker beständighet. 
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tecknen på olika sätt, på det att 
de måtte förstå!

67. Och ditt folk har förkastat det 
fastän det är sanningen. Säg: 
”Jag är icke en väktare över
er.”

68. För varje profetia finns det en 
fastställd tid, och snart kommer 
ni att få veta.

69. Och när du ser dem som ger 
sig in på struntprat, beträffande 
Våra tecken, vänd du dig då bort 
från dem till dess att de sysslar 
med annat tal än det. Och om 
satan skulle förmå dig att glöm-
ma, sitt då icke tillsammans med 
de orättfärdiga människorna 
efter det att du minns.

70. Och de som är rättfärdiga är 
icke alls ansvariga för det de gör, 
utan deras plikt är att förmana 
dem så att de måtte frukta Allah.
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71. Och lämna dem ensamma 
som tar sin religion för att vara en 
lek och ett tidsfördriv, och som 
tjusats av det världsliga livet. Och 
förmana människor med den 
(Qur’anen) så att icke en själ 
överlämnas till evig fördömelse 
för det den har förtjänat. Den 
skall icke ha någon hjälpare eller 
medlare förutom Allah, och även 
om den bjuder varje lösen, skall 
det icke accepteras från den. Det 
är dessa som har lämnats över till
förintelse för sina egna gärning-
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ar. De skall få en dryck av kokan-
de vatten och ett smärtsamt
straff för att de icke trodde.

72. Säg: ”Skall vi åkalla det som 
varken kan gagna eller skada oss 
vid sidan av Allah, och skall vi 
tvärt vändas tillbaka på våra 
hälar efter det att Allah har 
väglett oss? Likt en som sataner-
na lockar bort och lämnar honom 
förvirrad i landet, och som har 
följeslagare som kallar honom till 
vägledning och säger: ’Kom till
oss?’” Säg: ”Allahs vägledning är 
den enda sanna vägledningen 
och vi har befallts att underkasta 
oss alla världarnas Herre.

73. Och vi har givits befallningen: 
’Förrätta bönen och frukta Ho-
nom,’ och det är till Honom Som 
ni skall samlas.”

*6:74 Se förklaring till ”Var! Och det blir till” (          kun fajakún) beträffande vers 3:48. 
(Utgivaren).

202

74. Och det är Han som skapade 
himlarna och jorden på rätt sätt, 
och den dag då Han kommer att 
säga: ”Var!” Och det blir till*. 
Hans Ord är sanningen och på 
den dagen när trumpeten kom-
mer att blåsas kommer konunga-
riket att vara endast Hans. Han 
känner det osedda och det sedda. 
Och Han är den Vise, den Allt 
Underkunnige.

75. Och kom ihåg den tid när 
Abraham sade till sin fader Azar: 
”Tar du avgudar till gudar? Jag 
ser förvisso dig och ditt folk i
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76. Och sålunda visade Vi 
Abraham himlarnas och jordens 
konungadöme på det att han
måtte bli rätt vägledd och så att 
han måtte vara bland dem som 
äger trosvisshet.

77. Och när natten mörknade 
över honom såg han en stjärna. 
Han sade: ”Detta är min Herre!” 
Men när den slocknade sade han:
”Jag tycker icke om dem som 
slocknar.”

 

78. Och när han såg månen stiga 
upp och sprida ljus sade han: 
”Detta är min Herre!” Men när 
den gick ned, sade han: ”Om min 
Herre icke vägleder mig, kommer 
jag förvisso att vara bland dem 
som går vilse.”

79. Och när han såg solen gå upp 
och sprida ljus, sade han: ”Detta 
är min Herre! Detta är den  
största.” Men när även den gick 
ned, sade han: ”Å, mitt folk, jag   
är förvisso kvitt det ni förbinder 
med Gud.
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uppenbar villfarelse.”

80. Jag har vänt mitt ansikte mot 
Honom Som skapade himlarna 
och jorden och alltid böjt mig mot 
Gud, och jag är icke bland dem
som förbinder gudar med Gud.”

81. Och hans folk tvistade med 
honom. Han sade: ”Tvistar ni 
med mig om Allah när Han har 
väglett mig rätt? Och jag fruktar 
icke det som ni förbinder med 
Honom, såvida inte min Herre vill 
det. Min Herre omfattar alla ting i 
Sin kunskap. Vill ni då icke låta 
er förmanas?
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82. Och varför skulle jag frukta 
det som ni förbinder med Allah, 
när ni icke är rädda för att förbin-
da det med Allah, för vilket Han 
icke har sänt ned någon befogen-
het till er?” Vilket av de två parti-
erna har då större rätt till trygg-
het, om ni sannerligen vet?

83. De som tror och icke blandar 
ihop sin tro med orättfärdighet, 
det är de som skall få känna sig 
trygga, och som är rätt vägledda.

84. Och det är Vårt skäl som Vi 
gav till Abraham mot hans folk. 
Vi upphöjer den Vi behagar i 
rang. Din Herre är sannerligen 
Vis, Allvetande.
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85. Och Vi gav honom Isak och 
Jakob, var och en vägledde Vi 
rätt, och Noak hade Vi väglett
rätt dessförinnan, och David och 
Salomon och Job och Josef och 
Moses och Aron. Sålunda belönar 
Vi dem som gör goda gärningar. 

86.
Johannes och Jesus och Elias, 
var och en av dem var bland de 
rättfärdiga.

Och Vi vägledde Sakarias och 

87. Och Vi vägledde också Ismael 
och Elisa och Jonas och Lot, och 
var och en av dem upphöjde Vi 
över folket.
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88. Och Vi upphöjde dessutom 
några av deras fäder och deras 
barn och deras bröder och Vi
utvalde dem och Vi vägledde dem 
på den rätta vägen.

89. Det är Allahs vägledning. 
Därigenom vägleder Han dem 
Han behagar av Sina tjänare. Och 
om de hade tillbett något alls 
bredvid Honom skulle förvisso 
allt de gjorde inte ha varit till 
något gagn för dem.

90. Det är till dessa Vi gav Boken 
och förmågan till omdöme och 
Profetvärdigheten. Men om dessa 
människor förnekar dem spelar 
det ingen roll, ty Vi har nu anför-
trott dem åt ett folk som icke 
förnekar dem.
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91. Det är dessa vilka Allah 
vägledde rätt, så följ du deras 
vägledning. Säg: ”Jag ber er icke
om någon belöning för det. Detta 
är ingenting annat än en förma-
ning till hela mänskligheten.”

92. Och de misslyckades med att 
respektera Allah så som Han bör 
respekteras när de sade: ”Allah 
har icke uppenbarat någonting 
för någon människa.” Säg: ”Vem 
uppenbarade boken som Moses
kom med, ett ljus och en vägled-
ning för folket, fastän ni behand-
lar den som papperslappar, vilka 
ni visar medan ni döljer många. 
Och ni fick lära er det som varken 
ni eller era fäder visste?” Säg: 
”Allah.” Lämna dem sedan att roa 
sig med sitt fåfänga prat.

Kapitel 6 AL-AN’ÁM Del 7



93. Och detta är en bok som Vi 
har uppenbarat, full av välsignel-
ser, för att uppfylla det som 
föregick den, och för att göra det 
möjligt för dig att varna städer-
nas moder och dem runt den 
(staden). Och de som tror på det 
tillkommande tror också på den 
(boken) och de ger noggrant akt 
på sina böner.
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94. Och vem är mer orättfärdig än 
den som smider en lögn mot 
Allah, eller säger: ”Det har upp-
enbarats för mig”, fastän ingen-
ting har uppenbarats för honom, 
och som säger: ”Jag skall sända 
ned något liknande det som Allah 
har sänt ned?” Och om du bara 
kunde se när de orättfärdiga 
befinner sig i dödsångest och 
änglarna sträcker fram sina 
händer och säger: ”Ge upp era 
själar. Idag skall ni givas onådens 
straff på grund av det som ni 
falskt talade mot Allah och på 
grund av att ni med förakt vände 
er bort från Hans tecken.”

95. Och liksom Vi först skapade 
er kommer ni nu en och en till 
Oss, och ni har lämnat det som Vi 
skänkte er bakom era ryggar, och
Vi ser icke några medlare med er, 
beträffande vilka ni hävdade att 
de var Guds medhjälpare i era 
angelägenheter. Nu har ni avsku-
rits från varandra och det vilket 
ni förmodade, har svikit er.
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96. Det är sannerligen Allah som 
låter fröer och dadelkärnor att 
öppna sig. Han frambringar det 
levande ur det döda och Han är 
frambringaren av det döda från 
det levande. Det är Allah, varför 
har ni då vänt er bort?

97. Han åstadkommer dagning-
ens klyvning och Han gjorde 
natten till vila och solen och 
månen för tideräkningen. Det är 
påbudet från den Mäktige, den 
Vise.
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98. Och det är Han som har 
skapat stjärnorna för er så att ni 
med deras hjälp måtte följa den 
rätta riktningen genom landets 
och havets djupa mörker. Vi har i 
detalj förklarat tecknen för ett 
folk som äger kunskap.

99. Och det är Han som har 
frambringat er ur ett enda väsen 
och för er finns det en tillflyktsort 
och en boning. Vi har i detalj 
förklarat tecknen för ett folk som 
förstår.

100. Och det är Han Som sänder 
ner vatten från molnet, och 
därmed frambringar Vi varje 
slags gröda. Och med den fram-
bringar Vi sedan grönt lövverk 
från vilket Vi åstadkommer 
sädesax. Och från dadelpalmen 
kommer klasar som hänger lågt 
ur dess skidor. Och därmed 
åstadkommer Vi vingårdar och 
oliver och granatäpplen, lika och 
olika. Se på dess frukter och 
sättet på vilket den bär frukt och 
dess mognande. I detta finns 

Kapitel 6 AL-AN’ÁM Del 7



101. Och de anser Djinnerna vara
Allahs medhjälpare, fastän Han 
skapade dem, och falskt och utan 
någon kännedom tillskriver de 
Honom söner och döttrar. Helig 
är Han och upphöjd långt över 
vad de tillskriver Honom,
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förvisso tecken för ett folk som 
tror.

102. himlarnas och jordens Upp-
hovsman. Hur kan Han ha en son 
när Han icke har någon maka och 
när Han har skapat allt och har 
kännedom om alla ting?

103. Sådan är Allah, er Herre. Det 
finns ingen Gud utom Han, 
alltings Skapare, så tillbed 
Honom. Och Han är Beskyddare 
över allt.

104. Blickar kan icke nå Honom 
men Han når blickarna. Och Han 
är den Skarpsinnige, den Helt 
Insiktsfulle.

105. Uppenbara bevis har san-
nerligen kommit till er från er 
Herre, så för vem som ser, är det 
till hans eget bästa, och för vem 
helst som blir blind är det till 
skada för honom själv. Och jag är 
icke en väktare över er.

106. Och sålunda varierar Vi 
tecknen på det att sanningen 
måtte bli fastställd och så att de 
kan säga: ”Du har lärt ut och lärt  
väl”, och Vi varierar tecknen så att 
Vi kan förklara dem för ett folk 
som har kunskap.
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107. Följ det som har uppenba-
rats för dig från din Herre, det 
finns ingen Gud utom Han, och 
vänd bort från avgudadyrkarna.
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108. Och om Allah hade tvingat 
igenom Sin vilja, skulle de icke ha 
satt upp gudar bredvid Honom. 
Och Vi har icke gjort dig till en 
väktare över dem, icke heller är 
du en beskyddare över dem.

109. Och okväda icke dem som de 
åkallar bredvid Allah, så att de 
icke av illvilja i sin okunnighet 
okvädar Allah. Sålunda har Vi för
varje folk låtit deras gärningar 
tyckas dem skäliga. Sedan skall 
de återvända till sin Herre, och 
Han kommer att upplysa dem om
vad de brukade göra.

110. Och de svär sina kraftigaste 
eder vid Allah att om det kom ett 
tecken till dem, skulle de förvisso 
tro på det. Säg: ”Tecken finns
förvisso hos Allah. Men vad 
skulle få er att förstå att de icke 
kommer att tro när tecknen 
kommer?”

111. Och Vi skall låta deras 
hjärtan och förmåga att se återgå 
till samma tillstånd som de var i 
när de ursprungligen förkastade 
Våra tecken, eftersom de icke 
trodde på det första gången, och 
Vi skall lämna dem i deras över-
trädelse att vandra i förvirring.

Kapitel 6 AL-AN’ÁM Del 7



112. Och även om Vi sände ned 
änglar till dem och de döda talade 
till dem, och Vi samlade alla ting 
till dem ansikte mot ansikte, 
skulle de icke tro, såvida Gud 
icke tvingade igenom Sin vilja. 
Men de flesta av dem är okunni-
ga.

113. Och på liknande sätt har Vi 
för varje profet skapat fiende, 
sataner, från människorna och 
från Djinnerna. De föreslår
varandra förgyllt tal för att vilse-
leda. Och om din Herre hade 
tvingat igenom Sin vilja, skulle de 
icke ha gjort det, så lämna dem 
ensamma med det som de diktar 
ihop,

114. för att deras hjärtan, vilka 
icke tror på det tillkommande, 
måtte böja sig mot det och att de 
måtte bli nöjda med det och att de 
måtte fortsätta förtjäna vad de 
förtjänar.

115. Skall jag söka efter en annan 
domare än Allah, när det är Han 
som har sänt ned boken fullt 
förklarad till er? Och dem till 
vilka Vi gav boken vet att den har 
sänts ned från din Herre med 
sanning, så var du icke bland 
dem som tvivlar.

116. Och din Herres ord är 
fullkomnat i sanning och rätt-
visa. Ingen kan ändra Hans ord, 
och Han är den Allhörande, den 
Allvetande.
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118. Din Herre vet helt visst bäst 
vilka som irrar vilse från Hans 
väg, och Han vet bäst vilka som är 
rätt vägledda.

119. Ät då av det över vilket 
Allahs namn har uttalats om ni 
tror på Hans tecken.

120. Och vilket skäl har ni för att 
icke äta av det över vilket Allahs 
namn har uttalats när Han redan 
har förklarat vad Han har förbju-
dit för er, utom det ni är tvingade 
till. Och helt visst vilseleder 
många andra genom sina onda 
begär och i brist på kunskap. 
Förvisso känner er Herre överträ-
darna bäst.

121. Och sky uppenbara synder 
så väl som hemliga. De som 
förtjänar synd kommer förvisso 
att bli belönade för det som de har 
förtjänat.

122. Och ät icke av det över vilket 
Allahs namn icke har uttalats, ty 
det är sannerligen orent. Och helt 
visst inbillar satanerna sina 

117. Och om du lyder de flesta på 
jorden, kommer de att leda dig 
bort från Allahs väg. De följer 
ingenting annat än en ren förmo-
dan, och de gör ingenting annat 
än ljuger*. 
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*6:117 Här är ordet ”ljuga” inte tillräckligt for att återge den fullkomliga betydelsen av 
ordet (         jakhrusún) vilket har en bredare innebörd, likt att uppdikta eller påstå att 
man kan förutse framtiden fastän de bara gör vilda gissningar.
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vänner att de kan tvista med er. 
Och om ni lyder dem, kommer ni 
verkligen att vara bland dem som 
sätter upp gudar bredvid Gud.

123. Kan den som var död, sedan 
Vi givit honom liv och skapat ett 
ljus för honom med vilket han 
vandrar bland människor, vara 
lik den vars tillstånd är att han 
befinner sig i djupt mörker, 
varifrån han icke kan komma ut?
Sålunda har de icke troendes 
gärningar utformats så att de 
tycks dem vackra.

124. Och sålunda har Vi i varje 
stad tillåtit de ledande bland
syndarna* att smida ränker mot 
sanningen i den, och de smider 
inga ränker utom mot sina egna 
själar, men de fattar det icke.

125. Och när det kommer ett 
tecken till dem säger de: ”Vi 
kommer icke att tro förrän vi får 
något liknande det som Allahs 
sändebud tidigare har fått.” Allah 
vet bäst var Han skall placera Sitt
budskap. Förödmjukelse inför 
Allah och ett strängt straff skall 
drabba syndarna på grund
av deras ränksmideri.
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*6:124 Uttrycket ”de ledande bland syndarna” (            akábira mudjrimíhá) betyder 
ordagrant ”de stora bland de syndfulla i den staden”. Ordet ”stor” kan här betyda de som 
haft en större andel i synden och att de således är framträdande bland dem som ledare, 
eller så kan det betyda de stora och inflytelserika medlemmarna i ett syndigt samhälle
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126. Så för vem helst Allah 
önskar vägleda öppnar Han hans 
hjärta* för antagandet av islam, 
och för vem helst Han önskar låta 
irra vilse, gör Han hans hjärta så 
trångt, som om han besteg en 
brant uppförsbacke. På så sätt 
åsamkar Allah dem som icke tror 
ett straff.

*6:126 Ordet (        sadra) kan översättas med ”hjärta” (Se ordboken ”Al-Munjid” )

127. Och detta är din Herres väg, 
som leder rakt till Honom. Vi har 
verkligen förklarat tecknen i 
detalj för ett folk som vill låta
sig förmanas.

128. För dem finns en fridens 
vistelseort hos deras Herre och 
Han är deras Vän på grund av
deras gärningar.

129. Och den dag när Han kom-
mer att samla ihop dem alla 
tillsammans kommer Han att 
säga: ”Å, ni grupp av Djinner! Ni 
sökte vinna över väldigt många 
från människorna till er själva!” 
Och deras vänner bland männi-
skorna kommer att säga: ”Vår 
Herre, vi drog nytta av varandra, 
men nu har vi nått den tid som Du 
fastställde för oss.” Han kommer 
att säga: ”Elden är er vistelseort, i 
den skall ni dväljas, förutom vad 
Allah måtte vilja.” Din Herre är 
förvisso Vis, Allvetande.

130. Och på samma sätt sätter Vi 
några av de orättfärdiga över de 
andra på grund av det de förtjä-
nade.
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131. ”Å, ni, Djinners och män-
niskors sällskap! Kom icke 
sändebud till er från era egna led 
vilka berättade om Mina tecken 
för er och som varnade er för 
mötet på denna er dag?” De 
kommer att säga: ”Vi bär vittnes-
börd mot oss själva.” Och det 
världsliga livet bedrog dem. Och 
de kommer att bära vittnesbörd 
mot sig själva om att de icke var 
troende.

132. Detta för att din Herre icke 
vill förstöra städerna orättfärdigt
medan dess människor var 
ovarnade.

133. Och för alla finns grader i 
ställning i enlighet med det de 
gör, och din Herre är icke omed-
veten om vad de gör.

134. Och din Herre är Själv-
tillräcklig, fylld av barm-
härtighet. Om Han behagar kan 
Han göra Sig av med er och låta 
vem Han behagar efterträda er, 
liksom Han har upprest er från 
ett annat folk.

135. Det som ni har lovats skall 
förvisso komma att ske och ni 
kan icke omintetgöra det.
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136. Säg: ”Å, mitt folk, gör ert 
bästa. Jag agerar också. Snart 
kommer ni att få veta vem 
boningens slutliga belöning skall 
tillhöra.” Syndarna skall förvisso 
icke ha framgång.
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137. Och de har tilldelat Allah en 
del av skördarna och boskapen 
som Han har frambringat, och de 
säger: ”Detta är för Allah”, som
de föreställer sig det, ”och detta 
är för våra avgudar.” Men det som 
är för deras avgudar når icke 
Allah, medan det som är för Allah 
når deras avgudar. Ont är det de 
beslutar.

138. Och på liknande sätt har 
deras avgudar medfört att det 
tycks många av avgudadyrkarna 
vackert att dräpa sina barn, på 
det att dessa avgudar kan fördär-
va dem och orsaka förvirring i 
deras religion. Och om Allah hade 
tvingat igenom Sin vilja, skulle de 
icke ha gjort detta; så lämna dem 
ensamma i det och i det som de 
hittar på.

139. Och de påstår: ”Sådan och 
sådan boskap är förbjuden. 
Ingen skall äta därav utom den vi 
behagar”, så försäkrar de. Och 
där finns boskap vars ryggar är 
förbjudna, och där finns boskap 
över vilka de icke uttalar Allahs 
namn, smidande en lögn mot 
Honom. Snart kommer Han att 
vedergälla dem för det som de har 
diktat upp.
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140. Och de säger: ”Det som är i 
sådan och sådan boskaps moder-
liv är reserverat för våra män och 
det är förbjudet för våra hustrur”, 
men om det är dödfött, då delar 
de alla det. Han kommer att löna 
dem för deras påstående. Han är 
förvisso Vis, Allvetande.
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141. De är sannerligen förlorare 
som dåraktigt dräper sina barn i 
brist på kunskap, och gör det 
olagligt som Allah har försett dem
med, i det att de smider en lögn 
mot Allah. De har verkligen irrat 
vilse och är icke rätt vägledda.

142. Och det är Han som fram-
ställer trädgårdar, gallerverksför-
sedda och icke gallerverksförsed-
da, och dadelpalmen och sädes-
fälten, vilkas frukter varierar i 
smak, och oliven och granatäpp-
let, likartade och olikartade. Ät
av dess frukt när de bär frukt och 
betala det som tillkommer 
Honom på skördedagen och
överskrid icke gränserna. Allah 
älskar förvisso icke dem som 
överskrider gränserna.

143. Och av boskapen har Han 
skapat några för last och några 
för slakt. Ät av det som Allah har 
försett er med, och följ icke i
satans fotspår. Han är förvisso en 
öppen fiende för er.
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144. Och av boskapen har Han
skapat åtta makar allt som allt, 
bestående av två av fåret och två 
av getterna. Säg: ”Är det de två av 
hankön som Han har förbjudit 
eller de två av honkön eller
det som de två av honköns 
moderliv innehåller? Upplys mig 
med kunskap om ni är sann-
färdiga.”
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145. Och två av kamelerna och 
två av nötkreaturen. Säg: ”Är det 
de två av hankön som Han har 
förbjudit eller de två av honkön 
eller det som de två av honköns 
moderliv innehåller? Var ni 
närvarande när Allah föreskrev 
detta för er?” Vem är då mer 
orättfärdig än den som smider en 
lögn mot Allah så att han utan 
kunskap kan leda människor 
vilse. Allah vägleder förvisso icke 
de orättfärdiga människorna.

146. Säg: ”I det som har uppen-
barats för mig finner jag icke alls 
någonting förbjudet för en ätare 
som önskar äta det, utom det som 
självdör eller blod som strömmat 
fram, eller svinets kött, ty allt det 
är orent eller det som är vanhel-
gat och över vilket ett annat namn 
än Allahs har åkallats. Men för 
den som drivs till det av nöd*, 
utan att vara varken olydig eller 
att överskrida gränsen, då är din 
Herre helt visst Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.”

*6:146 Här betyder ordet (      idturra) ”nödsakad av hunger” och ”utsvulten bortom all 
förmåga att stå ut med svälten.”
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147. Och för dem som är judar 
förbjöd Vi alla djur som har klor, 
och av oxarna och fåren och 
getterna förbjöd Vi dem deras fett 
utom det som deras ryggar bär 
eller inälvorna eller det som finns 
inuti benen. Med det lönade Vi 
dem för deras uppror. Och helt
säkert är Vi sannfärdiga.
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148. Men om de anklagar dig för 
falskhet, säg: ”Er Herre är den 
alltomfattande barmhärtighe-
tens Herre, och Hans vrede skall 
icke vändas bort från de skyldiga 
människorna.”

149. De som förbinder medhjäl-
pare till Allah kommer att säga: 
”Om det hade behagat Allah,
kunde vi icke ha satt upp likar 
med Honom, icke heller kunde 
våra fäder ha gjort det, icke
heller skulle vi ha gjort något 
olagligt.” På liknande sätt ankla-
gade de som var före dem
Allahs sändebud för falskhet tills 
de smakade Vår vrede. Säg: ”Har 
ni någon kunskap? Framställ 
den då inför oss. Ni följer bara en 
ren förmodan, och ni ljuger bara.”

150. Säg: ”Till Allah hör det 
avgörande beviset. Om Han hade 
tvingat igenom Sin vilja, skulle 
Han förvisso ha väglett er alla.”
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151. Säg: ”För fram era vittnen 
som intygar att Allah har förbju-
dit detta.” Om de vittnar, vittna 
du icke med dem, följ du icke 
heller deras onda böjelser, som 
behandlar Våra tecken som 
lögner och som icke tror på det 
tillkommande och som sätter 
upp likar med sin Herre.

152. Säg: ”Kom, jag skall läsa upp 
för er vad er Herre har gjort 
okränkbart för er: Att ni icke 
förbinder någonting som med-
hjälpare till Honom, och att ni 
måste behandla era föräldrar 
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med utomordentlig vänlighet, 
och att ni icke dräper era barn av 
fruktan för armod, det är Vi som 
drar försorg om er och om dem, 
och att ni icke närmar er otillbör-
liga gärningar, vare sig uppen-
bart eller i det fördolda, och att ni 
icke dräper det liv, som Allah har 
förklarat heligt, utom i enlighet 
med rättvisans krav. Det är vad 
Han har påbjudit er, så att ni 
måtte förstå.
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153. Och närma er icke egendom 
som tillhör en föräldralös, utom 
på ett sätt som är rimligt, till dess 
att han når vuxen ålder. Och giv 
fullt mått och vikt med rättfärdig-
het. Vi belastar icke någon själ 
utom i enlighet med dess för-
måga. Och när ni talar, iakttag 
rättfärdighet, även om den 
person som berörs är en släkting, 
och uppfyll Allahs förbund. Det 
är vad Han påbjuder er, på det att 
ni måtte komma ihåg.”

154. Och säg: ”Detta är Min väg 
som leder rätt. Så följ den, och följ 
icke avvikande vägar, så att de 
icke leder er bort från Hans väg. 
Det är vad Han påbjuder er, så att 
ni måtte kunna skydda er mot det 
onda.”

155. Dessutom gav Vi Moses 
boken som fullständigt uppfyller 
det som behövs för en som har ett 
utmärkt uppförande och som ger 
en förklaring till allt i minsta 
detalj, och är en vägledning och 
en välsignelse, så att de måtte tro 
på mötet med sin Herre.
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156. Och detta är en bok som Vi 
har sänt ned, den är full av 
välsignelser. Så följ den och
skydda er mot synd, så att ni 
måtte visas barmhärtighet, 

157. så att ni icke skall säga: 
”Boken sändes bara ned till två 
folk före oss, och vi var sanner-
ligen omedvetna om vad de läste”,
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158.eller så att ni icke skall säga: 
”Hade boken sänts ned till oss, 
skulle vi förvisso ha varit bättre 
vägledda än de.” Det har nu kom-
mit ett klart bevis till er från er 
Herre och en vägledning och en 
barmhärtighet. Vem är då mer 
orättfärdig än den som förkastar 
Allahs tecken och vänder sig bort 
från dem? Vi kommer att återgäl-
da dem som vänder sig bort från 
Våra tecken med ett ont straff på 
grund av att de vände sig bort.

159. Förväntar de sig inget annat 
än att änglar skall komma till 
dem eller att din Herre skall 
komma eller att några av din 
Herres tecken skall komma. Den 
dag när några av din Herres 
tecken skall komma, kommer det 
icke att gagna en själ, som icke 
trodde förut eller tjänade något 
gott genom sin tro.  Säg: ”Vänta 
ni, vi väntar också.”

160.När det gäller dem som 
splittrar sin religion och blir 
delade i sekter, ha du icke
alls någon förbindelse med dem. 
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161. Vem helst som gör en god 
gärning skall få tio gånger så 
mycket, men den som gör en
ond gärning skall bara vedergäl-
las med dess like, och de skall 
icke göras någon orätt.

162. Säg: ”När det gäller mig har 
min Herre väglett mig på en
rak väg, den rätta religionen, 
Abrahams, som alltid vände sig 
mot den rätta vägen, religion. 
Och han var icke bland dem som 
förbinder medhjälpare med Gud.”

163. Säg: ”Min bön och mitt offer 
och mitt liv och min död är alla för 
Allah, världarnas Herre,
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Deras ärende kommer förvisso 
att hänföras till Allah, sedan 
kommer  Han att upplysa dem 
om vad de brukade göra.

164. Han har ingen medhjälpare. 
Så är jag befalld och jag är den 
förste bland dem som underkas-
tar sig.”

165. Säg: ”Skall jag söka en 
annan herre än Allah fastän Han 
är alltings Herre?” Och ingen 
själ förtjänar något ont, utan bär 
själv sin börda. Och ingen som 
bär skall bära någon annans
börda. Sedan skall ni återvända 
till er Herre och Han kommer att 
upplysa er om det beträffande 
vilket ni brukade vara oense.
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166.Och det är Han Som har 
gjort er till andras efterträdare på 
jorden och Som har upphöjt 
några av er över andra i grader av 
rang, så att Han kan pröva er 
genom det Han har givit er. Din 
Herre är förvisso snabb att 
straffa, och Han är förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.
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Kapitel 7

AL-A’RÁF

Bortsett från några få verser uppenbarades detta kapitel (sura) i 

Mecka (mákka). Det innehåller tvåhundrasju  verser.

De tidigare två kapitlen, al-báqara och ál-’imrán, har inletts 

med förkortningar (al-Muqatta’at) för ”Jag är Allah, den     

Allvetande” (    álif lám mím). I det här kapitlet har ”den Sanne”

(   sád) lagts till efter ”Jag är Allah, Jag vet mest” (    álif lám  

mím) vilket kännetecknar att de ämnen som berörts i de tidigare 

kapitlen nu kommer att handla om vissa andra ämnen som 

berör Guds egenskap ”den Sanne” (        assádiq).

”Den Sanne” (    sád) kan betyda ”Sann i Sitt ord” (            sá-

diq-ul-qaul), men här finner vi i vers 3 att den Helige Profetens 

hjärta beskrivs med ordet ”sinne” (    sadr), vilket tyder på att 

Allah gjort den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, fullkomligt öppensinnad och mottaglig för vad som 

nämnts i de tidigare kapitlen, vilka inleddes med förkortningen

(      álif lám mím).

Ett av de nytillagda ämnen som nämnts ovan är att det inte 

enbart är de människor som förnekade profeterna som kommer 

att frågas ut, utan även profeterna själva kommer att utfrågas 

om i vilken mån de uppfyllt sitt ansvar.

Här har Adam, frid vare med honom, återigen beskrivits som 

att han skapades genom Allahs påbud (    amr) och då Allah 

ingjutit Sin ande i honom påbjöd Allah mänskligheten att lyda 

honom. Här omnämns den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, med beskrivningen att det var han 

som var den främste i att underkasta sig Allah och det var därför 

hela mänskligheten påbjöds följa honom. Denna fullkomliga 

underkastelse nämns i slutet av det föregående kapitlet med 
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orden ”Säg: Min bön och mitt offer och mitt liv och min död är 

alla för Allah, världarnas Herre” (                                           

qul inna salátí wa núsuki wa mahjája wa mamátí lilláhi rábbil 

álamín) (6:163). Det är således inte avguderi att buga sig inför 

den som helt hängivit sig åt Allah, utan att lyda honom innebär 

att underkasta sig Allah.

Därefter nämns den dräkt som Adam, frid vare med honom, 

bar och som till synes var gjord av löv, men här avses ingen 

annan dräkt annat än ”rättfärdighetens klädnad” (                 li-

bás-ut-táqwa). Likaså har mänskligheten varnats för att på 

samma sätt som satan en gång vilselett Adams, frid vare med 

honom, folk, så fortsätter han än idag att vilseleda profeternas 

folk. Att uteslutas ur paradiset innebär att man hamnat utanför 

den religiösa lagens (sharía) gränser eftersom paradiset ligger 

innanför, och utanför finns inget annat än helvetet.

Idag genomgår mänskligheten varje slag av fysiskt och 

andligt helvete på grund av att de överskridit gränserna för den 

Heliga Qur’anens sharía. I denna vers har det konstaterats att 

rättfärdigheten (táqwa) är den sanna prydnaden och att man 

inte kommer att bli prydd enbart av att gå till moskén såvida 

man inte tar med rättfärdighetens prydnad.

I detta kapitel nämns den ojämförligt upphöjda ställning den 

Helige Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, innehar och som ingen annan profet har haft. 

Detta innebär att den Helige Profeten, Allahs  välsignelser och 

frid vare med honom, och hans följeslagare hyste sådana 

insikter om människorna i paradiset, att de på uppståndelsens 

dag kommer att känna igen vilka själar som hamnar i paradiset 

och vilka som hamnar i helvetet. 

Därefter nämns flera tidigare profeter, hur de skickades för 

att vägleda sitt folk och gjorde enorma uppoffringar för att förse 

dem med denna vägledning, men den främste av alla var den 
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Helige Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom. 

Sedan beskrivs utförligt hur tidigare profeter innehade höga 

andliga ställningar, men att deras välsignelser var begränsade 

och att det inte fanns någon som den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, eftersom de välsignelser 

han medförde, omfattade hela världen. Den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, utvaldes således 

till den högste av alla profeter, eftersom han innebar en 

barmhärtighet för hela världen, dvs. både för öst och väst och 

för araber och icke-araber. Han medför barmhärtighet för både 

människor och djur. Detta beskrivs på många ställen i den 

litteratur, som beskriver den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, sedvänja.

Den första uppståndelse som skulle inträffa genom den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

ägde rum under hans livstid, vilket nämns med orden ”Timmen 

har dragit nära och månen har gått itu” (                             iqta-

rábatissa ’atu wánsháqalqamáru) (54:2).

Den andra uppståndelsen skulle inträffa under ”de andras”

(      ákharín) tid, se 62:4, då de som blivit andligt livlösa efter 

det att de skänkts liv återigen skulle uppväckas. Därtill finns 

även en uppståndelse som skall äga rum för de mest 

ondskefulla. Samtliga dessa uppståndelser har en djup 

anknytning till den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, profetvärdighet.



Sura AL-A’RÁF
(Uppenbarad före hidjra)

3. Detta är en bok uppenbarad 
för dig, så låt icke ditt bröst vara 
trångt beträffande den, på det att 
du måtte varna därmed, och så 
att den blir en maning för de 
troende.

4. Följ det som har sänts ned till 
er från er Herre, och följ inga 
andra beskyddare än Honom. 
Hur litet kommer ni ihåg.

5. Hur många städer har Vi 
förstört! Och Vårt straff kom över 
dem på natten eller medan de 
vilade vid middagstid.

6. Så när Vårt straff kom över 
dem, var deras rop ingenting 
utom att de sade: ”Vi var sanner-
ligen orättfärdiga.”

7. Och Vi kommer helt visst att 
fråga dem till vilka sändebuden 
skickades och Vi kommer helt 
visst att fråga sändebuden.

8. Då kommer Vi förvisso att med 
kunskap förtälja deras gärningar 
för dem, ty Vi är aldrig frånvaran-
de.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

* 7:2 Jag är Allah, Jag vet och Jag förklarar.
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2. Alíf Lám Mím Sád.*
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9. Och vägningen på den dagen 
kommer att bli sann. När det 
gäller dem vilkas vågskål väger 
tungt, är det de som skall ha 
framgång.

10. Och när det gäller dem vilkas 
vågskål väger lätt, är det de som 
skall ha ödelagt sina själar på 
grund av att de har varit orättfär-
diga beträffande Våra tecken.

11. Och Vi har upprättat er fast 
på jorden och försett er med 
medel till uppehälle därpå.
Hur litet tackar ni!

12. Och Vi skapade er sannerli-
gen och sedan gav Vi er form, 
sedan sade Vi till änglarna:
”Underkasta er Adam”, och de 
underkastade alla sig. Men icke 
Iblis, han kom icke att vara bland 
dem som underkastade sig.

13. Gud sade: ”Vad avhöll dig från 
att underkasta dig när Jag 
befallde dig?” Han sade: ”Jag är 
bättre än han är. Du har skapat 
mig av eld medan Du har skapat 
honom av lera.”

14. Gud  sade: ”Gå då bort här-
ifrån, det passar icke för dig att 
vara uppstudsig här. Försvinn, 
du är sannerligen bland dem som 
är förnedrade.”

15. Han sade: ”Bevilja mig 
anstånd till den dag när de 
kommer att uppresas.”
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16. Gud sade: ”Du är bland dem 
som har beviljats anstånd.”

17. Han sade: ”Nu, sedan Du har 
tilldömt mig att irra vilse, kom-
mer jag förvisso att lägga mig i 
bakhåll för dem längs med Din 
rätta väg.

18. Då skall jag förvisso komma 
över dem framifrån och bakifrån 
dem och från höger och vänster 
om dem, och Du kommer icke att
finna att de flesta av dem är 
tacksamma.”

19. Gud  sade: ”Försvinn här-
ifrån, föraktad och bortstött. Jag 
kommer sannerligen att fylla
Helvetet med alla dem som följer 
dig.

20. Och du Adam! Bo du och din 
hustru i trädgården och ät där-
ifrån vad ni än önskar, men 
närma er icke detta träd, så att ni 
icke kommer att vara bland 
syndarna.”

21. Men satan viskade förslag till 
dem, så att han för dem kunde 
avslöja de brister i deras skam 
som varit dolda för dem, och 
sade: ”Er Herre har bara förbjudit 
er detta träd så att ni icke skall
bli änglar eller sådana varelser 
som lever för evigt.”
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23. Så genom bedrägeri vilseled-
de han dem till att falla i olydnad. 
Och när de smakade av trädet, 
blev deras brister uppenbara för 
dem, och de båda började sätta 
samman trädgårdens löv över sig 
själva. Och deras Herre kallade 
på dem och sade: ”Förbjöd Jag er 
icke det trädet och sade till er: 
’Satan är helt visst en öppen 
fiende för er?’ ”

24. De sade: ”Vår Herre, vi har 
felat mot oss själva, och om Du 
icke förlåter oss och icke har 
förbarmande med oss, hör vi helt 
visst till förlorarna.”

25. Han sade: ”Gå, några av er 
kommer att vara andras fiender. 
Och för er finns det en boning på 
jorden och ett uppehälle för en 
tid.”

26. Han sade: ”På den skall ni 
leva, och på den skall ni dö och 
därifrån skall ni kallas fram.”

27. Å, ni Adams Barn! Vi har 
sannerligen sänt ned en dräkt till 
er att täcka era brister med och 
till prydnad, men rättfärdighe-
tens klädnad, det är den bästa. 
Det är en av Allahs befallningar, 
på det att de måtte komma ihåg.
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29. Och när de begår en otillbör-
lighet säger de: ”Vi fann våra 
fäder göra det, och Allah har ålagt 
oss det.” Säg: ”Allah föreskriver 
aldrig otillbörligheter. Säger ni 
det om Allah, vilket ni icke vet?”

30. Säg: ”Min Herre har föreskri-
vit rättvisa. Och vänd era ansik-
ten åt rätt håll vid varje tid och 
plats för tillbedjan, och åkalla 
Honom och gör er själva upprikti-
ga mot Honom i religionen. Så 
som Han lät er bli till, så skall ni 
återvända.”

31. Några har Han väglett, och för 
några har villfarelsen blivit vad 
de förtjänade. De har tagit sata-
nerena till vänner istället för 
Allah och de tror att de är rätt 
vägledda.

32. Å, ni Adams barn! Pryd er med 
rättfärdighetens klädnad vid 
varje tid och plats för tillbedjan 
och ät och drick, men gå icke till 
överdrift, Han älskar förvisso icke 
dem som går till överdrift.

28. Å, ni Adams barn! Låt icke 
satan förleda er, så som han 
körde ut era föräldrar ur trädgår-
den och klädde av dem deras 
dräkt så att han kunde visa dem 
deras skam. Han ser er i sanning, 
han och hans stam, varifrån ni 
icke ser dem. För dem som icke 
tror har Vi helt visst gjort satans 
medhjälpare  till vänner.
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33. Säg: ”Vem har förbjudit de 
prydnader som Allah har fram-
bringat åt Sina tjänare, och det 
goda genom Hans försorg?” Säg: 
”Det är för de troende i det nuva-
rande livet och enbart för dem på 
uppståndelsens dag.” Sålunda 
förklarar Vi tecknen för ett folk 
som har kunskap.”

34. Säg: ”Min Herre har bara 
förbjudit otillbörligheter, uppen-
bara eller dolda, och synd och 
orätta överträdelser och att ni 
förbinder det med Allah, för vilket 
Han icke har sänt ned någon 
befogenhet, och att ni säger 
sådant om Allah, som ni icke har 
någon kunskap om.”

35. Och för varje folk finns det en 
tidsfrist, och när deras tid har 
kommit, kan de icke bli kvar för 
ett enda ögonblick, icke heller 
kan de gå den i förväg. 

36. Å, Adams barn! Om sände-
bud kommer till er från era egna 
led och läser upp Mina tecken för 
er, då skall ingen fruktan komma
över den som fruktar Gud och gör 
goda gärningar, icke heller skall 
de sörja.

37. Men de som än förkastar Våra 
tecken och vänder sig bort från 
dem med förakt, dessa är eldens 
invånare, däri skall de förbli.
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38. Vem är då mer orättfärdig än 
den som smider en lögn mot Allah 
eller gör lögnen till Hans tecken? 
Det är dessa som skall få sin 
andel som bestämt fram till dess 
att Våra sändebud (änglar) 
kommer att besöka dem för att ta 
bort deras själar, och säger: ”Var 
är de som ni brukade åkalla 
bredvid Allah?” De kommer att 
svara: ”De är helt förlorade för 
oss,” och de kommer att bära 
vittnesbörd emot sig själva om att 
de icke var troende.

39. Han kommer att säga: ”Gå ni 
in i elden bland Djinnernas  och 
människornas grupper, vilka 
gick bort före er.” Varje gång
ett folk träder in, kommer det att 
förbanna sina närbesläktade
folk till dess att de alla efter 
varandra har anlänt dit in. Då 
kommer de sista att säga beträf-
fande de första av dem: ”Vår 
Herre, dessa ledde oss vilse, så 
giv dem ett dubbelt straff av 
elden.” Han kommer att säga: 
”För varje föregående grupp
skall det finnas ett dubbelt straff, 
men ni vet det icke.”

40. Och de första av dem kommer 
att säga till de sista av dem: ”Ni 
har då ingen överhöghet över oss, 
smaka därför straffet för allt det
ni gjorde.”

41. De som förkastar Våra tecken 
och vänder sig bort från dem med 
förakt, för dem kommer himlens  
portar icke att öppnas, icke heller 
kommer de att träda in i himlen 
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42. De skall ha helvetet till bädd, 
och över sig täcken av detsamma. 
Och på så sätt vedergäller Vi de 
orättfärdiga.

43. Men när det gäller dem som 
tror och gör goda gärningar, och 
Vi belastar icke någon själ över 
dess förmåga, dessa är paradi-
sets  invånare, och däri skall de 
förbli.

44. Och Vi skall undanröja allt 
agg som kan finnas i deras hjär-
tan. Nedom dem skall bäckar 
strömma. Och de skall säga: ”All 
lovprisning tillhör Allah Som har 
väglett oss till detta. Och vi kunde 
icke ha funnit vägledning, om 
Allah icke hade väglett oss. Vår
Herres sändebud kom sannerli-
gen med sanningen.” Och det 
skall kungöras för dem: ”Detta är 
paradiset till vilken ni har gjorts 
till arvingar, som en belöning för 
vad ni brukade göra.”

45. Och paradisets invånare 
kommer att ropa till helvetets 
invånare: ”Vi har i sanning funnit 
att det som vår Herre lovade oss 
är sant. Har även ni funnit att det 
som er Herre lovade er är sant?” 
De kommer att säga: ”Ja.” Sedan 
skall en kungörare kungöra 
mellan dem och säga: ”Allahs 
förbannelse vilar över de orättfär-
diga, 

förrän en kamel går igenom ett 
nålsöga. Och på så sätt vedergäl-
ler Vi syndarna.
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46. som håller människor borta 
från Allahs väg och söker göra 
den krokig, och som icke tror på 
det tillkommande.”

47. Och mellan de två skall det 
vara en skiljevägg, och på de 
upphöjda platserna skall det 
finnas människor som kommer
att känna igen alla på deras 
kännetecken. Och de kommer att 
ropa ut till paradisets folk: ”Frid 
vare med er.” Dessa kommer 
ännu icke att ha trätt in däri 
fastän de kommer att hoppas på 
att göra det.

48. Och när deras ögon vänds 
mot eldens folk, kommer de att 
säga: ”Vår Herre, placera oss icke 
tillsammans med de orättfärdiga 
människorna.”

49. Och de upphöjda platsernas 
innehavare kommer att ropa ut 
till de människor som de kommer 
att känna igen på deras känne-
tecken, och säga: ”Ert antal 
hjälpte er icke, icke heller ert 
övermod.”

50. Är detta de människor om 
vilka ni svor att Allah icke skulle 
utsträcka Sin barmhärtighet mot 
dem? Till dem har det sagts: ”Träd 
in i paradiset, ingen fruktan skall 
komma över er, icke heller skall ni 
sörja.”

51. Och eldens invånare kommer 
att ropa ut till paradisets invåna-
re: ”Häll ut litet vatten över oss,
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52. de, vilka tog sin religion som 
ett tidsfördriv och en lek, och 
vilka världens liv bedrog.”
Denna dag skall Vi glömma dem, 
som de glömde denna sin 
mötesdag, och eftersom de fram-
härdade i att förneka Våra 
tecken.

53. Och förvisso har Vi givit dem 
en bok vilken Vi har förklarat 
med kunskap, en vägledning och 
en barmhärtighet för ett folk som 
tror.

54. Väntar de bara på att dess 
varningar skall gå i uppfyllelse? 
På den dagen när uppfyllelsen av 
den skall komma, skall de som 
förut glömt den säga: ”Vår Herres 
sändebud kom sannerligen med 
sanningen. Har vi då några 
medlare som kan medla för oss? 
Eller kan vi bli sända tillbaka så 
att vi kan göra andra gärningar 
än dem vi plägade göra?” De har 
verkligen förstört sina själar och 
det som de brukade dikta ihop 
har svikit dem.

55. Er Herre är förvisso Allah, 
Som skapade himlarna och 
jorden i sex perioder, sedan satte 
Han Sig fast tillrätta på tronen.
Han låter natten täcka dagen, 
vilken den snabbt efterföljer. Och 
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Han skapade solen och månen 
och stjärnorna, alla formade till
underkastelse genom Hans be-
fallning. Hans är i sanning ska-
pelsen och befallningen. Väl-
signad är Allah, världarnas 
Herre.

56. Åkalla er Herre ödmjukt och i 
tystnad. Han älskar förvisso icke 
överträdarna.

57. Och stifta icke ofrid på jorden, 
efter det att den har ställts i 
ordning, och åkalla Honom i 
fruktan och hopp. Allahs barm-
härtighet är helt visst nära dem 
som handlar väl.

58. Och det är Han Som sänder 
vindarna som glädjebudskap före 
Sin barmhärtighet, och när de 
bär ett tungt moln, driver Vi det 
till ett dött land, sedan sänder Vi 
ned vatten från det och därmed 
frambringar Vi frukter av alla
slag. På liknande sätt frambring-
ar Vi de döda, på det att ni måtte 
komma ihåg.

59. Och när det gäller det goda 
landet, kommer dess växtlighet 
att växa rikligt fram genom dess 
Herres befallning, och det som är 
magert, dess växtlighet kommer 
icke fram utom i knapphet. På 
liknande sätt framställer Vi 
tecken i olika former för ett folk 
som är tacksamt.

60. Vi sände Noak till hans folk 
och han sade: ”Å, mitt folk! 
Tillbed Allah, ni har ingen annan 
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61. Hans folks ledare sade: ”Vi 
ser att  du förvisso befinner dig i 
en uppenbar villfarelse.”

62. Han sade: ”Å, mitt folk! Det 
finns ingen villfarelse i mig, utan 
jag är ett sändebud från
världarnas Herre,

63. jag avlämnar min Herres 
budskap till er och ger er upprik-
tiga råd, och jag vet från
Allah vad ni icke vet,

64. undrar ni över att en uppma-
ning har kommit till er från er 
Herre genom en man från era 
egna led, så att han kan varna er 
och så att ni måtte bli rättfärdiga 
och så att ni kan få erhålla barm-
härtighet?”

65. Men de kallade honom lögn-
are, så Vi räddade honom och de 
som var med honom i arken och 
Vi dränkte dem som förkastade
Våra tecken. De var sannerligen 
ett blint folk.

66. Och till ’Ads folk sände Vi 
deras broder Húd. Han sade: ”Å, 
mitt folk! Tillbed Allah, ni har 
ingen annan Gud utom Honom. 
Vill ni då icke vara gudfruktiga?”

67. De icke troende ledarna för 
hans folk sade: ”Vi ser dig   

Gud utom Honom. För er fruktar 
jag sannerligen den stora dagens 
straff.”
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förvisso helt förlorad i dåraktig-
het, och vi tror dig helt visst vara 
en av lögnarna.”

68. Han svarade: ”Å, mitt folk! 
Det finns ingen dåraktighet i mig, 
utan jag är ett sändebud från 
världarnas Herre,

69. jag avlämnar min Herres 
budskap till er och jag är en 
uppriktig och trofast rådgivare 
för er.

70. Undrar ni över att en uppma-
ning har kommit till er från er 
Herre genom en man från
era egna led så att han kan varna 
er? Och minns den tid när Han 
gjorde er till arvingar till Hans 
ynnestbevis efter Noaks folk och 
ökade er fysiska styrka. Kom då 
ihåg Allahs ynnestbevis, så att ni 
måtte ha framgång.”

71. De sade: ”Har du kommit till 
oss så att vi måtte tillbedja Allah 
allena och överge det våra fäder 
brukade tillbe? Visa oss då det 
med vilket du hotar oss, om du är 
bland de sannfärdiga.”

72. Han svarade: ”Ett straff och 
en vrede har redan drabbat er 
från er Herre. Tvistar ni med mig 
om namn vilka ni har givit,
ni och era fäder, för vilka Allah 
icke har sänt ned någon befogen-
het? Vänta då, jag är också med 
er bland dem som väntar.”
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73. Och Vi räddade honom och de 
som var med honom genom Vår 
barmhärtighet, och Vi avskar de 
sista resterna av dem som förkas-
tade Våra tecken.  Och de var 
icke troende.

74. Och till Thamúds folk sände 
Vi deras broder Salih. Han sade: 
”Å, mitt folk tillbed Allah, ni har 
icke någon annan Gud än Han. 
Helt visst har det kommit ett klart 
bevis till er från er Herre, denna 
Allahs kamelko, ett tecken för er. 
Så lämna henne på det att hon
måtte få beta på Allahs jord och 
skada henne icke, så att icke ett 
smärtsamt straff drabbar er.”

75. Och kom ihåg den tid då Han 
gjorde er till arvingar till Sina 
ynnestbevis efter ’Ad och anvisa-
de er en boplats i landet. Ni 
byggde borgar på dess slätter och 
högg ned bergen till bostäder. 
Minns därför Allahs ynnestbevis 
och begå icke ogärningar och 
skapa ofrid på jorden.

76. De högmodiga ledarna för 
hans folk sade till dem som 
ansågs svaga, de bland dem
som trodde: ”Vet ni med säkerhet 
att Salih har skickats av sin 
Herre?” De svarade: ”Vi tror för-
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77. De som var högmodiga sade: 
”Vi tror förvisso verkligen icke på 
det som ni tror på.”

78. Sedan skar de av hälsenorna 
på kamelkon och gjorde uppror 
mot sin Herres befallning och 
sade: ”Å, Salih, visa oss det med
vilket du hotade oss, om du 
verkligen är ett av sändebuden.”

79. Sedan drabbade jordbävning-
en dem så att de blev till kroppar 
som låg utsträckta i sina hus.

80. Då vände Salih sig bort från 
dem och sade: ”Å, mitt folk, jag 
överlämnade min Herres bud-
skap till er och erbjöd er upprik-
tig rådgivning, men ni tycker icke 
om uppriktiga rådgivare.”

81. Och Vi sände Lot, när han 
sade till sitt folk: ”Begår ni såda-
na skändligheter som ingen i 
världen någonsin begått före er?

82. Ni närmar er män med lust 
istället för kvinnor. Nej, ni är ett 
folk som överskrider alla grän-
ser.”

visso på det med vilket han 
sänts.”

83. Och det enda svaret från hans 
folk var att de sade: ”Kör ut dem 
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84. Och Vi räddade honom och 
hans familj utom hans hustru, 
hon var bland dem som blev kvar.

85. Och Vi lät ett regn falla över 
dem. Se nu, vilket syndarnas slut 
blev!

86. Och till Midian sände Vi deras 
broder Shu’aib. Han sade: ”Å, 
mitt folk! Tillbed Allah, ni har icke 
någon annan Gud än Han. Ett 
klart tecken har sannerligen 
kommit till er från er Herre. Så giv 
fullt mått och full vikt, och ge icke
folk mindre än vad som med rätta 
tillkommer dem, och skapa icke 
ofrid på jorden efter det att den
ställts i ordning. Detta är bättre 
för er om ni är troende.

87. Och sitt icke vid varje väg och 
hota och vänd dem, vilka tror på 
Honom, bort från Allahs väg, och 
gör den inte krokig. Och minns 
när ni var få och Han mång-
dubblade er. Och se, vilket deras 
slut blev som skapade ofrid!

ur er stad, ty de är människor 
som vill bli betraktade som rena.”
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88. Och om det finns en grupp 
bland er som tror på det med 
vilket jag har sänts, och en grupp 
som icke tror, ha då tålamod till 
dess att Allah dömer mellan oss. 
Och Han är den Bäste av 
domare.”

89. Hans folks högmodiga huvud-
män sade: ”Helt säkert kommer vi 
att driva ut dig, å, Shu’aib, och de 
troende som är med dig, ur vår 
stad, eller också måste ni 
återvända till vår religion.” Han 
sade: ”Även om vi icke vill?”

90. ”Vi skulle sannerligen ha 
smitt en lögn mot Allah om vi nu 
återvände till er religion efter det 
att Allah har räddat oss därifrån. 
Och det passar sig icke för oss att 
återvända till den, utom om 
Allah, vår Herre, skulle så vilja. I 
kunskap omfattar vår Herre alla 
ting. Till Allah har vi satt vår tillit. 
Så å, vår Herre, besluta Du med 
sanning mellan oss och mellan 
våra folk, och Du är den Bäste av 
dem som beslutar.”

91. Och hans folks huvudmän, 
som icke trodde, sade: ”Om ni 
följer Shu’aib då skall ni förvisso 
vara förlorare.”

92. Så jordbävningen drabbade 
dem så att de kom att ligga 
utsträckta i sina hus.
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93. De som anklagade Shu’aib för 
att ljuga blev som om de aldrig 
hade bott där. De som anklagade 
Shu’aib för att ljuga, det var de 
som var förlorarna.

94. Då vände han sig bort från 
dem och sade: ”Å, mitt folk! Jag 
överlämnade förvisso min Herres 
budskap till er och gav er upprik-
tig rådgivning. Hur skulle jag då 
sörja över ett icke troende folk?”

95. Och vi sände aldrig en profet 
till någon stad, utan att vi drab-
bade dess folk med motgång och 
lidande, på det att de måtte bli 
ödmjuka.

96. Sedan ändrade Vi deras onda 
tillstånd till gott till dess att de 
växte i rikedom och antal och 
sade: ”Lidande och lycka veder-
fors våra fäder också.” Då drab-
bade Vi dem plötsligt, när de icke 
uppfattade det.

97. Och om folket i de städerna 
hade trott och varit rättfärdiga, 
skulle Vi förvisso ha öppnat 
himlens och jordens välsignelser 
för dem, men de trodde icke, så Vi 
slog till mot dem på grund av det 
som de brukade förtjäna.

98. Går då dessa städers folk 
säkra mot Vårt straff som kom-
mer till dem om natten medan de 
sover?
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99. Och går dessa städers folk 
säkra mot Vårt straff över dem på 
den tidiga delen av förmiddagen 
medan de är upptagna med att 
leka?

100. Går de så säkra mot Allahs 
planer? Och ingen känner sig 
säker mot Allahs planer, utom 
det folk som är avsett att förgås.

101. Leder det icke dem, som har 
ärvt jorden efter dess förra invå-
nare, till att inse att om det 
behagar Oss, kan Vi förgöra dem 
också för deras synder och 
försegla deras hjärtan, så att de 
icke hör?

103. Och beträffande de flesta av 
dem fann Vi icke att de brydde sig 
om att beakta sitt förbund, och Vi 
fann helt visst de flesta av dem 
vara ogärningsmän.

102. Sådana var några av de 
städer om vilka Vi har berättat 
nyheter för dig. Och deras sände-
bud kom verkligen med klara 
tecken till dem. Men de ville icke 
tro på det de hade förkastat 
dessförinnan. Sålunda förseglar 
Allah de icke troendes hjärtan.

104. Sedan, efter dem, sände Vi 
Moses med Våra tecken till Farao 
och hans rådmän, men de förkas-
tade dem orättfärdigt. Se då 
vilket deras slut blev som skapa-
de ofrid!
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105.Och Moses sade: ”Å, Farao, 
jag är förvisso ett sändebud från 
världarnas Herre.

106. Det vore icke passande att 
jag sade någonting annat än 
sanningen om Allah. Jag har 
kommit till er med ett klart 
tecken från er Herre, låt därför 
Israels barn gå med mig.”

107. Farao svarade: ”Om du 
verkligen har kommit med ett 
tecken, visa då fram det om
du är sannfärdig.”

108. Så han slängde ner sin käpp 
och se! Det blev en orm, tydligt 
synlig.

109. Och han drog fram sin hand 
och se! Den tycktes åskådarna 
vit.

110. Hövdingarna bland Faraos 
folk sade: ”Denne är troligen en 
skicklig trollkarl,

111. han önskar köra bort er från 
ert land. Vad råder ni nu till?”

112. De sade: ”För undan honom 
och hans broder ett tag, och sänd 
in sammankallarna i städerna,
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113.de skall föra varje skicklig 
häxmästare till dig.”

114. Och trollkarlarna kom till 
Farao och sade: ”Vi måste natur-
ligtvis få en belöning om vi seg-
rar.”

115. Han sade: ”Ja, och ni skall 
vara bland dem som placerats 
nära mig också.”

116. De sade: ”Å, Moses, vill du 
kasta först eller skall vi vara de 
första som kastar?”

117. Han svarade: ”Kasta ni.” 
Och när de kastade, förhäxade de 
folkets ögon och ingav dem bävan 
och framvisade mäktig magi.

118. Och Vi uppenbarade för 
Moses och sade: ”Kasta din stav:” 
och se! Den svalde det de hade 
hittat på.

119.Så fastställdes sanningen 
och deras ansträngningar visade 
sig vara förgäves.

120. Sålunda var de besegrade, 
och de drog sig förödmjukade 
tillbaka.

121. Och häxmästarna tvingades 
till att ödmjukt falla ned till  
jorden.

122.
nas Herre,

De sade: ”Vi tror på världar-
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123. Moses och Arons Herre.”

124. Farao sade: ”Ni har trott på 
honom innan jag gav er tillstånd. 
Detta är förvisso en samman-
svärjning som ni har anstiftat i 
staden, på det att ni skall kunna 
köra ut dess invånare därifrån, 
men ni skall snart få veta följ-
derna.

125. Högst troligen kommer jag 
att hugga av era händer och era 
fötter på motsatta sidor. Sedan 
kommer jag sannerligen korsfäs-
ta er alla tillsammans.”

126. De svarade: ”Då kommer vi 
att återvända till vår Herre,

127. och du utkräver icke hämnd 
på oss utom för att vi har trott på 
vår Herres tecken när de kom till 
oss. Vår Herre, låt ståndaktighet 
strömma fram över oss, och låt 
oss dö underkastade Dig.”

128. Och Faraos folks ledare 
sade: ”Kommer du att låta Moses 
och hans folk skapa ofrid i
landet och överge dig och dina 
gudar?” Han svarade: ”Vi 
kommer skoningslöst att dräpa
deras söner och skona deras 
kvinnor. Och vi härskar förvisso 
över dem.”

129.Moses sade till sitt folk: ”Sök 
hjälp från Allah och var ståndak-
tiga. Jorden är förvisso Allahs, 
Han ger den som arvedel till den 
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Han behagar av Sina tjänare, och 
slutet är för de gudfruktiga.”

130. De svarade: ”Vi blev förföljda 
innan du kom till oss och även 
efter det att du kom till
oss.” Han sade: ”Er Herre står 
just i begrepp att krossa er fiende 
och göra er till härskare i landet, 
så att Han kan se hur ni 
handlar.”

131. Och Vi drabbade Faraos folk 
med torka och knapphet på frukt, 
så att de måtte bli förmanade.

132. Men närhelst något gott 
hände dem, sade de: ”Detta är för 
oss.” Men om något ont drabbade 
dem, tillskrev de Moses och hans 
anhängare den dåliga turen. Nu 
var orsaken till deras olycka helt 
visst hos Allah. Men de flesta av 
dem visste icke. 

133. Och de sade: ”Vilket tecken 
du än måtte visa fram att förhäxa 
oss med, kommer vi icke att tro 
på dig.”

134. Då sände Vi stormen och 
gräshopporna och lössen och 
grodorna och blodet, var och en 
för sig ett tydligt tecken, men de 
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135. Och när en bestraffning 
drabbade dem, sade de: ”Å, 
Moses, bed för oss till din Herre i 
enlighet med det som Han har 
lovat dig. Om du för undan 
straffet från oss, skall vi förvisso 
tro dig och vi skall helt visst 
sända Israels barn med dig.”

136. Men när Vi förde undan 
straffet från dem för en tid, som 
de skulle nå, tänk! De bröt
sitt löfte.

137. Så Vi hämnades på dem och 
dränkte dem i havet, eftersom de 
behandlade Våra tecken som 
lögner och var likgiltiga för dem.

138. Och Vi lät folket, som ansågs 
svagt, ärva de östra delarna av 
landet och de västra delarna av 
det, vilka Vi välsignade. Och din 
Herres nådiga ord gick i uppfyllel-
se för Israels barn eftersom
de var ståndaktiga, och Vi för-
störde fullständigt allt det Farao 
och hans folk hade byggt och allt 
de hade rest upp.

uppförde sig högmodigt och var 
ett syndigt folk.

139. Och Vi förde Israels barn 
genom havet och de kom till ett 
folk som var sina avgudar 
tillgivna. De (Israels barn) sade: 
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140. När det gäller dessa, skall 
allt de är upptagna av sannerli-
gen förstöras, och allt vad de gör 
skall vara förgäves.”

141. Han sade: ”Skall jag söka er 
en annan gud än Allah, när Han 
har upphöjt er över alla folk?”

142. Och kom ihåg den tid när Vi 
befriade er från Faraos folk som 
hemsökte er med svåra plågor, i 
det att de dräpte era söner och 
skonade era kvinnor. Och i det 
var det en stor prövning för er 
från er Herre.

143. Och Vi gav Moses ett löfte om 
trettio nätter och lade till tio. 
Sålunda fullständigades tiden 
som fastställts av hans Herre, 
fyrtio nätter. Och Moses sade till 
sin broder Aron: ”Tag min plats 
bland mitt folk i min frånvaro, 
och tag väl hand om dem och följ 
icke orosstiftarnas väg.”

”Å, Moses, gör en gud för oss, just 
som de har gudar.” Han sade: ”Ni 
är förvisso ett okunnigt folk,

144. Och när Moses kom vid Vår 
fastställda tid och hans Herre 
talade till honom, sade han:
”Min Herre, visa Dig Själv för mig 
så att jag kan se Dig.” Han svara-
de: ”Du skall icke se Mig. Men se 
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145. Gud sade: ”Å, Moses! Genom 
Mina budskap och Mina ord har 
Jag utvalt dig över din tids folk. 
Så tag ordentligt fasta på det Jag 
har givit dig och var bland de 
tacksamma.”

146. Och på tavlorna föreskrevs  
allting för honom av Oss, en 
förmaning och en förklaring av 
alla ting. ”Så håll fast vid dem, 
och uppmana ditt folk till att följa 
det bästa av dem. Snart skall Jag 
visa er överträdarnas boning.”

147. Snart skall Jag vända bort 
dem från Mina tecken, som 
uppför sig högmodigt och på ett 
orättfärdigt sätt i landet och även 
om de ser alla tecknen kommer 
de icke att tro på dem. Och om de 
ser rättfärdighetens väg, kommer 
de icke att antaga den som sin 
väg. Men om de ser syndens väg 
kommer de att anamma den som 
sin Väg. Det är för att de behand-

på berget, och om det står kvar på 
sin plats, då skall du se Mig.” Och 
när hans Herre uppenbarade Sig 
i Sin härlighet på berget, bröt Han 
det i bitar och Moses föll ned 
avsvimmad. När han repade sig 
sade han: ”Helig är Du, jag 
vänder mig till Dig och jag är den 
förste att tro.”
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148. Och de som förkastar Våra 
tecken och mötet i det tillkom-
mande, deras gärningar är 
förgäves. Kan de vänta sig att bli 
belönade för någonting utom för 
vad de gör?

149. Och i hans frånvaro gjorde 
Moses folk en kalv av sina pryd-
nadsföremål, en livlös kropp som 
åstadkom ett råmande ljud. Såg 
de icke att den varken talade till 
dem eller vägledde dem till någon 
väg? De tog den att tillbe och de 
var överträdare.

150. Och när de slogs av sam-
vetskval och såg att de verkligen 
hade irrat vilse, sade de: ”Om vår 
Herre icke har förbarmande med 
oss och förlåter oss, kommer vi 
förvisso att vara bland förlorar-
na.”

lade Våra tecken som lögner och 
var obekymrade om dem.

151. Och när Moses återvände till 
sitt folk, harmsen och sorgsen, 
sade han: ”Ont är det ni gjorde i 
mitt ställe i min frånvaro. 
Skyndade ni att uppfinna en 
utväg åt er själva utan att vänta 
på er Herres befallning?” Och 
han lade ned tavlorna och fattade 
sin broder i huvudet och drog
honom till sig. Han (Aron) sade: 
”Min moders son, folket dömde 
mig sannerligen som svag, och     
skulle till att döda mig. Låt därför 
icke fienderna fröjdas över min 
olycka och placera mig icke bland 
de orättfärdiga människorna.”
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152. Han (Moses) sade: ”Min 
Herre, förlåt mig och min broder, 
och giv oss tillträde till Din barm-
härtighet, och Du är den Barm-
härtigaste av dem som visar 
barmhärtighet.”

153. Beträffande dem som tog 
kalven att tillbedja, skall vrede 
från deras Herre komma över 
dem och förnedring i det nuva-
rande livet. Och på så sätt belö-
nar Vi dem som hittar på lögner.

154. Men de som gjorde onda 
gärningar och ångrade sig däref-
ter, och trodde, efter det är din 
Herre helt visst Synnerligen För-
låtande, Barmhärtig.

155. Och när Moses vrede avtog, 
tog han tavlorna och i deras skrift 
fanns vägledning och barmhär-
tighet för dem som fruktar sin 
Herre.

156. Och Moses valde sjuttio män 
av sitt folk för Vårt förordnande. 
Men när jordbävningen drabbade 
dem, sade Han: ”Min Herre,
om Du hade velat, kunde Du ha 
förintat dem före detta, och mig 
också. Kommer Du att förinta oss 
för det som de dåraktiga bland 
oss har gjort? Detta är ingenting 
annat än en prövning från Dig. 
Du låter vem helst Du behagar bli 
förintad av det och Du vägleder 
vem Du behagar. Du är vår 
Beskyddare, förlåt oss då,

253

Kapitel 7 AL-A’RÁF Del 9



och ha förbarmande med oss och 
Du är den Bäste av dem som 
förlåter,

157. och påbjud det goda för oss i 
denna världen såväl som i nästa, 
vi har vänt oss till Dig och söker
förlåtelse.” Gud svarade: ”Jag 
kommer att bestraffa vem Jag 
vill, men Min barmhärtighet
omfattar alla ting, så Jag kommer 
att påbjuda den för dem som 
handlar rättfärdigt och betalar 
Zakát och som tror på Våra 
tecken,

158. de som följer sändebudet, 
Profeten, analfabeten, som de  
finner omnämnd i Toran och 
Evangeliet som finns hos dem. 
Han ålägger dem det tillbörliga 
och förbjuder dem det otillbörliga 
och gör de nyttiga tingen tillåtna 
för dem och förbjuder dem de 
skadliga och lättar deras börda 
för dem och lossar de fjättrar som 
band dem. Så de som kommer att 
tro på honom och hedra och 
stödja honom och hjälpa honom 
och följa det ljus som har sänts 
ned med honom, dessa skall ha 
framgång.”

159. Säg: ”Å, mänsklighet! Jag är 
i sanning ett sändebud till er alla 
från Allah, Som himlarnas och 
jordens konungarike tillhör. Det
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160. Och av Moses folk finns det 
en grupp som vägleder männi-
skor  med  sanning och upprättar 
rättvisa därmed.

161. Och Vi delade upp dem i tolv 
stammar, åtskilda folk. Och när 
hans folk bad honom om vatten, 
gav Vi Moses en uppenbarelse
och sade: ”Slå klippan med din 
stav”, och från den sprang fram 
tolv källor, varje stam kände sin 
plats att dricka. Och Vi lät mol-
nen överskugga dem och Vi 
sände ned Manna och Salwá för 
dem, och Vi sade: ”Ät av de nyt-
tiga ting som Vi har försett er 
med.” Och de felade icke mot Oss, 
utan det var sig själva de felade 
mot.

finns ingen Gud utom Han. Han 
ger liv och orsakar död. Så tro på 
Allah och på Hans sändebud, 
Profeten, analfabeten, som tror 
på Allah och Hans ord, och följ
honom så att ni måtte bli rätt 
vägledda.”

162. Och minns den tid när det 
blev sagt till dem: ”Bo i denna 
stad och ät varhelst ni vill däri
och säg: ’Gud! Lätta vår börda’, 
och träd in genom porten i 
ödmjukhet, Vi skall förlåta er
era synder och Vi skall förvisso ge 
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i överflöd till dem som gör goda 
gärningar.”

163. Men överträdarna bland 
dem ändrade det till ett annat ord 
än det som var sagt till dem. Så Vi 
sände ett straff från himlen över
dem, på grund av deras ogärning.

164. Och fråga dem angående 
staden som stod vid havet. När de 
kränkte Sabbaten, när deras fisk 
kom till dem på deras vilodag och 
syntes på vattnets yta, men på 
den dagen när de icke hade 
Sabbat kom de icke till dem. 
Således prövade Vi dem eftersom 
de var upproriska.

165. Och när en grupp bland dem 
sade: ”Varför förmanar ni ett folk
som Allah ämnar förinta eller 
straffa med ett strängt straff?” De 
svarade: ”För att bli förlåtna i er 
Herres ögon och så att de kanske 
fruktar Allah.”

166. Och när de glömde allt det 
med vilket de hade förmanats, 
räddade Vi dem som förbjöd det 
otillbörliga och Vi grep överträ-
darna med ett svårt straff på 
grund av de synder de brukade 
begå.

167. Och när de fräckt gjorde 
uppror mot det som de hade 
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168. Och minns den tid då din 
Herre kungjorde att Han, fram till 
uppståndelsens dag, förvisso 
skulle uppresa sådana emot 
dem, som skulle hemsöka dem 
med svåra plågor. Din Herre är 
helt visst Snabb att vedergälla
och helt visst är Han också 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

169. Och vi bröt upp dem i olika 
folk på jorden. Bland dem finns 
de som är rättfärdiga och bland 
dem finns de som är annorlunda. 
Och Vi prövade dem med goda 
ting och onda ting på det att de 
måtte vända tillbaka.

170. Sedan kom en ond genera-
tion som ärvde boken efter dem. 
De tar denna låga världs futtiga 
goda och säger: ”Det kommer att 
förlåtas oss.” Men om liknande 
ting kom till dem igen, skulle de 
ta dem. Togs icke bokens förbund 
ifrån dem, så att de icke skulle 
säga något utom sanningen om
Allah? Och de har studerat det 
som finns däri. Och boningen i 
det tillkommande är bättre för 
dem som är rättfärdiga. Vill ni då 
icke förstå?

förbjudits, sade Vi till dem:
”Var ni föraktade apor.”

257

Kapitel 7 AL-A’RÁF Del 9



172. Och när Vi fick berget till att 
luta över dem som om det var ett 
valv och de trodde att det skulle 
falla över dem, sade Vi: ”Håll fast 
det som Vi har givit er och kom 
ihåg det som finns däri, så att ni 
måtte bli räddade.”

173. Och när din Herre fram-
bringade avkomma från Adams 
barn, av deras länder, och lät 
dem bära vittnesbörd mot sig 
själva genom att säga: ”Är jag icke 
er Herre?” De sade: ”Jo, vi bär 
vittnesbörd.” Detta gjorde Han så 
att ni icke på uppståndelsens dag
skulle säga: ”Vi var förvisso 
omedvetna om detta.”

174. Eller så att ni icke skulle 
säga: ”Det var bara våra fäder 
som förband avgudar med Gud i 
det förgångna och vi var bara en 
generation efter dem. Vill Du då 
förinta oss för det som lögnarna 
gjorde?”

175. Och sålunda gör Vi tecknen 
tydliga så att de måtte bli förma-
nade och så att de måtte återvän-
da till Oss.
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176. Och berätta för dem histori-
en om honom som Vi gav Våra 
tecken till, men som gick bort 
från dem, så satan följde efter 
honom och han blev en av dem 
som irrar vilse.

177. Och om Vi så hade behagat, 
skulle Vi ha upphöjt honom 
därmed, men han drogs till
jorden och följde sina onda begär. 
Hans fall är likt en hund, som 
räcker ut sin tunga av utmatt-
ning medan den skäller på dig, 
oavsett om du gör en rörelse för 
att kasta en sten på den eller låter 
den vara ifred. Sådant är fallet 
med folket som förkastar Våra 
tecken. Så berätta episoder från 
historien för dem så att de måtte 
fundera på att dra lärdom av 
dem.

178. Ont är folket som behandlar 
Våra tecken som lögner. Och de 
gjorde sig själva orätt.

179. Den som Allah vägleder går 
på den rätta vägen. Och de som 
Han anser vara i villfarelse, det är 
dessa som kommer att vara 
förlorarna.

180. Vi har sannerligen skapat 
många av Djinnerna  och männi-
skorna vars slut skall bli helvetet. 
De har hjärtan men de förstår 
icke med dem och de har ögon 
men de ser icke med dem och de 
har öron men hör icke med dem. 
De är lika boskap, nej, de är ännu 

259

Kapitel 7 AL-A’RÁF Del 9



181. Och endast till Allah hör alla 
fullkomliga egenskaper. Så 
åkalla Honom med dessa namn. 
Och lämna dem ensamma som
avviker från den rätta vägen 
beträffande Hans egenskaper. De 
skall återgäldas för vad de gör.

182. Och bland dem som Vi har 
skapat finns det ett folk som 
vägleder människor med sanning 
och skipar rättvisa därmed.

183. Och de som förkastar Våra 
tecken, dem kommer Vi att draga 
mot förintelse, steg för steg på ett 
sätt de icke känner till.

184. Och Jag ger dem uppskov, 
Min plan är förvisso mäktig.

185. Har de icke besinnat att det 
icke finns någonting av vansinne 
hos deras följeslagare? Han är 
bara en ren förmanare.

mer vilse. De är verkligen helt 
obekymrade.

186. Och ser de icke på himlar-
nas och jordens konungarike och 
alla ting som Allah har skapat? 
Och ser de icke att måhända 
deras egen tid redan närmar sig? 
Vad kommer de då att tro på efter 
denna berättelse?

187. För den som Allah bedömer 
som vilse kan det icke finnas 
någon vägledare. Och Han läm-
nar sådana i deras överträdelse, 
vandrande i förvirring.
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188. De frågar dig om timmen: 
”När kommer den att inträffa?” 
Säg: ”Kännedomen om den finns 
bara hos min Herre. Ingen kan
uppenbara den på dess tid utom 
Han. Den vilar tungt över himlar-
na och jorden. Den skall icke 
komma över er annat än helt 
plötsligt. De frågar dig som om du 
vore väl bekant därmed. Säg: 
”Kännedomen om den finns bara
hos Allah, men de flesta männi-
skor vet det icke.”

189. Säg: ”Jag har ingen makt att 
uppnå varken vinst eller förlust 
för mig själv, utom det som Allah 
vill. Och om jag hade kunskap om 
det osedda, skulle jag ha tillför-
säkrat mig ett överflöd av det 
goda, och det onda skulle icke ha 
vidrört mig. Jag är bara en varna-
re och en glädjebudbärare till ett 
folk som tror.”

190. Det är Han Som har skapat 
er från ett enda väsen, och gjort 
dess maka från den, så att
han kan finna hugsvalelse hos 
henne. Och när han täckte henne 
befruktades hon och bar en lätt 
börda och gick omkring med den. 
Och när hon blev tung, bad de 
båda till Allah: ”Om Du ger oss ett 
välartat, rättfärdigt barn, kom-
mer vi helt säkert att vara bland 
de tacksamma.”

191. Men när Han ger dem ett 
välartat barn, förbinder de av-
gudar med Honom beträffande 
det som Han har givit dem. Men 
Allah är upphöjd över det som de 
förbinder med Honom.
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192. Förbinder de dem som med-
hjälpare med Honom, de som icke 
skapar någonting utan själva är 
skapade?

193. Och de kan icke ge dem 
någon hjälp, icke heller kan de 
hjälpa sig själva.

194. Och om ni kallar dem till 
vägledning, kommer de icke att 
följa er. Det är detsamma för er 
vare sig ni kallar dem eller förblir 
tysta.

195. De som ni åkallar bredvid 
Allah är förvisso enbart tjänare 
precis som ni. Åkalla dem då och 
låt dem svara er, om ni är sann-
färdiga.

196. Har de fötter att gå med, eller 
har de händer att hålla med, eller 
har de ögon att se med, eller har 
de öron att höra med? Säg:
”Åkalla de medhjälpare ni för-
binder med Gud, planlägg då ni 
alla mot mig och giv mig
inget uppskov.

197. Sannerligen, min beskydda-
re är Allah Som har uppenbarat 
denna bok. Och Han beskyddar 
de rättfärdiga.

198. Och dem ni åkallar bredvid 
Honom har ingen makt att hjälpa 
er, icke heller kan de hjälpa sig 
själva”,
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200. Var fördragsam, och påbjud 
vänlighet, och vänd dig bort från 
de okunniga.

201. Och om ett ont förslag, som 
kommer som en viskning från 
satan, ansätter dig, sök då skydd 
hos Allah, Han är förvisso 
Allhörande, Allvetande.

202. Beträffande de rättfärdiga, 
när en hastig ingivelse från satan 
berör dem, kommer de ihåg Gud, 
och se! De börjar se på rätt sätt.

203. Och deras bröder drar in
dem i villfarelse, och de slappnar 
icke av.

204. Och när du icke visar dem 
ett nytt tecken, säger de: ”Varför 
har du icke hittat på ett?” Säg: 
”Jag följer bara det som har 
uppenbarats för mig från min 
Herre. Dessa är upplysande 
tecken från er Herre och en 
vägledning och välsignelse för ett 
folk som tror.”

199. och om ni inbjuder dem till 
er vägledning, hör de icke. Och 
du ser att det verkar som om de 
tittar emot dig, men de ser icke.

205. Och när Qur’anen läses upp, 
lyssna uppmärksamt till den och 
håll tyst, på det att ni måtte visas 
barmhärtighet.
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206. Och kom ihåg din Herre i ditt 
sinne, med ödmjukhet och 
fruktan, och utan högljuddhet på 
morgnar och kvällar, och var icke
bland de likgiltiga.

207. Sannerligen, de som är nära 
din Herre vänder sig icke bort 
med högmod från att tillbe
Honom, utan de lovprisar Honom 
och kastar sig ödmjukt ned inför 
Honom.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madina) och inne-

håller sjuttiosex verser. De tillgångar man tilldelas av Allah till 

följd av krig kallas anfál.

I kapitlet finns en mer ingående beskrivning av den timma 

eller uppståndelse, vars tidpunkt de icke troende frågade om i 

det föregående kapitlet, al-a’ráf, vers 188. Det står att denna 

timma är slagen för araberna, och det kommer att resultera i att 

epoken med trolöshet och avguderi  upphör.

I slutet av det föregående kapitlet varslades man om att 

mycket svåra tider är att vänta och att man därför redan nu bör 

böja sig ned och ödmjukt vädja till Allah, eftersom det enbart är 

genom böner som alla dessa svårigheter kan röjas undan.

Redan i inledningen av kapitlet har glädjande budskap givits 

om att de troende genom dessa svårigheter kommer att komma 

ur sin fattigdom. Bland dessa svårigheter är den första det 

beskrivna slaget vid Badr. 

På samma sätt som det mot slutet av det föregående kapitlet 

lades särskild vikt vid bedjandet, så ser vi att den seger musli-

merna vann under slaget vid Badr var just ett resultat av den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

särskilda böner. I övrigt var motståndarna från Mecka, som 

Profetens trehundratretton anhängare stod inför, bättre utrus-

tade i alla avseenden, förutom beträffande sin andlighet. De 

hade utmärkta riddjur och vapen. I deras armé ingick skickliga 

bågskyttar. Därutöver fanns kvinnor som sjöng uppviglande 

stridssånger och vars stämmor fick de stridande till att bli näst 

intill maniska. Men det var den Helige Profetens, Allahs välsig-

nelser och frid vare med honom, böner som gjorde att de    
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segrade, de böner han bad i sitt tält i absolut ödmjukhet och då 

hans mantel upprepade gånger föll ned från hans axlar och som 

Abu Bakr, måtte Allah vara nöjd med honom, varje gång lade till 

rätta igen. Den bönens viktigaste del var när Profeten upprepa-

de gånger sade: ”Syftet med människornas och Djinnernas 

skapelse är att tillbe, och om dessa människor som jag särskilt 

fostrat för denna tillbedjan dödas, så kommer det aldrig att 

finnas någon grupp människor i världen som sant tillber Dig.”

(                                                       Allahúmma in túhlak há-

dhihill ’isábatu min ahlíl islámi la tu’badú fil ard) (Muslim Kitabul 

Djihád). 

Segern vid Badr var således ett resultat av att Allah hörde den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

böner.

Vidare har det förklarats för de troende att det som utgör en 

tydlig åtskillnad mellan en sann och en falsk person enbart är 

rättfärdigheten. Om de även i framtiden hyser förhoppningar 

om att segra över stora makter så är det bara möjligt om de 

håller fast vid sin rättfärdighet.

Här har det även förklarats att den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och hans anhängare 

aldrig skulle ha stridit, såvida man inte först sökt omvandla 

deras tro genom krig. Den allra största ondskan på jorden har 

alltid begåtts och kommer alltid att begås då man med vapen 

försöker omvandla andras tro. I sådana fall är det tillåtet att 

försvara sig själv till dess att denna ondska upphör.

Det konstateras även att man måste komma ihåg Allah 

mycket och ofta för att kunna bli ståndaktig. Således förmedlas 

ett glädjande budskap till dem som även under fruktansvärda 

krig fortsätter komma ihåg Allah, om att de kommer att bli 

framgångsrika, eftersom varje framgång är förknippad med 

ihågkommelsen av Allah.
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I de två sista verserna av detta kapitel nämns att om påtryck-

ningarna från fienden blir outhärdliga och de troende tvingas 

migrera från sitt land, så kommer denna migration på Allahs 

väg att bli framgångsrik och i utbyte kommer de att få hjälp från 

Allah. Förutom Hans förlåtelse kommer även deras uppehälle 

att utökas avsevärt. 

Denna profetia har gått i  uppfyllelse under alla tider. De 

välsignelser rörande människornas förnödenheter i form av 

krigsbyte, som nämns i inledningen av kapitlet, beskrivs nu 

även i andra former, till exempel att även människornas medel 

till uppehälle avsevärt kommer att utökas genom emigrationen.
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Sura AL-ANFÁL
(Uppenbarad efter hidjra)

2. De frågar dig om krigsbytena. 
Säg: ”Krigsbytena är för Allah och 
sändebudet. Så frukta Allah och 
ställ tillrätta mellan er och lyd
Allah och Hans sändebud, om ni 
är troende.”

3. Endast de är sanna troende 
vilkas hjärtan darrar när Allahs 
namn nämns, och när Hans 
tecken läses upp för dem ökar de 
sin tro, och som sätter sin lit till 
sin Herre,

4. och de som förrättar bönen 
och ger ut av det som Vi har 
försett dem med.

5. Det är dessa som är sanna 
troende. De har upphöjda grader 
i rang hos sin Herre så väl som 
förlåtelse och ett hederligt under-
håll.

6. På samma sätt som det var din 
Herre Som med  rätta hämtade ut 
dig från ditt hus, medan en grupp 
av de troende ogillade det, därför 
hjälpte Han dig mot fienden.

7. De tvistar med dig om san-
ningen efter det att den har blivit 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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8. Och kom ihåg den tid när Allah 
lovade er att en av de två grupper-
na* skulle bli era och ni önskade 
att den obeväpnade skulle bli er
men Allah önskade att bestämt 
upprätta sanningen genom Sina 
ord och att skära av de icke
troendes rötter,

9. på det att Han måtte fast 
upprätta sanningen och omintet-
göra det som är falskt, fastän de 
skyldiga kanske ogillar det.

10. När ni bönföll om er Herres 
hjälp och Han besvarade er bön 
och sade: ”Jag kommer sannerli-
gen att hjälpa er med ett tusen 
änglar, som kommer efter var-
andra.”

11. Och Allah gjorde det bara som 
glädjebudskap så att era hjärtan 
kunde ges frid därigenom. Men 
hjälp kommer endast från Allah, 
Allah är förvisso Mäktig, Vis.

12. När Han lät sömn komma 
över er som ett tecken på trygghet 
från Honom, och Han sände ned 
vatten över er från molnen, så att
Han kunde rena er därmed, och 
ta bort satans orenhet från er, 
och så att Han kunde styrka
era hjärtan och göra era steg 
fasta därigenom.

uppenbar, som om de drevs till 
döds medan de faktiskt ser den.
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* 8:8 Det vill säga, den väl beväpnade armén från Mecka (mákka) och karavanen, bara lätt 
beväpnad, färdades mot Mecka norrifrån.
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13. När din Herre uppenbarade 
för änglarna och sade: ”Jag är 
med er, så ge ståndaktighet till 
dem som tror.  Jag kommer att 
kasta skräck i de icke troendes 
hjärtan. Slå dem då på den övre 
delen av nacken och hugg av alla 
fingertoppar.”

14. Det är för att de har gjort 
motstånd mot Allah och Hans 
sändebud. Och för den som
gör motstånd mot Allah och Hans 
sändebud, är Allah förvisso 
Sträng i vedergällning.

15. Det är ert straff, smaka det 
då, och vet att för de icke troende 
finns eldens straff.

16. Å, ni som tror! När ni möter 
dem som icke tror och de rycker 
fram i styrka, vänd icke era 
ryggar mot dem.

17. Och den som vänder sin rygg 
mot dem en sådan dag, såvida det 
icke är en stridsmanöver eller en 
vändning för att förena sig
med ett annat kompani, han 
ådrager sig verkligen Allahs 
vrede, och helvetet skall bli
hans boning. Och en ond plats är 
det.

18. Så ni dräpte dem icke, utan 
det var Allah Som dräpte dem. 
Och du kastade icke de små 
stenarna när du kastade, utan 
det var Allah som kastade, på det 
att Han måtte störta omkull de 
icke troende och på det att Han 
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måtte förläna de troende en 
prövning från Sig Själv, en god 
prövning. Allah är förvisso 
Allhörande, Allvetande.

19. Det är vad som hände, och vet 
att Allah kommer att försvaga de 
icke troendes listiga planer.

20. Om ni troende sökte en seger, 
då har en seger verkligen kommit 
till er. Och om ni icke troende 
avstår, vore det bättre för er, men 
om ni återvänder till fiendskap 
kommer Vi också att återvända. 
Och ert sällskap skall icke vara er 
till  någon hjälp, hur stort det än 
må vara, och vet att Allah är med 
de troende.

21. Å, ni som tror! Lyd Allah och 
Hans sändebud och vänd er icke 
bort från honom när ni hör 
honom tala.

22. Och var icke lika dem som 
säger: ”Vi hör”, fastän de icke hör.

23. I Allahs ögon är de uslaste 
kräken förvisso de döva och de 
stumma, som icke vill förstå.
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24. Och om Allah hade känt 
något gott i dem, skulle Han 
otvivelaktigt ha låtit dem kunna
höra. Och om Han nu låter dem 
kunna höra, kommer de att 
vända sig bort i motvilja.
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25. Å, ni som tror! Besvara Allah 
och sändebudet när han ropar till 
er att han kan ge er liv, och vet att 
Allah finns mellan en människa 
och hennes hjärta, och att det är 
Honom Som ni kommer att 
samlas till.

26. Och akta er för en hemsökelse 
som förvisso icke uteslutande 
drabbar dem bland er som har 
felat. Och vet att Allah är Sträng i 
att återgälda.

27. Och kom ihåg den tid när ni 
var få och ansågs svaga i landet, 
och fruktade att folk skulle rycka 
bort er, men Han skyddade er och 
styrkte er med Sin hjälp och 
försåg er med goda ting, så att ni 
måtte vara tacksamma.

28. Å, ni som tror! Svik icke Allah 
och sändebudet, så som ni så 
många gånger svikit era förtroen-
den, och ni vet det.
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29. Och vet att era ägodelar och 
era barn bara är en prövning och 
att det är hos Allah det finns en 
stor belöning.

30. Å, ni som tror! Om ni fruktar
Allah, kommer Han att skänka er 
en åtskillnad och kommer att 
avlägsna era synder från er och 
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31. Och kom ihåg den tid när de 
icke troende tänkte ut planer mot 
dig, om att sätta dig i fängelse 
eller dräpa dig eller förvisa dig. 
Och de planerade och Allah 
planerade också, och Allah är den 
Bäste av planläggare.

32. Och när Våra verser läses 
upp för dem, säger de: ”Vi har 
hört.” Om vi önskade kunde vi
säkerligen säga dess like. Detta 
är ingenting annat än enbart 
historier från urtiden.

33. Och kom ihåg den tid när de 
sade: ”Å, Allah, om detta verkli-
gen är sanningen från Dig, låt det
då regna ner stenar från himlen 
över oss eller bringa ned ett svårt 
straff över oss.”

34. Men Allah är icke sådan att 
Han ville straffa dem medan du 
var bland dem, och Allah ville 
icke straffa dem medan de sökte 
förlåtelse.
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förlåta er, och Allah är den stora 
frikostighetens Herre.

35. Och vilken ursäkt har de nu 
för att Allah icke skall straffa 
dem, när de hindrar människor 
från den heliga moskén och de
icke är dess sanna väktare? Dess 
sanna  väktare är bara de rättfär-
diga, men de flesta av dem vet det 
icke.
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36. Och deras böner vid det 
heliga huset är ingenting annat 
än visslande och klappande i
händerna. ”Smaka då straffet för 
att ni icke trodde.”

37. De som icke tror ger förvisso 
ut av sin egendom för att vända 
bort människor från Allahs väg. 
De kommer helt visst att fortsätta
med att ge ut av den, men det 
kommer icke att resultera i 
någonting utom klagan och sorg 
över deras totala misslyckande, 
och sedan skall de besegras totalt. 
Och de icke troende skall samlas i 
helvetet,

38. så att Allah kan avskilja de 
usla från de gedigna och placera 
de usla på varandra, och stapla 
upp dem, alla tillsammans, och 
sedan kasta in dem i helvetet. 
Dessa är verkligen förlorare.

39. Säg till dem som icke tror att 
de kommer att förlåtas det som är 
förgånget, om de upphör, men om 
de återvänder till det, då har 
sannerligen de tidigare folkens
exempel redan gått dem i förväg.
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40. Och bekämpa dem till dess 
att det icke råder någon förföljel-
se och religionen helt är för Allah. 
Men om de upphör, då är Allah 
förvisso Uppmärksam på vad de 
gör.

41. Och om de vänder sina ryggar 
till, vet då att Allah är er 
Beskyddare. Vilken utmärkt 
Beskyddare och vilken utmärkt 
Hjälpare!
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42. Och vet att av vad helst ni tar 
som krigsbyte, är en femtedel 
därav för Allahs religion och för 
sändebudet och hans närmaste 
och föräldralösa och behövande 
och vägfarande, om ni tror på 
Allah och på det som Vi har sänt
ned till Vår tjänare på åtskillna-
dens dag, den dag då de två 
arméerna möttes*, och Allah har 
makt att göra allt vad Han vill.
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43. När ni var på dalens närmare 
sluttning och de var på den bortre 
sluttningen och karavanen var 
nedanför er. Och om ni, båda  
inbegripna parter, skulle göra en 
överenskommelse beträffande 
tiden för drabbningen, skulle ni 
säkert ha varit oense beträffande
överenskommelsen för att det 
skulle passa era egna intressen. 
Men det var förutsagt att Allah 
skulle bestämma tiden för att 
fullborda det som bestämts, så 
att de måtte förgås som är dömda  
att förgås genom en uppenbar 
rättvisa och så att den måtte 
överleva som förtjänade att 
överleva genom en tydlig rättvisa. 
Och Allah är förvisso Allhörande, 
Allvetande.

* 8:42 Slaget vid Badr.

44. När Allah visade dem för dig i 
ett tillstånd av dvala som få till 
antalet, och om Han hade visat 
dem för dig som många, skulle ni 
säkerligen ha vacklat och ha varit 
oense med varandra om saken, 
men Allah räddade er. Han har 
sannerligen full kunskap om det 
som finns i era bröst.

DEL 10
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45. Och när Han, vid tiden för 
sammandrabbningen, lät dem 
tyckas få i era ögon och lät er 
tyckas få i deras ögon, på det att 
Allah måtte åstadkomma det som 
bestämts. Och alla angelägen-
heter skall återföras till Allah för 
beslut.
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47. Och åtlyd Allah och Hans 
sändebud och tvista icke med 
varandra så att ni icke vacklar 
och er kraft lämnar er. Och var 
ståndaktiga, Allah är förvisso 
med dem som är ståndaktiga.

48. Och var icke lika dem som 
kom från sina hem för att skryta 
om sina dåd och för att visa fram 
dem för folk, och de hindrar 
människor från att nå Allahs väg, 
och Allah omfattar allt vad de gör.

49. Och när en som var satans 
avbild lät deras gärningar tyckas 
dem härliga och sade: ”Ingen av 
människor skall vinna seger över 
er denna dag, och jag är er 
beskyddare.” Men när de två 
arméerna blev synliga för varand-
ra, gjorde han tvärt helt om och 
sade: ”Jag har förvisso ingenting 
med er att göra, jag ser förvisso 
vad ni icke ser. Jag fruktar 
förvisso Allah, och Allah är 
Sträng i att straffa.”

46. Å, ni som tror! När ni drabbar 
samman med en armé, var 
beslutsamma, och kom ihåg 
Allah mycket, så att ni måtte ha 
framgång.
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50. När hycklarna och de i vilkas 
hjärtan det finns en sjukdom 
sade: ”Deras religion har lurat 
dessa människor.” Och för den 
som sätter sin lit till Allah, är 
Allah förvisso Mäktig, Vis.

51. Och om du kunde se när 
änglarna tar bort själarna från 
dem som icke tror och slår deras
ansikten och ryggar och säger: 
”Smaka ni straffet att brinna.
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52. Detta är på grund av det
som era händer har sänt i förväg 
för er och vet att Allah icke alls är 
orättvis mot Sina tjänare.”

53. Deras tillstånd är som Faraos 
folks och de före dem. De trodde 
icke på Allahs tecken, så Allah 
bestraffade dem för deras synder. 
Allah är förvisso Mäktig och 
Sträng i att straffa.

54. Detta är för att Allah aldrig 
skulle ändra en ynnest som Han 
har förlänat ett folk såvida de icke 
ändrar sitt eget tillstånd, och vet 
att Allah är Allhörande, All-
vetande.

55. Deras tillstånd är som Faraos 
folks och de före dem. De förkas-
tade sin Herres tecken, så Vi 
förintade dem för deras synder. 
Och Vi dränkte Faraos folk, ty de 
var alla orättfärdiga.
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56. De som i Allahs ögon är de 
uslaste kräken är förvisso de som 
är otacksamma, så de vill icke 
tro,

57. de med vilka du har slutit 
förbund, sedan bryter de sitt 
förbund varje gång, och de 
fruktar icke Gud.
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58. Så om du besegrar dem i krig, 
slå  de arméer som är bakom dem 
med fruktan genom att skingra 
dem, så att de måtte bli förmana-
de.

59. Och om du fruktar förräderi 
från ett folk, kasta med rätta 
tillbaka förbundet till dem. Allah 
älskar förvisso icke de förrädiska.

60. Och låt icke de som förnekar, 
tro att de kan överträffa Oss. De 
kan förvisso icke omintetgöra 
Guds avsikt.

61. Och gör redo för dem vad ni 
kan av beväpnad styrka och av
bestyckade utposter vid gränsen, 
med vilka ni kan skrämma Allahs 
fiende och er fiende och andra 
förutom dem, som ni icke känner 
till, men Allah känner dem. Och 
vad helst ni ger ut på Allahs väg, 
skall till fullo återbetalas till er 
och ni skall icke göras orätt.
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64. och Han har förenat deras 
hjärtan i  tillgivenhet. Och om du 
hade förbrukat allt som finns på 
jorden, kunde du icke ha förenat
deras hjärtan i tillgivenhet, men 
Allah har skapat tillgivenhet 
mellan dem. Han är förvisso
Mäktig, Vis.

65. Å, Profet, Allah är Tillräcklig 
för dig och för dem av de troende 
som följer dig.

66. Å, Profet, mana de troende till 
strid. Om det finns tjugo av er 
som är ståndaktiga, skall de 
besegra tvåhundra, och om det 
finns hundra av er, skall de 
besegra ett tusen av dem som 
icke tror, eftersom de är ett folk 
som icke förstår.

67. För närvarande har Allah 
lättat er börda, ty Han vet att det 
finns svaghet i er. Så om det finns 
hundra av er som är ståndaktiga,
skall de besegra tvåhundra, och 
om det finns tusen av er, skall de 
besegra två tusen genom Allahs 
befallning. Och Allah är med dem 
som är ståndaktiga.
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62. Och om de är benägna till 
fred, närma dig du också den, 
och sätt din lit till Allah. Det är 
förvisso Han som är Allhörande, 
Allvetande.

63. Och om de avser att bedraga 
dig, då är Allah förvisso tillräcklig 
för dig. Det är Han Som har styrkt 
dig med Sin hjälp och med de
troende,

Kapitel 8 AL-ANFÁL Del 10



68. Det passar sig icke för en 
Profet att han skall ha fångar 
förrän han invecklas i reguljära
strider som ledde till blodsutgju-
telse i landet.  Ni eftertraktar 
denna världens goda, medan 
Allah önskar det tillkommande 
för er. Och Allah är Mäktig, Vis.

69. Hade det icke funnits ett 
påbud från Allah som hade gått i 
förväg, skulle svårt betryck 
sannerligen ha drabbat er som 
följd av det ni tog.

71. Å, Profet, säg till de fångar 
som är i era händer: ”Om Allah 
känner till något gott i era 
hjärtan, kommer Han att ge er 
något bättre än det som har tagits 
från er, och Han kommer att för-
låta er. Och Allah är Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.”

70. Så ät av det som ni har vunnit 
i krig som lagligt och gott, och 
frukta Allah. Allah är förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

72. Och om de ämnar förråda din 
tillit, har de redan tidigare förrått 
Allah, Så Han gjorde dem 
maktlösa Och Allah är All-
vetande, Vis.

73. De som trodde och lämnade 
sina hem och strävade med sin 
egendom och sina liv för Allahs 
sak, och de som gav dem
skydd och hjälp, är helt visst  
varandras vänner. Men när det 
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gäller de som trodde men icke 
lämnade sina hem, är ni icke alls
ansvariga för deras beskydd 
förrän de lämnar sina hem. Men 
om de söker er hjälp beträffande 
religionen, då är det er plikt att 
hjälpa dem, utom mot ett folk 
mellan vilket och er själva det 
finns en pakt. Och Allah ser vad 
ni gör.

74. Och de som icke tror är 
varandras vänner. Om ni icke gör 
det ni är befallda, kommer det att 
uppstå ett missförhållande och 
svår oreda i landet.

75. Och de som trodde och 
lämnade sina hem och strävade 
för Allahs sak, och de som gav 
dem skydd och hjälp, dessa är
verkligen sanna troende. För dem 
finns förlåtelse och ett hedersamt 
underhåll.

76. Och de som kommit till tro 
sedan dess och lämnade sina 
hem och strävar för Allahs sak 
tillsammans med er, dessa är av 
er, och  beträffande blodsförvan-
ter är de närmare varandra
i Allahs bok. Allah känner för-
visso alla ting väl.
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Kapitel 9

AT-TÁUBA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller etthundratjugonio  verser.

Frågor kring de krig som nämns i slutet av kapitel al-anfál, 

samt de prövningar och belöningar som är knutna till dessa 

beskrivs redan i inledningen av kapitlet. Det konstateras att 

fienden kommer att besegras och tvingas sluta förbund med 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, och hans anhängare. Rättvisan kräver alltså att så 

länge fienderna håller sitt förbund så bör muslimerna absolut 

inte bryta det.  

De skadliga följderna av att bryta sina förbund, ett ämne som 

berörts i olika former av alla tidigare kapitel, inklusive al-fátiha, 

nämns även i detta kapitel. Fienden bestraffas om den bryter 

sina förbund och även de troende varnas och uppmanas till att 

till varje pris hålla sina avtal. 

I detta kapitel nämns upprepade gånger att ingen av de 

troendes segrar säkerställts genom bättre vapen eller överlägset 

antal, och det skulle inte heller vara möjligt. I detta avseende 

nämns slaget vid Hunain då muslimerna var många fler jämfört 

med fienden, och vissa muslimer förväntade sig inte att de 

skulle kunna besegras, då de brukade segra även över 

storslagna arméer när de var få till antalet. Det förklaras för 

dem att då de var få, var det på grund av den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, böner, som de 

segrade, och därför krossas nu deras förväntningar om att vara 

överlägsna. Men efter detta förkrossande nederlag kommer de 

återigen att segra genom denne Profets böner och sin egen 

ståndfasthet.
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  Därefter står det om enorma rikedomar som kommer att 

skänkas till de troende, vilket ledde till att svartsjuka hycklare 

gick så långt som till att göra invändningar mot den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, och säga 

att han varit bedräglig när han delat ut dessa rikedomar. Detta 

trots att inga av de rikedomar som den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, delade ut gick till hans 

anhöriga, utan till migrerade, fattiga, behövande, nödställda 

och svårt skuldsatta. Det varnas således för att anklaga denne 

oförvitliga Profet. Den som gör så riskerar att förgöras. Det är i 

själva verket de som kommer med sådana anklagelser som är 

oärliga och bedrägliga.

I slutet av kapitlet finns en vers som konstaterar att detta är 

en Profet som utstår besvär för allas välbefinnande. Alla 

svårigheter som drabbar de troende på Allahs väg är mycket 

plågsamma för honom, och hårdheten mot de icke troende 

beror inte alls på att hans hjärta är hårt. Hans hjärta är i själva 

verket så ömsint och barmhärtigt att han är en förkroppsligad 

manifestation av Allah, den Barmhärtige.



Sura AT-TÁUBA
(Uppenbarad efter hidjra)

1. Detta är ett tillkännagivande 
av ett fullständigt frikännande för 
Allah och Hans sändebud när det 
gäller allt ansvar gentemot 
avgudadyrkarna med vilka ni 
hade slutit förbund.

2. Så gå omkring i landet i fyra 
månader och vet att ni icke kan 
tillintetgöra Allahs plan och att 
Allah kommer att förödmjuka
de icke troende.

3. Och detta är en kungörelse 
från Allah och Hans sändebud till 
folket på dagen för den stora 
vallfarten, att Allah går fri för 
avgudadyrkarna och så gör Hans 
sändebud. Så om ni ångrar er, 
kommer det att vara bättre för er, 
men om ni vänder er bort, vet då 
att ni icke kan tillintetgöra Allahs 
plan. Och ge budskap om ett 
smärtsamt straff till dem som 
icke tror,

4. utom de av avgudadyrkarna 
med vilka ni ingått fördrag och 
som icke efteråt kommit till korta 
när det gäller att uppfylla sina 
skyldigheter gentemot er och icke 
heller hjälpt någon mot er. Så 
fullfölj fördraget ni har ingått med 
dem till deras tid. Allah älskar 
förvisso dem som är rättfärdiga.

5. Och när de helgade månader-
na har passerat, dräp då de 
avgudadyrkare som brutit sina 
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6. Och om någon av avguda-
dyrkarna söker skydd hos dig, giv 
honom skydd så att han kan höra 
Allahs ord, för honom sedan till
hans trygghetsplats. Det är för att 
de är ett folk som icke har någon 
kunskap.

7. Hur kan det finnas ett fördrag
mellan dessa avgudadyrkare 
med Allah och Hans sändebud, 
utom de med vilka ni ingick för-
drag vid den heliga moskén? Så 
länge de står fast vid fördraget 
med er, stå då fast vid ert fördrag 
med dem. Allah älskar förvisso 
dem som är rättfärdiga.

8. Hur skulle det kunna vara, om 
de framhärdar mot er, om de icke 
iakttar något släktskapsband 
eller förbund beträffande er.
De skulle behaga er med sina 
munnar medan deras hjärtan 
förnekar och de flesta av dem är 
svekfulla.

9. De schackrar bort Allahs 
tecken för ett futtigt pris och 
vänder bort människor från Hans 
väg. Det de gör är sannerligen 
ont.

fördrag var helst ni finner dem 
och tag dem till fånga, och beläg-
ra dem och ligg och vänta på dem 
vid varje bakhållsplats. Men om 
de ångrar sig och förrättar bönen 
och betalar Zakát, lämna då 
deras väg fri. Allah är förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

10. De uppmärksammar icke 
något släktskapsband eller för-
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11. Men om de ångrar sig och 
förrättar bönen och betalar Zakát 
då är de era trosfränder. Och Vi 
förklarar tecknen för ett folk som 
har kunskap.

12. Och om de bryter sina eder 
efter sitt fördrag, och smädar er 
religion, strid då mot dessa 
otrons ledare på det att de måtte 
upphöra, de bryr sig sannerligen 
inte om sina eder.

13. Vill ni icke strida mot ett folk 
som har brutit sina eder och som 
har planerat att köra ut sändebu-
det ur landet och de var de första 
att börja med fientligheter mot er? 
Fruktar ni dem? Nej, Allah är Den 
mest värdige att frukta, om ni är 
troende.

14. Strid mot dem så att Allah 
måtte straffa dem genom era 
händer och förödmjuka dem
och hjälpa er till seger mot dem 
och lätta sinnet för ett folk som 
tror,

15. och att Han måtte föra bort 
vreden från deras hjärtan. Och 
Allah vänder Sig med barm-
härtighet till vem Han än beha-
gar. Och Allah är Allvetande, Vis.

bund beträffande någon som litar 
på dem. Och det är de som är 
överträdarna.

16. Tror ni att ni skulle lämnas 
ensamma medan Allah ännu icke 
har känt dem av er som strävar 
för Allahs sak och icke tar någon 
till nära vän förutom Allah och 
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17. Det är icke för avgudadyrkar-
na att göra syftet rättvisa, för 
vilket moskéerna byggts för Allah 
och att underhålla dem i enlighet 
med det, medan de bär vitt-
nesbörd om sin egen otro. Det är 
dessa vilkas arbete skall vara 
förgäves och i elden skall de 
förbli.

18. Endast den är sannerligen 
värdig att underhålla Allahs 
moskéer som tror på Allah och 
den yttersta dagen och förrättar 
bön och betalar Zakát och icke 
fruktar någon utom Allah, så det 
är dessa som det är långt mer 
troligt att de kommer att räknas 
till de rätt vägledda.

19. Anser ni det att ge en dryck 
till pilgrimerna, och underhåll-
ande av den heliga moskén som 
lika mycket värt som den gör som 
tror på Allah och den yttersta 
dagen och strävar på Allahs väg? 
De är  alls icke lika i Allahs ögon. 
Och Allah vägleder icke de 
orättfärdiga människorna.

20. De som trodde och utvand-
rade från sina hem för Allahs skull 
och strävade i Allahs sak med sin 
egendom och sina liv, har den 
högsta rangen i Allahs ögon. Och 
det är de som skall triumfera.

Hans sändebud och de troende. 
Och Allah är Väl Medveten om 
vad ni gör.

21. Deras Herre ger dem glada 
budskap om barmhärtighet från 
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22. de kommer att förbli däri för 
all tid. Hos Allah finns det san-
nerligen en stor belöning.

23. Å, ni som tror! Tag icke era 
fäder och era bröder till vänner 
om de föredrager otro framför tro. 
Och de av er som tar dem till 
vänner, det är de som felar.

24. Säg: ”Om era fäder och era 
söner och era bröder och era 
hustrur och era släktingar och 
den egendom ni har förvärvat och 
den handel vars tröghet ni fruk-
tar och de boningar ni älskar, är 
er kärare än Allah och Hans 
sändebud och att sträva för Hans 
sak, vänta då till dess att Allah 
frambringar Sin dom, och Allah 
vägleder icke de olydiga männis-
korna.”

Sig och av Sitt välbehag och 
paradisets trädgårdar i vilka det 
skall finnas en varaktig välsig-
nelse för dem,

25. Allah har förvisso hjälpt er på 
månget slagfält, och på dagen för 
Hunain, när ert stora antal gjorde 
er högmodiga, men det hjälpte er 
föga, och jorden med all dess vidd 
blev utslätad för er, och då vände 
ni tillbaka i reträtt.
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26. Då lät Allah ett lugn falla över 
Sitt sändebud och över de 
troende, och Han sände ned 
härskaror som ni icke såg, och 
Han straffade dem som icke 
trodde. Och detta är de icke 
troendes belöning.

27. Efter det vänder Sig Allah 
sedan med nåd till vem Han än 
behagar, och Allah är Synner-
ligen Förlåtande, Barmhärtig.

28. Å, ni som tror! Avguda-
dyrkarna är helt visst andligen 
orena. Så de skall icke närma sig 
den heliga moskén efter detta 
deras år. Och om ni fruktar 
armod, kommer Allah att berika 
er av Sin frikostighet om Han 
behagar. Allah är förvisso All-
vetande, Vis.

29. Bekämpa dem bland bokens 
folk som icke tror på Allah, eller 
på den yttersta dagen, eller anser 
det vara olagligt som Allah och 
Hans sändebud har förklarat 
vara olagligt, eller följer den 
sanna religionen, förrän de 
underdånigt betalar skatten med 
egna händer och erkänner sin 
underkastelse.
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30. Och judarna säger: ”Esra är 
Allahs son,” och de kristna säger: 
”Messias är Allahs son.” Det är 
bara ord från deras munnar. De 
härmar bara orden från dem som 
icke trodde före dem. Allahs 
förbannelse vare över dem! Så 
bortvända de är!
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31. De har tagit sina lärde män 
och sina munkar till herrar 
bredvid Allah. Och så har de tagit 
Messias, Marias son. Och de 
befalldes icke annat än att tillbe 
Gud, den Ende. Det finns ingen 
Gud förutom Han. Han är alltför 
Helig för det som de sätter vid 
Hans sida!

32. Med sina munnar försöker de 
blåsa ut Allahs ljus, men Allah 
kommer icke att tillåta annat än 
att Han fullkomnar Sitt ljus, 
fastän de icke troende kanske 
harmas över det.

33. Det är Han Som sände Sitt 
sändebud med vägledning och 
sanningens religion, på det att 
Han måtte låta den härska över 
varje annan religion, även om 
avgudadyrkarna kanske harmas 
över det.

34. Å, ni som tror! Många av de 
skriftlärde och munkarna föröder 
förvisso människors egendom 
med falska medel och vänder 
människor bort från Allahs väg. 
Och de som samlar guld och 
silver på hög och icke ger ut på 
Allahs väg, ge dem budskap om 
ett smärtsamt straff.
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35. På den dag när det skall 
hettas upp i helvetets eld, och 
deras pannor och deras sidor och 
deras ryggar skall brännmärkas 
därmed, och det skall sägas till 
dem: ”Detta är vad ni samlade 
ihop för er själva, så smaka nu på 
det ni brukade samla ihop.”
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36. Antalet månader hos Allah är 
tolv månader genom Allahs 
påbud sedan den dag Han 
skapade himlarna och jorden. Av 
dessa är fyra heliga. Det är den 
evigt sanna religionen som för-
blir. Så gör icke orätt mot er 
själva under dessa månader. Och 
strid ni alla tillsammans mot 
avgudadyrkarna, på samma sätt 
som de alla strider tillsammans 
mot er, och vet att Allah är med 
dem som är rättfärdiga.

37. Att skjuta upp en helig månad 
är förvisso en ökad otro. De som 
icke tror leds vilse därigenom. De 
tillåter det ett år och förbjuder det 
ett annat år, så att de kan få det 
att stämma med det antal måna-
der som Allah har gjort heliga, 
och gör sålunda det lagligt som 
Allah har förbjudit. Det onda i 
deras gärningar har gjorts härligt 
i deras tycke. Och Allah vägleder 
icke de människor som icke tror.
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38. Å, ni som tror! Vad är det med 
er, eftersom ni, när det sägs till 
er: ”Gå fram på Allahs väg”, 
sjunker tungt ned mot jorden? Är 
ni nöjda med det nuvarande livet 
framför det tillkommande? Det 
nuvarande livets vinning kom-
mer att verka liten och obetydlig i 
jämförelse med det tillkom-
mande.

39. Om ni icke vill gå fram till 
strid, kommer Han att straffa er 
med ett smärtsamt straff och 
kommer att utvälja ett annat folk 
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i ert ställe, och ni skall icke alls 
kunna skada Honom. Och Allah 
har full makt över alla ting.

40. Om ni icke hjälper honom, vet 
då att Allah hjälpte honom till och 
med när de icke troende drev ut 
honom medan han var en av de 
två när de båda var i grottan, och 
han sade till sin följeslagare: 
”Sörj icke, ty Allah är med oss.” 
Då lät Allah ett lugn falla över 
honom, och undsatte honom 
med härskaror som ni icke såg, 
och förödmjukade de icke tro-
endes ord, och det är Allahs ord 
allena som är överlägset. Och 
Allah är Mäktig, Vis.

41. Gå framåt, lätt eller tungt, 
och sträva för Allahs sak med er 
egendom och era liv. Det
är bäst för er, om ni bara visste.

292

42. Och om det hade blivit en 
omedelbar vinst och en kort resa, 
skulle de säkerligen ha följt dig, 
men den svåra resan tycktes dem 
alltför lång. Ändå kommer de att 
svära vid Allah och säga: ”Om vi 
hade förmått skulle vi förvisso ha 
gått fram med er.” De ödelägger 
bara sina själar, och Allah vet att 
de är lögnare.

43. Måtte Allah ha överseende 
med dig. Varför tillät du dem att 
stanna kvar till dess att de som 
talat sanning blivit kända för dig 
och till dess att du lärt känna 
lögnarna?
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44. De som tror på Allah och den 
yttersta dagen kommer icke att 
be dig om lov att bli befriade från 
att sträva med sin egendom och
sina personer. Och Allah känner 
väl de rättfärdiga.

45. Bara de kommer att be dig om 
lov att bli fritagna som icke tror 
på Allah och den yttersta dagen, 
och vilkas hjärtan är fulla av
tvivel och i sin tvekan vacklar de 
hit och dit.

46. Och om de hade ämnat gå 
fram, skulle de ha gjort någon 
förberedelse för det, men Allah 
var emot att de marscherade 
fram. Så Han höll dem tillbaka, 
och det sades: ”Sitt ni hemma 
med dem som sitter kvar där.”

293

48. De försökte piska upp uppro-
riskhet även före detta, och de 
smidde sammansvärjningar 
emot dig till dess att sanningen 
kom och Allahs syfte hade överta-
get, fastän de ogillade det.

47. Hade de gått fram med er, 
skulle de icke ha givit er något 
utom besvär, och de skulle ha 
skyndat hit och dit mitt ibland er, 
och sökt så split mellan er. Och 
bland er finns sådana som vill 
lyssna till dem. Och Allah
känner syndarna väl.

49. Och bland dem finns den som 
säger: ”Tillåt mig att stanna kvar 
och sätt mig icke på prov.” De har 
förvisso redan prövats. Och 
helvetet skall förvisso omsluta de 
icke troende.
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50. Om något gott vederfars dig, 
bedrövar det dem, men om en 
olycka drabbar dig, säger de: ”Vi 
hade förvisso vidtagit våra försik-
tighetsåtgärder i förväg.” Och de 
vänder sig bort med förtjusning.

51. Säg: ”Ingenting skall drabba 
oss utom det som Allah har före-
skrivit för oss. Han är vår Be-
skyddare. Och till Allah skall de 
troende då sätta sin lit.”

52. Säg: ”Ni väntar er ingenting 
för oss utom ett av de två goda 
tingen, medan vi väntar oss att 
Allah kommer att hemsöka er
med ett straff antingen från Sig 
Själv eller genom våra händer. 
Vänta då, vi väntar också med 
er.”
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53. Säg: ”Ge ut villigt eller ovilligt, 
det skall icke antagas från er. Ni 
är sannerligen ett olydigt folk.”

54. Och ingenting har hindrat 
deras bidrag från att accepteras 
utom att de icke tror på Allah och 
Hans sändebud. Och de kommer 
icke till bönen utom lättjefullt och 
de ger icke något bidrag utom 
motvilligt.

55. Så låt icke deras förmögenhet 
eller deras barn hetsa upp din 
förundran. Allah avser bara att 
straffa dem därmed i det nuva-
rande livet och låta deras själar 
lämna dem medan de är icke 
troende.
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56. Och de svär vid Allah att de 
sannerligen är av er, medan de 
icke är av er, utan de är ett fegt 
folk.

57. Om de kunde finna en till-
flyktsort eller grottor eller ens ett 
hål att krypa in i, skulle de
förvisso vända sig till det och rusa 
dit i obehärskad hast.
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58. Och bland dem finns de som 
finner fel hos dig beträffande 
allmosorna. Om de får därav är 
de nöjda, men om de icke får 
därav, se, de är missnöjda.

59. Om de bara hade varit nöjda 
med vad Allah och Hans sände-
bud hade givit dem och hade 
sagt: ”Allah och Hans sändebud 
är tillräckliga för oss. Allah 
kommer förvisso att ge oss av Sin 
frikostighet, och så kommer 
Hans sändebud att göra. Till 
Allah vänder vi oss i tillgivenhet”, 
hade det varit bättre för dem. 

60. Allmosorna är bara för de 
fattiga, och de behövande, och för 
dem som är anställda i samband 
därmed, och för dem vilkas 
hjärtan måste försonas, och för 
frigivandet av slavar, och för dem 
i skuld, och för Allahs sak, och för
den vägfarande, ett påbud från 
Allah. Och Allah är Allvetande, 
Vis.
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61. Och bland dem finns de som 
sårar Profeten och säger: ”Hela 
han är ett öra.” Säg: ”Hans för-
måga att lyssna till alla är bra för 
er. Han tror på Allah och litar på 
de trofasta och är en barmhärtig-
het för dem av er som tror.” Och 
de som sårar Allahs sändebud 
skall få ett svårt straff.

62. De svär vid Allah inför er för 
att behaga er, men Allah och 
Hans sändebud är mer värda att 
de skulle behaga honom och Gud, 
om de är troende.
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63. Vet de icke att för vem helst 
som emotsätter sig Allah och 
Hans sändebud, finns helvetets 
eld i vilken han skall förbli? Det 
är den stora förödmjukelsen.

64. Hycklarna fruktar att en Sura 
skall uppenbaras beträffande 
dem, och att den kommer att 
upplysa dem om det som finns i 
deras hjärtan. Säg: ”Förlöjliga ni! 
Allah kommer förvisso att kasta 
ljus över det ni fruktar.”

65. Och om du frågar dem kom-
mer de säkerligen att säga: ”Vi 
talade bara löst prat och skäm-
tade.” Säg: ”Var det Allah och 
Hans tecken och Hans sändebud 
som ni förlöjligade?”

66. Kom inte med ursäkter. Ni 
har sannerligen förnekat efter det 
att ni trott. Om Vi förlåter en 
grupp av er, skall Vi straffa en 
annan grupp, ty de har varit 
skyldiga.
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67. Hycklarna, män och kvinnor, 
är alla förbundna med varandra. 
De påbjuder det otillbörliga och 
förbjuder det tillbörliga, och 
håller sina händer stängda. De 
försummar Allah, så Han har 
försummat dem. Det är förvisso 
hycklarna som är  överträdare.
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68. Allah lovar helvetets eld till 
hycklarna, män och kvinnor, och 
till de icke troende, och i den skall 
de förbli. Den kommer att räcka 
till för dem. Och Allah har förban-
nat dem. Och de skall få ett 
varaktigt straff,

69. liksom de före er. De var 
mäktigare än er i styrka och 
rikare när det gäller ägodelar och 
barn. De njöt sin lott för en kort 
tid, så har ni njutit er lott som de 
före er njöt sin lott. Och ni hängav 
er åt löst prat liksom de hängav 
sig åt löst prat. Det är de, vilkas 
arbete icke skall vara dem till 
något gagn i denna världen och i 
det tillkommande. Och det är de 
som är förlorarna.

70. Har icke nyheten nått dem 
om dem som var före dem, Noaks 
folk och ’Ads och Thamúds och 
Abrahams folk och inbyggarna i 
Midian och städerna som 
förstördes? Deras sändebud kom 
till dem med tydliga tecken. Så 
Allah gjorde dem icke orätt utan 
de gjorde sig själva orätt.

Kapitel 9 AT-TÁUBA Del 10



71. Och de troende, män och 
kvinnor, är varandras vänner. De 
påbjuder det tillbörliga och 
förbjuder det otillbörliga och 
förrättar bön och betalar Zakát 
och lyder Allah och Hans sände-
bud. Det är med dessa som Allah 
kommer att ha förbarmande. 
Allah är förvisso Mäktig, Vis.
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73. Å, Profet! Kämpa hårt mot de 
icke troende och Hycklarna. Och 
var omutligt fast mot dem. Deras 
hemvist är helvetet och det är ett 
ont slutmål.

74. De svär vid Allah att de icke 
sade någonting, men de yttrade 
helt visst hädande ord, och 
förnekade igen efter det att de 
hade omfattat islam. Och de 
funderade på det som de uppre-
pade gånger misslyckades med 
att nå. Och de närde fiendskap 
bara för att Allah och Hans 
sändebud hade berikat dem 
genom Hans frikostighet. Så om 
de ångrar sig, skulle det vara 
bättre för dem, men om de vänder 

72. Allah har lovat de troende, 
män och kvinnor, paradisets 
trädgårdar genomflutna av 
floder, i vilka de skall förbli, och 
ljuvliga boningar i evighetens 
trädgårdar. Och Allahs välbehag 
är det största av allt. Det är den 
högsta triumfen.
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75. Och bland dem finns de som 
slöt ett förbund med Allah och 
sade: ”Om Han ger oss av Sin 
frikostighet, skall vi helt visst ge 
allmosor och vara bland de 
rättfärdiga.”

sig bort kommer Allah att straffa 
dem med ett svårt straff i denna 
världen och i det tillkommande, 
och de skall ha varken vän eller 
hjälpare på jorden.

76. Men när Han gav dem av Sin 
frikostighet, blev de småsnåla av 
det, och de vände sig bort i mot-
vilja.

77. Så Han återgäldade med 
hyckleri som skall förbli i deras 
hjärtan till den dag då de skall 
möta Honom, för att de bröt sitt 
löfte till Allah och för att de ljög.

78. Vet de icke att Allah känner 
deras hemliga tankar och deras 
dolda överläggningar och att 
Allah är den Bäste Kännaren av 
osedda ting?

79. De som finner fel på sådana 
av de troende som av fri vilja ger 
allmosor och hos sådana som 
icke finner någonting att ge utom 
sitt hårda arbetes lön. Så de 
förlöjligar dem. Allah skall straffa 
dem för deras hån, och för dem 
finns ett svårt straff.

80. Be du om förlåtelse för dem, 
eller be du icke om förlåtelse för 
dem. Även om du ber om 
förlåtelse för dem sjuttio gånger 
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kommer Allah aldrig att förlåta 
dem. Det är för att de förnekade 
Allah och Hans sändebud. Och 
Allah vägleder icke de svekfulla 
människorna.
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81. De som strävade efter att 
lämnas kvar  fröjdade sig åt att de 
satt kvar hemma i motsats till 
Allahs sändebud, och var ovilliga 
till att sträva med sin egendom 
och sina personer för Allahs sak. 
Och de sade: ”Gå icke fram i 
värmen.” Säg: ”Hettan i helvetets 
eld är mer intensiv.” Om de bara 
kunde förstå.

82. De borde skratta litet och 
gråta mycket som belöning för 
vad de brukade förtjäna.

83. Och om Allah för dig tillbaka 
till en grupp av dem, och de ber 
dig om tillstånd att gå fram till 
strid, säg då: ”Ni skall aldrig gå 
fram med mig, och ni skall aldrig 
bekämpa en fiende med mig. Ni 
valde att sitta hemma den första 
gången, så sitt ni bland dem som 
blir kvar.”

84. Och bed du aldrig för någon 
av dem när han dör, eller stå vid 
hans grav för att be, ty de trodde 
icke på Allah och Hans sändebud 
och avled medan de var olydiga.

85. Och låt icke deras rikedomar 
och deras barn väcka din 
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förundran, Allah avser bara att 
straffa dem därmed i denna 
världen och att deras själar måtte 
lämna dem medan de icke är 
troende.
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86. Och när en sura har uppen-
barats som påbjuder: ”Tro på 
Allah och sträva för Allahs sak 
tillsammans med Hans sände-
bud” ber de som äger rikedom 
bland dem, dig om befrielse och 
säger: ”Lämna oss så att vi kan 
vara med dem som sitter hem-
ma.”

87. De är nöjda med att vara med 
kvinnfolket som stannar hemma, 
och deras hjärtan är förseglade 
så att de icke förstår.

88. Men sändebudet och de som 
tror med honom strävar för 
Allahs sak med sina ägodelar och 
sina personer, och det är de som 
skall få goda ting, och det är de 
som skall ha framgång.

89. Allah har för dem berett 
paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar, däri skall de 
förbli. Det är den överlägsna 
triumfen.

90. Och de bland öknens be-
duiner som ursäktar sig, kommer 
med en förfrågan om ett undan-
tag kan beviljas dem. Och de som 
var falska mot Allah och Hans 
sändebud stannade hemma. Ett 
svårt straff skall drabba de som 
icke tror bland dem.
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91. Inget klander vilar över de 
svaga, icke heller över de sjuka, 
icke heller över dem som ingen-
ting finner att ge ut, om de är 
uppriktiga mot Allah och Hans 
sändebud. Det finns ingen orsak 
till förebråelse mot dem som gör
goda gärningar, och Allah är 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig,
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92. icke heller mot dem, till vilka 
du, när de kom till dig för att du 
skulle förse dem med riddjur, 
sade: ”Jag kan icke finna något 
som jag kan sätta upp er på.” De 
vände tillbaka och deras ögon 
flödade över av tårar av sorg att 
de icke kunde finna något att ge.

93. Orsak till förebråelse finns 
bara rörande dem som ber dig om 
befrielse fastän de är rika. De är 
nöjda med att vara med kvinn-
folket som stannar hemma. Och 
Allah har satt upp ett sigill på 
deras hjärtan så att de icke vet.

94. De kommer att ursäkta sig 
inför er när ni återvänder till dem. 
Säg: ”Kom inte med ursäkter, vi 
skall icke tro er. Allah har redan 
upplyst oss om de sanna om-
ständigheterna beträffande er. 
Och Allah kommer att iaktta ert 
uppförande och Hans sändebud 
också. Sedan kommer ni att föras 
tillbaka till Honom Som känner 
det osedda och det sedda, och 
Han kommer att tala om för er allt 
det som ni brukade göra.” 

Del 11
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95. De kommer att svära vid Allah 
inför er, när ni återvänder till 
dem, på det att ni måtte lämna 
dem ifred. Så lämna dem ifred. De 
är förvisso andligen orena och 
deras hemvist är helvetet, en 
passande vedergällning för det 
som de brukade förtjäna.
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97. Öknens beduiner är de värsta 
i otro och hyckleri, och de mest 
benägna till att icke veta förord-
ningarna i den uppenbarelse som 
Allah har sänt ned till Sitt sände-
bud. Och Allah är Allvetande, Vis.

98. Och bland beduinerna finns 
de som anser det som de ger ut för 
Allahs sak vara böter och de 
väntar med längtan på att hemsö-
kelser skall drabba er. Låt onda 
hemsökelser falla över dem 
istället. Och Allah är Allhörande, 
Allvetande.

99. Och bland öknens beduiner 
finns de som tror på Allah och 
den yttersta dagen, och som 
anser det de ger ut vara ett sätt 
för dem att komma närmare 
Allah och låta dem ta emot profe-
tens böner. Tag er i akt! För dem 
är det verkligen ett sätt att 
komma nära Allah. Allah kom-
mer snart att ge dem tillträde till 
Sin barmhärtighet. Allah är 
förvisso Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

96. De kommer att svära inför er 
så att ni måtte vara nöjda med 
dem. Men även om ni vore nöjda 
med dem, kommer Allah icke att 
vara nöjd med de upproriska 
människorna.
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100. Och när det gäller de främsta 
bland de troende, de första av 
emigranterna* och hjälparna* 
och de som följde dem på bästa 
möjliga sätt, är Allah väl nöjd 
med dem, och de är väl nöjda med 
Honom, och för dem har Han 
berett paradisets trädgårdar, 
genomflutna av floder. De kom-
mer att förbli däri för alltid. Det är 
den högsta triumfen.

101. Och av öknens beduiner 
runt er är några hycklare, och 
några bland folket i Medina 
också. De framhärdar i hyckleri. 
Du känner dem icke, Vi känner 
dem. Vi kommer att straffa dem 
två gånger, sedan skall de över-
lämnas till ett mäktigt straff.

102. Och det finns andra som har 
erkänt sina fel. De blandade goda 
gärningar med andra som var 
onda. Det kan hända att Allah 
kommer att vända Sig till dem i 
medlidande. Allah är förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

103. Tag emot allmosor ur deras 
egendom, så att du kan rena och 
luttra dem andligen och utveckla 
dem därigenom. Och bed för dem; 
din bön är sannerligen en källa 
till ro för dem. Och Allah är 
Allhörande, Allvetande.

* 9:100: De första emigranterna från Mecka (mákka).

* 9:100: Hjälparna i Medina (madína).
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104. Vet de icke att Allah är Den 
som accepterar ånger från Sina 
tjänare och medger allmosor, och 
att Allah är Den Som är Ofta 
Återvändande med förlåtelse och 
Som är Barmhärtig?
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105. Och säg: ”Gör vad ni kan! 
Allah kommer förvisso att se era 
gärningar och det gör Hans 
sändebud och de troende också. 
Och ni skall föras tillbaka till 
Kännaren av det osedda och det 
sedda. Då kommer Han att 
upplysa er om vad ni brukade 
göra.”

106. Och det finns andra som 
hålls väntande på Allahs påbud. 
Han kan besluta att straffa dem 
eller att vända Sig till dem med 
förbarmande. Och Allah är 
Allvetande, Vis.

107. Och bland hycklarna finns 
de som har byggt en moské i 
avsikt att skada islam och för att 
hjälpa otro och orsaka en 
splittring mellan de troende, och 
att kunna ordna ett bakhåll åt 
dem som redan fört krig mot 
Allah och Hans sändebud. Och 
de kommer säkerligen att svära: 
”Vi menade bara väl”, men Allah 
vittnar om att de helt visst är 
lögnare.

108. Stå aldrig för att be däri. En 
moské som från den allra första 
dagen grundats på fromhet är 
sannerligen mer värd att du 
skulle stå för bön i den. I den 
finns människor som älskar att 
bli rentvådda, och Allah älskar
dem som rentvår sig själva.
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110. Denna deras byggnad som 
de har rest kommer alltid att vara 
en källa till ofrid och osäkerhet i 
deras hjärtan, till dess att deras 
hjärtan brister och bryts i bitar. 
Och Allah är Allvetande, Vis.

111. Av de troende har Allah 
förvisso köpt deras personer och 
deras ägodelar i gengäld för det 
paradis de skall få. De strider för 
Allahs sak, de dräper och blir 
dräpta, ett löfte som Han har 
gjort bindande för Sig Själv i 
Toran och i Evangeliet och i 
Qur’anen. Och vem är mer trogen 
sitt löfte än Allah? Fröjda er då i 
uppgörelsen som ni har gjort med 
Honom, och det är den överlägs-
na triumfen.

109. Är då den, som grundlade 
sin byggnad på fruktan för Allah 
och Hans välbehag, bäst eller den 
som lade grunden på randen till 
en vacklande vattensjuk bank 
som föll samman med honom in i 
helvetets eld? Och Allah vägleder 
icke ett folk som överskrider 
gränserna.

112. Det är de som vänder sig till 
Allah i ånger, som tillber Honom, 
som lovprisar Honom, som reser 
runt i landet och tjänar Honom, 
som böjer sig ned för Honom, som 
kastar sig till marken i bön, som 
påbjuder det tillbörliga och för-
bjuder det otillbörliga och som 
ger akt på de gränser som fast-
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ställts av Allah. Och ge glada 
budskap till dem som tror.

113. Det passar sig icke för 
profeten och de som tror, att be 
Gud om förlåtelse för avgudadyr-
karna, även om de kanske är 
deras släktingar, efter det att det 
blivit klart för dem att de är 
helvetets folk.

114. Och att Abraham bad om 
förlåtelse för sin fader berodde 
bara på ett löfte han hade
givit honom, men när det stod 
klart för honom att han var en 
fiende till Allah, lösgjorde han
sig från honom. Abraham var 
förvisso synnerligen ömhjärtad 
och fördragsam.

115. Och Allah skulle icke låta ett 
folk gå vilse efter det att Han 
väglett dem, förrän Han klargjort 
det för dem vilket de bör vara på 
sin vakt emot. Allah känner 
förvisso alla ting väl.

116. Det är förvisso till Allah som 
himlarnas och jordens konunga-
rike hör. Han ger liv och
orsakar död. Och ni har ingen 
vän eller hjälpare förutom Allah.

117. Allah har helt visst vänt Sig 
med barmhärtighet till Profeten 
och till emigranterna, och hjäl-
parna som följde honom under 
hemsökelsens timme, efter det 
att hjärtana hos en grupp av dem 
nära nog hade avvikit. Han vände 
Sig till dem med barmhärtighet 
igen. Han är förvisso Medlidsam, 
Barmhärtig mot dem.
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118. Och Han har vänt Sig med 
barmhärtighet till de tre som 
stannade kvar till dess att jorden 
blev alltför trång för dem trots all 
dess vidsträkta yta, och deras 
själar gjordes också trånga för 
dem, och de blev övertygade om 
att det icke fanns någon tillflykt 
från Allah utom till Honom Själv. 
Då vände Han Sig till dem med 
förbarmande så att de skulle 
kunna vända sig till Honom. Det 
är förvisso Allah som är Ofta 
Återvändande med medlidande 
och Som är Barmhärtig.

119. Å, ni som tror! Frukta Allah 
och håll samman med de 
sannfärdiga.

120. Det var icke rätt av folket i 
Medina och de runt omkring dem 
bland öknens beduiner att de 
skulle ha stannat kvar bakom 
Allahs sändebud, eller att de 
skulle ha föredragit sina egna liv 
framför hans. Det är för att 
varken törst eller trötthet eller 
hunger drabbar dem på Allahs 
väg, icke heller följer de ett spår 
som upprör de icke troende, icke 
heller skaffar de sig någon fördel 
över fienden, men det skrivs ned 
för dem som ett gott verk på 
grund av det. Allah låter förvisso 
icke deras belöning, som handlar 
väl, gå förlorad.
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121. Och de ger icke ut någon 
summa, liten eller stor, icke 
heller genomkorsar de en dal
utan att det skrivs ned för dem, 
så att Allah kan ge dem den bästa 
belöningen för det de utförde.
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122. Det är icke möjligt för de 
troende att alla gå framåt tillsam-
mans. Varför går då icke en 
grupp från varje sektion av dem 
framåt, så att de kan få en djupa-
re förståelse för religionen, och så 
att de kan varna sitt folk när de 
återvänder till dem, så att de kan 
vara på sin vakt mot det onda?

123. Å, ni som tror! Bekämpa 
sådana av de icke troende som är 
nära er och låt dem finna
er omutligt fasta och vet att Allah 
är med de rättfärdiga.

124. Och när helst en sura har 
sänts ned finns det några av dem 
som säger: ”Vilka av er har denna 
sura ökat i tro?” Men när det 
gäller dem som tror, ökar den 
deras tro och de fröjdar sig.
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125. Men när det gäller dem, i 
vilkas hjärtan det finns en sjuk-
dom, lägger den ytterligare 
orenhet till deras nuvarande 
orenhet och de dör medan de är 
icke troende.

126. Ser de icke att de varje år 
ställs på prov en eller två gånger? 
Ändå ångrar de sig icke
och icke heller låter de sig varnas.

127. Och när helst en sura har 
sänts ned, ser de på varandra och 
säger: ”Ser någon er?” Sedan 
vänder de sig bort. Allah har vänt 
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bort deras hjärtan för att de är ett 
folk som icke vill förstå.

128. Ett sändebud har förvisso 
kommit till er från er själva, det är 
sorgligt för honom att ni
skulle komma i svårigheter, han 
har en brinnande önskan om er 
välfärd, och  mot de troende är 
han medlidsam, barmhärtig.

129. Men om de vänder sig bort, 
säg: ”Allah är tillräcklig för mig. 
Det finns ingen Gud utom Han. 
Till Honom sätter jag min lit, och 
Han är den mäktiga tronens 
Herre.”
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Kapitel 10

JÚNUS

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundratio verser. I kapitel al-báqara och ál-  

'imrán återfinns förkortningen (     álif lám mím), men här i detta 

kapitel finns bokstaven Ñ istället för ã. Om man översätter på 

samma sätt som tidigare kan det betyda ”Jag är Allah, Jag ser” 

(            ánalláhu ará). 

Det centrala ämnet i detta kapitel är profeten Jonas, frid vare 

med honom, prövning, och kapitlet har uppkallats efter honom. 

Redan i inledningen ställer Allah frågan om huruvida det är 

förvånande för människorna att Han sänder uppenbarelser till 

en person bland dem? Svaret, som finns inbäddat i texten, är att 

människornas förvåning är ett vittnesmål från deras egna 

samveten, eftersom de blivit alltför påverkade av sin 

världslighet för att själva kunna ta emot uppenbarelser. Genom 

att anse sig själva vara normen, förmodar de då att Allah inte 

kan skicka uppenbarelser till någon alls.

I anslutning till detta förklarar Allah att Han skapat allt och 

därigenom visat prov på en i alla avseenden överlägsen 

organisation, och ställer sedan frågan om allt detta skulle 

kunna vara förgäves och utan syfte? En tolkning är att syftets 

höjdpunkt är att en sådan medlare skulle upprättas, alltså den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

som, med Allahs samtycke, inte enbart skulle medla för 

frälsning av de förtjänta bland sitt eget folk, utan för alla 

rättfärdiga människor bland tidigare folk.

Därefter liknas den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, vid en sol, vars ljus gynnar allt liv i 

världen. Det ljuset reflekteras även av månen, som 



representerar den utlovade Messias, som förmedlar solens ljus 

till jorden även under nattens mörker. 

Det är häpnadsväckande hur vissa grönsaker växer även i 

månsken, och med en sådan fart att man till och med kan höra 

dem växa. Vissa vetenskapsmän påstår att gurkor avger ett ljud 

som kan uppfattas av människoörat. Det är Allah som har gjort 

både dag och natt till en livgivande källa.

I kapitel júnus nämns även ett folk som helt undkom det 

straff som utfästs för dem i denna värld. I húd, det kapitel som 

följer efter júnus, nämns de folkgrupper som helt förintades på 

grund av sitt förnekande.
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Sura JÚNUS
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Rá*. Dessa är verser-
na i boken som är full av vishet.

3. Är det en orsak till undran för 
människor att Vi har sänt ned en 
uppenbarelse till en man bland 
dem och sagt: ”Varna mänsklig-
heten och ge glädjebudskap till 
dem som tror, om att de har en 
upphöjd sanningens ställning 
hos sin Herre?” De icke troende 
säger: ”Detta är förvisso en 
uppenbar bedragare.”

4. Er Herre är sannerligen Allah, 
Som skapade himlarna och jor-
den i sex perioder, sedan etable-
rade Han Sig på Tronen, Han 
reglerar allt. Det finns ingen 
medlare med Honom utom med 
Hans tillstånd. Det är Allah, er 
Herre, så tillbed Honom. Vill ni då
icke låta er förmanas?

5. Till Honom skall ni alla åter-
vända. Allahs löfte är sant. Han 
frambringar förvisso skapelsen, 
sedan återskapar Han den, så att
Han med rätta kan belöna dem 
som tror, och gör goda gärningar, 
och när det gäller dem som icke 
tror skall de få kokande vatten att

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*10:2 Jag är Allah, Som är Allseende.
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6. Det är Han Som gjorde solen 
strålande och månen lysande, 
och påbjöd faser för den, så att ni 
måtte känna årens antal och 
kunskapen att beräkna. Allah har 
icke skapat detta system annat 
än i enlighet med sanningens 
krav. Han redogör utförligt för 
tecknen för ett folk som har 
kunskap.

7. I växlingen mellan natt och 
dag, och i allt det som Allah har 
skapat i himlarna och på jorden 
finns förvisso tecken för ett 
gudfruktigt folk.

8. De som icke ser fram mot att 
möta Oss utan är nöjda med 
denna världens liv och är tillfreds 
med den, och de som är  obekym-
rade om våra tecken, 

9. det är dessa vilkas hemvist är 
elden, på grund av vad de förtjä-
nade.

10. Men beträffande dem som 
tror och gör goda gärningar, 
deras Herre kommer att vägleda
dem på grund av deras tro. 
Bäckar skall strömma nedom 
dem i välsignelsens trädgårdar.

11. Däri skall deras bön vara: 
”Ärad vare Du, å, Allah!” och däri 
skall deras hälsning vara: ”Fred!” 
Och slutet på deras bön skall 
vara: ”All lovprisning tillhör 
Allah, världarnas Herre.”

dricka, och ett smärtsamt straff 
för att de icke tror.
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12. Och om Allah önskade på-
skynda de onda konsekvenserna 
de förvärvat för människorna, 
liksom de vill påskynda insam-
lingen av rikedom, skulle slutet 
på deras livstid redan ha förts till 
dem. Men Vi lämnar dem,
som icke ser fram mot att möta 
Oss, att vandra förvirrade i sin 
överträdelse.

13. Och när lidande drabbar en 
människa, åkallar hon Oss lig-
gande på sin sida, eller sittande 
eller stående,  men när Vi har 
undanröjt lidandet för henne, går 
hon sin väg som om hon
aldrig hade åkallat Oss för att få 
det problem som drabbat henne 
undanröjt. Således har de över- 
dådigas göranden sett rätt ut i 
deras egna ögon.

14. Och Vi förintade många gene-
rationer före er när de felade, 
fastän sändebud hade kommit 
till dem dessförinnan, med tyd-
liga tecken, men de ville icke tro. 
Sålunda vedergäller Vi de skyldi-
ga människorna.

15. Sedan gjorde Vi er till deras 
efterföljare på jorden efter dem, 
så att Vi måtte se hur ni
skulle komma att handla.

16. Och när Våra tydliga tecken 
läses upp för dem, säger de som 
icke hoppas på att möta Oss: 
”Visa fram en annan Qur’an än 
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17. Säg: ”om Allah så hade velat, 
skulle jag icke ha läst upp den för 
er, icke heller skulle Han ha gjort 
den känd för er. Jag har redan 
levt bland er en hel  livstid innan 
uppenbarelsen kom till mig. Vill 
ni då icke förstå?”

18. Vem kränker då rättvisan 
mer uppenbart än den som
smider en lögn mot Allah eller 
den som behandlar Hans tecken 
som lögner? De skyldiga skall 
förvisso aldrig ha framgång.

19. Och i stället för Allah tillber de 
det som varken skadar eller 
gagnar dem, och de säger:
”Dessa är våra medlare hos 
Allah.” Säg: ”Skulle ni kunna 
upplysa Allah om det Han
icke vet i himlarna eller på jor-
den?” Ärad vare Han och högt 
upphöjd över allt det som de
förbinder med Honom.

denna eller ändra den.” Säg: ”Det 
är icke för mig att ändra den på 
eget bevåg. Jag följer bara vad 
som har uppenbarats for mig. 
Om jag är olydig mot min Herre, 
fruktar jag sannerligen en ofant-
lig dags straff.”

20. Och mänskligheten var icke 
annat än en församling, sedan 
blev de oense sinsemellan, och 
hade det icke varit för ett ord som
hade gått i förväg från din Herre, 
skulle deras öde redan förseglats 
i enlighet med allt de var oense 
om.
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21. Och de säger: ”Varför har icke 
ett tecken sänts ned till honom 
från hans Herre?” Säg: ”Det 
osedda tillhör Allah. Vänta där-
för. Jag är med er bland dem som 
väntar.”

22. I samma ögonblick som Vi 
låter människor smaka barmhär-
tighet efter det att motigheter har
drabbat dem, börjar de genast 
planera mot Våra tecken. Säg: 
”Allah är  snabbare i att planera.” 
Våra sändebud (änglarna) håller 
förvisso räkenskap över allt det ni 
planerar.

23. Det är Han Som sätter er i 
stånd till att färdas över land och 
vatten till dess att, när ni är
ombord på skeppen och de seglar 
med dem i en behaglig bris och de 
fröjdas åt det, en våldsam
vind hinner upp dem och vågorna 
slår över dem från varje sida och 
de tror att de har blivit kringrän-
da, då kallar de på Allah och lovar 
sin uppriktiga tro på Honom och 
säger: ”Om Du räddar oss från 
detta kommer vi förvisso att vara 
bland de tacksamma.”

24. Men när Han har räddat dem, 
se, de börjar orättfärdigt begå 
överdrifter på jorden. Å, ni män-
niskor! Era överdrifter är bara 
mot er själva. Enbart en njutning i 
detta livet. Sedan skall ni åter-
vända till Oss och Vi kommer att 
upplysa er om vad ni brukade 
göra.
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25. Exemplet på det nuvarande 
livet på jorden är som vatten, 
vilket Vi sänder ned från molnen, 
sedan blandar det sig med 
jordens växtlighet, av vilken 
människor och boskap tar del. 
Det fortsätter vara så till dess att 
jorden slår ut i full blom och 
mognar till ljuvlighet, då, medan 
de invånare som tror sig ha 
kontroll över den, kommer Vår 
befallning på natten eller om 
dagen . Då gör Vi den till ett 
nermejat fält, som om det icke 
hade existerat dagen innan. 
Sålunda framställer Vi tecknen 
för ett folk som tänker efter.

26. Och Allah kallar till fridens 
boning, och vägleder den Han 
behagar till den rätta vägen.

27. För dem som gör goda gär-
ningar, skall det finnas den bästa 
belöningen och än fler välsignel-
ser. Och varken mörker eller 
skam skall täcka deras ansikten. 
Det är dessa som är himlens 
invånare, däri skall de förbli.

28. Och när det gäller dem som 
gör onda gärningar, skall straffet 
för en ond gärning bli dess like, 
och skam skall täcka dem. De 
skall icke ha någon som beskyd-
dar dem mot Allah. Och de skall 
se ut som om deras ansikten hade 
täckts med nattens mörka fläck-
ar. Det är dessa som är eldens 
invånare, däri skall de förbli.
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29. Och tag er i akt för den dag 
när Vi skall samla ihop dem alla, 
då skall Vi säga till dem som 
tillskrev Gud medhjälpare: ”Stå 
kvar där ni är, ni och era av-
gudar.” Sedan skall Vi skilja dem 
åt och de som de ansett vara 
avgudar kommer att säga: ”Det 
var förvisso icke oss som ni 
tillbad.

30. Så Allah är ett tillräckligt 
Vittne mellan er och oss. Vi var 
fullständigt omedvetna om er 
tillgivenhet.”

32. Säg: ”Vem förser er med ert 
uppehälle från himlen och jor-
den? Eller vem är det som har 
makt över öronen och ögonen? 
Och vem uppväcker de levande 
från de döda och frambringar de 
döda från de levande? Och vem 
styr alla angelägenheter?” De 
kommer att säga: ”Allah.” Säg då: 
”Vill ni då icke avstå från era 
syndiga gärningar?”

33. Sådan är Allah, er sanne 
Herre. Så vad annat än en uppen-
bar villfarelse finns det förutom 
sanningen? Hur kan ni då vara 
bortvända från sanningen?
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31. Där kommer varje själ att inse 
vad den hade förtjänt förut. Och 
de skall föras tillbaka till Allah, 
deras sanne Herre, och allt det 
som de brukade hitta på skall gå 
förlorat för dem.
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34. Sålunda har din Herres ord 
bevisats vara sant mot dem som 
gör uppror, att de icke tror.

35. Säg: ”Finns det någon av era 
bundsförvanter som ger upphov 
till skapelse och sedan ånyo
återskapar den?” Säg: ”Det är 
endast Allah Som ger upphov till 
skapelse och sedan ånyo uppre-
par det. Hur kan ni då låta er 
vilseledas?”

36. Säg: ”Finns det någon av era 
avgudar som vägleder till san-
ningen?” Säg: ”Det är Allah som 
vägleder till sanningen.” Är då 
Den Som vägleder till sanningen 
mer värd att följas än den som 
icke själv finner vägen utan att bli 
vägledd? Vad är det då med er?
Hur dömer ni?

37. Och de flesta av dem följer 
bara en förmodan. En förmodan 
kan förvisso aldrig på något sätt 
ersätta sanningen. Allah är i 
sanning väl medveten om vad de 
gör.

38. Och denna Qur’an är icke 
sådan att den kunde ha åstad-
kommits av någon annan än
Allah. Tvärtom uppfyller den det 
som är före den och den är en 
framställning av den gudomliga 
lagen. Det råder inget tvivel om 
det. Den är från världarnas Herre.

39. Säger de: ”Han har hittat på 
den?” Säg: ”Visa då fram en sura 
lik den, och ropa på hjälp från  
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alla ni kan, utom Allah, om ni är 
sannfärdiga.”

40. Nej, men de har förkastat det 
vars kunskap de icke kunnat 
omfatta och vars sanna betydelse 
de ännu icke förstod, ändå 
kommer till dem. På liknande sätt 
förkastade de före dem sanning-
en. Men se vilket slut blev för dem 
som handlade fel!

41. Och bland dem finns några 
som tror därpå, och bland dem 
finns det andra som icke tror 
därpå, och din Herre känner bäst 
dem som skapar oreda.

42. Och om de anklagar dig för att 
ljuga, så säg: ”Jag ansvarar för 
mina gärningar och ni för era. Ni 
är icke ansvariga för vad jag gör
och jag är icke ansvarig för vad ni 
gör.”

43. Och bland dem finns några 
som lyssnar till dig. Men kan du  
göra så att de döva hör även om 
de icke förstår?

44. Och bland dem finns några 
som ser mot dig. Men kan du 
vägleda de blinda, även om de 
icke ser? 

45. Allah gör förvisso icke alls 
människor orätt, utan de felar 
själva mot sina egna själar.
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46. Och på den dagen när Han 
kommer att samla ihop dem, 
kommer det att tyckas dem som 
om de icke hade dröjt kvar i värld-
en mer än en timma av en dag. De 
kommer att känna igen varandra. 
De är sannerligen förlorare som 
förnekar mötet med Allah och 
som icke vill bli vägledda.

47. Och om Vi låter dig bevittna 
en del av det Vi lovade dem eller 
låter dig avlida dessförinnan,  är 
deras återvändande till Oss, och 
Allah kommer då att stå som 
vittne till allt vad de gör.

48. Och det finns sändebud för 
varje folk. Så när deras sändebud 
kommer, döms det mellan dem 
med rättvisa och de görs ingen 
orätt.

49. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att gå i uppfyllelse, om 
ni är sannfärdiga?”

50. Säg: ”Jag har inte själv makt 
över något ont eller gott, utom det 
som Allah vill. För varje för-
nekande folk finns det en 
fastställd tid. När deras tid har 
kommit, kan de icke bli kvar ett 
enda ögonblick, icke heller kan 
de gå den i förväg.”
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51. Säg: ”Tala om för mig, om 
Hans straff drabbar er om natten 
eller om dagen, hur skall de 
skyldiga kunna undgå det även 
om de skyndar sig?
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52. Är det först då när det har 
hunnit ifatt er som ni kommer att 
tro på det? Vad! Nu! Och före 
detta brukade ni begära dess
skyndsamma ankomst?”

53. Då kommer det att sägas till 
dem som felade: ”Smaka ni det 
varaktiga straffet. Ni vedergälls 
icke för något annat än för det ni 
förtjänade.”

54. Och de frågar dig: ”Är det 
sant?” Säg: ”Ja, vid min Herre! 
Det är helt förvisso sant, och ni 
kan icke omintetgöra det.”

55. Och om varje själ som felar 
ägde allt som finns på jorden, 
skulle den säkerligen erbjuda det 
som lösen för sig själv. Och de
kommer att dölja sin ånger, när 
de ser straffet. Och dom skall 
fällas mellan dem med rättvisa 
och de skall icke göras orätt.

56

.

. Hör på! Allt som finns i him-
larna och på jorden tillhör förvis-
so Allah. Hör på! Allahs löfte är 
förvisso sant. Men de flesta av 
dem vet det icke

57. Det är Han Som ger liv och 
orsakar död, och till Honom skall 
ni alla  föras tillbaka.
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58. Å, mänsklighet! Det har 
sannerligen kommit en förma-
ning till er från er Herre och
ett botemedel mot varje sjukdom 
som än kan finnas i era hjärtan, 
och en vägledning och en
barmhärtighet för de troende.

59. Säg: ”Allt detta är genom 
Allahs nåd och genom Hans 
barmhärtighet, låt dem därför 
fröjda sig i den. Det är bättre än 
det som de samlar på hög.”

60. Säg: ”Har ni  betänkt att Allah
har sänt ned förnödenheter till er, 
sedan gör ni en del av det olagligt 
och en del lagligt?” Säg: ”Har 
Allah tillåtit er det eller hittar ni 
på lögner om Allah?”

61. Vad tror de som hittar på 
lögner mot Allah om uppståndel-
sens dag? Allah är förvisso nådig 
mot människorna, men de flesta 
av dem är icke tacksamma.

62. Och du är icke sysselsatt med 
någonting och du läser icke upp 
någon del av Qur’anen från 
Honom och ni gör inget arbete,
utan att Vi är Vittne till det när ni 
är upptagna med det. Och ingen-
ting är dolt för din Herres syn, 
icke ens en partikels vikt på 
jorden eller i himlen, eller ännu 
mindre, eller större än det, utan 
att det finns uppskrivet i en tydlig 
bok.
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63. Se! Allahs vänner skall san-
nerligen icke hysa någon fruktan, 
icke heller skall de sörja, 

64. de som trodde och alltid 
handlade rättfärdigt,

65. för dem finns det glädje-
budskap i det nuvarande livet 
och i det tillkommande också, det 
finns ingen förändring i Allahs
ord, det är verkligen den över-
lägsna framgången.

66. Och låt icke deras ord smärta 
dig. Allt majestät tillhör förvisso 
Allah. Han är den Allhörande, 
den Allvetande.

67. Se! Till Allah hör vad helst 
som finns i himlarna och vad 
helst som finns på jorden. De som 
åkallar andra än Allah följer dem 
icke verkligen. De följer bara en 
förmodan och de inlåter sig icke i 
något annat än gissningar.

68. Det är Han Som har gjort 
natten för er så att ni kan vila 
under den, och dagen upplyst. I 
det finns sannerligen tecken för 
ett folk som lyssnar.

69. De säger: ”Allah har tagit Sig 
en son.” Helig är Han! Han är 
Självtillräcklig. Vad som än finns 
i himlarna och vad som än finns 
på jorden tillhör Honom. Ni har 
ingen befogenhet till detta. Vad! 
Säger ni det som ni icke vet
beträffande Allah?
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70. Säg: ”De som hittar på en lögn 
om Allah skall icke ha framgång.”

71. De kommer att få en liten 
tillfällig vinning i denna världen. 
Sedan skall de återvända till Oss. 
Då skall Vi låta dem smaka en
svår plåga för att de icke ville tro.

72. Och läs upp Noaks historia 
för dem när han sade till sitt folk: 
”Å, mitt folk! om min ställning hos 
Gud och att jag påminner er om er 
plikt genom Allahs tecken, stöter 
er, och till Allah sätter jag min lit, 
mönstra då alla era planer, ni och 
era avgudar, låt sedan icke er 
handlingsväg bli dunkel för er, 
sätt sedan era planer i verket mot 
mig, och ge mig inget uppskov,

73. men om ni vänder tillbaka, 
kom då ihåg att jag icke har bett 
er om någon belöning. Min 
belöning finns endast hos Allah,
och jag har blivit befalld att vara 
bland dem som har underkastat 
sig.”

74. Men de förkastade honom, så 
Vi räddade honom och dem som 
var med honom i arken. Och Vi 
gjorde dem till arvingar till landet, 
medan Vi dränkte dem som 
förkastade Våra tecken. Se då 
hur slutet blev för dem som hade 
blivit varnade
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75. Sedan sände Vi andra sän-
debud efter honom till deras resp-
ektive folk, och de visade dem 
klara bevis. Men de ville icke tro
på dem, ty de hade förkastat dem 
förut. Sålunda förseglar Vi över-
trädarnas hjärtan.

76. Efter dem sände Vi sedan 
Moses och Aron till Farao och 
hans stormän med Våra tecken, 
men de uppförde sig högmodigt. 
Och de var ett syndigt folk.

77. Och när sanningen från Oss 
kom till dem, sade de: ”Detta är 
förvisso en uppenbar trolldom.”

78. Moses sade: ”Säger ni detta 
om sanningen när den har kom-
mit till er? Kan detta vara 
trolldom? Och trollkarlar har 
aldrig framgång.”

79. De sade: ”Har du kommit till 
oss så att du kan vända oss bort 
från det som vi fann våra fäder 
följa, och så att ni två kan få en 
hög ställning i landet? Men vi 
kommer icke att tro någon av er.”

80. Och Farao sade: ”För varje 
skicklig magiker till mig.”

81. Och när magikerna kom, 
sade Moses till dem: ”Kasta ni, 
vad ni vill kasta.”
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82. Och när de hade kastat, sade 
Moses: ”Vad ni har visat är ren 
trollkonst. Allah kommer helt 
visst att tillintetgöra det. Allah 
tillåter sannerligen icke orosstif-
tarnas arbete att lyckas.

83. Och Allah upprättar sanning-
en genom Sina ord även om det är 
förhatligt för syndarna.”

84. Och ingen lydde Moses utom 
en grupp från hans folk, på grund 
av fruktan för Farao, så att han 
icke skulle förfölja dem, och för 
sina stormän. Och Farao var 
verkligen en tyrann i landet och 
han var förvisso bland överträ-
darna.

85. Och Moses sade: ”Å, mitt folk! 
Om ni har kommit till tro på 
Allah, sätt då er lit till Honom om 
ni verkligen har underkastat er 
Hans vilja.”

86. Och de sade: ”Till Allah sätter 
vi vår lit. Vår Herre, gör oss icke 
till en prövning för det felande 
folket,

87. utan befria oss genom Din 
barmhärtighet från det icke 
troende folket.”

88. Och Vi talade till Moses och
hans broder och sade: ”Bygg  hus 
i staden för ert folk, och bygg era 
hus så att de är vända åt samma 
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*10:88 De arabiska orden ”wadjálu bujútakum qíblatan” (                       ) i den här versen 
kan betyda ”riktade mot Qibla,” (böneriktning, den punkt eller plats mot vilken man 
vänder sig under bönen). Det kan även betyda att husen var riktade mot varandra eller 
mot samma riktning. 
Beträffande den första betydelsen är det svårt att anta den eftersom det inte fanns någon 
definitiv Qibla  föreskriven för Israels folk före Salomons tempel. 
Om den andra betydelsen föredras, skulle detta innebära att husen byggdes riktade mot 
varandra av säkerhetsskäl.
Här föredras det tredje alternativet, vilket betyder: ”Bygg era hus så att de är vända mot 
samma håll.” Detta har fördelen att alla som bor i husen kan be sina böner i samma 
riktning och att det skapar en slags enhet och disciplin dem emellan. 
Omedelbart efter denna instruktion uppmanas de troende att förrätta bönen vilket 
ytterligare stärker ovanstående ståndpunkt. Det arabiska uttrycket ”förrätta bönen”,
(            aqímusaláta) uppmanar inte bara till att förrätta den individuella bönen, utan 
betonar att bönen bes tillsammans med andra. 

håll och förrätta bönen.* Och giv 
glädjebudskap till de troende.”

89. Och Moses sade: ”Vår Herre, 
över Farao och hans rådgivare 
har Du skänkt härlighet och
rikedom i det nuvarande livet. 
Vår Herre,  det får bara påföljden, 
att de leder människor bort
från Din väg. Vår Herre! Radera 
ut deras rikedomar och var 
sträng mot deras hjärtan, ty det 
verkar som om de icke kommer 
att tro förrän de ser ett svårt 
straff.”

90. Han (Allah) sade: ”Er bådas 
bön är beviljad. Så var ni två 
ståndaktiga och följ icke deras 
väg som icke vet.”

91. Och Vi förde Israels barn 
genom havet, och Farao och hans 
härskaror förföljde dem med 
onda avsikter och fiendskap till 
dess att han, när drunkningska-
tastrofen hann upp honom, rop-
ade: ”Jag tror att det icke finns
någon Gud förutom Han, som 
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93. Så denna dag skall Vi rädda 
dig, men endast din kropp, så att 
du kan vara ett tecken för
dem som kommer efter dig. Och 
många av mänskligheten är 
förvisso likgiltiga för Våra tecken

Israels barn tror på, och jag är 
bland dem som underkastar sig
Honom.”

92. Vad! Tror du nu, fastän du var 
olydig förut och var bland dem 
som stiftade ofrid.

94. Och vi tilldelade Israels barn 
en utmärkt vistelseort och Vi 
försåg dem med goda ting, och de 
var icke oense förrän kunskapen 
kom till dem. Din Herre kommer 
förvisso att döma mellan dem på 
uppståndelsens dag beträffande 
det om vilket de var oense.

95. Och om du är tveksam beträf-
fande det som Vi har sänt ned till 
dig, fråga dem som har läst boken 
före dig. Sanningen har verkligen
kommit till dig från din Herre, var 
därför icke bland dem som 
tvivlar.
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96. Och var du icke bland dem 
som förkastar Allahs tecken, 
annars kommer du att vara bland 
förlorarna.

97. De mot vilka din Herres 
påbud har satts i verket, kommer 
förvisso icke att tro,
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98. ens om varje tecken kommer 
till dem, till dess att de ser det 
svåra straffet.

99. Varför fanns det inget annat 
folk, som trodde så att deras tro 
kunde ha gagnat dem, utom 
Jonas folk? När de trodde, 
undanröjde Vi det vanärande 
straffet i det nuvarande livet
och Vi gav dem förnödenheter för 
en tid.

100. Och om din Herre hade 
tvingat igenom Sin vilja, då skulle 
förvisso alla som finns på jorden 
ha trott tillsammans. Vill du då 
tvinga människor till att bli 
troende?

101. Och ingen själ kan tro utom 
med Allahs tillstånd. Och Han 
låter Sin vrede sänkas över dem 
som icke vill använda sitt för-
stånd.

102. Säg: ”Fundera över det som 
händer i himlarna och på jorden.” 
Men tecken och varnare gagnar 
icke ett folk som icke vill tro.
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103. Vad kan de då förvänta sig 
utom det som liknar straffens
dagar, vilka genomleds av dem 
som gick bort före dem? Säg: 
”Vänta då, och jag är med er 
bland dem som väntar.”

104. Då skall Vi rädda Våra 
sändebud och dem som tror. Så 
sker således alltid. Det åligger 
Oss att rädda dem som tror.
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105. Säg: ”Å, ni människor! Om 
ni tvekar beträffande min reli-
gion, vet då att jag icke tillber 
dem som ni tillber istället för 
Allah, utan jag tillber endast 
Allah, Som låter er dö och jag har 
blivit befalld att vara bland de 
troende,

106. och jag har också blivit 
befalld att säga: ’Vänd ditt ansik-
te mot religionen som den som 
alltid är vänd mot Gud, och var du 
icke bland dem som tillskriver 
Honom medhjälpare,

107. och åkalla förutom Allah 
icke någon annan som varken 
kan gagna eller skada dig. Och 
om du gjorde det, skulle du helt 
visst vara bland syndarna.’”

108. Och om Allah vållar dig 
skada finns det ingen utom Han 
som kan föra undan den, och
om Han avser det goda för dig 
finns det ingen som kan driva 
tillbaka Hans nåd. Han låter den 
nå vem Han vill av Sina tjänare. 
Och Han är den Mest Förlåtande, 
Barmhärtige.
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109. Säg: ”Å, ni människor! Nu 
har sanningen kommit till er från 
er Herre. Så den som följer väg-
ledningen följer den bara till gagn 
för sin egen själ, och den som 
felar, felar bara mot den. Och jag 
är icke en vakthållare över er.”
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110. Och följ det som har uppen-
barats för dig och var ståndaktig 
till dess att Allah ger Sitt dom-
slut. Och Han är den Bäste av
domare.
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Kapitel 11

HÚD

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundratjugofyra verser.

I introduktionen till föregående kapitel nämndes dess 

anknytning till detta kapitel. Ett av kapitlets särdrag är att det 

enligt versen ”Så stå du upprätt, som du har blivit befalld, och 

även de som har vänt sig till Allah med dig” (

  fástaqim kamá umírta wa man tába má’aka) (vers 113) lagts 

ett så oerhört stort ansvar på den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att han vid ett tillfälle 

sade att ”Sura Húd har gjort mig gammal” (            shájabatni 

húd).

I kapitlet nämns även de folkslag som förintades på grund av 

sitt förnekande. Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, blev ledsen över dessa människors sorg.

I vers 18 finns ett tidigare vittnesmål om den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, från profeten 

Moses, frid vare med honom. 

Här finns också ett vittnesmål om att någon ska komma efter 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom. 

I kapitel 85, al-burúdj, omnämns denna personlighet med 

orden ”Och vid den som vittnar och vid den vars vittnesbörd 

avläggs” (                wa shahidín wa mash-húd) (85:4) och det 

förklaras att det kommer en tid då ett betydelsefullt vittne 

kommer att vittna om ett ännu större vittnesbörd. Moses har 

vittnat om att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, skulle komma, och ett uppsatt vittne kommer 

ännu en gång att bekräfta sanningen i hans anspråk.
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Eftersom det påföljande kapitlet, júsuf, inleds med en vers 

som talar om den mest framstående av alla historiska 

berättelser, så förklarar Allah i slutet av detta kapitel att alla de 

berättelser som förmedlats till den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, om olika profeter, har 

som syfte att skänka honom styrka. Det antyds även att 

berättelserna i kapitel húd återgivits för att den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, inte ska behöva 

känna sorg i sitt hjärta.



Sura HÚD
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Rá*  Detta är en bok 
vars verser är fast förankrade  
och felfria och sedan har de 
förklarats i detalj. Den är från En 
Vis, och Allt-Underkunnig

3. Den lär att ni icke skall tillbe 
någon annan än Allah, jag är en 
Varnare för er, och en glädjebära-
re från Honom,

4. och att ni söker förlåtelse hos 
er Herre, och sedan vänder er till 
Honom. Han kommer att förse er 
med ett gott underhåll under en
fastställd tid. Och Han kommer 
att ge Sin nåd till var och en som 
har gjort sig förtjänt. Och
om ni vänder er bort, då fruktar 
jag sannerligen en ofantlig dags 
straff för er.

5. Till Allah skall ni återvända, 
och Han har makt över alla ting.

6. Nu sluter de förvisso sina 
bröst för att de försöker dölja sig 
själva för Honom. Förvisso! Han 
vet alltid vad de döljer och vad de 
uppenbarar, även då de sveper 
sig själva med sina dräkter. Han 
vet förvisso väl vad som finns i 
deras hjärtan.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*11:2 Jag är Allah, Som är Allseende
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7. Och det finns icke en varelse 
som rör sig på jorden utan att det 
är Allah som förser den med dess 
uppehälle. Och Han känner dess 
tillfälliga vistelseort och dess 
stadigvarande hemvist. Allt detta 
finns uppskrivet i en klar bok.

8. Och det är Han som skapade 
himlarna och jorden i sex perio-
der, och Hans tron vilar på 
vatten, så att Han kan låta er visa 
vem av er som är bäst i sitt uppfö-
rande. Och om du säger: ”Ni skall 
förvisso uppresas efter döden.”
kommer de som icke tror förvisso 
att säga: ”Detta är ingenting 
annat än en klar synvilla.”

9. Och om Vi sköt upp deras 
straff till en  bestämd tid, skulle 
de säkerligen säga: ”Vad håller 
det tillbaka?” Nu skall det 
förvisso icke vändas bort från 
dem på den dag då det skall 
komma till dem, och det som de 
brukade håna skall omsluta 
dem.

10. Och om Vi låter människan 
smaka på barmhärtighet från 
Oss och sedan tar bort den
från henne då är hon i sanning 
förtvivlad, otacksam.

11. Och om Vi, efter det att en 
motgång snuddat vid henne, 
låter henne smaka på Vår  
ynnest, kommer hon helt visst att 
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12. förutom de som är tålmodigt 
uthålliga och gör goda gärningar. 
Det är de som kommer att få 
förlåtelse och en stor belöning.

13. Kanske de icke troende 
inbillar sig att du nu kan förmås 
till att överge en del av det
som har uppenbarats för dig, och 
att ditt bröst kanske rätas ut 
därigenom, ty de säger: ”Varför
har icke en skatt sänts ned till 
honom eller en ängel kommit 
med honom?” Du är sannerligen
bara en Varnare, och Allah är 
Beskyddare över alla ting.

14. Säger de: ”Har han hittat på 
det?” Säg: ”Visa då fram tio 
uppdiktade kapitel lika dessa
och åkalla vem ni kan för att få 
hjälp, utom Allah, om ni är 
sannfärdiga.”

15. Och om de icke svarar dig,
vet då att det har uppenbarats 
fyllt med Allahs kännedom
och att det icke finns någon Gud 
förutom Honom. Vill ni då under-
kasta er? 

16. Till vem helst som föredrar 
det nuvarande livet och dess 
glädjeämnen, kommer Vi att till
fullo återbetala dem i detta livet 
för deras gärningar och de skall 
icke göras orätt däri.

säga: ”Alla olyckor är borta från 
mig.” Se! Hon  är triumferande, 
skrytsam,

17. Det är de som icke skall ha 
någonting i det tillkommande 
utom elden, och det som de 
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18. Kan då den vara en bedragare 
som äger ett klart bevis från sin 
Herre, och för att intyga hans 
sanning följer ett vittne  med från 
Honom, och han föregicks av 
Moses bok, en vägledare och en 
barmhärtighet? De* tror på 
honom, och elden skall vara den 
utlovade vistelseorten för vem 
helst från de olika sekterna som 
förkastar honom. Så sväva icke i 
tvivel om det. Det är förvisso 
sanningen från din Herre, men de
flesta människor tror icke.

19. Och vem är mer orättfärdig än 
den som smider en lögn mot 
Allah? Sådana skall visas fram 
inför sin Herre och alla vittnen 
kommer att säga: ”Det är dessa 
som ljög om sin Herre.” Nu vilar 
Allahs förbannelse förvisso över 
syndarna,

20. som vänder människor bort 
från Allahs väg och försöker göra 
den krokig.  Och det är dessa som 
icke tror på det  tillkommande.

frambringade i detta livet skall bli 
till  intet och förgäves skall det 
vara som de brukade göra.

*11:18 Det är mycket viktigt att avgöra vilka pronominet ”de” hänvisar till. De enda två 
personer som nämns i versen är den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 
honom, och det gudomliga vittne som ska åtfölja honom. När det gäller Moses, så hänvisas 
inte till honom som person, utan till hans bok, eftersom böcker inte tror. Det enda 
alternativet som återstår är att versen hänvisar till en grupp människor. Dvs. ”de” 
hänvisar inte enbart till Profeten utan även till hans underordnade vittne och vissa andra. 

Versen ovan bör därför förstås i sammanhanget att det inte bara var Profeten själv, och 
hans vittne som trodde på honom och bekräftade att han var sann, utan det gjorde även en 
stor skara anhängare under deras tid.

Man bör komma ihåg att storslagna profeter ibland nämns i singular som en person, 
men de har förmågan att öka i antal och dra till sig anhängare. De hänvisas till som en stor 
skara människor  (     umma ), som om de härbärgerar en stor skara människor i sitt eget 
väsen. Se 16:121 för referens.
Vissa menar att pronomenet ”de” (         uláika)  hänvisar till Moses och hans folk.
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21. Sådana kan aldrig tillintetgö-
ra Allahs planer i landet, icke 
heller har de några vänner vid 
sidan om Allah. Straffet kommer 
att fördubblas för dem. De har 
icke förmåga att höra eller se.

22. Det är dessa som har ödelagt 
sina själar, och det som de 
hittade på skall svika dem.

23. Det är otvivelaktigt de som 
skall bli de största förlorarna i det 
tillkommande.

24. De som tror och gör goda 
gärningar och ödmjukar sig inför 
sin Herre, dessa är himlens 
invånare, i den skall de förbli.

25. Fallet med de två grupperna 
är likt det med de blinda och 
döva, och de seende och hörande. 
Är dessa två fall lika? Vill ni då 
icke förstå?

26. Och Vi sände Noak till hans 
folk och han sade: ”Jag är san-
nerligen endast en förmanare
för er,

27. så att ni icke tillber någon 
annan än Allah. Jag fruktar 
verkligen en smärtsam dags 
straff för er.”
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29. Han sade: ”Å, mitt folk, säg 
mig detta, om jag har ett klart 
bevis från min Herre och Han
har skänkt mig en stor nåd från 
Sig Själv, vilken har förblivit 
okänd för er, skall vi då 
tvinga det på er fastän ni är emot 
det?

30. Och å, mitt folk, jag ber er 
icke om någon förmögenhet i 
gengäld för det. Min belöning 
finns bara hos Allah. Och jag 
ämnar icke köra bort dem som 
tror. De skall förvisso möta sin 
Herre. Men jag ser att ni är ett 
okunnigt folk.

31. Och å, mitt folk, vem skulle 
hjälpa mig mot Allah, om jag 
skulle köra bort dem? Vill ni
då icke tänka efter?

32. Och jag säger icke till er att 
’jag är i besittning av Allahs 
skatter,’ icke heller känner jag 
det osedda, icke heller säger jag 
att ’jag är en ängel.’ Icke heller 
säger jag om dem som era
ögon föraktar: ’Allah kommer 
icke att skänka dem något gott,’ 
Allah vet bäst vad som finns i 

28. Hans folks ledare som icke 
trodde, svarade: ”Vi ser i dig 
ingenting annat än en människa 
lik oss själva, och vi ser att ingen 
har följt dig utom de som enligt 
alla yttre tecken är de ringaste 
bland oss. Och i dig ser vi ingen 
överhöghet över oss, nej, vi tror er 
vara lögnare.”
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33. De sade: ”Å, Noak, du har 
sannerligen tvistat med oss länge 
och tvistat många gånger. Visa 
nu fram det du hotar oss 
med om du är bland de sannfär-
diga.”

34. Han sade: ”Allah kan Själv 
föra det till er om Han behagar, 
och ni kan icke omintetgöra Guds 
syfte,

35. och min varning kommer icke 
att gagna er, hur mycket jag än 
önskar varna er om Allah avser 
att krossa er. Han är er Herre och 
till Honom skall ni förmås att 
återvända.”

36. Säger de: ”Han har hittat på 
det?” Säg: ”Om jag har hittat på 
det vilar min skuld på mig, 
men jag är fri från de synder som 
ni begår.”

37. Och det uppenbarades för 
Noak: ”Ingen av ditt folk kommer 
att tro utom de som redan har 
trott. Sörj därför icke över det de
har gjort.

38. Och bygg du arken inför Våra 
ögon och som det befalldes 
genom Vår uppenbarelse. Och 

deras sinnen. I det fallet vore jag 
förvisso bland de orättfärdiga.”
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39. Och han fortsatte bygga 
arken, och varje gång hans folks 
stormän gick förbi honom, 
hånade de honom. Han sade: 
”Om ni hånar oss nu, kommer den 
tid när vi skall håna er just
så som ni nu hånar.

40. Då kommer ni att veta vem 
ett straff drabbar, vilket kommer 
att förnedra honom och över vem 
ett varaktigt straff kommer att
falla.”

41. Till dess att Vi, när Vår befall-
ning kom och jordens källor 
flödade, sade: ”Lasta in ett par 
av varje nödvändig djurart i den, 
hankön och honkön och din 
familj, utom de mot vilka ordet 
redan har uttalats, och lasta in 
dem som tror.”  Och ingen hade 
trott på och levt med honom utom 
några få.

42. Och han sade: ”Gå ombord på 
den. Dess kurs och dess 
förtöjning vare i Allahs namn.
Min Herre är helt visst  Synner-
ligen Förlåtande, Barmhärtig.”

43. Och den rörde sig framåt med 
dem över vågor som berg. Och 
Noak ropade till sin son, eftersom 
han höll sig avsides: ”Å, min
son! Gå ombord med oss och var 
icke med de icke troende.”

tilltala Mig icke beträffande 
syndarna. De kommer förvisso 
att bli dränkta.”
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44. Han svarade: ”Jag skall snart 
ta min tillflykt till ett berg som 
skall skydda mig mot vattnet.” 
Han (Noak) sade: ”Denna dag 
finns det inget skydd för någon 
mot Allahs påbud, utom för den 
som Han visar barmhärtighet.” 
Och vågor slog in mellan de två, 
så han (sonen) var bland de 
dränkta.

45. Och det sades: ”Å, jord, svälj 
ditt vatten, och å, himmel, sluta 
regna.” Och vattnet förmåddes 
upphöra och saken var avgjord. 
Och arken kom att landa på al-
Djúdi. Och det sades: ”Förbannat 
vare det syndande folket.”

46. Och Noak ropade till sin 
Herre och sade: ”Min Herre, min 
son är sannerligen av min familj, 
och Ditt löfte är förvisso sant och
Du är den Mest Rättvise av 
domare.”

47. Han (Allah) sade: ”Å, Noak, 
han är förvisso icke av din familj, 
han är sannerligen en man med 
orättfärdigt uppträdande. Så bed 
Mig icke om det, som du icke har 
någon kännedom om. Jag förma-
nar dig så att du icke blir en av
de okunniga.”

48. Han (Noak) sade: ”Min Herre, 
jag ber Dig att skydda mig från att 
be Dig om det som jag icke
har någon kännedom om. Och 
såvida Du icke förlåter mig och 
har förbarmande med mig,
skall jag vara bland förlorarna.”
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49. Det sades: ”Å, Noak, stig då 
ned i frid och med välsignelser 
från Oss  över dig och över folken 
som skall födas av dem som är 
med dig. Och det kommer att 
finnas andra folk vilka Vi skall ge 
uppehälle för en tid, sedan skall 
ett svårt straff komma över dem 
från Oss.”

50. Detta är bland de budskap 
om det osedda, som Vi uppenba-
rar för dig. Du kände dem icke, 
varken du eller ditt folk, före 
detta. Så var du tålmodig, ty 
slutet är för de  gudfruktiga.

51. Och till ’Ad sände Vi deras 
broder Húd. Han sade: ”Å, mitt 
folk, tillbe endast Allah. Ni har 
ingen Gud utom Honom. Ni 
smider bara lögner.

52. Å, mitt folk, jag ber er icke om 
någon belöning för det. Min 
belöning finns endast hos Honom 
Som skapade mig. Vill ni då icke
förstå?

53. Och mitt folk, be er Herre om 
förlåtelse, vänd er sedan till 
Honom, Han kommer att sända 
moln över er som släpper ned ett 
överflöd av regn och Han kommer 
att lägga styrka till er styrka. Och 
vänd er icke bort som syndare.”
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54. De sade: ”Å, Húd, du har icke 
visat oss något klart bevis, och vi 
tänker icke överge våra gudar 
bara på grund av det du säger,
icke heller tänker vi tro dig,

55. vi kan bara säga att några av 
våra gudar har hemsökt dig med 
ondska.” Han svarade: ”Jag kal-
lar förvisso Allah till vittne, och 
vittna även ni om att jag är fri  
från det ni förbinder som med-
hjälpare till Gud,

56. förutom Honom. Så smid
ni planer mot mig, och ge mig 
inget uppskov,

57. jag har sannerligen satt min 
lit till Allah, min Herre och er 
Herre. Det finns ingen varelse 
som rör sig på jorden utan att 
Han  håller den i pannluggen. 
Min Herre står förvisso på den 
rätta vägen.

58. Om ni då vänder er bort, har 
jag redan meddelat er det, med 
vilket jag har sänts till er
och min Herre kommer att låta 
ett annat folk ta er plats. Och ni 
kan icke alls skada Honom.
Min Herre är förvisso Väktare 
över allting.”

59. Och när Vår befallning kom, 
räddade Vi Húd, och de som 
trodde med honom, genom Vår 
särskilda barmhärtighet. Och Vi 
räddade dem från en svår plåga.
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60. Och sådana var ’Ad. De 
förnekade sin Herres tecken och 
var olydiga mot Hans sändebud 
och följde uppmaningarna från 
varje högmodig fiende till san-
ningen.

61. Och en förbannelse fick följa 
dem i denna världen och på 
uppståndelsens dag. Se! ’Ad 
uppförde sig otacksamt mot sin 
Herre.  Se! Förbannat vare  ’Ad, 
Húds folk.

62. Och till Thamúds stam sände 
Vi deras broder Salih. Han sade: 
”Å, mitt folk, tillbed Allah, ni har 
ingen annan Gud än Honom. Han
uppreste er från jorden och lät er 
bosätta er på den. Så bed Honom 
om förlåtelse och vänd er sedan 
helhjärtat till Honom. Min Herre 
är sannerligen nära och besvarar 
bön.”

63. De sade: ”Å, Salih, bland oss 
var du en till vilken vi tidigare 
satte vårt hopp. Förbjuder du oss 
att tillbe det som våra fäder 
tillbad? Och vi svävar förvisso i 
oroande tvivel om det till vilket du 
kallar oss.”

64. Han sade: ”Å, mitt folk, säg 
mig, om jag står på ett klart bevis 
från min Herre och om Han har 
givit mig barmhärtighet  från Sig 
Själv, vem kommer då att hjälpa 
mig mot Allah om jag är olydig 
mot Honom? Så ni gör ingenting 
annat än att öka på det som 
förstör mig,
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65. och å, mitt folk! Detta är 
Allahs kamelko, ett tecken för er, 
så lämna henne ifred, så att hon 
kan beta på Allahs jord, och låt 
ingen skada komma nära henne, 
så att icke ett närliggande straff 
drabbar er.”

66. Men de skar av hennes 
hälsenor. Då sade han: ”Fröjda er 
i era hus i tre dagar. Detta är ett 
orubbligt löfte som icke kan 
förkastas.”

67. Och när Vår befallning kom, 
räddade Vi Salih och de som 
trodde med honom genom Vår 
särskilda barmhärtighet, och Vi 
räddade dem från den dagens 
nesa. Din Herre är förvisso Stark, 
Mäktig.

68. Och ett åsknedslag hann upp
dem som hade felat och när 
morgonen kom  låg de utsträckta 
i sina hem,

69. som om de aldrig hade bott 
däri. Var på er vakt! Thamúd 
uppförde sig otacksamt mot sin 
Herre.  Var på er vakt! Förbannad 
vare Thamúds stam.

70. Och Våra sändebud kom 
förvisso till Abraham med glädje-
budskap. De sade: ”Vi bjuder dig 
frid.” Han svarade: ”Frid vare 
med er,” och det dröjde icke länge 
innan han hämtade en stekt kalv.

71. Men när han såg att deras 
händer icke räcktes fram till den, 
uppfattade han dem som ovänli-
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72. Och hans hustru stod vid 
sidan. Hon blev förlägen, varpå Vi 
gav henne glädjebudskap om 
Isaks födelse, och efter Isak om 
Jakob.

73. Hon sade: ”Å, ve över mig! 
Skall jag bära ett barn när jag är 
en gammal kvinna, och denne 
min make är en gammal 
man? Detta är sannerligen 
underligt.”

74. De sade: ”Förundrar du dig 
över Allahs påbud? Allahs barm-
härtighet och Hans välsignelser 
är över er, å, ni, husets folk. Han 
är helt visst Prisvärd, Ärorik.”

75. Och när fruktan lämnade 
Abraham och de glada budska-
pen kom till honom började
han plädera om Lots folk med 
Oss.

76. Abraham var sannerligen för-
dragsam, ömhjärtad och vände 
sig ofta till Gud.

77. ”Å, Abraham, avstå från 
detta. Din Herres befallning har 
förvisso uttalats och till dem 
kommer förvisso ett straff, vilket 
icke kan avvärjas.”

78. Och när Våra sändebud kom 

ga främlingar och kände fruktan 
för dem. De sade: ”Frukta icke, ty 
vi har sänts till Lots folk.”
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81. Han sade: ”Jag önskar att jag 
hade haft makt att ta itu med er 
eller att jag kunde söka mig
till ett mäktigt stöd för att få 
skydd.”

80. De svarade: ”Du vet förvisso 
att vi icke gör något anspråk på 
dina döttrar, och du vet sannerli-
gen vad vi önskar.”

till Lot, var han sorgsen för deras 
skull och kände sig hjälplös 
beträffande dem och han sade: 
”Detta är en bedrövlig dag.”

79. Och hans folk kom spring-
ande emot honom, darrande av 
ilska,  och även före detta bruka-
de de göra onda gärningar. Han 
sade: ”Å, mitt folk! Dessa är mina 
döttrar.* De är synnerligen dyg-
diga inför er. Så frukta Allah och 
vanära mig icke beträffande mina 
gäster. Finns det icke en enda 
rättrådig man bland er?”

*11:79 Det var en ytterst passande och tystande replik till ett folk som inte var attraherade 
av det motsatta könet. Kvinnor var verkligen kyska för dem. Detta är vad uttrycket 
”synnerligen dygdiga” hänvisar till. De gudlösa förvrängde emellertid detta svar på ett 
perverst sätt och uppträdde som om Lot erbjudit dem sina egna döttrar, så att gästernas 
heder kunde räddas på deras kostnad, som om Lot inbjöd dem att utnyttja deras oskuld. 
Svaret var helt klart en reflektion av deras fördärvade natur.
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82. Sändebuden sade: ”Å, Lot, vi 
är din Herres sändebud. De skall 
på inget sätt nå dig. Så ge dig av 
med din familj under en del
av natten och låt ingen förutom 
din hustru se bakåt. Vad som 
skall drabba dem skall förvisso 
drabba henne också. Deras
fastställda tid kommer i sanning 
på morgonen. Är icke morgonen 



nära?*”

83. Så när Vårt påbud kom vände 
Vi den staden upp och ner och Vi 
lät stenar av stelnad lera regna 
över den, lager på lager,

84. utsedda för dem i Allahs 
påbud. Och ett sådant straff är 
icke avlägset från den nuvarande 
tidens syndare.

85. Och till Midian sände Vi 
deras broder Shu’aib. Han sade: 
”Å, mitt folk, tillbed Allah. Ni har 
ingen annan Gud än Honom. Och 
giv icke för kort mått och för liten 
vikt. Jag ser er i ett tillstånd av 
välstånd och jag fruktar en förin-
tande dags straff för er.

86. Och å, mitt folk, ge fullt mått 
och full vikt med rättfärdighet 
och beröva icke folk det som med 
rätta tillhör dem och begå icke 
orättfärdighet i landet genom att 
stifta ofrid.
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87. Det som Allah har lämnat hos 
er är bättre för er, om ni är tro-
ende. Och jag är icke en vakt över 
er.”
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*11:82 Detta råd från de besökande sändebuden antyder att dialogen mellan Lot och hans 
folk ägde rum bakom stängda dörrar och att de än så länge inte hade direkt tillgång varken 
till honom eller någon annan i hushållet. Då de misslyckats i sitt försök, kan de ha avsett 
att besöka Lot igen, då bättre förberedda för att tvinga sig in i huset med våld. Detta 
förhindrades genom budbärarnas råd till Lot om att han borde lämna huset under den 
senare delen av natten med alla sina familjemedlemmar, förutom hustrun. 



88. De svarade: ”Å, Shu’aib, bju-
der din bön dig att vi skall lämna 
det som våra fäder tillbad, eller 
att vi upphör göra det som vi
behagar med vår egendom? Du 
tror dig sannerligen mycket för-
dragsam och rättrådig.”

89. Han sade: ”Å, mitt folk, säg 
mig: Om jag står på ett klart bevis 
från min Herre, och om Han har 
dragit försorg om mig från Sig 
Själv med ett gott uppehälle vilket 
svar vill ni då ge Honom? Och jag 
önskar icke att göra just det mot 
er, som jag ber er om att icke 
göra. Jag önskar bara ställa allt 
till rätta så långt jag kan. Jag har 
ingen makt utom genom Allah. På 
Honom litar jag och till Honom 
vänder jag mig.

90. Och å, mitt folk, låt icke er 
fientlighet mot mig leda er till 
detta att något liknande det som 
drabbade Noaks folk eller Húds 
folk eller Salihs folk, skulle 
drabba er, och Lots folk är icke 
långt från er,

91. och sök er Herres förlåtelse, 
vänd er sedan helhjärtat till 
Honom. Min Herre är i sanning 
Barmhärtig, Synnerligen Kär-
leksfull.”
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92. De svarade: ”Å, Shu’aib, vi 
förstår icke så mycket av vad du 
säger och vi ser förvisso att du är 
svag bland oss. Och om det icke 
vore för din stam, skulle vi för-
visso stena dig. Och beträffande 
dig har du icke någon makt över 
oss.”
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93. Han sade: ”Å, mitt folk, är min 
stam mäktigare för er än Allah? 
Och ni har kastat Honom bakom 
era ryggar som något åsidosatt. 
Min Herre omfattar förvisso allt 
vad ni gör.

94. Och å, mitt folk, gör så gott ni 
kan. Jag handlar också. Snart 
kommer ni att veta över vem ett 
straff faller, vilket kommer att 
vanhedra honom, och vem det är
som är en lögnare. Och vänta, jag 
väntar  förvisso också med er.”

95. Och när Vår befallning kom 
räddade Vi Shu’aib, och de som 
hade trott med honom, genom 
Vår särskilda barmhärtighet, och
straff drabbade dem som hade 
gjort fel, så att de låg framstupa i 
sina hus,

96. som om de aldrig hade varit 
bosatta i dem. Se! Midians folk 
raderades ut så som Thamúds 
folk hade raderats ut.

97. Och Vi sände förvisso Moses 
med Våra tecken och en uppen-
bar befogenhet,
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98. till Farao och hans rådgivare, 
men de följde Faraos befallning, 
och Faraos befallning var alls 
icke rättrådig.
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100. Och de förföljs av en förban-
nelse i detta livet och på uppstån-
delsens dag. Ond är gåvan och så 
är de som kommer att skänkas 
en sådan gåva.

101. Det är en del av budskapen 
om de ödelagda städerna, Vi 
berättar om det för dig. Bland 
dem står några och några har 
mejats ned likt skörden.

102. Och Vi gjorde dem icke orätt, 
utan de gjorde orätt mot sig själva 
och deras avgudar vilka de 
åkallade istället för Allah var icke
till någon hjälp för dem när din 
Herres påbud kom, och de lade 
icke annat än fördärv till dem.

103. Sådan är din Herres grepp 
när Han angriper städerna me-
dan de handlar fel. Hans grepp är 
helt visst smärtsamt och strängt.
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99. På uppståndelsens dag kom-
mer han att gå i täten för sitt folk 
och leda dem fram till eldsgropen, 
på samma sätt som boskap leds 
till vattenhålet. Vattenhålet är ont 
och så är de som  leds dit.

104. I det finns det förvisso ett 
tecken för den som fruktar 
straffet i det tillkommande. Det är 
en dag på vilken hela mänsklig-
heten skall samlas ihop och det 
är en dag vars förrättning skall 
bevittnas av alla.

105. Och Vi skjuter icke upp den 
utom för en beräknad tid.
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106. Den dagen när den kommer, 
skall ingen själ tala utom med 
Hans tillstånd. Då kommer det 
att visa sig att vissa av dem är 
olyckliga och andra lyckliga.

107. När det gäller de, som kom-
mer att visa sig vara olyckliga, 
skall de vara i elden, i vilken det 
kommer att bli ett suckande och 
snyftande för dem,

108. och de kommer att förbli däri 
så länge som himlarna och jorden 
förblir, utom det som din Herre 
kan vilja. Din Herre genomför 
förvisso vad Han behagar.

109. Men när det gäller de som 
visar sig vara lyckliga, skall de
vara i himlen, och de skall förbli 
däri så länge som himlarna och 
jorden förblir, om icke din Herre 
vill annorlunda, en gåva som icke 
kommer att tas ifrån dem.
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110. Så sväva du icke i tvivel om
det som dessa människor tillber. 
De tillber bara som deras fäder 
tillbad förut, och Vi skall förvisso 
fullt ut betala dem deras oför-
minskade del.

111. Och Vi gav sannerligen 
Moses boken, men olikheter 
skapades däri, och hade det icke 
varit för ett ord som redan sänts 
fram från din Herre, skulle saken 
mellan dem ha beslutats långt 
dessförinnan, och nu svävar 
dessa människor i ett oroande 
tvivel beträffande den.
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112. Och alla dessas gärningar 
har sannerligen icke återbetalats 
ännu, men din Herre kommer 
sannerligen att till  fullo ersätta i 
enlighet med deras gärningar. 
Han är förvisso Väl Medveten om
allt som de gör.

113. Så stå du upprätt, som du 
har blivit befalld, och även de 
som har vänt sig till Gud med dig, 
och överskrid ni icke  gränserna, 
å, ni troende, ty Han ser förvisso  
vad ni gör.

114. Och slut er icke till dem som 
gör fel, annars kommer elden att 
vidröra er, och ni kommer icke att
ha några vänner utom Allah, icke 
heller skall ni bli hjälpta.

115. Och förrätta bönen vid 
dagens två ändar, och under 
några av nattens timmar, som 
ligger nära dagen. Dygdiga 
gärningar fördriver sannerligen 
det onda. Detta är en påminnelse 
för dem som vill komma ihåg.

356

116. Och var du ståndaktig, Allah 
låter förvisso icke de rättfärdigas 
belöning gå förlorad.

117. Varför fanns det då icke 
personer, som i generationerna 
före er, ägde förstånd, som kunde 
ha förbjudit all korruption på 
jorden, utom några få bland dem 
som Vi räddade? Men de orättfär-
diga fortsatte att njuta av det
som gav dem lättnad och 
bekvämlighet, och de blev skyldi-
ga.
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118. Och din Herre skulle icke 
förstöra städerna med orätt om 
människorna i dem var rätt-
färdiga.

119. Och om din Herre hade 
tvingat igenom Sin vilja, skulle 
Han helt visst ha gjort mänsklig-
heten till ett enda folk, men de 
kommer icke att upphöra med att 
vara oense,

120. utom de med vilka din Herre 
har haft förbarmande, och av 
detta skäl har Han skapat dem. 
Men din Herres ord skall gå i 
uppfyllelse: ”Jag kommer san-
nerligen att fylla helvetet med alla 
de olydiga Djinnerna och männi-
skorna tillsammans.”

121. Och Vi berättar sändebu-
dens alla budskap för dig, genom 
vilka Vi gör ditt hjärta starkt.
Och i detta har sanningen kom-
mit till dig och en förmaning och 
en påminnelse för troende.
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122. Och säg till dem som icke 
tror: ”Fortsätt göra så gott ni kan, 
vi handlar också,

123. och vänta ni, vi väntar 
också.”

124. Och det fördolda som finns i 
himlarna och på jorden tillhör 
Allah, och till Honom skall hela 
saken hänföras. Så tillbed 
Honom och sätt din lit endast 
till Honom. Och din Herre är 
icke ouppmärksam beträffande 
det ni gör.
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Kapitel 12

JÚSUF

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundratolv verser. 

Även detta kapitel inleds med förkortningen (   álif lám rá)  

och har samma betydelse som nämnts tidigare (det vill säga Jag 

är Allah, den Allseende. Övers anm.).

Därefter nämns den bästa bland alla berättelser som skulle 

bli till en lättnad och innebära ett välbefinnande för den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, och  

utgöra en gottgörelse för den sorg han vållats genom de 

incidenter som finns beskrivna i kapitel húd.

Det är viktigt att ordet ”berättelser” (      al-qásas) för-

tydligas. Qásas betyder inte bara en berättelse, utan en 

beskrivning av sådana historiska händelser, som kan bekräftas 

genom efterforskning.

Kapitlet inleds med beskrivningen av en vision som profeten 

Josef, frid vare med honom, hade, där alla händelser i hans liv 

omnämns. Profeten Jakob, frid vare med honom, tolkade 

drömmen som att Josef riskerade tillfogas en stor skada av sina 

bröder. Jakob förmanade således sin son att inte tala om denna 

vision för sina bröder. 

Hela kapitlet rör den förmåga att tolka drömmar som 

profeten Josef, frid vare med honom, hade fått. Josef, frid vare 

med honom, tolkade till exempel drömmarna som de två 

fångarna som var med honom hade, på ett sådant sätt att de 

senare uppfylldes ordagrant. Genom fången som befriades 

enligt glädjebudskapet i tolkningen, tillfrågades Josef, frid vare 

med honom, även av kungen om tolkningen av drömmen som 

de lärda i hans hov blott ansåg vara ett resultat av hans 
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förvirrade tankar. Det var enligt Josefs, frid vare med honom, 

tolkning en storslagen händelse som skulle äga rum, nämligen 

att de fattiga i Egypten och i dess närliggande områden skulle 

klara sig undan en annalkande svältkatastrof, och att de 

regelbundet under sju år skulle förses med föda. Detta arbete 

skulle komma att ske under tillsyn av Josef, frid vare med 

honom. Det var detta som i slutändan ledde till att hans 

föräldrar och bröder fick söka tillflykt hos honom, och på grund 

av honom föll de alla bugande ned inför Allah.

Detta är denna typ av historiska händelser, som den Helige 

Profeten, Allahs frid och välsignelser vare med honom, inte 

kunde ha någon personlig kännedom om. Därför konstateras 

det i kapitlet att han inte var där bland dessa människor då allt 

detta inträffade. Det är enbart Allah, den Allvetande, som 

underrättar den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, om den typen av händelser. Kapitlet avslutas 

med en vers om att berättelsen om dessa händelser inte liknar 

vanliga sagor och berättelser, utan i dessa händelser finns det 

många läxor för människor med förstånd. Utan tvekan visar 

kapitel júsuf oss på otaliga lärdomar.  



Sura JÚSUF
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Rá*. Dessa är verser-
na i en klar bok.

3. Vi har uppenbarat den, Qur’a-
nen, en ofta uppläst bok, på 
arabiska, ett klart och tydligt 
språk, på det att ni måtte förstå.

4. Vi berättar den bästa berättel-
sen för dig genom att uppenbara 
denna Qur’an för dig, fastän du, 
före detta, var bland dem som var
omedvetna.

5. Minns den tid då Josef sade till 
sin fader: ”Å, min fader, i en dröm 
såg jag elva stjärnor och solen 
och månen, jag såg dem buga sig 
vördnadsfullt för mig.”

6. Han sade: ”Å, min käre son, 
berätta icke din dröm för dina 
bröder, så att de icke  planerar en 
sammansvärjning mot dig, ty 
satan är en öppen fiende för 
människan,

7. och så skall det bli, så som du 
har sett det. Din Herre kommer 
att välja ut dig och lära dig en 
djupare tolkning av berättelserna 
och fullkomna Sin ynnest över 
dig och över Jakobs familj, liksom 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn            

*12:2  Jag är Allah , den Allseende.
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8. Josef och hans bröder utgör 
sannerligen tecken för dem som 
frågar,

9. när de sade: ”Josef och
hans broder är tydligen kärare för 
vår fader än vi är, fastän vi är en 
stark grupp. Vår fader svävar 
förvisso i en uppenbar villfarelse.

10. Döda Josef eller kör bort 
honom till något avlägset land, så 
att er faders ynnest enbart blir er, 
och därefter kan ni bli rättfärdiga 
människor.”

11. En av dem sade: ”Döda icke 
Josef, men om ni måste göra 
något, kasta honom då till botten 
i en djup brunn; några av de 
resande kommer att plocka upp 
honom.”

12. De sade: ”Å, vår fader, varför 
litar du icke på oss beträffande 
Josef, när vi helt visst önskar 
honom uppriktig välgång.

13. Sänd honom med oss imor-
gon så att han kan ha roligt och 
leka och vi skall förvisso hålla 
vakt över honom.”

Han fullkomnade den över dina 
två förfäder, Abraham och Isak. 
Din Herre är sannerligen All-
vetande, Vis.”
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14. Han sade: ”Det smärtar mig 
att ni för med honom bort, och jag 
fruktar att vargen skall förtära 
honom medan ni är obekymrade
om honom.”

15. De sade: ”Om vargen skulle 
förtära honom fastän vi är en stor 
grupp då kommer vi förvisso vara 
riktiga förlorare.”

16. Så när de förde bort honom 
och var överens om att placera 
honom på botten av en djup 
brunn sände Vi en uppenbarelse 
till honom och sade: ”En dag 
kommer du förvisso att berätta 
för dem om denna deras gärning, 
när de är omedvetna om din 
identitet.”

17. Och de kom gråtande till sin 
fader om aftonen.

18. De sade: ”Å, vår fader, vi 
tävlade med varandra och lämna-
de kvar Josef med våra tillhörig-
heter och vargen förtärde honom,
men du kommer icke att tro oss 
fastän vi säger sanningen.”

19. Och de kom med falskt blod 
på hans skjorta. Han sade: ”Nej, 
men era sinnen har gjort att 
denna syndiga gärning tycks er 
tilldragande. Så ett värdigt tåla-
mod återstår nu för mig.  Och det 
är bara Allah, Vars hjälp skall 
sökas mot det som ni påstår.”

20. Och det kom en karavan med 
resande och de skickade efter sin 
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21. Och de (Josefs bröder) sålde 
honom för ett futtigt pris, några 
få dirhamer, och de var icke 
intresserade av att göra sig en 
förtjänst på honom.

22. Och den man från Egypten 
som köpte honom, sade till sin 
hustru: ”Gör hans vistelse hos 
oss hedervärd. Kanske kan vi dra 
nytta av honom, eller kan vi 
kanske adoptera honom som en 
son.” Och sålunda upprättade Vi 
Josef i landet och Vi gjorde så för 
att Vi också skulle kunna lära 
honom berättelsernas djupare 
tolkning. Och Allah har full makt 
över Sitt påbud, men de flesta 
människor vet det icke.

23. Och när han nådde sin fulla 
mognads ålder, skänkte vi ho-
nom omdöme och kunskap. Och 
sålunda belönar Vi dem som gör 
gott.

24. Och hon, i vars hus han var, 
försökte förföra honom mot hans 
vilja. Och hon reglade dörrarna 
och sade: ”Kom nu.” Han sade: 
”Jag söker skydd hos Allah. 
Han är min Herre. Han har gjort 
min vistelse hos er hedervärd. 
Syndarna har sannerligen aldrig 
framgång.”

vattenhämtare. Och han sänkte 
ned sin spann i brunnen. ”Å, goda 
nyheter,” sade han, ”här är en 
yngling!” Och de gömde honom 
som en handelsvara, och Allah 
visste väl vad de gjorde.

363

Kapitel 12 JÚSUF Del 12



25. Och hon föll för honom
och han skulle också ha fallit för 
henne om han icke hade sett sin 
Herres tecken. Det skedde så att 
Vi kunde vända bort allt ont och 
all oanständighet från honom.
Han var förvisso en av Våra 
utvalda tjänare.

26. Och de båda sprang mot 
dörren och hon rev sönder hans 
skjorta bakifrån och de fann 
hennes herre vid dörren. Hon 
sade till honom: ”Vilket kan straf-
fet bli för en som avsåg ont mot 
din hustru, annat än inspärrning 
eller en svår aga?”

27. Han (Josef) sade: ”Det var hon 
som försökte förleda mig mot min 
vilja.” Och ett vittne från hennes 
hushåll bar vittnesbörd och sade:
”Om hans skjorta är sönderriven 
framifrån, så har hon talat san-
ning och han är en lögnare,

28. men om hans skjorta är sön-
derriven bakifrån, så har hon 
ljugit och han är bland de
sannfärdiga.”

29. Så när han (husets herre) såg 
att Josefs skjorta var sönderriven 
bakifrån sade han: ”Detta är för-
visso ett knep av er kvinnor. Er 
plan är förvisso mäktigt.
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30. Å, Josef, ha du överseende 
med detta, och du, å, kvinna, be 
om förlåtelse för din synd. Du är 
förvisso bland de skyldiga.”
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31. Och kvinnorna i staden sade: 
”’Aziz hustru försöker förföra sin 
slavpojke mot hans vilja. Hon har 
förblindats av sin kärlek till 
honom. Vi ser henne sannerligen 
sväva i uppenbar villfarelse.”

32. Och när hon hörde talas om 
deras listiga tal, sände hon efter 
dem och förberedde en måltid för 
dem, och gav var och en av dem 
en kniv och sade sedan till Josef: 
”Kom fram till dem.” Och när de 
såg honom fick de  höga tankar 
om honom och skar sig i hän-
derna och sade: ”Allah vare 
prisad!* Detta är icke en män-
sklig varelse, detta är inget annat 
än en ädel ängel.”

33. Hon sade: ”Och detta är den 
beträffande vilken ni klandrade 
mig. Jag försökte verkligen 
förföra honom mot hans vilja, 
men han lyckades undkomma. 
Och om han nu icke gör vad jag 
befaller honom, skall han helt 
visst spärras in och bli en bland 
de förödmjukade.”
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*12:32 Orden ”skar sig i händerna”  (                qáttá’na áidijahúnna)  kan tillämpas i både 
litterär och metaforisk mening, då hadrat imam Raghib nämnt bägge betydelserna med 
hänvisning till hur ordet används i den ädla Qur’anen.

Den ordagranna betydelsen av (            ) är att man hugger av handen med ett vasst 
föremål. Detta är naturligtvis inte vad den ädla Qur’anen avser och är otänkbart i det här 
sammanhanget. Som alternativ har vissa lärda försökt föreslå ett lättare hugg, som endast 
avser några mindre sår, men det arabiska ordet tillåter inte detta, eftersom kraften och 
intensiteten i den grundläggande betydelsen i ordet (     qattá’a ) inte tillåter denna mildare 
betydelse. Eftersom valet ligger mellan den litterära och den metaforiska betydelsen,  tror 
vi att uttrycket  i det givna sammanhanget enbart kan tolkas metaforiskt, vilket innebär 
att de accepterade sitt nederlag, genom att anse honom vara ouppnåelig och bortom deras 
händers räckvidd.
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34. Han sade: ”Å, min Herre, 
fängelse är mig kärare än det som 
de inbjuder mig till, och såvida 
Du icke vänder bort deras
svek från mig kommer jag att 
dragas mot dem och vara
bland de okunniga.”

35. Så hans Herre hörde hans 
bön, och räddade honom från 
deras plan. Han är förvisso
Allhörande, den Allvetande.

36. Efter det att de (männen) 
hade sett tecken på hans oskuld, 
gick det upp för dem att de, för att 
bevara sitt goda namn, borde 
spärra in honom för en tid.

37. Och tillsammans med honom 
sattes två unga män i fängelset. 
En av dem sade: ”Jag ser mig 
själv pressa vin i en dröm.” Och 
den andre sade: ”Jag ser mig 
själv i en dröm med bröd på 
huvudet och fåglarna äter av 
brödet. Upplys oss om tolkningen 
av det, ty vi ser att du är
bland de rättfärdiga.”

38. Han svarade: ”Den föda som 
ni får, skall icke nå er, men jag 
skall upplysa er om tolkningen av 
det innan den når er. Detta är på
grund av vad min Herre har lärt 
mig. Jag har avsagt mig deras 
religion som icke tror på
Allah och förnekar tron på det 
tillkommande.
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39. Och jag har följt mina fäders, 
Abraham, Isak och Jakob, reli-
gion. Vi kan sannerligen icke 
förbinda något med Allah. Detta 
är genom Allahs nåd över oss och 
över mänskligheten, men de 
flesta människor är otacksam-
ma.

40. Å,  mina två  fänge lse-
kamrater, är många herrar som 
är olika varandra bättre än Allah, 
den Ende, den Absolut Högste?

41. Ni tillber ingenting annat 
bredvid Allah än enbart namn 
som ni har givit, ni och era fäder; 
Allah har icke sänt någon 
befogenhet till det. Beslutet vilar 
endast  hos Allah. Han har befallt 
att ni icke skall tillbe någonting 
utom Honom. Detta är den evigt 
sanna religionen, men de flesta 
människor vet det icke.*

42. Å, mina två fängelsekamra-
ter, beträffande den ene av er 
kommer han att hälla upp vin för 
sin herre att dricka, och beträf-
fande den andre, kommer han att 
korsfästas, så att fåglarna kom-
mer att äta av hans huvud. Saken 
ni frågade om har blivit kun-
gjord.”

*12:41 Ordet (    qajím)  har i sin användning i den ädla Qur’anen innebörden av att vara 
stark, kraftfull, korrekt och att inneha en bestående makt. Det betecknar även förmågan 
att räta ut och korrigera. Därför hänvisar den ädla Qur’anen med orden (         dínul-     
qaj-jíma) till de fundamentala och oföränderliga beståndsdelar i tron som delas av alla 
religioner. Se även al-bájina, 98:6
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43. Och han sade till den som 
han trodde skulle bli befriad av de 
två: ”Nämn mig för din herre.” 
Men satan lät honom glömma att
nämna det för sin herre, så han 
(Josef) förblev i fängelse under 
några år.

44. Och kungen sade: ”Jag såg i 
en dröm sju feta kor som sju 
magra äter upp, och jag såg sju 
gröna sädesax och sju andra 
förtorkade. Å, ni rådgivare, för-
klara meningen med min dröm 
för mig, om ni kan tolka dröm-
mar.”

45. De svarade: ”Detta är förvir-
rade drömmar och vi känner icke 
tolkningen av sådana förvirrade 
drömmar.”

46. Och den som befriats av de 
två och som nu efter en tid kom 
ihåg, sade: ”Jag skall låta er veta 
dess tolkning, sänd därför mig.

47. Josef! Å, du sannfärdige man! 
Förklara du för oss meningen i 
sju feta kor som sju magra förtär, 
och sju gröna sädesax och sju
andra förtorkade, så att jag kan 
återvända till folket så att de kan 
få veta.”

48. Han svarade: ”Ni skall så 
under sju år, och arbeta flitigt 
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49. Efter det skall det sedan 
komma sju hårda år, som skall 
förtära allt det som ni lagt
åt sidan för dem i förväg, utom 
helt litet som ni kan spara.

50. Sedan skall det komma ett år 
då människorna skänks ett 
överflöd av regn, under vilket de 
kommer att få ett överflöd av 
frukt och kärnor att pressa för att 
få fruktsaft  och olja.”

51. Och kungen sade: ”För ho-
nom till mig.” Men när sände-
budet kom till honom, sade han: 
”Gå tillbaka till din herre och 
fråga honom hur det gick för 
kvinnorna som skar sina händer, 
ty min Herre känner väl deras 
sluga avsikt.”*  

52. Han (kungen) sade till kvin-
norna: ”Vad var det med er när ni 
försökte förleda Josef mot hans 
vilja?” De sade: ”Allah vare lovad 
för att ha skapat en sådan man! 
Vi har icke sett något ont i 
honom.” ’Aziz hustru sade: ”Nu
har sanningen kommit i dagen. 
Det var jag som försökte förleda 
honom mot hans vilja och han är 
helt visst bland de sannfärdiga.”

*12:51 Se noten till vers 32.

hela tiden, lämna sedan kvar det 
ni skördar i axen utom helt litet 
som ni får äta.
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53. Josef sade: ”Jag bad om att 
denna förfrågan skulle utföras så 
att ’Aziz kan veta att jag icke var 
falsk mot honom i hans frånvaro 
och Allah icke låter de svekfullas 
plan lyckas,

54. och jag anser icke mig själv 
vara fri från svaghet, ty själen är 
visserligen benägen till att ofta 
påbjuda det onda, förutom den 
som min Herre förbarmar sig 
över. Min Herre är förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.”

55. Och kungen sade: ”För ho-
nom till mig så att jag kan välja ut 
honom särskilt för min egen 
person.” Och när han hade talat 
till honom (Josef), sade han: 
”Denna dag är du en man med en 
fastställd ställning och ett förtro-
ende hos oss.”

56. Han (Josef) sade: ”Tillsätt mig 
över landets skatter, ty jag är en 
god uppsyningsman och har kun-
skap.”

57. Och sålunda upprättade Vi 
Josef i landet. Han bodde däri var 
helst han behagade. Vi skänker 
Vår barmhärtighet till vem helst 
Vi behagar och Vi låter icke de 
rättfärdigas belöning gå förlorad.

58. Och belöningen i det till-
kommande är förvisso bättre för 
dem som tror och fruktar
Gud. 
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59. Och Josefs bröder kom och 
inställde sig hos honom. Han 
kände igen dem, men de tog 
honom för en främling.

60. Och när han hade försett dem 
med deras förnödenheter, sade 
han: ”För er bror på er faders sida 
till mig. Ser ni icke att jag ger er
fullt mått och att jag är den bäste 
av värdar?

61. Men om ni icke för honom till 
mig, då skall det icke finnas 
något mått av säd för er från mig, 
icke heller skall ni komma mig 
nära.”

62. De svarade: ”Vi skall försöka 
förmå hans fader att lämna 
honom och vi skall helt säkert
göra det.”

63. Och han sade till sina tjänare: 
”Lägg tillbaka deras pengar också 
i sadelväskorna så att de kan 
upptäcka dem när de återvänder 
till sin familj, måhända kommer 
de tillbaka.”

64. Och när de återvände till sin 
fader, sade de: ”Å, vår fader, 
ytterligare ett mått av säd har 
förnekats oss, så sänd vår bror 
med oss, så att vi kan få vårt 
mått, och vi är sannerligen i
stånd att ta hand om honom.”

65. Han sade: ”Jag kan inte 
anförtro honom åt er, utan att få 
samma resultat som när jag
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förut anförtrodde hans bror åt er? 
Men Allah är den bäste Beskyd-
daren, och Han är den Mest 
Barmhärtige av dem som visar 
förbarmande.”

66. Och när de packade upp sina 
tillhörigheter fann de sina pengar 
givna tillbaka till dem. De sade: 
”Å, vår fader, vad mer kan vi
önska? Här är våra pengar givna 
oss åter. Vi skall hämta förnöden-
heter för vår familj, och beskydda 
vår bror och i tillägg skall vi få ett 
extra mått genom en kamellast. 
Det är ett mått som det är lätt
att få.”

67. Han sade: ”Jag vill icke sända 
honom med er förrän ni ger mig 
ett högtidligt löfte i Allahs namn 
att ni helt säkert för honom 
tillbaka till mig, såvida det icke är 
så att ni omringas.” Och när de 
hade givit honom sitt högtidliga
löfte, sade han: ”Allah vakar över 
vad vi säger.”

68. Och han sade: ”Å, mina sö-
ner, gå icke in genom en port, 
utan gå in genom olika portar, 
och jag kan icke hjälpa er alls mot 
Allah. Beslutet vilar endast hos 
Allah. Till Honom sätter jag min 
lit, och låt alla som vill sätta till-
tro, sätta sin tilltro till Honom.”

69. Och när de gick in på det sätt 
som deras fader hade uppmanat 
dem, kunde det icke hjälpa dem
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70. Och när de besökte Josef, 
inhyste han sin broder hos sig 
själv. Och han sade: ”Jag är
din broder, så sörj nu icke över 
vad de har gjort.”

alls mot Allah, utom att det i 
Jakobs sinne fanns en önskan 
som han så tillfredsställde, och 
han ägde förvisso stor kunskap, 
ty Vi hade lärt honom, men de 
flesta människor vet det icke.

71. Och när han hade givit dem 
deras förnödenheter inför avfär-
den, lade han dryckesbägaren i 
sin broders sadelväska. Sedan 
ropade en utropare: ”Å, ni kara-
vanmänniskor, ni är skyldiga till 
stöld.”

72. De svarade i det att de vände 
sig om mot dem (utroparna): ”Vad 
är det ni saknar?”

73. De (utroparna) svarade: ”Vi 
saknar Kungens måttbägare och 
vem som än hittar den skall få en 
kamellast, och jag borgar för det.”

74.  De (bröderna) svarade: ”Vid 
Allah, ni vet mycket väl att vi icke 
kom för att stifta ofrid i landet
och vi är icke tjuvar.”

75. De (utroparna) sade: ”Vad 
skall då vara straffet för det, om 
ni befinns vara lögnare?”

76. De (bröderna) svarade: ”Straf-
fet för det är att den i vars
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77. Då började han (utroparen) 
genomsökandet av deras säckar 
före hans broders (Josefs) säck. 
Sedan tog han upp den från hans 
broders säck. Sålunda planerade 
Vi för Josef. Han kunde icke ha 
behållit sin broder under kung-
ens lag såvida icke Allah så hade 
velat. Vi upplyfter vem helst Vi 
behagar, i grader av rang, och 
över varje ägare av kunskap finns 
En, Mest Vetande.

sadelväska den återfinns, skall 
själv straffas för det. Sålunda 
straffar vi syndarna.”

78. De (bröderna) sade: ”Om han 
har stulit, har hans broder också 
begått en stöld dessförinnan.” 
Men Josef höll det dolt i sitt hjärta 
och yppade det icke för dem. Han 
sade bara: ”Ni befinner er i den 
värsta situationen, och Allah vet 
bäst vad ni påstår.”

79. De (bröderna) sade: ”Å, ädle 
anförare, han har en mycket 
gammal fader, så tag en av oss i 
hans ställe, för vi ser att du är en 
av dem som är välvilliga.”

80. Han svarade: ”Allah förbjuder 
att vi skulle taga någon annan än 
den hos vilken vi har funnit vår 
egendom, ty då skulle vi helt visst 
vara orättvisa.”

81. Och när de misströstade om 
honom, drog de sig tillbaka och 
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82. gå tillbaka till er fader och 
säg: ’Å, vår fader, din son begick 
en stöld och vi har endast sagt 
vad vi vet och vi kunde icke vara 
väktare över det osedda,

överlade med varandra privat. Då 
sade deras äldre broder: ”Vet ni 
icke att er fader hade tagit ett 
högtidligt löfte från er i Allahs 
namn, och kom ihåg det orättfär-
diga ni gjorde mot Josef? Därför 
skall jag icke lämna landet förrän 
min fader tillåter mig eller Allah
beslutar för mig. Och Han är den 
Bäste av domare,

83. och fråga folket i staden där vi 
var och i karavanen med vilken vi 
kom, och vi talar förvisso san-
ning.’”

84. Han (fadern) svarade: ”Nej, 
men era sinnen har lurat er 
genom att visa det som något gott 
för er. Så ett värdigt tålamod 
återstår nu för mig. Kanske Allah 
kommer att föra dem alla till mig, 
ty Han är den Allvetande, den
Vise.”

85. Och han vände sig bort från 
dem och sade: ”Å, min sorg över 
Josef! Och hans ögon fylldes med 
tårar på grund av bedrövelsen 
och han undertryckte sin sorg.”
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86. De sade: ”Vid Allah, du kom-
mer icke att sluta tala om Josef 
förrän du blir sjuk eller till och 
med dör.”
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87. Han svarade: ”Jag klagar 
bara min sorg och min bedrövelse 
till Allah, och jag vet det från 
Allah, som ni icke vet.

88. Å, mina söner, gå ni och fråga 
efter Josef och hans broder och 
misströsta icke om Allahs barm-
härtighet, ty ingen misströstar 
om Allahs barmhärtighet utom 
de icke troende människorna.”

89. Och när de stod inför honom 
(Josef), sade de: ”Å, ädle hövding, 
fattigdom har drabbat oss och vår 
familj och vi har medfört en futtig
summa pengar, men giv oss fullt 
mått, och var välvillig mot oss.
Allah belönar förvisso de välvilli-
ga.” 

90. Han sade: ”Vet ni vad ni i er 
okunnighet gjorde mot Josef och 
hans broder?”
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91. De svarade: ”Är det verkligen 
du som är Josef?”  Han sade: ”Ja,
jag är Josef, och detta är min 
broder. Allah har sannerligen va-
rit nådig mot oss båda. När det 
gäller dem som är rättfärdiga och 
ståndaktiga, låter Allah förvisso 
aldrig belöningen gå förlorad för 
dem som gör goda gärningar.”

92. De svarade: ”Vid Allah! Allah 
har i sanning föredragit dig fram-
för oss och vi har verkligen varit 
syndare.”
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93. Han sade: ”Inget klander 
skall vila över er denna dag, 
måtte Allah förlåta er! Och Han
är den Mest Barmhärtige av dem 
som visar barmhärtighet,

94. gå med denna min skjorta 
och lägg den framför min fader, 
han kommer att förstå. Och för 
hela er familj till mig.”

95. Och när karavanen avgick 
sade deras fader: ”Jag förnimmer 
förvisso Josefs doft, trots att ni 
anser mig vara en senil gamling.”

96. De svarade: ”Vid Allah, du 
svävar fortfarande i din gamla 
villfarelse.”

97. Och när glädjebudbäraren 
kom, lade han skjortan framför 
honom (fadern) och han blev
upplyst. Sedan sade han: ”Sade 
jag er icke: ’Jag vet det från Allah, 
som ni icke vet?’”

98. De sade: ”Å, vår fader, be om 
förlåtelse för våra synder för oss, 
vi har verkligen varit syndare.”
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99. Han sade: ”Jag skall helt 
säkert be min Herre om förlåtelse 
för er. Han är förvisso den Mest 
Förlåtande, den Barmhärtige.”

100. Och när de kom till Josef, 
placerade han sina föräldrar hos 
sig och sade: ”Kom in i Egypten 
och lev i frid, om det behagar 
Allah.”
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101. Och han upphöjde sina för-
äldrar till tronen och de alla föll 
ödmjukt ned till marken inför 
Allah för honom. Och han sade:  
”Å, min fader! Detta är uppfyllel-
sen av min dröm för länge sedan. 
Min Herre har låtit den besannas.
Och Han skänkte mig en ynnest 
när Han tog mig ur fängelset och 
förde ut er ur öknen efter det att 
satan åstadkommit split mellan 
mig och mina bröder. Min Herre 
är förvisso Nådig för vem Han än 
behagar, ty Han är den All-
vetande, den Vise.

102. Å, min Herre, Du har välsig-
nat mig med en del av överhöghe-
ten och lärt mig olika tings 
tolkning. Å, himlarnas och jor-
dens Skapare, Du är min Be-
skyddare i denna världen och i 
det tillkommande. Låt döden 
komma över mig i ett tillstånd av 
underkastelse under Din Vilja och 
förena mig med de rättfärdiga.”
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103. Det är budskapen om det 
osedda, som Vi uppenbarar för 
dig. Och du var icke med dem när 
de samtyckte till sin plan och 
medan de planerade.

104. Och de flesta människor vill 
icke tro, ens fastän du innerligt 
önskar det.

105. Och du ber dem icke om 
någon belöning för det. Det är 
bara en förmaning för hela 
mänskligheten.
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107. Och de flesta av dem tror 
icke på Allah, utan att sam-
tidigt förbinda medhjälpare med 
Honom.

108. Känner de sig då trygga mot 
ankomsten av ett överväldigande 
straff från Allah över dem, eller 
timmens plötsliga ankomst över 
dem, medan de är omedvetna om 
den?

109. Säg: ”Detta är min väg: Jag 
kallar på Allah. Jag innehar en 
ställning med uppenbar känne-
dom, och det har även de som 
följer mig. Helig är Allah, och jag 
är icke bland dem som förbinder 
gudar med Gud.”

110.  Och före dig sände Vi inga 
sändebud, förutom män, vilka Vi 
gav uppenbarelser, från städer-
nas folk. Har de då icke rest runt
jorden och sett vilket deras slut 
blev som var före dem? Och 
vistelseorten i det  tillkommande 
är förvisso bättre för dem som
fruktar Allah. Vill ni då icke 
förstå?
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106. Och hur månget tecken 
finns det icke i himlarna och på 
jorden, vilka de bara går förbi och
sedan vänder sig bort från!

111. Inte förrän den tid då sände-
buden misströstade och trodde 
att de hade ansetts vara lögnare,
kom Vår hjälp plötsligt till dem, 
sedan räddade Vi dem som Vi 
behagade. Och Vår tuktan kan
icke avvändas från de syndiga 
människorna.
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112. Helt visst finns det i deras 
berättelse en läxa för människor 
med förstånd. Det är icke något 
som hittats på, utan en uppfyllel-
se av det som hände tidigare och 
en detaljerad framställning av 
alla ting, och en vägledning och 
en barmhärtighet till ett folk som 
tror.
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Kapitel 13

AR-RA’D

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller fyrtiofyra verser.     

Här återfinns utöver en kombination av förkortningar (    álif 

lám mím) även bokstaven ”r” (  rá) och kombinationen (     álif 

lám mím rá)  betyder  ”Jag är Allah, den Allvetande, den Allse-

ende” som utskrivit läses (               ánallahu á’lamú wa-ará). 

I detta kapitel uppdagas alltså sådana av skapelsens 

hemligheter som den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, inte hade någon direkt kännedom om. 

Detta visar på att de upplysningar som det inte kan råda något 

slags tvivel om och som förmedlats till Profeten tidigare också 

har sitt ursprung hos en allvetande Gud. 

Universums mest grundläggande hemlighet som beskrivits 

här är gravitationskraften. I kapitlet konstateras att himmel 

och jord inte spontant upprätthåller sig själva, utan mellan alla 

himlakroppar finns en dold kraft, som våra ögon inte kan se. 

Denna kraft bidrar till att alla himlakroppar fungerar i sina 

omloppsbanor som om de vore burna av pelare. Det är samma 

beskrivning som astronomer gör beträffande gravitationen. Här 

i introduktionen finns det tyvärr inte utrymme nog att gå in på 

detta i detalj.

Ett annat ämne av betydelse har nämnts i kapitlet. Det är hur 

Allah, genom rent vatten, har skänkt liv till det som finns på 

jorden. Havsvattnet är alltför salt och vållar snarare död än liv 

till de djur och växter som lever i torrmarker och livnär sig på 

vatten. Här beskrivs systemet för hur havsvatten avdunstar och 

ångan stiger upp mot bergen och faller sedan ned på jorden och 

sprider livskraft omkring sig, för att återigen föras ut till och 



förenas med havet. Detta system har en djup 

himlens blixtar, som bildas av att vattenånga avdunstar från 

havet, och att även vatten i form av regndroppar inte kunde falla 

från himlen om det inte vore för blixtarna. Knallarna från 

blixtnedslagen är ibland så fruktansvärda att det för vissa kan 

medföra död snarare än liv. Därför står det att även änglarna 

skälver inför Gud vid sådana tillfällen.

I föregående verser har Allah även förklarat att det för varje 

människa finns beskyddare som går både framför och bakom 

henne och som beskyddar henne genom Allahs vilja och enligt 

Hans påbud. Detta är ett mycket komplext vetenskapligt ämne 

som inte kan förklaras i detalj här, men för den som vill lära mer 

kan vidare efterforskning leda till djupare insikter och vishet.

I kapitlet står även att allt har skapats i par. Araberna kände 

till att dadelpalmen har par, men angående andra träd och 

frukter hade de ingen aning om att även de bildats i par. Detta 

är således ett nytt ämne som vetenskapsmän idag fått allt 

djupare insikt om och de menar att det inte bara är levande 

växter som förekommer i par utan att detta även förekommer 

beträffande i molekyler och atomer. I motsats till materia finns 

anti-materia. Om man skulle dra samman hela universum, så 

skulle kollisionen mellan dess positiva och negativa materia 

leda till dess förintelse, och de frågeställningar som 

uppkommer genom den bakomliggande skapelsefilosofin, som 

beskriver hur allt skapades från ingenting, går således också att 

lösa från den inneboende betydelsen av dessa verser.

Därefter presenteras ett storslaget argument att använda 

mot den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, opponenter:  Hur kan denne storslagne profet och hans 

anhängare vara besegrade när deras landområden ständigt 

utvidgas och deras motståndares områden minskar? Den 

Helige Profeten, Allahs frid och välsignelser vare med honom, 

anknytning till 
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belönas sedan i kapitlet med glädjebudskapet:  Vare sig du får 

uppleva det under din livstid eller inte, så kommer Vi hur som 

helst att låta din religion råda i hela världen.
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Sura AR-RA’D
(Uppenbarad före hidjra)

2. ? lif Lám Mím Rá.* Dessa är 
verser i boken. Det som har 
uppenbarats för dig från din 
Herre är sanningen, men de flesta 
människor tror det icke.

3. Allah är Den Som reste upp 
himlarna utan några pelare som 
ni kan se. Sedan etablerade Han 
Sig på tronen. Och Han tvingade
solen och månen i tjänst. Var och 
en av dem följer sin kurs under en 
fastställd tid. Han styr allt. Han 
förklarar tydligt alla tecken så att 
ni kan ha en fast tro på mötet 
med er Herre.

4. Och det är Han Som utbredde 
jorden och skapade berg och 
floder på den. Och Han skapade 
par av varje slags frukt, hankön 
och honkön. Han låter natten 
täcka dagen. I det finns det 
sannerligen tecken för ett folk 
som tänker efter.

5. Och på jorden finns skiftande 
områden gränsande till varandra 
och vingårdar och sädesfält och 
dadelpalmer, växande tillsam-
mans från en rot och andra som 
icke växer så. De vattnas alla med 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*13:2 Jag är Allah, den Allvetande, den Allseende.
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samma vatten, ändå låter Vi 
några av dem överträffa andra 
beträffande frukten. I det finns 
det tecken för ett folk som
förstår.

6. Och om du förundras, då är 
det de säger sannerligen förun-
derligt: ”Vad! Skall vi, när vi har 
blivit stoft, återigen bli en ny 
skapelse?” Det är dessa som
icke tror på sin Herre, och det är 
dessa som kommer att ha fjättrar 
runt sina halsar och de kommer 
att vara eldens invånare, och i 
den skall de förbli.

7. Och de är ivriga att begära av 
dig att du påskyndar det onda, 
snarare än det goda, fastän 
straffande exempel har utgått 
före dem. Och din Herre är san-
nerligen full av förlåtelse för 
mänskligheten trots deras syn-
der, och din Herre är förvisso 
också sträng i att utfärda straff.

8. Och de som icke tror säger: 
”Varför har icke ett tecken sänts 
ned till honom från hans Herre?” 
Du är förvisso en förmanare. Och 
för varje folk finns det en väg-
ledare.

9. Allah vet vad varje honkön
bär och vad moderliven förmins-
kar och vad de låter växa.
Och hos Honom har allt ett 
lämpligt mått.
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10. Han är Kännaren av det 
fördolda och det uppenbara, den 
Ojämförligt Store, den Allra 
Högste.

11. Den bland er som döljer sitt 
ord och den som uttalar det öppet 
är likvärdiga inför Hans kunskap, 
och även den som gömmer sig om 
natten och den som öppet går 
framåt om dagen.

12. För honom (sändebudet) 
finns en rad av änglar framför 
honom och bakom honom, de 
beskyddar honom genom Allahs 
befallning. Allah förändrar för-
visso icke ett folks tillstånd förrän 
de ändrar det som finns i sina
hjärtan. Och när Allah önskar
bestraffa ett folk, finns det ingen 
som stöter det tillbaka, icke heller 
har de någon hjälpare bredvid 
Honom.

13. Det är Han Som visar er 
blixten för att orsaka fruktan och 
att väcka hopp, och Han lyfter 
upp de tunga molnen.

14. Och åskan prisar Honom med 
Hans lovprisning och likadant gör 
änglarna av bävan för Honom. 
Och Han sänder åskviggarna och 
slår vem Han vill med dem, ändå 
tvistar de om Allah, medan Han 
är Sträng i att straffa.
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15. Sann bön riktas endast till 
Honom. Och de som de åkallar 
istället för Honom, svarar dem 
icke alls, utom så som den blir 
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besvarad som sträcker fram sina 
två händer mot vattnet för att det 
skall nå hans mun, men det
når den icke. Och de icke troen-
des böner är bara något bortkas-
tat.

16. Och det som finns i himlarna 
och på jorden underkastar sig 
Allah villigt eller ovilligt och det 
samma gör deras skuggor på 
morgnar och kvällar.

17. Säg: ”Vem är himlarnas och 
jordens Herre?” Säg: ”Allah.” Säg: 
”Har ni då, bredvid Honom,  satt  
upp medhjälpare som icke har 
makt till ont eller gott ens åt sig 
själva?” Säg: ”Kan de blinda och 
de seende vara lika? Eller kan 
mörkret vara likvärdigt med 
ljuset? Eller tillskriver de Allah 
medhjälpare som har skapat  
Hans skapelses like, så att de två 
skapelserna syns dem lika?” Säg: 
”Allah ensam är alla tings  Ska-
pare, och Han är den Ende, den 
Mest Överlägsne.”

18. Han sänder ned vatten från 
skyn så att dalarna flödar i 
enlighet med sin storlek, och
flodvågen bär svallande skum på 
sin yta. Och från det, som de 
hettar upp i elden för att försöka 
göra prydnader och bruksföre-
mål, kommer ett skum som liknar 
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det. Sålunda illustrerar Allah 
sanning och falskhet. Nu, när det 
gäller skummet, försvinner det 
som skräp, men när det gäller det 
som gagnar människorna stan-
nar det på jorden. Sålunda visar 
Allah fram liknelser.

19. För dem som besvarar sin 
Herre finns det evigt goda, och 
när det gäller dem som icke 
besvarar Honom, om de hade allt 
det som finns på jorden och dess 
like därtill, skulle de beredvilligt 
friköpa sig själva därmed. Det är
dessa som skall ha en ond räken-
skap och deras vistelse är helve-
tet. En sådan avskyvärd vilo-
plats!

20. Är då den som känner till att 
det, som har uppenbarats för dig 
från din Herre, är sanningen, lik 
den som är blind? Men endast de
som är begåvade med förstånd 
tänker efter, 

21. de som fullföljer Allahs pakt 
och icke bryter överenskommel-
sen,

22. och de som förenar det som 
Allah har befallt skall förenas, 
och fruktar sin Herre och skyr 
den onda räkenskapen,

23. och de som är ihärdiga när 
det gäller att söka sin Herres 
ynnest, och förrättar bönen och 
ger ut av det som Vi har försett 
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dem med, hemligt eller öppet, och 
besvarar ont med gott. Det är
dessa som skall få den slutgiltiga 
vistelseorten som den bästa 
belöningen, 

24. evighetens trädgårdar. De 
skall träda in i dem och även de 
som är rättfärdiga bland deras 
fäder och deras hustrur och 
deras barn. Och änglar skall 
träda emot dem från varje port 
och säga:

25. ”Frid vare med er, eftersom ni 
var ståndaktiga. Se hur utmärkt 
den slutliga vistelseorten är som 
belöning!”

26. Och de som bryter Allahs 
förbund efter att ha slutit det och 
skär itu det som Allah har
befallt skall vara förenat, och 
stiftar ofred på jorden, över dem 
vilar förbannelsen och de skall få 
en svår vistelseort.

27. Allah ökar Sin försörjning 
eller minskar den, för vem helst 
Han behagar. Och de fröjdas i det 
nuvarande livet, fastän det nuva-
rande livet bara är ett tillfälligt 
glädjeämne jämfört med det som 
skall komma.

28. Och de som icke tror säger: 
”Varför har icke ett tecken sänts 
ned till honom från Hans Herre?” 
Säg: ”Allah lämnar vem Han än 
vill att irra vilse, och vägleder 
dem till Sig, som vänder sig till 
Honom,
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29. de som tror och de vilkas 
hjärtan finner tröst i att komma 
ihåg Allah. Sannerligen! Det är 
genom att komma ihåg Allah som 
hjärtan kan finna tröst,

30. de som tror och gör goda 
gärningar, lyckan skall bli deras 
och en utmärkt plats att återvän-
da till.”

31. Således har Vi sänt dig till ett 
folk, före vilket andra folk har gått 
bort, så att du måtte läsa upp det 
för dem, som Vi har uppenbarat
för dig, ty de förnekar Gud, den 
Nådige. Säg: ”Han är min Herre, 
det finns ingen Gud förutom Han. 
Till Honom sätter jag min lit och
till Honom är mitt återvändande.”
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32. Och om det fanns en Qur’an 
genom vilken berg kunde förflyt-
tas eller genom vilken jorden 
kunde skäras i bitar eller genom 
vilken de döda kunde tilltalas, 
skulle de fortfarande icke tro på 
den. Nej, frågan vilar helt och 
hållet hos Allah. Har de troende 
ännu icke insett att om Allah 
hade tvingat igenom Sin Vilja, 
kunde Han förvisso ha väglett 
hela mänskligheten? Och beträf-
fande dem som icke tror, skall 
förödelse icke upphöra med att
drabba dem för det de har gjort, 
eller genom att slå ned nära deras 
hem, till dess att Allahs löfte
går i uppfyllelse. Allah sviker 
förvisso icke Sitt löfte.
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33. Och sändebud hånades i 
sanning före dig, men Jag lovade 
dem som icke trodde ett uppskov.
Sedan grep Jag dem, och huru-
dant var då icke Mitt straff!

34. Kommer då Han, Som står 
över varje själ för att se vad den 
förtjänar, att låta dem gå obe-
straffade? Ändå tillskriver de
Allah medhjälpare. Säg: ”Namnge 
dem.” Vill ni upplysa Honom om 
det Han icke vet på jorden? Eller 
är det bara tomt prat? Nej, men 
de icke troendes plan tycktes 
vacker i deras ögon och de har 
hållits tillbaka från den rätta
vägen. Och den som Allah låter 
irra vilse skall icke ha någon 
vägledare.

35. För dem finns det ett straff i 
det nuvarande livet, och straffet i 
det tillkommande är hårdare, och 
de kommer icke att ha någon 
beskyddare mot Allah.

36. Liknelsen om den himmel, 
som utlovats de gudfruktiga, är 
att floder strömmar genom den, 
dess frukter räcker för evigt och 
så gör dess skugga. Det är belö-
ningen för dem som är rättfärdi-
ga. Och de icke troendes belöning 
är elden.
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37. Och dem, vilka Vi gav boken, 
fröjdas över det som har uppen-
barats för dig. Och bland de
olika grupperna finns det några 
som förnekar en del därav. Säg: 
”Jag har bara befallts att tillbe 
Allah och att icke sätta upp 
jämlikar med Honom. Honom 
åkallar jag och till Honom
skall jag återvända.”

38. Och sålunda har Vi uppenba-
rat den som ett klart rättesnöre. 
Och om du följer deras onda 
önskningar efter det att kuns-
kapen har kommit till dig, skall 
du icke ha någon vän eller för-
svarare mot Allah.

39. Och Vi sände sannerligen 
sändebud före dig och Vi gav dem 
hustrur och barn. Och det är icke 
möjligt för ett sändebud att visa 
ett tecken utom på Allahs befall-
ning. För varje tid finns det ett 
gudomligt påbud.

40. Allah utplånar och upprättar 
vad Han vill och hos Honom finns 
upphovet till alla påbud.

41. Och vare sig Vi visar dig 
uppfyllelsen av  några av de ting 
med vilka Vi har varnat dem, eller 
om Vi låter dig dö, spelar det liten
roll, ty på dig vilar bara frambä-
randet av budskapet, och räken-
skapen vilar på Oss.

392

Kapitel 13 AR-RA’D Del 13



42. Ser de icke att Vi hemsöker 
deras land och förminskar det 
från dess yttre gränser? Och 
Allah dömer, det finns ingen som 
kan vända Hans dom. Och
Han är snabb i att föra räken-
skap.

43. Och de som var före dem 
smidde också planer, men       
allt riktigt plansmidande tillhör 
Allah. Han vet vad varje själ 
förtjänar, och snart skall de icke 
troende få veta vilka som skall få 
denna himmelska boning som sin 
slutgiltiga belöning.

44. Och de som icke tror säger: 
”Du är icke ett sändebud.” Säg: 
”Allah är Tillräcklig som ett
Vittne mellan mig och er, och så 
är även den som äger bokens 
kunskap.”
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Kapitel 14

IBRÁHIM

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiotre verser.

Även detta kapitel inleds med en förkortning och på samma 

sätt som förkortningen  (    álif lám rá) tidigare använts i kapitel 

júnus (10:2) så har dessa bokstäver samma betydelse här.  

Det föregående kapitlet avslutas med versen: Och de som 

icke tror säger: ”Du är icke ett sändebud.” Säg: ”Allah är 

Tillräcklig som ett Vittne mellan mig och er, och så är även den 

som äger bokens kunskap.” (13:44).

Kapitlet inleds således med att nämna boken. Den 

bakomliggande visheten i att den uppenbarades förklaras vara 

att boken uppenbarats till Profeten, så att människorna skall 

kunna föras ut ur mörkret och in i ljuset. Det står sedan att 

även profeten Moses, frid vare med honom, mottog en skrift i 

detta syfte. Det berättas även om den varning som profeten 

Moses, frid vare med honom, utfärdade till sitt folk, att även om 

de och alla människor på jorden förnekade honom, så vore det 

likgiltigt för Allah. Även om människor inte lovprisar Honom så 

är Han Prisvärd till Sitt väsen. 

Därefter nämns olika profeter och varför deras respektive folk 

förnekade dem. Förnekandet grundade sig på att folken ansåg 

profeterna vara människor som de själva och som därför inte 

kunde vara mottagare av Allahs heliga uppenbarelser.

I kapitlet tas ett nytt ämne upp, nämligen frågan om dödstraff 

för avfällingar, och det framhålls att de som har förnekat 

profeterna, har enhälligt haft denna troslära. Förnekarna 

betraktade således varje profet som en avfälling och hotade dem 

för följderna. De sade att de förvisso bestraffade avfällingar 
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genom landsförvisning såvida de inte återvände till sin tidigare 

tro.  

Allah uppenbarade då för profeterna att de förnekare som 

påstod att profeterna skulle komma att förgås, istället själva 

kommer att förintas, och att profeterna kommer att bli 

innehavare av det land som förnekarna  hade tagit sig 

äganderätten över.

I kapitlet har ordet ”ord” (  kalíma) givits en förträfflig 

beskrivning och likaså har betydelsen av ”träd” (     shadjára) 

också förtydligats. Heliga träd (           shadjára taj-jiba) liknas 

vid heliga män, det vill säga profeter. Deras rötter är till synes 

fast förankrade i jorden men de tar emot andlig föda från himlen 

och de förses ständigt med denna föda – oavsett om det är höst 

eller vår. Med oheliga träd (          shadjára khabítha) menas 

profeternas opponenter som kommer upprotas från jorden som 

de växter som rivits upp från jorden av hårda vindar och som 

sedan förflyttas från en plats till en annan. Samma sak kommer 

att inträffa med profeternas opponenter. De kommer att 

fortsätta ändra sina synpunker och till sist kommer de att 

jämnas med marken.

Därefter kommer profeten Abrahams, frid vare med honom, 

bön som handlar om huset Ka’ba. Den bönen vädjar till Allah 

om att de bebyggare som bor runt omkring detta hus skall 

förses med alla slags frukter från fjärran. Denna önskan 

beviljades. De försågs både med materiella och även spirituella 

frukter. Detta har kortfattat nämnts i sura al-quraish (106).  

Den största av dessa spirituella frukter kom i form av den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, genom 

att han framstod som det heliga ord (   kálima) som förser 

människor med himmelska frukter.

I slutet av kapitlet konstateras att de icke troende kan 

stämpla mot islam eller mot profeterna så mycket de vill - till 
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dess att deras intriger även får berg att rubbas – men de kan 

ändå inte få Allah och Hans profeter att misslyckas. 

Här har bergen givits som exempel eftersom även den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, som 

sändebud liknats vid ett enormt berg. Detta kapitel avslutas 

således med orden att både himmel och jord kommer att 

omvandlas för dem som förnekar den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser frid och vare med honom, och en ny himmel och en 

ny jord kommer ta vid. Det kommer att resultera i att de alla 

kommer att träda fram i grupper inför Allah, den Mest 

Överlägsne.



Sura IBRAHÍM
(Uppenbarad före hidjra)

2. Alíf Lám Rá*. Detta är en bok 
som Vi har uppenbarat för dig på 
det att du måtte föra mänsklighe-
ten ut ur varje slag av mörker och 
in i ljuset, genom deras Herres 
befallning, till den Mäktiges, den 
Prisvärdes väg,

3. Allah, som allt det som finns i 
himlarna och på jorden tillhör. 
Och ve över de icke troende för ett 
fruktansvärt straff, 

4. de som föredrar det nuvarande 
livet framför det tillkommande 
och håller människor tillbaka 
från Allahs väg och försöker göra
den krokig. Det är dessa som gått 
långt i villfarelse.

5. Och Vi har icke sänt något 
sändebud utom det som talar sitt 
folks språk, så att han skulle 
kunna förklara allting för
dem. Sedan lämnar Allah vem 
Han vill att irra vilse och vägleder 
vem Han vill. Och Han är den 
Mäktige, den Vise.

6. Och Vi sände Moses med Våra 
tecken och sade: ”För ditt folk 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*14:2 Jag är Allah, den Allseende.
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7. Och minns när Moses sade till 
sitt folk: ”Kom ihåg Allahs 
ynnestbevis över er när Han 
befriade er från Faraos folk
som hemsökte er med svåra 
plågor, dräpte era söner och lät 
era kvinnor leva, och i det fanns
det en stor prövning för er från er 
Herre.”

8. Och kom också ihåg den tid då 
er Herre förklarade: ”Om ni är
tacksamma, skall Jag förvisso 
skänka er mer ynnestbevis, men 
om ni är otacksamma, vet då att 
Mitt straff sannerligen är svårt.”

9. Och Moses sade: ”Även om ni 
icke tror, ni och alla de som finns 
på jorden tillsammans, kan ni 
icke tillfoga Gud någon skada, 
Allah är sannerligen Självtill-
räcklig, Prisvärd.”

fram ur varje slag av mörker och 
in i ljuset och erinra dem om 
Allahs dagar.” I det finns förvisso 
tecken för varje tålmodig och 
tacksam person.

10. Har icke budskapen kommit 
till er om dem före er, Noaks folk 
och ’Ads och  Thamúds  stammar 
och de som kom efter dem? Ingen 
känner dem nu utom Allah. 
Deras sändebud kom till dem 
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11. Deras sändebud sade: ”Svä-
var ni i osäkerhet om Allah, 
himlarnas och jordens Skapare? 
Han kallar på er så att Han kan 
förlåta er era synder och ge er 
uppskov till en fastställd tid.” De 
sade: ”Ni är bara människor 
liksom vi själva, ni önskar vända 
oss bort från det som våra förfä-
der brukade dyrka. Visa oss då 
något klart bevis.”

12. Deras sändebud sade till 
dem: ”Vi är sannerligen bara 
människor liksom ni, men Allah 
skänker Sina ynnestbevis över 
den Han vill bland Sina tjänare. 
Och det tillkommer icke oss att ge 
er bevis utom med Allahs
tillåtelse. Och endast till Allah 
borde de troende sätta sin lit,

*14:10 Uttrycket  ”men de förde händerna till sina munnar” (                                faráddu 
áidíahum fí áfwáhihim) målar en bild av någon som lägger handen mot sin mun för att visa 
att den är blockerad. Innan man tolkar detta uttryck måste man också avgöra vem som 
åsyftas i versen. Uppenbarligen tillskrivs denna handling de icke troende så versen har två 
möjliga tolkningar. Den kan översättas som: ”de, de icke troende, lägger händerna framför 
sina egna munnar.” Detta betyder att de vägrade all slags dialog med sändebuden och 
deras anhängare. Detta stadium nås då en person blir absolut handfallen och inte har 
några argument kvar. Han intar då en avvisande ställning för att visa att han inte har 
något mer att säga.

Enligt en annan tolkning kan det vara en hänvisning till sändebudens munnar. Detta 
visar på samma slags avbrott i dialogen, men tolkas på ett annat sätt. Budskapet blir då 
att de icke troende slutligen hindrar sändebuden från att fortsätta förkunna genom att 
säga till dem att hålla tyst. Det alternativet stöds av den återstående delen av versen där de 
icke troende fortsätter på samma tema genom att säga: ”Vi förkastar budskapet som ni har 
sänts med, och vi har förvisso många tvivel om det till vilket ni kallar oss. ”
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med klara tecken, men de förde 
sina händer till munnarna och 
sade: ”Vi tror icke på det som ni 
har sänts med, och vi befinner 
oss förvisso i oroande osäkerhet 
om det till vilket ni kallar oss.”*
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13. och varför skulle vi icke sätta 
vår lit till Allah när Han har visat 
oss våra vägar? Och förvisso 
kommer vi att med tålamod bära 
all den förföljelse ni bedriver mot 
oss. Så låt dem som sätter lit, 
sätta sin lit till Allah.”

14. Och de som icke trodde sade 
till sina sändebud: ”Vi kommer 
förvisso att köra ut er ur vårt land 
om ni icke återvänder till vår 
religion.” Då sände deras Herre 
uppenbarelsen till dem: ”Vi kom-
mer helt visst att krossa dem som 
felar,

15. och Vi skall helt visst låta er 
bo i landet efter dem. Detta är för 
den som står i bävan inför Min 
ställning och som ger akt på Min 
varning.”

16. Och de bad om seger och varje 
högmodig fiende till sanningen 
tillintetgjordes som ett resultat av 
det.

17. Framför honom ligger helve-
tet och han skall tvingas dricka 
kokande vatten.

18. Han skall dricka det motvil-
ligt, klunk för klunk, och finna 
det svårt att svälja. Och döden 
skall komma till honom från alla 
håll och kanter, ändå skall
han icke dö. Och förutom det 
skall det finnas ett svårt straff för 
honom.

19. Deras fall, som icke tror på 
sin Herre, är att deras gärningar 
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20. Ser du icke att Allah skapade 
himlarna och jorden med san-
ning. Om Han så behagar, kan
Han undanröja er och frambringa 
en ny skapelse.

är som aska på vilken vinden 
blåser hårt en stormig dag. De
skall icke ha någon makt över vad 
de tjänade. Det är sannerligen en 
fullständig förödelse.

21. Och det är alls icke svårt för 
Allah.

22. De skall alla träda fram inför 
Allah, sedan skall de svaga säga 
till dem som uppträdde högmo-
digt: ”Vi var förvisso era efterfölja-
re, kan ni då icke hjälpa oss något 
mot Allahs straff?” De kommer 
att säga: ”Om Allah hade väglett 
oss, skulle vi helt visst ha väglett
er. Men nu gör det oss detsamma 
om vi visar otålighet eller förblir 
tålmodiga, det finns inget sätt för 
oss att undkomma.”

23. Och när saken är avgjord 
kommer satan att säga: ”Allah 
lovade er ett sant löfte, men jag 
lovade och svek er. Jag hade 
ingen makt över er utom det att 
jag kallade på er och ni lydde mig. 
Så klandra icke mig utan klandra 
er själva. Jag kan icke bispringa 
er, icke heller kan ni bispringa 
mig. Jag har redan avsvurit mig 
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det att ni tidigare förband mig 
med Gud. Det skall förvisso 
finnas ett plågsamt straff för 
syndarna.”

24. Och de som tror och handlar 
rättfärdigt kommer att lämnas 
tillträde till paradisets trädgår-
dar genomflutna av bäckar, i 
vilka de kommer att förbli genom 
deras Herres befallning. Där 
kommer deras hälsning att vara: 
”Frid.”

25. Ser du icke hur Allah fram-
ställer en liknelse av ett gott ord? 
Den är lik ett bra träd, vars rot är 
fast och vars grenar når in i 
himlen.

26. Genom dess Herres befall-
ning frambringar det sin frukt vid 
alla tider. Och Allah framställer 
liknelser för människorna så att 
de kan tänka efter.

27. Och fallet med ett ont ord är 
likt ett dåligt träd, som är 
uppryckt ur jorden och icke har 
någon stadga.

28. Allah styrker de troende med 
det ord som är fast upprättat 
både i det nuvarande livet och i 
det tillkommande, och Allah låter
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29. Ser du icke dem som bytte ut 
Allahs ynnest mot otacksamhet 
och landsatte sitt folk i en ruiner-
nas boning,

30. vilken är helvetet. De skall 
brännas där, och en ond vistelse-
ort är det.

syndarna irra vilse. Och Allah gör 
vad Han vill.

31. Och de har satt upp medtäv-
lare med Allah för att vilseleda 
människor bort från Hans väg. 
Säg: ”Roa er själva ett tag, sedan 
är elden förvisso er vistelseort.”

32. Säg till Mina tjänare som har 
trott att de skall förrätta bönen 
och ge ut av det Vi har givit dem, 
hemligt och öppet, innan den dag  
kommer då det varken kommer 
att finnas köpslående eller vän-
skap.

33. Allah skapade himlarna och 
jorden och lät vatten komma ner 
från molnen, och frambringar 
därmed frukter för ert uppehälle, 
och Han har tvingat skeppen till 
underkastelse under er så att de 
kan segla över havet genom
Hans befallning och floderna har 
Han också underkastat er.

34. Och Han har tvingat solen 
och månen i er tjänst, båda är 
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35. Och Han gav er allt det ni 
önskade er av Honom, och om ni 
försöker räkna Allahs ynnestbe-
vis, kommer ni icke att kunna 
ange deras antal. Människan är 
förvisso mycket orättfärdig, 
mycket otacksam.

ständigt i rörelse. Och Han har 
tvingat natten och dagen att tjäna 
er.

36. Och kom ihåg när Abraham
sade: ”Min Herre, gör denna stad 
till en fridens stad, och bevara  
mig och mina barn från att tillbe 
avgudar.

37. Min Herre, de har sannerligen 
vilselett många människor. Så 
den som följer mig, är förvisso av 
mig, och för vem helst som är 
olydig mot mig, är Du förvisso 
Ytterst Förlåtande, Barmhärtig.

38. Vår Herre, jag har låtit några 
av mina barn bosätta sig i en 
obrukbar dal nära Ditt heliga 
hus, Vår Herre, på det att de
måtte förrätta bönen. Så låt 
människornas hjärtan böjas mot 
dem och förse dem med frukter så 
att de kan vara tacksamma,

39. vår Herre, Du vet vad vi
hemlighåller och vad vi låter bli 
känt. Och ingenting vad det än 
må vara är dolt för Allah vare sig 
på jorden eller i himlen,
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40. all lovprisning tillhör Allah 
Som, trots min höga ålder, har 
givit mig Ismael och Isak. Min 
Herre är förvisso Den Som Hör 
bön,

41. min Herre gör så att jag alltid 
förrättar bönen och mina barn 
också. Vår Herre! Hör min bön,

42. vår Herre förlåt mig och mina 
föräldrar och de troende på den 
dag när räkenskapen kommer att 
avläggas.”

43. Och tro icke att Allah är 
omedveten om vad syndarna gör. 
Han ger dem bara uppskov till 
den dag på vilken deras ögon 
kommer att stirra stelt, 

44. de kommer att skynda iväg i 
fruktan, lyfta upp sina huvuden, 
deras spända blick återvänder 
icke till dem och deras hjärtan 
kommer att vara ytterligt tomma.

45. Och varna människorna för 
den dag då det utlovade straffet 
kommer att drabba dem och 
syndarna kommer att säga: ”Vår 
Herre giv oss uppskov for en kort 
tid. Vi kommer att besvara Din 
kallelse och följa dina sändebud.”
”Svor ni icke före detta på att ni 
aldrig skulle gå under?”

46. Och ni bor i de boningar vars 
ägare har gjort sig själva orätt och 
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47. Och de antog alla svek de 
kunde, men resultatet av deras 
svek ligger hos Allah, även om
deras planer vore kraftfulla nog 
att  kunna rubba berg.

det har blivit klart för er hur Vi 
handskades med dem, och Vi 
framställer tydliga liknelser för 
er.

48. Tro då icke att Allah kommer 
att misslyckas i att hålla Sitt löfte 
till Sina sändebud. Allah är för-
visso Mäktig, vedergällningens 
Herre,

49. på den dag när denna jord 
kommer att ändras till en annan 
jord, och himlarna också, och de 
kommer alla att träda fram
inför Allah, den Ende, den Mest 
Överlägsne.

50. Och på den dagen kommer du 
att se de skyldiga slagna i kedjor.

51. Deras dräkter kommer att 
vara av beck och elden skall 
omsvepa  deras ansikten.

52. Detta skall vara så på det att 
Allah kan återgälda varje själ för 
vad den har gjort. Allah är förvis-
so Snabb i att räkna.

53. Detta är ett budskap uppen-
bart meddelat för mänsklighe-
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tens bästa, så att de kan varnas 
genom den, och så att de kan veta 
att endast Han är Gud, den Ende, 
och att de som äger förstånd 
måtte tänka efter.
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Kapitel 15

AL-HIDJR

Detta kapitel uppenbarades i Mecka (makka) och innehåller 

etthundra  verser. Det inleds med bokstäverna (     álif lám rá) 

och därefter upprepas inte denna förkortning.

Som följd av de mäktiga och speciella tecken som nämnts i 

föregående kapitel brukar de icke troende ibland känna fruktan 

i sina hjärtan. Detta beskrivs som att de ibland är ångestfyllda 

och önskar att de varit bland dem som accepterat kallelsen. 

Men därefter återgår de till sitt ursprungliga känslotillstånd. De 

kan visserligen inte förneka profeternas triumf, men invänder i 

alla fall att dessa kanske har förtrollat deras ögon.

Därutöver konstaterar Allah på ett bestämt sätt att oavsett 

vad fienden säger, så är det förvisso Han Som uppenbarat 

denna skrift och det är Han som i även framtiden kommer att 

bevara den.

I verserna därefter talas det om (      burúdj) vilket hänvisar 

till kapitel 85, al-burúdj, och tar återigen upp ämnet om att ”Vi 

kommer helt visst att vara dess Beskyddare” genom att det 

bekräftas att Gud kommer att skicka flera personer till den 

Helige Profetens tjänst, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, för att aktivt beskydda den Ädla Qur’anen. I ordet 

”burúdj”, det vill säga stjärnor, påpekas att de reformatorer som 

har kommit efter den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, har arbetat som tolv stjärnor och utfört 

samma uppdrag.

På samma sätt som den Ädla Qur’anens ämnesområden är 

ändlösa, förser Allah till och från även mänskligheten med 

sådana skatter som är nödvändiga för att möta alla behov. Ett 

exempel på detta är bränsle. Det fanns en tid då människan 



oroade sig över vad hon skulle göra då veden tog slut? Ibland 

oroade hon sig över vad som skulle hända då kolet tog slut. 

Ibland var det sinandet av oljeresurserna som oroade. Men 

innan oljan hade tagit slut riktade Allah människans uppmärk-

samhet mot en annan oändlig kraftkälla i form av atomenergin. 

Om människan till fullo drar fördel av denna energikälla och 

planerar för hur man kan undvika dess skadliga sidor, så är 

detta en energi som kommer att räcka ända till domedagen och 

den kommer inte att sina. På samma sätt som den Ädla 

Qur’anens andliga resurser och tillgångar är oändliga är även 

de fysiska medel som är nödvändiga för mänsklighetens 

existens oändliga.

Därefter står det att satan kommer att försöka orsaka 

förvirring angående båda dessa typer av tillgångar som Allah 

fortsätter att tillföra fram till domedagen, Detta kommer också 

att fortsätta till den yttersta dagen.

Sedan omtalas även andra profeter och deras folk utöver 

profeten Abraham, frid vare med honom. Två folkslag, Ass-háb-

ul-Áika och Ass-háb-ul-Hidjr nämns som exempel och det 

beskrivs att även framtida förnekare av Guds sändebud 

kommer att gå samma öde till mötes som de gjorde.

Likaså omnämns glädjebudskapet om en son till profeten 

Abraham, frid vare med honom. Även om det är profeten Isak 

och profeten Jakob, frid vare med dem, som åsyftas i profetian, 

så är det profeten Ismael, frid vare med honom, som främst 

uppfyller profetian, eftersom den Helige Profeten, Allahs frid 

och välsignelser vare med honom, skulle komma att födas 

genom Ismaels fysiska och andliga avkomma.

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, tröstas och uppmanas således att ha överseende med 

dem som förlöjligar honom. Gud kommer att vedergälla dem 

och Han säger: ”Då ditt hjärta känner sorg av deras ord bör du 
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 blott tålmodigt lovprisa din Herre.”
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Sura AL-HIDJR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Alíf Lám Rá.* Dessa är bokens, 
den upplysande Qur’anens, ver-
ser.

3. De icke troende önskar ofta att 
de var muslimer.

4. Lämna dem ifred så att de kan 
äta och roa sig och så att fåfänga 
hopp kan tjusa dem, men snart 
kommer de att veta.

5. Och Vi har aldrig förintat en 
stad utan att det fanns ett känt 
påbud för den.

6. Inget folk kan löpa förbi sin 
fastställda tid, icke heller kan
de stanna kvar bakom den.

7. Och de sade: ”Å, du som denna 
förmaning har sänts ned till, du 
är förvisso en galning.

8. Varför kommer du icke till oss 
med änglar om du är av de sann-
färdiga?”

1. Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*15:2 Jag är Allah, Som är Allseende.
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9. Vi sänder icke ned änglar 
utom med rätta, och då ges de 
icke uppskov.

10. Det är i sanning Vi Som har 
sänt ned denna förmaning, och Vi 
kommer helt visst att vara dess
Beskyddare.

11. Och Vi sände sändebud före 
dig bland olika grupper av tidiga-
re folk.

12. Och det kom aldrig ett sände-
bud till dem utan att de begabba-
de honom.

13. Sålunda låter Vi denna vana 
att håna sjunka in i de syndiga 
människornas hjärtan,

14. de tror icke på den fastän de
tidigare folkens exempel har 
föregått dem.

15. Och även om Vi öppnade en 
port i himlen för dem, och de 
började stiga upp genom den,

16. skulle de säkerligen säga: 
”Det är bara våra ögon som är 
bländade, vi är nog ett förhäxat 
folk.”
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17. Och Vi har sannerligen gjort 
grupperingar av stjärnor i himlen 
och utsmyckat dem för dem som 
ser på dem. 
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18. Och Vi har skyddat den mot 
varje förkastad satan. 

19. Men om någon tjuvlyssnar, 
då förföljer en klar flamma 
honom.

20. Och Vi har brett ut jorden och 
förankrat fasta berg på den och 
låtit varje sak växa i lämplig 
omfattning på den.

21. Och Vi har gjort medel till 
uppehälle för er på den och även 
för alla dem, vilka ni icke
drar försorg om. 

22. Och det finns icke något utan 
att det finns skatter av det hos 
Oss och Vi sänder icke ned det 
utom i kända mått.

23. Och Vi sänder befruktande 
vindar, sedan sänder Vi ned 
vatten från molnen, sedan ger Vi 
er det att dricka, men ni är icke de 
som samlar upp det.

24. Och det är sannerligen Vi 
Som ger liv och Vi Som orsakar 
död, och det är Vi Som är
den ende Arvtagaren.
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25. Och Vi känner verkligen dem 
som går fram bland er och vi 
känner dem som släpar efter.
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27. Och Vi skapade förvisso män-
niskan av torr klingande lera, 
formad av stelnande gyttja.

28. Och Djinnen hade Vi skapat 
före detta av brännande vindars 
hetta. 

29. Och kom ihåg när din Herre 
sade till änglarna: ”Jag skall just 
till att skapa människan av torr 
klingande lera, formad av stel-
nande gyttja,

30. så när Jag har formgivit den i 
fullkomlighet och har andats in 
Min Ande i den, fall ni ner i un-
derkastelse under den.”

31. Så änglarna underkastade 
sig, allihop tillsammans, 
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26. Och det är förvisso din Herre 
Som kommer att samla ihop dem. 
Han är förvisso Vis, Allvetande.

32. utom Iblis. Han vägrade vara 
bland dem som underkastar sig.

33. Gud sade: ”Å, Iblis, vad har 
hänt med dig, eftersom du icke 
vill vara bland dem som under-
kastar sig?”

34. Han svarade: ”Jag tänker icke 
underkasta mig en människa 
som Du har skapat av torr kling-
ande lera, formad av stelnande 
gyttja.”
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35. Gud sade: ”Gå då ut härifrån, 
ty du är förvisso förkastad.

36. Och Min förbannelse skall 
förvisso följa dig till domens dag.”

37. Han sade: ”Min Herre, giv mig 
då uppskov till den dag när de 
skall resas upp.”

38. Gud sade: ”Du är bland dem 
som givits uppskov,

39. till den fastställda tidens 
dag.” 

40. Han svarade: ”Min Herre, 
eftersom Du har dömt mig som 
vilsegången, kommer jag förvisso 
att låta det onda tyckas dem 
vackert på jorden och jag kom-
mer förvisso att vilseleda dem 
alla,

41. utom Dina utvalda tjänare 
bland dem.”

42. Gud sade: ”Detta är en väg 
som leder rakt till Mig,
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43. du skall förvisso icke ha 
någon makt över Mina tjänare, 
utom sådana av de vilsefarna 
som väljer att följa dig.”

44. Och helvetet är helt visst den 
utlovade platsen för dem alla

45. Det har sju portar och varje 
port har tilldelats en grupp av 
dem.
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46. De rättfärdiga kommer i san-
ning att placeras mitt ibland 
paradisets trädgårdar och spring-
brunnar.

47. ”Träd in däri med frid, i 
trygghet.”

48. Och Vi skall röja undan vad 
helst av hätskhet som kan finnas 
i deras bröst så att de kommer att 
bli som bröder vilande på divaner, 
ansikte mot ansikte,

49. trötthet skall icke vidkomma 
dem där och de skall heller aldrig 
någonsin stötas ut därifrån.

50. Förkunna för Mina tjänare, 
att Jag förvisso är den Ytterst 
Förlåtande, den evigt Barm-
härtige,

51. men också att Mitt straff är 
det mest plågsamma straffet.

52. Och berätta för dem om 
Abrahams gäster.
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53. När de kom till honom och 
sade: ”Frid”, svarade han: ”Vi är 
sannerligen rädda för er.” 

54. De sade: ”Var icke rädd, vi ger 
dig glada budskap om en son som 
skall begåvas med kunskap.”

55. Han sade: ”Ger ni mig denna 
glädjenyhet trots det faktum att 
hög ålder har hunnit ifatt mig? Av 
vilken orsak ger ni mig då detta
glädjebudskap?”
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56. De sade: ”Vi har bara givit dig
glädjebudskap baserade på san-
ning, var därför icke bland
dem som misströstar.”

57. Han sade: ”Och vem kan 
misströsta om sin Herres barm-
härtighet utom de som irrar
vilse?”

58. Han sade: ”Vilket är nu ert 
ärende, å, ni sändebud?”

59. De sade: ”Vi har sänts till ett 
skyldigt folk,

60. utom Lots familj. Dem alla 
skall vi rädda,

61. utom hans hustru. Vi har 
anat att hon skall vara en av dem 
som blir kvar.”

62. Och när sändebuden kom till 
Lots familj
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63. sade han: ”Ni är i sanning en 
grupp främlingar.”

64. De sade: ”Nej, men vi har 
kommit till dig beträffande det 
vilket de betvivlade,

65. och vi har kommit till dig med 
sanningen, och vi är sannerligen 
sannfärdiga,

66. så bege dig av med din familj 
under nattens senare del och följ 
du i deras eftertrupp. Och låt 
ingen bland er se tillbaka, och gå 
nu dit ni är befallda.”
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67. Och Vi meddelade honom 
detta beslut tydligt på det att 
deras rötter skulle skäras av på 
morgonen.

68. Och stadens folk kom fröj-
dande sig.

69. Han sade: ”Dessa är mina 
gäster så låt mig icke komma till 
skam,

70. och frukta Allah och van-
hedra mig icke.”

71. De sade: ”Förbjöd vi dig icke 
att underhålla alla slags männi-
skor?”

72. Han sade: ”Mina döttrar står 
också här. Ge akt på det om ni 
måste göra någonting.” 
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73. Vid ditt liv, de (Profetens mot-
ståndare) vandrar också i för-
virring i sin galna berusning.

74. Sedan drabbade straffet dem 
vid soluppgången.

75. Vi vände deras stad upp och 
ned och Vi regnade stenar av lera 
över dem.

76. I detta finns förvisso tecken
för dem som kan läsa tecken.

77. Och den staden ligger vid en 
väg, som fortfarande finns till.

78. I detta finns det förvisso ett 
tecken för troende.
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79. Och skogens folk var sanner-
ligen också syndare.

80. Så Vi tuktade dem. Och stä-
derna ligger båda begravda vid en 
framträdande allfartsväg.

81. Och folket från Hidjr behand-
lade också sändebuden som lög-
nare.

82. Och Vi gav dem Våra tecken, 
men de vände sig bort från dem.

83. Och de brukade hugga ut hus 
i bergen i trygghet.

84. Men straffet slog ned på dem 
på morgonen,
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85. och allt det som de hade 
tjänat hjälpte dem icke.

86. Och Vi har icke skapat him-
larna och jorden och allt det som 
finns mellan de två utom med 
sanning, och det är säkert att 
timmen skall komma. Så vänd 
bort från dem, ett bortvändande 
med anständighet.

87. Det är sannerligen din Herre 
Som är den Store Skaparen, den 
Allvetande.

88. Och Vi har sannerligen givit 
dig de sju ofta upplästa verserna 
och den Storslagna Qur’anen.

89. Vänd icke dina ögon med 
begär mot det övergående nöje Vi
har givit några grupper bland 
dem, och sörj icke över dem, och 
sänk din barmhärtighets vinge 
över de troende.
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*15:88-92 Vi föredrar att översätta verserna 88-92 som något som skall ske i framtiden, 
snarare än något som skedde i det förgångna, eftersom vi anser verserna innehålla en 
allvarlig varning till alla muslimer. Det innebär inte något konstigt att hänvisa till 
framtiden, eftersom de flesta profetior, som oundvikligen kommer uppfyllas, uttrycks på 
detta sätt i den Ädla Qur’anen. Dåtiden är oföränderlig. Profetior som beskrivs i dåtid 
betonar det vi vet redan har hänt. 

Denna översättning passar exakt på de faktiska omständigheterna. Med tanke på 
sammanhanget i verserna, ser man att de föregående verserna inleds med en dramatisk 
introduktion av den Ädla Qur’anen som en storslagen skrift. Alla de som, trots anspråk på 
sin underkastelse under Qur’anen, åsidosätter dess mest centrala budskap, det vill säga 
budskapet om absolut enhet, och som istället låter sig splittras i sekter, och som dessutom 
påstår att den egna tolkningen är den rätta, splittrar faktiskt Qur’anen i fragment. 
Splittringen uppstår genom att varje grupp håller sig till några verser och tolkar dem till 
sin egen fördel, medan andra håller sig till några andra verser och översätter dem till sin 
fördel. Här förklaras denna motsättning vara så skarp och slutgiltig att det inte återstår 
någon möjlighet till kompromiss mellan de tvistande parterna. Detta medför att muslimer 
av samma nation (’umma) splittras i sekter, och i samma process delas Qur’anen upp i 
fragment genom deras agerande.

90. Och Säg: ”Jag är sannerligen 
enbart en förmanare.”

91. Som alltid kommer vi att 
sända ned straff över dem som 
blivit splittrade i sekter,

92. och som skulle splittra Qur’a-
nen i fragment.*
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93. Så vid din Herre, Vi kommer 
förvisso att ställa dem alla till 
svars,

94. beträffande det de brukade 
göra.

95. Så förklara öppet det du är 
befalld och vänd bort från dem 
som tillskriver Gud medhjälpare.

96. Vi kommer helt visst att vara 
tillräcklig för dig mot dem som
hånar,

97. som sätter upp en annan gud 
bredvid Allah, men snart kommer 
de att få veta.
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98. Och Vi vet sannerligen att ditt 
hjärta blir betryckt på grund av 
det  de säger.

99. Men förhärliga din Herre och 
prisa Honom och var bland dem 
som böjer sig ned inför Honom.
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100. Och fortsätt tillbe din Herre 
till dess att döden kommer till 
dig.
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Kapitel 16

AN-NAHL

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundratjugonio  verser. 

Den övertygelse (      al-jaqín) som det talades om i den sista 

versen av det föregående kapitlet har även ansetts betyda 

”döden”, men ordets grundläggande betydelsen är ”överty-

gelse.” 

Kapitlet inleds med berättelsen att det övertygande påbud 

som den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, har lovats snart skall komma att inträffa. Så ni 

förnekare, hasta inte med att begära det påbudet och var 

övertygade om att Allah nedkallar Sina änglar över vem Han vill 

av Sina tjänare. 

Efter att ha talat om skapandet av alla slags djur beskrivs den 

storslagna profetian om att Allah även kommer att skapa 

sådana färdmedel som människorna än så länge inte hade 

någon kännedom om. I denna vers har således den moderna 

tidens färdmedel förutspåtts.

Likaså konstateras det att alla djur får sitt uppehälle genom 

det vatten som faller från himlen, vilket leder till att jorden 

grönskar och låter alla slags träd och frukter växa. Men det 

finns en aspekt av detta himmelska vatten som den betande 

boskapen inte känner till. Och det liv som Allahs profeter 

tilldelas genom det andliga vattnet och sedan förmedlar det 

vidare kan inte förstås av de människor, som den Ädla Qur’anen 

liknar vid boskap, eller beskriver att de är värre än boskap 

eftersom de har tilldelats förmågan att förstå, men trots detta 

inte låter sig gynnas av Guds lära.

Därefter berättar Allah om flera av Sina ynnestbevis, 
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däribland de ynnestbevis som finns i haven och om fiskarna 

som lever i saltvatten och trots att de lever i salt vatten och 

dricker detta ändå har ett välsmakande kött. Uppmärksamhet 

har även riktats mot att detta livsbevarande vatten är beroende 

av de berg som är fast förankrade i jorden. Om dessa berg inte 

hade funnits hade vattnets kretslopp, avdunstning och regn, 

aldrig fungerat.

Den Ädla Qur’anen beskriver skuggornas förekomst på 

jorden som att de bugar sig ödmjukt inför Allah. Varje varelse 

underkastar sig ödmjukt Allah och även änglarna bugar sig 

inför Allahs Majestät. Varelser som finns på jorden bugar sig 

genom sitt uppförande ödmjukt inför Allah. Genom att de 

gynnas av jordens livsbevarande uppehälle bugar djuren sig 

symboliskt sett inför Allah, och änglarna underkastar sig på 

grund av den insikt de fått av det vatten som faller från himlen. 

I vers 62 berättas något häpnadsväckande. Det står att om 

Allah omedelbart vedergällt människorna för varenda en av 

deras överträdelser, så hade alla kringvandrande varelser på 

jorden utplånats. Människan har här gjorts uppmärksam på att 

hon bör fundera över det faktum att om djuren inte funnits, så 

hade inte människorna heller kunnat överleva. Därför förklaras 

att det finns en stor lärdom för människorna i boskapen.

Sedan nämns det förträffliga i gudomliga uppenbarelser 

genom liknelsen med honungsbiet. Inget annat djur har 

omnämnts i den meningen att det har fått gudomlig 

uppenbarelse. Honungsbiet är till synes ett flygfä som vanliga 

flygfän som livnär sig på smuts. Den enda skillnaden är att Gud 

har renat biet från alla orenheter genom Sin uppenbarelse. 

Honingsbiet bygger även sina kupor på berg, i höga träd och 

bland de klängväxter som klättrar högt på stöd. Sedan 

uppenbarade Gud för honungsbiet att det skall livnära sig på 
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blommornas nektar. Även i ordet ”frukt” (   thámar) som 

använts finns det en dubbel vishet; att biet suger denna nektar 

resulterar i att det blir frukter. Nektarn som biet suger är vätska 

som finns i blomman. Sedan omvandlas nektar till honung i 

vilken det finns fantastiska botemedel för mänskligheten. Med 

orden ”kommer fram ur deras inre” (                      jákhrudju 

mín butúniha) beskrivs att honung inte blott uppstår genom 

blommans nektar, utan honungsbiet blandar sin saliv med 

blommornas nektar och räcker sedan upprepade gånger ut sin 

tunga i luften för att förtjocka blandningen och omvandlar den 

på så sätt till honung för att slutligen bevara den i kupan.

Därefter ges ett exempel med två tjänare varav den ena är för 

obegåvad för att göra någonting produktivt, medan den andre 

får ett utmärkt underhåll av Allah och spenderar det sedan 

vidare för mänsklighetens bästa. Även detta har en stark 

anknytning till honungsbiet. En vanlig fluga är som den tjänare 

som inte gör någon nytta, och honungsbiet är som en tjänare 

som fått en god försörjning och sedan förmedlar detta vidare för 

att hjälpa mänskligheten. 

För att föra ämnet vidare om olika slags tjänare har samma 

resonemang sedan tillämpats på människan. Den tjänare som 

inte gynnas av uppenbarelser från Allah utan anser Allah vara 

stum, är själv stum. Han är dömd att göra förlust i all 

verksamhet som han bedriver, ”dömd till nederlag i detta liv och 

i livet efter detta”  (                    khasiráddunja wal ákhira). En 

annan slags tjänare är Guds profeter som uppmanar 

människor till rättvisa och alltid går på den rätta vägen. Man 

bör komma ihåg att även honungsbiet uppmanades att gå sin 

Herres vägar. Profeter har således även denna distinktion att de 

går på den rätta vägen som med visshet leder till Allah.   

Därefter berättas det i kapitlet om fåglar och hur de flyger 
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runt i skyn. Förmoda inte att de har utrustats med vingar och 

lärt sig flyga av en slump. Enbart vingar kan inte få fåglar att 

kunna flyga om det inte vore för deras kroppsbyggnad, som med 

ihåliga ben och ett bröst med starka, dubbelsidiga muskler, bär 

på dess tyngd och förmår den flyga högt i skyarna. Det är ett så 

makalöst mirakel att även mycket tunga gäss kan flyga 

tusentals kilometer i sträck, och under flygningen blir deras 

kropp som ett jetflygs framsida som trycker undan luften vilket 

gör att lufttrycket blir minsta möjliga. Och den gås som befinner 

sig allra längst fram för att stå emot det allra högsta 

luftmotståndet byter efter en stund plats med en bakom-

liggande gås. Samma fåglar kan även vistas i vatten utan att 

sjunka, fastän de sett till sin vikt egentligen borde sjunka. 

Orsaken till detta är att små fjädrar på den övre delen av deras 

kropp innesluter tillräckligt mycket luft för att den skall kunna 

flyta. Detta kan inte ske automatiskt utan det måste därtill 

finnas något vattenavstötande material som hindrar vattnet 

från att absorberas av fjädrarna. Ni har sett att fåglar ibland 

stryker sina fjädrar med näbbarna. Fantastiskt nog är det Allah 

Som skapat ett smörjmedel som då appliceras på fjädrarna. Hur 

hade detta medel kunnat uppstå spontant, och hur kunde det 

ha nått munnen, och hur fick fåglarna kännedom om att de 

måste hindra vatten från att absorberas av fjädrarna för att inte 

drunkna?

Längre fram i kapitlet berättas om det häpnadsväckande 

mirakel i den Ädla Qur’anen att den beskriver allt i detalj. Den 

upphöjdhet som den Ädla Qur’anen har över andra skrifter i 

detta avseende, har även den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, över andra profeter. På 

samma sätt som profeterna var vittnen över sina folk, så har 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 
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honom, utnämnts till vittne över profeterna.

Den Ädla Qur’anens lära omfattar allt. Ett exempel på detta 

ges i vers 91 som i sig rymmer alla moraliska och andliga 

lärsatser. Den första principen är rättvisa (     al-’adl), vilken är 

oumbärlig för alla slags reformer i världen. Sedan är det godhet

(        al-ihsán) som ger människan en högre position i relatio-

nen till rättvisan. Denna lära når sin kulmen genom principen 

om att behandla sin nästa som om denne vore en anhörig eller 

en nära besläktad person (            ítaí dhil qúrba), det vill säga 

att de behandlar sina medmänniskor och ger ut för dem på 

samma sätt som en mor gör för sitt barn, och hon förväntar sig 

inte någonstans i sitt hjärta att få någon gentjänst eller 

ersättning för sina uppoffringar. Denna ytterst ädla ställning 

innehade den Helige Profeten Muhammad, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, som bidrog till mänsklighetens bästa 

utan någon som helst tanke på ersättning.

I det sista avsnittet av det här kapitlet har profeten Abraham, 

frid vare med honom, framställts som en hel nation i sig, fastän 

han var en enskild individ. Detta beror på att det genom honom 

skulle komma att uppstå flera nationer, och även detta nådde 

sin kulmen under den Helige Profetens, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, tid. En uppenbarelse mottogs således av 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, om att han skulle följa profeten Abrahams, frid vare 

med honom, sedvänja (    súnna). Uppenbarelsen kan sam-

manfattas i en uppmaning om att man skall kalla människor till 

sin Herre med vishet och positiva förmaningar. Men detta 

kräver att man är oerhört tålmodig och ståndfast. Detta antyds 

även i uppmaningen ”förhasta dig icke beträffande dem”

(      la tasta’djil lahúm) (46:36). Enastående andliga re-

volutioner sker inte på ett ögonblick, utan kräver ett oändligt 
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tålamod. Detta tålamod kan inte uppnås utan rättfärdighet

(   táqwa), och den tilldelas dem som eftersträvar godhet.

Här beskrivs godhet med orden ”Gud uppmanar till rättvisa 

och godhet” (                       innallaha já’muru bil’adli wal ih-

sán) (vers 91). En annan tolkning finns i den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, ord och den är att 

godhet (       al-ihsán) innebär att då man står upp i bön så gör 

man det med inställningen att man ser Allah, och den lägsta 

nivån av det är att man står upp med uppfattning att Allah ser 

en själv.



Sura AN-NAHL
(Uppenbarad före hidjra)

2. Allahs påbud är för handen, så 
försök ni icke att påskynda det. 
Helig är Han och upphöjd långt 
över allt det som de förbinder med
Honom.

3. Han sänder ned änglar med en
uppenbarelse genom Sin befall-
ning över den av Sina tjänare som 
Han behagar och säger: ”Varna 
människor om att det icke finns 
någon Gud utom Mig, så frukta 
endast Mig.”

4. Han har skapat himlarna och 
jorden i enlighet med vishetens 
krav. Han är Upphöjd långt över 
allt det som de förbinder med
Honom.

5. Han har skapat människan 
från en vätskedroppe, men se! 
Hon är en öppen grälmakare.

6. Och boskapen har Han också 
skapat. I den finner ni värme och 
många andra fördelar, och ni äter 
några av dem.

7. Och de är till prydnad för er
när ni föser hem dem på kvällen 
och när ni driver fram dem för att 
beta på morgonen.

8. Och de bär era bördor till ett 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. Och Han har skapat hästar 
och mulor och åsnor så att ni kan 
rida på dem och som en källa till 
skönhet. Och Han kommer att 
skapa det som ni ännu icke vet.

10. Och på Allah vilar visandet av 
den rätta vägen och det finns 
vägar som avviker från den rätta 
kursen. Och om Han hade tvingat 
igenom Sin Vilja, skulle Han ha 
väglett er alla.

11. Det är Han som sänder ned 
vatten för er från molnen. Från 
det har ni er dryck och träd växer 
med hjälp av det, och ni kan låta 
er boskap beta.

12. Med det låter Han grödor av 
alla slag växa för er och oliven och 
dadelpalmen och druvorna och 
all slags frukt. I det finns det 
förvisso ett tecken för ett folk som 
tänker efter.

13. Och natten och dagen och 
solen och månen har Han  under-
kastat er, och stjärnorna har 
också tvingats i tjänst genom 
Hans befallning. I det finns det 
förvisso tecken för ett folk som 
använder sitt förstånd.

land, vilket ni icke själva kunde 
nå utan stora svårigheter för er 
själva. Er Herre är förvisso Med-
lidsam, Barmhärtig.

14. Och de ting med olika färg 
som Han har skapat för er på 
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jorden har Han tvingat i tjänst.
I det finns det förvisso ett tecken 
för ett folk som tar sig i akt.

15. Och det är Han Som har 
underordnat er havet så att ni 
kan äta färskt kött därifrån och 
så att ni därifrån kan ta fram 
prydnader som ni bär. Och ni ser 
skeppen plöja fram genom det, så 
att ni kan resa därmed och så att 
ni kan söka Hans frikostighet och 
så att ni måtte vara tacksamma.

16. Och Han har placerat fasta 
berg på jorden för att stödja* er, 
och floder och vägar så att ni 
måtte hålla er till den rätta vägen.

17. Och även andra märken, de 
följer den rätta riktningen efter 
dem och efter stjärnorna.

18. Är då Han Som skapar lik den 
som icke skapar? Vill ni då icke ta 
er i akt?

*16:16 Frasen (           an tamída bikúm) har av olika skriftlärda översatts med ”att
skälva”, vilket om det godtogs skulle innebära att Gud räknar Sina ynnestbevis till 
mänskligheten genom att påminna dem om att Han skapat bergen för att orsaka jordbäv-
ningar, vilka i sin tur ödelägger stora områden. Olyckligtvis har man missat att ordet
(      tamída) stammar från (    máda) vilket betyder att förse med föda. Ordet (       má’ida) 
som använts i den ädla Qur’anen kommer från samma ordstam. Med den innebörden 
förändras hela innebörden i versen. Den påminner mänskligheten om att Gud har skapat 
berg, som är grundläggande för att förse alla levande varelser med föda. Vattnet lyfts 
konstant från sjöar, hav och oceaner genom avdunstning och når bergen, där de, på grund 
av bergens högre altituder, kondenseras till tjockare partiklar. Bergen är nödvändiga för 
att omvandla ånga till vatten, vilket bidrar till att regn kan falla tillbaka till jorden för att 
bidra till att enorma matkedjor kan bildas. Vår översättning här är den enda som går 
tillbaka till ursprung och sammanhang och som står i fullständig överensstämmelse med 
den återstående delen av versen. (Se även noten till 21:32). Den korrekta slutsatsen är 
därför att relationen mellan vatten och föda är uppenbar. I civilisationens historia har 
vattendrag spelat den allra största roll när det gäller att bilda bergsterräng och vandrings-
leder bildades längs dess banor.

19. Och om ni försöker räkna 
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22. De är döda, icke levande, och 
de vet icke när de kommer att 
uppresas.

Allahs ynnestbevis, kommer ni 
icke att kunna ange deras antal. 
Allah är förvisso Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.

20. Och Allah vet vad ni hemlig-
håller och vad ni yppar.

21. Och de, vilka de åkallar 
bredvid Allah, skapar icke någon-
ting, utan de är själva skapade.

23. Er Gud är En Gud. Och 
beträffande dem som icke tror på 
det tillkommande, är deras hjär-
tan främmande för sanningen 
och de är fulla av högmod.

24. Allah vet otvivelaktigt vad de 
hemlighåller och vad de yppar. 
Han älskar sannerligen icke de 
högmodiga.

25. Och när det sägs till dem: 
”Vad tycker ni om det som er 
Herre har sänt ned?” säger de: 
”Det är bara historier från det 
förgångna”,

26. så att de till fullo skall bära 
sina bördor, på uppståndelsens 
dag, och även en del av deras 
bördor vilka de vilseledde utan 
kunskap. Se! Ont är det som de 
bär.
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27. De som var före dem smidde 
också planer, men Allah kom över 
deras verk från första början, så 
att taket föll ned över dem ovan-
ifrån, och straffet kom över
dem, varifrån visste de icke.

28. Sedan kommer Han att för-
ödmjuka dem på uppståndelsens 
dag och säga: ”Var finns Mina 
’medhjälpare’ för vilkas sak ni 
brukade säga emot Mina profe-
ter?” De som begåvats med 
kunskap kommer att säga: 
”Denna dag kommer förödmju-
kelse och lidande helt visst att 
drabba de icke troende”,

29. de som änglarna låter dö 
medan de själva felar mot sina 
själar, kommer att erbjuda
underkastelse sägande: ”Vi bru-
kade icke göra något ont.” Nej, 
Allah vet förvisso väl vad ni 
brukade göra.

30. Så träd in genom helvetets 
portar för att stanna därinne. 
Ond är sannerligen de högmodi-
gas vistelseort.

31. Och när det sägs till de rätt-
färdiga: ”Vad tänker ni om det 
som er Herre har uppenbarat?” 
Säger de: ”Det bästa.” För dem 
som gör goda gärningar finns det 
gott i denna världen och det
tillkommandes boning är till och 
med bättre. Utmärkt är sannerli-
gen de rättfärdigas boning,

32. som de kommer att träda in i, 
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33. dem som änglarna låter dö 
medan de är renhjärtade. Änglar-
na säger till dem: ”Frid vare med 
er! Träd in i himlen på grund av 
det ni brukade göra.”

evighetens trädgårdar, genom-
flutna av bäckar. Däri kommer de 
att ha vad de önskar. Sålunda
belönar Allah de rättfärdiga,

34. Vad väntar de på utom
på att änglarna skulle komma till 
dem eller att din Herres påbud 
skulle verkställas? Så gjorde de 
som var före dem. Allah var icke 
orättvis mot dem, utan de bruka-
de göra orätt mot sig själva.

35. Så de onda följderna av vad de 
gjorde hann upp dem och det som 
de brukade håna omslöt dem.

36. De som sätter upp jämlikar 
med Gud säger: ”Om Allah så 
hade velat skulle vi icke ha tillbett 
någonting bredvid Honom, vark-
en vi eller våra fäder, icke heller 
skulle vi ha förbjudit någonting 
utan en befallning från Honom.” 
Så gjorde de som var före dem. Är 
sändebuden ansvariga för nå-
gonting annat än enbart att 
lämna fram budskapet?

37. Och bland varje folk uppreste 
Vi ett sändebud som lärde: 
”Tillbed Allah och sky den onde.” 
Sedan var det några bland dem
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som Allah vägledde och några 
bland dem som gjorde sig 
förtjänta av förintelse. Så res
över jorden och se vilket deras 
slut blev som behandlade profe-
terna  som lögnare!

38. Om du är angelägen om deras 
vägledning, vet då att Allah för-
visso icke vägleder dem som leder 
andra vilse. Och för sådana
finns det inga hjälpare.

39. Och de svär sina starkaste 
eder vid Allah att Allah icke 
kommer att uppresa dem som 
dör. Nej, Han kommer sannerli-
gen att uppresa dem. Ett löfte 
Han har gjort som bindande för 
Sig Själv, men de flesta männi-
skor vet det icke.

40. Han kommer att uppresa
dem så att Han kan klargöra det 
för dem om vilket de var oense, 
och så att de som icke trodde 
måtte inse att de var lögnare.

41. När Vi önskar något är Vårt 
ord bara att Vi säger till det: 
”Var”, och det blir till.*

42. Och beträffande dem som 
lämnar sina hem för Allahs sak 
efter det att de förfördelats, kom-
mer Vi förvisso att ge dem en god 
boning i denna världen, och det 
tillkommandes belöning är stör-
re, om de bara visste,
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43. de som är ståndaktiga och 
sätter sin lit till sin Herre.

44. Och före dig sände Vi icke 
andra som sändebud än män till 
vilka Vi sänt uppenbarelser, så 
fråga dem som är de heliga 
skrifternas förvaltare, om ni icke 
vet,

45. Vi sände dem med klara 
tecken och skrifter. Och Vi
har sänt ned påminnelsen till dig, 
så att du kan förklara det för 
mänskligheten vilket har sänts 
ned till dem och så att de kan 
tänka efter.

46. Känner då de som smider 
onda planer sig säkra på att Allah 
icke kommer att sänka ned dem i 
jorden, eller på att straffet icke 
kommer över dem från ett håll de 
icke anar?

47. Eller att Han icke kommer att 
gripa tag i dem under deras 
vandring till och från så att de 
icke skall kunna hindra Guds 
planer?

48. Eller att Han icke kommer att 
låta en gradvis förstörelse drabba 
dem? Er Herre är sannerligen 
Medlidsam, Barmhärtig.

49. Har de icke lagt märke till att 
skuggorna av allt som Allah har 
skapat förflyttar sig från höger
och vänster och bugar sig 
ödmjukt inför Allah ?
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52. Allah har sagt: ”Tag icke två 
gudar att tillbe. Det finns bara en 
enda Gud. Så frukta endast Mig.”

53. Och till Honom hör vad som 
än finns i himlarna och på jorden 
och till Honom hör för evigt rätten 
att bestämma vägen. Vill ni då 
frukta någon annan än Allah?

50. Och allt som finns i himlarna 
och varje varelse som finns på 
jorden underkastar sig ödmjukt 
Allah, så gör även änglarna, och 
de uppträder icke högmodigt.

51. De fruktar sin överväldigande 
Herre, och gör vad de är befallda.

54. Och vilken välsignelse ni än 
får, så är den från Allah. Och när 
svårigheter drabbar er är det 
Honom ni bönfaller om hjälp,

55. när Han sedan för bort svårig-
heterna från er, se! En grupp 
bland er börjar tillskriva sin Herre 
jämlikar,

56. för att förneka det som Vi har 
skänkt dem. Nå väl, förnöj er för 
en tid, men snart kommer ni att 
veta.

57. .Och till sina falska gudar, om 
vilka de ingenting vet, avsätter de 
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58. Och de tillskriver Allah 
döttrar, Helig är Han! Fastän de 
själva har vad de önskar.

59. Och när nyheten om en 
flickas födelse överbringas till en 
av dem, mörknar hans ansikte 
medan han undertrycker sin inre 
sorg,

60. han gömmer sig för folket på 
grund av den dåliga nyhet han 
fått. Skall han behålla henne 
trots vanäran eller skall han 
begrava henne i stoftet? Ont är 
sannerligen det de dömer.

en del av det som Vi har givit dem. 
Vid Allah, ni skall sannerligen 
ställas till svars för det ni har 
hittat på.

61. Den värsta liknelsen passar 
in på deras tillstånd, som icke 
tror på det tillkommande, medan 
alla upphöjda egenskaper tillhör 
Allah och Han är den Mäktige, 
den Vise.

62. Och om Allah skulle straffa 
människor för deras synder, 
skulle Han icke lämna en enda
levande varelse, men Han ger 
dem uppskov till en fastställd tid, 
och när deras tid har kommit kan 
de icke bli kvar för en enda 
timme, icke heller kan de gå den i 
förväg.

63. Och de tillskriver Allah vad de 
själva ogillar, och deras tungor 
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64. Vid Allah, Vi sände verkligen 
sändebud till alla folk före dig, 
men satan lät folkens gärningar 
tyckas dem vackra. Så han är 
deras skyddspatron idag, och de 
skall få ett svårt straff.

65. Och Vi har icke sänt ned 
boken till dig utom för att du skall 
kunna förklara det för dem beträf-
fande vilket de är oense, och som 
en vägledning och en barmhärtig-
het till ett folk som tror.

66. Och Allah har sänt ned vatten 
från skyn och med det veder-
kvickt jorden efter dess död. I det 
finns förvisso ett tecken för ett 
folk som vill lyssna.

yttrar lögnen att de skall få det 
bästa av allt. Det råder inget 
tvivel om att elden blir deras, och 
i den skall de överges.

67. Och i boskapen finns också 
en lärdom för er. Vi ger er något 
att dricka ur det som finns
i deras bukar, från något mellan 
avföring och blod, mjölk ren och 
behaglig för dem som dricker 
den.

68. Och av dadelpalmernas fruk-
ter och druvorna, varifrån ni 
erhåller rusgivande drycker och 
välgörande föda. I det finns det
sannerligen ett tecken för ett folk 
som använder sitt förstånd.
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70. ät sedan av alla slags frukter. 
Följ sedan undergivet de vägar 
som föreskrivits av din Herre och
som har gjorts lätta för dig.” En 
dryck med skiftande färg kom-
mer fram ur deras inre. I den 
finns bot för människorna. I det
finns det förvisso ett tecken för ett 
folk som tänker efter.

71. Och Allah skapar er, sedan 
låter Han er dö, och det finns 
några av er som når en senil 
ålder, med det resultatet att de 
förlorar all kunskap efter att ha 
förvärvat den. Allah är förvisso 
Allvetande, Mäktig.

69. Och din Herre uppenbarade 
för biet: ”Gör du hus i kullarna 
och i träden och i gallerverken 
som de bygger.

72. Och Allah har gynnat några 
av er över andra med världsliga 
gåvor. Men de mer gynnade vill 
icke återställa någon del av sina
världsliga gåvor till dem som 
deras högerhänder besitter, så 
att de kan bli likvärdiga delägare i 
dem. Vill de då förneka Allahs 
ynnest?

73. Och Allah har skapat makar 
till er från er själva och har 
skapat söner och sonsöner för
er från era makar och har försett 
er med goda ting. Kommer de då 
att tro på det förgängliga och 
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74. Och de tillber sådana bredvid 
Allah som icke har någon makt 
att skänka dem någon gåva från 
himlarna eller jorden, icke heller 
kan de någonsin ha en sådan 
makt.

75. Så hitta då icke på Allahs 
likar. Allah vet förvisso och ni vet 
icke.

76. För er framställer Allah 
liknelsen om en slav som ägs och 
som icke har makt över någon-
ting, och en fri man som Vi har 
försett med ett rättmätigt under-
håll från Oss och han ger ut därav 
hemligt och öppet. Är de lika?
Lovprisad vare Allah. Men de 
flesta av dem vet icke.

förneka Allahs ynnest?

77. Och Allah framställer en 
annan liknelse om två män, en av 
dem är stum och har ingen makt 
över någonting och han är en
börda för sin förvaltare, vart helst 
han sänder honom kommer han 
icke med något gott. Kan han 
vara lik den som påbjuder 
rättvisa och själv går på den rätta 
vägen?

78. Och till Allah hör det osedda i 
himlarna och på jorden, och tiden 
för timmens ankomst är bara som 
ett ögonblick, nej, den är ännu 
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79. Och Allah frambringade er ur 
era mödrars sköten medan ni 
icke visste någonting, och gav er 
öron och ögon och hjärtan, på det 
att ni måtte vara tacksamma.

80. Lägger de icke märke till 
fåglarna som hålls högt under 
himlavalven? Ingen håller dem 
högt utom Allah. I det finns det 
sannerligen tecken för ett folk 
som tror.

81. Och Allah har gjort era hem, 
en viloplats för er, och Han har 
också, av boskapens hudar, gjort 
boningar för er, som ni finner 
lätta när ni reser och när ni gör 
halt, och av deras ull och deras
pälsar och deras hår har Han 
försett er med husgeråd och 
användbara ting för en tid.

närmare. Allah har förvisso makt 
över allting.

82. Och Allah har av det Han har 
skapat, gjort ting för er som 
skänker skugga, och i bergen har 
Han gjort skyddade platser för
er, och Han har gjort klädnader 
för er, som skyddar er mot hetta, 
och pansarskjortor som skyddar 
er i krig. Sålunda fullkomnar Han
Sina ynnestbevis över er, så att ni
måtte underkasta er Honom.

441

Kapitel 16 AN-NAHL Del 14



83. Men om de vänder sig bort, är 
du bara ansvarig för att klart 
överbringa budskapet.

84. De känner Allahs ynnest fullt 
ut eftersom de ser den, ändå 
förnekar de den, och de flesta av 
dem är otacksamma.

85. Och kom ihåg den dag när Vi 
skall uppresa ett vittne från varje 
folk, då skall de som förnekar 
icke tillåtas att försvara sig, icke
heller skall deras undskyllan 
antagas.

86. Och när de som gjorde fel 
verkligen ser straffet, kommer det 
icke att lindras för dem, icke 
heller kommer de att ges upp-
skov.

87. Och när de, som tillskriver 
Gud medhjälpare, kommer att se 
sina avgudar kommer de att 
säga: ”Vår Herre, dessa är våra 
avgudar vilka vi brukade åkalla 
istället för Dig.” Därefter kommer 
avgudarna snabbt att genmäla 
dem med orden: ”Ni är förvisso 
lögnare.”

88. Och på den dagen kommer de 
att erbjuda sig att underkasta sig 
Allah, och allt det de brukade 
hitta på skall svika dem.

89. Beträffande dem som icke 
tror och vänder bort människor 
från Allahs väg, kommer Vi att 
lägga straff till deras straff för
att de brukade stifta ofrid.
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90. Och kom ihåg den dag när Vi 
från varje folk kommer att uppre-
sa ett vittne emot dem från deras 
egna, och Vi kommer att föra
fram dig som ett vittne mot dem 
alla. Och Vi har sänt ned boken 
till dig för att förklara allt och en 
vägledning och en barmhärtighet
och ett glädjebudskap till dem 
som underkastar sig Gud.

91. Allah påbjuder er sannerligen 
att stå fast vid rättvisa och
att handla väl mot andra och att 
ge som man ger till släktingar, 
och förbjuda otillbörlighet och
uppenbart ont och överträdelse. 
Han förmanar er så att ni kan ta 
er i akt.

92. Och uppfyll förbundet med 
Allah när ni har ingått det och 
bryt icke era eder efter det att ni 
gjort dem bindande eftersom ni
gjort Allah till er säkerhet. Allah 
vet förvisso vad ni gör.

93. Och var icke lika henne, som 
skär av sitt garn i bitar efter att ha 
spunnit det starkt. Ni gör era eder 
till ett medel till bedrägeri mellan 
er, av fruktan att icke ett folk blir 
mer mäktigt än ett annat. Allah 
prövar er förvisso därmed och på 
uppståndelsens dag kommer 
Han att klargöra det för er beträf-
fande vilket ni var oense.
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94. Och om Allah hade tvingat 
igenom Sin vilja, skulle Han 
sannerligen ha gjort er alla till ett 
folk, men Han låter den som så
önskar irra vilse, och vägleder 
den som så önskar, och ni skall 
förvisso ställas till svars för
det ni har gjort.

95. Och gör icke era eder till ett 
medel till bedrägeri mellan er, 
annars kommer er fot att slinta 
efter det att den har stått stadigt, 
och ni skall smaka det onda ty ni 
vände bort människor från Allahs 
väg och ni skall få ett svårt straff.

96. Och schackra icke bort Allahs 
förbund för ett futtigt pris. Det 
som är hos Allah är förvisso 
bättre för er, om ni bara visste.

97. Det som ni har skall bli till 
intet, men det som är hos Allah 
består för evigt. Och Vi kommer 
sannerligen att ge dem som är 
ståndaktiga en belöning i över-
ensstämmelse med de bästa av 
deras gärningar.

98. Vem helst som handlar  rätt-
färdigt, vare sig det är en man 
eller kvinna, och är en troende, 
kommer Vi förvisso att skänka ett 
rent liv, och Vi kommer förvisso 
att ge dem deras belöningar i 
överensstämmelse med de bästa 
av deras gärningar.

99. Och när du läser upp Qur’a-
nen, sök skydd hos Allah mot 
satan, den förkastade.
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100. Han har förvisso ingen makt 
över dem som tror och som sätter 
sin lit till sin Herre.

101. Hans makt råder bara över 
dem som blir vän med honom och 
som tillskriver Allah medhjälpa-
re.

102. Och när Vi ersätter ett 
tecken med ett annat, och Allah 
vet bäst vad Han uppenbarar, 
säger de: ”Du är ingenting annat 
än en förfalskare.” Nej, men de 
flesta av dem vet icke.

103. Säg: ”Helighetens ande har 
hämtat ned det med sanning från 
din Herre, så att Han kan styrka 
dem som tror och som en 
vägledning och glädjebudskap för  
dem som underkastar sig.”

104. Och Vi vet förvisso att de 
säger att det bara är en människa 
som lär honom. Men den 
människas tungomål, vilken de 
orätt böjer sig mot när de gör 
denna antydan, är främmande, 
medan detta är arabiska, klart 
och tydligt.

105. När det gäller de som icke 
tror på Allahs tecken, kommer 
Allah förvisso icke att vägleda 
dem, utan de skall få ett plågsamt
straff.

106. Det är bara de som icke tror 
på Allahs tecken som smider ihop 
falskhet och det är de som är 
lögnare.
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107. Vem helst  som icke tror på 
Allah efter att ha antagit tron, 
utom den som tvingas till det 
bortom gränsen för vad han kan 
stå ut med fastän hans hjärta 
förblir ståndaktigt i tron. Men de  
vilkas hjärtan är nöjda med att 
förkasta sin tro, över dem kom-
mer Allahs vrede att falla, och för 
dem kommer det att finnas ett 
plågsamt straff.

108. Det är för att de har föredra-
git det nuvarande livet framför  
det tillkommande, och för att 
Allah icke vägleder de människor 
som icke tror.

109. Det är gällande dessa som 
Allah har satt en försegling över 
deras hjärtan och öron och ögon. 
Och det är de som är de likgiltiga.

110. Det är otvivelaktigt de som 
kommer att stå som förlorare i det 
tillkommande.

111. Sedan är din Herre förvisso 
Synnerligen Förlåtande och 
Barmhärtig, mot dem som ut-
vandrade efter det att de blivit 
förföljda och sedan strävade hårt 
för Allahs sak och förblev stånd-
aktiga,

112. på den dag när varje själ 
skall komma och föra sin egen 
talan, och varje själ skall bli fullt 
vedergälld för vad den gjort, och
de kommer icke att göras någon 
orätt.
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114. Och det har sannerligen 
kommit ett sändebud till dem 
från deras egna led, men de
behandlade honom som en 
lögnare, så straffet hann upp dem 
medan de var syndare.

115. Så ät av de tillåtna och goda 
ting som Allah har försett er med, 
och var tacksamma över Allahs 
frikostighet, om det är Honom ni
tillber.

116. Han har endast förbjudit er 
att äta kött från sådana djur som 
dör av sig själva och blod och 
svinets kött och det, över vilket 
ett annat namn än Allahs har 
åkallats. Men den som drivs av 
trängande nöd, utan njutning 
eller avsikt att överskrida grän-
serna, då är Allah förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

113. Och Allah framställer lik-
nelsen om en stad som åtnjöt 
trygghet och frid, dess förnöden-
heter kom till den i riklighet från 
varje håll, men den förnekade 
Allahs ynnestbevis, så Allah lät 
dess invånare smaka ett liv 
omsvept av hunger och fruktan 
som en konsekvens av det de 
brukade göra.

117. Och säg icke, på grund av 
den falskhet som era tungor 
yttrar: ”Detta är tillåtet och
detta är icke tillåtet” som för att 
smida en lögn om Allah. De som
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118. Efter en kort förnöjelse 
kommer det att finnas ett plåg-
samt straff för dem.

119. Och även för dem som är 
judar förbjöd Vi tidigare allt det Vi 
har förklarat för dig. Och Vi 
handlade icke fel mot dem, utan 
de brukade handla fel mot sig 
själva.

120. Sedan är din Herre förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig, mot dem som gör fel i 
okunnighet och därefter ångrar 
sig och gör bot.

121. Abraham var i sig en nation, 
alltid lydig mot Allah, alltid böjd 
mot Honom, med säkerhet icke 
bland avgudadyrkarna,

122. alltid tacksam över Hans 
ynnestbevis. Han utvalde honom 
och vägledde honom till en rak 
väg.*

123. Och Vi skänkte honom det 
goda i denna världen och i det 
tillkommande skall han sannerli-
gen vara bland de rättfärdiga.

124. Och nu har Vi sänt uppen-
barelser till dig som innebär: ”Följ 

smider lögner om Allah har icke
framgång.

*16:122  Att Abraham var en nation i sig själv, betyder att han hade fröet och potentialen till att 
bilda den stora nation som lovats honom.
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125. Straffet för att vanvörda Sab-
baten pålades bara dem som 
hade varit oense om honom, 
Abraham och hans religion, och 
din Herre kommer förvisso att 
döma mellan dem på uppståndel-
sens dag beträffande det om 
vilket de var oense.*

126. Och kalla med vishet och 
goda förmaningsord till din 
Herres väg och resonera med dem 
på det sätt som är bäst. Din Herre 
vet förvisso bäst vem som har 
irrat bort från Hans väg, och Han 
känner dem som är rätt vägledda.

127. Och om ni önskar straffa
upprorsmakarna, straffa dem då i 
samma utsträckning som ni har 
blivit förfördelade, men om ni
visar tålamod, då är det förvisso 
bäst för dem som är tålmodiga.

128. Och härda du ut med tåla-
mod. Och ditt tålamod är sanner-
ligen bara möjligt med Allahs 
hjälp. Och sörj icke över dem, var 
icke heller bedrövad på grund av
deras intriger.

*16:125 Sammanhanget är tydligt. Inget annat än Abraham och hans obevekliga 
hängivenhet och trofasthet mot Gud som en enda är under diskussion. Hänvisningen 
måste därför vara till Abraham och de skillnader som israeliterna hade sinsemellan 
angående sann tro och uppförande. Många av dem hade fallit offer för olika former av 
avgudadyrkan och det är möjligt att de, för att rättfärdiga sitt utövande, även tillskrev 
Abraham detsamma. Sabbaten verkar i detta sammanhang inte enbart vara en dag för vila 
utan även en dag för rening och bot

Abrahams väg, han var alltid 
vänd mot Gud och var icke bland
dem som sätter upp likar med 
Honom.”
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129. Allah är sannerligen med 
dem som är rättfärdiga och dem 
som gör goda gärningar.
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Kapitel 17

BANÍ ÍSRÁ’ÍL

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundratolv verser. Kapitlet kallas även al-ísrá’. 

Ämnet kring den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, andliga utveckling som beskrevs i det 

föregående kapitlet upprepas även här. Det uppenbarades för 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, att hans resa inte skulle upphöra där de profet-

värdigheter upphörde som förekommit i Palestina, utan skulle 

komma att fortsätta mot högre höjder. Således nämns Mose, 

frid vare med honom, profetvärdighet och att även om han 

nådde höga nivåer, så kommer Muhammads, Allahs välsig-

nelser och frid vare med honom, utveckling att bli mycket mer 

högtgående.

Kapitlet berättar om hur judarna förvisades från Palestina på 

grund av sina synder och att hårdföra bevakare utsedda av 

Allah tillsattes över dem. Bevakarna gick fram snabbt på 

gatorna i deras stad och förstörde slutligen hela staden. Men det 

står också att Allah åter  kommer att förbarma sig över judarna 

och ge dem ännu ett tillfälle att komma tillbaka till Palestina, så 

som det skett i vår tid. Det konstareras också att om de inte är 

ångerfulla och inte förbarmar sig över Allahs tjänare, så 

kommer Gud Själv fördriva dem från Palestina och då kommer 

det inte att ske till följd av ett krig med muslimer. I judarnas 

ställe kommer Gud göra Sina rättfärdiga tjänare till landets 

härskare. Det är uppenbart att inga muslimer kan få makten i 

Palestina så länge de inte uppfyller detta kriterium att vara 

rättfärdiga i Guds ögon.

Därefter nämns de brister som fanns hos judarna under en 
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period då de var hårdhjärtade och uppvisade snålhet, 

slösaktighet, sedeslöshet, blodsutgjutelse, förrädiskhet, 

högmod  och bland annat lade sig till med de föräldralösas 

egendom med mera, och muslimer uppmanas avstå från att 

göra likadant.

Kapitlet talar sedan till Profeten och förklarar att när han 

reciterar den Ädla Qur’anen inför de icke troende så är de 

oförmögna att förstå den, och avguderi har blivit så ingrott i dem 

att när han tillkännager läran om Guds enhet för dem, så 

vänder de ryggen till och går sin väg. De har inget intresse av 

Guds enhet. Eftersom trolösheten funnit rum i deras hjärtan 

har även deras tro på domedagen försvunnit. Det folk som inte 

tror på domedagen och att de en dag ska stå till svars, ökar alltid 

och ohämmat i synd.

Därefter nämns den vision, genom vilken den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, fick se Palestinas 

öde och sedan sin egen vidare färd (       al-’ísrá’ ) mot allt högre 

andliga höjder.

Sedan omnämns ett förbannat träd som syftar på judarna så 

som det beskrivs i den sista versen av kapitel al-fátiha (1:7), och 

att de ständigt kommer att ådraga sig Guds vrede och även 

människornas vrede. De som av vana är vreda och hämnd-

lystna liknas vid en eld som slukar all tillväxt, och ödmjuka 

människor har samma egenskap som våt jord (       attín) i 

vilken allting kan gro. 

Innebörden av detta är således att judarna för alltid kommer 

att motverka den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, produktiva försök. De kommer att tro att 

muslimer, som får sin utkomst från jorden, och som är ödmjuka 

till sin natur, aldrig kommer att kunna vara dem likvärda. Men 

allt som växer på jorden är ett bevis på att elden aldrig kunnat 

uppsluka det som Allah låtit växa genom Sina naturlagar. Alla 

ljuvliga trädgårdar och grönskande ängar vittnar om 
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detta.

Därefter kommer de verser av den Ädla Qur’anen som inleds 

med ”och förrätta bönen” (     aqimíssaláta) (vers 79). De 

beskriver den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, upphöjda och ärofulla ställning (           maqá-

mam mahmúdan). Den Helige Profetens, Allahs frid och 

välsignelser vare med honom, motståndare kommer således 

fortsätta alla sina försök att svärta ned honom, men till följd av 

det kommer Allah ständigt resa upp honom mot en allt högre 

ställning. Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, andliga utveckling kommer att vara av den grad att han 

intar en ärofull ställning (           maqámam mahmúdan), en 

ställning som ingen annan tidigare uppnått. Men denna 

ställning delas inte ut hur som helst, och därför uppmanas han 

till att ständigt gå upp på nätterna för att be (                fa-

tahádjad bihí náfilatállak). 

Löftet om att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, verkligen kommer att nå en upphöjd ställning 

uppfylldes redan under hans livstid och hans opponenter fick 

se hur han lämnade Mecka i skenbart nederlag.  I det här 

kapitlet finns en profetia i form av en bön om att han åter 

kommer att träda in i den staden och då förkunna att 

”Sanningen har kommit och falskheten har försvunnit. 

Falskhet   försvinner   sannerligen   alltid”,   (                          

               dja’ál-háqqu wa zaháqal bátil ínnalbátil kána za-

húqan). Detta är precis som när mörkret försvinner då ljuset 

kommer.

Vers 86 handlar om själen (       ar-rúh). När den Helige Profe-

ten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, tillfrågades av 

människorna angående själen och vad den egentligen var för 

något, så uppenbarade Gud för honom att svara att ”själen inte 

är något annat än min Herres befallning” (     ’ámr).
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De kristna tror på Jesus, frid vare med honom, som Guds

själ (         ruhúllah) och muslimer använder samma tilltal för 

honom, men det utmärker inte Jesus, frid vare med honom, på 

något sätt, eftersom även han skapades genom Guds befallning 

på samma sätt som allt annat skapades i begynnelsen.

I slutet av kapitlet förtydligas att Jesus, frid vare med honom, 

inte kan anses vara Guds son enbart för att han föddes utan en 

far. All lovprisning tillkommer således enbart Allah som inte har 

något behov av en son; inte heller är någon delaktig i skapelsen 

av Honom och Han har aldrig varit i behov av att ha någon 

medhjälpare som kan bistå Honom på grund av Hans svaghet.



Sura BANÍ ÍSRÁ’ÍL
(Uppenbarad före hidjra)

2. Prisad vare Han Som tog med 
Sig Sin tjänare om natten från 
den heliga moskén till den
avlägsna moskén, vars omgiv-
ningar Vi har välsignat, så att Vi 
kunde visa honom några av
Våra tecken. Han allena är 
förvisso den Allhörande, den 
Allseende.

3. Och Vi gav Moses boken och Vi 
gjorde den till en vägledning för 
Israels barn och befallde: ”Tag ni 
ingen beskyddare bredvid Mig,

4. å, ni, avkomma till dem som Vi 
skeppade i arken med Noak.” Han 
var sannerligen en tacksam 
tjänare.

5. Och i boken uppenbarade Vi 
för Israels barn och varnade dem: 
”Två gånger kommer ni förvisso 
att anstifta ofrid i landet, och ni 
kommer förvisso att bli ytterst 
övermodiga.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Del 15

6. Så när tiden kom för den första 
av de två varningarna att gå i 
uppfyllelse sände Vi några av 
Våra tjänare som ägde stor styrka 
i krig emot er, och de trängde 
ända in i era hus och det var en 
varning som med nödvändighet 
måste gå i uppfyllelse.
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7. Sedan gav Vi er styrka tillbaka 
mot dem och hjälpte er med 
rikedom och barn och gjorde ert 
antal större.

8. Om ni uppför er väl, ger ni era
egna själar en fördel, och om ni 
uppför er illa, blir det till skada 
för er själva. Så när de senare 
dagarnas utlovade timma kom-
mer, skall de föra er till onåd och 
träda in i moskén så som de 
första gången trädde in i den, och 
så att de fullkomligt måtte förstö-
ra allt det de erövrat.

9. Det kan så vara att er Herre nu 
kommer att ha förbarmande med 
er, men om ni vänder tillbaka till 
ert tidigare tillstånd kommer Vi 
också att återvända, och Vi har 
gjort helvetet till ett fängelse för 
de icke troende.
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10. Denna Qur’an vägleder för-
visso till det som är mest rätt och 
ger de glada budskapen till de 
troende som handlar rättfärdigt 
om att de skall få en stor belö-
ning,

11. och för dem som icke tror på 
det tillkommande livet, har Vi 
berett ett plågsamt straff.

12. Och människan ber om det 
onda som om hon bad om det 
goda, och människan hastar.
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13. Och Vi har gjort natten och 
dagen till två tecken och Vi 
raderade ut nattens tecken 
genom att låta dagens tecken 
ersätta den och dagens tecken 
har Vi gjort ljust så att ni kan 
söka er Herres givmildhet, och så 
att ni måtte känna årens antal 
och kunskapen att beräkna.
Och allt har Vi förklarat med en
utförlig förklaring.

14. Och varje människas upp-
teckning av hennes gärningar 
har Vi fäst runt hennes hals, och 
på uppståndelsens dag skall Vi 
visa henne en bok vilken hon
kommer att finna vidöppen.
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16. Den som följer den rätta 
vägen, följer den bara för sin egen 
själs bästa, och den som irrar 
vilse, irrar vilse bara till skada för 
sig själv. Och ingen som bär en 
börda skall bära någon annans 
börda. Och Vi straffar aldrig 
förrän Vi har sänt ett sändebud.

17. Och när Vi ämnar förstöra en 
bygd, tillåter Vi de inflytelserika 
bland dem att göra som de beha-
gar. Så de inlåter sig i alla slags 
synder i den, till dess att påbudet 
att straffa den har rättfärdigats. 
Sedan förstör Vi den fullständigt.

15. ”Läs din bok. Denna dag är 
din egen själ nog som räken-
skapshållare mot dig.”

18. Hur många släktled förintade 
Vi icke efter Noak! Och din Herre 
är tillräcklig som Kännare av och 
Åskådare till Sina tjänares 
synder.
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19. För vem helst som önskar det 
nuvarande livet påskyndar Vi det 
Vi vill för honom i det, för sådana 
av dem som Vi behagar. Sedan 
tilldelar Vi honom helvetet,
fördömd och förkastad skall han 
brinna däri.

20. Och för vem helst som önskar 
det tillkommande och strävar 
efter det som det skall eftersträ-
vas och är en troende, dessa är de
vilkas strävande skall finna sin 
uppskattning hos Gud.
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22. Se, hur Vi har upphöjt några 
av dem framför andra i det nuva-
rande livet, och  det tillkomman-
de skall förvisso vara större i 
grader av rang och större i för-
träfflighet.

23. Så sätt icke upp någon annan 
gud bredvid Allah, så att du icke 
sitter ned fördömd och övergiven.

24. Din Herre har befallt att ni 
icke tillber någon annan än 
Honom, och att ni visar vänlighet 
mot era föräldrar. Om en av dem 
eller de båda når hög ålder hos 
dig, säg aldrig ett enda ord som 
uttrycker ogillande eller förebrå-
elser, utan tala alltid vänligt till 
dem.

21. Till alla ger Vi hjälp, till de där 
så väl som till de här, en gåva från 
din Herre. Och din Herres gåva är 
icke begränsad.
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25. Och sänk av ömhet ödmjuk-
hetens vinge till dem. Och säg: 
”Min Herre ha förbarmande med 
dem så som de tog hand om
mig i min barndom.”

26. Er Herre vet bäst vad som 
finns i era sinnen, om ni är 
rättfärdiga då är Han förvisso
Synnerligen Förlåtande mot dem 
som om och om igen vänder sig 
till Honom.
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28. Slösarna är i sanning sata-
nernas bröder och satan är 
otacksam mot sin Herre.

29. Och om du är tvungen att 
vända dig bort från dem medan 
du söker din Herres barmhärtig-
het, som du hoppas på, tala även
då ett vänligt ord till dem.

30. Och håll icke din hand fast-
länkad vid din hals av ren snålhet 
eller sträck den ut i fullständig
slösaktighet, annars kommer du 
att sitta där grundligt smädad 
och utblottad.

31. Och din Herre utvidgar för-
visso Sitt underhåll för den Han 
behagar och begränsar det för 
den Han behagar. Han känner 
och ser förvisso Sina tjänare fullt 
ut.

27. Och ge släktingen vad som 
tillkommer honom och till den 
behövande och den vägfarande
och förslösa icke det du har i 
onödan.
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33. Och gå icke nära otukt, det är 
förvisso en uppenbar skändlighet 
och en ond väg.

32. Och dräp icke era barn av 
rädsla för fattigdom. Det är Vi 
Som försörjer dem och er.
Att dräpa dem är sannerligen en 
svår synd.
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35. Och gå icke nära den föräld-
ralöses ägodelar, utom på det 
bästa sätt, till dess att han når 
sin mogenhet och uppfyll förbun-
det, ty frågor kommer att ställas 
om förbundet.

36. Och giv fullt mått när ni 
mäter och väg med riktig våg, det 
är till slut det bästa och mest
berömliga.

37. Och följ icke det som du icke 
har någon kännedom om, örat 
och ögat och hjärtat, alla dessa 
skall förvisso kallas till räken-
skap.

34. Och dräp icke den själ, som 
Allah har förbjudit, utom för en 
rättvis sak. Och för den som 
dräps med orätt, har Vi förvisso 
givit hans arvinge rätt att
kräva vedergällning, men låt 
honom icke överskrida de före-
skrivna gränserna för dråp, ty i 
det får han stöd genom lagen.
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38. Och vandra icke högmodigt 
på jorden ty du kan icke få jorden 
att rämna, icke heller kan du nå 
bergens höjd.

39. Allt detta onda är förhatligt i 
din Herres åsyn.
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41. Vad! Har er Herre gynnat er 
med söner och till Sig Själv tagit 
döttrar från änglarna? Ni kom-
mer förvisso med ett allvarligt 
uttalande.

42. I denna Qur’an har Vi på olika 
sätt förklarat sanningen så att de 
måtte bli förmanade, men det 
bara ökar deras motvilja.

43. Säg: ”Hade det, som de på-
står, funnits andra gudar bredvid 
Honom, då hade avgudadyrkar-
na helt säkert sökt ut en väg till 
tronens ägare.”

44. Helig är Han, och Upphöjd 
långt över det som de påstår.

40. Detta är en del av den
visdom som din Herre har uppen-
barat för dig. Och sätt icke upp 
någon annan gud bredvid Allah 
så att du icke blir inkastad i 
helvetet, fördömd och förkastad.
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45. De sju himlarna och jorden 
och de som är där prisar Hans ära 
och det finns icke någonting som 
icke prisar Honom med Hans
lovprisning, men ni förstår icke 
deras lovprisning. Han är san-
nerligen Överseende, Synner-
ligen Förlåtande.

46. Och när du läser upp Qur’a-
nen, placerar Vi en osynlig slöja 
mellan dig och dem som icke tror 
på det tillkommande,
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48. Vi vet bäst vad de lyssnar 
efter när de lyssnar till dig och 
när de överlägger enskilt och
när syndarna säger: ”Ni följer 
ingen utom en man som är besatt 
av trolldom.”

50. Och de säger: ”Vad! När vi har 
blivit ben och sönderdelade i 
partiklar skall vi då verkligen 
resas upp på nytt som en ny 
skapelse?”

47. och över deras hjärtan har vi 
dragit ett täckelse så att de icke 
förstår det, och lät en dövhet 
drabba deras öron. Och när du i 
Qur’anen nämner endast din 
Herre, då vänder de sina ryggar 
till i motvilja.

49. Se, hur de hittar på liknelser 
för dig, och har på så sätt irrat 
vilse så att de icke kan finna 
vägen.
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51. Säg: ”Bli ni till stenar eller 
järn,

52. eller något slags skapat ma-
terial, som i era sinnen tycks er 
hårdast, till och med då skall ni 
uppresas.” Sedan kommer de att 
fråga: ”Vem skall återkalla oss till 
livet?” Säg: ”Han Som skapade er 
den första gången.” Fortfarande
kommer de att skaka på huvudet 
åt dig och säga: ”När kommer det 
att ske?” Säg: ”Det är kanske 
nära,
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55. Er Herre känner er bäst. Om 
Han behagar kommer Han att ha 
förbarmande med er, eller om 
Han behagar kommer Han att 
straffa er. Och Vi har icke sänt dig 
som en uppsyningsman över 
dem.

56. Och din Herre känner bäst 
dem som är i himlarna och på 
jorden. Och Vi upphöjde några av 
profeterna över de andra och till
David gav Vi Zabúr*.

53. det kommer att bli på den 
dagen när Han kallar på er, då 
kommer ni att svara och lovprisa 
Honom och ni kommer att tycka 
att ni bara levde ett litet tag i 
världen.”

54. Och säg till Mina tjänare att 
de alltid skall säga det som är 
bäst. Satan rör förvisso upp 
oenighet mellan dem. Satan är 
förvisso en öppen fiende till män-
niskan.

*17:56 ”Zabúr” betyder psaltaren. 
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57. Säg: ”Kalla på dem som ni 
hävdar vara gudar bredvid Ho-
nom, då kommer ni att få veta att 
de icke har någon makt att 
undanröja bedrövelser från er 
och icke heller att avvärja dem.”
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58. De, vilka de åkallar, söker 
själva sin Herres närhet, till och 
med de av dem som är närmast, 
och hoppas på Hans barmhärtig-
het och fruktar Hans straff. Din 
Herres straff är förvisso något att 
frukta.

60. Och ingenting kunde hindra 
Oss från att sända tecken, utom 
att de föregående folken förkasta-
de dem, men detta var icke ett 
hinder. Och Vi gav Thamúd 
kamelkon som ett tydligt tecken 
men de förkastade det med orätt. 
Och Vi sänder icke tecken utom 
för att varna.

61. Och kom ihåg den tid när Vi 
sade till dig: ”Din Herre har 
förvisso omringat folket.” Och Vi 
gjorde icke synen som Vi visade 
dig, som något annat än en 
prövning för människor, liksom 
även det träd som förbannas i 
Qur’anen. Och Vi fortsätter varna 
dem, men det bara ökar dem i 
stor överträdelse.

59. Det finns icke en bygd utan 
att Vi skall förstöra den före 
uppståndelsens dag eller straffa 
den med ett svårt straff. Det är 
nedskrivet i boken.
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62. Och kom ihåg den tid när Vi 
sade till änglarna: ”Underordna 
er Adam” och de underkastade 
sig alla, utom Iblis. Han sade: 
”Skall jag underordna mig någon 
som Du har skapat av lera?”
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64. Han (Allah) sade: ”Försvinn! 
Och för vem helst av dem
som kommer att följa dig skall 
helvetet förvisso bli en vedergäll-
ning för er alla, en omfattande 
vedergällning.

65. Och locka vem du kan av dem 
med din röst, och driv på dem 
med dina ryttare och ditt fotfolk 
och var deras partner beträffande 
rikedom, och barn, och giv dem 
löften.” Och satan lovar dem 
ingenting utom bedrägeri.

63. Och han sade: ”Vad tänker 
Du? Kan denne som Du har 
hedrat över mig vara min över-
ordnade? Om Du ger mig upp-
skov till uppståndelsens dag, 
kommer jag helt visst att föra 
hans efterkommande under min 
spira, utom några få.”

66. Och beträffande Mina tjäna-
re, skall du förvisso icke ha någon 
makt över dem, och din Herre är 
tillräcklig som Beskyddare.

67. Er Herre är Den Som driver 
skeppen på havet för er, så att ni 
kan söka Hans frikostighet. Han 
är förvisso alltid Barmhärtig mot 
er.
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68. Och när olyckor drabbar er på 
havet är alla som ni åkallar 
förlorade för er utom Han. Men 
när Han för er tryggt i land, 
vänder ni er åt sidan, och män-
niskan är mycket otacksam.
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69. Känner ni er då säkra på att 
Han icke kommer att låta er 
sjunka ned i jorden på strand-
kanten eller sända en våldsam 
sandstorm emot er och då kom-
mer ni icke att finna någon 
beskyddare för er?

70. Eller känner ni er säkra på att 
Han icke kommer att sända 
tillbaka er ut på det en andra
gång, och då sända en stormvind 
mot er och dränker er på grund 
av er otro? Då kommer ni
icke att finna någon hjälpare på 
det mot Oss.

71. Vi har sannerligen hedrat 
Adams barn och burit dem
över land och hav och försett dem 
med goda ting och har upphöjt 
dem långt högre än många av de 
andra varelser som Vi skapade.

72. Kom ihåg den dag då Vi skall 
sammankalla varje folk med 
deras ledare. Då kommer de som 
får sin bok i den högra handen att 
läsa sin bok och de kommer icke 
att lida ett uns oförrätt.

73. Men den som är blind 
ningen i detta livet skall vara 
blind i det tillkommande och till 
och med mer vilse från vägen

för san-

.
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74. Och de hade nästan förorsa-
kat dig den svåraste smärta på 
grund av det Vi har uppenbarat 
för dig, så att du skulle hitta på
någonting emot Oss annat än det 
som Vi har uppenbarat och sedan 
skulle de med säkerhet ha tagit 
dig till särskild vän.

75. Och om Vi icke hade styrkt 
dig med Qur’anen, hade du kan-
ske böjt dig litet grand mot dem.

76. I så fall skulle Vi ha låtit dig 
smaka ett fördubblat straff i livet 
och ett fördubblat straff i döden, 
och då skulle du icke ha funnit 
dig någon hjälpare mot Oss.

77. Och de är sannerligen nära 
att leda bort dig från landet så att 
de kan driva ut dig därifrån, men i 
så fall skulle de själva icke ha 
stannat efter dig utom en kort tid.

78. Detta har varit Vår sedvänja 
med Våra sändebud som Vi 
sände före dig, och du kommer 
icke att finna någon förändring i 
Vår sedvänja.

79. Förrätta bönen från solens 
nedgång och förbleknande till 
nattens mörker, och läs upp
Qur’anen i bönen i gryningen. Att 
läsa upp Qur’anen i gryningen är 
särskilt behagligt för Gud.

80. Och vakna upp för den 
(Qur’anen) under den senare 
delen av natten som en extra 
tjänst till dig. Det kan så vara att 
din Herre kommer att upplyfta 
dig till en ärofull ställning.
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81. Och säg: ”Å, min Herre, gör 
mitt inträde till ett gott inträde 
och låt mig sedan gå därifrån med 
ett gott gående. Och skänk mig en 
hjälpande kraft från Dig Själv.”

82. Och förkunna: ”Sanningen 
har kommit och falskheten har 
försvunnit. Falskhet försvinner 
sannerligen snabbt.”

83. Och Vi uppenbarar gradvis 
det av Qur’anen som är en bot 
och en barmhärtighet för troen-
de, men det bara ökar på syndar-
nas förlust.

84. Och när Vi skänker männi-
skan en ynnest vänder hon sig 
bort och drar sig undan, och när 
en olycka drabbar henne hänger 
hon sig åt förtvivlan.

85. Säg: ”Var och en handlar på
sitt eget sätt, och er Herre vet väl 
vem som är bäst vägledd.”

86. Och de frågar dig om själen. 
Säg: ”Själen finns till genom min 
Herres befallning, och ni har 
endast givits helt litet av kunska-
pen om den.”

87. Och om Vi behagade kunde Vi 
förvisso ta bort det som Vi har 
uppenbarat för dig och då skulle 
du icke finna dig någon beskyd-
dare mot Oss,
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88. utom barmhärtighet från din 
Herre. Hans nåd mot dig är 
förvisso stor.

89. Säg: ”Om människor och 
Djinner skulle gå samman för att 
framställa denna Qur’anens like, 
kunde de icke framställa dess 
like även om de hjälpte var-
andra.”

90. Och Vi har förvisso framställt 
alla slags liknelser på olika 
sätt för mänskligheten i denna 
Qur’an, men de flesta människor 
förkastar allting utom otro.

91. Och de säger: ”Vi kommer 
icke att tro dig förrän du låter en 
källa springa fram ur jorden för 
oss,

92. eller om du har en trädgård 
med dadelpalmer och vinrankor 
och låter strömmar forsa fram i 
riklighet i dess mitt,

93. eller om du låter himlen falla 
ned över oss i bitar så som du har 
påstått, eller om du visar oss 
Allah och änglarna ansikte mot
ansikte,

94. eller om du har ett hus av 
guld eller om du stiger upp till 
himlen, och vi kommer icke
att tro på din uppstigning förrän 
du till oss sänder ned en bok som 
vi kan läsa.” Säg: ”Helig är min 
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95. Och ingenting hindrade män-
niskor från att tro när vägled-
ningen kom till dem utom att de 
sade: ”Har Allah sänt en männi-
ska som budbärare?”

96. Säg: ”Hade det funnits änglar 
som promenerade omkring i frid 
och ro på jorden, skulle Vi
förvisso ha sänt ned en ängel från 
himlen till dem som budbärare.”

97. Säg: ”Allah är tillräcklig som 
vittne mellan mig och er, Han 
känner och ser helt väl Sina 
tjänare.”

Herre! Jag är inget annat än en
människa sänd som en bud-
bärare.”

98. Och bara den som Allah 
vägleder, är rätt vägledd, men när 
det gäller dem som Han lämnar 
att irra vilse, kommer du icke att 
finna några hjälpare för dem 
förutom Han. Och på uppstån-
delsens dag skall Vi samla ihop 
dem framstupa på sina ansikten, 
blinda, stumma och döva. Deras 
vistelseort skall vara helvetet, 
varje gång det försvagas skall Vi 
öka flammorna för dem igen.

99. Det är deras vedergällning för 
att de förkastade Våra tecken och 
sade: ”Vad! När vi har förvandlats 
till ben och nedbrutna partiklar, 
skall vi då verkligen resas upp 
som en ny skapelse?”
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100. Ser de icke att Allah Som 
skapade himlarna och jorden har 
makt att skapa deras like?
Och Han har fastställt en tid för 
dem, det råder inget tvivel om det. 
Men syndarna kommer att för-
kasta allt utom otron.

101. Säg: ”Även om ni ägde min 
Herres skatter av barmhärtighet, 
skulle ni förvisso hålla dem 
tillbaka av rädsla att förbruka 
dem, ty människan är småsnål.”

102. Och Vi gav helt säkert Moses 
nio uppenbara tecken. Så fråga 
då Israels barn om det. När han 
kom till dem, sade Farao till
honom: ”Jag tror att du, å, 
Moses, är besatt av trolldom.”

103. Han sade: ”Du vet mycket 
väl att ingen annan än himlarnas 
och jordens Herre har sänt ned 
dessa tecken som så många 
bevis, och jag anser förvisso dig, å 
Farao, vara en fördärvad man.”

104. Så han beslutade att driva 
ut dem ur landet, men Vi dränkte 
honom och dem som var med
honom, alla tillsammans.

105. Och efter honom sade Vi till 
Israels barn: ”Bo ni i landet. Och 
när tiden för löftet rörande de 
yttersta dagarna kommer, skall 
Vi föra er samman en gång till.”
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106. Och i sanning har Vi sänt 
ned den, och med sanning har 
den stigit ned. Och Vi har
bara sänt dig som en glädjebud-
bärare och som en förmanare.

107. Och Vi har delat upp 
Qur’anen i delar så att du kan 
läsa den till och från för mänsk-
ligheten och Vi har sänt ned den 
gradvis.

108. Säg: ”Vare sig ni tror på den 
eller icke tror, faller de, till vilka 
kunskap har givits dessförinnan, 
ödmjukt ned till marken på sina
ansikten, när den läses upp för 
dem,

109. och de säger: ’Helig är vår 
Herre. Vår Herres löfte måste nöd-
vändigtvis gå i uppfyllelse.’”

110. De faller gråtande ned på 
sina ansikten och det ökar 
ödmjukheten hos dem.

111. Säg: ”Åkalla Allah eller Rah-
mán. Vilket namn ni än använder 
när ni ber till Honom, är de allra 
vackraste namnen Hans. Och 
uttala icke din bön högt, uttala 
den icke heller alltför tyst, utan 
sök ett sätt däremellan.”

112. Och säg: ”All lovprisning till-
hör Allah, Som icke har tagit Sig 
någon son, och Som icke har 
någon medhjälpare i Sitt kungari-
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ke, icke heller har Han någon till 
att hjälpa Sig på grund av någon 
svaghet.” Och prisa Hans storhet 
med all lovprisning.
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Kapitel 18

AL-KÁHF

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundraelva  verser. 

Det uppenbarades under det fjärde eller det femte året efter 

den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, anspråk.

Kapitel al-káhf inleds med det som tidigare nämnts i kapitel 

baní ìsrá’íl, nämligen att det tydligt och kraftfullt konstateras 

att Jesus, frid vare med honom, var en människa. Det beskrivs 

tydligt att de som anser honom vara Guds son inte har någon 

aning om hur han föddes eller att Gud inte är avlad och att Han 

inte avlar. De yttrar en fruktansvärd lögn om Allah och deras 

påstående är grundlöst.

Därefter nämns de tidiga kristna som, för att värna om tron 

på Guds enhet, lämnade livet ovan jord och tog sin tillflykt till 

grottor. Innan detta grottfolk (               ass-háb-ul-káhf) be-

skrivs har det i de inledande verserna konstaterats att alla 

materiella välsignelser som människor tilldelats i detta liv 

enbart är till för att pröva dem, men en tid kommer då de skall 

berövas dem och de skall ges till dem som för Guds skull lämnat 

bekvämligheten ovan jord och föredragit ett liv i grottor.

Därefter framställs bilden av två paradis, det vill säga 

trädgårdar, som exempel, och det står att en person skryter 

inför en annan på grund av dem och säger att han tilldelats allt 

detta medan den andre är tomhänt. Men samtidigt varnas han 

också för att Guds vredes vindstorm skall drabba hans  

trädgårdar så att de ödeläggs helt. Samma tema som i orden 

”ofruktsam jord” (           sa’ídan djuruzan) (vers 9) har upp-

repats här igen.
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I kapitlet berättas även om en bildlig resa som profeten 

Moses, frid vare med honom, och Jesus, frid vare med honom, 

företog, där de visades den yttersta tidsgränsen för sitt folk och 

den plats utpekades för dem där den andliga näringens fisk 

återvänder till havet. Detta visar på kristendomens situation 

och att den hade förlorat sin andlighet före islams ankomst.

Sedan gestaltas den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, i form av den fromme man som man i 

allmänheten kallar (       khidr ) och det berättas att den vishet 

som gavs åt honom var utom räckhåll för profeten Moses, frid 

vare med honom. För att uppnå den visheten krävs ett tålamod 

som profeten Moses, frid vare med honom, inte tilldelats. Men 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, har givits kännedom om Guds vishet och således givits 

en högre ställning än Moses, frid vare med honom.

Därefter berättas det om Dhu’l Qarnain, vilket syftar på den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

och att han kommer att tilldelas herraväldet över två epoker. 

Den ena över islams början (         al-áwalín), och sedan över 

den epok som skulle komma därefter (        al-ákharín), det vill 

säga den Utlovade Messias tid som egentligen också är 

Profetens tid. De detaljer som återges kring Dhu’l Qarnains 

resor innehåller flera antydningar som inte kan återberättas 

här, men en sak är säker, nämligen att spridningen av den 

Helige Profetens anhängare, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, även kommer breda ut sig i väst där man kan se 

solen gå ner i det grumliga vatten som består av folkets felaktiga 

uppfattningar, och i öst kommer resan fortsätta till det land 

bortom vilket det inte finns något skydd mellan solen och 

marken.

I slutet av kapitlet framgår tydligt att det beskriver 

kristendomens uppgång och fall. Uppgången kom till följd av de 
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inledande monoteisterna, och fallet orsakades av att läran om 

en enda Gud förvanskades och ledde till att tusentals helgon 

blev målet för människors dyrkan. I slutet av kapitlet ställs en 

fråga till dem som inte tror på den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, med ordalydelsen: ”Tror 

de icke troende att de kan ta Mina tjänare till beskyddare istället 

för Mig?”

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, gavs en djup insikt om att detta kapitel handlar om 

”antikrist” (         ad-dadjál). Han förklarade således att den 

som läser de inledande och avslutande tio verserna av kapitlet 

kommer att skyddas från den vedermöda som antikrists 

attacker kommer att orsaka. Trots att den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, var en människa 

uppmanade Gud honom att även förkunna att  han blott var en 

människa, men en sådan människa som var ren från all slags 

avgudadyrkan. Och den som önskar lära känna Allah, bör 

också göra sig ren från all slags avgudadyrkan. Här beskrivs en 

profetia om att uppenbarelser från Gud kommer att fortsätta 

även i framtiden; Allah kommer att samtala med dem av Sina 

rättfärdiga tjänare som håller sig borta från avgudadyrkan.



Sura AL-KÁHF
(Uppenbarad före hidjra)

2. All lovprisning tillhör Allah, 
Som har sänt ned  boken till Sin 
tjänare  och  Han  placerade icke  
någon skevhet i skapandet av 
honom eller den.*

3. Han har gjort den till en 
väktare så att den måtte ge en 
varning om en svår tuktan från
Honom och att den måtte ge de 
troende som gör goda gärningar 
de glada budskapen om att
de skall få en riklig belöning,

4. i vilken de för alltid skall få 
förbli,

5. och att den måtte varna dem 
som säger: ”Allah har tagit Sig en 
son.”

6. De har ingen kunskap därom, 
det hade icke heller deras fäder. 
Förfärligt är det ord som kommer 
ur deras munnar. De säger ingen-
ting annat än en lögn.

18:2 Pronominet ”han, honom” (  hú)  i  ordet ”för honom, hans”  (   láhu) kan tillämpas 
både för Allahs tjänare som är  mottagaren av skriften, och för skriften själv. Det kan 
således inte översättas till svenska med ett pronomen som innefattar båda samtidigt. Om 
man översätter det som ”Allah har icke placerat någon skevhet i skapandet av den” så 
utesluts den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, från detta löfte 
om renhet. Om man översätter det som ”Allah har icke placerat någon skevhet i skapandet 
av honom” så utelämnas skriften ur denna okränkbarhet. För att lösa detta problem har vi 
i översättningen av versen tagit fasta på versens innebörd snarare än de enskilda ordens 
betydelse.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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8. Vi har sannerligen gjort allt 
som finns på jorden till en pryd-
nad för den, så att Vi kan pröva 
dem angående vem av dem som 
är bäst i uppförande.

9. Och Vi skall göra allt det som 
finns på den  till en ofruktsam 
jord.

11. När några få av de unga 
männen tog sin tillflykt till grot-
tan för att få skydd, sade de: ”Vår 
Herre skänk barmhärtighet från 
Dig Själv över oss, och utrusta 
oss med rätt vägledning i vår 
sak.”

12. Så i grottan hindrade Vi dem 
från att höra nyheter från världen 
utanför i grottan under några  år.

13. Sedan uppreste Vi dem så att 
Vi kunde veta vilken av de två 
grupperna som bäst hållit räken-
skap över den tid de hade stannat 
kvar.
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14. Vi kommer att berätta deras 
historia med sanning för dig. De 
var ynglingar som trodde på sin 
Herre och Vi ökade dem i 
vägledning.

7. Det kan så vara att du kommer 
att sörja dig själv till döds, sörjan-
de över dem, om de icke tror på 
denna predikan.

10. Tror du att grottans och 
inskriftens folk var ett under 
bland Våra tecken?
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15. Och Vi styrkte deras hjärtan 
när de stod upp och sade: ”Vår 
Herre är himlarnas och jordens 
Herre. Vi skall aldrig åkalla 
någon annan gud bredvid Ho-
nom, ty om vi gjorde det, skulle vi 
sannerligen ha yttrat något 
befängt.

16. Dessa, vårt folk, har tagit 
andra gudar att tillbedja bredvid 
Honom. Varför visar de icke en 
klar befogenhet beträffande dem? 
Och vem är mer orättfärdig än 
den som hittar på en lögn om 
Allah?

17. Och nu när ni har dragit er 
tillbaka från dem och från det de 
tillber bredvid Allah, sök då 
skydd i grottan. Er Herre kommer 
att breda ut Sin barmhärtighet 
för er och kommer att göra det  
bekvämt för er  i denna  er sak.”

18. Och du kunde se solen, när 
den gick upp, röra sig bort från 
deras grotta på  höger sida, och 
när den gick ned, röra sig förbi 
dem mot vänster, och de var i ett 
rymligt hålrum i grottan. Detta
är bland Allahs tecken. Endast 
den som Allah vägleder är rätt 
vägledd, men för den som Han 
lämnar att irra vilse, kommer du 
icke att finna varken någon 
hjälpare eller  vägledare.
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19. Du kanske anser dem vakna 
medan de sover och Vi skall låta 
dem vända sig till höger och till 
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*18:22 ”Res en byggnad över dem” betyder att man ska bygga ett minnesmärke över 
platsen för deras grottor. 

20. Och så uppreste Vi dem på 
det att de måtte fråga varandra. 
En av dem sade: ”Hur länge har 
ni varit här?” De sade: ”Vi har 
varit kvar i en dag eller under en 
del av en dag.” Andra sade: ”Er 
Herre vet bäst tiden ni har varit 
här. Sänd  nu en av er med dessa 
era silvermynt till staden, och låt 
honom se vilken av dess invånare 
som har den renaste födan, och 
låt honom hämta förnödenheter 
åt er därav. Och låt honom vara 
hjärtlig, men låt honom icke  
berätta för någon om er,

21. ty om de skulle överrumpla 
er, kommer de att stena er eller 
tvinga er att återvända till deras 
religion och då kommer ni
aldrig att ha framgång.”
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vänster, och deras hund  sträck-
er ut sina framben på tröskeln. 
Om du hade tagit dig en titt på 
dem, skulle du förvisso ha vänt 
dig bort från dem i fruktan och 
förvisso fyllts med bävan för dem.

22. Och sålunda visade Vi dem 
för folket så att de kunde veta att 
Allahs löfte var sant och att det 
icke fanns något tvivel beträffan-
de timmen. Och kom ihåg den tid 
då människor tvistade sinsemel-
lan om dem och några  sade: ’Res 
upp en byggnad över dem.’ Deras 
Herre kände dem bäst. De som 
vann sin poäng sade: ”Vi skall 
förvisso bygga en plats för tillbed-
jan över dem.”*
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23. Några säger: ”De var tre, den 
fjärde var deras hund”, och andra 
säger: ”De var fem, den sjätte var 
deras hund”, och de gissar på 
måfå. Och än andra säger: ”De 
var sju, den åttonde var deras 
hund.” Säg: ”Min Herre vet bäst 
vilket deras rätta antal var. 
Mycket få är de som vet något om 
dem.” Så tvista icke om dem utom 
i en tillfällig diskussion.  Sök icke 
heller information om dem från 
någon av dem.

24. Och säg icke om något: ”Det
skall jag göra imorgon”,
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25. såvida icke Allah skulle vilja 
det. Och kom ihåg din Herre när 
du glömmer och säg: ”Jag hoppas
min Herre skall vägleda mig till 
det som till och med är närmare 
den rätta vägen än detta.”

26. Och de stannade i sin grotta i 
tre hundra år och till det lade de 
nio.

27. Säg: ”Allah vet bäst hur länge 
de var kvar i den.” Det osedda i 
himlarna och på jorden tillhör 
Honom. Vilken syn har Han icke, 
och vilken hörsel! Det finns  
ingen hjälpare  för dem förutom 
Honom och Han  låter icke någon 
ha del i Hans makt.
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28. Och läs upp det som har 
uppenbarats för dig av din Herres 
bok. Det finns ingen som kan 
ändra Hans ord, och du kommer 
icke att finna någon fristad utom 
hos Honom.

29. Och håll dig själv nära dem 
som åkallar sin Herre morgon 
och afton och söker Hans välbe-
hag, och låt icke dina ögon gå 
bortom dem, sökande det världs-
liga livets prydnader. Och lyd icke 
den vars hjärta Vi har gjort 
obekymrat om Vår ihågkommelse 
och som följer sina låga begär, 
och vars fall överskrider alla
gränser.
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30. Och säg: ”Det är sanningen 
från din Herre. Låt därför den  tro 
som så vill och låt den låta bli att 
tro som vill det.” Vi har sannerli-
gen förberett en eld för syndarna, 
vars flammande baldakin skall 
omsvepa dem. Och om de ropar 
på hjälp kommer de att hjälpas 
med vatten likt smält bly, vilket 
kommer att skålla deras ansik-
ten. Hur vidrig är icke drycken
och hur ond är icke elden som 
vistelseort.

31. Beträffande dem som tror och 
gör goda gärningar, låter Vi 
förvisso icke belöningen gå förlo-
rad för dem som gör goda gär-
ningar.

32. Det är dessa som kommer att 
få evighetens trädgårdar genom-
flutna av floder. Däri kommer de 
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33. Och framställ liknelsen om  
två män för dem, en av dem 
försåg Vi med två trädgårdar med 
druvor och omgärdade dem
med dadelpalmer och mellan de 
två placerade Vi sädesfält.

34. Var och en av trädgårdarna 
avkastade frukt i överflöd och 
svek icke det ringaste i det. Och 
mellan de två lät Vi en flod ström-
ma.
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att smyckas med armband av 
guld och kommer att bära gröna 
dräkter av fint silke och tung 
brokad, vilande däri på uppresta 
schäslonger. Hur god är icke 
belöningen och hur utmärkt är 
icke viloplatsen.

35. Och han hade frukt i överflöd. 
Och han sade till sin följeslagare i 
det att han skrytsamt tvistade 
med honom: ”Jag är rikare än
du i förmögenhet och starkare i 
människors respekt.”

36. Och han gick in i sin trädgård 
medan han gjorde fel mot sin själ. 
Han sade: ”Jag tror icke att detta 
någonsin kommer att förgås,

37. och jag tror icke timmen  
någonsin kommer. Och även om 
jag någonsin förs tillbaka till min 
Herre, kommer jag förvisso att 
finna en bättre tillflyktsort än
denna.”
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38. Hans följeslagare sade till 
honom medan han pratade med 
honom: ”Tror du icke på Honom 
Som först skapade dig av stoft,
sedan från en sädesdroppe och 
sedan formade dig till en fullkom-
lig människa?

39. Men för min del tror jag att 
endast Allah är min Herre och jag 
kommer icke att sätta upp någon 
bredvid min Herre,

40. och varför sade du icke när du 
gick in i din trädgård: ’Endast det 
som Allah vill kommer att ske. Det 
finns ingen makt utom hos Allah.’ 
Om du ser mig som ringare än dig 
själv i rikedom och avkomma,
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41. kan det vara så att min Herre 
kommer att ge mig någonting 
bättre än din trädgård, och kom-
mer att sända en åskvigg från 
himlen över den, så att den blir 
till en bar och kal  mark,

42. eller att dess vatten sjunker in 
i jorden så att du icke kan lyckas 
finna det.”

43. Och hans frukt blev verkligen 
förstörd och han började vrida 
sina händer klagande över  det 
han hade gett ut på den och
allt  hade fallit ned på sina galler-
verk. Och han sade: ”Om jag 
ändå icke hade satt någon vid 
min Herres sida!”

44. Och han hade ingen grupp 
som kunde hjälpa honom mot 
Allah, icke heller förmådde han 
att försvara sig själv.
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45. Vid ett sådant tillfälle kommer 
beskyddet endast från Allah, den 
Sanne. Han är Bäst i att belöna 
och Bäst beträffande det slutgilti-
ga resultatet.

46. Och framställ liknelsen om 
denna världens liv för dem. Det är 
likt vattnet som Vi sänder ned 
från skyn, och jordens växtlighet
blandar sig med det, och sedan 
blir det torrt gräs, brutet i bitar 
som vinden sprider. Och Allah 
har full makt över allting.
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47. Rikedom och barn är denna 
världens prydnad. Men varaktiga 
goda gärningar är bättre i din 
Herres ögon när det gäller ome-
delbar  belöning, och bättre när 
det gäller framtida  hopp.

48. Och betänk den dag när Vi 
skall röja undan bergen och du 
kommer att se jordens folk 
marschera fram mot varandra 
och Vi skall samla ihop dem och 
icke lämna kvar någon av dem.

49. Och de kommer att ställas 
upp för din Herre stående på led, 
och det kommer att sägas till dem: 
”Nu har ni kommit till Oss så som 
Vi först skapade er. Men ni trodde 
att Vi icke ämnade fastställa en 
tid för uppfyllandet av Vårt löfte 
till er.”

Kapitel 18 AL-KÁHF Del 15



50. Och deras gärningars bok  
kommer att placeras inför dem 
och du kommer att se de skyldiga 
vara rädda för det som finns i 
den, och de kommer att säga: ”Å, 
ve oss! Vilken slags bok är detta! 
Den utelämnar ingenting, litet 
eller stort, utan har bevarat det.” 
Och de kommer att finna att allt 
det de gjorde möter dem, och din 
Herre felar icke mot någon.

486

51. Och kom ihåg den tid när Vi 
sade till änglarna: ”Underkasta 
er Adam”, och de underkastade 
sig alla, utom Iblis. Han var en av 
Djinnerna, och han var olydig
mot sin Herres befallning. Vill ni 
då ta honom och hans avkomma 
till vänner istället för Mig fastän 
de är era fiender? Ont är syndar-
nas utbyte.

52. Jag har icke tagit dem till 
vittnen under skapelsen av him-
larna och jorden, icke heller 
deras egen skapelse, icke heller 
kunde Jag ta dem som leder  
människor  vilse till Mina med-
hjälpare.

53. Och tänk på den dag när Han 
kommer att säga: ”Kalla på dem 
som ni ansåg vara Mina medhjäl-
pare.” Då kommer de att kalla på 
dem, men de kommer icke att 
svara dem, och Vi skall placera 
ett hinder mellan dem.

54. Och de skyldiga skall se elden 
och inse att de kommer att falla 
däri, och de skall icke finna 
någon utväg ur den.
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55. Och Vi har förvisso förklarat 
alla slags liknelser på olika sätt i 
denna Qur’an för mänsklighe-
tens bästa, men av allting är 
människan den mest grälsjuka.

56. Och ingenting hindrade folk 
från att tro eller från att söka 
förlåtelse från sin Herre när 
vägledningen kom till dem, utan  
de valde att följa de tidigare 
folkens kurs med samma följder, 
eller väntade på att Allahs straff 
skall komma rakt på dem.

487

57. Och Vi sände icke sändebu-
den utom som glädjebudbärare 
och som varnare. Och de som 
icke tror strider med falska medel 
på det att de måtte avvisa san-
ningen därmed. Och de  tar Mina 
tecken och det de varnas för bara 
som ett skämt.

58. Och vem är mer orättfärdig än 
den som blir påmind om sin 
Herres tecken  men vänder sig 
bort från dem, och glömmer det 
hans händer har sänt i förväg? Vi 
har sannerligen lagt slöjor över 
deras hjärtan så att de icke kan 
förstå det, och en dövhet i deras 
öron. Och om ni kallar dem till 
vägledning kommer de aldrig att 
acceptera den.

59. Och din Herre är Synnerligen 
Förlåtande, full av Barmhär-
tighet. Om Han skulle gripa dem 
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60. Och dessa städer, Vi förstör-
de dem när de begick orättfärdig-
heter. Och Vi fastställde en tid för 
deras förintelse.

61. Och kom ihåg den tid när 
Moses sade till sin unge följesla-
gare: ”Jag kommer icke att 
upphöra förrän jag når de två 
havens föreningspunkt, annars 
måste jag resa vidare i århundra-
den.”

488

för vad de har förtjänat, då skulle 
Han förvisso ha påskyndat straf-
fet för dem. Men de har en fast-
ställd tid mot vilken de icke 
kommer att finna någon  tillflykt.

62. Men när de nådde de två
havens korsning, glömde de sin 
fisk och den fann vägen till haven 
och försvann snabbt.

63. Och när de gått bortom den 
platsen sade han till sin unge 
följeslagare: ”Hämta vår morgon-
måltid till oss. Vi har sannerligen 
lidit av mycken trötthet på grund 
av denna vår  resa.”

64. Han svarade: ”Såg du när vi 
begav oss till klippan för att vila 
och jag glömde fisken, och ingen 
utom satan lät mig glömma att
nämna det för dig, hur den fann 
vägen till havet på ett förunderligt 
sätt?”

65. Han sade: ”Det är vad vi har 
sökt.” Så de återvände båda och 
följde sina fotspår tillbaka. 
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66. Då fann de en av Våra tjänare 
vilken  Vi hade skänkt Vår barm-
härtighet, och som Vi hade lärt 
kunskap från Oss Själva.
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67. Moses sade till honom: ”Får 
jag följa dig på villkor att du lär 
mig något om den vägledning som 
du blivit lärd?”

68. Han svarade: ”Du kan icke 
hålla mig sällskap med  tålamod,

69. och hur kan du ha tålamod 
med ting, vilka du icke fattar  
kunskapen om?”

70. Han sade: ”Om Allah beha-
gar, kommer du att finna mig 
tålmodig och jag skall icke vara 
olydig mot dig beträffande någon-
ting.”

71. Han sade: ”Nåväl, om du vill 
följa mig, ställ då inga frågor till 
mig om någonting förrän jag själv 
talar till dig om det.”

72. Så de begav sig båda av till 
dess att han, när de gick ombord 
på en båt, gjorde ett hål i den. 
Moses sade: ”Har du gjort ett hål i 
den för att dränka dem som är i 
den? Du har förvisso gjort något 
förfärligt.”

73. Han svarade: ”Sade jag dig  
icke att du icke kommer att 
kunna hålla mig sällskap i tålmo-
dighet?”
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75. Så reste de vidare till dess att 
de mötte en ung pojke, han 
dräpte honom. Moses sade: ”Har 
du dräpt en oskyldig person
utan att han har dräpt  någon! Du 
har förvisso gjort något ohygg-
ligt.”
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74. Moses sade: ”Tag mig icke i 
upptuktelse för att jag glömde  
och var icke hård mot mig för 
detta mitt misstag.”

76. Han svarade: ”Sade jag dig 
icke att du icke kommer att 
kunna hålla mig sällskap i 
tålamod?”

77. Moses sade: ”Om jag frågar 
dig om någonting efter detta, 
behåll mig icke i ditt sällskap, ty 
då har du fått en tillräcklig ursäkt 
av mig.”

78. Så de fortsatte till dess att de, 
när de kom till en stads befolk-
ning, bad dess folk om mat, men 
de vägrade ta emot dem som sina
gäster. Och i den fann de en mur 
som skulle till att rasa och han 
lagade den. Moses sade: ”Om du 
hade så önskat, kunde du ha 
tagit betalt för det.”

79. Han sade: ”Här skiljs vägarna 
åt för dig och mig. Nu skall jag  
berätta för dig om betydelsen av 
det som du icke kunde bära med 
tålamod.

Del 16
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80. Beträffande båten, tillhörde 
den ett visst fattigt folk som 
arbetade på havet och jag önska-
de skada den, eftersom det 
bakom dem fanns en kung som 
beslagtog varje båt med våld.

81. Och beträffande ynglingen 
var hans föräldrar troende och vi 
fruktade att han skulle dra in 
dem i tråkigheter genom uppror 
och otro,
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82. så vi önskade att deras Herre 
istället skulle ge dem ett barn, 
som var bättre i andlig renhet och 
närmare i sonlig tillgivenhet.

83. Och beträffande muren till-
hörde den två föräldralösa pojkar 
i staden, och under den fanns en 
skatt som tillhörde dem och 
deras fader hade varit en rättfär-
dig man, så din Herre önskade att 
de skulle nå sin fulla styrkas 
ålder och ta ut sin skatt, som en 
barmhärtighet från din Herre. 
Och jag gjorde det icke självmant. 
Detta är förklaringen till det som 
du icke kunde bära med tåla-
mod.”

84. Och de frågar dig om Dhu’l 
Qarnain. Säg: ”Jag skall läsa upp 
något av hans berättelse för er.”

85. Vi upprättade honom på 
jorden och gav honom medlen till 
att uppnå allt.

86. Sedan följde han en särskild 
väg.
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88. Han sade: ”När det gäller den 
som felar skall vi sannerligen 
straffa honom, sedan skall han 
föras tillbaka till sin Herre, Som 
kommer att straffa honom med 
ett fruktansvärt straff,

89. men när det gäller den som 
tror och handlar rättfärdigt, skall 
han få en god belöning och vi 
skall också tala lätta ord av vår 
befallning till honom.”

90. Sedan följde han en annan 
väg,

91. till dess att han, när han 
nådde den plats där solen går 
upp, fann den gå upp över ett 
folk, vilket Vi icke hade givit 
något skydd mot den.

92. Så var det verkligen. Vi hade 
förvisso full kännedom om allt  
han hade med sig.

93. Sedan följde han en annan 
väg.

94. Ända till dess att han, när 
han nådde platsen mellan de två 
bergen, nedanför dem fann ett 
folk som knappast kunde förstå 
ett ord av det han sade.
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87. Ända till dess att han, när 
han nådde platsen där solen går 
ner, fann den gå ned i en damm 
av mörkt vatten, och nära den 
fann han ett folk. Vi sade: ”Å, 
Dhu’l Qarnain, antingen straffar 
du dem eller behandlar dem med 
vänlighet.”
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96. Han svarade: ”Den styrka 
som min Herre har skänkt mig 
beträffande detta är bättre,  men 
ni kan hjälpa mig med fysisk 
styrka, jag kommer att resa upp 
ett skyddsvärn mellan er och 
dem,

97. hämta järnblock till mig.” De 
gjorde så till dess att han, när 
han hade fyllt ut utrymmet
mellan de två bergssidorna, sade: 
”Blås nu med era bälgar.” De 
blåste  till dess att han, när han
hade gjort den röd som eld, sade: 
”Hämta smält koppar till mig så 
att jag kan hälla den över den 
där.”

98. Så de (Gog och Magog) kunde 
icke klättra upp på den, icke 
heller kunde de bryta igenom 
den.

99. Därpå sade han: ”Detta är en 
barmhärtighet från min Herre. 
Men när min Herres löfte skall 
verkställas, kommer Han att bry-
ta den i bitar. Och min Herres 
löfte är förvisso sant.”

100. Och på den dagen skall Vi 
lämna några av dem att välla 
fram mot andra och trumpeten
skall blåsas. Sedan skall Vi samla 
ihop dem alla.
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95. De sade: ”Å, Dhu’l Qarnain, 
Gog och Magog  skapar förvisso 
ofrid på jorden, skall vi då betala 
dig en avgift på villkor att du 
sätter upp ett skyddsvärn mellan 
oss och dem?”
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101. Och på den dagen skall Vi 
visa fram helvetet ansikte mot 
ansikte för de icke troende,

102. vilkas ögon skymdes av en 
slöja, för att icke ge akt på Min 
påminnelse, och de kunde icke 
ens lyssna.

103. Tror de icke troende att de 
kan ta Mina tjänare till beskyd-
dare istället för Mig? Vi har
förvisso berett helvetet som en 
underhållning för de icke troen-
de.

104. Säg: ”Skall Vi berätta för er 
om dem som är de värsta förlorar-
na beträffande sina gärningar?

105. De vilkas arbete går helt 
förlorat i strävandet efter ting som 
rör denna världens liv, och de tror 
att de gör goda gärningar.”

106. Det är de som förnekar sin 
Herres tecken och mötet med 
Honom. Så deras gärningar är 
förgäves och på uppståndelsens 
dag skall Vi icke ge dem någon 
vikt.

107. Det är deras belöning, 
helvetet, på grund av att de icke 
trodde och gycklade med Mina 
tecken och Mina sändebud.
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108. De som tror och handlar 
rättfärdigt kommer förvisso att få 
paradisets trädgårdar till vistel-
seort,

109. i vilka de skall förbli, och 
icke ha någon önskan om att bli 
förflyttade därifrån.

110. Säg: ”Om  oceanen  blev till 
bläck för min Herres ord, skulle 
sannerligen oceanen förbrukas 
innan min Herres ord tog slut, 
även om Vi hämtade en likadan 
till som ytterligare hjälp.”

111. Säg: ”Jag är bara en män-
niska lik er själva, men jag har 
erhållit uppenbarelsen att  er 
Gud bara är En Gud. Så låt den 
som hoppas på att möta sin Herre 
göra goda gärningar, och låt 
honom icke inbegripa någon 
annan i sin tillbedjan av sin 
Herre.”
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Kapitel 19

MÁRIAM

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nittionio verser. Det uppenbarades före migrationen 

till Abessinien, det vill säga under det fjärde eller femte året efter 

den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, anspråk på profetvärdigheten. 

I detta kapitel berättas det om Jesu, frid vare med  honom, 

födelse utan fader och att denna födelse var ett mirakel som 

dåtidens folk inte kunde begripa. Värt att tillägga är att  kristna 

forskare av idag har bevisat att jungfrufödslar är möjliga rent 

vetenskapligt. Tidigare trodde man att enbart flickor kunde 

födas på detta sätt, men enligt de senaste rönen har det bevisats 

att det även gäller pojkar. 

Mirakulösa födslar sker ibland genom att fadern och modern 

träffas, men detta vid en ålder då det helt uppenbart är omöjligt 

att få barn. Detta inträffade med profeten Sakarias, frid vare 

med honom. Han önskade sig barn men hade själv blivit så 

gammal att hans hår vitnat, och hustrun var inte bara gammal 

utan även steril. Detta är också ett exempel på en mirakulös 

födelse  eftersom profeten Johannes, frid vare med honom, 

föddes trots att hans föräldrar hade dessa hinder. De önskade 

sig en son genom att begrunda Marias, frid vare med henne, 

tillstånd som skulle framvisa miraklet i Jesu, frid vare med 

honom, faderlösa födelse.

Därefter återges detaljerna kring Marias, frid vare med 

henne, resa från Palestina mot en plats i öst där hon dag och 

natt ägnade sig åt  att be till Allah och komma ihåg Honom, och 

det var där som hon, genom en ängel gestaltad i form av en 

människa, för första gången gavs glädjebudskapet om en son.   
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När Maria, frid vare med henne, tog med sig denne son 

tillbaka till Palestina möttes hon av judarnas ramaskri om att 

detta barn, Gud förbjude, var oäkta. Gud uppmanade då Maria, 

frid vare med henne, att iaktta en fasta med tystnad för Hans 

skull och lät henne veta att denne son (som vid den tidpunkten 

blott var ett litet barn på omkring 2-3 år) själv skulle komma att  

bemöta anklagelserna. Jesus, frid vare med honom, talade då 

sådana visdomsfulla ord som inte kan tänkas komma från ett 

barn, inför de rättslärda judarna och nämnde bland annat 

profetian om att han en dag kommer att bli en profet. Han 

förutspådde även att Gud kommer att skydda honom mot 

judarnas mordförsök. Han sade:  ”och frid var med mig den dag 

jag föddes och frid kommer att vara med mig den dag jag skall dö 

och den dag jag skall uppväckas till liv igen.” (det vill säga på 

domedagen, övers.anm.). (                                               was-

salámu ’alája jáuma wulídtu wa jáuma amútu wa jáuma úb’ásu 

hája).

En liknande vers går även att finna beträffande profeten 

Johannes, frid vare med honom, i vilken det står skrivet: ”Och 

frid var med honom då han föddes och den dag han avled och 

frid kommer att vara med honom den dag han åter väcks till liv. 

(                                             wa salámun ’alaíhi jáuma wúlida 

wa jáuma jamútu wa jáuma jub’ásu hája). Utifrån denna vers 

drog Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifat al-Masih IV, måtte 

Allah vara nöjd med honom, slutsatsen att profeten Johannes, 

frid vare med honom, inte dödades utan dog en naturlig död. 

Sedan står det om profeten Abraham, frid vare med honom, 

och den avkomma han mirakulöst fick vid hög ålder, det vill 

säga Ismael och Isak och sedan även barnbarnet Jakob, frid 

vare med dem. 

Vidare berättas det om andra profeter och olika exempel av 

andlig födelse, och Jesu (frid vare med honom) uppstigning 
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andlig födelse, och Jesu, frid vare med honom, uppstigning

(   rafa'a) har jämförts med profeten Enoks, frid vare med 

honom, det vill säga att det var en spirituell elevation och inte en 

rent kroppslig uppstigning. Alla dessa var Guds goda tjänare, 

vars avkomma inte följde i deras spår, utan förslösade sina liv 

och följde sina sinnliga begär. De varnas för att de sannerligen 

kommer att  vedergällas för sina snedsprång.

I detta kapitel talas ofta om det gudomliga attributet ”den 

Nåderike”, den vars barmhärtighet inte känner någon gräns och 

som skänker sin ynnest utan att begära något tillbaka (        ar-

rahmán). Innehållet i kapitlet bygger helt på detta attribut.

I slutet av kapitlet konstateras att det är en fruktansvärd 

synd att tillskriva Gud, den Nåderike, en son och att den synden 

nära nog kan orsaka att himmel och jord spricker. Innebörden 

av detta är att de som  påstår något sådant kommer att drabbas 

av hemska krig, som kommer vara så fasansfulla att det vore 

som om himlen spruckit över dem. 

I motsats till detta, nämns i de avslutande verserna, de 

rättfärdiga människor som uträttar goda gärningar. Gud, den 

Nåderike, kommer att skapa inbördes kärlek i deras hjärtan, i 

stället för det hat och den avsky som det tidigare berättats om.



Sura MÁRIAM
(Uppenbarad före hjidjra)

2. Káf  Há Já 'Áin Sád.* 

3. Detta är en redogörelse över 
din Herres barmhärtighet mot 
Sin tjänare, Sakarias,

4. när han åkallade sin Herre, 
med dämpad röst.

5. Han sade: ”Min Herre, mina 
ben har sannerligen blivit kraftlö-
sa och mitt huvud lyser av gråhå-
righet, men min Herre, aldrig har 
jag varit utan välsignelse i min 
bön till Dig, 

6. och jag fruktar för mina 
släkten efter mig och min hustru 
är ofruktsam. Så giv mig en 
efterträdare från Dig Själv,

7. så att han kan bli min arvinge 
och arvinge till Jakobs hus. Och 
min Herre, gör honom välbehag-
lig för Dig.” 

8. ”Å, Sakarias, Vi ger dig glada
budskap om en son vars namn 
skall vara Jahja.* Vi har icke givit 
någon det namnet före honom.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*19:2 Du är Tillräcklig för alla, Du är den Sanne Vägledaren, Å, Allvetande, Sanningsenlige  
Gud.
*19:8  Johannes
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9. Han sade: ”Min Herre, hur 
skall jag kunna få en son när min 
hustru är ofruktsam och jag har 
nått den höga ålderns yttersta
gräns?”

10. Han sade: ”Så är det.” Men 
din Herre säger: ”Det är lätt för 
Mig, och Jag skapade sannerli-
gen dig dessförinnan när du inte 
var någonting alls.”

11. Han sade: ”Min Herre, ge mig 
ett tecken.” Gud  sade: ”Tecknet
till dig är att du icke får tala med 
någon under tre på varandra 
följande dagar och nätter.”

12. Sedan kom han ut från 
rummet till sitt folk och bad dem 
med teckenspråk att lovprisa 
Gud morgon och afton.

13. ”Å, Jahja, håll fast vid
boken.” Och Vi gav honom vishet 
medan han ännu var ett barn,

14. och hjärtats ömhet och 
renhet från Oss, och han var 
from,

15. och vördnadsfull mot sina 
föräldrar. Och han var icke 
högmodig eller upprorisk.

16. Och frid var med honom den 
dag han föddes och den dag han 
avled och frid kommer att vara 
med honom den dag han åter
väcks till liv.

17. Och berätta Marias historia 
som den nämns i boken. När hon 

500

Kapitel 19 MÁRIAM Del 16



drog sig bort från sitt folk till en  
plats  österut,

18. och avskärmade sig från dem, 
då sände Vi Vår ängel till henne 
och han visade sig för henne i 
form av en välproportionerad 
människa.

19. Hon sade: ”Jag söker beskydd 
hos Gud, den Nåderike, från dig, 
om du verkligen fruktar Honom.”

20. Han sade: ”Jag är bara din 
Herres budbärare, på det att jag 
måtte ge dig en rättfärdig son.”

21. Hon sade: ”Hur kan jag få en 
son när varken någon man har 
rört mig eller jag har varit okysk?”

22. Han svarade: ”Så är det.”
Men din Herre säger:  ”Det är lätt 
för Mig, och Vi skall göra så att Vi 
gör honom till ett tecken för 
människor, och en barmhärtig-
het från Oss, och det är något 
förutbestämt.”

23. Så hon blev havande med 
honom och drog sig till en avläg-
sen plats med honom.

24. Och barnafödandets smärtor 
drev henne till stammen av en 
dadelpalm. Hon sade: ”Å, om jag 
ändå hade dött före detta och 
hade blivit något helt bortglömt.”

25. Sedan kallade han till henne 
från en plats nedanför henne och 
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26. och skaka palmträdets stam 
emot dig, det kommer att fälla 
färska, mogna dadlar över dig,

27. så ät och drick och svalka ditt 
öga. Och om du ser någon männi-
ska, så säg: ’Jag har svurit en
fasta till Gud, den Nåderike, 
därför vill jag icke tala till någon 
mänsklig varelse denna dag.’”

28. Sedan bar hon med barnet till 
sitt folk. De sade: ”Å, Maria, du 
har förvisso gjort något underligt!

29. Å, syster till Aron, din fader 
var icke en syndig man, icke 
heller var din moder en okysk 
kvinna!”

30. Därefter pekade hon på ho-
nom (barnet). De sade: ”Hur kan 
vi tala till en som är ett barn i 
vaggan?”

31. Han (barnet)  sade: ”Jag är  
Allahs tjänare. Han har givit mig 
boken, och har gjort mig till
profet,

sade: ”Sörj icke. Din Herre har 
placerat en bäck nedanför dig,
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32. och Han har gjort mig välsig-
nad var helst jag än må vara, och 
har uppmanat  mig till bön och 
att ge allmosor så länge jag lever,
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33. och Han har gjort mig vörd-
nadsfull mot min moder och har 
icke gjort mig hårdhjärtad eller 
utan välsignelse,

34. och frid var med mig den dag 
jag föddes och frid kommer att 
vara med mig den dag jag skall 
avlida och den dag jag skall 
uppväckas till liv igen.”

35. Sådan var Jesus, Marias son. 
Detta är ett sant påstående, 
beträffande vilket de tvivlar.

36. Det passar sig icke för Allahs 
Majestät att taga Sig en son. Helig 
är Han. När Han påbjuder något, 
säger Han till det: ”Var,” och det 
blir till.*

37. Jesus sade: ”Allah är förvisso 
min Herre och er Herre så tillbed 
endast Honom, detta är den rätta 
vägen.”

38. Men grupperna var oense 
sinsemellan, så ve över dem som 
tvivlar på mötet med en fruktans-
värd dag.
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39. Hur fantastiskt kommer de 
icke att höra och se den dagen  
när de kommer till Oss! Men idag
svävar syndarna i uppenbar 
villfarelse.

*19:36 Uttrycket: ”Var! Och det blir till” innebär inte en spontan transformation från 
ingenting till någonting. Det betyder att den stund då Allah avser något, börjar Hans vilja 
ta form och slutligen blir det som Han avsett.

Kapitel 19 MÁRIAM Del 16



40. Och varna dem for sorgens 
dag när frågan kommer att 
avgöras. Men nu befinner de
sig i ett tillstånd av bekymmers-
löshet, så de tror  icke.

41. Det är Vi Som skall övertaga 
jorden och alla som finns på den, 
och till Oss kommer de alla att 
återvända.

42. Och berätta historien om 
Abraham som den nämns i 
boken. Han var en sannfärdig  
man och en profet.

43. När han sade till sin fader: ”Å, 
min fader, varför tillber du det 
som varken hör eller ser och icke 
alls kan hjälpa dig?

44. Å, min fader, det har sanner-
ligen kommit sådan kunskap till 
mig som icke har kommit till dig, 
så följ mig, jag skall vägleda dig 
till en rak väg,

45. å, min fader, dyrka icke 
satan. Satan är förvisso olydig 
mot Gud, den Nåderike;

46. å, min fader, jag fruktar san-
nerligen att ett straff från Gud, 
den Nåderike, slår ner på dig och 
du blir satans vän.”

47. Han svarade: ”Vänder du dig 
bort från mina gudar, å, Abra-
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48. Abraham sade: ”Frid vare 
med dig. Jag skall be min Herre 
om förlåtelse för dig. Han är
sannerligen nådig mot mig

49. och jag skall hålla mig borta 
från er och från det som ni åkallar 
bredvid Allah, och jag kommer att 
be till min Herre. Kanske är det så
att jag icke kommer att bli besvi-
ken i min bön till min Herre.”

50. Så när han hade skiljt sig från 
dem och från det de tillbad 
bredvid Allah, skänkte Vi honom 
Isak och Jakob och var och en av 
dem gjorde Vi till en profet.

51. Och Vi gav dem Vår barmhär-
tighet, och Vi skänkte dem sann 
ryktbarhet.

52. Och berätta historien om  
Moses som den nämns i boken. 
Han var sannerligen en utvald, 
och han var ett sändebud, en 
profet.

53. Och Vi kallade honom från 
bergets högra sida och Vi fick 
honom  att dra  sig närmare Oss
för ett särskilt samtal.

54. Och av Vår barmhärtighet 
skänkte Vi honom Aron, hans 
broder, som Vi gjorde till profet.

ham? Om du icke avstår skall jag 
förvisso skära av alla band med 
dig. Lämna mig  nu ensam för ett 
bra tag.”
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56. Han brukade uppmana sitt 
folk till bön och till att ge
allmosor och han var mycket 
behaglig för sin Herre.

57. Och berätta historien om Idris 
som den nämns i boken. Han var 
en sannfärdig man och en profet.

58. Och Vi upphöjde honom till 
en hög ställning.

59. Dessa är de profeter av 
Adams ättlingar över vilka Allah 
skänkte Sina välsignelser och av 
deras ättlingar som Vi bar i arken 
med Noak och av Abrahams och 
Israels avkomma, och de är bland 
dem som Vi vägledde och utvalde. 
När Guds, den Nåderike, tecken 
lästes upp för dem, föll de ned, 
bugande sig ödmjukt och gråtan-
de inför Gud.

60. Sedan kom det efter dem ett  
släkte som försummade bönen 
och följde sina onda begär. Så de 
kommer att möta förintelse,

61. utom de som ångrar sig och 
tror och gör goda gärningar. 
Dessa kommer att träda in i
himlen och det kommer icke att 
göras dem någon orätt alls, 

55. Och berätta historien om 
Ismael  som den nämns  i boken. 
Han var sannerligen noga med att 
hålla sina löften. Och han var ett 
sändebud, en profet.
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62. evighetens trädgårdar, vilka 
Gud, den Nåderike,  har lovat 
Sina tjänare i det ännu osedda.
Hans löfte kommer förvisso att 
uppfyllas.

63. De kommer icke att höra 
något innehållslöst i dem, utan 
bara fredshälsningar, de kommer 
att ha sitt uppehälle däri, morgon 
och afton.

64. Sådant är paradiset vilket Vi 
skall ge som arvedel till dem av 
Våra tjänare som är  rättfärdiga.

65. ”Och vi (änglar) kommer icke 
ned utom på din Herres befall-
ning. Till Honom hör allt som är 
framför oss och allt som är 
bakom oss och allt som är
mitt emellan, och din Herre är 
icke glömsk,’’’

66. Han är Herre över himlarna 
och jorden och allt som är däre-
mellan. Tjäna därför Honom och 
var ståndaktig i Hans tjänst. Vet
du någon likvärdig Honom?

67. Och människan säger: ”Vad! 
Skall jag frambringas levande när 
jag är död?”

68. Kommer människan icke 
ihåg att Vi skapade henne förut 
när hon icke var någonting?

69. Och Vi skall, vid din Herre, 
helt visst samla ihop dem, och 
satanerna också, sedan skall Vi 
tvinga dem på knä runt helvetet.
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70. Då skall Vi säkerligen ur varje 
grupp dra ut de av dem som var 
mest envisa i uppror mot Gud, 
den Nåderike.

71. Och Vi känner förvisso bäst 
till dem som förtjänar att brännas 
däri.

72. Och det finns icke en av er 
som icke skall komma till den. 
Detta är ett fastställt påbud från 
din Herre.

73. Och Vi skall rädda de rättfär-
diga och skall lämna syndarna på 
sina knän i det.

74. Och när Våra uppenbara 
tecken läses upp för dem, säger 
de icke troende till de troende: 
”Vilken av grupperna är bättre 
beträffande ställning och utgör  
en mer betydande samling?”

75. Och hur många släktled , som 
hade det bättre ställt än dessa i 
rikedom och bättre rent ytligt 
sett, har Vi icke förintat före dem!
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76. Säg: ”Gud, den Nåderike ger 
dem som svävar i villfarelse ett 
långt uppskov till dess att de, när 
de kommer att se det med vilket
de varnas, vare sig det är straff  
eller timmen, kommer att inse 
vem som är sämst beträffande sin 
ställning och svagare i styrka.
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77. Och Allah ökar dem i vägled-
ning som följer vägledningen. 
Och de goda gärningar som varar 
är bäst i din Herres åsyn som
belöning och som tillflyktsort.”

78. Har du icke sett den som icke 
tror på Våra tecken och säger: 
”Jag kommer helt säkert att få
en  förmögenhet och barn?”

79. Har han fått kunskap om det 
osedda eller tagit löfte av Gud, 
den Nåderike?

80. Sannerligen icke! Vi skall 
anteckna vad han säger och Vi 
skall förlänga straffet mycket för 
honom.

81. Och Vi skall övertaga allt det 
som han talar om från honom och 
han skall komma alldeles ensam 
till Oss.

82. Och de har tagit andra gudar 
än Allah på det att de måtte vara 
en källa till makt för dem.

83. Icke alls! De kommer att 
förneka att de tillbetts och de 
kommer att vara deras motstån-
dare.

84. Ser du icke att Vi mot de
icke troende sänder sataner som 
eggar dem till olydiga gärningar?
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85. Så agera du icke i hast mot 
dem. Vi håller full räkenskap över 
deras gärningar.

86. Kom ihåg den dag när Vi skall 
samla de rättfärdiga inför Gud, 
den Nådige, som hedrade  gäster,

87. och Vi skall driva de skyldiga 
till helvetet som en hjord till ett 
vattenhål.

88. Ingen kommer att ha makt till 
medling utom den som har fått 
ett löfte från  Gud, den Nådige.

89. Och de säger: ”Gud, den Nådi-
ge,  har tagit Sig en son.”

90. Ni har förvisso gjort något 
synnerligen ohyggligt.

91. Himlarna kunde nästan räm-
na på grund av det, och jorden 
spricka sönder och bergen falla i 
bitar,

92. eftersom de tillskriver Gud, 
den Nåderike, en son.

93. Det passar sig icke för Gud, 
den Nåderike, att Han skulle taga 
Sig en son.

94. Det finns ingen i himlarna 
och på jorden utan att han skall 
komma till Gud, den Nåderike 
som en träl.

95. Han innefattar dem sannerli-
gen i Sin kunskap och har helt 
och hållet räknat dem alla.
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97. För dem som tror och gör goda 
gärningar, kommer Gud, den Nå-
derike, att skapa kärlek i deras 
hjärtan.

98. Så Vi gjorde den (Qur’anen) 
lättförståelig på ditt tungomål så 
att du med den kan ge de rättfär-
diga glädjebudskap och varna ett 
stridslystet folk.

99. Och hur många släktled har 
Vi icke förintat före dem! Kan du 
förnimma en enda av dem eller 
ens höra en viskning från dem?

96. Och var och en av dem skall 
komma helt ensamma till Honom 
på uppståndelsens dag.
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Kapitel 20

TÁ HÁ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (Mákka) och 

innehåller etthundratrettiosex verser. Det inleds med för-

kortningen Tá Há (   ) vilken inte förekommer i inledningen av 

något annat kapitel. Förkortningen betyder ”å, fullkomliga 

människa.” 

Förebuden mot de fruktansvärda krig som det berättades om 

i det föregående kapitlet var verkligen smärtsamma för den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom. 

Därför uppmanade Allah honom att inte känna någon sorg på 

grund av detta. Denna skrift är en uppenbarelse från Skaparen 

av himmel och jord, Gud, den Nåderike, Som satt sig på tronen. 

Eftersom alla profetämbeten tilldelas genom attributet ”den 

Nåderike” (       ar-rahmán), och eftersom det på samma sätt 

som i den föregående suran talas om detta attribut även här, så 

berättas det ännu en gång om profeten Moses, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och om hur Allah utsåg 

honom till profet genom Sin nåd. 

I kapitlet berättas även om trollkarlar som kastade sig ner i 

bön och som Farao varnade dem för hemska straff till följd av 

detta. Men de som upplevt manifestationer av Guds nåd 

(Rahmánia) låter sig inte skrämmas av sådana hot. Deras tro på 

Moses, frid vare med honom, rubbades således inte trots alla 

hotelser.   

Därefter tilltalade Allah den Helige Profeten, Allahs väl-

signelser och frid vare med honom, och sade att ”de frågar dig 

beträffande bergen” (vers 106). Den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, har aldrig tillfrågats om 

berg. Däremot brukade avgudadyrkarna fråga om världsmakter 



som var stora och fasta som berg och undrade hur han tänkte 

sig bli framgångsrik med tanke på att de stod i hans väg. På den 

ena sidan fanns ”berg” i form av perserriket och på den andra 

sidan i form av romarriket. Det svar som han fick lära sig var att 

högmodiga världsmakter i världen, även om de är stora som 

berg, inte kommer till tro förrän deras högmod bryts och de blir 

lik den ökensand som är helt slät och saknar ojämnheter. När 

detta inträffar kommer de att tro på en sådan profet som inte 

har någon ojämnhet i sin natur.

I vers 109 upprepas attributet ”den Nåderike” (ar-rahmán) 

och även i vers 110 nämns olika manifestationer av samma 

attribut, inför vars prakt och majestät alla röster kommer att bli 

dova, och även om de talar kommer alla samtal att ske i form av 

viskningar.

Därefter talas det ännu en gång om profeten Adam, frid vare 

med honom, eftersom även hans födelse var en manifestation av 

det gudomliga attributet ”den Nåderike” (ar-rahmán).  För första 

gången har fyra grundläggande aspekter av Adams lag 

framställts, det vill säga att alla som tror på profeten Adam, frid 

vare med honom, försäkras att de aldrig kommer att behöva 

hungra, törsta, vara utan kläder eller brännas av solen. 

Sedan manas den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, återigen till tålamod och att ståndfast utstå 

fiendernas försök att vålla skada, och till att komma ihåg sin 

Herre genom lovprisning, både  innan solen går upp, innan den 

skymmer, under nattens timmar och vid dagens båda ändar. I 

den här versen har tidpunkterna för alla föreskrivna böner 

under ett dygn tillkännagivits. 

I slutet av kapitlet uppmanas den Helige Profeten att säga till 

de icke troende att alla väntar på en upplösning av konflikten, 

så även ni bör vänta. Det kommer bli uppenbart för er vem det 

är som går den rätta vägen och vem som kommer att bli vägledd.
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*20:2  Å, fullkomliga människa!

Sura TÁ HÁ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Ta Ha. *

3. Vi har icke sänt ned Qur’anen  
till dig för att du skulle bli 
betryckt,

4. utan som en förmaning för den 
som fruktar Gud,

5. och en uppenbarelse från 
Honom Som skapade jorden och 
de höga himlarna.

6. Han är Gud, den Nåderike, 
Som har placerat Sig på tronen.

7. Vad helst som finns i himlarna 
och vad helst som finns på jorden 
och vad helst som är emellan dem 
och vad helst som finns nedanför
den fuktiga mullen tillhör 
Honom.

8. Och om du talar högt spelar 
det ingen roll, ty Han känner den 
hemliga tanken och det som är
ännu  mer dolt.

9. Allah, det finns ingen Gud 
utom Han. Hans är de vackraste 
namnen.

10. Och har historien om  Moses 
kommit till dig?

11. När han såg en eld sade han 
till sin familj: ”Vänta ni, jag  ser 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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12. Och när han kom till den, 
kungjordes det: ”Å, Moses,

13. Jag är sannerligen din Herre. 
Så tag av dina skor, ty du är i den 
heliga Tuwa-dalen,

14. och Jag har utvalt dig, så 
lyssna till det som uppenbaras.

15. Jag är sannerligen Allah, det 
finns ingen Gud förutom Mig, så 
dyrka endast Mig och förrätta 
bön till Min ihågkommelse,

16. timmen kommer förvisso. Jag 
ämnar uppenbara den, så att 
varje själ kan återgäldas för sin 
strävan,

17. så låt icke den, som icke tror 
på det utan  följer sina egna låga 
begär, vända dig bort från den, så 
att du icke förgås,

18. och å, Moses, vad finns i din 
högra hand?”

19. Han svarade: ”Detta är min 
stav, jag lutar mig mot den och 
slår ned löv med den till mina får 
och jag finner också andra sätt 
att använda den.”

en eld, kanske kan jag hämta en 
glöd åt er därifrån eller finna 
vägledning vid elden.”
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20. Han (Gud) sade: ”Kasta ned 
den, å, Moses.”

21. Så han kastade ned den och 
se! Den var en ringlande orm.

22. Gud  sade: ”Ta tag i den och 
frukta icke. Vi skall återföra den 
till dess tidigare tillstånd.

23. Och tryck din hand tätt mot 
din sida, den skall komma fram 
vit utan någon fläck, ännu ett 
tecken,

24. på det att Vi måtte visa dig 
några av Våra större tecken,

25. gå du till Farao, han har 
sannerligen överskridit alla grän-
ser.”

26.
ga mitt hjärta för mig,

Moses  sade: ”Min Herre utvid-

27. och gör min uppgift lätt för 
mig,

28. och lös upp min tungas knut,

29. så att de kan förstå mitt tal,

30. och skänk mig en medhjälpa-
re från min familj,

31. Aron, min broder,

32. öka min styrka genom ho-
nom.

33. och låt honom dela min upp-
gift,
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35. och komma ihåg Dig ofta,

36. Du har förvisso fullständig 
kunskap om oss.”

37. Gud sade: ”Din bön är bevil-
jad, å, Moses,

38. och Vi förlänade dig sannerli-
gen ett ynnestbevis vid ett annat 
tillfälle också,

39. när Vi uppenbarade det för 
din moder som var en betydelse-
full uppenbarelse, och sade:

40. ’Lägg honom i arken och sätt 
ut den i floden, sedan kommer 
floden att kasta upp den på 
stranden och en som är fiende till 
Mig och även en fiende till honom 
kommer att ta upp honom.’ Och 
Jag svepte in dig i kärlek från Mig, 
och detta gjorde Jag så att du 
kunde växa upp inför Mitt öga,

41. när din syster promenerade 
fram och sade: ’Skall jag vägleda 
er till en som kommer att ta hand 
om honom?’ Så  återställde Vi dig 
till din moder så att hennes öga 
kunde kylas och så att hon icke 
skulle sörja. Och du dräpte en 
man, men Vi befriade dig från 
sorg. Sedan prövade Vi dig på 
olika sätt. Och du stannade 
många år bland Midians folk. 
Sedan nådde du upp till det 
erforderliga måttet, å, Moses,

34. så att vi måtte lovprisa Dig 
mycket,
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43. gå du och din broder med 
Mina tecken och slappna icke av i 
att ihågkomma Mig,

44. gå ni båda till Farao ty han 
har överskridit alla gränser,

45. och tala båda två vänliga ord 
till honom, måhända tar han sig i 
akt eller fruktar.”

46. De svarade: ”Vår Herre, vi 
fruktar att han begår något över-
grepp mot oss eller överskrider 
alla gränser.”

47. Gud sade: ”Frukta icke, ty Jag 
är med er båda. Jag hör och ser.

48. Så gå ni båda till honom och 
säg: ’Vi är din Herres sändebud, 
så låt Israels barn gå med oss, 
och plåga dem icke. Vi har san-
nerligen kommit till dig med ett 
tecken från din Herre, och frid 
skall vara med den som följer 
vägledningen.

49. Det har sannerligen uppen-
barats för oss att ett straff skall 
komma över den som förkastar 
Guds budskap och vänder sig 
bort.’”

42. och Jag har utvalt dig åt Mig 
Själv,
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52. Farao sade:” Vilket blir då de 
föregående släktledens öde?”

53. Han sade: ”Kunskapen om 
det finns bevarad hos min Herre i 
en bok. Min Herre varken misstar 
Sig eller glömmer.”

54. Det är Han Som har gjort 
jorden till en vagga för er och låtit 
vägar löpa över den för er,
och Som sänder ned regn från 
skyn.  Och därigenom frambring-
ar Vi  olika slags växtlighet i par,

55. ät ni och valla era kreatur. I 
detta finns sannerligen tecken för 
dem som är begåvade med för-
nuft.

56. Vi har skapat er från den  och
till den skall Vi låta er återvända 
och från den skall vi frambringa 
er ännu en gång.

50. Farao sade: ”Vem är då er 
bådas Herre, å, Moses?”

51. Han sade: ”Vår Herre är Han 
Som gav allt dess rätta form och 
sedan vägledde det till dess rätta 
uppgift.”

57. Och Vi visade honom (Farao) 
Våra tecken, allihop, men han 
förkastade dem och vägrade
tro.
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60. Moses sade: ”Ert avtalade 
möte skall bli på festdagen och låt 
folket samlas när solen står 
högt.”

61. Då drog Farao sig tillbaka och 
mönstrade alla sina konster och 
kom sedan för att hålla avtalet.

62. Moses sade till dem: ”Ve er, 
smid icke en lögn mot Allah, så 
att Han icke helt förintar er 
genom något straff ,och den som 
smider en lögn skall förgås.”

63. Sedan dryftade de sin plan 
sinsemellan och överlade i hem-
lighet.

64. De sade: ”Dessa två är säker-
ligen magiker som genom sina 
konster söker driva ut er ur ert 
land och förstöra era bästa 
traditioner,

65. kom därför överens om en 
plan; och kom sedan fram  i  
rader. Och den som denna dag 
blir överlägsen skall ha fram-
gång.”

59. Men vi skall säkerligen visa 
dig magi som är lik den, så träffa 
ett avtal mellan oss och dig själv, 
som vi icke skall undlåta att 
hålla, varken vi eller du, på en 
plats som är lika för oss båda.”

58. Han sade: ”Har du, å, Moses,  
kommit till oss för att driva ut oss 
ur landet med din magi?
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68. Och Moses uppfattade en 
fruktan i sitt sinne.

69. Vi sade: ”Frukta icke, ty du 
kommer att ha övertag,

70. och kasta det som finns i din 
högra hand, det kommer att 
svälja det som de har format, ty 
det som de har format är bara en 
magikers konster. Och en magi-
ker skall icke ha framgång,
vad han än må hitta på!”

71. Då tvingades magikerna att 
ödmjukt falla till marken. De 
sade: ”Vi tror på Arons och Moses
Herre.”

72. Farao sade: ”Tror ni honom 
innan jag ger er tillstånd? Han 
måste vara er ledare som har lärt 
er magi. Därför kommer jag 
förvisso att hugga av era händer 
och fötter på motsatta sidor, och 
jag kommer förvisso att korsfästa 
er på palmträdens stammar, 
och ni kommer att få veta vem av 
oss det är som är svårare och  
mer bestående i att straffa.”

67. Han sade: ”Nej, kasta ni.” Och 
se! Genom deras magi tycktes det 
honom som om deras rep och 
stavar ringlade iväg.

66. De sade: ”Å, Moses, antingen 
kastar du först, eller också skall 
vi vara de första att kasta.”
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73. De sade: ”Vi skall icke föredra 
dig framför de uppenbara tecken 
som har kommit till oss, icke 
heller skall vi föredra dig framför
Honom Som har skapat oss. Så 
befall vad du vill befalla, du kan 
bara befalla beträffande detta 
jordiska liv.

74. Vi har förvisso trott på vår 
Herre så att Han måtte förlåta oss 
våra synder och förlåta oss den 
magi som du tvingade oss till att
utöva. Och Allah är den Bäste och 
Mest Bestående.”

75. Den som kommer till sin 
Herre som syndare, för honom 
finns helvetet. Han skall varken 
dö eller leva i det.

76. Men den som kommer till 
Honom som troende, och som har 
gjort goda gärningar, för sådana 
är de högsta ställningarna,

77. evighetens trädgårdar, genom-
flutna av floder. De kommer för 
alltid att vistas däri. Och det är 
deras belöning som håller sig 
själva rena.

78. Och Vi sände en uppenbarel-
se till Moses och sade: ”För bort 
Mina tjänare om natten, och
bana en torr väg för dem genom 
havet Du skall icke vara rädd för 
att bli upphunnen,  icke heller 
skall du ha någon annan fruk-
tan.” 

79. Sedan förföljde Farao dem 
med sina härskaror, och havets 
vattenmassor överväldigade dem 
fullständigt.
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80. Och Farao vilseledde sitt folk 
och ledde dem icke rätt.

81. ”Å, Israels barn, Vi befriade er 
från er fiende, och Vi slöt ett 
förbund med er på bergets högra 
sida och sände ned Manna
och Salwa  över er,

82. ät av de goda ting som Vi har 
försett er med, och överskrid icke 
i det, så att Min vrede icke slår 
ned på er, och den på vilken Min 
vrede slår ned, skall förgås,

83. men Jag är förvisso Förlå-
tande mot den som ångrar sig och 
tror och gör rättfärdiga gärning-
ar, och sedan håller sig till väg-
ledningen.”

84. ”Och vad har fått dig till
att skynda bort från ditt folk, å, 
Moses?”

85. Han sade: ”De följer tätt i mina 
spår och jag har skyndat till Dig, 
min Herre, på det att Du måtte bli 
nöjd.”

86. Gud  sade: ”Vi har prövat ditt 
folk i din frånvaro och Samiri  har 
vilselett dem.”

87. Så Moses återvände vred och 
ledsen till sitt folk. Han sade: ”Å, 
mitt folk, gav er Herre er icke ett 
nådigt löfte? Tycktes då den 
avtalade tiden alltför  lång för er 
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88. De sade: ”Vi bröt icke själv-
mant vårt löfte till dig, utan vi var  
lastade med bördor av folks 
prydnader och vi kastade bort 
dem och likaledes kastade Samiri  
bort dem.”

eller önskade ni att vrede från er 
Herre skulle slå ner på er för att ni 
bröt ert löfte till mig?”

90. Kunde de icke se att den icke 
gav dem något svar och icke hade 
makt att göra dem vare sig illa 
eller väl?

91. Och före detta hade Aron
sagt till dem: ”Å, mitt folk, ni har 
bara prövats genom den ( kalven). 
Och Gud, den Nådige, är förvisso 
er Herre, så följ mig och lyd min 
befallning.”

89. Sedan framställde han en 
kalv åt dem, bara en kropp som 
gav ifrån sig ett bölande ljud. 
Sedan sade han och hans följe-
slagare: ”Detta är er gud och 
Moses gud, men han glömde 
berätta det för er.”

92. De svarade: ”Vi tänker icke 
upphöra med att tillbe den förrän 
Moses återvänder till oss.”
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93. Moses sade: ”Du Aron, när du 
såg dem vilsegångna, vad avhöll 
dig, 
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94. från att följa mig? Var du 
olydig mot min befallning då?”

95. Han svarade: ”Du min mo-
ders son, grip mig icke i skägget, 
icke heller i håret på mitt
huvud.* Jag fruktade att du 
skulle säga: ’Du har förorsakat 
en splittring mellan Israels barn 
och väntade icke på mitt ord.’”

96. Moses  sade: ”Och vad är då 
ditt  svaromål, å, Sámiri?”

97. Han sade: ”Jag uppfattade 
det de icke uppfattade. Jag antog  
bara en del av det sändebudet  
inpräglade, men jag kastade bort 
även det. Sådant är det som  mitt
sinne anbefallde mig.”

*20:95 Uttrycken ”grip mig icke i skägget, icke heller i håret på mitt huvud” skall inte 
tolkas ordagrant, utan innebär ”förolämpa mig inte”.
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98. Moses sade: ”Försvinn! Hela 
detta liv skall det tillkomma dig 
att säga: ’Rör mig icke’, och det 
finns ett löfte om ett straff för dig, 
vilket icke skall misslyckas i
att gå i uppfyllelse beträffande 
dig. Se nu på din gud, vilken du 
har blivit en tillgiven tillbedjare 
av. Vi kommer förvisso att smälta 
ned den och sedan kommer Vi att 
sprida den i havet,

99. er Gud är bara Allah, det 
finns ingen Gud utom Han. Han 
omfattar alla ting i Sin kunskap.”
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100. Sålunda berättar Vi histori-
erna för dig om vad som hände 
förut. Och Vi har givit dig en 
påminnelse från Oss.

101. Den som vänder sig bort från 
den, kommer sannerligen att 
bära en tung börda på uppstån-
delsens dag,

102. och bli kvar under den, och 
ond kommer bördan att vara för 
dem på uppståndelsens dag,

103. den dag när basunen kom-
mer att blåsas. Och på den dagen 
kommer Vi att samla ihop de 
syndiga, blåögda.

104. De kommer att tala till 
varandra med låg röst och säga: 
”Ni dröjde bara tio dagar.”

105. Vi vet bäst vad de kommer 
att säga, när den mest oförvitlige 
bland dem i uppförande kommer 
att säga: ”Ni har bara dröjt en 
dag.” 
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106. Och de frågar dig beträffan-
de bergen. Säg: ”Min Herre kom-
mer att bryta dem i bitar och 
sprida dem som damm,

107. och Han kommer att lämna 
dem i form av en ofruktsam flack 
slätt,

108. på vilken du icke kommer 
att se någon ojämnhet eller 
upphöjning.”
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109. På den dagen kommer de att 
följa sammankallaren, som är  
rak  och ingen ohederlighet finns 
i honom, och alla röster skall 
dämpas inför Gud, den Nådige, 
och du kommer icke höra annat 
än ett undertryckt ljud av fotsteg.

113. Men den som gör goda 
gärningar och är en troende, skall 
varken frukta orättvisa eller 
förlust.

110. På den dagen skall ingen 
medling hjälpa någon enda 
person, utom  från den, som Gud, 
den Nådige, ger tillstånd och med 
vilkens ord av tro Han är nöjd.

111. Han vet allt  som är före dem 
och allt som är bakom dem, men 
de kan icke omfatta det med sin 
kunskap.

112. Och alla ansikten skall öd-
mjuka sig själva inför Gud, den 
Levande, Självupphållande och 
Allt Vidmakthållande. Och det är
sannerligen ute med den som bär 
orättfärdighetens börda.
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114. Och sålunda har Vi sänt ned 
den, Qur’anen på arabiska, och  i 
den har Vi förklarat vissa var-
ningar, på det att de måtte
frukta Gud eller så att den måtte 
väcka gudomlig ihågkommelse 
inom dem.

115. Upphöjd är då Allah, den 
Sanne Konungen! Och var icke 
otålig efter Qur’anen förrän upp-
enbarandet av den är fullbordat 
för dig, utan säg bara: ”Å, min 
Herre, skänk mig ökad kunskap.”
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116. Och Vi hade i sanning slutit 
ett förbund med Adam i förväg,  
men han glömde det, och Vi
fann i honom icke någon avsikt 
att vara olydig.

117. Och  när vi sade till änglarna: 
”Underkasta er Adam,” under-
kastade de sig alla. Men Iblis 
gjorde det icke. Han vägrade.

118. Då sade Vi: ”Å, Adam, detta 
är en fiende för dig och för din 
hustru, så låt honom icke driva 
ut er båda ur trädgården, så att 
du icke kommer att sörja,

119. det är sörjt för dig så att du 
icke skall hungra däri, icke heller 
skall du vara naken,

120. och du skall icke törsta däri, 
icke heller skall du utsättas för 
solen.”
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121. Men satan viskade onda 
förslag till honom. Han sade: ”Å, 
Adam, skall jag visa dig evighe-
tens träd och ett konungarike 
som aldrig förgås?”

122. Sedan åt de båda därav, så 
att deras inneboende svaghet  
blev uppenbar för dem  och de 
började skyla sig själva med 
trädgårdens löv.* Och Adam var 
olydig mot  sin Herres befallning 
och avvek från den rätta vägen.

*20:122 De flesta översättare har betraktat bilden alltför ordagrant, eftersom det inte finns 
tillräckliga bevis i texten att utesluta en ordagrann tolkning. Synden som hänvisas till är 
uppenbarligen knuten till ett mentalt felsteg, vilket antyds i den del av versen som 
konstaterar att ”deras svaghet”  (         sau’átuhúma)  blev känd för dem. Om det handlat 

(Fortsättning på nästa sida)
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123. Då valde hans Herre honom 
av Sin nåd och vände Sig mot 
honom med barmhärtighet och 
vägledde honom.

124. Han  sade: ”Gå bort härifrån 
ni båda och alla de andra tillsam-
mans, några av er är de andras 
fiender. Och om vägledning från 
Mig kommer till er, då kommer 
den som följer Min vägledning 
icke att irra vilse, icke heller 
kommer han att behöva sörja,

125. men för den som vänder sig 
bort från Min påminnelse, han 
kommer att få ett trångt liv och på 
uppståndelsens dag skall Vi
uppresa honom blind.”

126. Han kommer att säga: ”Min 
Herre, varför har Du rest mig upp 
blind när jag hade syn förut?”

om en kroppslig nakenhet, hur kunde de i så fall varit omedvetna om sin nakenhet under 
hela tiden sedan de föddes och fram till den givna händelsen i vuxen ålder?   
Det är uppenbart att en ordagrann tolkning är felaktig. Ordet ”svaghet” (   sau’á) till-
lämpas först och främst på skamfulla handlingar och onda böjelser. Vid tiden för felsteget 
upptäckte syndaren till sin fasa personliga svagheter. Denna svaghet är psykologisk och 
mental, relaterad till sinnet och hjärtat, och kan inte täckas eller döljas genom att fästa löv 
på kroppen. När det gäller det fel som Adam och Eva begick, oavsett vad det var, kan försök 
att täcka kroppen i det här sammanhanget, enbart innebära en vädjan till Allah om 
förlåtelse och om Hans beskydd. Löven från ”trädgården” (      al-djánna) måste förstås i 
sin metaforiska innebörd och anses betyda att söka skydd genom Allahs förlåtelse. Det är 
precis vad Adam gjorde enligt den ädla Qur’anen, där det klart och tydligt framgår att Gud 
Själv lärde honom de ord som skulle befria honom från följderna av sitt misstag, och som 
svar på dessa ord vände Sig Gud mot honom med barmhärtighet och förlåtelse.
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(Fortsättning från föregående sida)

127. Gud kommer att säga: ”Så 
skulle det ske, Våra tecken  kom  
till dig och du brydde dig inte om 
dem. Och på samma sätt kommer 
du att vara glömd på denna dag.”
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129. Utgör det icke vägledning för 
dem, hur många släktled Vi 
förintade före dem, bland vars 
bostäder de nu går? I det finns det 
förvisso tecken för dem som är 
utrustade med förstånd.

130. Och hade det icke varit för 
ett ord som redan gått fram från 
din Herre och en tid redan 
bestämts, skulle deras straff  ha 
blivit varaktigt.

131. Bär då tålmodigt det de 
säger, och  prisa din Herre med 
Hans lovprisning före solens
uppgång och före dess nedgång, 
och prisa Honom under nattens 
timmar och dagens olika delar, så 
att du måtte finna sann lycka.

132. Och titta icke långt efter det 
Vi, för en kort tid, har skänkt av 
den nuvarande världens härlig-
het åt vissa grupper av dem, på 
det att Vi måtte pröva dem där-
med. Och din Herres underhåll
är bättre och varaktigare.
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128. Och på så sätt vedergäller Vi 
den som överdriver och icke tror 
på sin Herres tecken, och straffet  
i det tillkommande är förvisso 
svårare och mer varaktigt.

133. Och ålägg folket att förrätta 
bön och var ståndaktig i det. Vi 
ber dig icke om underhåll, det är 
Vi som underhåller dig. Och 
slutet är för rättfärdighet.
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134. Och de säger: ”Varför visar 
han oss icke ett tecken från sin 
Herre?” Har det icke kommit 
klara bevis till dem om vad de 
föregående skrifterna innehåller?

135. Och om Vi hade förintat dem 
med ett straff dessförinnan, 
skulle de förvisso ha sagt:  ”Vår 
Herre, varför sände Du icke ett 
sändebud till oss så att vi kunde 
ha följt Dina befallningar innan vi 
blev förödmjukade och vanära-
de?”

136. Säg: ”Var och en väntar, 
vänta ni därför, och ni kommer  
att få veta vilket som är den rätta 
vägens folk, som följer sann 
vägledning.”
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Kapitel 21

AL-ANBIA’

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) under det 

fjärde eller femte året efter den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, anspråk. Den innehåller 

etthundratretton   verser.

I föregående kapitels avslutning talades det om räkenskap 

och att folk ska ställas till svars och det kommer att bli tydligt 

för Profeten att det är han som är på den rätta vägen - i kapitlet 

här berättas att tiden för räkenskapen är kommen, men att de 

flesta inte är medvetna om det. 

Här berättas först att Gud även tidigare skickat manliga 

profeter och tilldelade dem kroppar som inte kan klara sig utan 

föda. Därmed har Jesus, frid vare med honom, påstådda 

gudomlighet visats tillbaka, eftersom han åt och drack under 

hela sitt liv.

Sedan berättas det att oförståndiga människor tagit sig 

avgudar på jorden. Ett enastående argument emot detta har 

givits genom slutsatsen att det inte kan finnas två gudar. Om så 

varit fallet hade oreda uppstått på jorden och varje gud hade 

tagit sin skapelse och dragit sig undan, och en sådan oenighet 

hade uppstått i universum att det aldrig hade kunnat redas ut. 

Men om man begrundar universums uppbyggnad, finner man 

inget spår av dualitet någonstans. Därför konstateras det att 

alla profeter som skickats tidigare mottog uppenbarelsen om att 

det inte finns någon Gud förutom Allah och att man skall dyrka 

endast Honom.

I vers 27 står det om de kristnas falska påstående om att 

Allah skulle ha tagit sig en son. Närhelst en son antas vara en 

gud så är han inte ensam, utan ytterligare påstådda gudar 
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måste i så fall räknas med. Sedan står det att det finns fler av 

Guds heliga män som jämställdes med Gud på samma sätt som 

Jesus, frid vare med honom. Omedelbart därefter finns en vers 

som uppdagar hemligheterna i universum på ett sätt som inte 

var möjligt för någon människa att ens ana vid den tiden.

Det står att hela universum var hårt tillsluten i form av ett 

klot från vilket inget kunde komma ut. Sedan klöv Gud klotet 

och öppnade det och plötsligt uppstod hela universum ur det. 

Därefter skapades alla livsformer med hjälp av vatten. Med 

uttrycket ”fast förankrade berg” (    rawásia) har vattnets 

kretslopp nämnts och hur himmel, jord och jordens befolkning 

beskyddas. Kretsloppet mellan himmel, jord och alla 

himlakroppar omnämns, och samtidigt som det förklaras att de 

inte kommer vara för evigt, förklaras det att människan inte 

heller skall leva för alltid. Och det sägs också till Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att varken han eller 

någon som levde före honom fick leva kvar på jorden för evigt. 

Därefter berättas det om alla profeter före den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, och hur 

de gynnades av Allahs nåd. Det berättas att  det är ett 

ofrånkomligt faktum att när invånarna på en ort utplånas så 

kan de aldrig återvända. Även under tiden för Gog och Magog 

kommer vetenskapsmän att påstå sig kunna uppliva de döda, 

men detta kommer inte att vara möjligt. 

Längre fram i kapitlet berättas det om att universum kommer 

att rullas ihop och förlora sin form, och att detta tillstånd inte 

kommer att vara för alltid, utan att ett universum i ny form 

kommer uppstå ur detta intet. Allah har nämligen makt att 

upprepa skapelsen. 

I slutet av det här kapitlet har den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, förklarats vara en 

manifestation av Gud, den Nåderike, och det berättas att Gud 

har skickat Profeten Muhammad, som en barmhärtighet till 
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hela världen. I den sista versen vädjar den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, till sin Herre om 

att Han måtte besluta rättvist mellan honom och hans 

förnekare. Eftersom han även är Guds, den Nåderike, sändebud 

och en manifestation av Gud, den Nåderike, till hela världen, så 

underrättar han hela världen om att Gud aldrig kommer att 

lämna honom ensam.

Därefter följer kapitel al-hadj som ett fullkomligt bevis på att 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, skickades som en ”barmhärtighet till alla världar”      

(               rahmatállil-’álamín) och att Ká’ba, Guds tempel, är 

den enda plats dit människor från hela världen vallfärdar under 

högtiden Hadj.



Sura AL-ANBIA’
(Uppenbarad före hidjra)

2. Människornas räkenskapstid 
har dragit nära, ändå vänder de 
sig bort i likgiltighet.

3. Det kommer icke någon ny 
förmaning till dem från deras 
Herre, utan att de lyssnar till den 
medan de gör den till ett skämt.

4. Och deras hjärtan är glömska. 
Och de håller sina  överläggning-
ar i hemlighet, de som handlar 
orätt, och sedan säger: ”Är  denne 
man något annat än en människa 
lik er själva? Vill ni då ta till magi
fastän ni ser det?”

5. Gud sade till profeten: ”Säg: 
’Min Herre vet vad som sägs i 
himlen och på jorden. Och Han är 
den Allhörande, den Allvetande.’”

6. Nej, de säger: ”Dessa är ingen-
ting annat än förvirrande dröm-
mar; nej, han har hittat på det, 
nej, han är ingenting annat en 
diktare. Låt honom då visa oss ett 
tecken just som de tidigare 
profeterna sändes med tecken.”

7. Ingen bygd som Vi förstörde 
före dem, trodde någonsin. 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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8. Och Vi sände ingen som 
budbärare före dig utom män till 
vilka Vi sände uppenbarelser. 
Så fråga dem som väl känner 
skrifterna, om ni icke vet.

9. Och Vi har icke givit dem 
kroppar som icke åt föda, icke 
heller skulle de få leva i evighet.

10. Sedan uppfyllde Vi Vårt löfte 
till dem, och Vi räddade dem och 
dem som Vi behagade och Vi 
förintade överträdarna.

11. Vi har nu sänt ned en bok till 
er  i vilken allt som ni kan 
behöva för er förmaning. Vill ni då 
icke förstå

finns 

?

12. Och hur många bygder som 
handlade orättfärdigt har Vi icke 
fullständigt förstört, och upprest 
ett annat folk efter dem.

13. Och när de uppfattade Vårt 
straff, se! De började fly undan 
det.

Skulle de då vilja tro?
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14. ”Fly icke utan vänd tillbaka 
till den bekvämlighet ni jublade 
över och till era bostäder, så att ni 
kan ställas till svars.”
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16. Och detta upphörde icke med 
att vara deras rop förrän Vi  
mejade ned dem, reducerade till 
aska.

17. Och Vi skapade icke himlen 
och jorden och allt det som finns 
mellan de två på skämt.

18. Om Vi önskat finna ett tids-
fördriv skulle Vi förvisso ha 
funnit det i det som är hos Oss, 
om Vi alls skulle göra något 
sådant.

19. Nej, Vi slungar ut sanningen 
på falskheten och den bryter dess 
huvud, och se! Den förgås. Och 
ve er för vad ni tillskriver Gud.

20. Till Honom hör vem som än 
finns i himlarna och på jorden. 
Och de som finns i Hans närvaro 
föraktar icke att tillbe Honom, 
icke heller tröttnar de,

21. de prisar Honom natt och dag, 
och de mattas icke.

22. Har de från jorden tagit sig 
gudar som uppreser de döda?

15. De sade: ”Ve oss, vi var san-
nerligen orättfärdiga!”
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24. Han kan icke tillfrågas om 
vad Han gör, men de kommer att 
tillfrågas.

25. Har de tagit gudar bredvid 
Honom? Säg: ”Visa fram ert 
bevis! Här är boken som tillhör 
dem  som är med mig och boken 
som tillhörde dem före mig.” Nej, 
de flesta av dem känner icke 
sanningen, och så vänder de sig 
bort.

26. Och före dig sände Vi inget 
sändebud utan att Vi uppenbara-
de för honom: ”Det finns ingen 
Gud utom Mig så dyrka endast 
Mig.”

27. Och de säger: ”Gud den Nå-
dige, har tagit Sig en son.” Helig 
är Han. Nej, de är bara Hans 
hedervärda tjänare,

28. de tar icke till orda förrän Han 
talar, och de utför endast Hans 
befallningar.

29. Han vet vad som finns framför 
dem och vad som finns bakom 
dem och de medlar icke utom för 
den som Han bifaller, och de 
uppför sig aktsamt av fruktan för 
Honom.

23. Om det både i himlarna och på 
jorden hade funnits andra gudar 
än Allah, då skulle både himmel 
och jord ha slutat i kaos. Prisad 
vare då Allah, Tronens Herre, 
långt högre än allt det de tillskri-
ver Honom.

538

Kapitel 21 AL-ANBIA’ Del 17



31. Förstår de icke troende icke 
att himlarna och jorden var en 
tillsluten massa, sedan öppnade 
Vi upp dem? Och av vatten 
skapade Vi varje levande ting. Vill 
de då icke tro?

32. Och Vi har placerat fasta berg 
på jorden för att stödja dem, och 
Vi har gjort vida vägar därpå så 
att de kan bli rätt vägledda.*

33. Och Vi har gjort himlen till ett 
tak, välskyddat, ändå vänder de 
sig bort från dess tecken.

34. Och det är Han som skapade 
natten och dagen, och solen och 
månen, var och en glidande fram 
i sin bana.

35. Vi skänkte icke evigt liv åt 
någon människa före dig.  Om du 
skulle dö, skall de leva här för 
alltid?

36. Varje själ skall smaka döden, 
och genom prövningar sätter Vi 

*21:32 Jämför noten till 16:16 beträffande  frasen (                 an tamída bikúm).

30. Och vem helst av dem som 
skulle säga: ”Jag är en gud 
bredvid Honom”, skall Vi åter-
gälda honom med helvetet.
Således vedergäller Vi de orättfär-
diga.
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37. Och när de icke troende ser 
dig, skämtar de bara med dig.  De 
säger: ”Är detta den som talar illa 
om era gudar?” Fastän det är de
själva som med förakt förnekar 
omnämnandet av Gud, den Nå-
dige.

38. Människan är skapad av  
brådska. Jag skall helt säkert 
visa er Mina tecken, men be Mig 
icke att skynda.

39. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att uppfyllas, om ni är 
sannfärdiga?”

40. Om de icke troende bara 
visste tiden när de icke skall 
kunna avvärja elden från sina
ansikten, icke heller från sina 
ryggar, och de kommer icke att 
hjälpas.

er på prov med ont och gott. Och 
till Oss skall ni vändas åter.

41. Nej, den skall komma över 
dem oförberedda, så att den 
fullständigt gäckar dem, och de 
kommer icke att kunna kasta 
tillbaka den, icke heller kommer 
de att ges uppskov.

42. Och sändebud har sannerli-
gen blivit hånade före dig, men 
det de hånade inbegrep de bland 
dem som bespottade.

43. Säg: ”Vem kan skydda er om 
natten och om dagen från Gud, 
den Nådige?” Ändå vänder de sig 
bort från ihågkommelsen av sin
Herre.
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44. Har de några gudar som kan 
skydda dem mot Oss? De kan 
icke hjälpa sig själva, icke heller 
kan de gynnas av någon mot Oss.

45. Nej, Vi gav dem och deras 
fäder denna världens goda ting 
till dess att livet blev dem långt. 
Ser de icke att Vi besöker landet 
och minskar det från dess yttre 
gränser? Kan de till och med då 
bli segerherrar?

46. Säg: ”Jag varnar er bara i en-
lighet med en gudomlig uppenba-
relse.” Men de döva kan icke höra 
kallelsen när de blir varnade.

47. Och om ens en pust av din 
Herres straff snuddar vid dem, 
utropar de förvisso: ”Ve oss! Vi är 
sannerligen syndare.”

48. Och på uppståndelsens dag 
skall Vi sätta upp exakta, rättvisa 
vågar, så att ingen själ kommer 
att göras det minsta orätt.
Och även om det har ett senaps-
korns vikt, skall Vi visa fram det. 
Och Vi är tillräckliga som räken-
skapshållare.

49. Och Vi gav Moses och Aron 
måttstocken och ett ljus och en 
påminnelse för de rättfärdiga,

50. de som fruktar sin Herre i 
hemlighet och som fasar för 
domens timma.
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51. Och detta är en välsignad 
påminnelse vilken Vi har sänt
ned, vill ni då förkasta den?

52. Och före detta gav Vi Abra-
ham hans vägledning och Vi 
kände honom väl.

53. När han sade till sin fader och 
sitt folk: ”Vad är det för bilder, 
vilka ni är så tillgivna?”

54. De svarade: ”Vi fann att våra 
fäder tillbad dem.”

55. Han sade: ”Då har ni så väl 
som era fäder sannerligen svävat 
i en uppenbar villfarelse.”

56. De sade: ”Är det verkligen 
sanningen som du har fört till 
oss, eller driver du med oss?”

57. Han svarade: ”Nej, er Herre är 
himlarnas och jordens Herre, 
Han som skapade dem, och jag
är bland dem som vittnar om 
detta,

58. och vid Allah, kommer jag 
förvisso att göra upp planer mot 
era avgudar efter det att ni har 
gått därifrån och vänt era ryggar 
till.”

59. Så han bröt dem alla i bitar 
utom den förnämsta, så att de 
kunde återvända till den för att 
efterforska.

60. De sade: ”Vem har gjort våra 
gudar detta? Han måste förvisso 
vara en förbrytare.”
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61. De andra sade: ”Vi hörde en 
ung man tala illa om dem. Han 
heter Abraham.”

62. De sade: ”För då fram honom 
inför folkets ögon, så att de kan 
bära vittnesbörd mot honom.”

63. Sedan sade de till Abraham: 
”Är det du, å Abraham, som har 
gjort våra gudar detta?”

64. Han svarade: ”Nåväl, någon 
har förvisso gjort detta. Här är 
den huvudmisstänkte. Så fråga 
dem om de har förmågan att 
tala.”*

65. Då vände de sig till varandra 
och sade: ”Ni har sannerligen fel 
själva.”

*21:64 Vissa översättare undviker en ordagrann översättning av versen av rädsla för att 
den skulle få Abraham att framstå som lögnare. Uppenbarligen var det inte de större 
avgudarna som slagit sönder de mindre, utan det var Abraham själv som gjort det. Om 
man därför tillskrev  Abraham orden ”här är den huvudmisstänkte” så skulle detta vara 
samma sak som att tillskriva Abraham en uppenbar lögn. Man bör hur som helst notera 
att detta inte var ett felaktigt utlåtande, utan en kraftfull argumentationsteknik.

Ibland är något alltför uppenbart för att någon ska tro på det, och ett omnämnande av det 
anses aldrig vara ett avsiktligt försök att missleda andra, utan betraktas som en 
framställning av det absurda i en given situation. 

Vi tror att Abraham gav detta utlåtande utan minsta avsikt att missleda någon, utan 
enbart för att på ett kraftfullt sätt argumentera mot falskheten i deras tro. Detta var precis 
så de upplevde det. När de hört Abraham var det inte längre någon som svarade genom att 
kalla honom lögnare. Enligt den ädla Qur’anen blev de tvungna att inse det fåfänga i sin 
tro. Detta framgår av de följande verserna 65-68. Man bör komma ihåg att före denna 
incident hade Abraham själv offentligen tillkännagivit sin beslutsamhet att krossa 
avgudarna, jämför vers 58.
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67. Han sade: ”Tillber ni då det, 
vilket icke alls kan gagna eller 
skada er, istället för Allah?

66. Och de tvingades hänga med 
sina huvuden av skam och sade: 
”Du vet naturligtvis att dessa icke 
talar.”
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68. Skam över er och över det 
som ni tillber istället för Allah! 
Kan ni då icke förstå?”

69. De sade: ”Bränn honom och 
hjälp era gudar om ni alls ämnar 
göra något.”

70. Vi sade: ”Å, eld, bli du kall och 
var en källa till fred för Abraham!”

71. Och de hade försökt skada 
honom, men Vi gjorde dem till de 
största förlorarna.

72. Och Vi befriade honom och 
Lot och förde dem till landet vilket 
Vi hade välsignat för folken.

73. Och Vi skänkte honom Isak 
och en sonson Jakob och Vi 
gjorde dem alla rättfärdiga.
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74. Och Vi gjorde dem till ledare 
som vägledde människor genom 
Vår befallning, och Vi sände upp-
enbarelser till dem och påbjöd 
dem att göra goda gärningar, 
förrätta bönen och betala Zakát. 
Och endast Oss tillbad de.

75. Och Vi gav Lot vishet och 
kunskap. Och Vi räddade honom 
från staden som utövade veder-
styggligheter. De var sannerligen 
ett lastbart och upproriskt folk.

76. Och Vi lämnade honom till-
träde till Vår barmhärtighet. Han 
var förvisso en av de rättfärdiga.
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77. Och minns Noak när han 
förut anropade Oss, och Vi hörde 
hans bön och befriade honom och 
hans familj från det svåra nödlä-
get,

78. och Vi hjälpte honom mot 
folket som förkastade Våra teck-
en. De var i sanning ett lastbart 
folk, så Vi dränkte dem alla.

79. Och minns David och Salo-
mon när de utövade sina respek-
tive domar beträffande grödan, 
när vissa människors får ströva-
de dit in om natten, och Vi bevitt-
nade deras dom.
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80. Vi gav Salomon den rätta 
förståelsen för frågan och till var 
och en av dem gav Vi vishet och 
kunskap. Och Vi underkastade 
bergen och fåglarna under David 
för att fira Guds lov tillsammans 
med honom. Och det är Vi Som 
gör alla sådana ting.

81. Och Vi lärde honom att göra 
pansarskjortor för er, så att de 
kunde skydda er mot varandras 
våld. Vill ni då vara tacksamma?

82. Och Vi underkastade Salo-
mon den häftiga vinden. Den 
blåste på hans befallning mot 
landet som Vi hade välsignat. 
Och Vi har kunskap om alla ting.
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87. Och Vi lämnade dem tillträde 
till Vår barmhärtighet. De var för-
visso bland de rättfärdiga.

86. Och minns Ismael och Idris 
och Dhu’1-Kifl. Alla var bland de 
tålmodiga.

88. Och minns Dhu’nnun (Júnus) 
när han gick därifrån i vrede. Och 
han trodde att Vi aldrig skulle 
vara svåra mot honom. Då ropa-
de han från mörkrets djup: ”Det 
finns ingen Gud utom Du, Helig 
är Du. Jag har sannerligen varit 
en av syndarna.”

89. Så Vi hörde hans bön och 
befriade honom från hans bedrö-
velse. Och sålunda befriar Vi 
troende.
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84. Och minns Job  när han ro-
pade till sin Herre och sade: 
”Svårigheter har drabbat mig, 
och Du är den Mest Barmhärtige 
av alla som visar barmhärtighet.”

83. Och Vi underkastade honom 
djuphavsdykare, vilka dök för 
honom och utförde annat arbete 
förutom det, och det var Vi Som 
beskyddade dem.

85. Så Vi hörde hans bön och 
förde bort svårigheterna han 
hade och Vi gav honom hans 
familj och deras like med dem,
som en nåd från Oss, och som en 
förmaning till tillbedjarna.
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92. Och minns henne som vakta-
de på sin dygd, så Vi andades in 
Vårt ord i henne och gjorde henne 
och hennes son till ett tecken för 
alla folk.

93. Detta är ert folk, ett enda folk. 
Och Jag är er Herre, så tillbed 
Mig.

94. Men de har blivit uppdelade 
sinsemellan i sina angelägenhe-
ter. Och alla kommer att återvän-
da till Oss.

95. Så för vem helst som gör goda 
gärningar och är en troende, 
kommer hans strävan icke att bli 
utan uppskattning och Vi skall 
förvisso skriva ned det.

96. Och det är en okränkbar lag 
för en bygd som Vi har förintat att 
de icke skall återvända.

97. Så skall det vara även när 
Gog och Magog släpps lösa och de 
skall skynda fram från varje höjd.
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91. Så Vi hörde hans bön och 
skänkte honom Johannes och 
botade hans hustru för honom. 
De brukade tävla med varandra i 
goda gärningar och de åkallade 
Oss i hopp och fruktan och de 
ödmjukade sig inför Oss.

90. Och minns även Sakarias när 
han ropade till sin Herre: ”Min 
Herre, lämna mig icke barnlös 
och Du är den Bäste av arvtaga-
re.”
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98. Och det sanna löftet drar
nära.  Tag er då i akt, deras ögon, 
vilka icke tror, kommer att stirra 
stelt och de kommer att utropa: 
”Ve oss! Vi var synnerligen 
obekymrade om detta, nej, vi var 
syndare!”

99. Ni och det ni dyrkade bredvid 
Allah är helt visst helvetets 
bränsle. Till det kommer ni alla.

100. Om dessa hade varit gudar, 
skulle de icke ha kommit dit, och
alla kommer att förbli däri.

101. Där kommer stönandet att 
bli deras öde och de kommer icke 
att höra något annat i det.

102. Men beträffande dem för 
vilka löftet om en god belöning 
redan har förts fram av Oss, 
kommer de att hållas långt bort 
från det.

103. De kommer icke att höra det 
minsta ljud därifrån, och de skall 
förbli i det som deras själar 
åstundar.

104. Den Stora Fasan kommer 
icke att bedröva dem och änglar-
na kommer att möta dem och 
säga: ”Detta är er dag, den som ni 
blev lovade.”

105. Minns den dag, då Vi kom-
mer att rulla upp himlarna
liksom en skrivare rullar upp de 
skrivna bokrullarna. På samma 
sätt som Vi började den första 
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106. Och efter påminnelsen har 
Vi redan skrivit i Davids psalmer, 
att Mina rättfärdiga tjänare
skall ärva landet.

skapelsen, skall Vi upprepa den, 
ett löfte som är bindande för Oss, 
Vi skall helt säkert uppfylla det.

107. I detta finns förvisso ett 
viktigt budskap för ett folk som 
dyrkar Gud.

108. Och Vi har icke sänt dig som 
något annat än en barmhärtighet 
för alla folk.

109. Säg: ”Det har helt visst 
uppenbarats för mig att er Gud 
bara är En Gud. Vill ni då 
underkasta er?”

110. Men om de vänder tillbaka, 
säg: ”Jag har varnat er alla lika 
och jag vet icke om det som
ni har utlovats är nära eller 
avlägset,

111. Han vet sannerligen vad som 
är öppet tal, och Han känner till 
det som ni döljer,

112. och jag vet icke annat än att 
det kan vara en prövning för er 
och bara en förlustelse för ett 
tag.”

113. Han sade också: ”Min Herre, 
döm Du med sanning. Vår Herre 
är Gud, den Nådige, Vars hjälp 
måste sökas mot det som ni 
påstår.”
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Kapitel 22

AL-HADJ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller sjuttionio verser.

I den inledande versen har hela mänskligheten varnats för 

domedagens jordbävning, eftersom en profet har kommit som 

kallat hela mänskligheten till att söka skydd hos Gud, den 

Nåderike. Till följd av att människor har förnekat detta påbud, 

varnas de återigen för fruktansvärda krig som kan komma att 

liknas vid en domedag på jorden. Ödeläggelsen kommer att vara 

så enorm att ammande mödrar kommer glömma bort att 

beskydda sina barn, och varje kvinnas havandeskap kommer 

att sluta i missfall, och man kommer att se människor bete sig 

som om de vore avsvimmade av berusning, fastän de i själva 

verket har förlorat medvetandet på grund av det fruktansvärda 

straffet från Allah.

Detta leder till att man även kommer att tänka på hur 

människor skall kunna återupplivas efter all denna förstörelse. 

Det beskrivs hur Allah, som tidigare skapat människorna ur 

denna jord och sedan låtit dem genomgå olika stadier i 

livmodern, även kommer att låta dem återupplivas. 

Sedan förklaras i kapitlet att det bland människor även finns 

sådana som tillber Gud på ett sätt som om de stod vid randen till 

en avgrund. De är nöjda så länge det går dem väl, men när de 

drabbas av en prövning så faller de framåtstupa ner i 

avgrunden. Sådana människor förlorar i denna världen lika väl 

som i den tillkommande 

Därefter nämns kort alla religioners anhängare och att Allah 

kommer att döma mellan dem på domedagen.

Sedan varnar Gud människorna bestämt för att försöka 
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hindra dem som vallfärdar till Guds tempel, Ka’ba under Hadj, 

från att nå dit. I anslutning till detta berättas om detta Guds 

tempel och om Guds uppmaning till profeten Abraham, frid vare 

med honom, att alltid hålla templet rent för dem som kommer 

dit för vallfärd eller andakt. Denna uppmaning är inte enbart 

avsedd för profeten Abraham, frid vare med honom, utan den 

gäller för hans och den Helige Profetens, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, anhängare ända till domens dag.

Därefter uppmanas den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, att bjuda in hela mänskligheten till att 

vallfärda till Ka´ba för Hadj. Sedan berättas det om offergåvorna 

och att även dessa är Guds helgedomar (            sha’áir allah) så 

att om de vanhelgas, vore det att vara likvärdigt med att 

vanhelga Ka´ba. Offergåvorna vid Ka’ba kommer enbart att 

godtas av Gud om de framförs med rättfärdighet, eftersom 

varken offergåvornas kött eller blod når Allah, utan enbart 

rättfärdigheten hos den som utför offret. 

Beträffande Djihád (     ) med vapen beskrivs det i detalj och 

det förtydligas att enbart de som angripits av fienden med vapen 

och som har fördrivits från sina hem bara för att de förkunnat 

att Allah är deras Herre, tillåts ta till vapen för att försvara sig.

I kapitlet förklaras att om denna tillåtelse till självförsvar inte 

hade givits, så hade inte bara muslimernas moskéer raserats, 

utan då skulle även judarnas synagogor, de kristnas kyrkor och 

kloster och andra helgedomar komma att ödeläggas. 

Därefter beskrivs hur de tidigare profeternas förnekare 

förintats. Människor uppmanas resa runt på jorden och med 

öppna ögon söka efter dessa förintade folkslags ruiner för att 

lära känna deras bittra slut. I dag utför arkeologerna detta 

arbete och de har hittat ruiner som tillhör flera forna folkslag.

Sedan berättas det i vers 53 att om satan skulle göra så att en 

profet kommer med en privat önskan som blandas med de 

önskningar som uppkommer i enlighet med det gudomliga 



syftet, så låter Allah den privata önskningen försvinna genom 

en uppenbarelse (al-wahí). Med satan menas här inte den 

förkastade satan, utan den satan som flyter i människans 

ådror. Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, har sagt ”Allah har bistått mig mot denne satan och 

denne har underkastat sig”: (                              wa lakínn-

alláha a’anáni aláihi fa asláma) (Musnad Ahmad bin Hanbal, 

Musnad Bani Hashim).

Med denna vers menas således inte alls att satan ger 

profeterna felaktiga tankar, eftersom det på ett annat ställe 

(26:222-223) klargjorts att satan inte ens kan tillåtas vara i 

närheten av någon profet. Satan nedstiger enbart över sådana 

personer som är ytterst lögnaktiga och lastbara, och detta 

stämmer inte alls överens med profeternas tillstånd. 

I det sista avsnittet av kapitlet berättas att de som dessa 

avgudadyrkare jämställer med Allah inte ens förmår återta vad 

en fluga snappar åt sig från dem och stoppar i sin mun. Detta är 

ett faktum att när någonting hamnar i en flugas mun så förlorar 

det omgående sin form på grund av flugans saliv och den 

kemiska process som äger rum i dess magsäck. 

Det finns en uppmaning till Djihád på Allahs väg i den sista 

versen, så som det har förklarats tidigare. Det står att det är 

Allah som har förklarat att profeten Abraham, frid vare med 

honom, och den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, samt deras anhängare är muslimer. Det är 

Han som vet bäst vem som verkligen underkastar sig Hans vilja. 

Mot slutet förkunnas det att denne profet – Muhammad, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, – är hela världens 

profet.
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Sura AL-HADJ
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, människor, frukta er Herre. 
Timmens skakning är en fruk-
tansvärd sak,

3. dagen när ni ser den skall 
varje digivande kvinna glömma 
sin amning och varje gravid 
kvinna skall kasta sin börda och 
du kommer att se människor som 
druckna, fastän de icke kommer 
att vara druckna, men Allahs 
straff kommer sannerligen att bli 
svårt.

4. Och bland människor finns 
det några som utan kunskap 
tvistar om Allah och följer varje 
upprorisk satan,

5. beträffande vilken det är 
påbjudet att vem helst som blir 
vän med honom kommer han att 
vilseleda och vägleda till eldens 
plåga.

6. Å, människor, om ni svävar i 
tvivel beträffande uppståndel-
sen, tänk då på att Vi sannerligen 
har skapat er från stoft, sedan 
från en spermiedroppe, sedan 
från en blodklump, sedan från en 
bit kött, delvis formad och delvis 
oformad, så att Vi kan göra Vår 
styrka uppenbar för er. Och det 
Vi vill låter Vi förbli i moderliven 
under en fastställd tid. Sedan 
frambringar Vi er som barn, så 
att ni sedan kan  nå er fulla 

1. I Allahs, den  Nåderike, den  
Barmhärtige, namn.            
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mognad. Och det finns några av 
er som dör i vederbörlig tid, och 
det finns andra bland er som når 
den svåra ålder med resultatet att 
de icke vet något efter det att de 
har haft kunskap.* Och du ser 
jorden livlös, men när Vi sänder 
ned vatten över den, vaknar den 
upp och sväller och frambringar 
varje slag av fager växtlighet.

7. Det är för att Allah är San-
ningen och det är Han som
återför de döda till liv, och för att 
Han har makt över alla ting,

8. och eftersom timmen förvisso 
kommer, råder det inget tvivel om 
den, och eftersom Allah kommer 
att uppresa dem som är i 
gravarna.

9. Och bland människor finns 
den som tvistar om Allah utan 
kunskap och utan vägledning 
och utan en upplysande bok,

*22:6 Orden påminner om att på samma sätt som ett barn i början är hjälplöst och 
oförmöget att ta hand om sig själv, så kan även en vuxen som uppnår mycket hög ålder 
hamna i ett liknande tillstånd. Denna innebörd stöds av versen ”Och den som Vi ger ett 
långt liv, minskar Vi i förmåga. (                              wa mán nu’ámmirhu nunákkishu fil 
khálq) ( 36:69).

10. i det att han föraktfullt vänder 
sidan till, så att han kan leda 
människor bort från Allahs väg. 
För honom finns vanära i denna
världen, och på uppståndelsens 
dag skall Vi låta honom smaka 
straffet att brinna.

11. Detta är på grund av vad dina 
händer har sänt i förväg, och 
Allah är icke orättvis mot Sina 
tjänare.
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12. Och bland människor finns 
den som tjänar Allah på randen 
till tro. Om sedan något välgöran-
de når  honom, är han nöjd med 
det, och om en prövning drabbar
honom, vänder han sig bort från 
Allah. Han förlorar i denna 
världen lika väl som i det tillkom-
mande. Det är en uppenbar 
förlust.

13. I stället för Allah åkallar han 
det som varken kan skada eller 
gagna honom. Det är sannerligen 
att irra långt bort.

14. Han kallar på den vars skade-
verkan  är  närmare än en fördel. 
Ond är sannerligen skydds-
herren, och ond är sannerligen 
bundsförvanten.

15. Allah kommer sannerligen att 
låta dem som tror och gör goda 
gärningar träda in i paradisets 
trädgårdar, genomflutna av 
bäckar. Allah gör förvisso vad 
Han behagar.

17. Och således har Vi sänt ned 
den (Qur’anen) som uppenbara 
tecken, och Allah vägleder förvis-
so vem Han önskar.

16. Låt den som tror att Allah icke 
kommer att hjälpa honom (Profe-
ten) i denna världen och i det 
tillkommande, finna en väg till 
himlen om han kan och skära av 
den gudomliga hjälpen. Låt ho-
nom sedan se om hans påhitt kan 
undanröja det som retar honom.
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18. Beträffande dem som tror, 
och judarna och sabierna och de 
kristna och magierna och avgu-
dadyrkarna kommer Allah  san-
nerligen att döma mellan dem på 
uppståndelsens dag. Allah är för-
visso ett vittne över alla ting.

19. Har du icke sett att den som 
finns i himlarna och den som 
finns på jorden, och solen och 
månen och stjärnorna och ber-
gen och träden och djuren och 
många av människorna under-
kastar sig Allah? Men det finns 
många som gör sig förtjänta av 
straff. Och den Allah vanärar kan 
ingen resa till ära. Allah gör 
sannerligen vad Han behagar.

20. Dessa är två grupper av 
tvistare som tvistar beträffande 
sin Herre. När det gäller de som 
icke tror, kommer dräkter av eld 
att skäras till för dem och kokan-
de vatten kommer att hällas över 
deras huvuden,

21. varigenom det som finns i 
deras bukar, och deras hud 
också,  kommer att smälta,

22. och för dem  kommer det att 
finnas spikklubbor av järn med 
vilka de skall bestraffas.

23. När helst de i ångest kommer 
att försöka ta sig ur det, kommer 
de att drivas tillbaka in i det, och 
det kommer att sägas till dem: 
”Smaka ni straffet att brinna!”
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24. Men Allah kommer att låta 
dem som tror och gör rättfärdiga 
gärningar träda in i paradisets 
trädgårdar, genomflutna av bäck-
ar. Däri kommer de att smyckas 
med armband av guld och med 
pärlor, och där kommer deras 
skrud att vara av silke.

25. Och de kommer att vägledas 
endast till ett hedersamt tal, och 
de kommer att vägledas till Guds, 
den  Prisvärde, väg.

26. När det gäller dem som icke 
tror och hindrar människor från 
Allahs väg och från den heliga 
moskén, vilken Vi fastställt lika 
till gagn för alla människor, vare 
sig de är invånare däri eller 
besökare från öknen, och de som 
i den felaktigt söker avvika från 
den rätta vägen, dem  skall Vi låta 
smaka ett plågsamt straff.

27. Och kom ihåg den tid när Vi 
anvisade Abraham  platsen  till 
huset (Ka’ba) och sade: ”Sätt 
ingen vid min sida och håll mitt 
hus rent för dem som utför 
kretsgången, och de som står upp 
i bön och de som i bön bugar sig 
och faller ödmjukt,

28. och kungör vallfarten för 
människor. De kommer att kom-
ma till dig till fots och på varje 
mager kamel, kommande längs 
varje avlägset spår,
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29. så att de kan bevittna dess 
förmåner för dem, och kan 
komma ihåg Allahs namn under 
de fastställda dagarna, över de
fyrfota djur av den grupp av 
nötkreatur som Han har försett 
dem med. Så ät därav och föd de 
betryckta och de behövande.

30. Låt dem sedan utföra upp-
giften att själsligen rena sig själva 
och uppfylla sina högtidliga löften 
och gå runt det urgamla huset.”

31. Det är Guds befallning. Och 
för den som hedrar Allahs heliga 
ting,  kommer det att vara bra för 
honom hos hans Herre. Och 
köttet från boskap har gjorts 
lagligt för er utom det som redan 
kungjorts för er. Sky därför 
avgudarnas styggelse och sky 
falskt tal,

32. förbli alltid vända mot Allah 
och sätt icke någon vid sidan av 
Honom. Och den som sätter 
någon vid sidan av Allah, faller, 
som om det vore från en höjd, och 
fåglarna snappar bort honom 
eller vinden blåser bort honom till 
en långt avlägsen plats.

33. Så är det. Och för den som 
hedrar Allahs heliga tecken, 
springer det sannerligen fram ur 
deras hjärtans rättfärdighet.

34. I dessa offerdjur finns förmå-
ner för er under en fastställd tid, 
sedan är deras offerplats det 
urgamla huset.
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35. Och för varje folk fastställde 
Vi offerriter, så att de måtte 
åkalla Allahs namn över de 
fyrfota djur av den grupp av 
nötkreatur som Han har försett 
dem  med. Så er Gud är en enda
Gud, underkasta ni er alla därför 
Honom. Och ge du glädjebud-
skap till de ödmjuka,

36. vars hjärtan är fyllda av 
bävan när Allahs namn åkallas, 
och som tålmodigt uthärdar vad 
som än drabbar dem, och som 
förrättar bönen och ger ut av det 
Vi har försett dem med.

37. Och bland Allahs heliga 
tecken har Vi fastställt offerka-
melerna. Det finns mycket gott 
för er i dem. Så uttala Allahs 
namn över dem när de står 
uppbundna på led. Och när
de faller ned döda på sina sidor, 
ät därav och föd den som är 
behövande fast nöjd, och även 
den som bönfaller. Sålunda har 
Vi underkastat dem er, så att ni 
måtte vara tacksamma.

39. Allah försvarar helt visst dem 
som tror. Allah älskar förvisso 
icke någon som är svekfull eller 
otacksam. 

38. Deras kött når aldrig Allah, 
icke heller deras blod, utan det är 
er rättfärdighet som når Honom. 
Sålunda har Han underkastat 
dem er, så att ni måtte prisa Allah 
för att Han vägleder er. Och ge 
glädjebudskap till dem som gör 
goda gärningar.
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40. Tillstånd att strida har givits
till dem mot vilka krig förs, på 
grund av att de har förfördelats, 
och Allah har sannerligen makt 
att hjälpa dem.

41. De som orättfärdigt drivits ut 
ur sina hem, bara för att de sade: 
”Allah är vår Herre.” Och om 
Allah icke hade drivit tillbaka 
vissa människor med hjälp av 
andra, skulle kloster och kyrkor 
och synagogor och moskéer, i 
vilka Allahs namn ihågkoms ofta, 
förvisso ha blivit förstörda. Och 
Allah kommer förvisso att hjälpa 
dem som hjälper Honom. Allah är 
sannerligen Stark, Mäktig,

42. dem som, om Vi upprättade 
dem på jorden, kommer att 
förrätta bönen och betala Zakát  
och påbjuda det goda och förbju-
da det onda. Och hos Allah  vilar 
det slutliga resultatet av alla 
angelägenheter.

43. Och om de anklagar dig för 
falskhet, så har även Noaks folk 
och ’Ads och Thamúds stammar 
också anklagat sina profeter för 
falskhet före dem,

44. och så gjorde Abrahams och 
Lots folk,

45. och Midians  invånare.  Och  
Moses anklagades också för falsk-
het. Men Jag gav de icke troende 
uppskov, sedan grep Jag dem,
och hur fruktansvärd blev icke 
förändringen Jag orsakade dem!
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47. Har de icke rest i landet, så att 
de kan ha hjärtan att förstå med, 
eller öron att höra med? Men det 
är ett faktum att det icke är 
ögonen som är blinda, utan det är 
deras hjärtan som är blinda  i  
deras bröst.

48. Och de begär  av dig att 
påskynda straffet, men Allah 
bryter aldrig Sitt löfte. Och en dag 
hos din Herre är sannerligen  
som ett tusen år enligt ert räkne-
sätt.

49. Och hur mången stad har Jag 
icke givit uppskov medan den var 
benägen till att synda. Sedan slog 
Jag till mot den, och till Mig är 
återvändandet.

46. Och hur mången stad, som 
var benägen till att synda,  har Vi 
icke förstört så att den har fallit 
ned på sina tak, och hur mången
brunn har icke övergivits och hur 
månget ståtligt slott!

51. för dem som tror och gör goda 
gärningar finns förlåtelse och ett 
hedervärt uppehälle, 

52. men de som strävar emot 
Våra tecken och försöker omin-
tetgöra Vårt syfte, dessa skall bli 
eldens invånare.

50. Säg: ”Å, mänsklighet, jag är 
enbart en Varnare för er,”
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53. Aldrig sände Vi ett sändebud 
eller en profet före dig utan att 
satan, när han försökte nå sitt 
syfte, lade hinder i vägen för det 
han eftersökte. Men Allah undan-
röjer de hinder som placeras ut av 
satan. Sedan upprättar Allah fast 
Sina tecken. Och Allah är All-
vetande, Vis.

54. Han tillåter detta så att Han 
kan göra de hinder  som  satan 
lägger i vägen för profeterna till en 
prövning för dem i vilkas hjärtan 
det finns en sjukdom och för dem 
vilkas hjärtan är förhärdade och 
syndarna har förvisso gått långt  i 
motstånd,

55. och så att de till vilka kun-
skap är given kan veta att det är 
sanningen från din Herre, så att 
de kan tro därpå och deras 
hjärtan kan bli ödmjuka inför 
Honom. Och Allah vägleder för-
visso dem som tror till den rätta 
vägen,

56. och de som icke tror kommer 
icke att upphöra med att sväva i 
osäkerhet beträffande det förrän 
timmen plötsligt kommer över 
dem, eller en tillintetgörande 
dags straff kommer till dem.

57. På den dagen skall konunga-
dömet vara Allahs. Han kommer 
att döma mellan dem. Så de som 
tror och gör rättfärdiga gärningar 
kommer att vara i välsignelsens 
trädgårdar,
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59. Och de som lämnar sina hem 
för Allahs sak, och sedan dräps 
eller dör, dem kommer Allah 
förvisso att ge en god försörjning. 
Och Allah är förvisso den Bäste 
av försörjare.

60. Han kommer helt visst att 
lämna dem tillträde till en plats 
med vilken de kommer att vara 
mycket nöjda. Och Allah är 
sannerligen Allvetande, Fördrag-
sam.

61. Så skall det bli. Och vem helst
som vedergäller med något likt 
det han angreps med, och sedan 
görs orätt igen, honom kommer 
Allah förvisso att hjälpa. Allah är 
sannerligen Den Som Utplånar 
synder och Han är Synnerligen 
Förlåtande.

62. Det är för att Allah låter 
natten träda in i dagen och låter 
dagen träda in i natten, och för 
att Allah är Allhörande, All-
seende.

63. Och det är för att det är Allah 
Som är Sanningen, och det som 
de åkallar jämte Honom är 
falskhet och för att Allah är den
Höge, den Store.

64. Ser du  icke att Allah sänder 
ned vatten från skyn och jorden 
blir grön? Allah är sannerligen 
den Insiktsfulle, den om allt 
Medvetne.

58. men de som icke tror utan 
förkastar Våra tecken kommer 
att få ett förödmjukande straff.
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66. Har du icke sett att Allah har 
underkastat er vad som än finns 
på jorden och skeppen som 
seglar över havet på Hans befall-
ning? Och Han hindrar  himla-
kroppar från att falla ned på 
jorden utom med Hans tillstånd.* 
Allah är förvisso Medlidsam och 
Barmhärtig mot människor. 

67. Och det är Han som gav er liv, 
sedan kommer Han att låta er dö, 
sedan kommer Han att ge er liv 
igen. Människan är förvisso 
synnerligen otacksam.

68. För varje folk har Vi fastställt 
sätt att tillbedja, vilka de iakttar, 
så låt dem icke tvista med dig om 
frågan, och kalla du folket till din 
Herre, ty du följer sannerligen 
rätt vägledning.

*22:66 Det är troligtvis så att ordet ”tillstånd” hänvisar till fallande meteoriter, och andra 
himlakroppar som ständigt bombarderar jorden. 

69. Och om de tvistar med dig, 
säg: ”Allah vet bäst vad ni gör,

70. Allah kommer att döma emel-
lan er och mig på uppståndelsens 
dag beträffande det om vilket ni 
är oense.”

71. Vet du icke att Allah vet bäst 
vad som än finns i himlarna och 
på jorden? Allt finns förvisso 
bevarat i en Bok,  och  det är lätt 
för Allah.

65. Allt som finns i himlarna och 
allt som finns på jorden tillhör 
Honom. Och Allah är förvisso 
Självtillräcklig, Prisvärd. 
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73. Och när Våra klara tecken  
läses upp för dem, kommer du att 
se uppenbara tecken på motvilja i 
deras ansikten som icke tror. De 
anfaller nästan dem som läser 
upp Våra tecken för dem. Säg: 
”Skall jag berätta om något värre 
än det för er? Det är elden! Allah 
har utlovat den till dem som icke 
tror. Och en ond bestämmelseort 
är det!”

72. Och istället för Allah tillber de 
det för vilket Han icke har sänt 
ned någon befogenhet, och det 
om vilket de icke har någon 
kännedom. Och för dem som 
syndar finns det ingen hjälpare.

74. Å, människor, en liknelse har 
sänts fram, så lyssna till den. De 
som ni åkallar istället för Allah 
kan förvisso icke skapa ens en
fluga, även om de alla skulle slå 
sig samman i den avsikten. Och 
om flugan skulle snappa bort 
någonting från dem, kan de icke 
återhämta det från den. Svaga är 
i sanning både sökaren och det 
sökta.

75. De uppskattar icke Allah  
med den uppskattning som till-
kommer Honom. Allah är förvisso 
Stark, Mäktig.

76. Allah väljer sändebud från
änglar och från människor. Allah 
är förvisso Allhörande, Allseende.

77. Han vet vad som ligger fram-
för dem och vad som ligger bakom 
dem och till Allah skall alla ange-
lägenheter  skickas tillbaka.
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78. Å, ni som tror! Buga er  och 
kasta er ödmjukt ned i bön, och 
tillbed er Herre och gör goda 
gärningar så att ni måtte ha
framgång.

79. Och sträva för Allahs sak så 
som det anstår er att sträva för 
den. Han har utvalt er och har 
icke lagt någon svårighet på er  i  
fråga om religionen, så följ er 
fader Abrahams religion. Han 
(Allah) har kallat er muslimer 
både förut och i denna bok, så att 
sändebudet kan vara ett vittne 
över er, och ni kan vara vittnen 
över mänskligheten. Förrätta 
därför bönen och betala Zakát 
och  håll fast vid Allah. Han är er 
Herre. En utmärkt Herre och en 
utmärkt Hjälpare!
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Kapitel 23

AL-MU’MINÚN

Detta kapitel (sura) är bland de sista som uppenbarades i 

Mecka (mákka). Det innehåller etthundranitton verser.

I slutet på det föregående kapitlet berättas att sann framgång 

ligger i att be sin bön och betala Zakát, och i att man håller hårt 

fast vid Allah. Den enastående framgång som det talas om här 

förtydligas i inledningen av det här kapitlet, där det står att de 

framgångsrika troende är de som inte enbart förrättar bönen 

och betalar Zakát, utan innehar fler egenskaper. Det handlar 

om två typer av egenskaper, det vill säga vad man bör avstå från 

och vilka dygdiga gärningar man bör utföra.

Därefter berättas det också att även om livgivande vatten 

faller från himlen och det finns ett kretslopp som reglerar detta, 

kan Allah, om Han av någon orsak önskar ge mänskligheten en 

läxa, föra bort detta vatten. Det kan ske på två sätt. Antingen 

skapar Allah en förändring i vattnets kretslopp, så som det 

skedde i begynnelsen då jordens vatten ständigt förångades och 

lyfte mot himlen, och när det föll ner igen så förångades det åter 

av den varma luften innan det nådde marken. Det andra sättet 

är vanligt förekommande då vatten sjunker så djupt ner i jorden 

att det försvinner ner i akvifererna. 

Ämnet är fortfarande vatten och det talas om de skepp som 

färdas på det, och i detta sammanhang nämns även profeten 

Noaks, frid vare med honom, ark, och att skepp enbart kan 

färdas på vatten med Guds lov. Även i stormvågor fortsätter 

skeppen resa sig allt högre på vattenytan, men de kan även 

vältas av en vanlig storm och sjunka. När folk är otacksamma 

mot det himmelska vatten som faller över dem på ett andligt 

sätt, så berövar Allah dem det på samma sätt som vissa 



människor berövas regnvattnet. Det faktum att profeter har 

kommit till människor på samma sätt som upprepade 

regnskurar faller över dem, gagnade dem inte alls, utan de 

envisades med att förneka.

Vidare berättas det om sådana bergstrakter där vattenkällor 

springer fram och bidrar till frid och sinnesro. Det var hit Allah 

förde Jesus, frid vare med honom, och hans mor för att rädda 

dem från deras fiender. Historiska och arkeologiska bevis pekar 

mot att det var i Kashmirs dalgångar. 

I vers 79 berättas det att hörseln var det första sinne som 

tilldelades människan under hennes utveckling, sedan synen 

och slutligen det hjärta som har en djup insikt och kan förstå 

alla slags andliga angelägenheter.

Därefter kommer några verser vars innehåll påminner om det 

som diskuterades tidigare. Sedan kommer en vers med ett nytt 

tema. Då människorna på domedagen kommer att tillfrågas hur 

länge de vistats på jorden, kommer de svara ”ett dygn eller 

enbart en del därav.” Allah kommer besvara detta genom att 

säga att de i själva verket vistats en mycket kortare tid än så. 

Detta ger en antydan om längden på perioden mellan död och 

återuppståndelse. Världen kommer verka avlägsen som om den 

bara varade under ett ögonblick, och detta är något som man 

kan uppleva i vardagen då man beskådar avlägsna stjärnor som 

är större än hela vårt solsystem, men som endast ser ut som en 

liten punkt på  himlavalvet. 

Den sista versen i detta kapitel är skriven i form av en bön 

som den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, lärde sig och han uppmanades be till sin Herre med 

följande ord: ”Min Herre, förlåt och ha förbarmande, och Du är 

den Bäste av dem som visar barmhärtighet” (vers 119).
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Sura AL-MU’MINÚN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Framgång når sannerligen de
troende,

3. som är ödmjuka i sina böner,

4. och som skyr allt det som är 
fåfängligt,

5. och som är beredvilliga när det 
gäller att betala Zakát,

6. och som vakar över sin dygd,

7. utom mot sina hustrur eller 
mot dem deras högerhänder be-
sitter, ty då är de icke att klandra,

8. men de som eftersträvar nå-
gonting annat än det är över-
trädare,

9. och de som vakar över sina 
förtroenden och sina förpliktel-
ser,

10. och som ihärdigt beskyddar 
förrättandet av sina böner.

11. Dessa är arvtagarna,

12. som kommer att ärva paradi-
set. I det kommer de alltid att  
förbli.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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14. sedan placerade Vi henne 
som en spermiedroppe i ett tryggt 
förvaringsrum,

15. sedan formade Vi spermien 
till en massa, sedan formade Vi 
den massan till en formlös 
klump, sedan formade Vi ben ur 
denna formlösa klump, sedan 
klädde Vi benen med kött, sedan 
utvecklade Vi den till en annan 
skapelse. Så välsignad vare 
Allah, den Bäste av skapare.

16. Efter det måste ni sedan 
förvisso dö.

17. Sedan skall ni resas upp på 
uppståndelsens dag.

18. Och över er har Vi skapat  sju 
vägar till himlen, och Vi är aldrig 
försumliga mot skapelsen.

19. Och Vi sände ned vatten från 
skyn i enlighet med ett mått, och 
Vi lät det stanna i jorden, och det 
är förvisso Vi som bestämmer 
dess borttagande.

20. Och därav framställde Vi 
trädgårdar med dadelpalmer och 
vinrankor för er. I den finns ett 
överflöd av frukt för er, och ni äter 
av dem.

13. Vi skapade sannerligen män-
niskan från ett lerextrakt,
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21. Och ett träd som spirar upp 
från berget Sinai frambringar olja 
och många kryddor för dem som
äter.

22. Och i boskapen finns också 
en läxa för er. Vi ger er att dricka 
av det som finns i deras bukar 
och ni har många andra fördelar 
av dem, och ni äter också av 
dem,

23. och på dem och på skeppen 
bärs ni.

24. Och Vi sände helt visst Noak 
till hans folk, och han sade: ”Å, 
mitt folk, tjäna Allah. Ni har 
ingen annan Gud än Honom. Vill 
ni då icke vara rättfärdiga?”

25. Och hans folks ledare, som 
icke trodde, sade: ”Han är bara en 
människa lik er själva, han 
försöker nå överhöghet över er. 
Och om Allah så hade velat 
kunde Han förvisso ha sänt ned 
änglar. Vi har aldrig hört om 
något sådant bland våra förfäder.

26. han är bara en människa 
drabbad av vansinne, vänta där-
för ett tag beträffande honom.”

27. Han (Noak) sade: ”Å, min 
Herre, hjälp mig, ty de behandlar 
mig som en lögnare.”

28. Så genom uppenbarelse an-
visade Vi honom: ”Tillverka 
arken inför Våra ögon och i 
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enlighet med det som Vi har 
uppenbarat. Och när Vår befall-
ning kom och jordens källor 
flödade, sade: ”Lasta du in ett par 
av varje nödvändig djurart i den, 
hankön och honkön och din 
familj, utom de mot vilka ordet 
redan har uttalats.” Och tilltala 
Mig icke beträffande dem som 
har felat, de skall  bli dränkta.

29. Och när du är inkommen i 
arken, du och de som är med dig, 
säg: ’All lovprisning tillhör Allah, 
Som har räddat oss från det 
orättfärdiga folket.’

30. Och säg: ’Min Herre låt mig 
göra en välsignad landstigning, 
ty Du är den Bäste av dem som 
för människor i land.’”

31. I detta finns det sannerligen 
tecken. Och Vi har sannerligen 
alltid satt människor på prov.

32. Sedan reste Vi ett annat 
släktled efter dem.

33. Och bland dem uppreste Vi 
ett sändebud  från deras egna led 
med budskapet: ”Tjäna Allah, ni 
har ingen annan Gud än Honom. 
Vill ni då icke frukta Honom?”

34. Och hans folks ledare, som 
icke trodde och förnekade mötet 
med sin Herre  i det tillkommande 
och som Vi hade berett välbehag 
och tillfredsställelse i detta livet, 
sade: ”Denne är bara en man lik 
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35. och om ni lyder en människa 
lik er själva, då kommer ni säker-
ligen att bli förlorare.

36. Lovar han er att ni, när ni är 
döda och har blivit stoft och ben, 
skall frambringas igen?

37. Långt, mycket långt från 
sanningen är det som ni lovats.

38. Det är bara här vi lever våra 
liv. Här dör vi och här lever vi, och 
vi kommer aldrig att resas upp 
igen.

39. Han är bara en människa 
som har smitt en lögn mot Allah 
och vi ämnar icke tro honom.”

40. Han sade: ”Min Herre hjälp 
mig, ty de behandlar mig som en 
lögnare.”

41. Gud sade: ”Inom kort kom-
mer de förvisso att bli ångerfulla.” 

42. Straffet drabbade dem rätt-
vist och Vi gjorde dem till avfall. 
Förbannat vare då det folk som 
syndar!

43. Sedan uppreste Vi andra 
släktled efter dem.

er själva. Han äter av det ni äter, 
och dricker av det ni dricker,
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44. Inget folk kan gå sin fast-
ställda tid i förväg, och icke heller 
kan de bli kvar efter den.

45. Sedan sände Vi Våra sände-
bud det ena efter det andra. Varje 
gång ett sändebud kom till sitt 
folk, behandlade de honom som 
en lögnare. Så Vi lät dem följa 
varandra till förintelse och Vi 
gjorde dem till enbart berättelser. 
Förbannat vare då det folk
som icke tror!

46. Sedan sände Vi Moses och 
hans broder Aron med Våra 
tecken och en klar befogenhet,

47. till Farao och hans stormän, 
men de uppträdde förmätet och 
de var ett högmodigt folk.

48. Och de sade: ”Skall vi tro på 
två människor lika oss själva 
medan deras folk är våra slavar?”

49. Så de kallade dem lögnare, 
och de var bland dem som  
förintades.

50. Och Vi gav Moses boken, så 
att de kunde bli vägledda.

51. Och Vi gjorde Marias son och 
hans moder till ett tecken, och Vi 
räddade dem och hjälpte dem att 
nå ett högland, en viloplats  med 
källor med rinnande vatten.
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52. Å, ni sändebud, ät av det som 
är  rent och gör goda gärningar. 
Jag är sannerligen väl medveten 
om vad ni gör.

53. Och vet att denna er försam-
ling är en enda församling och 
Jag är er Herre. Så frukta endast 
Mig.

54. De delade upp sina angelä-
genheter bit för bit mellan sig och 
varje grupp fröjdas över det de 
har.

55. Så lämna dem i deras förvir-
ring för en tid.

56. Inbillar de sig att med den 
rikedom och de barn Vi hjälper
dem med,

57. skyndar Vi för att  göra dem 
väl? Nej, men de förstår icke.

58. Sannerligen, de, som av fruk-
tan för sin Herre, alltid är på sin 
vakt mot synd,

59. och de som tror på sin Herres 
tecken,

60. och de som icke sätter någon 
vid sidan av sin Herre,

61. och de som ger vad de ger 
medan deras hjärtan är fulla av 
fruktan över att de skall 
återvända till sin Herre,
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62. det är dessa som skyndar att 
göra goda gärningar, och de är de 
främsta i att utföra dem.

63. Och Vi belastar icke någon 
själ utöver dess förmåga, och hos 
Oss finns en bok som talar 
sanning, och de kommer icke att
göras orätt.

64. Men deras hjärtan är ytterst 
obekymrade om denna bok, och 
dessutom har de andra gärningar 
som de är inblandade i,

65. till dess att när Vi låter några 
av dem, som hänger sig åt lyx, 
drabbas av en bestraffning, se, de
ropar på hjälp.

66. ”Ropa icke på hjälp denna 
dag, ni skall förvisso icke bli 
hjälpta av Oss,

67. Mina tecken lästes förvisso 
upp för er, men ni brukade tvärt 
vända ryggen till,

68. uppblåsta i högmod, och tala 
illa om den (Qur’anen) och prata 
dumheter på natten.”

69. Har de då icke tänkt över det 
gudomliga ordet, eller har det 
kommit till dem, vilket icke kom 
till deras fäder i gamla tider?

70. Eller känner de icke igen sitt 
sändebud, eftersom de sålunda 
förnekar honom?

71. Eller säger de: ”Det finns 
galenskap i honom?” Nej, han har 
överbringat sanningen till dem, 
och de flesta av dem hatar san-
ningen.
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72. Och om sanningen hade följt 
deras önskningar, skulle himlar-
na och jorden och allt det  som 
finns däremellan ha blivit till 
kaos. Nej, Vi har givit dem deras 
förmaning, men nu vänder de sig 
bort från sin egen förmaning.

73. Eller ber du dem om någon 
belöning? Men din Herres belö-
ning är bäst, och Han är den 
Bäste av försörjare.

74. Och du inbjuder dem helt 
förvisso till den rätta vägen.

75. Och de som icke tror på det 
tillkommande, avviker verkligen 
från den vägen.

76. Och om Vi hade förbarmande 
med dem och befriade dem från 
deras l idande,  skul le  de 
framhärda i sin överträdelse och 
vandra blint.

77. Vi hade redan drabbat dem 
med straff, men de ödmjukade sig 
icke inför sin Herre. Icke heller 
ville de bönfalla i ödmjukhet,

78. icke förrän Vi öppnade en 
dörr till svåra straff för dem, tänk, 
de är förtvivlade över det.

79. Och det är Han Som har 
skapat öron och ögon och hjärtan 
för er, men ringa tack ger ni.
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80. Och det är Han Som har 
mångfaldigat er på jorden och till 
Honom skall ni samlas.

81. Och det är Han Som ger liv 
och förorsakar död, och växling-
en mellan natt och dag ligger i 
Hans händer. Vill ni då icke 
förstå?

82. Men de säger detsamma som 
de tidigare folken sade.

83. De säger: ”Vad! När vi är döda 
och enbart har blivit till stoft och 
ben, skall vi verkligen uppresas 
igen?

84. Detta är vad vi har blivit 
lovade förut, vi och våra fäder. 
Detta är ingenting annat än 
urgamla fabler.”

85. Säg: ”Till vem hör jorden och 
de som är på den, om ni vet det?”

86. ”Till Allah”, kommer de att 
säga. Säg: ”Vill ni då icke låta er 
förmanas?”

87. Säg: ”Vem är de sju himlarnas 
Herre och den stora tronens 
Herre?”

88. De kommer att säga: ”De 
tillhör Allah.” Säg: ”Kommer ni då 
icke att frukta Honom?”

89. Säg: ”I Vems hand ligger herra-
väldet över alla ting och Vem 
beskyddar, men mot Vilken det 
icke finns något skydd, om ni vet?”

578

Kapitel 23 AL-MU’MINÚN Del 18



90. De kommer att säga: ”Allt 
detta tillhör Allah.” Säg: ”Hur blir 
ni då bedragna?”

91. Ja, Vi har givit dem sanning-
en, men de är förvisso lögnare.

92. Allah har icke tagit Sig någon 
son, icke heller finns det någon 
annan gud bredvid Honom; i så 
fall skulle varje gud ha avskiljt sig 
med det han hade skapat, och 
några skulle förvisso ha försökt få 
herravälde över andra. Förhär-
ligad vare Allah långt över det de 
tillskriver Honom,

94. Säg: ”Min Herre, om Du vill 
visa mig det som de har hotats 
med, 

95. min Herre, placera mig då 
icke bland de felande människor-
na.”

96. Och Vi har helt förvisso makt 
att visa dig det som Vi hotade dem 
med.

97. Driv tillbaka det onda med 
det som är bäst. Vi är väl 
införstådda med det de påstår.

98. Och säg: ”Min Herre, jag 
söker skydd hos Dig mot sataner-
nas lockelser,

93. Kännaren av det osedda och 
det sedda! Upphöjd är Han över 
allt det som de tillskriver Honom.
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99. och jag söker skydd hos Dig, 
min Herre, så att de icke skall 
komma nära mig.”

100. Till dess att, när döden kom-
mer till någon av dem, och han 
säger vädjande: ”Min Herre, sänd 
mig tillbaka,

101. så att jag kan utföra 
rättfärdiga gärningar i det liv som 
jag har lämnat bakom mig.” 
Aldrig! Det är bara ett ord som 
han uttalar. Och bakom dem 
finns en skiljevägg fram till den 
dag när de åter skall uppväckas.

102. Och när basunen har blåsts, 
kommer det icke längre att finnas 
några släktskapsband mellan 
dem, icke heller kommer de att 
fråga efter varandra.

103. Då kommer de att bli 
välmående, vilkas vikter är tunga 
när det gäller gärningar,

104. men de vilkas vikter  är 
lätta, det är dessa som ödelägger 
sina själar. I  helvetet kommer de 
att vistas,

105. Elden kommer att sveda 
deras ansikten och i den kommer 
de att grina illa av vånda.

106. ”Lästes icke Mina tecken 
upp för er, fast ni behandlade 
dem som lögner?”

107. De kommer att säga: ”Vår 
Herre, vår olycka överväldigade 
oss, och vi var ett vilsefaret folk.
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108. Vår Herre för oss ut ur detta, 
om vi sedan hemfaller till olyd-
nad, skall vi sannerligen vara 
syndare.”

109. Gud kommer att säga: ”Gå 
förlorade i det, och tala icke till 
Mig,

110. det fanns en grupp av Mina 
tjänare som sade: ’Vår Herre, vi 
tror, förlåt oss därför våra synder 
och ha förbarmande med oss, ty 
Du är den Bäste av dem som visar 
barmhärtighet’,

111. men ni förlöjligade dem  till 
dess att de blev orsak till att ni 
glömde Min ihågkommelse me-
dan ni fortsatte att skratta åt 
dem.

112. Denna dag har Jag belönat 
dem för deras ståndaktighet, så 
att endast de har blivit fram-
gångsrika.”

113. Gud kommer att säga: ”Hur
många år dröjde ni på jorden?”

114. De kommer att säga: ”Vi 
stannade i en dag eller en del av 
en dag, men fråga dem som för 
räkenskap.”

115. Han kommer att säga: ”Ni 
stannade där bara en liten stund, 
om ni bara visste!

116. Trodde ni då att Vi hade 
skapat er utan ändamål, och att 
ni icke skulle föras tillbaka till 
Oss?”

581

Kapitel 23 AL-MU’MINÚN Del 18



117. Upphöjd vare då Allah, den 
Rättmätige Konungen. Det finns 
ingen Gud utom Han, den äroful-
la tronens Herre.

118. Och den, som åkallar en 
annan gud, för vilken han icke 
har något bevis, skall tvingas 
avlägga räkenskap inför sin 
Herre. De icke troende har helt 
förvisst icke framgång.

119. Och säg: ”Min Herre, förlåt 
och ha förbarmande, och Du är 
den Bäste av dem som visar 
barmhärtighet.”

582

Kapitel 23 AL-MU’MINÚN Del 18



583

Kapitel 24

AN-NÚR

Detta kapitel uppenbarades i Medina (madina) under det femte 

året efter Hijrah. Det innehåller sextiofem verser.

I början av det föregående kapitlet al-mu’minún nämndes det 

bland de troendes kännetecken att de vaktar på sina sinnen och 

sin dygd. Även kapitel an-núr handlar särskilt om detta. Det 

talas om straffet för sedeslösa män och kvinnor och att lastbara 

människor enbart umgås med sina likar, medan de troende är 

särskilt noggranna med att enbart ha dygdiga vänner. Här 

förklaras även att de olycksaliga människor som förtalar 

dygdiga kvinnor kommer att drabbas av ett allvarligt straff på 

grund av detta. I kapitlet berättas även om ’Aisha, måtte Allah 

vara nöjd med henne. Hon var en ytterst dygdig kvinna men 

förtalades av just sådana klandervärda personer. Kapitlet 

redogör även för det straff som föreskrivits för denna typ av 

förtal.

Därefter tilltalas de människor som lever dygdiga liv och de 

får veta vad som leder till att de skänks ytterligare renhet från 

Allah. En av dessa regler är att de, varje gång de träder in i 

någon annans hem, först ska hälsa, så att de inte finner de 

inneboende  i en sådan situation att deras egna tankar kan fara 

iväg på villospår.

En annan försiktighetsåtgärd som nämns är att både troende 

män och troende kvinnor skall begränsa sina blickar och inte 

låta dem vandra runt ohämmat. 

Efter allt detta framställs den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, av Allah som en praktfull 

manifestation av ljuset (    an-núr), i vars grundläggande 

egenskaper ingår att ljuset varken är östligt eller västligt, utan 
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lyser upp åt båda håll med sitt sken, likt en lykta som antänder 

flera andra lyktor. I anslutning till detta nämns Profetens 

följeslagares, måtte Allah vara nöjd med dem, hem och hur den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

även tände deras andliga lyktor i deras hem.

Därefter ges exempel som rör de icke troende på två sätt. Det 

ena är att de eftersträvar att släcka sin törst och sitt behag 

genom att njuta av världsliga nöjen vilket i slutändan kommer 

att leda till en djup ångest, på samma sätt som den törstande i 

en öken uppfattar hägringen vara vatten, men då han når dit 

slutar det inte med något annat än att Allah vedergäller honom 

för sinnets bedräglighet. Istället för ljus faller lager av mörker 

över dem, på ett sätt som kan jämföras med att någon drunknar 

i ett djupt havs mörker, då tjocka moln täcker himlen, och det är 

så mörkt att han inte ens kan se sin egen utsträckta hand. 

I vers 52 berättas att en sann beskrivning av de troende är att 

när de kallas till Allah och Profeten, så hörsammar de kallelsen 

utan betänkande. Betydelsen av ”Framgång når sannerligen de 

troende” (23:2) förtydligas också här, då det konstateras att det 

är dessa som kommer att ha framgång. 

I kapitlet finns även ”versen om ställföreträdande” (ájat-al-

istikhláf ) som talar om att på samma sätt som Allah utnämnde 

Khalifer (ställföreträdare) efter de tidigare profeterna, så 

kommer även nya Khalifer att utses på Hans  befallning efter 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, även om detta sker till synes genom mänskliga 

mellanhänder. Ett av deras kännetecken skall då vara att Allah, 

efter det att de genomgått en period med oro och fara då folket 

trott att fienden kommer att besegra dem, kommer att återställa 

friden i de troendes hjärtan.

De troendes fullkomliga lydnad, som nämnts upprepade 

gånger, kännetecknas av att de inte bara lyder den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, utan 



även visar honom djup vördnad. Även då de samlas för att 

överlägga om någon samhällsfråga, så lämnar de aldrig 

sammankomsten utan den Helige Profetens, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, tillåtelse. De ohyfsade tillrättavisas 

med att de inte skall kalla på Profeten på samma sätt som de 

brukar kalla på varandra.

I slutet av kapitlet säger Allah att alla anspråk som 

människor gör kan vara antingen uppriktiga eller skenheliga. 

Allah känner bäst till i vilket tillstånd varje människa befinner 

sig.
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Sura AN-NÚR
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Detta är ett kapitel som Vi har 
uppenbarat och som Vi har gjort 
obligatorisk.  Vi har uppenbarat 
tydliga tecken i den på det att ni 
måtte ta er i akt.

3. Den otuktiga kvinnan och den
otuktige mannen, prygla var och 
en av dem med hundra rapp. Och 
låt icke medkänsla för de två 
gripa er rörande utförandet av  
den gudomliga lagen, om ni tror 
på Allah och den yttersta dagen. 
Och låt en grupp av de troende 
bevittna deras straff.

4. En otuktig man kan icke äkta
någon annan än en otuktig 
kvinna eller en avgudadyrkerska, 
och en otuktig kvinna kan icke 
äkta någon annan än en otuktig 
man eller en avgudadyrkare. Det 
är sannerligen förbjudet för de 
troende.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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5. Och de som förtalar dygdiga 
kvinnor men icke för fram fyra 
vittnen, prygla dem med åttio 
rapp och tillåt aldrig någonsin 
deras vittnesbörd därefter, ty det 
är de som är överträdarna, 
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6. utom de som sedan ångrar sig 
och förbättrar sig, ty Allah är i 
sanning Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

7. Och beträffande dem som 
anklagar sina hustrur för äkten-
skapsbrott och icke har några 
andra vittnen än sig själva, skall 
vittnesmålet från vem helst av 
sådana personer  vara tillräckligt 
om han vittnar fyra gånger i 
Allahs namn och säger att han 
verkligen är bland dem som talar 
sanning,

8. och hans femte ed skall vara 
att säga att Allahs förbannelse 
vare över honom om han är en 
lögnare.

9. Men det skall avvärja straffet 
från henne om hon vittnar fyra 
gånger i Allahs namn att han är 
en lögnare.

10. Och  hennes femte ed skall 
vara att säga att Allahs vrede 
vare över henne om han talar 
sanning.

11. Och var det icke för Allahs 
nåd och Hans barmhärtighet 
över er, och det faktum att Allah 
är Medlidsam och Vis, skulle ni ha 
kommit att sörja.
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12. De som hittade på den stora 
lögnen är förvisso en grupp bland  
er. Tänk icke att detta är skadligt 
för er, nej, det är bra för er. Var 
och en av dem skall få sin del av 
det han har förtjänat av synden, 
och den av dem som hade den 
huvudsakliga delen i den skall få 
ett svårt straff.
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13. När ni hörde om det, varför 
trodde icke de troende männen 
och de troende kvinnorna det 
bästa om sitt eget folk och sade: 
”Detta är en uppenbar lögn?”

14. Varför förde de icke fram  fyra 
vittnen för att bevisa det? Efter-
som de icke har fört fram de
efterfrågade vittnena, är de san-
nerligen lögnare i Allahs ögon!

15. Var det icke för Allahs nåd 
och Hans barmhärtighet över er i 
denna världen och i det tillkom-
mande, skulle ett stort straff ha 
drabbat er på grund av det skval-
ler  ni kastade er in i.

16. När ni snappade upp det ord 
som spreds av era tungor och  
sedan började uttala det med  era  
munnar om vilket ni icke hade 
någon verklig kunskap, och för-
modade att det inte var  viktigt, 
medan det  i Allahs ögon är något 
enormt.
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17. Och när ni hörde det, varför 
sade ni icke: ”Det tillkommer icke 
oss att tala om det. Helig är Du, å, 
Gud, detta är ett grovt förtal.” 

18. Allah förmanar er  att aldrig 
upprepa dess like, om ni är 
troende.

19. Och Allah förklarar befall-
ningarna för er och Allah är All-
Vetande, Vis.
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20. De som älskar att det otillbör-
liga skall spridas bland de troen-
de skall få ett smärtsamt straff  i 
denna världen och i den till-
kommande. Och Allah vet, och ni 
vet icke.

21. Och om det icke vore för 
Allahs nåd och Hans barmhärtig-
het över er och det faktum att 
Allah är Medlidsam och Barm-
härtig, skulle ni ha blivit tillintet-
gjorda.

22. Å, ni som tror! Följ icke 
satans fotspår, och vem som än 
följer satans fotspår skall veta att 
han, helt visst påbjuder till 
otillbörlighet och uppenbart ont. 
Och om det icke vore för Allahs 
nåd och Hans barmhärtighet 
över er, skulle icke en enda av er 
någonsin ha varit ren, men Allah 
renar vem Han behagar. Och 
Allah är Allhörande, Allvetande.
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23. Och låt icke dem bland er, 
som äger rikedom och makt, 
svära att icke ge något till släk-
tingar och till de behövande och 
till dem som har lämnat sina hem 
för Allahs sak. Låt dem förlåta och 
ha överseende. Önskar ni icke att 
Allah skall förlåta er? Och Allah 
är Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

24. De som förtalar kyska, obe-
tänksamma, troende kvinnor är 
sannerligen förbannade i denna 
världen och i det tillkommande. 
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25. på den dag när deras tungor 
och deras händer och deras fötter 
kommer att bära vittnesbörd mot 
dem för vad de brukade göra.

26. På den dagen kommer Allah 
att till fullo betala dem vad som 
med rätta tillkommer dem, och de 
kommer att veta att endast Allah 
är den Uppenbara Sanningen.

27. Onda gärningar är för onda
människor, och onda människor 
är benägna till onda gärningar. 
Och goda gärningar är för 
goda människor, och goda män-
niskor är benägna till goda gär-
ningar, de är oskyldiga till allt det 
bakdantarna anför. För dem 
finns förlåtelse och en hedervärd 
försörjning. 
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Och för dem finns ett allvarligt 
straff,

28. Å, ni som tror! Träd icke in i 
andra hus än era egna förrän ni 
har bett om tillstånd och hälsat 
på dess invånare. Det är bättre 
för er på det att ni måtte vara 
uppmärksamma.

29. Och om ni icke finner någon 
inne, träd icke in i dem förrän ni 
får tillstånd. Och om det sägs till 
er: ”Gå tillbaka”, gå då tillbaka, 
det är renare för er. Och Allah vet 
väl vad ni gör.
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30. Det är icke fel för er del att gå 
in i obebodda hus i vilka era 
tillhörigheter finns. Och Allah vet 
vad ni visar och vad ni döljer.

31. Säg till de troende männen att 
slå ned sina blickar och vaka över 
sina könsdelar. Det är renare för 
dem. Allah är förvisso väl medve-
ten om vad de gör.
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32. Och säg till de troende kvin-
norna att slå ned sina blickar och 
vaka över sina könsdelar, och att 
de icke visar sin skönhet eller sin 
utsmyckning, utom det som är 
synligt av den, och att de drar 
sina huvudkläden  över  barmen, 
och att de icke framhäver sin 
skönhet eller sin utsmyckning 
utom för sina äkta makar, eller 
för sina fäder, eller sina makars
fäder, eller sina söner, eller sina 
makars söner, eller sina bröder, 
eller sina brorsöner, eller sina
systersöner, eller deras kvinnor 
eller de som deras högerhänder 
besitter, eller sådana av manliga 
tjänare som icke har onda begär i 
sitt sinne, eller unga barn som 
ännu icke uppnått kunskap om 
kvinnors dolda kroppsdelar. Och 
att de icke stampar med sina 
fötter på ett sådant sätt att det de 
döljer av sin skönhet kanske blir 
synligt. Och å, ni troende, vänd ni 
er alla till Allah, så att ni måtte ha 
framgång.
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33. Och anordna äktenskap för 
änkorna bland er, och för era 
manliga slavar och kvinnliga 
slavar som är lämpliga till äkten-
skap. Om de är fattiga, kommer 
Allah att ge dem medel ur sin 
frikostighet och Allah är Frikos-
tig, Allvetande.

34. Och låt dem som icke finner 
medel till äktenskap bevara sig 
själva kyska, till dess att Allah 
skänker dem medel ur Sin frikos-
tighet. Och för dem av era slavar 
som önskar ett skriftligt frigiv-
ningskontrakt, skriv ned det för 
dem om ni känner till någon god 
förutsättning, och ge dem av den 
rikedom som i sanning tillhör 
Allah och som Han har skänkt er. 
Och tvinga icke era tjänarinnor 
till ett okyskt liv genom att låta 
dem förbli ogifta om de önskar att 
förbli kyska, så att ni kan söka 
det jordiska livets vinning. Men 
om någon tvingar dem, då kom-
mer Allah, efter det att de utsatts 
för tvång, att vara Förlåtande och 
Barmhärtig mot dem.
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35. Och Vi har sänt ned uppen-
bara tecken till er och exempel på 
dem som har gått bort före er, och 
en förmaning till de gudfruktiga.

36. Allah är himlarnas och jor-
dens Ljus. Hans ljus är som om 
det fanns en skimrande nisch i 
vilken det finns en lampa. Lam-
pan är i en glaskupa. Glaskupan 
är, som vore den en glittrande 
stjärna. Den (lampan) är tänd 
med oljan från ett välsignat träd, 
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37. Detta ljus lyser upp hus 
beträffande vilka Allah har före-
skrivit att de skall bli upphöjda 
och att Hans namn skall kommas 
ihåg i dem. I dem lovprisas  Han 
på morgnarna och på kvällarna, 
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ett olivträd, varken från öst eller 
från väst, vars olja nära nog 
skulle lysa fram även om elden 
icke snuddade vid den. Ljus på 
ljus! Allah vägleder vem helst 
Han behagar till Sitt ljus. Och 
Allah framställer liknelser för 
människor, och Allah känner till 
fullo alla ting.

38. av människor som varken 
handel eller köpslående avleder 
från ihågkommelsen av Allah och 
förrättandet av bönen och beta-
landet av Zakát. De fruktar den 
dagen då hjärtan och ögon kom-
mer att vara rörda,

39. så att Allah måtte ge dem den 
bästa belöningen för deras gär-
ningar och ge dem ännu mer 
genom Sin frikostighet. Och Allah 
förser vem Han än behagar utan 
mått.

40. Och när det gäller de som icke 
tror, är deras gärningar som en 
hägring i en öken. Den törstige 
tror att det är vatten till dess att 
han, när han kommer fram till 
det, finner det vara ingenting. 
Och han finner att Allah är där 
och då till fullo betalar honom 
hans räkning, och Allah är Snabb 
i att föra räkenskap.
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41. Eller också är deras gärning-
ar som tjocka lager av mörker 
utbredda över ett stort och djupt 
hav, som täcks av en våg över 
vilken det finns en annan våg, 
över vilken det finns moln, lager 
på lager av mörker, ett över det 
andra. När han räcker ut sin 
hand kan  han knappast se den, 
och den som Allah icke ger
något ljus, för honom finns det 
inget ljus alls.
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42. Ser du icke att det är Allah 
Vars lovprisningar alla firar som 
finns i himlarna och på jorden 
och så gör fåglarna med sina 
vingar utbredda? Var och en vet 
sitt eget sätt att be och lovprisa. 
Och Allah vet väl vad de gör.

43. Och himlarnas och jordens 
Konungadöme tillhör Allah, och 
återväntandet skall bli till Allah.

44. Ser du icke att Allah driver 
molnen, sedan förenar Han dem, 
sedan tornar Han upp dem så att 
du ser regn strömma fram från 
dess mitt? Och från skyn sänder 
Han ned moln lika  berg i vilka det 
finns hagel, med vilket Han slår 
vem Han behagar, och avvärjer 
det från vem Han behagar. Flam-
man från dess blixt kan närapå ta 
bort synen.

45. Allah växlar natten och da-
gen. I det finns förvisso en läxa för 
dem som har ögon.

Kapitel 24 AN-NÚR Del 18



46. Allah har skapat varje djur 
från vatten. Av dem finns det 
några som krälar på sina bukar, 
och av dem finns det några som 
går på två fötter, och bland dem 
finns några som går på fyra. Allah 
skapar vad Han vill. Allah har 
förvisso makt att göra allt Han 
önskar.

47. Vi har sannerligen sänt ned 
uppenbara tecken. Och Allah 
vägleder vem Han behagar
till den rätta vägen.
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48. Och de säger: ”Vi tror på Allah 
och på sändebudet och vi lyder.” 
Efter det vänder sig sedan några 
av dem bort. Men de är icke alls
troende.

49. Och när de kallas till Allah 
och Hans sändebud, så att han 
kan döma mellan dem, tänk! En 
grupp av dem vänder sig bort.

50. Och om de anser rätten vara 
på deras sida, kommer de spring-
ande till honom i full underkas-
telse.

51. Är det så att det finns en 
sjukdom i deras hjärtan? Eller 
tvivlar de eller fruktar de att Allah 
och Hans sändebud  kommer att 
vara orättvisa mot dem? Nej, det 
är de själva som är orättfärdiga.

52. De troendes svar när de
kallas till Allah och Hans sände-
bud , så att han kan döma mellan 
dem, är enbart att de säger: ”Vi 
hör och vi lyder.” Och det är de 
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53. Och vem helst som lyder 
Allah och Hans sändebud och 
fruktar Allah och tar Honom till 
värn som skydd, det är de som 
kommer att bli framgångsrika.
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som kommer att ha framgång.

54. Och de svär sina starkaste 
eder vid Allah att de, om du 
befaller dem, förvisso kommer att 
gå fram. Säg: ”Svär  icke, det som
begärs av er är verklig lydnad 
inför det som är tillbörligt.” Allah 
är förvisso medveten om vad ni 
gör.

55. Säg: ”Lyd Allah och lyd sän-
debudet.” Men om de vänder sig 
bort, kom då ihåg att när det 
gäller vem helst som gör så, 
kommer denne att ställas till 
svars för det han har gjort, så 
som även ni kommer att ställas 
till svars för det ni har gjort. Och 
om ni lyder honom kommer ni att 
bli rätt vägledda. Och sändebu-
det är icke ansvarig för något 
annat än att framföra budskapet.

56. Allah har lovat dem bland er 
som tror och gör goda gärningar 
att Han förvisso kommer att göra 
dem till ställföreträdare på jord-
en, så som Han utsåg andra till 
ställföreträdare före dem, och att 
Han för dem förvisso kommer att 
befästa deras religion, som Han 
har utvalt för dem, och att Han i 
utbyte förvisso kommer att skän-
ka dem trygghet och fred efter 
deras fruktan. De kommer att 
dyrka Mig och de kommer icke att 
sätta någon vid Min sida. De som 
sedan är otacksamma efter det, 
kommer att vara de upproriska.
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57. Och förrätta bönen och betala 
Zakát och lyd sändebudet, på det 
att ni måtte visas barmhärtighet.

58. Tänk icke att de som  icke tror 
skulle kunna omintetgöra Vår 
plan på jorden, deras vistelseort 
är helvetet, och det är sannerli-
gen en ond tillflyktsort.

59. Å, ni som tror! Låt de som era 
högerhänder besitter och de av er 
som icke nått puberteten be er 
om tillstånd vid tre tillfällen
innan de kommer in i era privata 
rum, före morgonbönen, och när 
ni lägger era kläder åt sidan på 
middagen under sommaren, och
efter nattbönen. Dessa är tre 
tider för privatliv åt er. Vid andra 
tider vilar inget klander på
vare sig er eller dem, ty de måste 
röra sig fritt för att passa upp på 
andra. Sålunda klargör Allah 
tecknen för er, ty Allah är 
Allvetande, Vis.

60. Och när barnen bland er når 
puberteten, skall de också be om 
tillstånd, så som de som nämn-
des före dem bad om tillstånd. 
Sålunda gör Allah Sina befall-
ningar tydliga för er, och Allah är 
Allvetande, Vis.

61. Beträffande gamla kvinnor 
som passerat åldern för gifter-
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mål, vilar det inget klander över 
dem om de lägger sin yttre kläd-
nad åt sidan utan att medvetet 
framhäva sin skönhet. Och om de 
önskar utöva mer försiktighet för 
att akta på sin renhet,  det är 
ännu bättre för dem. Och Allah är 
Allhörande, Allvetande.

62. Det finns ingen synd för den 
blinde, och det finns ingen synd 
för den lame, och det finns ingen 
synd för den sjuke och ingen för 
er själva i att ni äter från era egna 
hus, eller era fäders hus, eller era 
mödrars hus, eller era bröders 
hus, eller era systrars hus, eller 
era farbröders hus, eller era 
fastrars hus, eller era morbrö-
ders hus, eller era mostrars hus, 
eller från de hus till vilka nycklar-
na är i er ägo, eller från en av era 
vänners hus. Icke heller finns det 
någon synd i varken att ni äter 
gemensamt eller var och en för 
sig. Men när ni går in i ett hus, 
hälsa ert folk med en fridshäls-
ning, en hälsning från er Herre, 
full av välsignelse och renhet. 
Sålunda förklarar Allah befall-
ningarna för er, så att ni kan 
förstå.

63. Sanna troende är sannerligen 
endast de som tror på Allah och 
på Hans sändebud och som, när 
de är hos honom i något ärende 
av allmän karaktär, icke går iväg 
förrän de har bett honom om 
tillstånd. De som ber dig om 
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tillstånd, är förvisso de som i 
sanning tror på Allah och Hans 
sändebud. Så när de ber dig om 
tillstånd för något av sina ären-
den, ge tillstånd till dem du vill, 
och be Allah om förlåtelse för 
dem, Allah är sannerligen Syn-
nerligen Förlåtande, Barmhärtig.

64. Behandla icke er emellan 
sändebudets kallelse som en 
kallelse från en av er själva till en
annan. Allah känner sannerligen 
dem av er som förstulet smyger 
sig iväg. Så låt dem som går trots 
Hans befallning,  ta sig i akt så att 
icke en prövning drabbar dem 
eller ett plågsamt straff hinner 
upp dem.

65. Hör hit! Vad helst som finns i 
himlarna och på jorden tillhör 
Allah. Han vet sannerligen vad ni 
är! Och på den dagen då de 
kommer att återföras till Honom, 
kommer Han att upplysa dem om 
vad de gjorde. Och Allah vet till 
fullo allting.
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Kapitel 25

AL-FURQÁN

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den sista perioden i 

Mecka (mákka) och innehåller sjuttioåtta verser.

I inledningen av kapitlet berättas att Allah givit den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, al-

furqán, alltså den enastående måttstock, som gör klar 

åtskillnad mellan sant och falskt. Det är samma måttstock som 

upprepade gånger nämnts i kapitel an-núr. I detta kapitel ges 

fler exempel på detta.

Ett av dem är att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, inte bara förmådde åstadkomma en klar 

förändring hos människorna i sin omgivning, utan att han 

tilldelades den enastående al-furqán i form av Qur’anen, som 

urskiljer all slags sanning från falskheten i världen. 

Som svar på de häpnadsväckande mirakel som den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, utförde, 

visade fienden en påhittad måttstock för profetämbetet och 

undrade vad som hänt med denne profet som äter mat och 

vandrar runt på gatorna? Varför har ingen ängel stigit ned med 

honom så att de tillsammans kunnat förkunna tron och varna? 

Likaså hade fienden även kännetecknet att det borde komma en 

synbar skatt från himlen till profeten. I själva verket brukar 

denna oändliga skatt skickas i form av en fullkomlig lära och 

inte som någon världslig skatt. 

Likaså bör en profet enligt dem även ha praktfulla trädgårdar 

där han kan äta enligt behag utan att behöva anstränga sig. 

Allah bemöter detta och berättar att Han kommer att tilldela 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, sådana trädgårdar och palats i paradiset som de 
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okunniga inte ens kan ana.

Deras påstående om att en som vandrar omkring på gatorna 

inte kan vara ett sändebud förkastas och i en följdfråga krävs 

det av dem att de bör nämna en enda bland de tidigare 

profeterna som inte vandrade runt på gatorna som andra 

människor gör. Om de inte kan ge något exempel innebär det att 

de fullständigt förnekar profetämbetet och anser att Allah inte 

kan göra någon till profet. När det gäller änglarnas nedstigande 

över de icke troende så kommer detta förvisso att inträffa, men i 

så fall med budskap om deras undergång och ett straff som de 

inte kan undkomma.

En invändning som de har haft mot den Ädla Qur’anen är 

varför den inte uppenbarades i ett stycke på en och samma 

gång? I själva verket kan det finnas flera orsaker till detta. En av 

dem är att det var tidens krav som fordrade att verser ur den 

Ädla Qur’anen skulle uppenbaras i enlighet med omgivningens 

behov. I takt med att brister och svagheter framkom, 

uppenbarades verser som belyste den aktuella situationen.  En 

annan är att den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, hjärta skulle förlänas ståndaktighet genom 

ständigt återkommande tecken och mirakel, och att han skulle 

få uppleva dem under hela den period när den Ädla Qur’anens 

uppenbarades. Sedan är detta även ett bevis för att det inte var 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, som sammanställde den Ädla Qur’anen, eftersom en 

uppenbarelse som sträcker sig över en tid på tjugotre år inte 

kan ha en sådan ordning och vara så flytande. Hur kan någon 

som varken kan läsa eller skriva överblicka en period på 

tjugotre år?

Även den Utlovade Messias, frid vare med honom, har nämnt 

visheten i detta. Han skriver att den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, genomgick oerhört farliga 

situationer under denna tjugotreårsperiod. Under hemska 
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strider befann han sig mitt på slagfältet, framför sina 

följeslagare och kämpade mot fienden. Under denna period 

försökte någon även förgifta honom. Men Allah lät honom inte 

gå bort förrän hela lagen (sharía) hade uppenbarats. Det 

gradvisa uppenbarandet av den  Ädla Qur’anens är således ett 

enastående mirakel.

Likaså har kännetecknen för Guds, den Nåderike, tjänare

(                  ’ibádur-rahmán) återgivits i slutet av kapitlet och 

det berättas för den Helige Profeten  att  på samma sätt som 

himlen har tolv stjärnor (        al-burúdj) så kommer även tolv 

reformatorer att komma efter honom för att försvara religionen. 

Sedan kommer även fullmånen (en liknelse för den utlovade 

Messias, övers.anm.) att uppstå. Fullmånen, den utlovade 

Messias, kommer att få ett fullkomligt andligt ljus från den 

Helige Profeten, precis som månen får sitt ljus från solen.  

I samma avsnitt nämns följande egenskaper hos Guds 

tjänare (                 ’ibádur-rahmán): Måttfullhet, ödmjukhet 

och att deras liv är fulla av tillbedjan, vilket leder till att de 

erhåller alla slag av utmärkelser. I den sista versen av detta 

kapitel står det varför de tillbringar sina liv i bön, stående och 

bugande. Detta för att bön och vädjan är den enda vägen till att 

få ett evigt liv av Allah, och den som förnekar detta och vänder 

sig bort från Honom kommer att drabbas av fruktansvärda 

andliga sjukdomar som aldrig kommer att gå över.



Sura AL-FURQÁN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Välsignad vare Han, Som har 
sänt ned urskiljningen till Sin 
tjänare, så att denne kan vara en
varnare för alla världarna,

3. Han (Allah) som himlarnas 
och jordens konungarike tillhör. 
Han har icke tagit Sig någon son, 
och Han har ingen medhjälpare i 
konungadömet, och Han har 
skapat allt och fastställt dess 
rätta mått för det.

4. Ändå har de tagit avgudar 
bredvid Honom, vilka icke skapar 
någonting utan själva är skapa-
de, och som icke har någon
makt att skada eller gagna sig 
själva, icke heller styr de död eller 
liv eller uppståndelse.

5. Och de som icke tror säger: 
”Det är ingenting annat än en 
lögn som han (Profeten) har 
smitt, och andra människor har 
hjälpt honom med det.” De har 
sannerligen begått en orättvisa 
och en falskhet.

6. Och de säger: ”Detta är fabler 
från forntiden, och han (Profeten) 
har fått dem nedskrivna, och
de dikteras för honom morgon 
och afton.”

7. Säg: ”Han Som känner varje 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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8. Och de säger: ”Vad för slags 
sändebud är detta eftersom  han 
äter mat och vandrar omkring på 
gatorna? Varför har icke en ängel
sänts ned till honom på det att 
han måtte vara en varnare med 
honom?

9. Eller också skulle en förmö-
genhet ha sänts ned till honom, 
eller skulle han ha haft en träd-
gård att äta från.” Och syndarna 
säger: ”Ni följer bara en förhäxad 
man.”

10. Se hur de hittar på liknelser 
för dig! Sålunda har de irrat vilse 
och kan icke finna vägen.

11. Välsignad är Han Som om 
Han behagar, tilldelar dig något 
bättre än allt det, paradisets 
trädgårdar genomflutna av bäck-
ar, och Som också kommer att 
tilldela dig palats.

12. Nej, de förnekar timmen och 
för dem som förnekar timmen, 
har vi berett en flammande eld.

13. När den ser dem från en 
avlägsen plats, kommer de att 
höra dess raseri och rytande.

hemlighet i himlarna och på jor-
den har uppenbarat det. Han är 
verkligen Synnerligen Förlå-
tande, Barmhärtig.”

14. Och när de kastas in i en 
trång plats nära den, samman-
kedjade, kommer de där att be 
om förintelse.

15. ”Be icke om en förintelse 
denna dag, utan bed om många 
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16. Säg: ”Är detta bäst eller evig-
hetens trädgårdar, som är utlo-
vade till de rättfärdiga? Det 
kommer att bli deras belöning 
och slutliga tillflykt.”

17. I den kommer de att ha vad 
helst de önskar, och förbli i den 
för alltid. Det är ett bindande löfte  
från din Herre att alltid be om. 

18. På den dagen när Han kom-
mer att samla dem och de vilka de 
tillber bredvid Allah, kommer 
Han att fråga dem: ”Var det ni 
som vilseledde dessa Mina tjän-
are, eller irrade de själva bort 
från vägen?”

19. De kommer att svara: ”Helig 
är Du. Det var icke rätt av oss att 
ta andra beskyddare än Dig, men 
Du skänkte detta livets goda till 
dem och deras fäder till dess att 
de glömde varningen och blev ett 
tillintetgjort folk.”

20. Sedan skall Vi säga till avgu-
dadyrkarna: ”De har givit er 
lögnen beträffande det  ni sade, 
så ni kan icke avvärja straffet, 
icke heller kan ni  få  hjälp.” Och 
vem helst av er som felar skall Vi 
låta smaka ett svårt straff.

förintelser.”

21. Och Vi sände icke några 
sändebud före dig utan att de 
förvisso åt mat och vandrade
omkring på gatorna. Och Vi gör 
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22. Och de som icke väntar sig ett 
möte med Oss säger: ”Varför har 
icke änglar sänts ned till oss?” 
Eller: ”Varför ser vi icke vår 
Herre?” De är helt visst alltför 
stolta över sig själva och har 
storligen överskridit alla gränser.

23. På den dag när de ser änglar-
na - det kommer icke att finnas 
några goda nyheter for de skyldi-
ga på den dagen, och de kommer 
att säga: ”Om det ändå hade 
funnits en oöverstiglig skilje-
mur!”

24. Och Vi skall vända Oss mot 
varje del av deras gärningar
och Vi skall förvandla det till ett 
utspritt stoft.

25. På den dagen kommer him-
lens invånare att ha det bättre 
ställt beträffande sin stadig-
varande vistelseort, och bättre 
ställt när det gäller sin tillfälliga 
viloplats.

26. Och på den dagen när mol-
nens mullrande får himlen att 
brista  itu, och änglarna skall 
skickas ned i stora antal, 

några av er till prövningar för 
andra. Vill ni då vara ståndakti-
ga?  Och din Herre är Allseende.

27. på den dagen skall det sanna 
konungadömet  tillhöra Gud, den 
Nåderike, och det skall bli en svår 
dag för de icke troende.
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28. Akta er för den dagen då syn-
daren kommer att bita sig i hän-
derna i ren hjälplöshet. Han kom-
mer då att säga: ”Å, om jag ändå 
hade följt samma väg som sände-
budet!

29. Ack, ve över mig! Om jag ändå 
aldrig hade tagit en syndare till 
nära  vän!

30. Han ledde mig bort från på-
minnelsen efter det att den hade 
kommit till mig.” Och satan är 
människans främste svikare.

31. Och sändebudet kommer att 
säga: ”Å, min Herre, mitt folk 
behandlade sannerligen denna 
Qur’an som något  övergivet.”

32. Sålunda gjorde Vi för varje 
profet en fiende från syndarna 
och din Herre är tillräcklig som 
Vägledare och Hjälpare.

33. Och de som icke tror säger: 
”Varför uppenbarades icke hela 
Qur’anen på en gång för honom?” 
Vi har uppenbarat den på detta 
sätt så att Vi kan styrka ditt 
hjärta med den. Och Vi har 
ordnat den i den bästa utform-
ningen.”

34. Och de kommer icke till dig 
med en invändning utan att Vi 
förser dig med sanningen och en 
utmärkt förklaring.

35. De som kommer att samlas 
liggande framstupa till helvetet, 
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36. Vi gav Moses boken och 
förordnade hans broder Aron 
tillsammans med honom som  
hans  medhjälpare.

37. Och Vi sade: ”Gå båda två till
folket som har förkastat Våra 
tecken.” Sedan förintade Vi dem, 
en fullständig förintelse.

38. Och beträffande Noaks folk, 
när de förkastade sändebuden 
dränkte Vi dem och Vi gjorde
dem till ett tecken för mänsklig-
heten. Och Vi har berett ett 
smärtsamt straff för syndarna.

39. Och Vi förintade ’Ad och 
Thamúd och Brunnens folk och 
många släktled mellan dem.

40. Och till vart och ett framställ-
de Vi de tidigare folkens exempel,  
och var och en förintade Vi full-
ständigt.

41. Och de måste ha besökt sta-
den över vilken ett ont regn föll. 
Har de icke sett den? Nej, de 
förväntar sig att icke bli uppresta 
efter döden.

de kommer att vara i den värsta 
belägenheten och mest avlägsna 
från den rätta vägen.

42. Och när de ser dig, driver de 
bara med dig, och säger: ”Vad! Är 
detta den, som Allah har sänt 
som sändebud?
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43. Han hade nästan lett oss bort 
från våra gudar, om vi icke hade 
hållit stadigt fast vid dem.” Och 
de skall veta, när de ser straffet, 
vem som är mest avlägsen från 
den  rätta  vägen. 

44. Har du sett den som tar sitt 
eget onda begär till gud? Kan du 
då vara en väktare över honom?

45. Tror du att de flesta av dem  
hör eller förstår? De är bara som 
kreatur, nej, de är ännu mer 
vilsegågna från den rätta vägen.

46. Ser du icke hur din Herre 
förlänger skuggan? Och om Han 
hade behagat kunde Han ha gjort 
den stillastående. Sedan gör Vi 
solen till en vägledare för den.

47. Sedan drar Vi in den mot Oss 
Själva, en lätt indragning.

48. Och det är Han Som har gjort 
natten  till ett täckelse för er, och 
Som har gjort sömnen till vila, och 
Han har gjort dagen till att gå upp 
på.

49. Och det är Han Som sänder 
vindarna som glada nyheter före 
Sin barmhärtighet, och Vi sänder 
ned rent vatten från molnen,

50. så att Vi därigenom kan ge liv 
åt ett dött land, och ge att dricka 
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51. Och Vi har framställt den för
dem på olika sätt så att de kan  ta 
sig i akt, men de flesta människor 
skulle förkasta allt utom otro.

52. Om Vi hade velat kunde Vi 
förvisso ha upprest en varnare i 
varje stad,

53. så lyd icke de icke troende och 
kämpa emot dem med den 
(Qur’anen), en mäktig kamp.

54. Och det är Han Som har låtit 
de två haven flyta, ett välsma-
kande och sött och ett salt och 
beskt, och mellan dem har Han 
placerat en barriär och en oöver-
stiglig skiljevägg.

55. Och det är Han som har 
skapat människan från vatten, 
och har gjort släktingar till
henne genom hennes avkomma 
och släktingar genom äktenskap, 
och din Herre är Allsmäktig.

56. Och bredvid Allah tillber de 
det som varken kan gagna eller 
skada dem. Och den icke troende 
arbetar alltid för att stödja dem 
som kämpar mot hans Herre.

till Vår skapelse, boskap och 
människor i stora antal.

57. Och Vi har icke sänt dig utom 
som en glädjebudbärare och en 
varnare.
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58. Säg: ”Jag ber er icke om nå-
gon ersättning för det, utom att 
den som så väljer kan  ta en väg  
till sin Herre.”

59. Och lita du på den Levande, 
Som icke dör, och prisa Honom 
med Hans lovprisning. Och Han 
är tillräcklig som Kännare av 
Sina tjänares synder,

60. Han Som skapade himlarna 
och jorden och allt som är emel-
lan dem i sex perioder, sedan 
satte Han Sig stadigt på tronen.  
Den  mest Nåderike,  fråga du då 
Honom,  som är väl informerad.

61. Och när det sägs till dem: 
”Underkasta er Gud, den Nåde-
rike”, säger de: ”Och vem är Gud, 
den Nåderike? Skall vi underkas-
ta oss vad helst du ber oss?” Och 
det ökar deras motvilja.

62. Välsignad vare Han Som har 
gjort stjärnbilderna på himlen 
och i dem placerat solen och  
månen, båda lysande.

63. Och det är Han Som  har gjort 
natten och dagen, var och en 
följande på den andra för den 
som önskar minnas, eller som
önskar vara tacksam.

64. Och Guds, den Nåderike,  
tjänare är de som  värdigt van-
drar på jorden och när de okunni-
ga tilltalar dem, svarar de: ”Frid!”
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65. Och de som tillbringar natten  
inför sin Herre, nedfallna i bön  
och stående,

66. och som säger: ”Vår Herre,  
avvänd helvetets straff från oss,  
ty dess straff är en bestående 
plåga,

67. det är sannerligen ett ont 
ställe som tillfällig viloplats och 
som stadigvarande vistelseort,”

68. och de som varken slösar eller 
knusslar när de ger ut, utan 
väljer en medelväg mellan de två,

69. och de som icke åkallar någon 
annan gud bredvid Allah, icke 
heller dräper en person, dräpan-
det av vilken Allah har förbjudit,
utom för en rättvis sak, och icke 
heller begår otukt, ty den som gör 
det skall möta straffet för sin 
synd,

70. för honom skall straffet för-
dubblas på uppståndelsens dag, 
och han kommer att vanärad  
förbli däri,

71. utom de  som ångrar sig och 
tror och gör rättfärdiga handling-
ar, ty för dessa kommer Allah att 
ändra deras onda gärningar till
goda, och Allah är Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig,

72. och de som ångrar sig och gör 
rättfärdiga gärningar, och verkli-
gen vänder sig till Allah med sann 
ånger,
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73. och de som icke bär falskt 
vittnesbörd, och när de passerar 
något fåfängligt, går de förbi med 
värdighet,

74. och de, som när de påminns 
om sin Herres tecken, icke faller 
ned döva och blinda för det,

75. och de som säger: ”Vår Herre 
skänk oss våra ögons välbehag 
genom våra äkta makar och
barn, och gör var och en av oss till 
en ledare för de rättfärdiga.”

76. Det är sådana som kommer 
att belönas med en upphöjd   
plats  i  paradiset, för att de var
ståndaktiga, och där de kommer 
att tagas emot med hälsning och 
frid,

77. och förbli däri. Utmärkt är det 
som tillfällig viloplats och stadig-
varande  vistelseort.

78. Säg till de icke troende: ”Utom 
för er bön  till Honom  skulle min 
Herre icke alls bry sig om er.” Ni 
har sannerligen förkastat san-
ningen och straffet för ert förkas-
tande kommer nu  att klyva  er.
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Kapitel 26

ÁSH-SHU’ARÁ’

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tvåhundratjugoåtta verser.

Även detta kapitel inleds med en förkortning (       al-

muqátta’at) och bokstaven ”s” (Ó sín) används för första gången 

på det sättet. Den kan ha olika betydelser, men vissa 

sakkunniga tolkar bokstäverna på följande sätt: ”t” (Ø  tá)  

betyder ”den Gode” (     taj-jib ),  ”s” (Ó sín) betyder ”den 

Allhörande” (       as-samí’ ) och ”m”  (ã   mím) betyder  ”den All-

vetande” (        al-’alím). 

I slutet av det föregående kapitlet beskrevs att då en 

människa avstår från bön och på så sätt bryter sin relation med 

Allah, drabbas hon av olika slags andliga åkommor. Som 

exempel på detta nämns i det här kapitlet olika folkslag som 

förnekat bönens betydelse, vilket då resulterade i att Allah 

behandlade dem på så sätt. Efter att ha nämnt varje folkslag 

upprepas de gudomliga attributen ”den Allsmäktige, den 

Barmhärtige” (              al-’azíz, ar-rahím), vilket visar på att 

Gud av Sin barmhärtighet kommer att ge dem ännu en 

möjlighet till bättring. Men trots att detta skett upprepade 

gånger så har de alltid avvisat sanningen, och Allah har 

förbarmat sig över dem med ny barmhärtighet.

Att ”den Allsmäktige” (       al-'azíz) upprepas visar att trots 

att fienderna har försökt förolämpa och förnedra profeterna, så 

har Gud alltid givit dessa profeter ära och ryktbarhet.

Därefter uppmanas den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, till att varna sina närstående 

släktingar för att de kommer att få ett ont slut, och att sänka 

barmhärtighetens vingar över de andligen anhöriga han fått. 



Om de icke troende envisas med sitt förnekande, uppmanas 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, förkunna att han är fri från deras trolöshet och att han 

endast hyser tillit till Allah, den Mäktige, den Vise, den 

Barmhärtige, som Hörsammar böner och Som är den 

Allvetande.

Sedan ges ett bevis som klart och tydligt visar att sataner  

icke kan skada profeter, eftersom profeterna varken är lögnare 

(      affák) eller syndare (      athím), och alla i deras omgivning 

är vittne till detta. 

Till det storslagna i den skrift som uppenbarats för den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, ingår 

även dess enastående lyriska och poetiska stil, och på grund av 

den Heliga Qur’anens vältalighet var det många poeter som 

slutade upp med att dikta. Men det vore felaktigt att förmoda att 

detta innebar att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, själv var en förträfflig poet, eftersom 

poeter ”planlöst vandrar omkring i varje dal” (vers 226). medan 

den Heliga Qur’anen inte alls är den typen av skrift.

Därtill har alla de muslimer som trott och handlat rättfärdigt 

och  skrivit poesi uteslutits från kritiken mot poeter. Orden ”De 

som tror och gör rättfärdiga gärningar och kommer ihåg Allah 

mycket och endast försvarar sig efter det att de har gjorts orätt” 

(vers 228) syftar på de muslimska poeter som hämnades genom 

sin poesi då de icke troendes satiriska poeter angrep den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, med sina 

ord.
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Sura ÁSH-SHU’ARÁ’
(Uppenbarad före hidjra)

2. Tá Sín Mím.*

3. Detta är den tydliga bokens 
verser.

4. Måhända kommer du att sörja 
dig till döds för att de icke tror.

5. Om Vi behagar kan Vi sända 
ned ett tecken från  himlen  till 
dem, så att deras nackar kommer 
att buga sig ned inför det.

6. Och det kommer icke en ny 
påminnelse till dem från Gud, 
den Nåderike, utan att de vänder 
sig bort från den.

7. De har sannerligen behandlat 
den som en lögn, men snart 
kommer nyheterna att nå dem 
om det de gjorde narr av.

8. Ser de icke jorden, hur många 
av varje ädel art har Vi icke låtit 
växa därpå?

9. I det finns det sannerligen ett 
tecken för människorna, men de 
flesta av dem  vill icke tro.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*26:2 Renhetens, den Allhörande, Allvetande Herre.
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10. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

11. Och kom ihåg när din Herre 
kallade Moses och sade: ”Gå till 
det felande folket, 

12. Faraos folk. Vill de icke frukta 
Gud?”

13. Han sade: ”Min Herre, jag 
fruktar att de kommer att be-
handla mig som en lögnare,

14. och mitt bröst är betryckt och 
min tunga talar icke flytande, så 
sänd bud till Aron,

15. och jag  är efterlyst av dem för 
en påstådd förbrytelse, så jag 
fruktar att de kommer att döda 
mig.”

16. Gud sade: ”Icke så, gå då ni
båda med Våra tecken. Vi är med 
er och Vi hör.

17. Så gå till Farao och säg: ’Vi är 
sändebuden från världarnas 
Herre,

18. för att säga till dig att sända 
Israels barn  med oss.’”

19. Farao  sade:  ”Uppfostrade vi
dig icke som barn bland oss? Och 
du bodde hos oss under många år 
av ditt liv,
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21. Moses sade: ”Jag gjorde det 
då, och jag var en av dem som 
gjorde fel,

22. så jag flydde från er när jag 
fruktade er, sedan gav min Herre 
mig befogenhet och vishet och 
gjorde mig till ett av sändebuden.

23. Och detta är den ynnest, 
vilken du nu pikar mig för, att du 
har förslavat Israels barn?”

24. Farao sade: ”Och vad är 
världarnas Herre?”

25. Moses sade: ”Herren över 
himlarna och jorden  och allt det 
som är mellan de två, om
ni vill låta er övertygas.”

26. Farao sade till dem runt 
omkring honom: ”Hör ni icke vad 
han säger?”

27. Moses sade: ”Er Herre och 
fordom era fäders Herre.”

28. Farao  sade: ”Detta ert sände-
bud som har sänts till er är helt 
förvisst en galning.”

29. Moses sade: ”Herren  över öst 
och väst och över allt som är 
mellan de två, om ni bara kunde 
förstå.”

20. och du begick det dåd du 
begått, och du är en av de 
otacksamma.”

30. Farao  sade: ”Om du tar dig 
en annan gud än mig, kommer 

618

Kapitel 26 ÁSH-SHU’ARÁ’ Del 19



31. Moses sade: ”Vad, även fast 
jag skaffar dig något som är 
uppenbart?”

32. Farao  sade: ”Visa det då, om 
du talar sanning.”

33. Så Moses kastade ned sin 
stav, och se! Den var en helt 
synlig orm.

34. Och han sträckte ut sin hand 
och tänk! För åskådarna  verka-
de  den vara  vit.

35. Farao sade till stormännen 
runt omkring sig: ”Detta är verk-
ligen en skicklig magiker,

36. han försöker driva ut er ur ert 
eget land genom sin magi. Vad 
råder ni nu till?”

37. De sade: ”För bort honom och 
hans broder för ett tag, och sänd 
in härolder i staderna,

38. vilka skall hämta varje skick-
lig  häxmästare åt dig.”

39. Så magikerna samlades  ihop 
vid den avtalade tiden på den 
fastställda dagen,

40. och det sades till folket: ”Vill 
ni också samla ihop er?

jag säkerligen att kasta dig i 
fängelse.”
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42. Och när häxmästarna kom, 
sade de till Farao: ”Skall vi få en 
belöning om vi blir segrare?”

43. Han  sade: ”Ja, och då kom-
mer ni förvisso att vara bland 
mina gunstlingar.”

44. . Moses sade till dem: ”Kasta  
nu vad ni har att kasta.”

45. Så de kastade ned sina rep 
och sina stavar och sade: ”Vid 
Faraos ära, det är säkerligen
vi som kommer att vinna.”

46. Sedan kastade Moses ned sin 
stav, och se! Den svalde allt det 
som de hade tillverkat.

47. Därpå drevs häxmästarna till 
att ödmjukt falla ned inför Gud,

48. de sade: ”Vi tror på världar-
nas Herre,

49. Moses och Arons Herre.”

50. Farao sade: ”Har ni trott på 
honom innan jag gav er tillstånd? 
Han är sannerligen er ledare som 
har lärt er trolleri. Men ni skall
veta konsekvenserna av det. Jag 
kommer högst troligen att hugga 

41. Så att vi kan följa häxmästar-
na om de är segrare?”
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51. De sade: ”Det gör oss ingen 
skada, vi skall återvända till vår 
Herre,

52. vi hoppas att vår Herre skall 
förlåta oss våra synder eftersom 
vi är de första bland de troende.”

53. Och Vi uppenbarade för 
Moses, och sade: ”För bort Mina 
tjänare om natten, ni kommer 
säkerligen att bli förföljda.”

54. Och Farao sände in härolder i 
städerna och de  kungjorde:

55. ”Dessa är en liten skara,

56. och ändå har de förolämpat 
oss,

57. och vi är en hel hop fullt 
beredda och på passliga.”

58. Så Vi körde bort dem från 
trädgårdar och källor,

59. och rikedomar och en heder-
värd boning.

60. Så var det sannerligen, och Vi 
gav allt detta som arvslott till 
Israels barn.

61. Och Faraos härskaror förfölj-
de och hann upp dem i solupp-
gången.

av era händer och era fötter på 
motsatta sidor och jag kommer 
högst troligen att korsfästa er 
alla.”
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64. Då uppenbarade Vi för Mo-
ses: ”Slå på havet med din stav.” 
Därvid delade det sig och
varje del såg ut som en jättelik 
vall.

65. Och Vi lät de andra närma sig 
den platsen.

66. Och Vi räddade Moses och 
alla de som var med honom.

67. Sedan dränkte Vi de andra.

68. I detta finns det sannerligen 
ett tecken, men de flesta av dessa 
ville icke tro.

69. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

70. Och läs upp Abrahams his-
toria för dem.

62. Och när de två skarorna blev 
synliga för varandra sade Mose 
följeslagare: ”Vi är förvisso upp-
hunna.”

63. ”Nej, tala inte så,” sade han, 
”Min Herre är med mig. Han 
kommer att leda mig  rätt.”
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till sitt folk: ”Vad dyrkar ni?”

72. De sade: ”Vi dyrkar avgudar, 
och vi skall fortsätta med att vara 
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73. Han sade: ”Kan de lyssna till 
er när ni åkallar  dem?
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74. Eller gagnar eller skadar de 
er?”

75. De sade: ”Nej, men vi fann 
våra fäder göra sammaledes.”

76. Han  sade: ”Vad tänker ni om  
dessa som  ni har tillbett,

77. ni och era fäder före er,

78. de är alla fiender till mig, 
utom världarnas Herre,

79. Som har skapat mig, och det 
är Han Som vägleder mig,

80. och Som ger mig föda och 
förser  mig att dricka,

81. och när jag blir sjuk, är det 
Han Som återger mig hälsan,

82. och Som kommer att låta mig 
dö, och sedan återuppväcka mig 
till livet igen,

83. och Som, hoppas jag, kom-
mer att förlåta mig mina fel på 
domens dag,

84. min Herre skänk mig vishet 
och förena mig med de rättfärdi-
ga,
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86. och gör mig till en av arvtagar-
na till paradisets välsignade träd-
gård,

87. och förlåt min fader, ty han är 
en av de vilsefarna,

85. och skänk mig sant rykte i 
eftervärlden,

88. och vanära mig icke på den 
dag då de kommer att uppväckas,

89. den dag när förmögenhet och 
söner icke skall hjälpa,

90. men endast den kommer att 
räddas, som kommer till Allah
med ett ödmjukt hjärta.”

91. Och himlen skall föras nära 
de rättfärdiga.

92. Och helvetet skall göras vid-
öppet för dem som har irrat vilse.

93. Och det kommer att sägas till 
dem: ”Var är det som ni tillbad

94. bredvid Allah? Kan de hjälpa 
er eller hjälpa sig själva?”

95. Sedan kommer de att kastas 
huvudstupa ditin, de och de som 
har irrat vilse,

96. och Iblis härskaror, alla till-
sammans.

97. Medan de disputerar med 
varandra däri kommer de att 
säga:

98. ”Vid Allah, vi svävade i upp-
enbar villfarelse,
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101. och nu har vi inga medlare,

102. och icke heller någon kär-
leksfull vän,

99. när vi ansåg er vara likställda 
med världarnas Herre,

100. och ingen vilseledde oss 
utom de skyldiga,

103. om det bara kunde finnas en 
återvändo för oss till världen så 
skulle vi vara bland de troende!”

104. I detta finns det sannerligen 
ett tecken, men de flesta av dessa 
ville icke tro.

105. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

106. Noaks folk behandlade sän-
debuden som lögnare,

107. när deras broder Noak sade 
till dem: ”Vill ni icke vara  rättfär-
diga?

108. Jag är förvisso ett sändebud 
till er, trogen mitt förtroende,

109. så frukta Allah och lyd mig,

110. och jag ber er icke om någon 
belöning för det. Min belöning 
finns bara hos världarnas Herre,

111. så frukta Allah och lyd mig.”
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115. och jag tänker icke köra iväg 
de troende,

116. jag är enbart en tydlig  
varnare.”

114. Deras räkenskaper finns 
bara hos min Herre, om ni bara 
visste,

112. De sade: ”Skall vi tro på dig, 
när det är de uslaste som följer 
dig?”

113. Han sade: ”Och vilken kun-
skap har jag beträffande det som 
de har gjort?

117. De sade: ”Om du icke avstår,  
å, Noak, kommer du förvisso att 
vara en av dem som blir stenade 
till döds.”

118. Han sade: ”Min Herre, mitt 
folk har behandlat mig som en 
lögnare,

119. döm därför Du avgörande 
mellan mig och dem, och rädda 
mig och de troende som är med  
mig.”

120. Så Vi räddade honom och 
dem som var med honom i den 
fullastade arken.

121. Efter det dränkte Vi sedan 
dem som blev kvar.

122. I detta finns det sannerligen 
ett tecken, men de flesta av dem 
ville icke tro.

123. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.
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124. ’Ads stam förkastade sände-
buden,

125. när deras broder Húd sade 
till dem: ”Vill ni icke bli rättfärdi-
ga?

126. För er är jag förvisso ett 
sändebud, fullständigt pålitlig.

127. så frukta Allah, och lyd mig,

128. och jag ber er icke om någon 
belöning för det. Min belöning 
finns bara hos världarnas Herre.

129. Bygger ni monument på var-
je högt ställe och söker förgänglig 
ära?

130. Och reser ni borgar och ut-
vecklar industrier så att ni kan 
bestå för evigt?

131. Och när ni bär hand på 
någon, bär ni hand som tyranner.

132. Så frukta Allah och lyd mig,

133. och frukta Honom Som har 
hjälpt er med allt ni vet,

134. Han har hjälpt er med bo-
skap och söner,

135. och  trädgårdar och källor,
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137. De sade: ”Det gör det samma 
för oss vare sig du förmanar  oss  
eller icke är bland dem som 
förmanar,

138. detta är ingenting annat än 
forntida folks vana,

139. och vi kommer  icke att bli 
straffade.”

140. Så de förkastade honom och 
Vi förintade dem. I det finns det 
sannerligen ett tecken, men de 
flesta av dessa ville icke tro.

136. jag fruktar sannerligen en 
ofantlig dags straff för er.”

141. Och din Herre, Han är i san-
ning den Mäktige, den Barm-
härtige.

142. Thamúds stam förkastade 
också sändebuden,

143. när deras broder Salih sade 
till dem: ”Vill ni icke bli rättfärdi-
ga?

144. Jag är förvisso ett sändebud 
till er, fullständigt pålitlig,

145. så frukta Allah och lyd mig,

146. och jag ber icke om någon 
belöning för det. Min belöning 
finns bara hos världarnas Herre,

147. kommer ni att lämnas säkra
bland de ting som ni har här,
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149. och sädesfält och dadelpal-
mer, deras frökapslar så tunga 
att de är nära att brista?

150. Och ni hugger ut hus i 
bergen med stor skicklighet,

151. så frukta Allah och lyd mig,

152. och lyd icke påbud från dem 
som överskrider gränserna,

153. som stiftar ofrid på jorden 
och som icke förbättrar den.”

154. De sade: ”Du är ingenting 
annat än en av de förhäxade,

148. bland trädgårdar och källor,

155. du är bara en människa lik 
oss. Så visa ett tecken om du är 
en av de sannfärdiga.”

156. Han sade: ”Här är en kamel-
ko, hon har sin tur att dricka och 
ni har er tur att dricka på en 
fastställd dag,

157. och vidrör henne icke med 
ont, så att icke en ofantlig dags 
straff hinner upp er.”

158. Men de skar av hennes 
hälsenor, och sedan blev de ång-
erfulla.

159. Så straffet hann upp dem. I 
det finns det verkligen ett tecken, 
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161. Lots folk förkastade sände-
buden,

162. när deras broder Lot sade till 
dem: ”Vill ni icke bli rättfärdiga?

163. Jag är förvisso ett sändebud 
till er, fullständigt pålitlig,

164. så frukta Allah och lyd mig.

165. Och jag ber er icke om någon 
belöning för det. Min belöning 
finns bara hos världarnas Herre,

166. går ni, av alla människor, till 
män?

160. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

167. Och lämnar era hustrur, 
som Allah har skapat för er? Nej,  
ni är ett folk som överskrider alla 
gränser.”

168. De sade: ”Om du icke upp-
hör, å Lot, kommer du förvisso att 
bli en av de förvisade.”

169. Han sade: ”Jag avskyr helt 
visst ert onda uppförande.

170. Min Herre, rädda mig och 
min familj från det de gör.”

men de flesta av dem ville icke 
tro.
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172. utom en gammal kvinna, 
bland dem som stannade kvar.

173. Sedan förintade Vi de andra.

174. Och Vi lät ett regn falla över 
dem, och förfärligt är det regn 
som faller över dem som är var-
nade.

175. I det finns det sannerligen 
ett tecken, men de flesta av dem  
ville icke tro.

176. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

177. Skogens folk förkastade 
sändebuden,

178. när Shu’aib sade till dem: 
”Vill ni icke vara rättfärdiga?

179. Jag är förvisso ett sändebud 
till er,fullständigt pålitlig.

171. Så Vi räddade honom och 
alla i  hans familj,

180. Så frukta Allah och lyd mig.

181. Och jag ber er icke om någon 
belöning för det. Min belöning 
finns bara hos världarnas Herre,

182. Ge fullt mått, och var icke 
bland dem som  ger mindre,
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183. och väg med en jämn våg,

184. och betala icke folk mindre 
än varornas rätta värde, uppträd  
icke fördärvligt och stifta icke  
ofrid på jorden,

185. och frukta Honom Som ska-
pade er och tidigare skapelser.”

186. De sade: ”Du är ingenting 
annat än en av de förhäxade,

187. och du är bara en människa 
lik oss, och vi anser att du är en 
bland lögnarna,

188. så låt bitar av skyn falla över  
oss, om du är  sannfärdig.”

189. Han sade: ”Min Herre vet 
bäst vad ni gör.”

190. Så de förklarade honom vara 
en lögnare. Sedan hann en  över-
skuggande dyster dags straff upp 
dem. Det var sannerligen en fruk-
tansvärd dags straff.

191. I det finns det sannerligen 
ett tecken, men de flesta av dem 
ville icke tro.

192. Och din Herre, Han är i 
sanning den Mäktige, den Barm-
härtige.

193. Och detta är sannerligen en
uppenbarelse från världarnas 
Herre.
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194. Anden, trogen sitt förtroen-
de, har sänkts ned med den

195. över ditt hjärta, på det att du 
måtte vara en varnare,

196. på rent och klart arabiskt 
språk.

197. Och den är förvisso om-
nämnd i de tidigare folkens 
skrifter.

198. Och är det icke ett tecken
för dem att de lärde bland Israels 
barn vet det?

199. Och om Vi hade sänt ned 
den till en icke-arab,

200. och han hade läst upp den 
för dem, skulle de aldrig ha trott 
på den.

201. Sålunda har Vi  låtit otro 
träda in i de syndigas hjärtan.

202. De kommer icke att tro på 
den förrän de ser det plågsamma 
straffet,

203. som plötsligt skall komma 
över dem, när de icke är medvet-
na om det.

204. Och de kommer att säga: 
”Skall vi ges något uppskov?”

205. Vad! Söker de att skynda på 
Vårt straff?
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206. Vad tror du? Om Vi låter 
dem njuta av det goda i denna 
världen i åratal,

207. sedan kommer det, för vilket 
de varnats,  till dem.

208. Det som de tilläts njuta av  
skall icke vara dem till någon 
hjälp.

209. Och Vi förintade aldrig någ-
on bygd utan att den hade sina 
varnare.

210. Detta är en varning och Vi är
icke orättvisa.

211. Och satanerna har icke 
hämtat ned den,

212. de är varken värdiga den 
eller har förmåga att göra så.

213. De är förvisso avstängda 
från att lyssna till det Gudomliga 
ordet.

214. Åkalla därför icke någon 
annan gud bredvid Allah, så att 
du icke blir en av dem som är 
bestraffade,

215. och varna dina närmaste 
släktingar,

216. och sänk din barmhärtighets 
vinge över de troende som följer 
dig.

217. Om de sedan är olydiga mot 
dig, säg: ”Jag tillbakavisar allt 
samband med det ni gör.”
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218. Och sätt din lit till den 
Mäktige, den Barmhärtige,

219. Som ser dig när du står upp  
i bön,

220. och som ser dina rörelser 
bland dem som ödmjukt kastar 
sig ned inför Gud.

221. Han är sannerligen den All-
hörande, den Allvetande.

222. Skall jag upplysa er om över 
vilka satanerna stiger ned?

223. De stiger ned över varje  stor 
lögnare och syndare,

224. som upprepar det de hör, 
och de flesta av dem är  lögnare.

225. Och  när det gäller poeterna 
är det de vilsefarna som följer 
dem.

226. Ser du icke hur de planlöst 
vandrar omkring i varje dal,

227. och att de säger vad de icke 
gör?

228. Utom de som tror och gör 
rättfärdiga gärningar, och kom-
mer ihåg Allah mycket, och en-
dast försvarar sig efter det att de 
har gjorts orätt. Och syndarna 
skall snart få veta till vilken plats 
de skall återvända.
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Kapitel 27

AN-NÁML

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nittiofyra verser.

Kapitlet inleds med förkortningen Renhetens Herre, 

Allhörande Gud (      tá sín). På samma sätt som Allah är även 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, ren och satan uppenbarar sig inte för den som är ren. 

Qur’anen måste således vara från en sådan Gud som är ren  och 

oerhört vis, som sänt ned en ren och vis uppenbarelse till Sin 

rene tjänare. 

Därefter upprepas historien om profeten Moses, frid vare 

med honom, och hur Allah välsignar Sina fromma tjänare 

genom uppenbarelser. I vers 9 står således att Allah 

manifesterar Sitt ljus för dem av Sina goda tjänare som 

eftertraktar det, och Han kallar dem till Sina välsignelser.

Därefter berättas det om profeten David, frid vare med 

honom, och profeten Salomon, frid vare med honom, och denna 

skildring innefattar mycket av hemligheten bakom den Heliga 

Qur’anens idiomatiska uttryck och leder människan från 

mörker till ljus. Men bland dessa verser finns många 

innehållsmässigt inbördes liknande verser, så kallade 

(          al-mutashábihát ) som får de cyniskt inställda att för-

villas än mer, då de inte förstår  versernas egentliga innebörd. 

Det mest anmärkningsvärda i detta tema är fåglarnas språk

(             mántiq-ut-taír). Enligt den Heliga Qur’anen är mántiq-

ut-taír språket som används av det folk som svävar i himlen 

som fåglar, de talar alltså med ett himmelskt språk. 

Föreställningen om att profeten Salomon, frid vare med honom, 

fick lära sig fåglars språk stämmer inte. Många verser i kapitlet 
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tillbakavisar detta missförstånd. Som exempel kan nämnas det 

språk som Naml-folket talade med varandra och som profeten 

Salomon, frid vare med honom, begrep. Om vi får betrakta 

Naml-folket som myror, eftersom många tolkare anser det, så är 

myror ändå inte fåglar. Hur kunde profeten Salomon, frid vare 

med honom, som hade givits fåglarnas språk (mántiq-ut-taír) 

och skänkts förmågan att förstå det, också förstå myrornas 

språk?

Det sägs även att profeten Salomons, frid vare med honom, 

armé bestod av en här av fåglar vars anförare spanade efter 

drottningen av Saba och till sist nådde hennes hov. När 

fåglarnas anförare  återvände och talade om orsaken till sin 

frånvaro, framgår det att han förstod allt som sades i 

drottningens hov, trots att drottningen och hovfolket inte 

behärskade fåglarnas språk. När han sedan framförde profeten 

Salomons, frid vare med honom, brev till drottningen så förstod 

denna fågel samtalet som fördes på ett mänskligt språk mellan 

henne och hovfolket. I kapitlet avvisas således alla felaktiga 

skildringar om Mántiq-ut-taír och den egentliga innebörden är 

att Allahs tjänare talar  ett himmelskt språk. 

Sedan byggde profeten Salomons, frid vare med honom, 

hantverkare ett golv i hans slott. Det var av skinande glas, men 

såg ut som vatten. Detta var för att förmana drottningen, som 

politiskt sett erkänt profeten Salomons, frid vare med honom, 

överhöghet, men som i verkligheten inte övergivit sin religion 

och anammat profeten Salomons, frid vare med honom, 

monoteistiska tro. För att skydda sig mot vattnet lyfte 

drottningen av Saba sina kläder över anklarna. Profeten 

Salomon, frid vare med honom, förklarade då för henne att 

solen verkar vara källan till sitt eget ljus, men i själva verket får 

den sitt ljus från Allah. De som anser solen vara sin egen 

ljuskälla misstar sig således på samma sätt som drottningens 

ögon gjorde det i det här fallet. Då drottningen förstod detta 
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Därefter berättas det om åtskilliga profeter som bar Guds 

enhets fana. Men avgudadyrkarna förnekade dem upprepade 

gånger på samma sätt som det avgudadyrkande folket av Saba 

hade gjort. Visserligen förlät Allah folket av Saba då de antagit 

sanningen, medan andra utplånades på grund av att de envist 

hållit fast vid sin hedniska livsstil.

Sedan nämns att läran om att Guds enhet kommer till 

profeterna på samma sätt som regnet är källan till liv. Så som 

det materiella livet får sin försörjning  genom himmelskt vatten 

så förlänas Guds profeter även det andliga livet genom detta 

himmelska regn. 

Därefter tas frågeställningen om systemet för vattnets 

kretslopp upp, och huruvida någon påstådd gud förutom Allah 

är förmögen att skapa det. Ämnet avslutas med orden att Allah 

bildat ett hinder mellan haven. Det är Allah Som uppenbarade 

detta för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, som ett himmelskt regn, då det under hans tid inte 

fanns tillgång till den här typen av vetenskapliga eller 

geografiska kunskaper. I den ädla Qur’anens beskrivning av två 

hav finns en dold profetia, som lär bli synnerligen inspirerande 

för bildade personer  när den har gått i uppfyllelse. Här åsyftas 

de hav mellan vilka Allah bildat ett oöverstigligt hinder, och att 

Allah en dag kommer att låta dem flyta ihop. En tydlig profetia 

beträffande detta går att finna även i andra verser i den Ädla 

Qur’anen (verserna 25:54 och 55:20- 21). 

Ämnet om bön och åkallan som upprepade gånger 

förekommit i de föregående kapitlen tas åter upp och det 

konstateras att då en person i nödläge och trångmål ber till 

Allah, så accepterar Allah dennes bön.

Det underliga är att även detta har anknytning till haven. Det 

berättas i andra verser, att då vissa hamnar i stormvindar 

under sin färd till havs och slås av förtvivlan, förlorar allt hopp 
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om överlevnad och då vänder sig till Allah och vädjar till Honom, 

så undsätter Han dem och räddar dem ur detta extrema nödläge 

och låter dem gå i land. Men trots denna undsättning så återgår 

vissa av dem till sin avgudadyrkan, fast Allah  har makt att 

förinta dem på torra land. Detta ämne har återgivits i detalj i 

vissa andra verser och det berättas även om folk som begravdes 

i jorden, så som det sker än idag i samband med jordbävningar 

då hela bosättningar ibland försvinner ner i marken när den 

spricker.

Samma ämne fortsätter och det konstateras att varje 

människa bör begrunda vem det är som beskyddar henne från 

farorna i mörkret på hav och land? Finns det någon som är 

dyrkansvärd förutom Allah? Likaså frågas det om vem det är 

som inleder skapelsen och sedan upprepar den? Finns det 

någon dyrkansvärd förutom Allah? Lärdomen i detta är att då 

människor inser att det är Allah som inlett skapelsen (någon 

annan lösning för skapelsens begynnelse går inte att finna) och 

att Han upprepar denna företeelse varje dag, när liv uppstår ur 

jorden genom vatten, hur skulle Han i så fall kunna vara 

oförmögen att återigen skänka människan liv efter döden? Men 

eftersom de inte har någon kännedom om livet efter döden 

svävar de ständigt i ovisshet angående sitt återupplivande. I 

detta sammanhang berättas det för den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att de icke troende och 

avgudadyrkande kan liknas vid de döda, och att hans budskap 

därför inte kan nå dem som är andligen döda. När han kallar 

dem till vägledning så begriper dessa oförståndiga människor 

inte vad han säger. Likaså kan inte heller hans ljus gynna dessa 

andligen blinda människor, eftersom det även krävs ett inre ljus 

för att kunna följa vägledningen. 

I vers 83 tillkännages en betydande varning till dem som lever 

på jorden i ett tillstånd som påminner om djurens, nämligen att 

en insekt som kryper på jorden kommer att skapas för att 
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bestraffa dem.  Det finns två betydelser av uttrycket skall såra 

dem, skall tala till dem  (          tukállimuhúm) som kan tillämpas 

här. Den ena är att insekten i symbolisk mening kommer att 

tala till dem. Den andra betydelsen är att den kommer att bita 

dem, vilket antingen kommer att försätta dem i en fruktansvärd 

situation, eller ge dem en fruktansvärd sjukdom. I den här 

versen åsyftas råttor (          dábbatul-ard) som både är 

krypande djur (       dábbatun) och smittospridare. Råttor bär 

på den ohyra vars bett till exempel ger pestsmitta. 

På den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, tid förmodade man att bergen var stillastående, men 

vers 89 pekar på att de ständigt rör sig på samma sätt som 

molnen – trots att de är fast förankrade i jorden. Den enda 

slutsats man kan dra av detta är att de tillsammans med jorden 

rör sig som moln. Den sista delen av versen visar tydligt att det 

inte är möjligt att kritisera Allahs verk, som är lika fast 

förankrat som bergen i marken. Här har även missförståndet 

om att den förankringen av berg kommer ske först under 

domens dag undanröjts, eftersom inget öga kommer se bergen 

flyga runt på domens dag. Om detta vore fallet så skulle det 

strida mot Guds uttalande att ”Han har gjort allt starkt och fast” 

(              átqana kúlla shái’ín). Inget annat alternativ återstår 

än att människan medger att bergen på jorden rör sig på samma 

sätt som molnen rör sig på himlen. Detta har förmedlats till dem 

som har kunskap så att de ska bli övertygade om att deras Gud, 

Allah, är en Enastående Formgivare. 

I den sista versen i kapitlet utlovas att de tecken och mirakel 

som består av både jordiska och himmelska tecken och som 

nämnts tidigare, definitivt kommer att visas för människorna, 

och kunniga människor kommer i framtiden att vittna om att 

den Ädla Qur’anens ord uppfyllts till punkt och pricka.
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Sura AN-NÁML
(Uppenbarad före hidjra)

2. Tá Sín.* Dessa är verser i 
Qur’anen och i en upplysande 
bok,

3. en vägledning och glada 
nyheter för dem som tror,

4. som förrättar bönen och be-
talar Zakát och har en fast tro på 
det tillkommande.

5. När det gäller dem som icke 
tror på det tillkommande, har Vi 
låtit deras gärningar tyckas dem 
vackra, så att de vandrar blint.

6. Det är de som skall få en svår 
plåga, och det är endast de som 
skall bli de största förlorarna i det 
tillkommande.

7. Du erhåller sannerligen Qur’a-
nen från den Vise, Allvetande.

8. Kom ihåg när Moses sade till 
sin familj: ”Jag urskiljer en eld. 
Jag skall hämta er några nyheter 
därifrån, eller också kommer jag 
att hämta er en flamma, en 
brinnande glöd så att ni kan 
värma er.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*27:2  Renhetens Herre, Allhörande Gud
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9. Så när han kom till den, 
kallades han av en röst: ”Välsig-
nad är den som är i elden och
även de runt omkring den, och 
lovprisad vare Allah, världarnas 
Herre,

10. å, Moses, Jag är i sanning 
Allah, den Mäktige, den Vise,

11. kasta ned din stav.” Och när 
han såg den röra sig som om den 
vore en orm, vände han om och 
drog sig undan och såg sig icke 
tillbaka, varpå Vi sade: ”Å, 
Moses, frukta icke. Jag är i 
sanning med dig, sändebud 
behöver icke hysa någon fruktan 
i Min närhet,

12. beträffande dem som syndar 
och sedan byter ut det onda mot 
det goda, mot dem är Jag synner-
ligen Förlåtande, Barmhärtig,

13. och stick in din hand vid ditt 
bröst under din klädnad, den 
skall komma fram vit utan fel. 
Detta är bland de nio tecknen till 
Farao och hans folk, ty de är ett 
upproriskt folk.”

14. Men när Våra upplysande 
tecken kom till dem, sade de: 
”Detta är uppenbar magi.”
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15. Och de förkastade dem fel-
aktigt och uppstudsigt, medan 
deras själar var övertygade om 
dem. Se då hur ont deras
slut blev som handlade fördärv-
ligt!
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16. Och Vi gav kunskap till David 
och Salomon, och de sade: ”All 
lovprisning tillhör Allah, Som har 
upphöjt oss över många av Sina
troende tjänare.”

17. Och Salomon var arvinge till 
David. Och han sade: ”Å, ni 
människor, vi har fått lära oss 
fåglarnas språk och vi har fått allt 
till skänks. Detta är sannerligen 
Guds uppenbara nåd.”

18. Och till Salomon samlades 
hans härar av Djinner och män-
niskor och fåglar, och de ordna-
des i särskilda avdelningar,

19. till dess att, när de kom till 
Namlfolkets dal, sade en Nam-
litiska: ”Å, ni Náml, träd in i era 
boningar så att icke Salomon och 
hans härskaror krossar er, 
fastän de icke vet.”

20. Därpå log han skrattande åt 
hennes ord och sade: ”Min Herre, 
giv att jag måtte vara tacksam 
mot Dig för den ynnest som Du 
har skänkt mig och mina 
föräldrar, och att jag måtte göra 
sådana goda gärningar som
kommer att behaga Dig, och ge 
mig, genom Din barmhärtighet, 
tillträde bland Dina rättfärdiga 
tjänare.”
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21. Och han undersökte fåglarna 
och sade: ”Hur kommer det sig 
att jag icke ser Hudhud? Är han 
bland de frånvarande?

22. Jag kommer förvisso att 
underkasta honom ett strängt 
straff eller också kommer jag att 
dräpa honom, såvida han icke ger 
mig ett klart skäl till sin frånvaro.”

23. Och han väntade icke länge 
förrän Hudhud kom och sade: 
”Jag har fått kunskap om det som 
du icke har någon kännedom om,
och jag har kommit till dig från 
Saba med säkra budskap.

24. Jag fann en kvinna regerande 
över dem, och hon har givits 
allting och hon har en mäktig 
tron.

25. Jag fann att hon och hennes 
folk tillbad solen istället för Allah 
och satan har låtit deras gärning-
ar synas dem vackra, och har 
således hindrat dem från den 
rätta vägen, så att de icke följer 
vägledning,

26. Och satan har uppmanat dem 
till att icke dyrka Allah, Som för 
fram det i ljuset, vilket är dolt i 
himlarna och på jorden, och Som 
vet vad ni döljer och vad ni yppar.

27. Allah! Det finns ingen Gud 
utom Han, den Mäktiga Tronens 
Herre.”
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28. Salomon sade: ”Vi skall se om
du har talat sanning eller om du 
är en lögnare,

29. tag du med detta mitt brev 
och lägg det framför dem, drag 
dig sedan tillbaka från dem och 
se vilket svar de ger.”

30. Drottningen sade: ”Ni höv-
dingar, ett ädelt brev har över-
lämnats till mig,

31. det är från Salomon och det 
lyder: ’I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn,

32. uppträd icke uppstudsigt mot 
mig utan kom till mig i underkas-
telse.’”

33. Hon sade: ”Ni hövdingar, råd 
mig beträffande denna angelä-
genhet, som ligger inför mig. Jag 
beslutar aldrig någon sak förrän 
ni är närvarande med mig och ger 
mig era råd.”

34. De svarade: ”Vi har styrka 
och vi är våldsamma krigare, men 
det tillkommer dig att befalla, så 
besluta därför vad du vill befalla.”

35. Hon sade: ”När kungarna går 
in i ett land förstör de det förvisso 
och gör de högsta av dess folk till 
de lägsta. Och så gör de alltid,

36. men jag tänker sända dem en 
gåva och vänta för att se vilket 
svar sändebuden för med sig 
tillbaka.”
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37. Så när drottningens sände-
bud kom till Salomon sade han: 
”Avser ni er att hjälpa mig med er  
rikedom? Men det som Allah har
givit mig är bättre än det Han har 
givit er. Nej, men ni gläds över er 
gåva,

38. gå tillbaka till dem, ty Vi skall 
förvisso komma till dem med 
härar, mot vilka de icke kommer 
att ha någon kraft, och vi
skall driva ut dem vanärade 
därifrån, och de kommer att bli 
ödmjukade.”

39. Han sade: ”Å, ädle, vem av er 
kommer att hämta mig hennes 
tron innan de kommer till mig 
och erbjuder underkastelse?”*

40. En storvuxen anförare bland 
Djinnerna sade: ”Jag skall hämta 
den åt dig innan du lämnar ditt 
läger, jag äger sannerligen styrka 
nog till det och jag är pålitlig.”

*27:39 Utifrån följande verser står det klart att Salomon inte hänvisar till drottningen av 
Sabas egen tron. Han menar antingen att en tron liknande hennes ska produceras eller att 
en rättrogen kopia ska hämtas till honom. Före hennes besök vid Solomons hov överras-
kas hon av att finna en tron mycket lik hennes egen, men i Solomons ägo. Ur de följande 
verserna framstår en bild som tydligt visar att varje adelsman av hans hov önskade att 
uppgiften skulle tilldelas just honom, eftersom var och en skröt om att kunna utföra det 
kvickare och bättre än sina rivaler. När kopian slutligen presenterades för Salomon, så 
lovprisade han Gud för detta och utfärdade instruktioner om att förbättra den ytterligare 
så att den skulle likna drottningen av Sabas tron ännu mer och urholka hennes stolthet 
över att inneha en unik tron. Uttrycket ”så låt hennes tron tyckas henne vanlig” 
(                   nákkiru lahá árshaha ) stödjer den innebörden och antyder att om hon såg en 
tron mycket lik hennes egen, skulle hon spontant medge att hennes egen tron inte var så 
unik och speciell som hon ansett den vara. Betydelsen av  uttrycket (       nákkiru)  i detta 
sammanhang får hennes tron att verka banal. När hon fick se tronen som byggts av 
Solomons hantverkare, var hennes svar inte det en drottning som nyligen fått sin tron 
stulen ger, inte heller det en drottning som inte kunde känna igen sin egen tron för att 
hantverkare arbetat med den för att göra den oigenkännlig. Hennes svar var det en person  
ger som finner att en produkt är lik den egna. Detta visar tydligt att den bild av händelsen 
som vi återgivit är mer realistiskt.
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41. En som hade kunskap om 
boken sade: ”Jag skall hämta den 
åt dig snabbare än du kan blin-
ka.” Och när han såg den upp-
ställd framför sig sade han: 
”Detta är av Min Herres nåd, så 
att Han kan pröva om jag är 
tacksam eller otacksam. Och vem 
helst som är tacksam är tacksam
till gagn för sin egen själ, men för 
vem helst som är otacksam, är 
min Herre Självtillräcklig, Gene-
rös.”

42. Han sade: ”Låt hennes tron 
verka vanlig för henne, och låt oss 
se om hon följer den rätta
vägen eller om hon är en av dem 
som icke följer den rätta vägen!”

43. Och när hon kom, sades det 
till henne: ”Är din tron lik denna?” 
Hon svarade: ”Det är som om den 
vore densamma. Och vi hade 
givits kunskap före detta, och vi 
har redan underkastat oss.”

*27:45 Klart, högkvalitativt glas, skickligt utlagt, kan skapa ett intryck av vatten och detta 
är vad som inträffade. Budskapet som förmedlades till drottningen, som var exceptionellt 
klok, var att vissa saker egentligen är mycket olika det intryck som de skapar, och de 
egenskaper som de utstrålar tillhör dem inte i verkligheten. Likaså är det intryck av prakt 
och kraft som solen ger  inte dess egna egenskaper, utan de tillhör enbart Skaparen.

44. Och det som hon brukade 
dyrka bredvid Allah avhöll henne 
från att tro, ty hon kom från ett 
icke troende folk.
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45. Det sades till henne: ”Träd in i 
palatset.” Och när hon såg det, 
trodde hon det var en stor vatten-
yta och hon blottade sina  smal-
ben.* Salomon sade: ”Det är ett 
palats jämnt belagt med skivor av 
glas.” Hon sade: ”Min Herre, jag 
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har sannerligen syndat mot min 
själ, och jag underkastar mig 
Allah, världarnas Herre, tillsam-
mans med Salomon.”

46. Och till Thamúd sände Vi 
deras broder Salih som sade: 
”Tillbed Allah.” Men se, de blev 
två grupper som stred mot varan-
dra.

47. Han sade: ”Å, mitt folk, varför 
försöker ni påskynda det onda 
snarare än det goda? Varför ber 
ni icke Allah om förlåtelse så att 
ni måtte bli visade barmhärtig-
het?”

48. De sade: ”Vi förutspår något 
ont från dig och från dem som är 
med dig.” Han sade: ”Orsaken till 
er otur är hos Allah, men nej, ni 
är ett folk som är satt på prov.”

49. Och i staden fanns det en 
grupp på nio personer som ställ-
de till med förtret i landet och 
som icke ville förbättra sig.
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50. De sade: ”Svär till varandra 
vid Allah att vi förvisso skall an-
gripa honom och hans familj om 
natten och sedan skall vi säga
till hans arvinge: ’Vi bevittnade 
icke ödeläggelsen av hans familj 
och vi är helt förvisst sann-
färdiga.’”
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51. Och de gjorde upp en plan 
och Vi gjorde också upp en plan 
mot deras plan, men de var 
omedvetna om det.

52. Se då hur ont slutet på deras 
plan blev! Vi förintade förvisso  
dem och  hela deras folk helt och 
hållet.

53. Och där borta ligger deras 
hus i ruiner på grund av deras 
syndande. I det finns sannerligen 
ett tecken för ett folk som har 
kunskap.

54. Och Vi räddade dem som 
trodde och fruktade Gud.

55. Och kom ihåg Lot, när han 
sade till sitt folk: ”Begår ni en 
vederstygglighet fastän ni ser det 
onda den leder till?

56. Vad! Närmar ni er män 
begärligt hellre än kvinnor? Nej, 
ni är sannerligen ett folk som är 
obekymrat om konsekvenser.”

57. Men svaret från hans folk var 
ingenting utom att de provocera-
de folket och sade: ”Driv ut Lots 
följeslagare ur vår stad. De är ett 
folk som låtsas vara rena.”
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58. Så Vi räddade honom och 
hans familj utom hans hustru; Vi 
räknade henne som en av dem 
som stannade kvar.
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59. Och Vi lät ett regn falla över 
dem, och ont var det regn som föll 
ned över dem som hade varnats.

61. Eller vem skapade himlarna 
och jorden och Vem sände ned 
vatten till er från skyn med vilket 
Vi lät de ljuvliga fruktträdgårdar-
na växa? Ni kunde icke förmå 
dess träd att växa. Finns det en 
gud bredvid Allah? Nej, de är ett 
folk som avviker från den rätta 
vägen.

62. Eller vem gjorde jorden till en 
viloplats och placerade floder i 
dess mitt och satte stadiga berg 
på den och ställde en barriär 
mellan de två vattnen? Finns det 
en gud bredvid Allah? Nej, de 
flesta av dem vet icke.

63. Eller Vem besvarar den be-
tryckte när han kallar på Honom 
Som för undan det onda och gör 
er till efterträdare på jorden?
Finns det en gud bredvid Allah? 
Ni tänkter bara efter litet grand.

60. Säg: ”All lovprisning tillhör 
Allah, och frid vare med dem av 
Hans tjänare vilka Han har 
utvalt. Är Allah bäst eller det som 
de förbinder med Honom?”
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64. Eller Vem vägleder er i varje 
slag av mörker till lands och till 
havs och Vem sänder vindarna 
som glädjebudskap före Hans 
barmhärtighet? Finns det en gud 
bredvid Allah? Upphöjd är Allah 
över det de förbinder med Honom.

65. Eller Vem ger upphov till 
skapelse och sedan upprepar den 
och Vem förser er från himlen och 
från jorden? Finns det en gud
bredvid Allah? Säg: ”Visa fram ert 
bevis om ni är sannfärdiga.”

66. Säg: ”Ingen i himlen och på 
jorden känner det osedda utom 
Allah, och de vet icke när de 
kommer att bli uppresta.”

67. Nej, deras kunskap beträf-
fande det tillkommande har nått 
sin gräns, nej, de tvivlar sannerli-
gen om det, nej, de är blinda för 
det.

68. Och de som icke tror säger: 
”Vad! När vi och våra fäder blivit 
stoft skall vi då verkligen fram-
bringas igen?

69. Vi blev förvisso lovade detta 
förut, vi och våra fäder, detta är 
ingenting annat än gamla säg-
ner.”

70. Säg: ”Res på jorden och se 
hur ont de syndigas slut blev.”
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71. Och sörj du icke över dem, ha 
du icke heller bekymmer på 
grund av vad de hittar på.

72. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att uppfyllas om ni är 
sannfärdiga?”

73. Säg: ”Det kan så vara att en 
del av det utlovade straffet, som 
ni högmodigt försöker skynda på 
redan är näravid era hälar.”

74. Och din Herre är i sanning 
nåderik mot mänskligheten, men 
de flesta av dem är icke tacksam-
ma.

75. Och din Herre vet förvisso vad 
deras hjärtan gömmer och vad de 
röjer.

76. Och det finns ingenting dolt i 
himlen och på jorden utan att det 
är uppskrivet i en klar bok.

77. Denna Qur’an förklarar i 
sanning för Israels barn det 
mesta av det de är oeniga om.

78. Och den är i sanning en 
vägledning och en barmhärtighet 
för de troende.

79. Din Herre kommer i sanning 
att besluta mellan dem genom 
Sitt domslut, och Han är den 
Mäktige, den Allvetande.
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80. Så sätt din lit till Allah, du 
står förvisso på en uppenbar 
sanning.

81. Du kan sannerligen icke 
förmå de döda att höra, icke 
heller kan du få de döva att höra 
kallelsen, när de retirerar och 
vänder sina ryggar till.

82. Och du kan icke vägleda de 
blinda ut ur deras villfarelse. Du 
kan bara få dem som tror på Våra 
tecken att lyssna till dig, så att de 
blir lydiga.

83. Och när domen avkunnas 
över dem skall Vi för dem ur 
jorden frambringa en insekt som 
skall bita dem eftersom folk icke 
trodde på Våra tecken.

84. Och påminn dem om den dag 
när Vi från varje folk skall samla 
ihop en grupp från dem som 
förkastade Våra tecken och de 
skall ordnas i  avskilda grupper.

85. Till dess att Han, när de 
kommer, skall säga: ”Förkastade 
ni snabbt Mina tecken, fastän ni 
ännu icke hade erhållit full kän-
nedom om dem? Om icke detta, 
vad annat var det som ni gjorde?”

86. Och domen skall falla över 
dem för att de gjorde fel, och de 
kommer icke att kunna tala.
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87. Har de icke sett att Vi har 
gjort natten så att de kan vila 
under den, och att dagen ger syn? 
I det finns sannerligen tecken för 
ett folk som tror.

88. Och den dag när trumpeten
kommer att blåsas kommer den 
som är i himlarna och den som är 
på jorden att gripas av fasa, 
undtagen den som Allah be-
hagar. Och alla skall komma till 
Honom i ödmjukhet.

89. Och du ser bergen, vilka du 
tror står stilla, fastän de svävar 
som molnen svävar, sådant är ett 
verk av Allah Som har gjort allt 
starkt och fast. Han är sannerli-
gen fullt Medveten om vad ni gör.

90. Vem som än gör en god 
gärning skall få en bättre belö-
ning än den, och dessa kommer 
att bli trygga mot fruktan på den 
dagen.

91. Och de som gör ont skall 
kastas ned på sina ansikten och 
in i elden: ”Är ni icke belönade för 
vad ni brukade göra?”

92. Säg: ”Jag är befalld att bara 
tjäna Herren till denna stad, 
vilken Han har gjort helig, och till 
Honom hör alla ting, och jag är
befalld att vara bland dem som 
underkastar sig Gud,
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93. och att recitera Qur’anen.” Så 
vem som än följer vägledningen 
följer den bara till gagn för sin 
egen själ, och angående den
som irrar vilse, säg: ”Jag är bara 
en förmanare.”

94. Och säg: ”All lovprisning till-
hör Allah, Han kommer snart att 
visa er Sina tecken, och ni kom-
mer att lära känna dem. Och er 
Herre är icke omedveten om vad 
ni gör.”
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Kapitel 28

AL-QASAS

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller åttionio verser.

Även det här kapitlet inleds med förkortningen (      ta sín 

mím) vilket bevisar att ämnet som gäller ”den renhjärtade” 

(      at-taj-jib), ”den Allhörande” (      assamí’ ) och ”den All-

vetande” (       al-’alím) fortsätter, så som det tidigare beskrivits.

På samma sätt som det i det föregående kapitlet har berättats 

om storslagna framtida profetior, så konstateras det här att 

Gud har kännedom om det förflutna på samma sätt som Han 

har kännedom om framtiden. I det avseendet gavs den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

kännedom om profeten Moses, frid vare med honom, som 

utgjordes av många tecken och mirakel. Till exempel beskrivs 

hur det vatten som inte förmådde dränka den lille pojken, 

profeten Moses, frid vare med honom, blev orsak till att  Farao 

och hela hans här drunknad.

Sedan berättas att den tidens judar förnekade den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, och 

påstod att om tecken liknande de som visades beträffande 

Moses, frid vare med honom, skulle komma att visas 

beträffande honom så skulle de inte förneka. Men de glömmer 

det faktum att judarna även under profeten Mose, frid vare med 

honom, tid förnekade de tecken som visades genom honom, för 

de skulle aldrig ha fallit för avgudadyrkan om de godtagit dessa 

tecken. Alla förnekare, både före och under den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, tid,  

håller sig till denna förvrängda ståndpunkt och anser sig tro på 

de förflutna epokernas tecken och mirakel, men då samma 
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företeelse inträffar inför deras ögon så förnekar de dem.

Därefter berättas det om de människor bland Bokens folk 

som i sanning trodde på profeten Moses, frid vare med honom, 

och när de beskådade de tecken som visades genom den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, så kom 

de även till tro på dem på grund av sitt sunda och renhjärtade 

sinnelag. De gjorde sig således förtjänta av en dubbel belöning. 

De kommer både belönas för sin tro på profeten Moses, frid vare 

med honom, och för sin tro på den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom. 

Slutsatsen som kan dras av hela denna diskussion är att 

människan av egen kraft inte är förmögen att finna sanningen, 

utan Gud Själv vägleder de människor som har en sund natur. 

Det berättas även att flertalet nationer vars undergång nämnts, 

inte gick den till mötes på grund av att Gud har gjort orätt mot 

dem, utan det var ett resultat av deras egna ogärningar  som de 

begick både mot sig själva och mot profeterna av sin tid.

I den Ädla Qur'anen beskrivs därefter att människan aldrig 

utsätts för evigt mörker, utan detta sker på samma sätt som det 

på jorden skiftar mellan dag och natt. Det förklaras att om ett 

evigt mörker fallit över människorna så skulle de förvisso inte 

kunnat se någonting i det, men om de haft öron att lyssna med 

skulle de åtminstone kunnat höra. De varnas således för 

mörkrets faror. Om en evig dag hade kommit istället så skulle 

även de döva kunna finna vägen i dagsljuset. Varför kan de då 

inte se?

Sedan berättas det om Qarún (Kora) som tilldelades enorma 

rikedomar, och som folk betraktade med stor avund och att de 

önskade sig en liknande förmögenhet. Men slutet för Qarún var 

att han begravdes i jorden tillsammans med sina tillgångar. I 

inledningen av det här kapitlet varnades det för att Allah inte 

enbart förmått dränka någon i havet, utan för att om Allah 

önskar kan Han även begrava vissa högmodiga människor 



tillsammans med deras tillgångar i jorden för all evighet. Vi ser 

även exempel på detta under vår tid då jorden spricker vid 

jordbävningar och hela bosättningar och stora moderna 

uppfinningar begravs i jorden och försvinner spårlöst. 

Därefter kommer en vers som är tillräcklig för att bevisa för 

fienden att detta är Guds ord som onekligen kommer att 

uppfyllas, och den lyder: ”kommer helt förvisst att föra dig 

tillbaka till din återvändsplats”, (     ma’ád) (vers 86), det vill 

säga till Mecka. De bevittnade således hur detta gick i 

uppfyllelse inför sina egna ögon. Hur kan det då finnas 

utrymme för tvivel beträffande förflutna eller framtida 

profetior? Slutsatsen av allt detta är att inget annat än Guds 

enhet kan vara för evigt. Av de undergångar som nämnts 

tidigare kan man förstå att allt en dag ska upphöra, vare sig 

detta sker genom Guds vrede eller av naturlagarna. Endast 

manifestationen av Allah kommer att vara för evigt.
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Sura AL-QASAS
(Uppenbarad före hidjra)

2. Ta Sin Mim.*.

3. Dessa är verser i den tydliga 
boken.

4. För dig  läser Vi  med sanning 
upp en del av berättelsen om  
Moses och Farao till gagn för ett 
folk som tror.

5. Farao uppträdde förvisso för-
mätet på jorden och delade upp 
folken på den i grupper; han 
försökte försvaga en del av dem 
och dräpte deras söner och 
skonade deras kvinnor. Han var 
förvisso en av ofridsstiftarna.

6. Och Vi önskade visa dem 
ynnest som ansågs svaga på 
jorden och göra dem till ledare
och göra dem till arvtagare till 
Våra ynnestbevis,

7. och upprätta dem på jorden 
och låta Farao och Haman och 
deras härar se  det som de frukta-
de hos dem.

8. Och Vi uppenbarade för Moses 
moder: ”Amma honom, och när 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*28:2 Renhetens Herre, Allhörande, Allvetande Gud!
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9. Och Faraos familj tog upp 
honom och visste inte att han 
skulle komma att bli  en fiende 
och en källa till sorg för dem. 
Farao och Haman och deras 
härskaror var  syndare.

10. Och Faraos hustru sade: 
”Han kommer att bli  en fröjd för 
ögat för mig och dig. Dräp honom 
icke. Måhända kan han bli till 
nytta för oss, eller också kan vi 
adoptera honom som en son.” 
Och de förstod icke konsekven-
serna av detta.

11. Och Moses moders hjärta 
blev befriat från oro. Hon hade 
varit nära att avslöja hans identi-
tet, om det icke varit så att Vi 
hade styrkt hennes hjärta så att 
hon kunde vara bland de fast 
troende.

12. Och hon sade till hans syster: 
”Följ efter honom.” Så hon höll ett 
öga på honom  på avstånd  och 
de visste det icke.

13. Och Vi hade redan gjort am-
morna oacceptabla för honom, så 
hon sade: ”Skall jag leda er  till en 
familj som kommer att uppfostra 
honom för er och bli hans upprik-
tiga välgångsönskare?”

du fruktar beträffande honom, 
kasta honom då i floden och 
frukta icke, och sörj icke heller, ty 
Vi skall återföra honom till dig, 
och Vi skall göra honom till ett av 
sändebuden.”

14. Sålunda återställde Vi honom 
till hans moder så att hennes 
ögon kunde fröjdas och så att hon 
icke måtte sörja och så att hon 
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15. Och när han nådde sin fulla 
styrkas ålder och blev vuxen, 
skänkte Vi honom vishet och 
kunskap, och sålunda belönar Vi 
dem som gör gott.

16. Och han gick in i staden 
medan dess invånare fortfarande 
sov och där fann han två stridan-
de män, en från hans egen grupp 
och den andre från hans fiender. 
Och den som var från hans grupp 
sökte hans hjälp mot den som var 
från hans fiender. Så Moses slog  
den senare med sin knytnäve, 
och förorsakade därigenom hans 
död. Då sade  Moses: ”Detta är ett 
verk av satan, han är sannerligen 
en fiende, en uppenbar vilseföra-
re.”

17. Han sade: ”Min Herre, jag har 
syndat mot min själ, så förlåt mig 
Du.” Så Han förlät honom, Han är 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

18. Han sade: ”Min Herre, på 
grund av den ynnest Du har givit 
mig skall jag aldrig bli de
skyldigas hjälpare.”

måtte veta att Allahs löfte är sant. 
Men de flesta av dem vet det  icke.

19. Och han började sin dag i 
staden med att gå  ängslig och på 
sin vakt, och  se! Den som dagen 
förut hade sökt hans hjälp, ro-
pade åter till honom om hjälp. 
Moses sade till honom: ”Du är 
sannerligen en uppenbar över-
trädare.”
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20. Och när han i sitt sinne hade 
beslutat sig för att lägga hand på 
mannen som var en fiende till 
dem båda, sade han(mannen): 
”Å, Moses, ämnar du döda mig 
liksom du dödade en person igår? 
Du önskar bara att bli en tyrann i 
landet och du önskar icke att 
vara en fredsmäklare.”

21. Och där kom en man skyn-
dande från stadens bortre sida. 
Han sade: ”Å, Moses, helt sant 
håller hövdingarna rådslag till-
sammans mot dig för att döda 
dig. Ge dig därför av, jag är förvis-
so din välgångsönskare.”

22. Så han gick bort därifrån 
ängslig och på sin vakt. Han 
sade: ”Min Herre befria mig
från det orättfärdiga folket.”

23. Och när han vände sitt 
ansikte mot Midian sade han: 
”Jag hoppas min Herre kommer 
att leda mig till den rätta vägen.”
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24. Och när han nådde Midians 
vatten fann han där en grupp 
människor som vattnade sina
hjordar. Och bredvid dem fann 
han två kvinnor som höll tillbaka  
sina hjordar. Han sade till dem: 
”Vad bekymrar er?” De svarade: 
”Vi kan icke vattna våra hjordar 
förrän fåraherdarna avlägsnar 
sig med sina hjordar, och vår 
fader är en mycket gammal man.”
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25. Så han vattnade deras hjor-
dar för dem. Sedan gick han åt 
sidan  till skuggan och sade:
”Min Herre, jag är en tiggare av 
vad gott Du än  måtte skänka  
mig.”

26. Och en av de två kvinnorna 
kom gående blygt till honom. Hon 
sade: ”Min fader kallar dig så att 
han kan belöna dig för att ha
vattnat våra hjordar för oss.” Så 
när han kom till honom och 
berättade historien för honom,
sade han: ”Frukta icke, du har 
undgått det orättfärdiga folket.”

27. En av de två kvinnorna sade: 
”Å, min fader, anställ honom, ty 
den bäste du kan anställa är den 
som är stark och pålitlig.”

28. Han sade: ”Jag ämnar gifta 
bort en av dessa mina två döttrar 
med dig på villkor att du stannar i 
min tjänst under åtta år. Men om 
du fullbordar tio år blir det enligt 
din egen fria vilja. Och jag skall 
icke lägga någon svårighet på dig, 
du kommer att, om Allah vill, 
finna att jag är bland de rättfärdi-
ga.”
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29. Han sade: ”Det är avgjort 
mellan mig och dig. Vilken av de 
två tiderna jag än fullbordar skall 
det icke vara mig någon orätt och 
Allah är ett vittne över det vi 
säger.”
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30. Och när Moses hade fullbor-
dat tiden och begivit sig åstad 
med sin familj, urskiljde han en 
eld i riktning mot berget. Han 
sade till sin familj: ”Vänta, jag ser 
en eld, måhända kan jag hämta 
er någon användbar upplysning 
därifrån eller en flammande 
brand från elden så att ni kan 
värma er.”

31. Och när han kom till den 
kallades han av en röst från 
dalens högra sida, på den välsig-
nade platsen, ut ur ett träd: ”Å, 
Moses, sannerligen Jag, ingen 
annan än Jag, är Allah, världar-
nas Herre”,

32. och rösten sade också: ”Kasta 
ned din stav.” Och när han såg 
den röra sig som om den var en 
orm vände han om och drog sig 
undan och såg sig icke tillbaka. 
”Å, Moses, Kom fram och frukta 
icke, du är förvisso bland dem 
som är säkra,

33. stick in din hand till ditt 
bröst, den skall komma fram vit 
utan  skada, och drag tillbaka din 
arm till dig själv för att stilla din 
fruktan. Så dessa skall vara två 
bevis från din Herre till Farao och 
hans stormän. De är förvisso ett 
upproriskt folk.”
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34. Han sade: ”Min Herre, jag 
dödade en person bland dem, och 
jag fruktar att de kommer att 
döda mig,
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35. och min broder Aron, han 
uttrycker sig klarare i tal än jag, 
sänd honom därför med mig som 
en hjälpare på det att han måtte
bära vittnesbörd om min san-
ning. Jag fruktar att de kommer 
att anklaga mig för falskhet.”

36. Gud sade: ”Vi kommer att 
styrka din arm med din broder, 
och Vi kommer att ge er båda 
styrka så att de icke skall nå er. 
Så gå med Våra tecken. Ni två och 
de som följer er kommer att ha 
övertaget.”

37. Och när Moses kom till dem 
med Våra klara tecken sade de: 
”Detta är ingenting annat än en  
påfunnen  trolldom, och vi hörde 
aldrig dess like bland våra förfä-
der.”

38. Moses sade: ”Min Herre vet 
bäst vem det är som har medfört 
vägledning från Honom och vems 
den slutliga boningens belöning
kommer att bli. Syndarna har 
sannerligen aldrig framgång.”
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39. Och Farao sade: ”Å,  stormän,  
jag känner icke till någon annan 
gud för er än mig  själv, så bränn 
mig tegelstenar av lera, å, 
Haman, och bygg mig ett torn, så 
att jag  kan klättra upp i det och få 
en skymt av  Mose  Gud, ty jag 
tror att han är en lögnare.”
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40. Och han och hans härar 
uppträdde övermodigt utan  be-
rättigande i landet. Och de trodde 
att de aldrig skulle hämtas till-
baka till Oss.

41. Så vi grep honom och hans 
härskaror och kastade dem i 
havet. Se då hur ont syndarnas 
slut blev!

42. Och Vi gjorde dem till ledare 
som kallade  folket  till elden, och 
på uppståndelsens dag kommer 
de icke att  få någon hjälp.

43. Och vi lät dem följas av en 
förbannelse i denna världen, och 
på uppståndelsens dag kommer 
de att vara bland dem som är 
berövade  allt  gott.

44. Och Vi gav Moses boken, efter 
det att Vi förintat de tidigare 
släktleden, som en källa till upp-
lysning för människor och en 
vägledning och en barmhärtighet 
på det att de måtte tänka efter.

45. Och du var icke på bergets  
västra sida när Vi överlämnade  
budskapet till Moses, icke heller 
var du bland vittnena.

46. Men Vi frambringade släktled 
efter Moses och livet förlängdes 
för dem. Och du var icke en 
inbyggare bland Midians folk och
läste upp våra tecken för dem, 
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47. Och du var icke på bergets
sida när Vi kallade. Men Vi har 
sänt dig som en barmhärtighet 
från Din Herre, på det att du   
måtte varna ett folk till vilket 
ingen förmanare hade kommit 
före dig,  så att de  måtte tänka 
efter.

48. Och  när en prövning drabbar 
dem på grund av deras egna 
gärningar, varför säger de icke: 
”Vår Herre, varför sände Du icke 
Din  budbärare till oss så att vi 
kunde ha följt Dina tecken och 
vara bland de troende?”*

utan det är Vi som sänder sände-
bud.

49. Men när sanningen kom till
dem från Oss sade de: ”Varför har 
han icke givits detsamma som 
gavs till Moses? ”Hade de icke 
förkastat det som gavs till Moses 
innan de sade: ”Aron och Moses 
är bara två trollkarlar som hjäl-
per varandra.” Och de sade: ”Vi 
förkastar  dem alla.”*
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*28:48 Svaret på denna fråga är underförstått och orsaken till varför de inte kan anklaga 
Allah är att Han alltid skickar varnare till folk innan Han bestraffar dem för deras 
ogärningar. Se 6:132. 

*28:49 Av de tre huvudsakliga fienderna till islam, judar, kristna och avgudadyrkare, är 
det judarna som avses i den här versen. Uttalandet i versen kan enbart ha kommit från 
judarna. När den Ädla Qur’anen beskriver att de förkastat det som givits Moses tidigare, 
kan den inte ha menat att människor som levde före islams Helige Profets tid, Allahs 
välsignelser och frid vare med honom, förnekade Moses. 
Den del av versen som lyder ”vi förnekar dem alla” (                 ínna bikúllin káfirún) bety-
der också att ”vi förnekar alla dem som kommer i Guds namn med så kallade tecken.” 
Detta agerande visar på det sjuka uppförande som kännetecknar alla de som förnekar  sin 
egen tids profet.
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50. Säg: ”Hämta då från Allah  en  
bok som är en bättre vägledning 
än dessa två, Toran och Qur’a-
nen, så att jag kan följa den om ni 
är sannfärdiga.”

51. Men om de icke svarar dig, vet 
då att de bara följer sina egna 
onda böjelser. Och vem är  mer 
vilsefaren än den som följer sina 
onda begär utan vägledning från 
Allah. Allah vägleder icke de 
syndande människorna.

52. Och Vi har sannerligen tydligt 
överbringat ordet till dem, så att 
de måtte bli förmanade.

53. De till vilka Vi gav boken före 
den (Qur’anen), de tror på den.

54. Och när den läses upp för 
dem säger de: ”Vi tror på den. 
Den är förvisso sanningen från
vår Herre. Vi hade sannerligen 
underkastat oss Gud till och med 
före den.”

55. Dessa kommer att bli givna 
sin belöning två gånger, ty de har 
varit ståndaktiga, och de tillba-
kavisar ont med gott och ger ut av 
vad Vi har givit dem.

56. Och när de hör onyttigt tal 
vänder de sig bort från det och 
säger: ”För oss är våra gärningar 
och era gärningar är för er. Frid 
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57. Du kan förvisso icke vägleda 
alla som du älskar, men Allah 
vägleder vem helst Han behagar,  
och  Han  vet bäst vilka som vill 
acceptera vägledning.

58. Och de säger: ”Om vi skulle 
följa vägledningen med dig skulle 
vi ryckas bort från vårt land.” Har 
Vi icke för dem upprättat en  
trygg tillflykt till vilken frukterna 
av allt förs, som förnödenheter  
från Oss?” Men de flesta av dem 
vet icke.

59. Och hur mången boplats som 
fröjdades i sitt levnadssätt har Vi 
icke förintat! Och detta är deras 
boningar vilka, utom bara litet, 
har stått obebodda efter dem. 
Och det är Vi Som blev arvtagare.

60. Och din Herre skulle aldrig 
förstöra städerna förrän Han i 
dess moderstad har upprest ett 
sändebud, som läser upp Våra 
tecken, icke heller skulle Vi för-
störa städerna såvida icke deras 
befolkning  var syndare.

vare med er. Vi söker icke de 
okunniga.”

61. Och vad helst ni ges av denna 
världens ting är bara ett tillfälligt 
glädjeämne i det nuvarande livet 
och en prydnad för det, och det 
som är hos Allah är bättre och  
mer varaktigt. Vill ni då icke 
förstå?
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62. Är då den, till vilken Vi har 
utlovat ett behagligt löfte, vars  
uppfyllelse han kommer att 
möta, lik den som Vi bara har 
försett med detta livets goda, och 
som sedan på uppståndelsens 
dag  kommer att vara bland dem 
som anklagade förs fram inför 
Gud?

63. Och på den dagen kommer 
Han att kalla på dem och säga: 
”Var är  Mina ’medhjälpare’  som 
ni föreställde er?”

64. De, mot vilka domen har för-
fallit, kommer att säga: ”Vår
Herre, det är dessa som vi ledde 
vilse. Vi vilseledde dem just lik-
som vi själva hade gått vilse. Nu  
avskiljer vi oss från dem och vän-
der oss till Dig. Det var icke oss 
som de tillbad.”

65. Och det kommer att sägas: 
”Kalla på era  medhjälpare.” Och 
de kommer att kalla på dem, men 
de kommer icke att svara dem. 
Och de kommer att se straffet. 
Om de ändå hade följt vägled-
ningen!

66. Och på den dagen kommer 
Han  att tala till dem och säga: 
”Vilket svar gav ni sändebuden?”

67. Då kommer alla angelägenhe-
ter att förmörkas för dem på den 
dagen och de skall icke ens  
tillfråga varandra.

68. Men  det är mycket möjligt att 
den som ångrar sig och tror och 

670

Kapitel 28 AL-QASAS Del 20



69. Och din Herre skapar vad 
helst Han än behagar och utväl-
jer vem Han än behagar. Det är 
icke för dem att välja. Lovprisad 
vare Allah, och Han står långt
över allt det de förbinder med 
Honom.

70. Och din Herre vet vad deras 
hjärtan döljer och vad de yppar.

71. Och Han är Allah, det finns 
ingen Gud förutom Han. All lov-
prisning i begynnelsen och i det 
tillkommande tillhör Honom. 
Hans är domslutet, och till Ho-
nom skall ni föras tillbaka.

72. Säg: ”Om Allah skulle låta 
natten fortsätta oavbruten över 
er till uppståndelsens dag, Tala 
om för mig vilken annan gud än 
Allah finns det som  skulle kunna  
ge er ljus? Vill ni då icke lyssna?”

73. Säg: ”Om Allah skulle låta 
dagen fortsätta oavbruten över er 
till uppståndelsens dag, tala om 
för mig, vilken annan gud än 
Allah finns det som skulle kunna 
ge er natt, under vilken ni kan 
vila? Vill ni då icke se?”

gör rättfärdiga gärningar, kom-
mer att vara bland de framgångs-
rika.

74. Och av Sin barmhärtighet har 
Han gjort natt och dag så att ni 
kan  vila på den och så att ni kan 
söka Hans frikostighet och så att 
ni måtte vara tacksamma.
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75. Och på den dagen kommer 
Han att kalla på dem och säga: 
”Var är  Mina ’medhjälpare’, som 
ni föreställde er?”

76. Och från varje folk skall Vi ta 
ut ett vittne och Vi skall säga: 
”Hämta ert bevis.” Då kommer de 
att veta att sanningen bara till-
hör Allah. Och av det som de 
brukade hitta på kommer allt att 
gå förlorat för dem.

77. Qarún var sannerligen av 
Mose folk, men han uppträdde 
som en tyrann mot dem. Och Vi 
hade givit honom skatter så stora 
att nycklarna till dem skulle ha 
tyngt ned en grupp starka män. 
När hans folk sade till honom:, 
”Skryt icke, Allah älskar förvisso 
icke dem som skryter,

78. och sök det tillkommandes 
boning i det som Allah har givit 
dig, och försumma icke din lott i 
denna världen, och handla väl 
mot andra liksom Allah har 
handlat väl mot dig, och sök icke 
att stifta ofrid i landet. Allah 
älskar sannerligen icke dem som 
stiftar ofrid.”

79. Han sade: ”Allt detta har 
givits mig på grund av den kun-
skap som jag besitter.” Visste
han icke att före honom har Allah 
förintat släktled som var mäkti-
gare än  han och större i rikedo-
mar? Och de skyldiga skall icke 
bli ombedda att  ge en förklaring 
till  sina synder.
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80. Så han gick fram i all sin ståt 
framför sitt folk. De som  hade  
begär till denna världens liv sade: 
”Om vi ändå hade haft något 
liknande det som Qarún har fått! 
Han är i sanning en stor lycko-
prins.”

81 Men de som hade givits kun-
skap sade: ”Ve er, Allahs belöning 
är bäst för dem som tror och gör 
goda gärningar, och den skall 
icke ges till någon utom dem som 
är ståndaktiga.”

82. Sedan lät Vi jorden uppsluka 
honom och hans bostad, och han 
hade inga som kunde hjälpa 
honom mot Allah, icke heller var 
han bland dem som kunde  över-
vinna Allahs påbud.

83. Och sådana som hade efter-
traktat hans ställning dagen 
innan började säga: Å, ve! Det är 
sannerligen Allah Som utvidgar 
uppehället för sådana av Hans 
tjänare som Han behagar, och 
minskar den för vem Han be-
hagar. Hade Allah icke varit 
nådig mot oss, skulle Han ha låtit 
den uppsluka oss också. Å ve, de 
otacksamma är aldrig fram-
gångsrika.

84. Detta är det tillkommandes 
boning. Vi ger det till dem som 
icke söker självförhärligande på 
jorden, icke heller fördärv. Och  
slutet är för de rättfärdiga.
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85. Den som gör en god gärning 
skall få en belöning bättre än så, 
och beträffande den som gör en 
ond  gärning - de som gör onda
gärningar skall icke belönas 
utom i enlighet med vad de gjor-
de.

86. Han Som har gjort Qur’anens  
lära bindande för dig kommer 
helt förvisst att föra dig tillbaka 
till din återvändsplats. Säg: ”Min 
Herre känner bäst den som har 
kommit med vägledning och den 
som svävar i en uppenbar villfa-
relse.”

87. Och du förväntade dig aldrig 
att  boken skulle uppenbaras till 
dig, utan det är en barmhärtighet 
från din Herre, så var aldrig en
hjälpare till de  icke troende.

88. Och låt dem icke vända dig 
bort från Allahs tecken efter det 
att de sänts ned till dig, och kalla 
mänskligheten till din Herre, och 
var icke bland dem som tillskriver 
Honom  medhjälpare.

89. Och åkalla icke någon annan 
gud bredvid Allah. Det finns 
ingen Gud utom Han. Allting 
skall förgås utom Han. Hans är 
domslutet och till Honom kom-
mer ni att föras tillbaka.
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Kapitel 29

AL-’ANKABÚT

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sjuttio verser.

Förkortningen (    álíf lám mím) upprepas i inledningen till 

detta kapitel, vilket visar att Allah ännu en gång kommer att 

upprepa al-báqaras ämnen men på ett nytt sätt. I kapitel al-

báqara berättades om judarna och att Allah inte godtog deras 

tro förrän de klarat av alla prövningar och samma ämne 

upprepas i det här kapitlet. Även under den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, tid, var det så att 

enbart påståenden om tro inte var tillräckligt, på samma sätt 

som det inte var det hos tidigare folkslag, utan människorna 

måste först genomgå alla de prövningar som tidigare folk gick 

igenom. 

Allah berättar sedan att vissa personer även tvingas genomgå 

hårda prövningar på grund av att deras föräldrar kallar sina 

barn till den hedendom som de bekänner. Men även om Allah 

har uppmanat människan till att bemöta sina föräldrar med 

vänlighet, skall hon komma ihåg att Allahs ynnestbevis 

gentemot henne är mycket större än hennes föräldrars. Således 

bör man aldrig ansluta sig till hedendom för sina föräldrars 

skull.

På samma sätt som det i inledningen av kapitel al-báqara 

berättas om hycklare och att deras inre sjukdomar uppdagas, 

så nämns även hycklarna här i kapitlet och deras andliga 

tillstånd analyseras.

De som gör anspråk på en tro får här genomgå en prövning i 

form av att deras stormän uppmanar dem till att följa i deras 

fotspår under det att de säger till dem: ”Följ vår väg och vi 
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kommer helt säkert att bära era synders börda.” Faktum är att 

de som påstår detta inte bara kommer att bära sina egna 

bördor, utan även bördan av att ha misslett sina underordnade, 

och vilka lögner de hittade på beträffande Allah kommer att 

avgöras på domens dag.

Sedan berättas det om profeten Noaks, frid vare med honom, 

folk, profeten Abrahams, frid vare med honom, profeten Lots, 

frid vare med honom, och flera tidigare profeters folk. De gick 

under på grund av att de bekämpat sin tids profeter, och deras 

kvarlämningar återfinns än idag på jorden. Arkeologer har 

upptäckt många av dem men de har inte funnit alla än. Man 

påstår sig även ha funnit spår av Noaks ark och arkeologer 

söker flitigt efter den och kommer säkerligen att lyckas finna 

den en dag.    

Slutligen berättas det den centrala vers i kapitlet, i vers 42, 

som har en anknytning till kapitlets namn ”spindeln” (           al-

’ankabút), att de som antar gudar vid sidan av Allah kan liknas 

vid en spindel som väver ett invecklat nät. Likaså tycks dessa 

människors argumentation och slutsatser vara ytterst 

invecklade, men är i själva verket absurda. De som faller för 

detta är som de dumdristiga flugor som fastnar i spindelns nät 

och blir dess offer, och de vet inte att det inte finns någon 

bräckligare fälla än ett spindelnät.    

Det paradoxala med spindelnätet är att fastän spindelns saliv 

bildat en tråd som är starkare än en järntråd av samma tjocklek 

och vikt, är den trots detta mycket svag. Det är således en 

utmaning för fienden att även de måste framställa starkare 

fällor, men det kommer inte att sluta på annat sätt än som för 

spindelnätet, som till synes är mycket starkt, men i själva 

verket är det motsatta. 

I den sista versen av kapitlet talar Allah om för dem som 

hängivet söker Hans Väsen att Han oavsett deras doktrinella 

tillhörighet kan leda dem till den rätta vägen om Han så vill. 



Eviga sanningar återfinns i alla världens religioner, och genom 

att begrunda dem är det möjligt att man finner vägen till islams 

sanning och den rätta vägen, om Gud så önskar.
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Sura AL-’ANKABÚT
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Mím.*

3. Tror människor att de kommer 
att lämnas ifred  bara för att de 
säger: ”Vi tror”, och att de icke 
kommer att utsättas för pröv-
ningar?

4. Och Vi prövade verkligen dem 
som var före dem. Så Allah kom-
mer helt förvisst att skilja ut dem 
som är sannfärdiga och Han 
kommer helt förvisst att skilja 
lögnarna från  de sannfärdiga.

5. Eller inbillar sig de som begår 
onda gärningar att de skall undgå 
Oss? Så illa de dömer!

6. Låt den som hoppas på att 
möta Allah vara förberedd för det,  
ty Allahs fastställda tid kommer 
med säkerhet. Och Han är den 
Allhörande, den Allvetande.

7. Och vem som än strävar, 
strävar bara för sin egen själ.  
Allah är sannerligen oberoende 
av hela universum.

8. Och när det gäller dem som 
tror och gör rättfärdiga gärningar 
för dem skall Vi helt visst röja 
undan deras synder och Vi skall 
helt visst ge dem deras gärning-
ars bästa belöning.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*29:2 Jag är Allah, den Allvetande.
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9. Och Vi har påbjudit männi-
skan vänlighet mot sina föräldrar,  
men om de  bråkar med dig för att 
förmå dig  till att också förbinda 
det med Mig om vilket du icke har 
någon kunskap över huvudtaget,  
så lyd dem då icke. Till Mig är ert 
återvändande och Jag skall upp-
lysa er om vad ni gjorde.

10. Och de som tror och gör 
rättfärdiga gärningar, dem skall 
Vi förvisso lämna tillträde till de 
rättfärdigas sällskap.

11. Och bland människor finns 
det några som säger: ”Vi tror på 
Allah”, men när de får lida för 
Allahs sak, anser de människors 
förföljelse vara som Allahs straff. 
Och om hjälp kommer från din 
Herre säger de säkerligen: ”Vi var 
helt säkert med er.” Är Allah icke 
bäst medveten om vad som finns i 
alla människors hjärtan?

12. Och Allah kommer helt säkert 
att skilja ut dem som tror och 
Han kommer förvisso att skilja 
hycklarna från de troende.

13. Och de som icke tror säger till 
dem som tror: ”Följ vår väg och vi 
kommer helt säkert att bära era 
synders  börda.” Men de kan icke
bära något av deras synder. De är
förvisso lögnare.

14. Men de skall förvisso bära 
sina egna bördor lika väl som 
bördor andra än sina egna. Och 
på uppståndelsens dag kommer 
de förvisso att bli tillfrågade om 
det som de diktade ihop.
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15. Och Vi sände förvisso Noak 
till hans folk och han förblev 
bland dem i ett tusen år minskat 
med femtio år. Sedan hann syn-
dafloden upp dem medan de var 
syndare.

16. Men Vi räddade honom och 
dem som var med honom i arken, 
och Vi gjorde den till ett tecken för 
all folk.

17. Och kom ihåg Abraham när 
han sade till sitt folk: ”Tillbed 
Allah och frukta Honom. Det skul-
le vara bättre för er om ni bara 
visste,

18. ni dyrkar bara avgudar 
bredvid Allah och ni uppfinner en 
lögn. De som ni dyrkar bredvid 
Allah har ingen makt att ge er 
livsuppehälle. Sök då levebröd 
från Allah och tillbed Honom och 
var tacksamma mot Honom. Till 
Honom kommer ni att föras 
tillbaka. 

19. Och om  ni vägrar då förkas-
tade även släktleden före er . Och 
sändebudet är bara ansvarigt för 
det klara överlämnandet av bud-
skapet.”

20. Ser de icke hur Allah ger 
upphov till skapelse och sedan 
upprepar den? Det är förvisso lätt 
för Allah.
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21. Säg: ”Res på jorden och se 
hur Han gav upphov till skapel-
sen. Sedan kommer Allah att 
skapa en andra skapelse.  Allah 
har förvisso makt över allting.”*

22. Han straffar vem Han beha-
gar och visar barmhärtighet mot 
vem Han behagar, och till Honom 
kommer ni att vändas åter.

23. Och ni kan icke förhindra 
Allahs avsikter på jorden eller i 
himlen, icke heller har ni någon 
vän eller hjälpare förutom Allah.

24. De som icke tror på Allahs 
tecken och mötet med Honom - 
det är de som har misströstat 
beträffande Min barmhärtighet. 
Och de kommer att få ett svårt 
straff.

25. Och hans folks enda svar var 
att de sade: ”Dräp honom eller 
bränn honom.” Men Allah rädda-
de honom från elden. I det finns 
det förvisso tecken för ett folk 
som skulle vilja tro.

26. Och Abraham sade: ”Ni har 
helt visst tagit er avgudar bredvid 
Allah av kärlek till varandra i det 
nuvarande livet. På uppstån-
delsens dag kommer ni sedan att 
förneka varandra och förbanna 
varandra. Och er boning kommer 
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*29:21 Samma bild har framställts i en annan liknelse i en annan vers (53:48)  med en 
liten skillnad i ordvalet. (   ákhira) kan helt enkelt översättas med ”senare”, och
(      úkhra) betyder ”någon annan”. Istället för ”senare” (      ákhira) används ordet ”någon 
annan” (       úkhra). Det är alltså uppenbart att om de bägge orden kombineras så betyder 
de  ”en annan slags skapelse i en senare tid”.
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27. Och Lot trodde honom och 
Abraham sade: ”Jag söker skydd 
hos min Herre. Han är visserligen 
den Mäktige, den Vise.”

28. Och Vi skänkte honom Isak 
och Jakob och Vi inrättade pro-
fetvärdigheten och boken bland 
hans ättlingar och Vi gav honom 
hans belöning i detta livet, och i 
det tillkommande kommer han 
förvisso att vara bland de rättfär-
diga.

29. Och Vi sände Lot. Han sade 
till sitt folk: ”Ni begår en sådan 
vederstygglighet som ingen av 
mänskligheten någonsin har 
begått före er,

30. närmar ni er män med lusta  
och stänger av allfarvägarna för 
de resande?  Och ni begår veder-
styggligheter på era samman-
komster!” Men hans folks enda 
svar var att de sade: ”För fram 
Allahs straff  över oss om du talar 
sanning.”

att bli elden, och ni kommer icke 
att ha några hjälpare.”

31. Han sade: ”Hjälp mig min 
Herre mot folket som anstiftar 
ofärd.”

32. Och när Våra budbärare gav 
Abraham den goda nyheten sade 
de: ”Vi ämnar förinta folket i 
denna staden, dess folk är
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33. Han sade: ”Men Lot är där!” 
De sade: ”Vi vet mycket väl vem 
som är där. Vi skall förvisso 
rädda honom och hans familj 
utom hans hustru, som är en av 
dem som blir kvar.”

34. Och när Våra budbärare kom 
till Lot var han bekymrad för dem 
och kände sig maktlös beträffan-
de dem. Och de sade: ”Frukta 
icke, sörj icke heller. Vi kommer 
förvisso att rädda dig och din 
familj, utom din hustru, som är 
bland dem som blir kvar.

35. Vi skall förvisso föra ned ett 
straff från himlen över denna 
stadens folk, ty de har varit 
upproriska.”

36. Och Vi har lämnat ett tydligt 
tecken på det för ett folk som vill 
förstå.

förvisso syndare.”

37. Och till Midian sände Vi  de-
ras broder Shu’aib som sade: ”Å, 
mitt folk, tillbed Allah och ge akt 
på den yttersta dagen och begå 
icke ogärningar på jorden genom 
att stifta ofrid.”

38. Men de kallade honom lögn-
are. Så en våldsam jordbävning 
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39. Och Vi förintade ’Ad och 
Thamúd, och detta framstår  
tydligt för er från deras boplatser. 
Och satan lät deras gärningar 
tyckas dem tilldragande, och 
vände dem sålunda bort från den  
rätta vägen trots att de hade för-
stånd nog att urskilja sanningen.

40. Och Vi förintade Kora och 
Farao och Haman. Och Moses 
kom verkligen till dem med 
uppenbara tecken, men de 
uppträdde högmodigt i landet, 
ändå kunde de icke överträffa  
Oss.

drabbade dem och i sina hem låg 
de utsträckta på marken.

41. Så Vi grep var och en av dem i 
hans synd,  bland dem  fanns de 
mot vilka Vi sände en våldsam 
sandstorm, och bland dem fanns
de som en rytande blåst hann 
ifatt, och bland dem fanns de som 
Vi lät jorden uppsluka och bland 
dem fanns de som Vi dränkte. 
Och Allah gjorde dem icke orätt, 
utan de gjorde orätt mot sig 
själva.
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42. Deras fall, vilka anlitar 
hjälpare bredvid Allah, är likt 
fallet med spindeln som skaffar 
sig ett hus, och en spindels hus 
är förvisso det sköraste av alla 
hus, om de bara visste.
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43. Allah vet sannerligen vad de 
åkallar bredvid Honom, och Han 
är den Mäktige, den Vise.

44. Och detta är liknelser vilka Vi 
framställer för mänskligheten, 
men bara de som har kunskap 
förstår dem.

45. Allah skapade himlarna och 
jorden med sanning. I det finns 
det förvisso ett tecken för de 
troende.

46. Läs upp det som har uppen-
barats för dig av boken och 
förrätta bönen. Bönen håller  
sannerligen tillbaka från otill-
börlighet och uppenbart ont,  och 
att komma ihåg Allah är sanner-
ligen den största dygden. Och 
Allah vet vad ni gör.

47. Och resonera icke med bok-
ens folk utom med det som är 
bäst, men resonera icke alls med 
sådana av dem som är orättfärdi-
ga. Och säg: ”Vi tror på det som 
har uppenbarats för oss och på 
det som har uppenbarats för er 
och vår Gud och er Gud är en, och 
Honom underkastar vi oss.”

48. Och på liknande sätt har Vi 
sänt ned boken till dig, så att de 
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49. Och du läste icke upp någon 
bok före den, icke heller skrev du 
någon med din högra hand, ty i så 
fall skulle de icke troende ha 
tvivlat.

50. Nej, det  är  en samling  klara 
tecken i deras hjärtan vilka har 
givits kunskap. Och ingen utom 
syndarna förnekar Våra tecken.

51. Och de säger: ”Varför har icke 
tecken sänts ned till honom från 
hans Herre?” Säg: ”Tecknen finns 
hos Allah, och jag är sannerligen 
en tydlig varnare.”

till vilka Vi har givit sann kun-
skap om boken tror på den  
(Qur’anen), och av dessa mecka-
invånare finns det också några 
som tror på den. Och ingen utom
de otacksamma förnekar Våra  
tecken.

52. Är det icke nog för dem  att Vi 
till dig har sänt ned boken som 
läses upp för dem? I detta finns 
det sannerligen barmhärtighet 
och en påminnelse för ett folk 
som tror.

53. Säg: ”Allah är tillräcklig som 
Vittne mellan mig och er. Han vet 
vad som är i himlarna och på 
jorden. Och beträffande dem som 
tror på falskhet och icke tror på 
Allah, så är det de som är 
förlorarna.”
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55. De ber dig påskynda straffet 
men helvetet omsluter förvisso 
redan  de icke troende.

56. Kom ihåg den dag då straff 
kommer att överväldiga dem ova-
nifrån och under deras fötter, och 
Han kommer att säga: ”Smaka ni 
era gärningars frukter.”

57. Å, Mina tjänare som tror! Min 
jord är sannerligen vidsträckt, så 
tillbed Mig allena.

58. Varje själ skall smaka döden. 
Sedan skall ni föras tillbaka till 
Oss.

54. De ber dig påskynda straffet, 
och hade det icke funnits en 
fastställd tid, skulle straffet ha 
kommit över dem. Och det skall 
sannerligen oväntat hinna upp 
dem, när de icke anar det.

59. Och de som tror och gör 
rättfärdiga gärningar, dem skall 
Vi förvisso hysa in i paradisets 
höga byggnader, nedom vilka 
bäckar strömmar. De kommer att 
förbli däri. Utmärkt är deras belö-
ning, vilka gör  goda gärningar,

60. de som är tålmodigt uthålliga 
och sätter sin lit till sin Herre.

61. Och hur månget djur finns 
det icke som icke bär sitt uppe-
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hälle med sig! Allah förser det och 
er. Och Han är den Allhörande, 
den Allvetande.

62. Och om du frågar dem: ”Vem 
har skapat himlarna och jorden 
och tvingat solen och månen i 
tjänst?” kommer de förvisso att 
säga: ”Allah.” Hur har de då blivit 
vilseledda?

63. Allah utvidgar medlen till 
uppehälle för sådana av Sina 
tjänare som Han behagar, och 
minskar dem för vem Han beha-
gar. Allah har förvisso full känne-
dom om alla ting.

64. Och om du frågar dem: ”Vem 
sänder ned vatten från skyn och 
ger liv till jorden med det efter 
dess död?” kommer de förvisso 
att säga: ”Allah” Säg: ”All lovpris-
ning tillhör Allah.” Men de flesta 
av dem förstår icke.

65. Och denna världens liv är 
ingenting annat än ett tidsfördriv 
och en lek,  men det tillkomman-
des boning är sannerligen livet, 
om de bara visste!

66. Och när de går ombord på ett 
skepp åkallar de Allah med 
uppriktig och ojämförlig tro på 
Honom. Men när Han för dem 
tryggt i land,  se! Då tillskriver de 
Honom  medhjälpare,
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68. Har de icke sett att Vi har 
gjort helgedomen trygg för dem 
medan folk rycks undan överallt 
omkring dem? Vill de då tro på
falskhet och förneka Allahs 
ynnest?

69. Och vem är mer orättfärdig än 
den som hittar på en lögn beträf-
fande Allah, eller som förkastar 
sanningen när den kommer till
honom? Finns det icke en boning 
i helvetet för icke troende?

70. Och beträffande dem som 
strävar på Vår  väg,  dem kom-
mer Vi förvisso att vägleda på 
Våra vägar. Och Allah är sanner-
ligen med dem som gör goda 
gärningar.

67. så att de kan förneka det Vi 
har skänkt dem och så att de kan  
roa sig för en tid. Men de kommer 
snart att få veta.
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Kapitel 30

AR-RÚM

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sextioen verser.

Det här kapitlet inleds också med förkortningen     (álif, lám, 

mím).  De kapitel som inleds med dessa bokstäver handlar om 

att Allah har bäst kännedom om både om vad som hänt tidigare 

och om vad som skall ske i framtiden. 

I slutet av det föregående kapitlet konstaterades det att Allah 

förvisso är med dem som handlar väl, och den främste bland 

dem var den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom. Han förmedlar således glädjebudskapet om 

fortsatta segrar, vilka omnämns på olika ställen i kapitlet. 

Först och främst nämns det som en profetia att de goda omen 

som de avgudadyrkande perserna trott på efter segern mot 

romarna, som åtminstone påstod sig vara monoteister, 

persernas erövring av ett begränsat område, och slutligen tron 

på att de också skulle komma att segra över alla dem som tror 

på Allah, i själva verket inte skulle komma att inträffa. Förvisso 

kommer romarna att återta de trakter som de förlorat till 

perserna, vilket alla muslimer kommer att fröjda sig över och de 

kommer att inges förhoppningar om att de också skall tilldelas 

en storslagen seger gentemot avgudadyrkarna.

Den här profetian tillkännagavs då muslimerna fortfarande 

var oerhört svaga och då ingen kunde tro att de skulle kunna 

segra. I profetian om denna seger ingick även att muslimerna en 

dag skulle komma att segra över avgudadyrkarnas enorma 

imperium, det vill säga kejsarens av Persien imperium. Allt 

detta uppfylldes ordagrant så småningom. Trots att människor 

bevittnar uppenbara bevis som detta så fortsätter de förneka 



Guds existens. De uppmärksammas därför ännu en gång på att 

de ska begrunda himmel och jord, eller sitt eget väsen, eftersom 

de då kommer att finna bevis för Guds existens inom sig själva 

och vid horisonten mellan  himmel och jord. Likaså riktas deras 

uppmärksamhet mot tidigare folks kvarlämningar, och att de 

bör begrunda deras slutgiltiga öde om de är omedvetna om sin 

egen situation. Världsligt sett var de storslagna folkslag, och de 

hade befolkat jorden på ett mer omfattande sätt än folken under 

den Helige Profetens tid, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, hade gjort, men när Guds sändebud kom till dem och de 

förnekade dem så jämnades deras storslagenhet med marken.

Därefter berättas i flera liknelser att vart helst någon blickar 

så kommer han finna exempel på hur liv omvandlas till död och 

hur det döda sedan återupplivas. Men beklagligt är att 

människan inte reflekterar över att slutmålet inte kan vara att 

hon återföds i denna värld. Den yttersta tillvaron kommer då 

hon ställs inför Gud för att avlägga räkenskap.

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, förmanas återigen att vara tålmodig och ståndaktig; 

Allahs löfte kommer förvisso att uppfyllas. Det sades till honom 

att de som förnekar inte kommer att kunna rubba honom från 

hans synpunkter. Med tålamod och ståndaktighet menas här 

att man skall hålla fast vid goda gärningar och inte till något pris 

överge sanningen.
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Sura AR-RÚM
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Mím.*

3. Romarna har besegrats,

4. i landet nära intill, och efter 
sitt nederlag kommer de att bli 
segerrika,

5. inom några få år, herraväldet 
är Allahs före och efter det, och på 
den dagen kommer de troende att 
fröjdas,

6. med Allahs hjälp. Han hjälper 
vem Han behagar och Han är den 
Mäktige, den Barmhärtige.

7. Allah har givit detta löfte. Allah 
bryter icke Sitt löfte, men de 
flesta människor vet icke.

8. De känner  bara  till den yttre 
delen av livet i denna världen, och 
de är mycket obekymrade om det 
tillkommande.

*30:2 Jag är Allah, den Allvetande.

1. I Allahs, den  Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. Tänker de icke efter inom sig 
själva? Allah har icke skapat 
himlarna och jorden och allt som 
finns mellan de två utom  i enlig-
het med vishetens krav och för en 
fastställd tid? Men många bland  
människorna tror icke på mötet 
med sin Herre.

10. Har de icke rest på jorden så 
att de kan se hur ont deras slut 
blev som var före dem? De var 
starkare än dessa i makt och de 
brukade jorden och befolkade 
den mer  och bättre  än dessa har 
befolkat den. Och deras sände-
bud kom till dem med uppenbara 
tecken. Och Allah ville icke göra 
dem orätt men de gjorde orätt 
mot sina egna själar.

11. Då blev slutet ont för dem 
som gjorde ont, ty de förkastade 
Allahs tecken  och hånade dem.

12. Allah ger upphov till skapel-
se, sedan upprepar Han den, 
sedan skall ni föras tillbaka till 
Honom.

13. Och på den dagen när tim-
men kommer att anlända skall de 
skyldiga gripas av förtvivlan.

14. Och de skall icke ha några 
medlare bland dem som de 
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15. Och på den dagen när tim-
men kommer att anlända, på den 
dagen kommer de att skiljas från 
varandra.

16. Då kommer de som trodde 
och handlade rättfärdigt att bli 
hedrade och lyckliggjorda i en 
trädgård.

17. Men beträffande dem som 
icke trodde utan förkastade Våra 
tecken och mötet i det tillkom-
mande, dessa skall ställas inför 
ett straff.

18. Så lovprisa Allah när ni träder 
in i aftonen och när ni träder in i 
morgonen,

19. och till Honom hör all lovpris-
ning i himlarna och på jorden, 
och lovprisa Honom på eftermid-
dagen och när ni når tiden för 
solens dalande.

20. Han frambringar det levande 
ur det döda, och Han frambringar 
det döda från det levande och 
Han ger liv åt jorden efter dess
död. Och på liknande  sätt skall 
ni frambringas.

21. Och ett av Hans tecken är 
detta  att Han skapade er av stoft,  
och  se, ni är människor som  rör 
sig över jordens yta.

förbinder med Gud och de kom-
mer att förneka dem som de 
förbinder med Honom.
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23. Och bland Hans tecken är 
skapelsen av himlarna och jord-
en och olikheten i era tungomål 
och hudfärg. I det finns det 
förvisso tecken för dem som har 
kunskap.

24. Och bland Hans tecken är er 
sömn på natten och dagen, och 
ert sökande efter Hans frikostig-
het. I det finns det förvisso tecken 
för ett folk som vill lyssna.

25. Och ett av Hans tecken är 
detta att Han visar er blixten som 
en källa till  fruktan och hopp och 
Han sänder ned vatten från skyn 
och vederkvicker jorden därmed 
efter dess död. I det finns förvisso 
tecken för ett folk som förstår.

26. Och bland Hans tecken är 
detta att himlen och jorden står  
fast genom Hans befallning. 
Sedan när Han kallar er med en 
kallelse som  kommer  fram  från 
jorden, se, ni kommer att komma 
fram.

27. Och till Honom hör vad helst 
som finns i himlarna och på 
jorden. Alla är lydiga mot Honom.
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22. Och ett av Hans tecken är 
detta att Han har skapat era  
hustrur ur era egna led på det att 
ni måtte finna sinnesfrid hos 
dem, och Han har skapat  kärlek 
och ömhet mellan er. I det finns 
det förvisso tecken för ett folk 
som tänker efter.
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28. Och det är Han Som ger 
upphov till skapelse och sedan 
upprepar den och det är syn-
nerligen lätt för Honom. Hans är 
den mest upphöjda ställningen i 
himlarna och på jorden och Han 
är den Mäktige, den Vise. 

29. Han framställer en liknelse 
för er beträffande er själva. Har ni 
delägare bland dem som era 
högerhänder besitter, delägare i 
det Vi har försett er med, så att  ni 
blir lika delägare i det, och så att 
ni fruktar dem som ni fruktar 
varandra? Sålunda förklarar Vi 
tecknen för ett folk som vill förstå.

30. Nej, men de som är orättvisa 
följer sina egna låga begär utan 
kunskap. Vem kan då vägleda 
dem som Allah bedömt som 
vilsefaren? Det kommer icke att 
finnas några hjälpare för dem.

31. Så rikta ditt ansikte mot 
religionen och var alltid  hängi-
ven sanningen. Och följ den av 
Allah skapade naturen, enligt 
vilken Han har formgivit mänsk-
ligheten.* Det finns ingen föränd-
ring i Allahs skapelse. Det är 
sannerligen den evigt sanna 
religionen som stödjer andra i att 
vara rättskaffens, men de flesta 
människor vet icke.

*30:31  Här reflekterar Allahs natur Hans egenskaper. I detta sammanhang betyder det 
att människan fått förmågan att härma Guds egenskaper. Det är det enda sätt på vilket en 
människa kan utvecklas andligt. Uppenbarligen kan djur inte dela denna unika egenskap 
som finns hos människan. Med andra ord kan närhet till Gud enbart uppnås om man tar 
till sig  Hans utmärkta egenskaper. Man bör i vilket fall som helst komma ihåg att Allah är 
obegränsad medan människan är begränsad. Människan kan således bara ta efter Honom 
i den mån av hennes mänskliga begränsningar tillåter. 
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32. Vänd  era ansikten  mot Gud,  
och vänd er till Honom i ånger,
och frukta Honom och förrätta 
bönen, och hör icke till dem som 
förbinder likar med Gud,

33. en av dem som splittrar sin 
religion och har blivit delade i 
sekter där varje grupp fröjdar sig 
åt vad de har.

34. Och när en svårighet drabbar 
människor ropar de till sin Herre 
och vänder sig med ånger till 
Honom, då, när Han har låtit dem 
smaka Sin barmhärtighet, tänk 
då sätter en del av dem upp 
medhjälpare  vid sin Herres sida,

35. som för  att vara otacksamma 
för det som Vi har givit dem. Så 
roa er för ett tag, men snart 
kommer ni att få veta.

36. Har Vi till dem sänt ned nå-
gon befogenhet som talar till för-
mån för det de sätter vid Hans 
sida?

37. Och när Vi belönar männi-
skor  med  en  smak av barmhär-
tighet, fröjdar de  sig  åt den, men 
om något ont drabbar dem på 
grund av det som deras egna 
händer har skickat i förväg, se! 
De börjar förtvivla.

38. Ser de icke att Allah utökar 
underhållet för vem Han än 
behagar och minskar det för
vem Han än behagar?  I det finns 
det helt förvisst tecken för ett folk 
som tror.

39. Så ge släktingen vad som 
honom tillkommer och den be-
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40. Vad helst ni betalar som 
ränta för att det måtte öka män-
niskornas rikedom, ökar icke i 
Allahs ögon,  men vad helst ni ger 
som Zakát för att söka Allahs 
välbehag, det är dessa som 
mångfaldigt kommer att utöka 
sin rikedom.

41. Det är Allah Som har skapat 
er och sedan har Han försett er,  
sedan kommer Han att låta er dö, 
och sedan kommer Han att 
uppväcka er till liv. Finns det 
någon av era avgudar som kan 
göra något av detta? Ärad vare 
Han och upphöjd långt över de 
jämställer med Honom.

42. Ofärd har uppstått till lands 
och till sjöss på grund av vad 
människors händer har åstad-
kommit, på det att Han måtte låta 
dem smaka några av deras gärn-
ingars frukter, så att de måtte 
vända tillbaka från ondska.

43. Säg: ”Res på jorden och se 
hur ont slutet blev för dem före er. 
De flesta av dem var avgudadyr-
kare.”

hövande och den vägfarande. Det 
är bäst för dem som söker Allahs 
välbehag och det är de som 
kommer att ha framgång.

44. Så rikta ditt ansikte mot den  
evigt sanna religionen som 
stödjer andra i att vara rättskaf-
fens innan en dag kommer från 
Allah vilken icke går att avstyra. 
På den dagen kommer de delas i 
grupper, åtskilda från varandra.
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45. De som icke tror kommer att 
bära följderna av sitt förnekande 
och de som gör rättfärdiga gär-
ningar bereder något gott för sina 
egna själar,

46. så att Han, av Sin frikostig-
het, kan belöna dem som tror och 
handlar rättfärdigt. Han älskar 
förvisso icke de icke troende.

47. Och bland Hans tecken är 
detta att Han sänder vindarna 
som bärare med glädjebudskap 
och att Han kan låta er smaka 
Hans barmhärtighet, och att 
skeppen kan segla på grund av 
Hans befallning, och att ni kan 
söka  Hans frikostighet, och att 
ni kan vara tacksamma.

48. Och Vi sände förvisso sände-
bud före dig till deras egna folk 
och de förde med sig klara tecken 
till dem. Sedan straffade Vi dem
som var skyldiga. Och det åligger 
förvisso Oss att hjälpa de troen-
de.

49. Det är Allah Som sänder vind-
arna så att de lyfter ett moln. 
Sedan sprider Han det på himlen 
som Han behagar och lägger det 
lager på lager, och du ser regnet 
strömma ned från dess mitt. Och 
när Han låter det falla över vem 
Han behagar av Sina tjänare, 
tänk, de fröjdas,

50. fastän de förtvivlade dess-
förinnan, innan det sändes ned 
över dem.
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51. Lägg då märke till spår efter 
Allahs barmhärtighet, hur Han 
väcker jorden till liv efter dess 
död. Det är sannerligen samme 
Gud Som väcker de döda till liv, ty 
Han har makt över alla ting.

52. Och om Vi sände en vind  och 
de såg den (sin skörd) bli gul, 
skulle de därefter säkerligen 
börja  förneka Våra ynnestbevis.

53. Och du kan icke få de döda till 
att höra, icke heller kan du få de 
döva till att höra kallelsen, när de 
drar sig tillbaka och vänder sina 
ryggar till,

54. icke heller kan du vägleda de 
blinda ut ur deras villfarelse. Du 
kan bara få dem att höra som vill 
tro på Våra tecken och underkas-
ta sig.

55. Det är Allah Som skapade er  i 
ett tillstånd av svaghet och efter 
svagheten gav er styrka, och sed-
an, efter styrkan, gav er svaghet 
och hög ålder. Han skapar vad 
Han behagar. Han är den All-
vetande, den Mäktige.

56. Och på den dagen när den 
fastställda timman skall anlän-
da, kommer de skyldiga att svära 
på att de icke dröjde mer än en 
timma, sålunda blev de bortvän-
da från den rätta vägen.
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57. Men de som har givits kun-
skap och tro kommer att säga: ”Ni 
har sannerligen dröjt till upp-
ståndelsens dag  i enlighet med 
Allahs bok. Och detta är  upp-
ståndelsens dag, men ni brydde 
er icke om att få veta.”

58. Så på den dagen kommer 
syndarnas ursäkter icke att gag-
na dem, icke heller kommer de att  
ges tillgång till Hans tröskel.

59. Och Vi har sannerligen fram-
ställt varje slags liknelse för 
människor i denna Qur’an, och 
sannerligen, om du visar dem ett 
tecken, kommer de som icke tror 
förvisso att säga: ”Ni är bara lögn-
are.”

60. Sålunda förseglar Allah deras 
hjärtan vilka icke har någon 
kunskap.

61. Så var du tålmodig, Allahs 
löfte är förvisso sant.  Och låt icke 
dem som icke har någon tros-
visshet ringakta dig.
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Kapitel 31

LUQMÁN

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettiofem verser.

Även det här kapitlet inleds med förkortningen (     álif lám

mím) och här har ämnena från den första suran med samma 

inledning upprepats, vilket visar att Allah ännu en gång 

kommer att upprepa de teman som tas upp där, men på ett nytt 

sätt. På samma sätt som det i inledningen till al-báqara  

berättas om uppenbarelsen av Boken (        al-kitáb), så hand-

lar detta kapitel om den vägledning från Allah som finns 

innesluten i denna bok, men här har ämnet vidareutvecklats. I 

det tidigare kapitlet berättas om rättfärdighetens grund-

läggande innebörd som vägledning för de rättfärdiga – för dem 

som har mod att kalla sanning för sanning. Men här förklaras 

skriften vara en vägledning även för dem vars rättfärdighet 

utvecklats till en mycket hög nivå och som räknas till dem som 

handlar väl. Denna outtömliga källa till vägledning kommer att 

släcka kunskapstörsten även för dem som traktar efter 

vägledningens högsta nivåer.  

I det här kapitlet har det ännu en gång understrukits att 

många av Guds krafter är sådana som inte går att se med 

ögonen, som till exempel dragningskraften, och hur skulle man 

då kunna se det väsen som skapat dessa krafter?

Luqmán, frid vare med honom, är namnet på en man som var 

känd för sin vishet, det vill säga att han brukade tala många visa 

ord. I det här kapitlet finns tillägget ”den Vise” (        al-hakím) 

tillsammans med ”boken” (      al-kitáb) efter förkortningen 

(      álif lám mím) vilket visar att man kommer att  tala om vishet 

i en annorlunda form och med hänvisning till Luqmán, den vise. 



703

Bland alla visa förmaningar som han gav sin son, var den mest 

framstående att han inte skulle sätta någon like vid sidan av 

Allah. Han uppmanade även till en god behandling av föräldrar, 

eftersom de har en bildlig likhet med Skaparen på grund av att 

de utgör det medium som bidrar till att ett barn föds.

Därefter följer förmaningen att om ens den minsta tanke på 

att jämställa någonting med Gud uppstår i hjärtat, så kommer 

Gud, den Allvetande och Vise, att få kännedom om detta. Han är 

den som känner till saker så små som ett senapskorn som finns 

på jorden och är dolt under stenar, och Han är den Allt 

Underkunnige. Ordet ”Allt Underkunnig” (     al-khabír) bet-

yder  att Gud även känner till det som väntar dem i framtiden 

och vilket öde människorna skall komma att gå till mötes.

Därefter ges det principiella påbudet att förrätta bönen

(       assalát), vilket är det första av påbuden i al-báqara. En 

troendes liv grundar sig helt på utförandet av bönen, och 

förmågan till att påbjuda det goda och avråda från det onda

(                                ámrum bil má’ruf  wa  náhjun aníll    

múnkar) sker enbart genom förrättandet av bönen. Men trots att 

människan av Allah har tilldelats all förmåga att utföra goda 

gärningar, så är hennes tillstånd sådant att hon börjar stoltsera 

inför andra människor vid minsta lilla utmärkelse. Läran om 

ödmjukhet har således givit för handen att man ska leva ett 

anspråkslöst liv på jorden och hålla sin röst lågmäld. 

Därefter har människan uppmärksammats på att hon bör 

visa tacksamhet, vilket är av central betydelse i kapitlet. 

Luqmán, frid vare med honom, uppmanar sin son upprepade 

gånger till att vara tacksam. Den vishet som tilldelades Luqmán 

grundar sig alltså på hans tacksamhet mot Gud, vilket han även 

inleder sin förmaning med. Allahs förmåner är förvisso ändlösa. 

Han har underkastat människan himmel och jord och alla de 

dolda krafter som finns i dessa, till den grad att även galaxer vid 

universums utkant påverkar människans dolda krafter. 

  



Trots allt finns det människor som saknar kännedom om 

detta universum, men som trots sin okunnighet diktar upp ord 

som de tillskriver Allah. De saknar både vägledning och en 

upplysande skrift som avfärdar allt avgudadyrkande.

Med orden ”en upplysande bok” (           kitábun munírun) har 

ett missförstånd undanröjts, det vill säga att avgudadyrkarna 

finner belägg för sina förvrängda läror i vissa skrifter, som till 

exempel i vedaskrifterna. Men vedaskrifterna saknar 

upplysande argument och de driver snarare människan till ett 

än djupare mörker.

De mysterier kring Guds vishet och makt som ligger 

utspridda i universum kan inte begripas av någon människa, 

och även om alla hav omvandlades till bläck och alla träd blev 

till pennor, skulle haven torka ut och pennorna ta slut, men 

mysterierna kring Guds makt skulle ändå finnas kvar. 

Därefter följer vers 29, som på ett fantastiskt sätt avslöjar 

hemligheterna kring människans skapelse. Människan har 

gjorts uppmärksam på att då hon begrundar hur ett foster 

formges i livmodern och de många olika steg det genomgår i sin 

utveckling, kan hon få en viss uppfattning om visheten bakom 

sin första födelse. Vetenskapsmän hävdar bestämt att mellan 

graviditetens inledning och fostrets fullständiga utveckling så 

inträffar sådana omvandlingar att de på sätt och vis upprepar  

beskrivningen om evolutionen från livets begynnelse. Detta är 

ett mycket omfattande och djupgående ämne som alla 

framstående vetenskapsmän är eniga om. Det förklaras för 

människan att detta är hennes första födelse och  på samma 

sätt som hon utvecklas från ett kryps stadium  till kulmen av 

sin mänskliga förmåga, så kommer hon efter sin återfödelse att 

ha genomgått en liknande utveckling ända fram  till domens 

dag.  På så sätt  kommer människans förhållande till detta 

fullständiga stadium att vara som det obetydliga krypets 

förhållande är till den vuxna människan vid födelsens 
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begynnelse.

Kapitlet avslutas med förkunnelsen om den timme som 

nämns då människan åter kommer att uppresas från de döda 

till ett fullständigt stadium och att enbart Allah känner till när 

och hur detta kommer inträffa. I detta sammanhang har även 

andra fenomen som endast Gud känner till omnämnts, och 

människan är inte på något sätt delaktig i denna kunskap. 

Detta är när och hur regn kommer att falla från himlen, vad som 

finns i moderns sköte och som utvecklas däri, vad människan 

kommer att förtjäna under morgondagen och var hennes död 

kommer att inträffa.

Här måste ett tvivelsmål undanröjas. Under vår samtid med 

dess tekniska framgångar påstås det att man genom modern 

utrustning kan veta vad som finns i livmodern. Man kan till och 

med få reda på om fostret är friskt eller missbildat, eller om det 

är en pojke eller en flicka. Men trots denna säkerhet så kan 

läkarna inte  med full övertygelse säga om fostret som tar form i 

livmodern är friskt eller inte. De talar enbart om en möjlighet. 

Likaså har deras prognoser rörande barnet ifråga upprepande 

gånger visat sig vara felaktiga. Ofta har erfarenheten visat att 

gynekologer talat om en missbildning hos ett visst foster, medan 

barnet sedan fötts friskt. Ibland brukar man med all säkerhet 

säga att fostret är en flicka, men att det visat sig vara tvärtom. 

Detta är således något som vi ofta ser exempel på.
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Sura LUQMÁN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Mím.*

3. Dessa är verser i vishetens 
bok,

4. en vägledning och en barm-
härtighet för dem som handlar 
väl,

5. dem som förrättar bönen och 
betalar Zakát och har en fast tro 
på det tillkommande.

6. Det är de som följer vägledning 
från sin Herre, och det är de som 
skall ha framgång.

7. Och bland människor finns 
den som av okunnighet tar löst 
prat i utbyte mot vägledning  för 
att leda människor bort från 
Allahs väg, och för att göra den till 
åtlöje. För sådana kommer det att 
finnas ett förödmjukande straff.

8. Och när Våra tecken läses upp 
för honom vänder han sig förakt-
fullt bort som om han icke hörde 
dem, som om det fanns en tröghet 
i båda hans öron. Så kungör ett 
plågsamt straff för honom.

1. I Allahs, den Nåderike, den  
Barmhärtige, namn.            

*31:2  Jag är Allah, den Allvetande.
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9. De som tror och gör goda 
gärningar, kommer förvisso att få 
lycksalighetens  trädgårdar,

10. i vilka de kommer att förbli. 
Allah har givit ett sant löfte och 
Han är den Mäktige, den Vise.

11. Han har skapat himlarna 
utan några pelare som ni kan se 
och Han har placerat fasta berg 
på jorden för  att  stödja er, och 
Han har spritt ut alla slags ska-
pade varelser på den och Vi har 
sänt ned vatten från molnen, och  
har låtit varje skön art växa på 
den (jorden).*

12. Detta är Allahs skapelse. Visa 
mig nu vad andra bredvid Honom 
har skapat. Nej, men syndarna 
svävar i uppenbar villfarelse.
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*31:11 Frasen (             an tamída bikúm)  har av olika skriftlärda översatts med ”att skä-
lva”,  vilket om det godtogs skulle innebära att Gud räknar Sina ynnestbevis till mänsklig-
heten genom att påminna dem om att Han skapat bergen för att orsaka jordbävningar, 
vilka i sin tur ödelägger stora områden. Olyckligtvis har man missat att ordet
(      tamída) stammar från  (     máda) vilket betyder att förse med föda. Ordet (        má-
'ida) som använts i den ädla Qur'anen kommer från samma ordstam. Med den innebörden 
förändras hela innebörden i  versen. Den påminner mänskligheten om att Gud har skapat 
berg, som är grundläggande för att förse alla levande varelser med föda. Vattnet lyfts 
konstant från sjöar, hav och oceaner genom avdunstning och når bergen, där de, på grund 
av bergens högre altituder, kondenseras till tjockare partiklar. Bergen är nödvändiga för 
att omvandla ånga till vatten, vilket bidrar till att regn kan  falla tillbaka till jorden för att 
bidra till att enorma matkedjor kan bildas. Vår översättning här är den enda som går 
tillbaka till ursprung och sammanhang och som står i fullständig överensstämmelse med 
den återstående delen av versen.  Den korrekta  slutsatsen är därför att relationen mellan 
vatten och föda är uppenbar. I civilisationens historia har vattendrag spelat den allra 
största roll  när det gäller att bilda bergsterräng och vandringsleder bildades längs dess 
banor.    

13. Och Vi skänkte Luqmán vis-
het och sade: ”Var tacksam mot 
Allah,” ty vem helst som är tack-
sam, är tacksam till gagn för sin 
egen själ. Och för vem helst som 
är otacksam, då är Allah förvisso 
Självtillräcklig, Prisvärd.
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14. Och kom ihåg när Luqmán 
sade till sin son medan han 
förmanade honom: ”Å, min käre 
son! Sätt ingen vid Allahs sida. 
Att förbinda medhjälpare med 
Gud är förvisso en svår synd.”

15. Och Vi har givit människan 
påbud rörande  föräldrar, hennes 
moder bär henne i svaghet på 
svaghet och dess avvänjning tar 
två år. ”Tacka Mig och dina för-
äldrar. Till Mig är det slutliga åte-
rvändandet,

16. och om de strider med dig för 
att få dig till att sätta upp jämli-
kar med Mig beträffande vilka du 
icke har någon kännedom, lyd 
dem icke, men var ett vänligt 
sällskap för dem i alla världsliga 
frågor, och följ i andliga frågor 
den som vänder sig till Mig. Sed-
an kommer ert återvändande att 
bli till Mig och Jag skall upplysa 
er om vad ni brukade göra.”

17. ”Å, min käre son, även om det 
är av ett senapskorns vikt och 
även om det är dolt i en klippa 
eller i himlarna eller på jorden, 
kommer Allah förvisso att hämta 
fram det. Allah är i sanning den 
Som Känner de mest dolda 
hemligheterna och Han är Allt 
Underkunnig.

18. Å, min käre son, förrätta 
bönen och påbjud det goda och 
förbjud det onda och uthärda 
tålmodigt vad som än kan drabba 
dig. Detta är förvisso bland de 
ting som kräver fast beslutsam-
het,
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19. och vänd  icke bort din kind 
från människor i högmod, vandra 
icke heller högdraget på jorden.  
Allah älskar förvisso icke någon  
inbilsk skrytmakare,
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20. och gå du med avmätta steg 
och sänk din röst, den mest 
avskyvärda av röster är i sanning 
åsnans skriande.”

21. Ser ni icke att Allah har tving-
at allt som är i himlarna och allt 
som är på jorden i tjänst för er, 
och har fullkomnat Sina ynnest-
bevis över er, både synliga och 
osynliga? Och bland människor 
finns det några som tvistar 
beträffande Allah utan kunskap 
eller vägledning eller en upply-
sande bok.

22. Och när det sägs till dem: 
”Följ det som Allah har uppenba-
rat”, säger de: ”Nej, vi skall följa 
det som vi fann våra fäder följa.” 
Vad! Till och med fastän  satan  
inbjöd dem  till den brännande 
eldens straff?

23. Och den som fullständigt 
underkastar sig Allah och är en 
som gör goda gärningar, har 
sannerligen gripit ett fast tag. 
Slutet på alla angelägenheter 
vilar hos Allah.

24. Och angående den som icke 
tror, låt hans otro  icke bedröva 
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25. Vi skall låta dem roa sig för ett 
tag, sedan skall Vi driva dem till 
en svår pina.

26. Och om du frågar dem: ”Vem 
skapade himlarna och jorden?” 
kommer de förvisso att svara: 
”Allah.” Säg: ”All lovprisning till-
hör Allah.” Men de flesta av dem 
vet det icke.

27. Till Allah hör allt som finns i 
himlarna och på jorden. Allah är 
förvisso Självtillräcklig, Prisvärd.

28. Och om alla träd som finns på 
jorden vore pennor, och oceanen  
var bläck, med sju oceaner till 
som därefter ökade ut den, skulle 
Allahs ord icke tryta. Allah är 
förvisso Mäktig, Vis.

29. Er skapelse och er uppstån-
delse är bara som en enda varel-
ses skapelse och uppståndelse. 
Allah är sannerligen Allhörande, 
Allseende.

30. Har du icke sett att Allah låter 
natten gå över i dagen och låter 
dagen gå över i natten, och Han 
har tvingat solen och månen i 
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dig. Till Oss är deras återvändan-
de, och Vi skall tala om för  dem 
vad de gjorde. Allah känner för-
visso till fullo vad som finns i 
deras hjärtan.
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31. Det är för att det är Allah 
ensam Som är Gud, den  sanne, 
och det de åkallar bredvid
Honom är falskt och för att det är 
Allah ensam som är den Mest 
Höge, den Ojämförligt Store.

32. Ser du icke att skeppen seglar 
på havet genom Allahs ynnest, så 
att Han kan visa er av Sina 
tecken? I det finns förvisso tecken 
för var och en som är  tålmodig 
och tacksam.

33. Och när vågor uppslukar 
dem, som så många täckelser, 
åkallar de Allah med full trosför-
vissning, men när Han för dem 
tryggt i land, då håller sig några 
av dem till den rätta kursen. Och 
ingen förnekar Våra tecken  utom
varje svekfull och otacksam pers-
on.

34. Å, människor, sök skydd hos 
er Herre och frukta den dagen när 
en fader icke kommer att vara till 
någon hjälp för sitt barn, icke 
heller kommer barnet att vara till 
någon som helst hjälp för sin 
fader. Allahs löfte är förvisso 
sant. så låt icke det jordiska livet 
lura er, låt icke heller bedragaren 
bedraga er beträffande Allah.
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tjänst, var och en av dem följande 
sin bana till en fastställd tids-
punkt, och att Allah är Väl 
Medveten om vad ni gör?
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35. Sannerligen, endast hos Allah 
finns kännedom om timmen. Och 
Han sänder ned regnet och Han 
vet vad som göms i moderliven. 
Och ingen själ vet vad den kom-
mer att förtjäna imorgon, och 
ingen själ vet i vilket land den 
kommer att dö. Allah är förvisso 
Allvetande, Allt Underkunnig.
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Kapitel 32

ASSÁDJDA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettioen verser.

Kapitlets inledning med förkortningen      (álif lám mím) ”Jag 

är Allah, Jag är den Allvetande” visar på dess anknytning till de 

sista verserna av det föregående kapitlet. I slutet av det 

föregående kapitel förklarades att det finns mycket som ingen 

annan än Allah har kännedom om, och detta upprepas i och 

med orden ”Jag är Allah, Jag är den Allvetande.” 

Därefter nämns återigen universums mysterier, vilka ingen 

annan förutom Allah känner till. Det åtföljs av en vers som 

avslöjar hemligheten bakom universums ålder. 

Allah säger att Hans dag här motsvarar tusen år enligt 

människornas tideräkning. Om man multiplicerar antalet 

dagar under ett år med tusen år så får man fram de siffror som 

nämns i denna vers. I en annan vers (70:5) säger Allah att Hans 

dygn i det sammanhanget är femtiotusen människoår långt. 

Om man först multiplicerar dagarna under ett år med tusen år 

och sedan med femtiotusen år, så blir det cirka 18 - 20 miljarder 

år, och även enligt vetenskapen är universum omkring 18 – 20 

miljarder år gammalt.

I detta sammanhang säger Allah återigen att det är Han som 

har kännedom om det synliga och det osynliga. Han har 

fullkomliggjort allt Han har skapat. Det är dessutom 

häpnadsväckande att alla skapelser har sitt ursprung i vanlig 

jord. Sedan nämns återigen olika steg i den utveckling som ett 

foster genomgår i livmodern.

Därefter nämns återigen människornas tvivel beträffande 

återuppståndelsen, och det tilläggs att varje människa har en 



enskild dödsängel som har kännedom om hennes sjukdomar 

och subtila inre svagheter som den drar fullt korrekta slutsatser 

av beträffande när den fysiska döden skall inträffa. Här har 

återigen temat i den föregående surans sista verser nämnts på 

ett nytt sätt.

I det sista avsnittet i kapitlet upprepas ämnet rörande 

förkortningen     (álif lám mím) genom berättelsen om profeten 

Moses, frid vare med honom, och det konstateras att det inte 

kan råda något tvivel angående den Helige Profetens möte med 

Gud. Enligt vissa tolkare talas det här inte om ett möte med 

Allah, utan om mötet mellan profeten Moses, frid vare med 

honom, och den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom. Om man godtar denna innebörd är det 

uppenbart att det inte är det möte som ska ske mellan alla 

profeter på domens dag som åsyftas, utan det syftar på Den 

Helige Profeten Muhammads möte med profeten Moses, frid 

vare med honom, under sin drömda himlafärd (mi’rádj). Vid 

detta tillfälle gjorde Moses ett förslag angående bönen och 

detaljerna beskrivs i berättelsen om den andliga himlafärden. 

I kapitlets sista vers  uppmanas den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att vända sig bort från 

fienderna och de som söker tillfoga skada.
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Sura ASSÁDJDA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Álif Lám Mím.*

3. Från världarnas Herre kom-
mer uppenbarelsen av boken, det 
råder inget tvivel om den.

4. Säger de: ”Han har diktat ihop 
den?” Nej, den är sanningen från 
din Herre så att du kan varna ett 
folk till vilket ingen varnare har 
kommit före dig, så att de kan bli 
vägledda.

5. Allah är Han Som skapade 
himlarna och jorden och det som 
finns emellan dem i sex perioder, 
sedan satte Han Sig på tronen.
Ni har ingen hjälpare eller medla-
re utom Honom. Vill ni då icke 
tänka efter?

6. Han kommer att planera de 
gudomliga påbuden från himlen 
till jorden, sedan kommer den att 
stiga upp till Honom på en dag 
vars längd är ett tusen år enligt er 
tideräkning.

7. Sådan är Kännaren av det ose-
dda och det sedda, den Mäktige, 
den Barmhärtige,

1. I Allahs, den Nåderike, den  
Barmhärtige, namn.            

*32:2 Jag är Allah, den Allvetande.

715

Kapitel 32 ASSÁDJDA Del 21



8. Som har fullkomliggjort allt 
Han har skapat. Och Han påbör-
jade människans skapelse från 
lera,

9. sedan skapade Han hennes 
avkomma ur ett extrakt av en 
obetydlig vätska,

10. sedan balanserade Han hen-
ne och blåste in Sin ande i henne. 
Och Han har skänkt er hörsel och 
syn och hjärtan.* Men det tack ni 
ger är litet!

11. Och de säger: ”Vad! När vi 
gått förlorade i jorden skall vi då 
bli en ny skapelse?” Nej, men de 
tror icke på mötet med sin Herre.

12. Säg: ”Dödsängeln som har 
fått er i uppdrag kommer att låta 
er dö, sedan kommer ni att föras 
tillbaka till er Herre.”

13. Om du bara kunde se när de 
skyldiga kommer att hänga med 
sina huvuden inför sin Herre och 
säga: ”Vår Herre, vi har sett och 
vi har hört; vänd oss tillbaka så 
att vi kan göra goda gärningar, ty 
nu  är vi övertygade.”

*32:10 Ordet ”hjärta” (     fuádun), som det använts i Qur’anen, betyder inte bara hjärtat, 
utan innebär också förståndets huvudsakliga säte. Se även 28:11, 53:12, 46:27 och 
14:38.
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15. så smaka ni straffet för era 
gärningar ty ni glömde denna er 
dags möte. Vi har  också glömt er. 
Smaka ni därför det varaktiga 
straffet på grund av det som ni 
brukade göra.

16. Bara de tror  på Våra tecken
som, när de erinras om dem, fall-
er ödmjukt ned till jorden och 
lovprisar sin Herre och de är icke 
högmodiga.

17. Deras sidor håller sig borta 
från sängarna, och de åkallar sin 
Herre i fruktan och hopp och ger 
ut av vad Vi har skänkt dem.

18. Och ingen själ vet vilken 
ögonfröjd som hålls gömd för dem 
som belöning för deras  goda 
gärningar.

19. Är då den som är troende lik 
en som är olydig? De är icke lika.

20. Beträffande dem som tror och 
gör goda gärningar kommer de 
att få den eviga boningens träd-
gårdar som ett underhåll för vad 
de plägade göra.

14. Och om Vi hade tvingat igen-
om Vår vilja, kunde Vi ha givit 
varje själ dess vägledning, men 
ordet från Mig har gått i uppfyllel-
se: Jag kommer att fylla helvetet 
med Djinner och människor, alla 
tillsammans,
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21. Och beträffande dem som är 
olydiga kommer deras boning att 
bli elden. Varje gång de önskar 
komma ut ur den, kommer de att
vändas tillbaka in i den, och det 
kommer att sägas till dem: 
”Smaka ni den eldens straff, 
vilken ni brukade förneka.”

22. Och helt förvisso kommer Vi 
att låta dem smaka det mindre 
straffet före det större straffet, på 
det att de måtte återvända till Oss 
med ånger.

23. Och vem är  mer orättfärdig 
än den som erinras om sin Herres 
tecken och sedan vänder sig bort 
från dem? Vi kommer förvisso att
straffa de skyldiga.

24. Och Vi gav sannerligen Moses 
boken, sväva  därför icke i tvivel 
beträffande mötet med Honom 
(Gud), och Vi gjorde den till en 
vägledning för Israels barn.

25. Och Vi förordade ledare ur 
deras egna led, som vägledde 
folket genom Vår befallning, eft-
ersom de själva var ståndaktiga 
och hade en fast tro på Våra 
tecken.
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26. Din Herre  kommer sannerli-
gen att döma mellan dem på 
uppståndelsens dag beträffande 
det de brukade vara oense om.
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27. Utgör icke det vägledning för 
dem att se hur många släktled Vi 
har förintat före dem, bland vilk-
as boplatser de nu vandrar om-
kring? I det finns det förvisso 
tecken. Vill de då icke lyssna?

28. Har de icke  sett att Vi driver 
vattnet till det torra landet och 
framställer gröda därav, av vilken 
deras boskap äter och de själva  
också? Vill de då icke se?

29. Och de säger: ”När skall den-
na seger komma, om  ni är sann-
färdiga?”

30. Säg: ”På segerns dag kommer 
de icke troendes tro icke att 
hjälpa dem, icke heller kommer 
de att beviljas anstånd.”

31. Så vänd dig bort från dem och 
vänta. De väntar också.
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Kapitel 33

AL-AHZÁB

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller sjuttiofyra verser. 

I inledningen av kapitlet tas ämnet från den sista versen i det 

föregående kapitlet upp, där det sägs till den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, att de icke troende 

och hycklarna kommer att försöka få honom att avvika från sin 

tro. Han uppmanas till att bortse från dem och inte lyda dem, 

utan följa det som uppenbaras för honom. 

I den femte versen har den eviga principen fastlagts att en 

människa inte kan älska två olika väsen med samma intensitet 

på samma gång. Detta visar att Allahs kärlek har övertaget i den 

Helige Profetetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

hjärta, och den kärlek som han visar i sitt liv genomsyras av 

hans kärlek till Allah. I en tradition (hadíth) förklaras samma 

fråga när den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, berättar att även den munsbit som någon lägger i 

sin hustrus mun av kärlek till Allah betraktas som gudsdyrkan 

(Bukhari: Kitáb-al-Manáqib). 

Därefter nämns en sed som förekom bland dåtidens araber 

nämligen att de brukade kalla sina hustrur för ”mamma”. För 

att avveckla denna sed görs gemene man uppmärksam på att 

relationen mellan mor och son uppstår genom de naturlagar 

som Allah har inrättat, så hur kan någon förändra detta med 

enbart ord? Likaså kan ingen betraktas vara någons son enbart 

för att han tilltalas som en sådan. Söner kan endast vara de som 

man har blodsband till. Att kalla någon annan ”son” är enbart 

ett sätt att uttrycka sin kärlek, inget annat. 

Sedan upprepas detta genom förklaringen att det endast kan 
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finnas en person som förtjänar mest av hjärtats tillgivenhet, och 

när det gäller de troende så bör den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, vara just denna person. 

Därefter nämns stegvis andra anhöriga och att de har inbördes 

företräde med tanke på deras släktskapsband till Profeten.

I kapitlet finns även den vers som utnämner den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, till 

”profeternas insegel” (              khátam-an-nabijín). Vissa lärda 

människor som brister i sin insikt anser detta betyda att 

Profeten är den siste av alla profeter, i den meningen att ingen 

annan profet kan komma efter honom. Denna felaktiga 

uppfattning korrigeras och det förbund (     mítháq) omnämns 

som innebar att Allah slöt ett förbund med varje profet om att 

det efter profeten ifråga kommer en ny profet som intygar och 

bekräftar det profeten själv har sagt, så åligger det profetens 

folk att bistå den nye profeten och att inte förneka honom. I det 

här kapitlet sägs angående den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att detta förbund även 

slöts med honom. Även hans anhängare förbjuds således 

motsätta sig även de profeter som fullständigt lyder Profetens 

påbud och som har fått sitt andliga ämbete som belöning för sin 

trofasthet mot den Helige Profeten, Allahs frid och välsignelser 

vare med honom, och som framför Profetens lära utan minsta 

ändring och som strävar för hans sak. Det är snarare 

obligatoriskt för Profetens anhängare att bistå en sådan profet.

Därefter handlar det om slaget vid ”diket” (             gházwa 

al-khándaq) och texten syftar på den grundläggande betydelsen 

av ordet ”konfederationen” (         al-ahzáb), som innebar att 

stammar från hela Arabien gick samman för att angripa 

Medina, där det inte fanns någon tillflykt eller utväg att tillgå. 

Vid detta tillfälle visade Allah upp ett mirakel för Profeten och 

bistod honom med en fasansfull orkan som förblindade 

angriparnas ögon, och i tumultet som uppstod tog de till 
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flykten. De fick knappt tid att binda loss alla de många  riddjur 

som de tagit med sig. De fick således lämna dem på platsen och 

även mycket av den medförda provianten och utrustningen, 

vilket tillfredsställde muslimerna på grund av deras  brist på 

föda efter den utdragna belägringen.

Tillståndet för folket i Jathrib före detta slag beskrivs också 

och den fasansfulla prövning och den undergång som de såg 

nalkades. Detta fick deras ögon att stirra. Hycklarna i Medina 

talade om för muslimerna att det inte längre fanns någon 

tillflykt för dem. Vid det tillfället besvarade de troende dem 

genom att säga att deras tro bara utökats av detta sedan 

tidigare, eftersom de redan underrättats om detta fruk-

tansvärda angrepp från konfederationen. De åsyftade vers 46 i 

surah al-qámar där det står ”sammanslagningen kommer att 

besegras och de kommer vända ryggen till i flykt”

(                           sa  júhzamúl  djam’u  wa  juwallúnadd-du-

búrr). I detta slag visade de troende prov på sin tro och uppfyllde 

sin trohetsed, och bland dem fanns även några som inte var 

närvarande, men som hade sett fram mot slaget och önskade att 

de hade kunnat delta i det och få visa sin ståndaktighet och 

offervilja på samma sätt som den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och hans följeslagare 

hade gjort. 

I vers 38 påbjuder Allah den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, att gifta sig med sin 

adoptivsons frånskilda hustru. Detta påbud var mycket tungt 

för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, och han oroade sig också för vad hycklarna skulle 

invända mot detta. Han var därför mycket tveksam kring 

giftermålet, men var hur som helst ålagd att följa Guds 

befallning. 

Därefter kommer vers 41 som bör anses vara höjdpunkten i 

det här kapitlet, och den har samband med incidenten med 



hans adoptivson Zaid, må Allah vara nöjd med honom. Det 

förklaras att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, i själva verket varken är far till Zaid eller till 

några andra män bland de troende, utan han är ”profeternas 

insegel” (             khátam-an-nabijín). Således blev han tilldelad 

det andliga faderskapet för alla profeterna. Utifrån 

sammanhanget är det denna betydelse som framstår, men 

ordet ”profeternas insegel” har även många andra betydelser 

som alla kommer från den här versen. Varje tolkning leder till 

slutsatsen att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, är ”profeternas insegel”. Ordet (       khátam) 

betyder till exempel dessutom något som bekräftar eller intygar. 

Och bland alla läror är det enbart den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, Sharia som bekräftar 

profeterna i alla tider. Således finns det inte en lika storslagen 

vers som denna i någon annan religions heliga bok i hela 

världen.

Versen därefter för tankarna till profeten Sakarias, frid vare 

med honom, bön som uppenbarades för honom efter det att han 

fått glädjebudskapet om en son, det vill säga att han skulle 

lovprisa och förhärliga Gud morgon och afton. 

Sedan beskrivs den Helige Profetens, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, egenskaper, det vill säga ”Vittne”

(       sháhid), ”Glädjebudbärare” (        mubáshir) och ”Varnare” 

(     nazír) i verserna 46-47. Han vittnade om den storslagne 

profeten Moses, frid vare med honom, sanning och dessutom 

vittnar han om ytterligare en profet som skulle komma efter 

honom och i hans tjänst. Hans storhet liknas vid solen som 

lyser upp hela världen och som även månen får sitt ljus ifrån. 

Det är således förutbestämt att någon måne åter ska förmedla 

den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, ljus till mänskligheten då nattens mörker breder ut sig. 

Dessa verser innehåller alltså en profetia om att detta kommer 
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att ske under en framtida period av mörker.

Därefter undervisas de troende om rättfärdighetens (      at-

táqwa) principer och med tanke på den Helige Profeten 

Muhammads, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

upphöjda ställning som omnämns åläggs de troende att visa 

honom en oerhört stor vördnad.  

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, brukade emellanåt bjuda hem närstående och 

anhängare på middag. I dessa verser har hans anhängare 

förmanats att då den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, bjuder in till sådana tillställningar så bör 

de inte betrakta det som ett vanligt gästabud och komma dit i 

förväg för att invänta måltiden. Det sägs till dem att de bör gå dit 

då maten är lagad och när de tillkallats, och därefter bör de be 

om lov att återvända hem. Om de under måltiden behöver 

någonting så bör de meddela Profetens hustrur (i versen 

omtalade som ”de troendes mödrar.” övers. anm.) från en plats 

bakom det skynke som separerar män och kvinnor. Profetens 

hustrur uppmanas till större fromhet än andra kvinnor, 

eftersom deras höga ställning kräver att den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, inte utsätts för 

förtal av något slag på grund av dem.

På samma sätt som den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, sårades av hycklarnas förtal så 

utsattes även profeten Moses, frid vare med honom, för förtal. I 

slutet av detta kapitel upprepas det följaktligen att den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, har flera 

likheter med den storslagne profeten Moses, frid vare med 

honom, och på samma sätt som Moses, frid vare med honom, 

underrättades om att han var vördad (      wadjíhun) i Guds 

ögon så försäkras även den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, om att hycklarnas förtal inte kommer 

innebära något ont för honom, eftersom han enligt Allah är både 
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vördad i detta livet och i det tillkommande (                          wa-

djíhan fíddunja wal ákhira).

I de två sista verserna av kapitlet hänvisas det återigen till 

profeten Moses, frid vare med honom, och det konstateras att 

det ansvar som anförtrotts den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid var med honom, är mycket större än det 

som delgavs Moses, frid vare med honom. Ansvaret är så stort 

att även berg dallrar av fasa för att behöva bära det. Men den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid var med honom, 

steg fram för att bära detta ansvar, vilket ledde till att han fick gå 

hårt fram mot sig själv, men utan att bry sig om vad detta skulle 

få för följder för honom.
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Sura AL-AHZÁB
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, du Profet, sök skydd hos  
Allah  och följ icke de icke troen-
des och hycklarnas önskningar. 
Allah är sannerligen Allvetande, 
Vis.

3. Och följ det som har uppenba-
rats till dig från din Herre. Allah 
är sannerligen Väl Medveten om 
vad ni gör.

4. Och sätt din lit till Allah, och 
Allah är tillräcklig som Beskyd-
dare.

5. Icke för någon människa har 
Allah skapat två hjärtan i hennes 
bröst, icke heller har Han gjort 
era hustrur till era mödrar enbart 
för att ni bemöter dem som era 
mödrar och därigenom avstår 
från att upprätthålla den äkten-
skapliga relationen, icke heller 
har Han gjort dem som ni adopte-
rar till era verkliga söner. Dessa 
är enbart ord från era munnar, 
men Allah kungör sanningen och 
Han vägleder till den  rätta vägen.

6. Kalla dem vid deras fäders 
namn, det är mer passande i 
Allahs ögon. Men om  ni  icke 
känner deras fäder, då är de era 
trosbröder och era vänner. Och 
det vilar inget klander över er för 
något omedvetet misstag som ni 
kan ha gjort  förutom det som era 
hjärtan medvetet längtade efter.  

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. Profeten är närmare de troen-
de än deras egna jag och hans 
hustrur är som mödrar för dem. 
Och vissa blodsförvanter är när-
mare varandra än andra bland de 
troende och bland emigranterna 
enligt Allahs bok, utom beträf-
fande de frivilliga ynnestbevis ni 
kanske ger era bästa vänner på 
ett fint sätt. Detta är det som är 
uppskrivet i boken.

8. Och kom ihåg när Vi slöt 
förbund med profeterna och med 
dig och med Noak och Abraham 
och Moses och Jesus, Marias 
son, och Vi slöt sannerligen ett 
högtidligt förbund med dem,

9. om att Han kan fråga de sann-
färdiga om deras sannfärdighet. 
Och för de icke troende har Han 
berett ett plågsamt straff.

10. Å, ni som tror, kom ihåg 
Allahs ynnest över er när härska-
ror kom emot er, och Vi sände en 
vind och härskaror som ni icke 
såg, emot dem. Och Allah ser vad 
ni gör.

11. När de överföll er ovanifrån 
och underifrån, och när era blick-
ar blev förvirrade och era hjärtan 
flög till halsgroparna och ni tänk-
te  varjehanda  tankar om Allah.
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Och Allah är Synnerligen Förlå-
tande, Barmhärtig.
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12. Där och då prövades de tro-
ende hårt och de skakades om 
med en våldsam skakning.

13. Och när hycklarna och de i
vilkas hjärtan det finns en 
sjukdom, sade: ”Allah och Hans 
sändebud lovade oss bara en 
synvilla,”

14. och när en grupp av dem 
sade: ”Å, Jathribs folk, ni kan  
omöjligen stå emot fienden, vänd 
därför om.”* Och en avdelning av 
dem bad till och med Profeten om 
tillstånd och sade: ”Våra hus är 
utsatta och försvarslösa” fastän 
de i sanning icke var utsatta. De 
försökte bara fly undan.

15. Och om fienden skulle ha på-
verkat dem genom att tränga in  i 
staden från dess omgivningar 
och om de sedan ombetts att 
deltaga i stridigheterna, skulle de 
omedelbart ha gjort så, och de 
skulle icke ha dröjt kvar i sina 
hus mer än litet grand.

16. Och de hade förvisso redan 
slutit förbund med Allah om att 
de icke skulle vända sina ryggar 
till. Och man  måste stå till svars 
för ett förbund med Allah.

17. Säg: ”Flykt skall icke gagna er 
om ni flyr från död eller slakt, och  
till och med då kommer ni endast 
att kunna glädja er helt litet.”
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*33:14  Medina (madína) var känt under namnet Jathríb före  migrationen (hídjra).
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18. Säg: ”Vem är det som kan 
rädda er från Allah om det är 
Hans önskan att göra er skada, 
eller  om det är Hans önskan att 
visa er barmhärtighet?” Och de 
kommer icke att finna sig någon 
annan vän eller hjälpare än 
Allah.

19. Allah känner sannerligen 
dem av er som hindrar männi-
skor och som säger till sina brö-
der: Kom till oss, och de själva 
icke kommer till striden, utom 
mycket sällan,

20. och är snåla beträffande er. 
Men när faran kommer ser du 
dem se mot dig och deras ögon 
rullar som på en som svimmar
på grund av att döden nalkas. 
Men när fruktan har gått över 
angriper de er med skarpa tung-
or, och är giriga efter ägodelar. 
Dessa har aldrig trott, så Allah 
har gjort deras gärningar utan all 
kraft och verkan. Och det är lätt 
för Allah.

21. De tror att de invaderande 
stammarna icke har gått iväg,  
och om stammarna skulle inva-
dera igen, skulle de önska att de 
levde bland nomaderna i öknen 
och bad om nyheter om er. Och 
om de var bland er, skulle de icke 
strida, utom helt litet.

22. Ni har sannerligen en ut-
märkt förebild i  Allahs Profet, för 
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23. Och när de troende såg de 
samlade horderna sade de: Detta 
är vad Allah och Hans sändebud 
har lovat oss, och Allah och Hans 
sändebud talade sanning. Och 
det bara ökade deras tro och 
underkastelse.

24. Bland de troende finns män-
niskor som har varit trofasta mot 
förbundet som de har slutit med 
Allah. Det finns några av dem 
som har uppfyllt sin trohetsed 
och det finns andra som fortfa-
rande väntar, och de har icke alls 
ändrat sig,

25. så att Allah kan belöna de 
sannfärdiga för deras sanning 
och straffa hycklarna om Han så 
önskar, eller vända Sig till dem i 
barmhärtighet. Allah är sannerli-
gen Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

26. Och Allah vände de icke tro-
ende tillbaka i deras raseri; de 
samlade inget gott. Och Allah 
räckte till för de troende i deras 
kamp. Allah är Stark, Mäktig.

27. Och Han förde  dem som hade 
hjälpt dem av bokens folk, ned 
från deras fästningar och satte 
skräck i deras hjärtan. Några 

den som fruktar Allah och den 
yttersta dagen och som kommer 
ihåg Allah mycket.
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28. Och Han lät er ärva deras 
land och deras hus och deras  
ägodelar  och  ett land på vilket ni 
ännu icke hade satt er fot. Och 
Allah har makt över allting.

29. Å, Profet! Säg till dina hust-
rur: ”Om ni önskar detta jordiska 
liv och dess prydnad, kom då, jag 
kommer att ge er ett underhåll 
och låta er gå på ett lämpligt sätt,

30. men om ni önskar Allah och 
Hans sändebud och ett hem i det 
tillkommande, då har Allah för-
visso berett en stor belöning för 
dem av er som handlar väl.”

31. Å, hustrur till Profeten! Om 
någon av er skulle göra sig skyl-
dig till någonting som uppenbart 
motstrider ett gott uppförande, 
kommer straffet att fördubblas 
för henne. Och det är lätt för 
Allah.

dräpte ni och några tog ni till 
fånga.
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33. Å, hustrur till Profeten! Om ni 
är rättfärdiga, är ni icke lika 
några  andra kvinnor. Så var icke 
för mjuka i ert tal, så att icke den, 

32. Men för den av er som är lydig 
mot Allah och Hans sändebud 
och gör goda gärningar, skall Vi 
belöna dubbelt  och Vi har berett 
en hedervärd försörjning för 
henne.

Del 22
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34. Och stanna i era hus med 
värdighet och blotta icke er skön-
het likt blottandet under okun-
nighetens tidigare dagar, och 
förrätta bönen och betala Zakát 
och lyd Allah och Hans sände-
bud. Allah önskar förvisso att 
undanröja all orenhet från er, å,  
ni medlemmar av  hushållet, och 
att göra er fullständigt rena.

35. Och kom ihåg det som har 
lästs upp i era hus om Allahs 
tecken och visheten. Allah är 
sannerligen Insiktsfull, Allt 
Underkunnig.
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i vars hjärta det finns en sjuk-
dom, skall känna sig frestad, och 
tala på ett tillbörligt sätt.

36. Män som underkastar sig 
Gud och kvinnor som underkas-
tar sig Honom, och troende män 
och troende kvinnor, och lydiga 
män och lydiga kvinnor, och 
sannfärdiga män och sannfärdi-
ga kvinnor, och män som är 
ståndaktiga i sin tro och stånd 
aktiga kvinnor, och män som är 
ödmjuka och kvinnor som är
ödmjuka, och män som ger all-
mosor och kvinnor som ger all-
mosor, och män som fastar och 
kvinnor som fastar, och män som 
vaktar på sin dygd och kvinnor 
som vaktar på sin dygd, och män 
som kommer ihåg Allah mycket 
och kvinnor som kommer ihåg 
Honom, för dem alla har Allah 
förvisso berett förlåtelse och en 
stor belöning.
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37. Och det passar sig icke för en 
troende man och en troende 
kvinna att de skulle följa sitt  eget  
val i frågor rörande dem, när 
Allah och Hans sändebud har 
angivit en sak. Och den som är 
olydig mot Allah och Hans sände-
bud irrar förvisso bort i uppenbar 
villfarelse.

38. Och kom ihåg när du sade till 
den över vilken Allah hade skänkt 
ynnestbevis och som även du 
visat nåd: ”Behåll din hustru för 
dig själv och frukta Allah,” och du 
gömde det i ditt hjärta som Allah 
skulle föra fram i ljuset och du 
fruktade folket fastän Allah har 
större rätt till att du skulle frukta 
Honom. Sedan när Zaid hade 
verkställt sin önskan beträffande 
henne genom att skilja sig från 
henne, förenade Vi henne i äkten-
skap med dig, så att det icke skall 
finnas några svårigheter för de 
troende med avseende på äkten-
skap med deras adoptivsöners 
hustrur efter det att de har verk-
ställt sina önskningar beträffan-
de dem. Och Allahs påbud måste 
gå i uppfyllelse.
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39. Inget klander kan vidlåta 
Profeten beträffande det som 
Allah har ålagt honom. Sådan var 
sannerligen Allahs sätt mot  dem
som har levt förut, och Allahs be-
fallning är ett fast föreskrivet 
påbud,

40. de som framförde Allahs 
budskap och fruktade Honom, 
och icke fruktade någon utom 
Allah. Och Allah är tillräcklig som
Räkenskapshållare.
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41. Muhammad är icke far till 
någon av era män, men han är  
Allahs sändebud och Profeternas 
insegel och Allah har full känne-
dom  om alla ting.
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42. Å, ni som tror! Kom ihåg Allah 
med en myckenhet av ihågkom-
melse,

43. och lovprisa Honom  morgon 
och afton.

44. Det är Han Som sänder ned 
välsignelser över er, och så gör 
Hans änglar på det att Han  måt-
te föra er fram från  alla  slag  av 
mörker in i ljuset. Och Han är 
Barmhärtig mot de troende.

45. Deras hälsning på den dagen 
när de möter Honom kommer att 
vara ”fred”. Och Han har berett 
en hedervärd belöning för dem.

46. Å, Profet! Vi har i sanning 
sänt dig som ett vittne och en 
bärare av glädjebudskap och en 
varnare,

47. och som en som kallar till 
Allah genom Hans befallning och 
som en lysande lampa.

48. Och kungör för de troende de 
glada budskapen om att de kom-
mer att få en stor ynnest av Allah.
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49. Och följ icke de icke troende 
och hycklarna och ha överseende 
med deras förtretligheter och sätt 
din lit till Allah, ty Allah är till-
räcklig som Beskyddare.

50. Å, ni som tror! När ni äktar 
troende kvinnor och sedan skiljer 
er från dem innan ni har rört 
dem, då har ni ingen rätt rörande 
dem beträffande den föreskrivna 
väntetiden som ni beräknar. Så 
ge dem ett underhåll och sänd  
iväg dem på ett passande sätt.

51. Å, Profet! För dig har Vi gjort 
dina hustrur lagliga, till vilka du 
har betalat deras brudgåvor, och 
dem som dina högerhänder be-
sitter bland dem som Allah har 
givit dig i krigsbyte, och din 
farbrors döttrar och dina fastrars 
döttrar och din morbrors döttrar 
och dina mostrars döttrar som 
har utvandrat med dig, och vilken 
annan troende kvinna som helst, 
om hon erbjuder sig själv till äk-
tenskap med Profeten, såvida 
Profeten önskar äkta henne. 
Denna tillåtelse är endast för dig 
och icke för andra troende, Vi har 
redan tillkännagivit vad Vi har 
påbjudit dem beträffande deras 
hustrur och dem som deras hö-
gerhänder besitter, för att det 
icke skall finnas någon svårighet 
för dig att utföra ditt arbete. Och 
Allah är Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

52. Du kan avstå från att gifta dig 
med vem som helst av dem om du 
så önskar och  du kan ta emot 
vem du än behagar till dig. Och 
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om du önskar att ta tillbaka  
någon av dem som du låtit gå 
vilar inget klander över dig. Det
blir snarare en lisa för deras ögon  
så att de icke måtte sörja, utan 
att alla måtte bli belåtna med
det som du har givit dem. Och 
Allah vet vad som finns i era 
hjärtan, och Allah är Allvetande, 
Fördragsam.

53. Det är icke tillåtet för dig att 
äkta kvinnor efter det, icke heller 
att byta ut dem mot andra hust-
rur, även om deras skönhet 
behagar dig, utom någon som din 
högerhand besitter. Och Allah är 
Vaksam över alla ting.

54. Å, ni som tror! Träd icke in i 
Profetens hus såvida ni icke blivit 
inbjudna till en måltid, och inte 
ens då så tidigt innan maten har 
blivit tillagad. Men träd in när ni 
är inbjudna, och när ni intagit er 
måltid, skingra er utan att försö-
ka inleda samtal. Det vållar 
Profeten besvär och han känner 
sig blyg för att be er gå, men Allah 
är icke för blyg för att säga det 
som är sant. Och när ni ber dem 
(Profetens hustrur) om något, stå 
bakom ett förhänge och be dem. 
Det är renare för era hjärtan och 
för deras hjärtan. Och det lämpar 
sig icke för er att vålla Allahs 
sändebud  besvär, icke heller att 
ni någonsin skulle äkta hans 
hustrur efter honom. Det är 
sannerligen något ohyggligt i 
Allahs ögon.
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55. Allah känner alla ting väl vare 
sig ni visar något eller döljer det.
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56. Det vilar inget klander över 
dem i detta avseende  beträffande  
deras fäder eller deras söner eller 
deras bröder eller deras brorsö-
ner eller deras systersöner eller 
deras kvinnor eller kvinnor som 
deras högerhänder besitter, Och 
frukta Allah, å, ni Profetens  
hustrur, Allah är sannerligen Vitt-
ne över allt.

57. Allah och Hans änglar sänder 
ned välsignelser över Profeten.  Å, 
ni som tror, ni bör också  nedkal-
la välsignelser över honom och 
hälsa honom med fridshälsning-
ar.

58. Sannerligen, de som förtretar 
Allah och Hans sändebud, dem 
har Allah förbannat i denna värl-
den och i den tillkommande, och 
Han har berett ett förödmjukan-
de straff för dem.

59. Och de som smädar troende 
män och troende kvinnor för det  
de icke förtjänat, skall bära  skul-
den  till  förtal  och en uppenbar 
synd.

60. Å, Profet! Säg till dina hustrur 
och dina döttrar och de troendes 
kvinnor att de skall dra fram sina 
ytterkappor från huvudena och 
över ansiktena. Det är mer troligt 
att de sålunda blir igenkända och 
icke förolämpade. Och Allah är 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.
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61. Om hycklarna och de i vilkas 
hjärtan det finns en sjukdom och 
de som sprider grundlösa rykten i 
staden icke hör upp, skall Vi 
förvisso, låta dig stå emot dem, 
sedan kommer de icke att dröja 
kvar  runt dig utom för ett litet 
tag.

62. Då kommer de att bli fördöm-
da. Var helst de återfinns kom-
mer de att bli gripna och huggna i 
stycken.

63. Sådant har Allahs sätt varit 
beträffande dem som gick bort 
tidigare och du kommer aldrig att 
finna någon förändring i Allahs 
sätt.

64. Folk frågar dig beträffande 
timmen. Säg: ”Kännedomen om 
den finns bara hos Allah.” Och 
vad kommer att låta dig veta att
timmen måhända är nära?

65. Allah har förvisso, fördömt de 
icke troende och har berett en 
flammande eld för dem,
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66. i vilken de kommer att förbli 
för alltid. De kommer icke att 
finna någon vän eller hjälpare i 
den.

67. På den dagen när deras an-
sikten vänds om i elden kommer 
de att säga: ”Å, om vi ändå hade 
lytt Allah och lytt sändebudet!”

68. Och de kommer att säga: ”Vår 
Herre, vi lydde våra ledare och 
våra stora, och de vilseledde oss 
från vägen,
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69. vår Herre ge dem ett dubbelt 
straff och förbanna dem med en 
mycket svår förbannelse.”

70. Å, ni som tror! Var icke lika 
dem som ansatte och smädade 
Moses. Allah frikallade honom 
från det de sade om honom. Och 
han var  hedervärd  i Allahs ögon.

71. Å, ni som tror, frukta Allah 
och tala uppriktigt.

72. Han kommer att förändra era 
gärningar till det bättre och 
förlåta er era synder. Och vem 
helst  som lyder Allah och Hans 
sändebud skall förvisso nå en 
överlägsen triumf.
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74. Följden är att Allah kommer 
att straffa hycklande män och 
hycklande kvinnor och avguda-
dyrkande män och avgudadyr-
kande kvinnor. Men Allah vänder 
Sig i barmhärtighet mot troende 
män och troende kvinnor, och 
Allah är Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

73. Vi erbjöd sannerligen den 
gudomliga lagens förtroende åt 
himlarna och jorden och bergen, 
men de vägrade bära den och var 
rädda för den. Men människan 
bar den. Hon var sannerligen 
alltför grym mot sig själv och 
obekymrad om konsekvenserna.
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Kapitel 34

SABÁ’

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiofem verser.

Kapitlet inleds med en vers som fastställer att all lovprisning 

tillkommer Allah, Konungen över himlarna; även jorden sjunger 

Hans lovsång och så ska även ske i det tillkommande. Här finns 

en klar hänvisning om att det under den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, epok kommer 

hans sanna anhängare att fylla himmel och jord med Guds 

lovsång.

Sedan förklaras begreppet ”berg”, vilket här bland annat 

betyder hårdföra bergsfolk, och det var således inte bergen som 

underkastade sig profeten David, frid vare med honom, utan de 

hårdföra folkslag som bodde på bergen. De berg som omnämns i 

slutet av det föregående kapitlet har således förtydligats här. 

Sedan förklaras begreppet Djinn. De som underkastade sig 

profeten David, frid vare med honom, och profeten Salomon, 

frid vare med honom, och som fick utföra mycket tunga arbeten, 

beskrivs som mänskliga Djinner. Dessa är inte sådana Djinner 

som allmänheten tror är skapade av eld. Eld slocknar så fort 

vatten vidrör den, men beträffande dessa Djinner står det på ett 

ställe i den Ädla Qur’anen att de brukade dyka i vattnet för att 

söka efter pärlor. Detta skulle inte ha varit möjligt om de varit 

gjorda av eld. 

För det andra står det att dessa Djinner var bundna i kedjor, 

fastän Djinner av eld inte kan bindas på detta sätt. Allt detta fick 

Davids folk och avkomma att visa sin tacksamhet. Profeten 

Salomon, frid vare med honom, som i högsta grad var Davids 

fysiska och andliga avkomma, visade prov på denna 
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tacksamhet. Men då profeten Salomon, frid vare med honom, 

informerades om att hans son och arvinge skulle vara som en 

kropp som saknade andlighet så bad han: Å, Gud! I sådana fall 

ber jag att detta kungarike ska störtas under hans välde. Jag har 

inget behag av detta världsliga kungarike. Händelse-

utvecklingen skulle visa att dessa ord skulle komma att 

besannas. När profeten Salomons, frid vare med honom, son 

tillträdde makten och de hårdföra bergsfolken fick kännedom 

om att en kung utan vishet tillsatts över dem, så gjorde de 

uppror och störtade profeten Salomons, frid vare med honom, 

världsliga kungarike.

När enorma kungariken störtar brukar dess medborgare 

glömma bort den inbördes kärlek och sin önskan att leva intill 

varandra, och istället falla offer för hat och en önskan om att 

leva långt ifrån varandra. Under sådana omständigheter blir de 

en del av historien och de krossas under Guds vredes kvarn. 

Avstånden mellan deras bosättningar ökar till den grad att en 

underlig ödemark uppstår mellan dem och buskiga växter 

frodas där det tidigare funnits storslagna trädgårdar och 

åkermarker. 

Den lära om tålamod och ståndfasthet som den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, gavs i 

slutet av det föregående kapitlet upprepas här och den Heliga 

Profeten uppmanas att under alla omständigheter visa 

tålamod. Hans hjärta gavs det enorma glädjebudskapet att 

tidigare storslagna imperier var jämförelsevis små folk, men att 

Gud har tilldelat den Helige Profeten hela världens andliga 

kungadöme. 

Därefter görs motståndarna uppmärksamma på att de bör 

eftertrakta Guds beslut genom bön; att de ensamma eller parvis 

ska ställa sig inför Gud i bön, och sedan fundera över om den 

prins av kunskap och vishet, som den Heliga Qur’anen 

uppenbarades för, verkligen skulle kunna vara en dåre?



     Sedan säger Allah till den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, att han bör fundera över den situation 

när de icke troende kommer att bli mycket ängsliga, och denna 

ängslan kommer att vara obotlig, och att de då kommer att 

gripas från en mycket nära belägen plats. Denna plats avser 

deras halspulsåder, och innebär att de kommer att utsättas för 

ett smärtsamt straff som kommer inifrån dem själva. I nästa 

vers visas med en avlägsen plats som exempel att det är avlägset 

att tro att dessa människor kommer att ångra sina synder. När 

de inte ångrat sig efter de händelser som de upplevt, hur ska de 

då göra detta av fruktan för Allahs straff, vilket de uppfattar 

vara mycket avlägset? Det läggs alltid ut ett hinder mellan 

sådana förnekare och deras sinnliga begär, så som det skett 

med förnekare som levt före dem, men de förblir alltid svävande 

i tvivel.
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Sura SABÁ’
(Uppenbarad före hidjra)

2. All pris tillkommer Allah, och 
allt som finns i himlarna och allt 
som finns på jorden tillhör Hon-
om. Och Hans är all lovprisning i 
det tillkommande, och Han är 
den Vise, den Allt Medvetne.

3. Han vet vad som går in i jorden 
och vad som kommer fram ur 
den, och vad som kommer ned 
från himlen och vad som stiger
upp till den och Han är Barm-
härtig, Synnerligen Förlåtande.

4. Och de som icke tror säger: 
”Timmen kommer aldrig att slå 
för oss.” Säg: ”Jo, vid min Herre, 
Som känner det osedda, den skall 
förvisso slå för er. Icke en atoms 
vikt i himlarna eller på jorden 
eller någonting mindre eller 
större än det undgår Honom, 
utan allt finns bevarat i en åskåd-
lig bok,

5. så att Han kan belöna dem 
som tror och gör rättfärdiga gärn-
ingar. Det är dessa som kommer 
att få förlåtelse och en hedervärd 
försörjning.”

6. Men beträffande dem som 
kämpar emot Våra tecken och 
försöker omintetgöra Våra pla-
ner, det är för dem som plågan av 
ett smärtsamt straff kommer att 
finnas.

1. I Allahs, den Nåderike, den  
Barmhärtige, namn.            
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7. Och de som har givits kunskap 
ser att det som har uppenbarats 
för dig från din Herre är sanning-
en, och att den vägleder till den
Mäktiges, den Prisvärdes stig.

8. Och de som icke tror säger: 
”Skall vi visa er en man som 
kommer att säga till er att när
ni lösts upp i partiklar, kommer 
ni att uppväckas som en ny 
skapelse?

9. Har han smitt en lögn mot 
Allah eller har han drabbats av 
galenskap?” Nej, men det är de 
som icke tror på det tillkomman-
de som lider av straffet och har 
farit alltför långt vilse.

10. Ser de icke det som är före 
dem och det som är bakom dem 
av himlen och jorden? Om Vi 
behagade kunde Vi låta jorden 
sjunka med dem eller låta några 
bitar av himlen falla ned över 
dem. I det finns det sannerligen 
ett tecken för varje botfärdig 
tjänare.

11. Och Vi skänkte förvisso David 
nåd från Oss: ”Å, ni berg, vänd ni 
er tillsammans med honom mot 
Gud med full underkastelse, och 
å fåglar ni också.” Och Vi gjorde 
järnet mjukt för honom,

12. och Vi sade: ”Gör du hellånga 
brynjor, gör maskorna av lämplig 
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13. Och vinden underkastade Vi 
Salomon, dess morgonfläkt var 
en månads resa och dess afton-
färd var också en månads  resa. 
Och vi lät en källa av smält 
koppar flöda för honom. Och 
bland Djinnerna fanns några 
som arbetade för honom, genom 
hans Herres befallning. Och Vi 
hade sagt till dem  att  om någon 
av dem vände sig bort från Vår 
befallning, skulle Vi låta honom 
smaka den brännande eldens 
straff.

storlek. Och gör rättfärdiga gärn-
ingar. Jag ser förvisso allt som ni 
gör.”
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14. De tillverkade det han önska-
de för honom, palats och statyer 
och behållare stora som bassäng-
er och stora kokkärl fastgjorda på 
sina platser. Och Vi sade: ”Arbeta 
tacksamt ni alla i Davids Hus,” 
men bara få av Mina tjänare är 
tacksamma.

15. Och när Vi kungjorde hans 
(Salomons) död, antydde ingen-
ting för dem att han var död, 
utom en mask från jorden som åt 
upp hans stav.* Så när den föll 
omkull insåg Djinnerna klart att 
om de hade känt  till det osedda, 
skulle de icke ha blivit kvar  i ett 
nesligt och smärtsamt tillstånd.

*34:15 Uttrycket ”en mask” (       dábba) tillämpas på alla former av djurliv. Översättning-
en ”en mask från jorden” bör därför anses vara metaforisk och inte ordagrann. Detta syftar 
på Salomons son som inte ärvde en enda av de andliga egenskaper eller den statskonst 
som utmärkte hans ädle far. Under sonens styre klarnade det gradvis för de mäktiga 
ledarna, Djinnerna, som underkastats och kuvats av Solomon, att Salomon nu i realiteten 
var död. De genomförde ett framgångsrikt uppror mot staten och splittrade det stora 
imperiet.
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16. Det fanns sannerligen ett 
tecken i deras hemland för Sabá’,  
två trädgårdar, en till höger och 
en till vänster. ”Ät av er Herres 
gåvor och tacka Honom. Ett bra 
land och en Synnerligen Förlåt-
ande Herre.”

17. Men de vände sig bort, så Vi 
sände en våldsam flodvåg mot 
dem från en brusten damm.  Och 
istället för deras två trädgårdar 
gav Vi dem två trädgårdar som 
bar bittra frukter och tamarisker 
och några få Sidr-träd.

18. Sålunda vedergällde Vi dem 
för deras otacksamhet, och ingen 
annan än de otacksamma veder-
gäller Vi på detta sätt.
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21. Och Iblis fann sin uppskatt-
ning sann beträffande dem, så de 
följde honom, alla utom en grupp 
sanna troende.

19. Och mellan dem och de städ-
er som Vi hade välsignat placera-
de Vi andra städer som var på-
fallande synliga, och Vi fastställ-
de lätta dagsresor mellan dem 
och sade: ”Res i trygghet mellan 
dem om natten och om dagen.”

20. Men de  sade: ”Vår Herre, lägg 
större avstånd mellan våra resors 
hållplatser.” Och de gjorde sig 
själva orätt.  Så Vi gjorde dem till 
ordstäv och Vi bröt dem i bitar, 
ett fullständigt sönderbrytande. I 
det finns det sannerligen tecken 
för varje ståndaktig och tacksam 
person.

Kapitel 34 SABÁ’ Del 22



22. Och han hade ingen makt 
över dem, men  det var avsett så, 
på det att Vi måtte särskilja dem 
som trodde på det tillkommande 
från dem som svävade i tvivel om 
det. Och din Herre är Den som 
Bevarar alla ting.

23. Säg: ”Kalla på dem som ni 
hävdar vara gudar istället för  
Allah. De råder icke ens över en 
atoms vikt i himlarna eller på 
jorden, icke heller har de någon 
del i någondera, icke heller har 
Han någon hjälpare bland dem.”
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24. Ingen medling tjänar något 
till hos Honom utom den som 
Han tillåter det från, förrän deras 
hjärtan har befriats från bävan, 
kommer att säga: ”Vad är det som 
er Herre sade?” De (sändebuden)  
kommer att svara: ”Sanningen.” 
Och Han är den Höge, den Store.

25. Säg: ”Vem förser er med 
uppehälle från himlarna och 
jorden?” Säg: ”Allah. Antingen vi 
eller ni är rätt vägledda eller 
svävar i uppenbar villfarelse.”

26. Säg: ”Ni kommer icke att bli 
ställda till svars för våra synder, 
icke heller kommer vi att tillfrå-
gas om vad ni gör.”

27. Säg: ”Vår Herre kommer att 
samla ihop oss alla, då kommer 
Han att döma mellan oss med 
sanning, och Han är den Bäste 
Domaren, den Allvetande.”
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28. Säg: ”Visa mig dem som ni har  
förenat med Honom som jämli-
kar.  Nej! Det kan ni icke, ty Han 
är Allah, den Mäktige, den Vise.”

29. Och Vi har icke sänt dig utom 
som en bärare av glädjebudskap 
och som en varnare för hela 
mänskligheten, men de flesta
människor vet det icke.

30. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att verkställas om ni är 
sannfärdiga?”

31. Säg: ”För er finns löftet om en 
dag vilken ni icke för ett enda 
ögonblick kan dröja er borta
från, icke heller kan ni gå den i 
förväg.”
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32. Och de som icke tror säger: 
”Vi kommer aldrig att tro på 
denna  Qur’an  eller på det som 
var före den.” Om du bara kunde 
se när syndarna kommer att bli 
tvungna att stå inför sin Herre, 
och lägga skulden på varandra? 
De som ansågs svaga kommer att 
säga till dem som var högmodiga: 
”Hade det icke varit för er, skulle 
vi förvisso ha varit troende.”

33. De som var högmodiga  kom-
mer att säga till dem som ansågs 
svaga: ”Var det vi som höll er 
borta från vägledningen efter det 
att den hade kommit till er? Nej, 
det var ni själva som var skyldi-
ga.”
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34. Och de som ansågs svaga 
kommer att säga till dem som var 
högmodiga: ”Nej, men det var ert  
intrigerande natt och dag, när ni 
bjöd oss att icke tro på Allah och 
att sätta upp likar vid Hans sida.” 
Och de kommer att hemlighålla 
sina samvetskval när de ser 
straffet.  Och  beträffande dem 
som icke trodde  skall Vi lägga 
kedjor runt deras halsar. De 
kommer icke att vedergällas 
utom för vad de har gjort.

35. Och Vi sände aldrig en varna-
re till någon bygd utan att de 
välmående i den sade: ”Vi tror 
förvisso icke på det med vilket ni 
har sänts.”
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36. Och de säger: ”Vi har mer 
rikedom och barn, och vi kommer 
icke att bli straffade.”

37. Säg: ”Min Herre utvidgar san-
nerligen underhållet för den Han 
behagar och minskar det för den 
Han behagar, men de flesta män-
niskor vet det icke.”

38. Och det är varken er egendom 
eller era barn som kommer att 
föra er nära Oss i ställning, utan 
de som tror och gör goda gärning-
ar kommer att få en dubbel 
belöning för vad de gjorde. Och i 
höga boningar kommer de att 
vara trygga.
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39. Och  när det gäller dem som 
försöker omintetgöra syftet med 
Våra tecken, så är det de som 
kommer att få möta straffet 
ansikte mot ansikte.

40. Säg: ”Min Herre utvidgar för-
visso underhållet för sådana av 
Sina tjänare som Han behagar 
och minskar det för sådana av
dem som Han behagar. Och allt ni 
ger ut kommer Han att åter-
ställa, och Han är den Bäste av 
försörjare.”

41. Och kom ihåg den dag när 
Han kommer att samla ihop dem 
alla, då kommer Han att säga till 
änglarna: ”Var det särskilt er som 
de tillbad?”
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43. På denna dag kommer ni icke 
att ha någon makt varken att 
gagna eller skada varandra. Och 
Vi skall säga till dem som felade: 
”Smaka ni den eldens straff som 
ni förnekade.”

44. Och när Våra uppenbara 
tecken läses upp för dem säger 
de: ”Detta är ingenting annat
än en man som försöker vända er 
bort från det som era fäder 
tillbad.” Och de säger: ”Detta är 
ingenting annat än en uppdiktad 
lögn.” Och om sanningen säger 
de som icke tror när den kommer 

42. De kommer att säga: ”Helig är 
Du. Du är vår Beskyddare mot 
dem. Nej, men de tillbad Djinn-
erna, det var på dem  som de 
flesta av dem trodde.”
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45. Och Vi gav dem inga böcker 
som de studerade, icke heller 
sände Vi dem någon varnare före 
dig.

46. Och de som var före dem 
förkastade också sanningen  och 
dessa har icke nått ens en tiondel 
av det som Vi gav dem, men de 
förkastade Mina sändebud som 
lögnare. Så hur fruktansvärd var 
icke förändringen Jag åstadkom.
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till dem: ”Detta är ingenting utom 
uppenbar magi.”

47. Säg: ”Jag uppmanar er bara 
till att göra en enda sak: Att ni 
står upp inför Allah två eller 
ensamma och sedan tänker efter. 
Då kommer ni att inse att det icke 
finns något vansinne hos er 
följeslagare. För er är han bara 
den som varnar om ett överhäng-
ande svårt straff.”

48. Säg: ”Vilken belöning  jag än 
kan ha bett er om, låt den bli er. 
Min belöning finns bara hos 
Allah,  och Han är ett Vittne över 
alla ting.”

49. Säg: ”Min Herre slungar verk-
ligen sanningen mot falskheten.  
Han är den Store Kännaren av det 
osedda.”

50. Säg: ”Sanningen har kommit 
och falskheten kunde varken 
starta upp eller mångfaldiga nå-
gonting.”
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51. Säg: ”Om jag gör fel, gör jag 
bara fel till min egen nackdel,  
och om jag är rätt vägledd beror 
det på det som min Herre har 
uppenbarat för mig. Han är 
sannerligen Allhörande, Nära.”

52. Kunde du bara se när de 
kommer att slås av fruktan!  Då 
kommer det icke att finnas någon 
undanflykt, och de kommer att 
gripas från en plats nära intill.
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54. De hade sannerligen förkas-
tat det tidigare, och ägnade sig åt 
vilda gissningar från en långt avl-
ägsen plats.

55. Och en skiljemur kommer att 
placeras mellan dem och det de 
längtar efter, som det gjordes 
tidigare för deras likar. De befann 
sig förvisso också i oroande tvi-
velsmål.

53. Och de kommer att säga: ”Nu 
tror vi på det.” Men hur kan de 
uppnå någon tro på så stort 
avstånd?*

*34:53 Detta betyder enbart att då de tidigare tagit avstånd från tron, så kunde de inte 
komma till tro vid tidpunkten för straffet.
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Kapitel 35

FÁTÍR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och det 

innehåller fyrtiosex verser.

Även det här kapitlet inleds med frasen ”all lovprisning 

tillkommer Allah” på samma sätt som det tidigare. Det 

föregående kapitlet handlar om Allahs makt över himmel och 

jord och att hela universum ägnar sig åt att prisa Gud. Gud 

skapade himmel och jord från begynnelsen och dess skapelse 

inte var utan syfte. Den skapande Gudens nåd existerade före 

himlens och jordens skapelse och därför uppmanas man 

lovprisa Honom.

I den andra versen berättas det om de änglar som har två, tre 

eller fyra vingar. Detta betyder definitivt inte att änglar har 

några materiella vingar, utan det talas här om valensen, eller 

atomvärdet av all materia, vilket är grunden till alla kemiska 

reaktioner. Särskilt troende vetenskapsmän betonar att livet 

uppstod genom att koldioxidens fyra valenser genomgick en 

kemisk reaktion med annan materia, något som de kallar ”liv 

baserat på kol”. Denna vers i den Ädla Qur’anen förklarar att 

det finns änglar som vi ännu inte känner till, med fler vingar och 

genom dem kommer så enorma kemiska förändringar att 

uppstå att människan ännu inte ens kan föreställa sig deras 

omfattning.  

I kapitlet talas ännu en gång om två hav, det ena med 

saltvatten och det andra med sötvatten, men det är ett 

underverk som Gud har skapat att köttet hos djuren i både det 

salta och i det söta vattnet är välsmakande och inte salt. Hur är 

det möjligt att en fisk som ständigt rör sig i det salta vattnet 

ändå inte har ett kött som är salt och alltså undgått effekterna 



av det salta vattnet?

Därefter kommer verserna 17-18 som varnar människorna 

för att om de inte visar sin tacksamhet för Guds ynnestbevis 

utan envist förnekar Honom, så är det möjligt att Allah förintar 

dem och hämtar en annan skapelse i deras ställe – en skapelse 

som inte står i kontrast till Guds, den Mäktige, storhet.

Därefter påminns människan återigen om att alla livsformer 

på jorden gynnas av det vatten som faller från himlen, och 

genom detta vatten växer olika slags frukter fram. Deras färger 

skiftar, vilket visar på att på samma sätt som människan ser 

frukter i olika färger växa fram ur samma jord, så är alla 

människor avkomlingar från samma urfader, Adam. Både 

hudfärg och språk skiftar hos människorna, men alla språk 

härstammar från samma urspråk. Nu återstår inga likheter 

mellan språken, utom för de betraktare som givits en särskild 

insikt från Gud. 

De som sätter upp likar vid sidan av Gud kan inte visa att 

dessa likar har skapat någonting på jorden. Föreställer de sig då 

att dessa avgudar har del i skapandet av himlen, beträffande 

vilken de inte har någon kunskap?

Därefter varnas mänskligheten för att himmel och jord inte 

existerar självständiga i sina kretslopp om Allah inte 

kontrollerar dem genom Sin makt och vilja. Om de en gång 

skulle komma ur sina banor, så kommer universum att förintas 

och dessa himlakroppar kommer aldrig att kunna återgå till 

sina banor igen. 
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Sura FÁTÍR
(Uppenbarad före hidjra)

2. All lovprisning tillhör Allah, 
himlarnas  och jordens Skapare, 
som  i Sin tjänst har änglar som 
sändebud, med vingar, två, tre 
och fyra. Allt Han önskar lägger 
Han till Sin skapelse, ty Allah har 
makt över alla ting.

3. Vad helst av barmhärtighet 
Allah än skänker mänskligheten, 
finns det ingen som kan hålla det 
tillbaka, och vad helst Han än 
håller tillbaka, finns det ingen 
som kan släppa loss det efter det, 
och Han är den Mäktige, den 
Vise.

4. Å, ni människor, kom ihåg 
Allahs ynnestbevis till er. Finns 
det någon annan skapare än 
Allah som förser er från himlen 
och jorden? Det finns ingen 
värdig tillbedjan utom Han. Vart-
hän har ni då vänt er bort?

5. Och om de förkastar dig, så 
har Guds sändebud förvisso blivit 
förkastade före dig, och till Allah 
förs alla angelägenheter tillbaka 
för beslut.

6. Å, ni människor, Allahs löfte 
är helt förvisso sant, så låt icke 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige,  namn.            
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7. Satan är förvisso en fiende för 
er, så behandla honom som      
en fiende. Han kallar på sina 
anhängare bara för att de skall bli 
invånare i den brännande elden.

8. För dem som icke tror finns det 
ett svårt straff. Och för dem  som  
tror och gör rättfärdiga gärningar 
finns det förlåtelse och en stor 
belöning.

9. Kan då den, vars gärningar 
har låtits verka lockande för 
honom så att han ser på det som 
något gott, vara lik den som tror 
och gör goda gärningar? Allah 
bedömer förvisso vem Han vill 
som vilsefaren och vägleder vem 
Han vill. Så låt icke din själ slösas 
bort i suckar över dem. Allah vet 
förvisso vad de gör.

10. Och Allah är Han Som sänder 
vindarna vilka lyfter molnen, se-
dan driver Vi dem till en livlös 
landsända, och vederkvicker 
jorden därmed efter att den varit 
död. På samma sätt skall upp-
ståndelsen bli.

det nuvarande livet bedra er, låt 
icke heller bedragaren lura er 
beträffande Allah.

11. För vem helst som önskar 
ära, låt honom veta att all ära 
tillhör Allah. Till Honom stiger 
rena ord upp, och rättfärdiga 
gärningar hjälper dem att lyftas 
upp. Och de som planerar onda 
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12. Och Allah skapade er från 
stoft, sedan från en spermiedrop-
pe, sedan gjorde Han er till par. 
Och inget kvinnligt väsen blir 
havande, icke heller framföder 
hon ett barn utom med Hans 
kännedom. Och ingen vars liv 
förlängts har fått sitt liv förlängt, 
icke heller är något minskat från 
hans liv, utan att det finns beva-
rat i en bok. Det är sannerligen 
lätt för Allah.

13. Och de två haven är icke lika 
varandra, det ena är välsma-
kande, sött och behagligt att 
dricka och det andra är salthal-
tigt och bittert. Och ändå äter ni 
färskt kött och hämtar fram 
prydnader som ni bär från vart 
och ett av dem. Och ni ser skep-
pen därpå plöja  vågorna på det 
att ni måtte söka av Hans frikos-
tighet, och på det att ni måtte 
vara tacksamma.

ting, för dem finns det ett svårt 
straff, och deres planer kommer 
att förgås.
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14. Han låter natten uppgå i 
dagen och Han låter dagen uppgå 
i natten. Och Han har tvingat 
solen och månen i tjänst, var och 
en följer sin kurs till en fastställd 
tid. Sådan är Allah, er Herre, 
Hans är konungariket, och de 
som ni åkallar bredvid Allah äger 
icke ens ett grand.
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15. Om ni kallar på dem, kommer 
de icke att höra er kallelse, och 
även om de hörde den, kunde de 
icke svara er. Och på uppståndel-
sens dag kommer de att förneka 
att ni har förbundit dem med Gud. 
Och ingen kan informera dig som 
den Ende Som är Allt Medveten.

16. Å, ni människor, ni är bara 
tiggare inför Allah, medan Allah 
är Han Som icke är i behov av 
någon, den alltid Prisvärde.

17. Om Han behagade kunde 
Han förinta er och hämta en ny 
skapelse istället.

18. Och det är icke alls svårt för 
Allah.

19. Och ingen betungad själ  kan 
bära en annans börda, och om en 
tungt belastad själ kallar på en 
annan att bära dess last, skall
ingenting av den bli buren av den 
andre, även om denne är en släk-
ting. Du kan bara varna dem som 
fruktar din Herre i hemlighet och 
förrättar bönen. Och den som 
renar sig själv, uppnår renhet 
bara till sitt eget bästa, och åter-
vändandet skall bli till Allah.

20. Och den blinde och den se-
ende är icke lika,
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21. icke heller mörkret och ljuset,
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22. icke heller skuggan och 
hettan,

23. icke heller är de levande och 
de döda lika. Allah låter förvisso 
den Han behagar höra, och du 
kan  icke få dem som är i gravar-
na till att höra.

24.Du är bara en varnare.

25. Vi har sannerligen sänt dig 
med sanningen som en bärare 
med glädjebudskap och som en 
varnare,  och det finns inget folk 
till vilket icke en varnare har 
blivit sänd.

26. Och om de behandlar dig som 
en lögnare, så behandlade de 
som var före dem också sina 
profeter som lögnare. Deras sän-
debud kom till dem med klara 
tecken och med skrifterna och 
med den upplysande boken.

27. Sedan grep Jag dem som icke 
trodde, och hur fruktansvärd  var 
icke den förändring som Jag 
åstadkom!

28. Ser du icke att Allah sänder 
ned vatten från skyn, och därmed 
framställer Vi frukter i olika färg-
er, och att det finns vita och röda 
strimmor i bergen, av varierande 
nyanser och andra som är korp-
svarta?

29. Och på liknande sätt finns det 
människor, vilddjur och boskap 
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30. Bara de som följer Allahs bok 
och förrättar bönen och ger ut av 
vad Vi har försett dem med, 
hemligt och offentligt, hoppas 
förvisso på en uppgörelse som 
aldrig tryter,

31. i avsikt att Han  måtte ge dem 
deras fulla belöningar och till och 
med utöka dem av Sin frikostig-
het. Han är förvisso Synnerligen 
Förlåtande, Synnerligen Upp-
skattande.

32. Och boken som Vi har uppen-
barat för dig är själva sanningen, 
som fullbordar det som är före 
den. Allah är förvisso Allt Under-
kunnig om och Allseende beträf-
fande Sina tjänare.

33. Sedan gav Vi boken som en 
arvedel till dem av Våra tjänare 
som Vi väljer ut. Och bland dem 
finns några som bryter sönder sig 
själva genom att undertrycka sina 
önskningar och bland dem finns 
några som följer en medelväg, och 
bland dem finns några som över-
träffar andra i handlingar av 
godhet med Allahs tillstånd. Och 
det är sannerligen den stora skill-
naden.

av olika färg. Bara de av Hans 
tjänare som är utrustade med 
kunskap fruktar Allah. Allah är 
sannerligen Mäktig, Synnerligen 
Förlåtande.
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34. Evighetens trädgårdar! De 
kommer att träda in i dem. Där  
kommer de att prydas med 
armband av guld och pärlor,  och 
deras dräkter kommer där att 
vara av siden.

35. Och de kommer att säga: ”All 
lovprisning tillhör Allah Som har 
fört undan all sorg från oss. Vår 
Herre är förvisso Synnerligen 
Förlåtande, Synnerligen Uppskat-
tande,

36. Som av Sin frikostighet har 
låtit oss bosätta oss i evighetens 
boning, där inget slit kommer att 
vidröra oss, icke heller kommer 
någon  känsla av  trötthet drabba 
oss däri.”

37. Men beträffande dem som 
icke tror, för dem finns helvetets 
eld. Det kommer icke att kun-
göras  för dem att de kan dö,  icke 
heller kommer deras straff att 
lättas för dem. Sålunda vedergäl-
ler Vi varje otacksam  person.

38. Och i den kommer de att ropa 
på hjälp: ”Vår Herre, tag ut oss, vi 
skall göra andra rättfärdiga gär-
ningar än de vi plägade göra.” 
”Gav Vi er icke ett liv långt nog så 
att den som ville tänka sig för 
kunde tänka sig för under det? 
Och det kom dessutom en varna-
re till er. Så smaka ni straffet, ty 
de orättfärdiga  har inga hjälpa-
re.”

39. Allah vet sannerligen himlar-
nas och jordens  hemligheter och 
Han känner helt och hållet till allt 
det som ligger dolt i människor-
nas  sinnen.
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40. Det är Han Som gjorde er till  
ställföreträdare på jorden. Så den 
som icke tror kommer själv att få 
lida av följderna av att icke tro. 
Deras otro kommer bara att öka 
missnöjet med dem i deras 
Herres ögon, och deras oförmåga 
att tro kommer icke att öka något 
för de icke troende utom deras 
förlust.

41. Säg: ”Har ni sett era avgudar 
vilka ni åkallar bredvid Allah? 
Visa mig då vad de har skapat av 
jorden. Eller har de del  i skapel-
sen av himlarna? Eller har Vi givit 
dem en bok så att de har ett bevis 
från den?” Nej, syndarna lovar 
varandra ingenting utom villfa-
relse.

42. Allah håller förvisso fast him-
larna och jorden så att de icke 
skall avvika från sina positioner.  
Och om de avvek kan  ingen utom 
Han hålla dem tillbaka. Han är 
sannerligen Fördragsam, Synner-
ligen Förlåtande.

43. Och de svor sina starkaste 
eder vid Allah att om en varnare 
kom till dem skulle de följa 
vägledningen bättre än något 
annat folk. Men när en Varnare 
verkligen kom till dem, ökade det 
bara deras motvilja,

44. på grund av arrogans på 
jorden och smidandet av onda 
planer. Men de onda planerna 
omfattar ingen utom deras upp-

762

Kapitel 35 FÁTÍR Del 22



45. Har de icke rest på jorden och 
sett hur ont deras slut blev som 
var före dem? Och de var starkare 
än dessa i makt. Och Allah är icke
sådan att någonting i himlarna 
eller på jorden kan omintetgöra 
Hans planer, Han är i sanning 
Allvetande,  Mäktig.

46. Och om Allah ämnade straffa 
folk för vad de gör, skulle Han 
icke lämna ett levande väsen på 
jordens yta, men Han ger dem 
uppskov till en fastställd tid, och 
när deras fastställda tid kommer, 
ge akt på att Allah är fullt medve-
ten om Sina tjänare – människor-
na.

hovsmän. Söker de då efter nå-
gonting annat än  Guds  sätt  att  
handskas  med gamla tiders folk? 
Men du kommer aldrig att finna 
någon förändring i Allahs sätt, 
icke heller kommer du någonsin 
att finna någon växling i Allahs 
sätt.
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Kapitel 36

JÁ SÍN

Kapitel (sura) já sín uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller åttiofyra verser.

I slutet på det föregående kapitlet berättades det om det fasta 

löfte som de icke troende svurit, att om det hade kommit en 

varnare till dem så skulle de följt vägledningen på ett 

noggrannare sätt än vad föregående folk gjort. I inledningen av 

kapitel já sín talar Allah till den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och säger att Han har 

skickat den Helige Profeten till ett folk till vars förfäder ingen 

varnare kommit under en lång tid, men trots detta uppfylldes 

Allahs ord beträffande dem, att de inte kommer att tro även om 

det skulle komma en profet. Således har de icke troendes 

påstående i slutet av det föregående kapitlet, om att de förvisso 

skulle ha trott om en varnare kommit till dem, tillbakavisats i 

detta kapitel.

Därefter ges en liknelse om profeternas fiender och att det i 

själva verket är deras högmod som hindrar dem från att tro på 

vägledningen. På samma sätt som den som runt sin hals har en 

krage av järn som håller dennes nacke uppåt, så håller den 

högmodige sin nacke uppåt på grund av sitt högmod. Tro 

tilldelas således enbart dem som inte alls är högfärdiga.     

Skriftlärde har tolkat det ämne som inleds från och med vers 

14 på flera olika sätt. Hadhrat Hakím Maulana Nur-ud-Din, 

Khalifatul Masih I, måtte Allah vara nöjd med honom, har 

framlagt en tolkning som är tilltalande. Han menar att de två 

förstnämnda profeterna är Moses, frid vare med honom, och 

Jesus, frid vare med honom. Den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, hedrade dem genom att 



bistå dem. Men efter de icke troendes ständiga förnekande kom 

en fjärde person från en avlägsen ort. Han uppmanade de icke 

troende till att tro på den storslagne Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, som försett dem med 

allsidig vägledning utan att be om något i gengäld. 

Vid den tid då den Heliga Qur’anen uppenbarades var det 

enligt araberna endast dadlar som hade könslig fortplantning, 

och ingen kunde ens föreställa sig att Allah inte bara skapat 

detta system hos alla växter utan, enligt vers 37 har allting i 

universum skapats i par. Nutidens vetenskap har bevisat just 

detta, och till och med materia, atomer och sub-atomer har 

påvisats ha par. Ämnet som rör par är således ändlöst, och det 

är viktigt att förstå det om man vill skapa sig en uppfattning om 

Guds enhet (             at-tauhíd). Det är enbart universums Skapare 

som saknar behov av par, annars är hela skapelsen skapad 

parvis. 

Därefter beskriver en vers återupplivandet genom att skildra 

de döda som kommer att återupplivas i livet härefter och deras 

förvåning över vem det kan vara som återupplivat dem. Detta 

besvaras med orden att alla Guds sändebud förvisso talade 

sanning. 

I vers 81 talas det om en eld som framstår ur ett grönskande 

träd, vilket folk tolkat som att eld uppstått då ett träd blivit 

uttorkat. Även detta stämmer, men eld kan också uppstå ur 

träden medan de fortfarande är gröna och detta sker 

regelbundet. Botaniker berättar att då vissa barrträd skrapar 

mot varandra under hård vind så kan en eld uppstå och den kan 

mycket väl bränna upp en hel skog. 

Även den sista versen av kapitlet mynnar i skildringen av 

återuppståndelsen och det tillkännages att Allah är Besittaren 

av allt i skapelsen, och det är till Honom som hela 

mänskligheten skall få återvända.
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Sura JÁ SÍN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Já Sín.*

3. Vid Qur’anen, full av vishet,

4. du är sannerligen ett av sände-
buden,

5. på den rätta vägen.

6. Detta är en uppenbarelse från 
den Mäktige, den Barmhärtige,

7. på det att du måtte varna ett 
folk vars fäder icke blev varnade, 
och därför är obekymrade.

8. Ordet har förvisso visat sig 
vara sant emot de flesta av dem, 
ty de tror icke.

9. Runt deras halsar har Vi lagt 
kragar av järn som når till deras 
hakor, så att deras huvuden 
tvingas upp.

10. Och Vi har ställt ett skrank 
framför dem och ett skrank 
bakom dem och har övertäckt 
dem så att de icke kan se.

*36:2  Å, fullkomlige ledare!

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. För dem är det lika vare sig du 
varnar dem eller icke varnar dem, 
de kommer icke att tro.

12. Du kan bara varna den som 
skulle vilja följa påminnelsen och 
frukta Gud, den Nådige, i hemlig-
het.  Så ge honom glädjebudskap 
om förlåtelse och en ädel belö-
ning.

13. Vi allena ger förvisso liv åt de 
döda, och Vi skriver upp det som 
de skickar i förväg och det som de 
lämnar kvar, och Vi har skrivit  
upp allt i en tydlig bok.

14. Och framställ liknelsen för 
dem om ett folk från staden, när 
sändebuden kom till den.

15. När Vi sände två sändebud till 
dem förkastade de dem båda, så 
Vi styrkte dem med ett tredje, och 
de sade: ”Vi har i sanning blivit 
sända till er som budbärare.”

16. De svarade: ”Ni är bara 
mänskliga varelser lika oss och 
Gud, den Nåderike, har icke 
uppenbarat någonting. Ni ljuger 
bara.”

17. De sade: ”Vår Herre vet att vi 
sannerligen är Hans sändebud 
till er,

18. och vår plikt är ingenting 
annat än att tydligt överbringa 
budskapet.”
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19. De icke troende sade: ”Vi anar 
förvisso olycka från er, om ni icke 
upphör kommer vi helt visst att 
stena er, och ett plågsamt straff 
kommer förvisso att drabba er 
från oss.”

20. De svarade: ”Er olycka är hos 
er själva. Är det för att ni har blivit 
förmanade? Nej, ni är ett folk som 
överskrider alla gränser.”

21. Och från den mest avlägsna 
delen av staden kom en man 
springande. Han sade: ”Å, mitt 
folk, följ sändebuden,

22. följ dem som icke ber er om 
någon belöning och som är rätt 
vägledda.

23. Och vad har jag för anledning 
att icke tillbedja Honom Som har 
skapat mig, och Som ni kommer 
att föras tillbaka till?

24. Skall jag ta andra till gudar 
bredvid Honom? Om Gud, den 
Nådige, skulle ha något skadligt i 
beredskap för mig, kommer deras 
medling icke att gagna mig, icke 
heller kan de rädda mig.

25. I så fall skulle jag sannerligen 
sväva i en uppenbar villfarelse.

26. Jag tror på er Herre, så lyssna 
till mig.”
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28. hur nåderikt min Herre har 
skänkt mig förlåtelse och uppsatt 
mig bland en av de hedrade!”

29. Och efter honom sände Vi 
icke ned någon härskara från 
himlen mot hans folk,  icke heller 
behövde Vi sända ned någon 
sådan.

30. Det var bara en enda åskknall 
och se! De slocknade ut.

31. Olyckligtvis för mänsklighe-
ten! Det kommer icke ett sände-
bud till dem utan att de hånar 
honom.

32. Ser de icke hur många släkt-
led Vi har förintat före dem, och 
att de aldrig kommer tillbaka till 
dem?

33. Och alla dessa samlade ihop, 
kommer sannerligen att föras 
inför Oss.

34. Och den döda jorden är ett 
tecken för dem, Vi väcker den till 
liv och ur den frambringar Vi säd 
av vilken de äter.

35. Och Vi har placerat trädgår-
dar med dadelpalmer och druvor 
på den och Vi har låtit källor 
springa fram på den,

27. Det sades till honom: ”Träd in i 
paradiset.” Han sade: ”Å, om mitt 
folk ändå visste,
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36. så att de kan äta av dess 
frukt, och det var icke deras 
händer som fick dem att gro. Vill 
de då icke vara tacksamma?

37. Helig är Han Som skapade 
allting i par, av vad jorden fram-
bringar och av dem själva och av 
vad de icke vet.

38. Och ett tecken för dem är 
natten ur vilken Vi drar fram 
dagen, och se! De befinner sig i 
mörker.

39. Och solen rör sig enligt den 
kurs som föreskrivits för den. Det 
är Guds, den Allsmäktige, den 
Allvetande, påbud.

40. Och för månen har Vi fast-
ställt faser, till dess att den åter 
blir lik en gammal torr kvist från 
ett palmträd.

41. Det tillkommer icke solen att 
hinna ifatt månen, icke heller 
kan natten radera ut dagen. De 
alla flyter mjukt i en bana.
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42. Och ett tecken för dem är att 
Vi bär deras avkomma i det 
lastade skeppet.

43. Och Vi skall skapa dess like 
för dem, med vilket de kommer 
att färdas.
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45. utom genom barmhärtighet 
från Oss och som ett bidrag för en 
tid.

46. Och när det sägs till dem: 
”Var på er vakt mot det som är 
framför er och det som är bakom 
er, på det att ni måtte erhålla 
barmhärtighet, så vänder de sig 
bort.”

47. Och det kommer icke något 
tecken till dem från deras Herres 
tecken, utan att de vänder sig 
bort från det.

48. Och när det sägs till dem: ”Ge 
ut av det som Allah har givit er”, 
säger de som icke tror till dem 
som tror: ”Skall vi bespisa den 
som Allah kunde ha bespisat om 
Han så hade velat? Ni svävar bara 
i uppenbar villfarelse.”

49. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att verkställas om ni är 
sannfärdiga?”
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44. Och om Vi så hade velat hade 
Vi kunnat dränka dem, då skulle 
de icke ha någon som hjälpte 
dem, icke heller skulle de bli 
räddade,

50. De väntar bara på ett åsk-
nedslag, vilket kommer att 
överraska dem medan de fortfa-
rande tvistar.

51. Och de kommer icke att 
kunna skriva något testamente, 
icke heller kommer de att åter-
vända till sina familjer.
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52. Och basunen skall blåsas och 
se! Från gravarna kommer de att 
skynda sig till sin Herre.

53. De kommer att säga: ”Å, ve 
oss! Vem uppväckte oss i vårt 
viloläger? Detta är vad Gud, den 
Nådige, hade lovat och sändebu-
den talade verkligen sanning.”

54. Det kommer bara att bli en 
enda knall och se! De kommer 
alla att föras till Oss.

55. Och på den dagen kommer 
ingen själ att lida den ringaste 
orätt, icke heller kommer ni att 
vedergällas utom för vad ni 
brukade göra.

56. Den dagen kommer himlens 
invånare sannerligen att vara 
lyckligt sysselsatta med olika 
aktiviteter.

57. De och deras hustrur kom-
mer att befinna sig i behagliga 
skuggor, lutande sig mot uppres-
ta schäslonger.

58. I den kommer de att ha 
frukter och de kommer att få vad 
helst de ber om.

772

59. ”Fred vare med er”, ett häls-
ningsord från Herren, den Barm-
härtige.

60. Och Gud kommer att säga: ”Å, 
ni skyldiga, avlägsna er denna 
dag från de rättfärdiga!
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61. Å, ni Adams barn, ålade Jag 
er icke, att ni icke skulle dyrka 
satan, ty han är en uppenbar 
fiende för er,

62. och att ni dyrkar Mig? Detta 
är den rätta vägen.

63. Och han vilseledde verkligen 
en stor mängd av er. Varför 
förstod ni då icke?

64. Detta är helvetet, vilket ni 
lovades,

65. träd in i det denna dag, 
eftersom ni icke trodde.”

66. Denna dag skall Vi sätta ett 
sigill för deras munnar, och deras 
händer kommer att tala till Oss, 
och deras fötter kommer att 
vittna om vad de har förtjänat.

67. Och om Vi så hade önskat 
kunde Vi ha släckt deras ögon, då 
skulle de ha rusat omkring, för 
att finna vägen. Men hur skulle 
de kunna se?
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68. Och om Vi så hade velat, 
kunde Vi ha omvandlat dem, för 
att fixera dem på deras platser, då 
skulle de icke kunna röra sig 
framåt eller vända tillbaka.

69. Och den som Vi ger ett långt 
liv, låter Vi försvagas i sin förmå-
ga.  Vill de då icke förstå?
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70. Och Vi har icke lärt honom 
konsten att dikta, icke heller 
skulle det passa honom. Den är 
bara en påminnelse och en 
Qur’an som gör allting tydligt,

71. så att den kan varna alla som 
lever, och så att påbudet beträf-
fande de icke troende måtte 
komma att uppfyllas.

72. Ser de icke att Vi, bland de 
ting som Våra händer har åstad-
kommit, för dem har skapat bo-
skap, vilkas herrar de är?

73. Och Vi har underkastat dem
desamma, så att de använder 
somliga till att rida på och av 
några äter de.

74. Och av dem har de också 
andra förmåner och även dryck-
er. Vill de då icke vara tacksam-
ma?

75. Och de har tagit andra gudar 
bredvid Allah på det att de måtte 
bli hjälpta.
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77. Så låt icke deras tal smärta 
dig. Vi vet sannerligen vad de 
hemlighåller och vad de förkun-
nar.

76. Men dessa kommer icke att 
vara i stånd att hjälpa dem.  Tvärt 
emot kommer de själva att tving-
as fram tillsammans med dem 
som härskaror.
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78. Ser människan då icke  att Vi 
har skapat henne från bara en 
spermiedroppe? Se då! Hon är en 
uppenbar grälmakare!

79. Och hon hittar på liknelser för 
Oss och glömmer sin egen ska-
pelse. Hon säger: ”Vem kan ge liv 
åt benen när de förmultnat?”

80. Säg: ”Han Som skapade dem 
den första gången kommer att ge 
dem liv, och Han känner till fullo 
varje slag av skapelse,

81. Han som för er framställer 
elden ur ett grönt träd och se, ni 
tänder på med den.

82. Har icke Han Som skapat 
himlarna och jorden makt att 
skapa deras like?” Jo, och Han är 
sannerligen den Överlägsne Ska-
paren, den Allvetande.

84. Så helig är Han, i Vars Hand 
herraväldet över alla ting ligger. 
Och till Honom kommer ni alla 
att föras tillbaka.
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83. När Han önskar något består 
Hans befallning sannerligen bara 
i att Han säger till det: ”Var”, och 
det blir till.*

*36:83  Se förklaringen av orden: ”Var! Och det blir till” (           kun fajakún) under 3:48.
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Kapitel 37

ASSÁFAT

Kapitel (sura) assáfat uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller etthundraåttiotre  verser.

Innan de inledande verserna av kapitlet förklaras så är det 

viktigt att nämna att det i dessa verser berättas att när de 

profetior som nämns här besannas, så kommer det onekligen 

även att bli bevisat att den återuppståndelse som till-

kännagivits med stor övertygelse också kommer att inträffa. I 

vers 12 säger Allah alltså att den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, bör fråga dem om de är 

starkare i sin skapelse eller de som Allah skapat? Efter denna 

förstummande fråga till de icke troende, så förkunnas det att 

Allah som Skapare har en mycket högre ställning jämfört med 

de icke troendes krafter att skapa, och det är möjligt för Honom 

att återuppliva dem när de dött och blivit en del av jorden. Det 

varnas även för att de kommer att vanäras då de återupplivas. 

Det kommer alltså att bevisas för dem som stolt poserade med 

sina skapelser att detta förvisso är utan betydelse och att det 

endast är Allah som är den Mäktigaste Skaparen. 

Nu åter till de inledande verserna. I den andra versen 

förutspås de krigsflygplan som människan kommer att skapa, 

och som skall angripa fienden i led och upprepade gånger varna 

dem och fälla flygblad över dem med budskapet att de antingen 

bör underkasta sig eller invänta sin undergång.

Sedan konstaterar Allah att det anstår sig inte för dem att 

göra anspråk på gudomlighet på grund av sina ytliga krafter. 

Det finns endast en Gud.

Därefter står det att Gud är Herren över solens uppgångar. 

Även denna vers utgörs av en profetia, eftersom man inte hade 
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någon uppfattning vid den tiden om vad öster var. Detta 

kommer att vara en tid då människan genom olika 

uppfinningar som förmår flyga högt i skyn, som raketer och så 

vidare, kommer att försöka avslöja universums hemligheter – så 

som det sker under vår tid. Men de kommer att stenas från alla 

håll, det vill säga att farliga stenar från himlakropparna 

kommer att fara mot dem och att de därför endast kommer 

kunna avslöja hemligheterna i den närliggande sfären. Detta är 

något som denna tid och dess uppfinningar bekräftar. 

Eftersom det i kapitlets inledning talas om krig som skall 

utkämpas mellan nationer för att uppnå världsliga erövringar, 

så berättas det även om de strider som den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom och hans 

anhängare, måtte Allah vara nöjd med dem, utkämpade för att 

uppnå Guds välbehag. Deras syfte var inte att utgjuta blod, 

utan att deras eget blod skulle offras, och detta hänvisar till den 

uppoffring som profeten Abraham, frid vare med honom, gjorde 

när han var redo att offra sin egen son. Vissa tolkare anser att 

det var en bagge som, när den fastnat i en buske, utsågs till att 

bli en enastående uppoffring i Ismaels, frid vare med honom, 

ställe, men detta är befängt och saknar belägg både i den Heliga 

Qur’anen och Hadith. Hur skulle en bagge kunna anses vara en 

enastående uppoffring (        dhibhin ’adhím) i profeten Ismaels, 

frid vare med honom, ställe? I själva verket hölls profeten 

Ismael, frid vare med honom, levande så att världen skulle få 

veta om den enastående uppoffring som ägde rum under den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

tid. 

Där det tidigare talats om många angripare som kommer på 

led, står det i slutet av detta kapitel att de egentliga uppradade 

arméerna tillhör Gud. Här åsyftas både den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, uppradade arméer 

och även de änglar som steg ned på led från himlen för att hjälpa 



honom. Detta förväntades sluta med att dessa till synes svaga 

kämpar, uppradade på led – och vars fiender var mycket 

mäktigare än dem - skulle lida nederlag, men Allahs ord gick i 

uppfyllelse, och Allah och Hans folk segrade.
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Sura ASSÁFAT 
(uppenbarad före hidjra)

2. Vid dem som ordnar sig själva i 
täta led,

3. och sedan driver tillbaka fien-
den med kraft,

4. och sedan läser de Qur'anen  
som en påminnelse,

5. er Gud är förvisso En Enda,

6. Herre över himlarna och jor-
den och allt som är mellan dem, 
och Herre över solens uppstig-
ningar.

7. Vi har smyckat den lägsta 
himlen med en prydnad av 
stjärnor,

8. och har skyddat den mot alla 
upproriska sataner.

9. Det skall icke vara möjligt för 
dem att lyssna till den upphöjda 
församlingen trots att de an-
stränger sig hårt, och de är an-
gripna från varje sida,

10. bortstötta, och för dem finns 
det ett evigt straff,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. utom den som stjäl något i 
smyg och som sedan , förföljs av 
en eldsflamma.

12. Så fråga dem om det som de 
kan skapa är  mer varaktigt än 
det som Vi har skapat. Vi har 
skapat dem av sammanhängan-
de lera.

13. Nej. Du förvånas, och de 
förlöjligar.

14. Och när de förmanas fäster 
de inget avseende vid det.

15. Och när de ser ett tecken 
försöker de håna det.

16. Och de säger: ”Detta är ingen-
ting annat än rent trolleri,

17. vad! Skall vi väckas upp igen 
när vi är döda och har blivit stoft 
och ben? 

18. Och våra förfäder från forna 
tider dessutom?”

19. Säg: ”Ja, och  då  kommer ni 
att bli förödmjukade.”
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22. ”Detta är det slutgiltiga be-
slutets dag, som ni brukade för-
neka.”

20. Då kommer det bara att bli en  
enda sträng kallelse och tänk! De 
kommer att börja se,

21. och de kommer att säga: ”Ve 
oss! Detta är vedergällningens 
dag.”
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23. Och det kommer att sägas till 
änglarna: ”Samla ihop dem som 
handlade syndigt tillsammans 
med deras gelikar och det de 
brukade dyrka

24. bredvid Allah, och led dem 
längs vägen till helvetet,

25. och hejda dem, ty de skall 
utfrågas.”

26. ”Vad är det med er eftersom ni 
icke hjälper varandra?”

27. Nej, på den dagen kommer de 
att underkasta sig.

28. Och några av dem kommer att 
tilltala andra, frågande varand-
ra.

29. De kommer att säga: ”Ni 
brukade i sanning gå på oss från 
höger.”

30. De  kommer att svara: ”Nej, ni 
själva var icke troende,

31. och vi hade ingen makt över 
er, men ni själva var ett överträ-
dande folk,
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33. och vi förmådde er till att irra 
vilse för att vi själva hade irrat 
vilse.”

32. nu har vår Herres ord rätt-
färdigats mot oss om att vi san-
nerligen måste smaka bestraff-
ningen,

34. På den dagen kommer de alla 
helt visst att bli delägare i straffet.
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35. Sålunda handskas Vi förvisso 
med de skyldiga.

36. Ty när det sades till dem:  
”Det finns ingen Gud utom Allah, 
”vände de sig bort med förakt,

37. och sade: ”Skall vi ge upp våra 
gudar för en galen poet?”

38. Nej, han har kommit med 
sanningen och har bekräftat alla 
sändebudens sanning.

39. Ni skall förvisso smaka det 
plågsamma straffet,

40. och ni kommer bara att ve-
dergällas för vad ni frambringat,

41. utom Allahs utvalda tjänare,

42. ty de skall få ett välbekant 
underhåll,

43. frukter, och de skall bli 
hedrade,

44. i välsignelsens trädgårdar,

45. placerade på troner, vända 
mot varandra,
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48. i vilken det icke kommer att 
finnas någon berusning, icke 
heller kommer de att bli uttrötta-
de av den.

46. en bägare från en forsande 
fontän kommer att bjudas runt 
bland dem,

47. gnistrande vit, läcker för de
drickande,
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49. Och hos dem kommer  dygdi-
ga kvinnor att finnas, med åter-
hållna blickar och stora vackra 
ögon,

50. som vore de skyddade ägg.*

51. Då kommer några av dem   
att tilltala de andra, frågande 
varandra.

52. En talare bland dem kommer 
att säga: ”Jag hade en följeslaga-
re,

53. som brukade säga: ’Är du 
verkligen en av dem som anser 
den vara sann?

54. När vi är döda och har blivit 
stoft och ben, skall vi verkligen 
återgäldas?’”

55. Då kommer han att fråga: 
”Vill ni ta er en titt på honom?”

56. Sedan kommer han själv att 
se efter och se honom mitt i elden.

*37:50  Ordet  (      baidún) som  (      baidatún ) betyder ett strutsägg eller något fågelägg. 
Om talet är lovordande, betyder uttrycket (             huwa baidátul balád) att han är som 
ett strutsägg, i vilket det finns en ung fågel, eftersom hanstrutsen i sådana fall beskyddar 
den, eller att han är utan motstycke i ädelhet, som det ägg som överges, eller så är han en 
herre, en ledare,  eller så är han utan motstycke i landet (    balád) där andra söker tillflykt, 
och vars ord de godtar, eller att han är en ryktbar, eller välkänd person. Orden
(             baidún maknún) betyder således paradistes stolthet, välbevarad och skyddad.
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57. Han kommer att säga: ”Vid
Allah, du orsakade nästan min 
undergång,

58. och vore det icke för min 
Herres nåd skulle jag säkerligen 
ha varit bland dem som ropas 
upp inför Honom,

59. är det icke så att vi icke skall  
dö en gång till,
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60. utöver vår första död, och att 
vi icke skall bli straffade?

61. Detta är förvisso den över-
lägsna segern.

62. Låt då arbetarna arbeta för 
dettas like.”

63. Är det bättre som en under-
hållning, eller Zaqqum- trädet?

64. Vi har sannerligen gjort det 
till en prövning för syndarna.

65. Det är ett träd som springer 
fram  från helvetets botten,

66. dess frukt är som om de vore 
ormhuvuden.

67. Och de skall äta av den och 
fylla sina magar med den.

68. Sedan kommer de utöver det 
att få en blandning av kokande 
vatten som dryck.
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69. Sedan skall deras återvän-
dande förvisso bli till helvetet.

70. De fann  i sanning  sina fäder 
vilsefarna.

71. Och de skyndade på i deras 
spår.

72. Och de flesta av tidigare folk 
hade farit vilse före dem.

73. Och Vi hade sänt varnare 
bland dem.
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74. Se då hur ont deras slut blev 
vilka var varnade,

76. Och Noak  ropade  sannerli-
gen till Oss, och vilken utmärkt 
Svarare på hans böner Vi är!

77. Och Vi räddade honom och  
hans familj från den stora hemsö-
kelsen,

78. och Vi gjorde hans avkomma 
till de enda överlevande.

79. Och för honom lämnade Vi ett 
gott rykte bland de senare släktle-
den.

80. ”Frid vare med Noak bland 
världens folk!”

81. Sålunda belönar Vi sannerli-
gen dem som gör gott.

82. Han var förvisso en av Våra 
troende tjänare.

83. Sedan dränkte Vi de andra.

75. utom Allahs utvalda tjänare.

785

84. Och Abraham var helt förvisst 
bland hans efterföljare,

85. när han kom till sin Herre 
med ett underdånigt hjärta,

86. när han sade till sin fader och 
till sitt folk: ”Vad är det ni dyrkar?

87. Söker ni lögner som gudar 
istället för  Allah?

88. Vad tänker ni om världarnas 
Herre?”
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89. Sedan kastade han en blick 
på stjärnorna,

90. och sade: ”Jag vämjer mig 
verkligen.”

91. Så de gick bort från honom 
och vände sina ryggar till.

92. Sedan smög han sig till deras
gudar i hemlighet och sade: ”Vill 
ni icke äta?

93. Vad är det med er, eftersom ni 
icke talar?”

94. Sedan började  han, plötsligt 
slå dem  med den högra handen.

95. Därpå kom folket springande 
mot honom i hast.

96. Han sade: ”Tillber ni det som 
ni själva huggit ut,

97. fastän Allah har skapat er och 
ert hantverk också?”
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100. Och han sade: ”Jag går till 
min Herre, Som kommer att 
vägleda mig.”

101. Och han bad: ”Min Herre 
skänk mig en rättfärdig son.”

98. De sade: ”Bygg ett bål för 
honom och kasta in honom i 
elden.”

99. Sålunda gjorde de upp en ond 
plan mot honom, men Vi förned-
rade dem mycket.

102. Så Vi gav honom glädje-
budskapet om en saktmodig son.
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103. Och när han var gammal 
nog att arbeta med honom, sade 
han: ”Å, min käre son, jag har
sett i en dröm att jag offrar dig.
Så betänk vad du anser  om  det!” 
Han svarade: ”Å, min fader, gör 
som du är ålagd, om Allah beha-
gar kommer du att finna att jag är 
bland de  tålmodiga.”

104. Och när de båda under-
kastade sig Guds Vilja och han  
hade lagt ned honom på marken 
med ansiktet nedåt,

105. ropade Vi till honom: ”Å, 
Abraham,

106. du har i sanning uppfyllt 
drömmen.” Sålunda belönar Vi 
sannerligen dem som gör gott.
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107. Det var förvisso en uppenbar 
prövning.

108. Och Vi återlöste honom med 
ett mäktigt offer.

109. Och för honom lämnade Vi 
ett gott rykte bland de efter-
kommande släktleden.

110. ”Frid vare med Abraham!”

111. Sålunda belönar Vi dem som 
handlar väl.

112. Han var förvisso  en  av Våra 
troende tjänare.

113. Och Vi gav honom glädje-
budskapet om Isak, en profet,  
och en bland de rättfärdiga.
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114. Och Vi skänkte välsignelser 
över honom och över Isak.      
Och bland deras efterkommande    
finns många som gör goda gär-
ningar och många andra som 
uppenbart är grymma mot sig 
själva.*

115. Och Vi gav sannerligen 
Moses och Aron ynnestbevis.

*37:114 Ordet ”ond” (     dhálim ) eller ”ondska” (   dhulm)  används inte alltid som 
fördömande i den Ädla Qur’anen. När det används i denna innebörd innefattar det alla 
kategorier av avvikelser från den rätta vägen. Men det finns vissa undantag där det 
används för att känneteckna prisvärdhet.

I kapitel fátír (35:33) är det uppenbart att Gud inkluderat personer bland Sina utvalda 
tjänare som är  (            dhálimun linafsihí), det vill säga personer som behandlar sig själ-
va hårt då de strävar på Allahs väg. I samma kategori nämns de som innehar en jämförel-
sevis högre ställning som  (        muqtasid) och  (                 sábiqun bilkhairát). 

Likaså krävs det att en person utövar en del hårdhet och stränghet mot sig själv för att få 
förmåga att utföra goda gärningar under det tidiga stadiet av den spirituella utvecklingen. 
De som gör detta för Guds skull är uppenbarligen värda att prisas, men en sådan person 
kallas ”hård mot sig själv”  (               dhálimun linafsihí ).
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116. Och Vi frälste dem båda och 
deras folk från den stora plågan,

117. och Vi hjälpte dem och det 
var de som var segerrika.

118. Och Vi gav dem en uppen-
bart tydlig  bok.

119. Och Vi vägledde dem till den 
rätta vägen.

120. Och för dem lämnade Vi ett 
gott rykte bland de efterföljande 
släktleden,

121. ”frid vare med Moses och 
Aron!”

122. Sålunda belönar Vi sanner-
ligen dem som handlar väl.
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123. De var förvisso båda bland 
Våra troende tjänare.

124. Och Elias var helt förvisst  
också ett av sändebuden,

125. när han sade till sitt folk: 
”Vill ni icke frukta Gud?

126. Åkallar ni Ba’l och försakar 
den Bäste  Skaparen,

127. Allah, er Herre, och era för-
fäders Herre i gamla tider?”

128. Men de behandlade honom 
som en lögnare och de kommer 
förvisso att föras inför Gud för att 
avlägga räkenskap för sina gär-
ningar,
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129. utom Allahs utvalda tjänare.

130. Och för honom lämnade Vi 
ett gott rykte bland de efterföljan-
de  släktleden,

131. ”frid vare med Elias och hans 
efterföljare!”

132. Sålunda belönar Vi sanner-
ligen dem som handlar väl.

133. Han var förvisso en av Våra 
troende tjänare.

134. Och Lot var helt förvisst 
också ett av sändebuden,

135. när Vi frälste honom och 
hela hans familj,
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136. utom en gammal kvinna som 
var bland dem som stannade 
kvar.

137. Sedan förintade Vi de andra 
helt och hållet.

138. Och ni vandrar förvisso förbi 
dem på morgonen,

139. och på natten. Varför förstår 
ni då icke?

140.Och Jonas var förvisso ock-
så ett av sändebuden,

141. när han flydde till det fullas-
tade fartyget,
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142. och han kastade lott vid 
vadhållningen med sina skepps-
kamrater och hamnade bland 
förlorarna.

143. Och fisken svalde honom 
medan han förebrådde sig.

144. Och hade han icke varit en 
av dem som  lovprisar Gud,

145. skulle han förvisso ha dröjt i 
dess buk till uppståndelsens dag.

146. Sedan kastade Vi upp ho-
nom på en kal landsdel, och han 
var sjuk,

147. och Vi lät en kurbitsplanta 
växa över honom.

148. Och Vi sände honom som  
sändebud till etthundratusen 
människor eller fler,
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149. och de trodde, så Vi tillät 
dem njuta livet för en tid.

150. Fråga dem nu om din Herre 
har döttrar, medan de däremot 
har söner.

151. Skapade Vi änglarna kvinn-
liga medan de bevittnade det?

152. Tag er i akt, det är sannerli-
gen deras påhitt när de säger:

153. ”Allah har avlat barn”, och 
de är sannerligen lögnare.

154. Har Han valt döttrar framför 
söner?

155. Vad är det med er? Hur 
dömer ni?
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157. Eller har ni en klar befogen-
het?

158. Visa då fram er bok om ni är 
sannfärdiga.

159. Och de förfäktar blodsband 
mellan Honom och Djinnerna  
medan Djinnerna med säkerhet 
vet att de också kommer att föras  
inför Honom.

160. Helig är Allah och utan det de 
tillskriver Honom!

161. Men Allahs utvalda tjänare 
gör inte så.

156. Vill ni då icke tänka efter?

162. Sannerligen, ni och det ni 
dyrkar,
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163. ingen av er kan vilseleda 
någon  till att gå mot Honom,

164. utom den som skall brinna i 
helvetet.

165. Och änglarna säger: ”Det 
finns icke en av oss som icke har 
sin bestämda plats,

166. och vi är sannerligen de som 
står uppställda på led,

168. Och de icke troende brukade 
förvisso säga:

167. och vi är sannerligen de som 
lovprisar Gud.”

169. ”Om vi hade haft med oss en 
bok, lik den som gamla tiders folk 
ägde,
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170. skulle vi förvisso ha varit 
Allahs utvalda tjänare.”

171. Ändå, när den har kommit till 
dem, tror de icke på den, men de 
kommer snart att få veta.

172. Och Vårt ord har förvisso 
gått fram beträffande Våra tjä-
nare, sändebuden,

173. att det förvisso är de som 
kommer att bli hjälpta,

174. och att det helt visst är Vår 
härskara som kommer att bli 
segerrik.

175. Så vänd du bort från dem för 
ett tag.

176. Och ge akt på dem, ty de 
kommer snart att få se.
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177. Är det då Vårt straff som de 
försöker påskynda?

178. Men när det stiger ned på 
deras gård, kommer  det att  bli 
en ond morgon för dem som var 
varnade.

179. Så vänd du bort från dem för 
ett tag.

180. Och ge akt, ty de kommer 
snart att få se.

181. Helig är din Herre, hederns 
och maktens Herre, långt högre 
än det de påstår.

182. Och frid över sändebuden!

183. Och all lovprisning tillhör 
Allah, världarnas Herre.
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Kapitel 38

SÁD

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller åttionio verser.

Även det här kapitlet inleds med en förkortning (   sád), vars 

betydelse av vissa lärde tolkas som Gud, den Sannfärdige    

(           sadiqul qául), alltså den Gud Vars ord förvisso kommer 

att vara sanna. Den Ädla Qur’anen, som är full av enastående 

förmaningar vittnar om att de som förnekar den, gör det på 

grund av sitt eget motstånd, vilket enbart grundar sig på en 

falsk hederskänsla. 

I det här kapitlet har en skildring av profeten Davids, frid vare 

med honom, vision återgivits. Den skildrar även girigheten i 

människans natur, och förklarar att om en människa tilldelas 

99 % av herraväldet så begär hon även den sista procenten, 

utan att överlåta en enda procentandel till de fattiga och 

behövande. Syftet med de stora krig som beskrevs i det 

föregående kapitlet är just att beröva alla fattiga länder deras 

rättigheter och att enväldigt regera över hela världen. Med 

andra ord är detta ett anspråk på gudomlighet. Efter detta 

förmanas mänskligheten genom profeten Davids, frid vare med 

honom, varning om att man bör lösa inbördes tvister med 

rättvisa, och inte genom övergrepp och oförrätter. 

I kapitlet berättas det angående profeten Salomon, frid vare 

med honom, att han hyste en stor kärlek till hästar. Vissa lärde 

feltolkar händelsen i fråga och menar att han en gång höll på att 

klappa sina hästar och massera deras ben medan tiden för 

bönen förflöt. Han agerade då ut sin ilska på hästarna och 

beordrade att de alla skulle avlivas. Men versen i fråga avvisar 

helt denna skrattretande historia, där profeten Salomon, frid 



vare med honom, säger: ”För dem tillbaka till mig” Sedan 

började han klappa deras ben och halsar (vers 34). Av detta får 

vi veta att de riddjur, som Guds profeter tilldelas för Djihád, är 

dem oerhört kära och att de ofta vill se till dem. Även den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, sade att: 

”I mitt folks hästar som har beretts för Djihád har välsignelser 

lagts i deras pannluggar ända fram till domedagen.” 

I kapitlet har profeten Job, frid vare med honom, framställts 

som en fantastiskt ståndaktig profet och en förebild i det 

avseendet. Här berättas fakta istället för berättelser som finns i 

Bibeln.
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Sura SÁD 
(Uppenbarad före hidjra)

2. Sad, vid Qur’anen full av för-
maning, detta är Vårt uppenbara-
de ord.*

3. Men de som icke tror är sjunk-
na i falsk stolthet och fiendskap.

4. Hur månget släktled har Vi 
icke förintat före dem! De ropade 
på hjälp, men det var icke längre 
tid till flykt.

5. Och de undrar över att en 
Varnare har kommit till dem från 
dem själva, och de icke troende 
sade: ”Detta är en häxmästare, 
en stor lögnare.

6. Har han gjort alla gudarna till 
En enda Gud?  Detta är sannerli-
gen det märkvärdigaste vi har 
hört.”

7. Då tvistade deras ledare och 
förmanade dem: ”Gå och håll fast 
vid era gudar. Detta är något som 
är mycket eftertraktat.

8. Vi har icke hört någonting likt 
detta i någon annan religion. 
Detta är ingenting annat än ett 
påhitt.

9. Vad, skulle han vara den av 
oss alla som påminnelsen har 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*38:2  Sannfärdige Gud.
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10. Äger de din Herres, den Mäkt-
ige, den Store Givaren, barmhär-
tighetens skatter?

11. Eller är himlarnas och jor-
dens konungarike och allt som är 
däremellan deras? Låt dem då 
stiga upp med de medel som står 
till deras förfogande.

12. De är en här från de förenade
horderna som skall drivas på 
flykten.

13. Långt före dem förkastade 
även  Noaks folk, och ’Ads stam  
och Farao, härskare över stora 
härar, sändebuden som  lögnare,

14. och Thamúds stam och Lots 
folk och skogens invånare, dessa 
var alla och envar de förenade  
horderna.

15. Alla utan undantag förkas-
tade de sina sändebud, så Mitt 
straff  blev oundvikligt.

16. Och de väntar bara på ett 
åsknedslag från vilket det icke 
finns något uppskov.

17. De säger: ”Vår Herre, skynda 
på vår del av straffet före 
räkenskapens dag.”

sänts ned till?” Nej, de svävar i 
tvivel beträffande Min påminnel-
se. Nej, de har ännu icke smakat 
Mitt straff.
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18. Bär tålmodigt vad de säger 
och kom ihåg Vår tjänare David, 
en man med  många egenskaper, 
han vände sig förvisso alltid till 
Gud.

19. Vi underkastade honom ber-
gen.* De firade Guds lovprisning 
med honom vid nattens inbrott 
och vid soluppgången.

20. Och Vi underkastade honom 
fåglarna, samlade tillsammans,  
alla vände sig till honom.*

21. Och Vi styrkte hans kungari-
ke och gav honom vishet och en 
talang för beslutsamt tal.

22. Och har berättelsen om de 
tvistande nått dig när de klättra-
de över muren till  hans  kamma-
re?

23. När de trängde in till David 
och han  var rädd för dem, sade 
de ”Frukta icke. Vi är två tvistan-
de,  en av oss har förgått sig mot 
den andre, så döm mellan oss 
med rättvisa, och avvik icke från 
den rätta kursen utan vägled oss 
till den rätta vägen.

24. Detta är min broder, han har  
nittionio tackor och jag har bara 
en tacka. Ändå säger han: ’Ge 
den till mig’, och han har varit 
befallande mot mig i sitt tal.”

*38:19 Ordet ”bergen” (       al-djibál)  kan tillämpas för kraftfulla bergstammar som 
underkuvades av David, eller också hänvisar ordet till de mineraltillgångar som man 
utvann på hans tid.

*38:20 Ordet ”fåglar”  (      attaír) betyder människor med exceptionella talanger som fly-
ger högt med framgångens vingar.   
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26. Så Vi förlät honom det, och 
han hade sannerligen en ställ-
ning nära Oss och en utmärkt 
tillflykt.

27. ”Å, David, Vi har gjort dig till 
ställföreträdare på jorden, så 
döm mellan människor med rätt-
visa, och följ icke fåfänga önsk-
ningar, så att det icke leder dig 
vilse från Allahs väg.” De som går 
vilse från Allahs väg kommer 
förvisso att få ett svårt straff, 
eftersom de glömde räkenska-
pens dag.

28. Och Vi har icke skapat him-
len och jorden och allt som är 
mellan dem förgäves. Det är de-
ras åsikt vilka icke tror. Ve då de 
icke troende på grund av  elden.

29. Skall Vi behandla dem  som  
tror och gör goda gärningar 
likadant som dem som handlar 
illa på jorden? Skall Vi behandla 
de rättfärdiga likadant som de 
gudlösa?

25. David sade: ”Han har förvisso 
felat mot dig i att be dig om din 
tacka i tillägg till sina egna tack-
or. Och många kompanjoner 
överträder helt visst mot varand-
ra, utom de som tror på Gud och 
handlar rättfärdigt, och dessa är 
bara få.” Och David trodde att Vi 
hade prövat honom, så han bad 
sin Herre om förlåtelse, och föll 
bugande ned i tillbedjan och 
vände sig till Honom.

799

Kapitel 38 SÁD Del 23



30. Detta är en bok som Vi har 
uppenbarat för dig, full av välsig-
nelser, på det att de måtte 
betänka dess verser och så att de 
som är begåvade med förstånd 
måtte ta sig i akt.

31. Och Vi skänkte David Salo-
mon, som var en utmärkt tjänare. 
Han vände sig  alltid mot Oss.

32. När springare av ädlaste här-
komst och snabba på foten fördes 
till honom i kvällningen,

33. sade han: ”Jag älskar goda 
tings kärlek, ty de påminner  mig 
om min Herre.” Så satt han till 
dess att de försvann bakom 
slöjan.

34. Han sade: ”För dem tillbaka 
till mig.” Sedan började han klap-
pa deras ben och  halsar.

35. Vi prövade förvisso Salomon 
och på hans tron placerade Vi 
bara en kropp. Då vände han sig 
till Gud och sökte Hans barmhär-
tighet.
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36. Han sade: ”Å, min Herre, till-
giv mig och ge mig ett kungarike 
som ingen, som inte är värd  det,  
kan äga efter mig. Du är förvisso 
den Store Givaren.”

37. Så Vi underkastade honom 
vinden, den blåste mjukt på hans 
befallning, var helst han önskade 
vara,
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38. och de starka, alla slags bygg-
mästare och dykare

39. och andra slagna i bojor.

40. ”Detta är Vår gåva, så ge 
frikostigt eller sparsamt, utan 
räkenskap.”

41. Och han hade sannerligen 
tillträde till Vår närhet och en 
utmärkt tillflykt.

42. Och Kom ihåg Vår tjänare Job 
när han ropade till sin Herre: 
”Satan har hemsökt mig med slit 
och plåga.”

43. ”Mana ditt riddjur. Här är 
kallt vatten att tvätta med och en 
dryck.”
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44. Och Vi skänkte honom hans 
familj och många fler lika dem 
tillsammans med dem, som en 
barmhärtighet från Oss, och som 
en påminnelse till människor 
med förmåga till förståelse.

45. Och Vi sade till honom: ”Tag 
en handfull torra grenar i din 
hand och slå med dem, och bryt 
icke din ed.” Vi fann honom 
ståndaktig. En utmärkt tjänare 
var han. Han vände sig förvisso 
ständigt till Gud.

46. Och Kom ihåg Våra tjänare 
Abraham och Isak och Jakob,  
män  med makt och framtidssyn.
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47. Vi valde dem särskilt för att 
påminna människor om boning-
en i det tillkommande.

48. Och de är helt förvisst bland 
de utvalda och de bästa i Våra 
ögon.

49. Och kom ihåg Ismael och 
Elisa och Dhu’1-Kifl, de var alla 
bland de bästa.*
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*38:49 Hesekiel

50. Detta är en påminnelse. Och 
de rättfärdiga kommer förvisso 
att få en utmärkt tillflyktsort,

51. evighetens trädgårdar, med 
portarna  öppna för dem,

52. lutande sig däri mot kuddar, 
och däri kommer de att finna nöje  
i att be om rikligt med frukt och 
dryck,

53. och hos dem kommer dygdi-
ga kvinnor att finnas med ned-
slagna blickar, ledsagare i mot-
svarande ålder.

54. Detta är vad ni har lovats för 
räkenskapens dag.

55. Detta är sannerligen Vårt 
underhåll som sannerligen aldrig 
kommer att tryta.

56. Detta är för de troende. Men 
för de upproriska finns det en ond 
viloplats,

57. helvetet, i vilket de kommer 
att brinna. Vilken ond uppe-
hållsplats det är!
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59. Och olika slag av andra plå-
gor av liknande art.

60. ”Detta är er grupp som hu-
vudstupa rusar iväg med er, å, ni 
bråkmakarnas ledare. Inget väl-
komnande för dem. De måste 
brinna i elden.”
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58. Detta är vad de kommer att få. 
Så låt dem smaka det, en kokan-
de vätska och en oerhört kall och 
stinkande dryck.

62. De kommer  också  att säga: 
”Vår Herre, lägg Du till ett dub-
belt straff i elden för dem som 
beredde detta för oss.”

63. Och de kommer att säga: 
”Vad är det för fel på oss eftersom 
vi icke ser de människor bland 
oss, som vi brukade anse  onds-
kefulla?

64. Det är för att vi orättfärdigt  
gjorde dem till föremål för åtlöje 
eller har våra ögon missat dem?”

65. Detta är förvisso sanningen, 
eldens invånares tvistande med 
varandra.

66. Säg: ”Jag är bara en Varnare, 
och det finns ingen Gud utom 
Allah, den Ende, den Mest Över-
lägsne,

67. Herre över himlarna och jor-
den och allt som är mellan de två, 
den Mäktige, den Store Förlå-
taren.”

61. De kommer att säga: ”Nej,
det är ni. I sanning inget välkom-
nande för er heller. Det är ni som 
beredde detta för oss. Vilken ond 
viloplats det  är!”
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68. Säg: ”Det är ett viktigt bud-
skap,

69. från vilket ni vänder er bort,

70. jag hade ingen kunskap om 
den upphöjda församlingen när 
de sinsemellan diskuterade det,

71. utom detta att det har uppen-
barats för mig, att jag enbart är 
en varnare.”
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73. och när Jag så har utformat 
henne i fullkomlighet och har 
blåst in Min Ande i henne, fall ni 
ned i underkastelse under hen-
ne.”

74. Så änglarna underkastade 
sig, alla tillsammans.

75. Men Iblis gjorde det icke. Han 
uppträdde högmodigt och var 
bland dem som icke trodde.

76. Gud sade: ”Å, Iblis, vad hind-
rar dig från att underkasta dig det 
Jag skapat med Mina två hän-
der? Är det så att du är alltför
högmodig, eller tillhör du verkli-
gen de upphöjda?”

77. Han sade: ”Jag är bättre än 
hon. Du har skapat mig av eld 
och henne har Du skapat av 
lera.”

72. Kom ihåg när din Herre sade 
till änglarna: ”Jag skall just till 
att skapa människan av lera,

78. Gud sade: ”Gå då ut härifrån, 
ty du är förvisso förkastad,
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79. och Min förbannelse skall 
förvisso vila över dig till domens 
dag.”

80. Han sade: ”Min Herre, ge mig 
då anstånd till den dag då de 
skall uppväckas.”

81. Gud sade: ”Du är helt visst 
bland dem som givits anstånd,

82. till den fastställda tidens 
dag.”
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83. Han sade: ”Så vid Din ära, jag 
kommer förvisso att vilseleda 
dem alla,

84. utom Dina utvalda tjänare 
bland dem.”

85. Gud sade: ”Sanningen är, och 
endast sanningen talar Jag,

86. att Jag helt visst kommer att 
fylla helvetet med dig och med 
dem som följer dig, allihop.”

87. Säg: ”Jag ber er icke om
någon belöning för det, icke heller 
är jag bland dem som är benägna 
till att förställa sig.

88. Denna är ingenting annat än 
en påminnelse för alla folk.

89. Och ni skall helt säkert få veta 
betydelsen av det efter ett tag.”
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Kapitel 39

AZ-ZÚMAR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sjuttiosex verser.

I slutet av det föregående kapitlet beskrivs sådana av Guds 

tjänare som helt hänger sig åt att tro på Honom, som vänt sig 

bort från satansdyrkan och helt ägnat sig åt att dyrka Gud. I 

inledningen av kapitlet förkunnas: Å sändebud! ”Tillbed Allah 

och skänk Honom din tro i all uppriktighet.” (39:3) Förvisso 

godtar Allah enbart en hängiven tro.

Därefter vederläggs ett av avgudadyrkarnas argument. 

Vanligtvis rättfärdigar de avguderi genom påståendet att 

tillverkade gudar är ett medium för att föra dem närmare Gud. 

Det konstateras att detta förvisso inte är fallet, utan endast den 

vars tro är lika hängiven som den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och som är ren från alla 

slags avgudadyrkan kan bli ett sådant medium.

Därefter upprepas det faktum att mänskligt liv inleddes med 

en enda livsform (               min náfsin wáhida). När männi-

skan sedan börjar utvecklas som foster i modernas mage så 

omsluts detta foster av tre mörker. Det första mörkret är 

moderns mage som rymmer livmodern. Det andra mörkret är 

livmodern själv, i vilken fostret utvecklas. Det tredje är 

moderkakans, placentan, mörker som omsluter fostret i 

livmodern. 

Sedan uppmanas den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, till att förkunna: ”Jag är sannerligen 

befalld att dyrka Allah med uppriktig tillgivenhet.” (39:12)

Därefter står det att: ”Kom ihåg att er uppriktiga lydnad 

enbart tillhör Allah.” (39:4) Ni må dyrka vem detta förvisso 
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kommer att vara mycket ofördelaktigt för dem, eftersom de både 

kommer att vilseleda sig själva och sin avkomma på grund av 

denna förvrängdhet. 

Därefter tas frågan upp om någon kan vara bättre än den vars 

sinne Allah har öppnat för att komma ihåg Honom mer, eller 

som med andra ord tilldelats ett öppet sinnelag. Svaret på detta 

är till synes inte nämnt, men det ligger i själva verket i frågan om 

att ingen kan vara bättre än en sådan person. Ytterst 

olycksaliga är således de människor som är försumliga när det 

gäller att komma ihåg sin Skapare.

I vers 24 förkunnas för den Helige Profeten, Allahs välsignel-

ser och frid vare med honom, att Allah framställer något mycket 

fascinerande för honom. Det är att Allah har uppenbarat en ofta 

uppläst skrift för honom, och i den finns vissa verser som liknar 

andra, eller som kräver andra verser för att kunna tolkas

(          al-mutashábihát) och de förekommer i par. Men för att 

tolka dessa verser finns även andra liknande verser som hjälper 

dem som traktar efter sanningen, att begripa innebörden av 

ordet mutashábihát. Detta nämns också i Ahádith där ord 

förekommer som betyder att vissa verser av den Ädla Qur’anen 

förklarar andra (             jufássiru bá’duhú bá’dan). På ett 

annat ställe står det att ingen vers klassas som mutashábih  (en 

vers som behöver stöd från andra verser för att tolkas) för dem 

som har en djupt förankrad kunskap (                 ar-rásikhúna 

fil-’ilm). I kapitlet har profeten Job, frid vare med honom, 

framställts som en fantastiskt ståndaktig profet och en förebild i 

det avseendet. Här berättas fakta istället för berättelser som 

finns i Bibeln.

I kapitlet finns en vers som även uppenbarades för den 

Utlovade Messias, frid vare med honom, och som han sedan lät 

gjuta in i en ring som han lät färdigställa. Inskriptionen lyder: 

”Är Allah inte tillräcklig för Sin tjänare?” (                   álaisálla-

hu bikáfin ’abdahu). Av den anledningen bär ahmadia-



muslimer gärna sådana ringar med tanke på välsignelsen och 

det goda omen det innebär. 

I vers 43 avslöjas en storslagen hemlighet. Det är att även 

sömnen är en form av död. Själen och medvetandet sjunker 

upprepande gånger under sömnen, men Allah har ordnat det så 

att hjärnan återställer själen och medvetandet vid en bestämd 

tidpunkt. Vetenskapsmän har forskat om detta och talat om att 

detta sker upprepade gånger vid exakta tidpunkter för den 

sovande. Denna tidpunkt går även att mäta med ett atomur, 

och man kan inte märka någon skillnad mellan dessa 

tidpunkter. Döden inträffar då Allah inte lämnar tillbaka själen 

från detta fördjupade medvetslösa tillstånd.   

Eftersom det här talas om att ställas inför Gud och att 

separeras från världen i all evighet, så förkunnar Allah 

glädjebudskapet för dem som fruktar att ställas inför rätta, att 

Han förmår förlåta alla slags synder eftersom Han är den Evigt 

förlåtande och Barmhärtige: Ni människor, underkasta er 

därför Allah och överlåt er själva till Honom, innan ni grips av 

straffet och ängsligt utropar: Ack! Om jag bara inte vågat synda 

så ohämmat inför Guds åsyn, och avlider innan ni hunnit ångra 

er.

Kapitlet heter az-zúmar, grupper, och i två verser mot slutet 

delas dessa grupper upp i två delar. En grupp kommer ledas 

mot helvetet, och den andra består av dem som kommer att 

ledas mot paradiset.
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Sura AZ-ZÚMAR 
(Uppenbarad före hidjra)

2. Denna bok är uppenbarad 
från Allah, den Mäktige, den Vise.

3. Det är förvisso Vi Som har 
uppenbarat boken till dig med 
sanningen, så tillbed  Allah och 
skänk Honom din tro i all upprik-
tighet.

4. Kom ihåg att uppriktig lydnad 
enbart tillhör Allah. Och de som 
tar andra till beskyddare bredvid 
Honom säger: ”Vi tillber dem 
bara på det att de måtte föra oss 
till en plats närmare Allah.” Allah 
kommer förvisso att döma mellan 
dem beträffande det i vilket de är 
oense. Allah vägleder förvisso 
icke den som är en otacksam 
lögnare.

5. Om Allah hade önskat  ta Sig 
en son, kunde Han ha valt vem 
Han behagar av   det Han skapar. 
Helig är Han! Han är Allah,
den Ende, den  Överlägsne.

6. Han skapade himlarna och 
jorden i enlighet med vishetens 
krav. Han låter natten täcka da-
gen och Han låter dagen täcka 
natten, och Han har tvingat solen 
och månen i tjänst, var och en 
följer sin bana till en fastställd 
tid. Hör upp, det är bara Han  
som är den Allsmäktige, den 
Store Förlåtaren.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. Han skapade er från en enda 
varelse, och från den gjorde Han 
dess maka och Han har sänt ned 
åtta boskapsdjur i par för er. Han 
skapar er i era moderliv, skapelse 
efter skapelse, i tre lager av 
mörker. Detta är Allah, er Herre. 
Hans är konungadömet. Det 
finns ingen Gud utom Han. Åt 
vilket håll vänder ni er då bort?

8. Om ni är otacksamma, då är 
Allah förvisso Självtillräcklig, och 
oberoende av er. Och Han är icke 
tillfreds med otacksamhet hos
Sina tjänare. Men om ni visar  
tacksamhet, tycker Han om det 
hos er. Och ingen som bär en 
börda skall bära en annans 
börda. Sedan är ert återvändande 
till er Herre och Han kommer att 
upplysa er om vad ni har gjort. 
Han vet fullt ut allt som är gömt i 
era hjärtan.
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9. Och när en svårighet drabbar 
människan åkallar hon sin Herre 
och vänder sig botfärdigt till 
Honom. Sedan när Han ger hen-
ne en ynnest från Sig Själv, 
glömmer hon vad hon förut 
brukade  be och börjar tillskriva 
Allah medtävlare så att  hon kan 
leda människor bort från Hans 
väg. Säg: ”Tjäna litet på din otro 
för ett litet tag, du hör förvisso till 
eldens invånare.”

10. Är den, som tillgivet ber till 
Gud under nattens timmar, 
ödmjukt nedfallande inför Gud 
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14. Säg: ”Jag fruktar sannerligen 
en svår dags straff om jag är 
olydig mot min Herre.”

15. Säg: ”Det är Allah jag tillber i 
uppriktigaste lydnad mot Honom  
i min tro.

11. Säg: ”Å, ni Mina tjänare som 
tror, frukta er Herre.” Det finns 
gott för dem som gör gott i detta 
livet. Och Allahs jord är vid-
sträckt. De tålmodigt uthålliga 
kommer sannerligen att få sin 
belöning utan mått.

12. Säg: ”Jag är sannerligen be-
falld att dyrka Allah med upprik-
tig tillgivenhet,

13. och jag är befalld att vara den 
främste av dem som underkastar 
sig Honom.”
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och stående i bön, och som 
fruktar det tillkommande och 
hoppas på sin Herres barmhär-
tighet, lik den som icke gör detta?  
Säg: ”Kan de som vet och de som 
icke vet, vara lika?” Sannerligen, 
bara de som begåvats med för-
stånd kommer att ta sig i akt.

16. Så dyrka vad ni vill bredvid 
Honom.” Säg: ”De verkliga förlo-
rarna är förvisso de som ödeläg-
ger sina själar och sina familjer 
på uppståndelsens dag.” Tag er 
tillvara! Det är förvisso den up-
penbara förlusten.
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17. De kommer att ha täckelser 
av eld över sig och liknande  
täckelser under sig. Det är för 
detta Allah varnar Sina tjänare. 
”Därför Mina tjänare, frukta 
endast Mig.”

18. Och de som avhåller sig från 
att dyrka  falska gudar och  icke 
tillber dem  utan vänder sig till 
Allah, för dem finns glädjebud-
skap. Så ge goda budskap till 
Mina tjänare,

19. som lyssnar till ordet och 
följer det bästa därav. Det är 
dessa som Allah har väglett och 
det är de som har förstånd.

20. Är då den, mot vilken domen 
om bestraffning har förfallit, lämp-
lig att bli räddad? Kan du rädda 
den som är i elden?

21. Men för dem som fruktar sin 
Herre finns det höga byggnader 
byggda över höga byggnader, 
nedom vilka bäckar strömmar. 
Allah har givit det löftet, och Allah 
bryter icke Sitt löfte.
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22. Har du icke sett att Allah 
sänder ned vatten från skyn och 
låter det flöda i form av källor i 
jorden och sedan framställer 
växtlighet i olika färger däri-
genom? Sedan torkar det och du 
ser det bli gult, sedan förvandlar 
Han den till brutna strån. I det 
finns det verkligen en påminnelse 
för människor med förstånd.
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23. Är då den vars hjärta Allah 
har öppnat för antagandet av 
islam så att han äger ett ljus
från sin Herre, lik den som famlar  
i otrons mörker? Ve då dem vilkas 
hjärtan är förhärdade mot att 
komma ihåg Allah! De svävar i en 
uppenbar villfarelse. 

24. Allah har sänt ned det bästa 
budskapet i form av en bok, vars 
verser stödjer varandra inbördes 
och upprepas i olika former, som 
får det att krypa i deras skinn, 
vilka fruktar sin Herre, sedan 
mjuknar deras skinn och deras 
hjärtan vid minnet av Allah. 
Sådan är Allahs vägledning. Han 
vägleder vem Han behagar med 
den. Och den som Allah dömer 
som vilsefaren, han skall icke ha 
någon vägledare.

25. Är då den som bara har sitt 
eget ansikte att skydda sig med 
mot det onda straffet på uppstån-
delsens dag, lik den som är skyd-
dad? Och det kommer att sägas 
till syndarna: ”Smaka ni det ni 
har förtjänat.”
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26. De som var före dem förkasta-
de Våra sändebud, så straffet 
kom över dem varifrån de icke 
anade det.

27. Så Allah lät dem smaka 
förödmjukelse i det jordiska livet, 
och straffet i det tillkommande 
kommer sannerligen att bli stör-
re, om de bara visste.
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28. Och Vi har sannerligen fram-
ställt alla slags liknelser i denna 
Qur’an så att de måtte taga sig till 
vara.

29. Vi har uppenbarat Qur’anen  
helt tydlig  utan  någon  tvetydig-
het i den, på det att de måtte bli 
rättfärdiga.

30. Allah framställer en  liknelse:  
En man tillhör flera kompanjoner 
som är oense sinsemellan, och en 
man tillhör uteslutande en man. 
Är dessa två lika beträffande sin 
situation? All lovprisning tillhör 
Allah. Men de flesta av dem vet 
icke.

31. Du kommer förvisso att dö 
och de kommer förvisso också att 
dö.

32. Sedan kommer ni förvisso att 
tvista med varandra inför er Her-
re på uppståndelsens dag.
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33. Vem är då mer orättfärdig än 
den som ljuger om Allah eller den 
som förkastar sanningen när den 
kommer till honom? Finns det
icke en boning i helvetet för de 
icke troende?

34. Men den som  har fört fram  
sanningen och den som betygar 
att den är just det, det är dessa 
som är rättfärdiga.

Del 24
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35. De kommer att få vad helst de 
önskar hos sin Herre, det är 
belöningen för dem som handlar 
väl.

36. Så att Allah kommer att föra 
bort de onda följderna av vad de 
gjorde, från dem, och kommer att 
ge dem deras belöning i enlighet 
med de bästa av deras gärningar.

37. Är Allah icke tillräcklig för Sin 
tjänare? Och ändå skulle de 
skrämma dig med dem som de 
sätter upp bredvid Honom. Och 
den som Allah har bedömt som 
vilsefaren, för honom finns det 
ingen vägledning.

38. Och det finns ingen som kan 
vilseleda den som Allah vägleder. 
Är icke Allah den Mäktige, veder-
gällningens Herre?
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39. Och om du frågar dem: ”Vem 
skapade himlarna och jorden?” 
kommer de säkert att svara: 
”Allah.” Säg: ”Vad tänker ni, om 
Allah avser att skada mig, kan de 
som ni åkallar bredvid Allah vara 
i stånd till att undanröja den 
skada Han  kan  ha utfört? Eller, 
om Han önskar visa mig barm-
härtighet, kan de hålla Hans 
barmhärtighet tillbaka?” Säg: 
”Allah är tillräcklig för mig. På 
Honom litar de som vill förlita 
sig.”

40. Säg: ”Å, mitt folk, gör ert 
bästa,  jag handlar också,  snart 
kommer  ni att få veta,
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41. vem det är som straffet kom-
mer till, vilket kommer att förned-
ra honom, och över vem det 
sänks ett bestående straff?”

42. Vi har sannerligen uppenba-
rat boken med sanning till  
mänsklighetens fromma för dig. 
Så vem helst som följer vägled-
ningen, följer den till gagn för sin 
egen själ, och vem helst som irrar 
vilse, irrar bara vilse till dess 
förfång. Och du är icke en väktare 
över dem.

43. Allah för bort de levandes 
själar vid tiden för deras frånfälle, 
och även under sömnen för dem  
som ännu icke är döda. Och 
sedan håller Han kvar dem för 
vilka Han har påbjudit döden, 
och sänder tillbaka de andra för 
en fastställd tid. I det finns det 
förvisso ett tecken för ett folk som 
tänker efter.

44. Har de tagit sig medlare bred-
vid Allah? Säg: ”Trots att  de icke 
har makt över någonting och 
inget förstånd?”
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45. Säg: ”All medling vilar hos 
Allah. Till Honom hör himlarnas 
och jordens konungarike. Och till 
Honom skall ni sedan föras till-
baka.”

46. Och när endast Allah omta-
las, krymper deras hjärtan som 
icke tror på det tillkommande, av 
motvilja, men när de som de 
sätter upp bredvid Honom omta-
las, tänk! De börjar fröjda sig.
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47. Säg: ”Å, Allah! Himlarnas och 
jordens upphovsman, Kännaren 
av det osedda och det sedda.  
Endast Du kommer att döma 
mellan Dina tjänare beträffande 
det, om vilket de var oense.”

48. Och även om syndarna inne-
hade allt det som finns på jorden 
och lika mycket till, skulle de 
förvisso försöka friköpa sig själva
med det för att undkomma det 
svåra  straffet på uppståndelsens 
dag, men det vilket de aldrig hade 
tänkt sig, skall visa sig för dem 
från Allah.

49. Och de onda följderna av vad 
de hade förtjänat kommer att  bli 
uppenbara för dem, och det som 
de brukade begabba kommer att 
omsluta dem.
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50. Och när problem snuddar vid 
människan ropar hon till Oss. 
Men när Vi skänker henne en 
ynnest från Oss säger hon: ”Detta 
har givits mig på grund av min 
egen kunskap.” Nej, det är bara 
en prövning, men de flesta av 
dem vet det icke.

51. De som var före dem sade det 
samma, allt det de tjänat nyttade 
dem ändå icke,

52. så de onda följderna av vad de 
hade förtjänat hann ifatt dem, 
och för dem som handlar fel av 
dessa icke troende, skall de onda 
följderna också hinna upp dem 
och de kan icke komma undan.
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53. Vet de icke att Allah utvidgar 
underhållet för den Han behagar, 
och minskar det för den Han 
behagar? I det finns det förvisso 
tecken för ett folk som tror.

54. Säg: ”Å, Mina tjänare som har 
syndat mot sina själar, misströs-
ta icke om Allahs barmhärtighet, 
Allah förlåter förvisso alla synder 
helt och hållet. Han är verkligen 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig,

55. och vänd er till er Herre, och 
underkasta er Honom innan 
straffet kommer till er, ty då skall 
ni icke bli hjälpta,
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56. och följ den bästa läran som 
har uppenbarats för er från er 
Herre, innan straffet plötsligt 
kommer över er, medan ni icke 
uppfattar det,

57. så att icke en själ skall säga: 
’Å, ve mig! Jag försummade mitt 
uppförande, trots att jag befann 
mig i Allahs närhet och jag var 
förvisso bland bespottarna,’

58. eller så att den icke skall 
säga: ’Om Allah hade väglett mig, 
skulle jag med säkerhet ha varit 
bland de rättfärdiga,’

59. eller så att den icke, när den 
ser straffet, skulle säga: ’Om det 
ändå fanns en återvändo till värl-
den för mig, då skulle jag vara 
bland dem som gör goda gärning-
ar.’”
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60. Gud kommer att svara: ”För-
visso kom Mina tecken till dig, 
men du behandlade dem som 
lögner och du var  arrogant, och 
du hörde till de icke troende.”

61. Och på uppståndelsens dag 
kommer du att se dem som ljög 
om Allah med sina ansikten över-
skuggade av förstämning. Finns 
det icke en boning i helvetet för de 
högmodiga?

62. Allah sänder dem som fruktar 
Honom till deras rättmätiga posi-
tioner med trygghet och fram-
gång,  det onda skall icke vidröra 
dem, icke heller skall de sörja.

63. Allah är alltings Skapare och 
Han är Beskyddare över alla ting.
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64. Till Honom hör himlarnas och 
jordens nycklar, och beträffande 
dem som icke tror på Allahs 
tecken, så är det de som är förlo-
rarna.

65. Säg: ”Är det andra gudar än 
Allah som ni bjuder mig att 
dyrka, å, ni okunniga?”

66. Och det har i sanning uppen-
barats för dig liksom för dem före 
dig: ”Om du tillskriver Gud med-
hjälpare, skall ditt arbete förvisso 
omintetgöras och du skall förvis-
so höra till förlorarna.”

67. Tillbed alltid Allah och var du 
bland de tacksamma.
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68. De visade icke tillbörlig 
respekt inför Allahs majestät, 
som det bekom. Och jorden kom-
mer att vara helt i Hans grepp på 
domedagen, och himlarna kom-
mer att rullas upp av Hans högra 
hand. Helgad vare Han och Han 
är upphöjd över det de förbinder 
med Honom.

69. Och basunen kommer att 
blåsas och alla som är i himlarna 
och alla som är på jorden
kommer att falla ned som avsvim-
made, utom dem som Allah 
behagar skona. Sedan kommer 
den att blåsas en andra gång, och 
se! De kommer att stå och vänta.
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70. Och jorden kommer att skina 
med sin Herres ljus, och boken 
kommer att läggas öppen inför 
dem, och profeterna och vittnena 
kommer att hämtas, och en  dom 
kommer att avkunnas mellan 
dem med rättvisa, och de kom-
mer icke att göras någon orätt.

72 Och de som icke tror kommer 
att drivas till helvetet i grupper till 
dess att dess portar kommer att 
öppnas när de anländer dit, och 
dess väktare kommer att säga till 
dem: ”Kom icke sändebuden från 
era egna led till er och läste upp er 
Herres tecken för er och varnade  
er för mötet med denna er dag?” 
De kommer att säga: ”Jo, men 
domen om straff  har med rätta  

71. Och varje själ kommer att 
belönas till fullo för vad den 
gjorde. Och Han vet mycket väl 
vad de gör.
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73. Det kommer att sägas: ”Träd 
ni in genom helvetets portar och 
förbli däri. Och ond är de högmo-
digas boning.”
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gått i uppfyllelse med avseende 
på de icke troende.”

75. Och de kommer att säga: ”All 
lovprisning tillhör Allah Som har 
uppfyllt Sitt löfte till oss och givit 
oss landet till arvedel och 
låtit oss få vår boning var helst vi 
önskar i paradisets trädgård.” 
Hur utmärkt är icke de rätt-
färdiga arbetarnas belöning!

76. Och du kommer att se änglar-
na kretsa runt tronen, prisande 
sin Herre med Hans lovprisning, 
och det kommer att dömas 
mellan dem med  rättvisa. Och 
det kommer att sägas: ”All lov-
prisning tillhör Allah, världarnas 
Herre.”

74. Och de som fruktade sin 
Herre kommer att överföras till 
himlen i grupper till dess att dess 
portar kommer att öppnas för 
dem när de når dit och dess 
väktare kommer att säga till dem: 
”Frid vare med er! Var ni lyckliga, 
och träd  in och förbli där.”
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Kapitel 40

AL-MÚ’MIN

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (Mákka) och 

innehåller åttiosex verser.

Kapitlet inleds med en förkortning för orden ”den Prisvärde, 

Hederns Herre” (     Há Mím) och även de 6 påföljande kapitlen 

inleds med samma förkortning. Allah vet bäst huruvida dessa 

sju kapitel har en särskild anknytning till de sju verserna i  

kapitel al-fátiha.

I det föregående kapitlet uppmanades mänskligheten att 

aldrig misströsta om Allahs barmhärtighet. Hopplöshet är en 

egenskap hos satan, Iblís, och för den som med ett uppriktigt 

hjärta förlitar sig på Guds barmhärtighet, sant ångrar sina 

synder och avstår från dem har Allah makt att förlåta alla 

synder. 

Änglarna beskrivs i det föregående kapitlet som om de 

kretsar runt tronen. I det här kapitlet läggs till att 

människornas förlåtelse också påverkas av änglarnas böner 

som bär Allahs tron. 

Allah är inget materiellt väsen som sitter på någon tron som 

änglarna bär på. Allah finns överallt och Han upprätthåller 

allting i skapelsen. Därför talas det här om Allahs unika och 

utmärkande egenskaper, och med Al-Arsh (       al-’arsh)  me-

nas den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, ädla hjärta, som är Allahs tron,  och änglarna omgärdar 

det hjärtat från alla håll för att skänka det styrka. De ber även 

för Guds tjänare som är troende och har syndat och även för 

deras avkomma. Jag (Khalifatul-Masih IV) är således övertygad 

om att detta är de böner som härrör sig från den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, hjärtas 



böner, de böner som han bett för de rättfärdiga och för deras 

avkomma som föds ända fram  till domens dag. 

I kapitlet beskrivs att det fanns en prins i Faraos hov. Prinsen 

trodde i hemlighet på profeten Moses, frid vare med honom, vid 

den tid när Farao avsåg att döda honom. Men när andra 

konspirerade om att mörda profeten Moses, frid vare med 

honom, inför prinsen, kunde han inte avstå från att säga något 

och varnade sitt folk för att Moses var en lögnare. Han bad dem 

lämna Moses i fred. Hans lögns synd kommer alltid att vila över 

honom. En lögnare går själv till sin undergång. Prinsen sade 

också att om Moses är sann, så kommer vissa av de saker han 

varnar för förvisso att drabba folket.

I detta finns en evig förmaning till olika folk om att de skall 

överlåta beslutet till Allah om någon gör anspråk på att vara en 

profet. Om de personer som gör anspråk på att vara profeter är 

falska kommer Gud Själv att utplåna dem, men om de är sanna 

och människorna förnekar dem så kommer de förvisso att få se 

vissa av de varningar som profeterna utfärdat om dem gå i 

uppfyllelse. Eftersom dessa verser även berör dem som gör 

sådana anspråk efter den Helige Profetens, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, tid, så vittnar historien om att detta 

alltid har skett med sådana människor. Alla falska profeter har 

gått under och man finner inga spår av dem genom historien. 

I detta sammanhang talas det även om profeten Josef, frid 

vare med honom, och att folk påstod att ingen profet kunde 

komma efter honom. Om detta vore sant, hur kunde i sådana 

fall den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, framstå efter profeten Josef, frid vare med honom? 

Detta är alltså enbart ett påstående från människor som saknar 

kunskap om Guds avsikter. Allt kan upphöra, men vägarna till 

Allahs nåd kan aldrig bli stängda. Genom att varna alla falska 

profeter, förkunnas det att Allah förvisso kommer att bistå de 

sanna. Oavsett hur mycket människorna än försöker, så kan de 
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aldrig få Allahs sanna profeter till att misslyckas. 

I vers 66 manas människorna än en gång till att vara 

uppriktiga i sin tro på Allah och hängivet tro att det inte finns 

någon som är dyrkansvärd förutom Honom. Således bör man ge 

sin tro till Allah och endast åkalla Honom.
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Sura al-Mu min’
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím* 

3. Denna bok har uppenbarats 
av Allah, den Mäktige, den All-
vetande,

4. Syndaförlåtaren, Den som 
accepterar ånger, Sträng i att 
straffa, Frikostighetens Herre. 
Det finns ingen värdig tillbedjan 
utom Han. Till Honom sker det 
slutgiltiga återvändandet.

5. Ingen tvistar om Allahs tecken
utom de som icke tror. Låt då icke 
deras vandring runt omkring i 
landet bedraga dig.

6. Före dessa människor förkas-
tade Noaks folk och andra grup-
per efter dem Våra tecken och 
varje folk strävade efter att gripa 
sitt sändebud, och disputerade 
med hjälp av falska argument i 
försök att vederlägga sanningen 
därmed. Sedan grep Jag dem och 
hur fruktansvärd var icke Min 
vedergällning!

7. På så sätt gick din Herres ord i 
uppfyllelse mot de icke troende, 
att de är eldens invånare.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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*40:2  Den Prisvärde, Hedervärde.
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8. De som bär tronen och de som 
är runt omkring den firar sin 
Herres lovprisning och tror på 
Honom och ber om förlåtelse för 
de troende och säger: ”Vår Herre, 
Du omfattar allting i Din barm-
härtighet och kunskap. Så förlåt 
dem som ångrar sig och följer Din 
väg, och beskydda dem  mot 
helvetets straff;

9. och Vår Herre, låt dem träda in 
i evighetens trädgårdar, vilka Du 
har lovat dem, så väl som sådana 
av deras fäder och deras makar 
och deras barn som är rätt-
färdiga. Du är förvisso den 
Mäktige, den Vise,

10. och skydda dem mot ondska  
och den som Du skyddar mot 
ondska på den dagen, honom har 
Du förvisso visat barmhärtighet.
Och det är sannerligen den högs-
ta triumfen.”

11. För dem som icke tror kom-
mer det förvisso att förkunnas 
med orden: ”Allahs avsky var 
större när ni uppmanades till att 
tro och icke trodde, än er egen 
avsky för er själva idag.”

12. De kommer att säga: ”Vår 
Herre, Du har låtit oss dö två 
gånger, och Du har givit oss liv 
två gånger och nu bekänner vi 

826

Kapitel 40 AL-MÚ’MIN Del 24



13. Det kommer att sägas till dem: 
”Detta är för att ni, när endast 
Allah förkunnades, förkastade 
kallelsen, men när andra vid 
hans sida tillskrevs Honom, 
trodde ni. Men det sista beslutet 
tillhör endast Allah, den Höge, 
den Ojämförligt Store.”

14. Det är Han Som visar er Sina 
tecken och sänder ned underhåll 
för er från himlen,  men ingen tar 
sig i akt utom den som vänder
sig  till Gud.

15. Åkalla ni då Allah, och  var 
uppriktiga mot Honom i tro, 
fastän de icke troende kanske 
emotsätter sig det.

16. Hans är de mest upphöjda 
ställningarna, tronens Herre. 
Han låter anden stiga ned med 
Sin befallning till vem helst av 
Sina tjänare Han  så behagar, så 
att Han  kan varna för dagen  för  
mötet med Honom,

17. den dagen när de alla kom-
mer att komma fram, ingenting  
rörande dem kommer att vara 
dolt för Allah. ”Vem tillhör ko-
nungariket denna dag?” ”Till 
Allah, den Ende, den Mest Över-
lägsne.

18. Denna dag  kommer varje själ 
att återgäldas för vad den har 
förtjänat. Ingen orättvisa denna 
dag! Allah är snabb i att föra 
räkenskap.”

våra synder. Finns det då någon 
utväg?”
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19. Och varna dem för dagen som 
snabbt närmar sig, när hjärtana 
kommer att sitta i halsgroparna,  
medan de är fulla av undertryckt 
sorg. Syndarna kommer icke att 
ha någon varm vän, icke heller 
någon medlare vars medling 
kommer att antagas.

20. Han känner ögonens förräde-
ri och vad hjärtana gömmer.

21. Och Allah dömer med san-
ning, men dessa vilka de åkallar 
bredvid Honom dömer ingenting. 
Allah  är förvisso den Allhörande,
den Allseende.

22. Har de icke rest på jorden och 
sett vilket slutet blev för dem  
som levde före dem? De var långt 
mäktigare än dessa i styrka och  
starkare i de märken de lämnade 
på jorden.  Men Allah grep dem 
för deras synder och de hade 
ingen som kunde skydda dem 
mot Allah.

23. Det var för att deras sände-
bud kom till dem med uppenbara 
tecken, men de trodde icke, så 
Allah grep dem. Han är förvisso 
Mäktig, Sträng i att straffa.

24. Och Vi sände förvisso Moses 
med Våra tecken  och  en  uppen-
bar  befogenhet
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25. till Farao och Haman och  
Qarún, men de sade: ”Han  är  en  
magiker och en stor lögnare.”

26. Och när han  kom till dem 
med sanning från Oss, sade de: 
”Dräp deras söner vilka har trott  
tillsammans med honom och låt 
deras kvinnor leva.” Men de icke 
troendes avsikt är ingenting 
annat än något misslyckat.

27. Och Farao sade: ”Lämna mig 
ensam så att jag kan dräpa 
Moses, och  låt  honom  kalla på 
sin Herre. Jag fruktar att han 
skall ändra er religion eller stifta 
ofrid och korruption  i landet.”

28. Och Moses sade: ”Jag tar 
skydd hos min Herre och er Herre 
för  varje högmodig person, som 
icke tror på räkenskapens dag.”
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29. Och en troende man från 
Faraos folk, vilken höll sin tro 
hemlig, sade: ”Kommer ni att 
dräpa en man för att han säger: 
’Min Herre är Allah’, fastän  han  
har visat er klara bevis från er 
Herre? Och om han är en lögnare, 
kommer hans lögns synd att vila 
över honom, men om han är 
sannfärdig då kommer något av 
det han hotar er med förvisso att 
drabba er. Allah vägleder förvisso 
icke  den  som överskrider grän-
serna och som är en lögnare.
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30. Å, mitt folk, herraväldet 
tillhör er denna dag, eftersom ni 
har överhöghet i landet. Men vem 
kommer att hjälpa oss och 
beskydda oss mot Allahs straff 
om det kommer över oss?” Farao 
sade: ”Jag påpekar bara det för er 
som jag  ser själv och jag vägleder  
er bara till rättrådighetens väg.”

31. Och han som trodde sade: ”Å,  
mitt folk, för er fruktar jag  något 
liknande den ödesdigra tid som 
drabbade  förbundens medlem-
mar,

32. som i Noaks folks och ’Ads 
och Thamúds fall och de efter
dem. Och Allah avser ingen 
orättvisa mot Sina  tjänare,

33. och å, mitt folk, för er fruktar 
jag den dagen när folk kommer 
att kalla på varandra om hjälp,

34. dagen när ni flyende skall 
vända era ryggar till. Ni  kommer 
icke att finna någon som kan 
rädda er från Allah. Och för
den som Allah bedömer som 
vilsefaren skall det icke finnas 
någon vägledare.
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35. Och Josef kom sannerligen 
till er förut med klara bevis, men 
ni upphörde icke med att
sväva i tvivel beträffande det,  
med vilket  han kom till er, förrän 
ni, när han dog, sade: ’Allah 
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kommer aldrig att uppresa något 
sändebud efter honom.’  Sålunda 
dömer Allah dem som  överträder 
och  tvivlar, som vilsefarna,

36. de vilka tvistar om Allahs 
tecken utan att de har fått någon 
befogenhet. Djupt förhatligt är  
detta enligt Allahs åsikt och 
enligt deras åsikt som tror. 
Sålunda förseglar Allah varje 
arrogant, högmodig persons hjär-
ta.”

37. Och Farao sade: ”Å, Haman, 
bygg en hög byggnad för mig, så 
att jag kan nå de vägar,

38. som är himlarnas vägar, så 
att jag kan få se på Moses Gud, 
och jag anser honom förvisso 
vara en lögnare.” Och så kom det 
onda i Faraos uppträdande att 
tyckas rätt i hans egna ögon, och 
han blev avstängd från den rätta 
vägen, och Faraos plan slutade 
icke med något annat än under-
gång.

39. Och den som trodde sade: ”Å, 
mitt folk, följ mig. Jag skall 
vägleda er till rättfärdighetens 
väg,
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40. å, mitt folk,  denna världens 
liv är bara en tillfällig  försörjning, 
och det tillkommande är förvisso 
den ständiga boningen,
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41. vem helst som gör ont kom-
mer bara att vedergällas med 
dess like, men den som handlar 
väl och är troende, vare sig det är 
en man eller en kvinna, kommer 
att träda in i paradisets trädgård 
och däri kommer de att tillgodo-
ses utan mått,

42. och å, mitt folk, hur underligt 
är det icke att jag kallar er till 
frälsning, och ni kallar mig till 
eld,

43. ni bjuder in mig till att icke tro 
på Allah och till att sätta upp det 
vid Hans sida som jag icke
har någon kunskap om, medan 
jag inbjuder er till den Mäktige, 
den Store Förlåtaren,

44. det till vilket ni kallar mig har 
förvisso icke något berättigande, 
varken i denna världen eller i den 
tillkommande och vårt återvän-
dande är förvisso till Allah och 
överträdarna kommer att bli 
eldens invånare,

45. så ni kommer snart att min-
nas vad jag säger till er. Och jag 
anförtror min sak åt Allah. Allah 
vakar sannerligen över alla sina 
tjänare.”
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46. Så Allah bevarade honom 
från det onda av vad helst de 
planerade och ett svårt straff 
omslöt Faraos folk,
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47. elden. De är utsatta för den 
morgon och afton. Och på den 
dagen då den fastställda timmen 
har slagit, kommer det att sägas: 
”Kasta in Faraos folk till det 
strängaste straffet.”

48. Och när de kommer att tvista 
med varandra i elden kommer de 
svaga att säga till dem som var 
högmodiga: ”Vi var sannerligen 
era efterföljare, vill ni då befria 
oss från en del av elden?”

49. De som var högmodiga kom-
mer att säga: ”Vi är alla inne i 
den. Allah har redan dömt mellan  
Sina  tjänare.”

50. Och de inne i elden kommer 
att säga till helvetets väktare: ”Be 
till er Herre att Han måtte lätta 
straffet för oss bara för en enda 
dag.”

51. De (väktarna)  kommer att 
säga: ”Kom  icke sändebuden  till 
er med uppenbara tecken?” De
kommer att säga: ”Jo.” Väktarna  
kommer att säga: ”Fortsätt  då att 
be.”  Men  de  icke troendes böner 
är till ingen nytta.
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52. Helt förvisst hjälper Vi Våra 
sändebud och de som tror,  både  
i det jordiska livet och på den 
dagen när vittnena kommer att 
stiga fram,
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53. den dagen då syndarnas 
ursäkter icke kommer att gagna  
dem,  och förbannelsen kommer 
att bli deras och den onda 
boningen kommer att bli deras.

54. Och Vi gav sannerligen Moses 
vägledningen och gjorde Israels 
barn arvtagare till boken,

55. en vägledning och en påmin-
nelse för förstående människor.

56. Så ha tålamod. Allahs löfte är 
förvisso sant. Och be om förlåtel-
se för din svaghet, och  förhärliga  
din Herre med Hans lovprisning 
på kvällen och på morgonen.

57. De som tvistar beträffande 
Allahs tecken utan att någon 
befogenhet har kommit till dem, i 
deras hjärtan finns det ingenting 
utom en bedräglig storhet , vilken
de aldrig kommer att nå. Så sök 
tillflykt hos Allah. Han är förvisso 
den Allhörande, den Allseende.
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59. Och den blinde och den 
seende är icke lika, icke heller är 
de som tror och gör goda
gärningar lika dem som handlar
orätt. Litet tänker ni efter.

58. Skapelsen av himlarna och 
jorden är förvisso större än 
skapelsen av mänskligheten, 
men de flesta människor vet det 
icke.
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60. Timmen skall förvisso kom-
ma,  det råder inget tvivel om det,  
ändå tror de flesta människor 
icke.

61. Och er Herre säger: ”Be till 
Mig, Jag kommer att besvara er  
bön. Men de som är alltför högmo-
diga för att dyrka Mig, kommer 
förvisso att föraktade träda in i 
helvetet.”

62. Allah är Han Som har gjort 
natten för er så att ni kan vila 
under den och dagen för att
göra det möjligt för er att se. Allah 
är sannerligen Frikostig mot 
mänskligheten, ändå är de flesta 
människor otacksamma.

63. Sådan är Allah, er Herre, alla 
tings Skapare. Det finns ingen 
värd tillbedjan utom Han. Hur 
kan ni då vara bortvända?

64. Sålunda är de som förnekar
Allahs tecken förvisso bortvända.
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65. Det är Allah Som har gjort 
jorden till en viloplats för er och 
himlen till ert skydd och Han 
formgav er till figurer och gjorde 
er form fullkomlig, och försåg er 
med välgörande ting. Sådan är 
Allah, er Herre. Så välsignad är 
Allah, världarnas Herre.
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66. Han är Gud, den Levande. Det 
finns ingen Gud förutom Han. Så 
be till Honom och var uppriktig 
mot Honom när det gäller religio-
nen. All lovprisning tillhör Allah, 
världarnas Herre.

67. Säg: ”Jag har förbjudits att 
dyrka det som ni åkallar bredvid 
Allah,  eftersom det har kommit 
tydliga bevis till mig från min 
Herre, och jag har blivit befalld 
att  underkasta mig världarnas 
Herre.”

68. Det är Han Som skapade er 
från stoft, sedan från en spermie-
droppe, sedan från en blod-
klump, sedan frambringar Han 
er som ett barn, sedan  låter Han 
er växa så att ni når er fulla 
mognad. Sedan  låter Han er bli 
gamla, fastän  några bland  er får 
dö tidigare, och Han låter er leva 
så att ni måtte nå en fastställd tid 
och så att ni måtte lära er vishet.
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*40:69. Se förklaringen av orden: ”Var! Och det blir till” (             kun fajakún) under 3:48. 
(Utgivarens anm.)

69. Det är Han Som ger liv och 
orsakar död. Och när Han påbju-
der en sak, säger Han beträffande 
det: ”Var!” och det blir till.*

70. Ser du icke de som ifrågasät-
ter Allahs tecken? Hur de vänds 
bort från sanningen!
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71. De som förkastar boken och 
det med vilket Vi har sänt Våra 
sändebud. Men de kommer snart 
att få veta,

72. när halsjärnen kommer att 
ligga runt deras halsar och kedjor 
också.  De kommer att släpas

73. in i kokande vatten, sedan 
kommer de att brännas  i  elden.

74. Då kommer det att sägas till 
dem: ”Var  är de som  ni förknip-
pade  med  Gud

75. förutom Allah?” De kommer 
att säga: ”De har försvunnit från 
oss. Nej, vi bad aldrig till något 
förut.” Sålunda kommer Allah att 
gäcka de icke troende.

76. ”Det är för att ni triumferade 
på jorden utan berättigande, och 
för att ni uppträdde oförskämt.

77. Träd ni in genom helvetets 
portar för att förbli däri. Och ond 
är de högmodigas boning.”
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78. Så var du tålmodig. Allahs 
löfte är förvisso sant. Och vare sig 
Vi visar dig delar av det Vi har 
lovat dem eller Vi låter dig dö 
innan Vårt löfte går i uppfyllelse, 
så kommer de i vilket fall som 
helst att föras tillbaka till Oss.
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79. Och Vi sände sannerligen 
sändebud före dig, bland dem 
finns det några som Vi har nämnt 
för dig, och bland dem finns det 
några som Vi  icke har nämnt för 
dig, och det är icke möjligt för 
något sändebud att visa ett 
tecken utom med Allahs till-
stånd. Men när Allahs påbud 
kom, beslutades ärendet med 
rättvisa, och då försvann de som 
talade falskt.

80. Det är Allah Som har gjort 
kreatur för er, så att ni kan rida 
på några av dem och äta 
några av dem

81. och ni erhåller andra förmå-
ner från dem, och så att ni genom 
dem, måtte tillfredsställa allt det 
som kan finnas i era hjärtan. Och 
ni bärs på dem och på skepp.

82. Och Han visar er Sina tecken,  
vilket av Allahs tecken vill ni då 
förneka?
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83. Har de icke rest på jorden så 
att de kunde se vilket deras slut 
blev som var före dem? De var 
mer talrika än dessa och mäkti-
gare i styrka och i de märken de 
lämnade på jorden. Men allt det 
som de tjänade var till ingen nytta 
för dem.
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85. Och när de såg Vårt straff 
sade de: ”Vi tror endast på Allah 
och vi förkastar allt det vi bruka-
de  förknippa med onom.”

86. Men deras tro kunde icke 
gagna dem vid den tiden då  de 
såg Vårt straff. Detta är Allahs 
bestämmelse vilken alltid har 
varit i bruk beträffande Hans 
tjänare. Och sålunda förgicks de 
som icke trodde.
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84. Och när deras sändebud kom 
till dem med uppenbara tecken, 
triumferade de i den kunskap de 
hade. Och det de hånade omslöt 
dem.
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Kapitel 41

HÁ MÍM ASSÁDJDA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiofem verser. 

Efter kapitel al-mú’min kommer kapitel há mím assádjda 

vilket också inleds med förkortningen ”den Prisvärde, den 

Hedervärde” (  Há Mím). Redan i inledningen av kapitlet 

tillkännages ett påstående om att den Ädla Qur’anen uppen-

barats på ett vältaligt och lysande språk som tydligt framför 

olika ämnen, men förnekare bemöter detta genom att säga: 

”Våra hjärtan är övertäckta och är beskyddade mot det till 

vilket du kallar oss, och i våra öron finns en dövhet, och mellan 

oss och er finns det en barriär.” De utmanar även den Helige 

Profeten genom att säga till honom att han må göra vad han 

behagar, men att de beslutsamt kommer att sysselsätta sig med 

vad de vill. Här bör inte tanken uppstå att fienden ger profeterna 

fritt fram att göra vad de vill, utan vad de menar är att 

profeterna må agera på sitt sätt men att fienderna ständigt 

kommer försöka ödelägga deras arbete.     

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, instruerades att bemöta detta genom att svara 

fienderna: Även om jag är en människa som ni är, så har en 

enorm skillnad mellan oss uppstått av den anledningen att 

uppenbarelser kommer ned över mig.

I kapitlet finns några verser som vissa invänder mot eftersom 

de saknar insikt om dem. Till exempel menar de att verserna 11-

13 talar om skapelsens begynnelse som inträffade genom att 

hela universum spreds som en dimma i sfären, fastän jorden 

bildades först långt därefter. 

Här talas det i själva verket om att jordens födoämnen 
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bildades under fyra perioder, och att bergen har haft en 

avgörande roll i detta. Därefter beskrivs att himlen fanns över 

detta i form av rök. Denna rök var  i form av gaser som låg 

mycket högre än de sju himlar som ligger närmast  intill jorden, 

och då dessa ständigt sänkte sig ner över jorden så avdunstade 

de igen till himlens höjder på grund av den oerhörda hettan. 

Detta tillstånd rådde på jorden under en lång tid och till sist föll 

dessa gaser ner till jorden som vatten och bredde ut sig i form av 

hav, varifrån det dunstade av och stötte mot bergen och sedan 

föll ner mot jorden igen. Därefter fullordades de sju intilliggande 

himlarna över jorden under två perioder, och varje del av himlen 

gavs en särskild order beträffande sin funktion. Idag talar 

vetenskapsmän om sju sfärer av himlen som finns över jorden, 

och att varje sfär har sin egen funktion som är av stor betydelse 

för jorden. Alla dessa sfärer är till för att bevara jorden och dess 

livsformer. 

Uppmaningen till ståndaktighet som den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, fått och den 

enorma belöning som utlovats för detta förklaras i detalj och 

beskrivs i två delar. I den första delen ges de troende 

glädjebudskapet att när de visar ståndaktighet mot fiendens 

angrepp, kommer Allah att sända ned änglar över de troende 

och dessa änglar kommer att fylla deras hjärtan med mod och 

trösta dem genom sitt tal om att änglarna kommer att stå vid 

deras sida både under detta livet och i livet härefter.

Detta ämne utvecklas vidare i de verser som inleds med 

orden: ”Och vem är bättre i tal än den som inbjuder människor 

till Allah” (vers 34), och det förklaras att om den Helige Profeten 

aktivt förmedlar budskapet till dem med tålamod och vishet och 

ståndaktigt förlitar sig på Allah, så kommer en tid då de fiender 

som nu törstar efter hans blod att bli hans trogna vänner. Detta 

mirakel uppfylldes på det allra mest fantastiska sätt för den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 



som var den mest tålmodige av alla och som tilldelats ett enormt 

stort tålamod (         hádhin ’ádhím). Under hans livstid om-

vandlades mycket riktigt flera av hans inbitna fiender till 

mycket nära vänner. 

I slutet av kapitlet står att de som förnekar mötet med Allah 

kommer att visas många tecken, vilka både ska visa sig på 

horisonten och i det fantastiska biologiska system som Allah 

utformat inuti deras kroppar. De som kommer att begrunda 

horisonten och sitt inre system kommer således att förkunna: 

”Vår Herre! Du har icke skapat detta universum utan syfte. 

Helig är Du! Rädda oss då från eldens vånda.”
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Sura HÁ MÍM ASSÁDJDA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Detta är en uppenbarelse
från den Nåderike, den Barm-
härtige,

4. en bok, vars verser har fram-
ställts i detalj, ofta upplästa, 
gjorda uppenbart tydliga, för ett 
folk som har kunskap,

5. en glädjebudbärare och en 
varnare. Men de flesta av dem 
vänder sig bort och de hör icke.

6. Och de säger: ”Våra hjärtan är 
övertäckta och är beskyddade  
mot det  till vilket du kallar oss
och i våra öron finns det en 
dövhet och mellan oss och er 
finns det en slöja. Så fortsätt ditt 
arbete, vi arbetar också.”

7. Säg: ”Jag är bara en människa 
lik er. Det har uppenbarats för 
mig att er Gud är en enda Gud, så 
vänd ni er rakt mot Honom utan 
att avvika, och be Honom om 
förlåtelse.” Och ve avgudadyr-
karna,

8. som icke betalar Zakát och det 
är de som förnekar det tillkom-
mande.

9. Beträffande dem som tror och 
gör rättfärdiga gärningar, de 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*41:2 Den Prisvärde, Hedervärde.
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10. Säg: ”Tror ni verkligen icke på 
Honom, Som skapade jorden i två 
perioder? Och sätter ni upp likar 
bredvid Honom?” Han är världar-
nas Herre.

11. På den placerade Han fasta 
berg som reser sig över dess yta 
och placerade välsignelser på den
och balanserade slutligen dess 
medel till uppehälle under fyra 
perioder, lika för alla  som söker.

12. Sedan vände Han Sig mot 
himlen medan den var något 
liknande rök, och sade till den 
och till jorden: ”Kom ni båda,
villigt eller motvilligt.” De sade: 
”Vi kommer villigt.”

13. Så under två perioder full-
komnade Han dem som sju 
himlar, och för varje himmel 
uppenbarade Han dess  funktion 
för den. Och Vi smyckade den 
lägsta himlen med lampor som 
ljus och till beskydd. Det är ett 
påbud från den Mäktige, den 
Allvetande.

kommer sannerligen att få en 
belöning som aldrig tar  slut.

14. Men om de vänder sig bort, 
säg då: ”Jag varnar er för ett för-
görande straff likt straffet som 
drabbade  ’Ad och Thamúd.”

15. När deras sändebud kom till 
dem framifrån och bakifrån och 
sade: ”Dyrka ingen utom Allah,” 
sade de: ”Om vår Herre  så  hade 
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16. När det gäller ’Ad uppträdde 
de övermodigt på jorden utan 
något berättigande och sade: 
”Vem är mäktigare än vi i styr-
ka?” Ser de icke att Allah, Som 
skapade dem, är mäktigare än de 
i styrka? Ändå fortsatte de med 
att förneka Våra tecken.

17. Så Vi sände en rasande vind 
över dem under flera olycksbå-
dande dagar, så att Vi kunde låta 
dem smaka förödmjukelsens 
straff i detta livet. Och straffet i 
det tillkommande kommer för-
visso att bli mer förödmjukande,
och de kommer icke att bli hjälp-
ta.

18. Och beträffande Thamúd 
vägledde Vi dem, men de föredrog 
blindhet framför vägledning, så 
att ett förödmjukande straffs 
olycka drabbade dem på grund av 
vad de hade förtjänat.

velat skulle Han förvisso ha sänt 
ned änglar. Så vi tror icke på det 
med vilket ni har sänts.”

19. Och Vi räddade dem som 
trodde och handlade rättfärdigt.

20. Och den dag när Allahs 
fiender kommer att samlas ihop 
och bli ledda till elden, och de 
kommer att marschera i grupper,

21. till dess att, när de når fram 
till den, deras öron och deras 
ögon och deras hud kommer att 
avlägga vittnesbörd mot dem  be-
träffande det de hade gjort.
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22. Och de kommer att säga till 
sina skinn: ”Varför har ni  burit 
vittnesbörd mot oss?” De kom-
mer att säga: ”Allah har låtit  oss  
tala liksom Han har låtit allting 
annat tala. Och det är Han Som 
skapade er den första gången, 
och till Honom har ni förts tillba-
ka.

23. Och medan ni syndade fruk-
tade ni icke att era öron och era 
ögon och era skinn skulle bära 
vittnesbörd mot er; nej ni trodde 
icke att ens Allah visste särskilt 
mycket om vad ni brukade göra.

24. Och denna er tanke som ni 
hyste beträffande er Herre, har 
ödelagt er. Så nu har ni hamnat 
bland förlorarna.”

25. Nu är elden deras boning om 
de kan uthärda den, och om de 
önskar bli hörda kommer de icke 
att vara bland dem som  blir 
hörda.
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26. Och Vi anvisade dem livs-
kamrater som lät det, som var 
framför dem och bakom dem av 
deras gärningar tyckas dem 
tilldragande, och domen föll  be-
träffande dem på samma sätt 
som beträffande folket som  hade 
föregått dem, som tillhörde Djin-
nerna (de stora människorna) 
eller de vanliga människorna. De 
var förvisso förlorarna.
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27. Och de som icke tror säger: 
”Lyssna icke till denna Qur’an, 
utan för oväsen under uppläs-
ningen av den, så att ni kan ha 
övertaget.”

28. Och Vi kommer helt förvisst 
att låta dem som icke tror smaka 
ett svårt straff, Vi kommer helt 
förvisst att vedergälla dem för de
värsta av deras gärningar.

29. Belöningen till Allahs fiender 
är elden. För dem kommer det att 
finnas ett varaktigt hem i den,  
som vedergällning för att de 
brukade  förneka Våra tecken.

30. Och de som icke tror kommer 
att säga: ”Vår Herre, visa oss dem 
som vilseledde oss, från både 
Djinnerna och människorna, så 
att vi kan trampa ned dem under 
våra fötter, så att bägge dessa 
måtte bli bland de lägsta.”

31. Beträffande  dem  som  säger:  
”Vår Herre är Allah,” och sedan 
förblir ståndaktiga, över dem 
stiger änglarna ned och säger: 
”Frukta icke, sörj icke heller, 
utan fröjdas i paradisets träd-
gård, vilken ni har lovats,
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32. vi är era vänner i detta livet 
och i det tillkommande. Däri 
kommer ni att få allt det era själar 
kan önska, och däri kommer ni 
att få allt ni ber om,
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33. ett underhåll från den Syn-
nerligen Förlåtande, Barmhär-
tige.”

34. Och vem är bättre i tal än den 
som inbjuder människor till Allah 
och gör rättfärdiga gärningar och 
säger: ”Jag är förvisso bland dem 
som underkastar sig?”

35. Och gott och ont är icke lika. 
Avvärj det onda med det som är 
bäst. Och se, den mellan vilken 
och dig själv det rådde fiendskap 
kommer att bli som vore han en 
varm vän.

36. Men det ges icke till någon 
utom till dem som är ståndaktiga, 
och det ges icke till någon utom 
till dem som äger en stor andel av 
det goda.

37. Och om en provokation från 
satan retar dig, sök då beskydd 
hos Allah. Han är förvisso den 
Allhörande, den Allvetande.
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38. Och bland Hans tecken är 
natten och dagen och solen och 
månen. Kasta er icke ned inför 
solen, icke heller inför månen, 
utan kasta er ödmjukt ned inför 
Allah, Som skapade dem, om det 
verkligen är Honom som ni 
tillber.

39. Men om de vänder sig bort i 
förakt så gör de det till sitt eget 
förfång, medan de som är med 
din Herre lovprisar Honom natt 
och dag och de blir aldrig 
uttröttade.
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40. Och bland Hans tecken är att 
du ser jorden förtorkad, men när 
Vi sänder ned vatten över den, 
uppväcks den och sväller av 
grönska. Han Som uppväcker 
den kan förvisso uppväcka de 
döda också. Han har sannerligen 
makt över alla ting.

41. De som grälar beträffande 
Våra tecken är förvisso icke dolda 
för Oss. Är då den som har kas-
tats in i elden förmer än den som 
kommer ut trygg på uppståndel-
sens dag? Gör vad ni vill. Han ser 
förvisso allt vad ni gör.

42. De som förnekar påminnel-
sen  när den kommer till dem är 
förlorare. Och det är i sanning en 
mäktig bok,
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43. falskhet kan icke närma sig 
den vare sig framifrån eller bak-
ifrån. Den är en uppenbarelse 
från den Vise, den Prisvärde.

44. Ingenting sägs till dig utom 
vad som sades till sändebuden 
före dig. Din Herre är sannerligen 
förlåtelsens Herre, och dessutom  
Härskare över svår tuktan.

45. Och om Vi hade gjort den till 
en Qur’an på främmande tungo-
mål, skulle de säkerligen ha sagt; 
”varför har dess verser icke gjorts 
tydliga? Vad! Ett främmande 
tungomål och en arab?” Säg: 
”Den är en vägledning och ett 
botemedel för dem som tror.” Men 
när det gäller dem som icke tror 
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46. Och Vi gav Moses boken,
men meningsskiljaktigheter ska-
pades beträffande den, och hade 
det icke varit för ett ord som hade 
föregått den från din Herre, skul-
le frågan ha beslutats mellan 
dem, och de svävar förvisso i 
oroande tvivelsmål om den.

47. För den som handlar rätt är 
det till gagn för hans egen själ, 
och för den som handlar orätt 
kommer det bara att vara den till 
men. Och din Herre är icke det 
minsta orättvis mot Sina tjänare.
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finns det en dövhet i deras öron 
och  det  är en blindhet för dem. 
De är  som om de kallades på från 
en långt avlägsen plats.

48. Endast till Honom hänförs 
kännedomen om timmen. Och 
ingen frukt kommer fram ur sina 
skidor, icke heller bär någon av 
honkön  en avkomma, icke heller 
framföder hon det utom med 
Hans kännedom. Och tänk på 
den dagen  när Han kommer att 
kalla på dem  och säga: ”Var är  
de medgudar som tillskrivs Mig?” 
De kommer att säga: ”Vi förklarar 
inför Dig att det icke finns någon 
bland oss som är vittne till det.”

49. Och allt det de förut brukade 
åkalla kommer att gå dem förlo-
rat. Då kommer de att inse att det 
icke finns någon räddning för 
dem.

50. Människan tröttnar icke på 
att be om det goda, men om något 
ont snuddar vid henne, förtvivlar 
hon och ger upp allt hopp.

Del 25
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51. Och om Vi låter henne erfara 
barmhärtighet från Oss efter det 
att någon hemsökelse har drab-
bat henne, säger hon säkert: 
”Detta är min rätt och jag tror 
icke att timmen någonsin kom-
mer. Men om jag vänds åter till 
min Herre, kommer jag förvisso 
att få det bästa hos Honom.” Då 
skall Vi förvisso komma att upp-
lysa de icke troende om allt det de 
gjorde, och Vi skall förvisso låta
dem smaka ett hårt straff.

52. Och när Vi ger människan en 
ynnest ignorerar hon det och 
vänder sig bort, men när det onda 
vidrör henne, se! då börjar hon be 
långa böner.
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53. Säg: ”Tala om för mig, om det 
är från Allah fast  ni förnekar det, 
vem är mer vilsegången än en 
som har drivit långt bort från  
Allah?”

54. Snart kommer Vi att visa dem 
att Våra tecken visas vid hori-
sonten, och inom dem själva till 
dess att det blir uppenbart för 
dem att det är sanningen. Är det 
icke nog att din Herre är Vittne till 
alla ting?

55. Hör nu, de svävar förvisso 
alltid i tvivel om mötet med sin 
Herre. Hör nu, Han omfattar 
sannerligen alla ting.
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Kapitel 42

ASH-SHÚRA

Kapitel ash-shúra uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiofyra verser.

I de sista verserna av det föregående kapitlet varnades de som 

förkastar Guds ynnest när den kommer i form av en 

profetvärdighet. Det förklaras att när de till följd av detta 

drabbas av något ont, så ber de långa böner om att få 

undsättning. De varnas alltså för att Allah kommer visa dem 

tecken som är storslagna manifestationer av naturlagarna, vid 

horisonten. Han kommer även att visa de tecken som 

förekommer inom varje människa och som vittnar om Guds 

existens.

Efter förkortningen i kapitlet står det att Gud sände ned Sina 

uppenbarelser till tidigare folk fast de inte fäste något avseende 

vid dem. Sedan sände Han även ned uppenbarelser till den 

Helige Profeten. Detta är en stor ynnest, men människor är 

världsliga och de kommer inte att godta denna himmelska gåva 

eftersom de enbart åtrår världsliga välsignelser. 

I vers 8 har den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, förklarats vara en varnare för hela världen, 

eftersom Allah utsett Mecka – alla städers moder – till hela 

världens center; om en varning utfärdas för den staden är det 

samma sak som att en varning utfärdats för hela världen. I 

orden ”och de runt omkring” (         wa mánn háulaha) (vers 8) 

innefattas alla bygder och städer  i hela världen. Sedan nämns 

även ” samlingsdagen” (         jáum al-djám’í) (vers 8), och på 

samma sätt som Mecka förklarats vara en samlingsplats för 

hela världen, så kommer även en samling att inträffa i livet efter 

detta, då hela mänskligheten kommer samlas. 
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Gud har skickat den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, för att ena hela mänskligheten, men 

eftersom Han inte tvingar människor till att anta vägledningen 

vet Han att många människor kommer att vägra ta emot denna 

ynnest och förbli splittrade. Om Allah hade tvingat männi-

skorna kunde Han ha gjort dem till ett folk.   

Därefter anges syftet med de uppenbarelser som skickades 

till de föregående profeterna, och att det var att förena 

människorna. Men närhelst dessa profeter  kom så förnekade 

folket denna välsignelse och drabbades av än mer splittring. 

Den grundläggande orsaken till deras splittring anges vara att 

de i själva verket hyste agg mot varandra. Frågan är således 

varför inte deras fall redan avgjorts trots deras ihärdiga 

olydnad. Svaret på detta är att så länge det är förutbestämt att 

människorna på jorden kommer ställas inför prövningar, så 

kommer deras öde inte att avgöras. Även om varje folk 

tillfälligtvis gick sitt öde till mötes under den tid som var 

fastställd för dem (           adjalun musámman) följde därefter 

ännu ett folk efter dem och sedan ännu ett och så vidare, och 

människans öde kommer på det hela att avgöras under den 

yttersta fastställda tiden. 

Sedan uppmanas den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, till att inte bekymra sig över 

förnekarnas invändningar och trotsighet. Då Allah avser förena 

dem kommer Han sannerligen att göra så. En storslagen 

profetia angående denna förening finns i kapitel al-djumu’a.

Shiamuslimska lärde framför en synnerligen förvrängd 

tolkning av vers 24 i det här kapitlet. Enligt dem uppmanas den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

till att säga: Å, människor! Jag ber er inte om någon ersättning, 

men i utbyte bör ni ersätta mina nära och bekanta. Detta är 

absolut inte vad versen betyder, eftersom krav på ersättning för 

släktingar i själva verket är lika med att be om en personlig 



ersättning. Dess verkliga innebörd är att den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, varken ber om 

någon ersättning för sig själv eller för sina släktingar, eftersom 

han själv sagt att man aldrig ska ge hans släktingar eller deras 

avkomma någon allmosa men att människorna inte ska 

åsidosätta sina egna släktingar. Att spendera för att 

tillfredsställa deras behov åligger dem. 

Det talades om att man skulle spendera på de fattiga och 

behövande, särskilt på släktingar, vilket väcker frågan om 

varför Gud inte Själv drar försorg om dem? Svaret som ges är att 

frågan som gäller rikligt eller magert uppehälle har andra 

bakomliggande orsaker. Ibland prövas vissa människor genom 

ett rikligt  uppehälle och överflöd, och ibland genom magert 

uppehälle och torftighet. De som prövas genom överflöd är de 

som nämnts tidigare, och det står att dessa personer inte tar 

hand om de fattiga, inte ens sina släktingar.

Därefter avslöjas något beundransvärt i vers 30, vilket inte 

någon ens kunnat föreställa sig på den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, tid. På den tiden 

förmodade man att himlen bestod av sju genomskinliga lager 

där himlakroppar klistrats upp på samma sätt som man 

klistrar utsmyckningar på kläder. Vem hade kunnat påstå att 

det även där, på himlakropparna, fanns kringvandrande 

varelser på samma sätt som på jorden? Det har inte enbart 

tillkännagivits att det tveklöst förekommer sådant liv i 

himlarna, utan detta liv beskrivs i plural och det berättas att 

livet i  himmlarna och på jord en dag förvisso kommer att föras 

samman. Huruvida detta ”samlande” kommer att vara fysiskt 

eller kommunikationsmässigt vet Allah bättre, men idag 

försöker forskare ta kontakt med varelser på andra 

himlakroppar. Det är som om de tvingats till att fundera över om 

det finns levande varelser även någon annanstans än på jorden.

I det här kapitlet, som heter ”rådslaget” (         ash-shúra), 
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talas det även om en annan sammankomst då det berättas att 

det föreskrivits för muslimer att närhelst något viktigt ärende 

uppdagas för dem så bör de samlas för att tänka igenom det 

ordentligt. 

I kapitlet finns en liten vers, vers nummer 41, som bevisar 

förträffligheten i den Ädla Qur’anens lära och dess upphöjdhet 

över alla tidigare religioner. Det berättas att om någon 

människa förfördelas så får hon enbart vedergälla i proportion 

till den orättvisa som begåtts, snarare än att själv göra sig 

skyldig till övergrepp på grund av hämndlystnad. Men det vore 

mycket bättre om människan visar ett sådant överseende som 

leder till att den skyldige reformeras. Ibland blir människor 

ännu fräckare då man har överseende med dem. Överseende 

tillåts inte i sådana fall, utan det är enbart tillåtet då det kan 

leda till en  reformering.

I vers 52 beskrivs olika former av uppenbarelser och att det 

inte är möjligt för någon människa att bli tilltalad av Allah annat 

än genom uppenbarelser. Ibland kommer uppenbarelser som 

”bakifrån ett skynke”, det vill säga att den talande inte syns men 

att människans hjärta tar emot det som sägs i klartext. Ibland 

kommer Allahs ombud i form av en ängel som uppenbarar exakt 

det Allah uppmanat den till. Sedan sägs det till den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, att det är 

på detta vis som Allah skickat uppenbarelser även till honom, 

och genom Hans förskrift har Han förlänat den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, en livgivande 

skrift.

I de avslutande verserna av kapitlet upprepas att allt som 

finns  i himmel och på jord och allt däremellan, tillhör Allah och 

till Honom kommer alla ärenden att återföras.
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Sura ASH-SHÚRA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Áin Sín Qáf.*

4. Sålunda uppenbarar Allah 
den Mäktige, den Vise för dig, och 
har uppenbarat för dem som 
föregick  dig.

5. Till Honom hör allt som finns i 
himlarna och allt som finns på 
jorden och Han är den Höge, den 
Store.

6. Himlarna må rämna itu i de 
gudomliga höjderna, medan 
änglarna lovprisar sin Herre med 
Hans lovprisning och ber om 
förlåtelse för dem på jorden. Se! 
Det är förvisso Allah Som är den
Mest Förlåtande, den Barm-
härtige.

7. Och beträffande dem som tar 
sig beskyddare bredvid Honom, 
Allah vakar över dem, och du är 
icke en förmyndare över dem.

8. Sålunda har Vi uppenbarat 
Qur’anen på arabiska för dig, på 

*42:2 Den Prisvärde, Hederns Herre.
*42:3 Den Allvetande, den Allhörande, Den som innehar makt.

1. 1.I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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det att du måtte varna städernas 
moder och alla runt den, och på 
det att du måtte varna dem för 
samlingsdagen, om vilken det 
icke råder något tvivel, en grupp 
kommer att vara i paradisets 
trädgårdar och en grupp kommer 
att vara i den flammande elden.*

9. Och om Allah så hade velat 
kunde Han ha gjort dem till ett 
folk, men Han ger den Han be-
hagar tillträde till Sin barmhär-
tighet. Och syndarna kommer 
icke att ha någon beskyddare 
eller hjälpare.

10. Har de tagit sig andra beskyd-
dare än Honom? Men det är Allah 
Som är den verklige Beskyd-
daren. Och Han uppväcker de 
döda och Han har makt över 
allting.

11. Och beträffande allt som ni är 
oense om ligger den slutliga 
domen hos Allah. Säg: ”Sådan är 
Allah, min Herre; till Honom 
sätter jag min lit och till Honom 
återvänder jag alltid.”

12. Han är himlarnas och jordens 
ende Upphovsman. Han gjorde er 
till par och av boskapen gjorde 
Han också par till nytta för er. 
Han mångfaldigar er på så sätt. 

*42:8 Det första hus som någonsin byggts för dyrkan av Allah var Ka'ba (          al-ka’ba) 
beläget i en stad vid namn kallad Mecka (mákka). Det är denna stad som orden ”städernas 
moder” (               úmm-al-qurá) syftar på. Detta uttryck intygar dess betydelse i förhållan-
de till alla andra städer.  Ordagrant kan det även innebära att det är den första stad som 
någonsin byggts. I så fall skulle det innebära att en stad, som ursprungligen hade byggts 
av okända människor i forna tider, gradvis växte fram runt Guds hus, på samma plats där 
Mecka nu är belägen. Mänskligheten lärde sig bygga städer genom att efterlikna denna. På 
så sätt kan den också hänvisas till som alla städers moder.
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Det finns inget som helst likt 
Honom, och Han är den All-
hörande, den Allseende.

13. Till Honom hör nycklarna till 
himlarna och jorden. Han utvid-
gar underhållet för vem Han än 
behagar och minskar det för vem 
Han än behagar. Han känner 
förvisso alla ting fullt ut.

14. Han har föreskrivit er samma 
religion som Han ålade Noak och 
som Vi har uppenbarat för dig 
och som Vi ålade Abraham
och Moses och Jesus, och sade: 
”Förbli ståndaktiga i lydnad och  
låt er icke splittras beträffande 
den.  Hårt för avgudadyrkarna är 
det till vilket du kallar dem. Allah 
väljer vem Han behagar åt Sig 
själv och vägleder den till Sig som 
vänder sig till Honom.”

15. Och de var icke oense och 
splittrades icke, men när kun-
skapen hade kommit till dem 
gjorde de så av avundsjuka på 
varandra. Och hade det icke varit 
för ett ord som redan hade gått 
fram från din Herre för en fast-
ställd tid, skulle ärendet förvisso 
ha blivit avgjort mellan dem. Och 
de som fick ärva boken efter dem 
svävar förvisso i ett oroande tvivel 
beträffande den.
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16. Kalla du då mänskligheten  
till den. Och var du ståndaktig  
såsom du är befalld, och följ icke 
deras onda böjelser utan säg: 
”Jag tror på vilken bok som Allah 
än har sänt ned, och jag är befalld 
att döma rättvist mellan  er. Allah 
är vår Herre och er Herre. För oss 
finns våra gärningars belöning 
och för er finns era gärningars 
belöning. Det finns ingen tvist 
mellan oss och er. Allah kommer 
att samla ihop oss och till Honom 
skall vi återvända.”

17. Och för dem som tvistar 
beträffande Allah efter att ha 
accepterat Honom, är deras 
argument utan all kraft och 
verkan  i deras Herres ögon, och 
över dem kommer Guds vrede  att 
falla och för dem skall det finnas 
ett strängt straff.

18. Det är Allah Som har sänt ned 
boken med sanning och även 
med vågen. Och vad kommer att 
låta dig veta att timmen kan vara
nära?

19. De som icke tror på den 
försöker skynda på den,  men de 
som tror fruktar den och vet att 
den är sanningen. Tag er i akt! De 
som tvistar beträffande timmen 
har svävat långt ut i villfarelse.

20. Allah är utsökt Välvillig gent-
emot Sina tjänare. Han förser 
vem Han än behagar. Och Han är 
den Starke, den Mäktige.
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21. För den som önskar det 
tillkommandes skörd, skänker Vi 
honom en ökning i hans skörd,  
och för den som söker denna 
världens skörd ger Vi honom av 
den, men i det tillkommande 
kommer han icke att ha någon 
del.

22. Har de sådana jämlikar  bred-
vid Allah som har kunnat göra det 
lagligt i religionen som Allah icke 
har tillåtit? Och utom för Vårt ord 
om den slutliga domen, skulle 
frågan nu ha blivit avgjord mellan 
dem. Och syndarna kommer 
förvisso att få ett svårt straff.

23. Du kommer att få se syndar-
na i fruktan på grund av det de 
förtjänat, och det är säkert att det 
kommer att drabba dem. Men de 
som tror och gör goda gärningar 
kommer att vara på trädgårdar-
nas ängar.  Hos sin Herre  kom-
mer  de att få allt de önskar. Det 
är  Guds  stora frikostighet.

24. Det är detta om vilket Allah 
ger de glada budskapen  till Sina 
tjänare som tror och gör goda 
gärningar. Säg: ”Jag ber er icke 
om någon belöning för det, utom 
den tillgivenhet som är vanlig 
mellan släktingar.” Och för vem 
helst som gör en god gärning ökar 
Vi det goda i den för honom. Allah 
är förvisso Synnerligen Förlå-
tande, Högst Uppskattande.
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25. Säger de: ”Han har smitt en 
lögn mot Allah?” Om Allah  så 
hade velat kunde Han försegla 
ditt hjärta. Men Allah utplånar 
falskhet och upprättar sanning-
en genom Sina befallningar. Han 
vet förvisso helt väl vad som finns 
i era hjärtan.

26. Och det är Han Som godtar 
ånger från Sina tjänare och för-
låter synder. Och Han vet vad ni 
gör.

27. Och Han godtar deras böner 
som tror och gör goda gärningar, 
och ger dem mer genom Sin nåd,  
och beträffande de som icke tror 
skall de få ett strängt straff.

28. Och om Allah skulle utöka
underhållet för Sina tjänare 
skulle de göra uppror på jorden,  
men Han  sänder ned  i enlighet 
med ett lämpligt mått så som Han 
behagar. Han är sannerligen Allt 
Underkunnig och Allseende be-
träffande Sina tjänare.

29. Och det är Han Som sänder 
ned regn efter det att de har 
misströstat och sprider Sin 
barmhärtighet. Och Han är 
Beskyddaren, den Prisvärde.
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30. Och bland Hans tecken är 
skapandet av himlarna och jor-
den och vad helst av levande 
varelser Han har spritt ut på 
dessa båda. Och Han har makt 
att samla ihop dem när Han 
behagar.
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31. Och vilken olycka som än 
drabbar er är den en följd av det 
som era egna händer har fram-
bringat. Och Han förlåter många 
av era synder.

32. Och ni kan  icke omintetgöra 
Guds syfte på jorden, icke heller 
har ni någon vän eller hjälpare 
utom Allah.

33. Och bland Hans tecken är de 
seglande skeppen på havet, höga 
som bergstoppar.

34. Om Han så önskar kan Han 
låta vinden bli stilla så att de blir 
orörliga på dess yta, i det finns 
det förvisso tecken för varje tål-
modig och tacksam person, 

35. eller också kan Han förinta 
dem på grund av det de (männi-
skorna) har förtjänat, men Han 
förlåter många av deras synder,

36. och Han förintar dem så att de 
som tvistar beträffande Allahs 
tecken kan veta att de icke har 
någon tillflyktsort.
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37. Och allt det som ni har givits 
är bara ett tillfälligt underhåll i 
detta livet, men det som är
hos Allah är bättre och mer 
varaktigt för dem som tror och 
sätter sin lit till sin Herre,
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38. och de som avhåller sig från 
de mer allvarliga synderna och 
otillbörligheterna, och som för-
låter när de är vreda,

39. och de som lyssnar till sin 
Herre och förrättar bönen, och 
vilkas angelägenheter beslutas 
genom ömsesidigt samråd, och 
som ger ut av det som Vi har 
försett dem med,

40. och de som försvarar sig när 
de utsätts för övergrepp.

41. Vedergällningen för en skada 
är en liknande skada, men för 
den som förlåter och därigenom 
åstadkommer en försoning, finns 
det en belöning hos Allah. Han
älskar förvisso icke syndarna.

42. Men det vilar inget klander på 
dem som försvarar sig efter det 
att de har förfördelats.

43. Klander vilar bara över dem 
som gör orätt mot människor och 
överträder på jorden utan rättfär-
digande. Sådana kommer att få 
ett svårt straff.

44. Och den som bär med tåla-
mod och förlåter det gäller förvis-
so om en stor beslutsamhet.
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45. Och beträffande den som 
Allah dömer som vilsefaren, för 
honom finns det ingen beskydda-
re efter det. Och du kommer att 
finna att syndarna, när de ser 
straffet, säger: ”Finns det någon 
återvändo?”

46. Och du kommer att se dem 
föras fram till det, slående ned  
sina blickar av förödmjukelse, 
tittande på elden med en förstu-
len blick. Och de som tror kom-
mer att säga: ”Förlorarna är 
sannerligen de som förstör för sig 
själva och sina familjer på upp-
ståndelsens dag.” Tänk! Syn-
darna skall förbli i ett varaktigt 
straff.

47. Och de har inga hjälpare som 
kan hjälpa dem  utom  Allah. Och 
för den som Allah bedömer som 
vilsefaren finns det ingen väg alls.

48. Lyssna ni till er Herre innan 
det kommer en dag från vilken 
det icke kommer att finnas någon 
återvändo som står i motsats till 
Allahs påbud. På den dagen 
kommer det icke att finnas någon 
tillflyktsort för er, icke heller 
kommer det att finnas någon  
möjlighet för er att neka.

49. Men om de vänder sig bort, 
har Vi icke sänt dig som en 
väktare över dem. Din plikt är
bara att överlämna budskapet.  
Och när Vi låter människan 
smaka barmhärtighet från Oss 
fröjdas hon sannerligen över det. 
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50. Till Allah hör himlarnas och 
jordens konungarike. Han ska-
par vad Han behagar. Han skän-
ker döttrar till den Han vill och 
Han skänker söner till den Han 
vill,

51. eller också blandar Han dem, 
manliga och kvinnliga, och Han 
gör den Han önskar ofruktsam. 
Han är förvisso Allvetande, Mäk-
tig.

52. Och det passar sig icke för en 
människa att Allah skulle tala till 
henne utom genom en uppenba-
relse eller från en plats bakom en
slöja eller genom att sända en 
budbärare för att, genom Sin 
befallning, uppenbara vad Han 
behagar. Han är förvisso Hög, 
Vis.

53. Och sålunda har Vi uppenba-
rat ordet för dig genom Vår 
befallning. Du visste icke vad 
boken var, icke heller vad tron 
var. Men Vi har gjort den (uppen-
barelsen) till ett ljus med vilket Vi 
vägleder sådana av Våra tjänare 
som Vi behagar. Och du vägleder
i sanning  mänskligheten  till den 
rätta vägen,

54. Allahs väg, Allah  Som allt 
som finns i himlarna och på 
jorden tillhör. Kom ihåg att allt 
återvänder till Allah.

Men om något ont drabbar dem 
på grund av vad deras händer har 
sänt i förväg, se då! Människan är 
otacksam.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nittio verser.

I inledningen av det här kapitlet upprepas ordet ”moder” 

(    umm). I det föregående kapitlet talades det om ”städernas 

moder” (         ummal-qurá) och att Mecka är alla städers mo-

der, medan det här talas om att kapitel al-fátiha är som en 

moder för denna storslagna skrift. Det innebär att hela den ädla 

Qur’anens innehåll har innefattats i kapitel al-fátiha på samma 

sätt som ett moderliv ser till att människan förses med alla sina 

av naturen föreskrivna egenskaper före sin födelse. 

Sedan sägs det till människorna att när de reser på land eller 

hav så bör de dra sig till minnes att det är Allah som 

underkastat dem de skepp som de färdas med på haven och de 

riddjur som de reser med på land. Det kommer att finnas många 

av människorna som drabbas av olyckor och inte kan nå fram 

till sina destinationer. Men de bör komma ihåg att den slutliga 

destinationen är den då de skall ställas inför Allah.

De inledande verserna i kapitlet handlar om bokens folk och 

de senare verserna om avgudadyrkarna. Det berättas om 

tidigare profeter, särskilt de som skickades till hedniska folk, 

och det talas om de följder som deras förnekare fick uppleva.

Allah talar om de tidigare folken och säger att hela 

mänskligheten kunde ha blivit ett enda folk och förklarar att om 

Han avsåg göra detta så fanns det bara ett sätt att förena dessa 

giriga människor, vilket skulle vara genom att fylla deras hem 

med guld, silver och andra värdesaker. Men det vore enbart 

betydelselös lyx, och det skulle blott ge dem en begränsad, 

världslig rikedom som en dag skall ta slut. Det som är ljuvligt i 
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livet efter detta kommer endast att skänkas de rättfärdiga.

En annan orsak till varför människor inte förenar sig kring 

den sanning som nämns här är att deras vänner är trolösa, och 

genom deras påverkan blir även de själva förnekare. Men på 

domedagen kommer varje person som påverkats av en väns 

dåliga inflytande att tilltala denne vän och uttrycka sin ånger 

och önska att ett avstånd lika långt som det mellan öst och väst 

hade funnits mellan dem, så att han eller hon inte hade gått 

detta onda slut till mötes.

En annan mycket betydelsefull vers i kapitlet är versen som 

avslöjar situationen vid Jesu, frid vare med honom, ankomst. 

Det står att han var en ”liknelse” (    matháll). När man talade 

om honom inför avgudadyrkarna så brukade de säga till den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

att om de skulle ta någon utöver Gud, så borde de inte ta någon 

som tillhör ett annat folk, utan istället välja en avgud som tillhör 

deras eget folk. De kunde inte begripa att Messias inte var Gud, 

utan en människa, som Allah belönat och som enbart var ett 

exempel som de kunde dra stora lärdomar av. 

I kapitlet beskrivs även en profetia om att det även i framtiden 

kommer en Messias som är en liknelse, Mathal (     matháll), och 

han ska vara ett kännetecken på att tiden för en oerhört 

omvälvande epok har kommit.  

I det här kapitlet har den Helige Profetens, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, upphöjda ställning beskrivits, och det 

förklaras att han är den som dyrkar Allah mest av alla. Om Allah 

verkligen hade en son, skulle Profeten inte vägra dyrka honom. 

Det faktum att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, avstått från att tillbe den son som andra 

felaktigt tillskriver Gud bevisar klart och tydligt att han var helt 

övertygad om att Allah inte har någon son.
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Sura AZ-ZÚKHRUFF
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Vid denna tydliga bok,

4. Vi har gjort den till en Qur’an 
på ett klart, tydligt språk så att ni 
kan förstå.

5. Och den  är förvisso trygg hos 
Oss i böckernas moder upphöjd 
och full av vishet.*

6. Skall Vi då ta bort påminnel-
sen från er och försumma er för 
att ni är ett slösaktigt folk?

7. Och hur mången profet sände 
Vi icke till de tidigare folken!

8. Men det kom aldrig en profet 
till dem utan att de hånade 
honom.

*43:2 Den Prisvärde, Hederns Herre
*43:5 Frasen ”böckernas moder” (             umm-ul-kitáb) tillämpas ofta för det inledande 
kapitlet i den Ädla Qur’anen, (        al-fátiha), som, på samma sätt som ett frö, har alla 
Qur’anens grundläggande läror och särdrag. Men här verkar uttrycket hänvisa till en 
kopia av den gudomliga boken, som finns bevarad hos Gud i någon form, i dimensioner 
som inte helt kan begripas av människor.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. Han Som har gjort jorden till 
en vagga för er och har gjort vägar 
för er på den, så att ni kan följa 
den rätta vägen,

12. och Som sänder ned vatten 
från himlen i lämplig mängd, och 
Vi uppväcker ett vissnat land 
med det, så kommer även ni att 
uppresas,

13. och Som har skapat allt som 
par och Som har gjort skepp för er 
och boskap som ni kan rida på,

14. så att ni kan sitta stadigt på 
deras ryggar, och sedan, när ni 
har satt er stadigt på dem, bör ni 
minnas er Herres ynnest och 
säga: ”Helig är Han Som har 
underkastat oss dessa, och vi var 
icke i stånd att själva tämja dem,

15. och till vår Herre skall vi 
förvisso återvända.”

9. Och Vi förintade dem som var 
mäktigare i sitt grepp än dessa, 
och de tidigare folkens exempel 
har föregått detta.

10. Och om du frågar dem: ”Vem 
skapade himlarna och jorden?” 
kommer de förvisso att säga: 
”Gud, den Mäktige, den Allve-
tande skapade dem”,
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18. Trots det mörknar hans 
uppsyn och han håller på att 
kvävas av inre sorg, när han
nås av budskapen om att något 
liknande det, som han tillskriver 
Gud, den Nåderike, har skänkts 
till en av dem.

19. Tillskriver ni Gud något som 
är inhyst bland prydnader, och 
som icke är i stånd att ge klart 
uttryck i en tvist?

20. Och de anser änglarna, vilka 
är Guds, den Nåderike, tjänare, 
vara kvinnliga väsen. Bevittnade 
de deras skapelse? Då kommer 
deras vittnesbörd att antecknas 
och de kommer att tillfrågas.

21. Och de säger: ”Om Gud, den 
Nåderike så hade velat skulle vi 
icke ha tillbett dem.” De har 
ingen som helst kunskap om det. 
De gör ingenting annat än gissar.

22. Har Vi givit dem en skrift före 
denna, så att de håller fast vid 
den?

23. Nej, men de säger: ”Vi fann att 
våra förfäder följde en särskild 
kurs, och vi vägleds av deras 
fotspår.”

16. Och en grupp av Hans tjänare 
påstår de vara en del av Honom. 
Människan är sannerligen upp-
enbart otacksam.

17. Har Han tagit sig döttrar från 
det Han har skapat, men gynnat 
er med söner?
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25. Deras varnare sade: ”Vad! 
Även fast jag ger er en bättre 
vägledning än den ni fann era 
fäder följa?” De sade: ”Naturligt-
vis tror vi icke på det som har 
sänts med er.”

26. Då verkställde Vi vedergälln-
ingen mot dem. Se då vilket deras 
slut blev som förkastade  pro-
feterna!

27. Och drag er till minnes när 
Abraham sade till sin fader och 
till sitt folk: ”Jag avsvärjer mig  
verkligen det ni dyrkar,

28. utom Honom Som skapade 
mig,  och Han kommer säkerligen 
att vägleda mig.”

29. Och Han lämnade detta som 
ett stadigvarande ord bland hans 
ättlingar på det att de måtte 
vända sig till Gud.

30. Nej, men Jag skänkte dem 
och deras förfäder ett tillfälligt 
underhåll till dess att sanningen 
kom till dem och en budbärare 
som förtydligade sitt budskap.

31. Men när sanningen kom till 
dem sade de: ”Detta är trolleri och 
vi förkastar det verkligen.”

24. Och så har det alltid varit att 
Vi aldrig sände någon varnare 
före dig till någon bygd utan att 
de framgångsrika bland dem 
sade: ”Vi fann att våra förfäder 
följde en särskild kurs, och vi 
följer i deras fotspår.”

871

Kapitel 43 AZ-ZÚKHRUFF Del 25



34. Och var det icke så att om 
hela mänskligheten skulle blivit 
ett enda folkslag, skulle Vi ha 
givit dem som icke tror på Gud, 
den Nåderike ett tak av silver för 
deras hus och silvertrappor 
uppför vilka de kunde gå upp,

35. och portar av silver  till deras 
hus och divaner av silver på vilka 
de kunde luta sig ned,

36. och andra prydnadsföremål. 
Men allt det är ingenting annat än 
ett tillfälligt underhåll i det nu-
varande livet. Och det tillkom-
mande hos din Herre är avsett för 
de rättfärdiga.

37. Och för den som vänder sig 
bort från ihågkommelsen av Gud, 
den Nåderike, anvisar Vi en satan 
som blir hans förtrogne följesla-
gare.

33. Är det de som  fördelar av din 
Herres barmhärtighet? Det är Vi 
Som bland dem fördelar deras 
livsuppehälle i det nuvarande 
livet och Vi upphöjer några av 
dem över andra i rang, men ack, 
det resulterar bara i att några 
underordnar andra under sig. 
Och din Herres barmhärtighet är 
förmer än det som de samlar på 
hög.

32. Och de sade: ”Varför har icke 
denna Qur’an blivit sänd till 
någon stor man från de två 
städerna?”
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40. Efter de överträdelser ni har 
gjort, kommer detta att ni delar 
straffet  icke att gagna er denna 
dag, ty ni hade handlat orätt-
färdigt.

41. Kan du då få de döva att höra 
eller vägleda den blinde och den 
som svävar i uppenbar villfa-
relse?

42. Och om Vi för bort dig 
kommer Vi  förvisso att hämnas 
på dem,

43. eller också skall Vi visa dig 
det som Vi har lovat dem, ty Vi 
har förvisso fullständig makt över 
dem.

44. Så håll du fast vid det som har 
uppenbarats för dig,  ty du är på 
den rätta vägen.

45. Och det är sannerligen en 
påminnelse för dig och för ditt 
folk, och du kommer förvisso att 
tillfrågas.

46. Och fråga dem bland Våra 
sändebud som Vi sände före dig: 

39. ända till dess att han, när en 
sådan kommer till Oss, säger till 
sin följeslagare: ”Om ändå av-
ståndet mellan öst och väst låg 
mellan oss!” En sådan ond  
följeslagare han är!

38. Och de håller dem sannerli-
gen borta från Guds väg fast de 
tror att de är  rätt vägledda,
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48. Men när han kom till dem 
med Våra tecken, se! De skrat-
tade åt dem.

49. Och Vi visade dem inget 
tecken utan att det var mäktigare 
än det föregående tecknet, och Vi 
slog dem med ett straff på det att 
de måtte vända sig till Oss.

50. Och de sade: ”Å, du häx-
mästare,  bed till din Herre för 
oss i enlighet med det förbund 
Han slutit med  dig då skall vi 
förvisso acceptera vägledningen.”

51. Men när Vi förde bort straffet 
från dem, tänk! De bröt sitt löfte.

52. Och Farao utfärdade en kun-
görelse bland sitt folk: ”Å, mitt 
folk! Tillhör icke Egyptens kunga-
rike mig och flyter icke dessa 
strömmar under min kontroll? 
Ser ni då icke?

”Förordnade Vi några gudar att 
dyrka bredvid Gud, den Nåde-
rike?”

47. Och Vi sände sannerligen 
Moses med Våra tecken till Farao 
och hans hövdingar och han 
sade: ”Jag är i sanning en bud-
bärare från världarnas Herre.”

53. Nej, jag är bättre än denna  
person som  är avskyvärd  och  
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54. Och varför har icke armband 
av guld givits till honom eller 
änglar som ledsagar honom i 
slutna led?”

55. Sålunda ringaktade han sitt 
folk och de lydde honom. De var 
sannerligen ett ont  folk.

56. Så när de väckte Vår vrede 
utkrävde Vi vedergällning av dem 
och dränkte dem alla.

57. Och Vi gjorde dem till prece-
densfall och till ett exempel för de 
kommande släktleden.

58. Och när Marias son nämns 
som liknelse, se! Ditt folk 
upphäver ett skri åt det,

59. och de säger: ”Är våra gudar 
förmer eller han?” De nämner 
icke detta för dig utom för att 
tvista. Nej, men de är ett strids-
lystet folk.

60. Han var bara Vår tjänare, till 
vilken Vi skänkte Vår  ynnest, 
och Vi gjorde honom till ett 
exempel för Israels barn.

61. Och om Vi så ville kunde Vi 
göra änglar bland er på jorden till 
att bli era efterträdare på den.

knappast kan uttrycka sig klart.
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*43:62 Ordet (       assá’a) översätts ordagrant till ”timmen”, men bör förstås i samma 
anda som när samma ord användands i kapitel al-qámar (54:2). Där hänvisar man med 
ordet        assá’a  till de revolutionära förändringar som skulle komma att äga rum ge-
nom ankomsten av den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom. 
Delandet av månen framförs som ett bevis för den spirituella revolution som skulle äga 
rum. Innebörden av detta ord i samband med Jesus i versen ovan, bör förstås på samma 
sätt. ”Timmen” hänvisar således till Jesu ankomst vid en senare tid och den åtföljande 
spirituella revolutionen.

62. Men han är sannerligen ett 
tecken på timmen.* Så hys inget 
tvivel om den, utan följ mig. Detta 
är den rätta vägen.

63. Och låt icke satan hejda er. 
Han är förvisso en uppenbar 
fiende för er.

64. Och när Jesus kom med klara 
bevis sade han: ”Jag har i san-
ning kommit till er med vishet och 
för att förklara för er en del av det
om vilket ni är oense. Så frukta 
Allah och lyd mig.

65. Allah, Han är sannerligen 
min Herre och er Herre. Så dyrka 
Honom. Detta är den rätta 
vägen.”

66. Men grupperna var oense 
sinsemellan. Så ve syndarna på 
grund av en smärtsam dags
straff!

67. De väntar icke på något annat 
än att timmen plötsligt skall 
komma över dem, medan de icke 
uppfattar den.

68. Nära vänner kommer den 
dagen att vara varandras fiender, 
utom de rättfärdiga,
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69. ”å, Mina tjänare, det finns 
ingen fruktan för er denna dag, 
icke heller skall ni sörja,

70. de som trodde på Våra tecken 
och underkastade sig,

71. träd ni in i paradisets 
trädgård, ni och era följeslagare 
kommer att bli hedrade och 
lyckliggjorda.

72. Skålar av guld och bägare 
kommer att räckas runt till dem, 
och däri kommer allt det att 
finnas som själarna åtrår och åt 
vilket ögonen fröjdas. Och däri 
kommer ni alltid att förbli.

73. Och detta är den paradisets 
trädgård vilken ni har gjorts 
arvtagare till på grund av era 
gärningar.

74. Däri finns frukt i överflöd för 
er och ni kommer att äta av den.”

75. De skyldiga kommer helt 
förvisst att bli kvar i helvetets 
straff.

76. Det kommer icke att lindras 
för dem utan de kommer att 
gripas av förtvivlan i den.

77. Och Vi gjorde dem icke orätt, 
utan det var de själva som begick 
orätt.

78. Och de kommer att utropa: ”Å, 
helvetets väktare, låt din Herre 
göra slut på oss.” Han kommer att 
svara: ”Ni måste stanna kvar.”
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79. Gud kommer att säga: ”Vi 
visade er sannerligen sanningen,  
men de flesta av er var avoga mot 
sanningen.”

80. Har de bestämt sig för en 
kurs? Då har även Vi bestämt 
Oss.

81. Tror de att Vi icke hör deras 
hemligheter och deras rådslag? 
Jo! Och Våra utsända (änglar) 
stannar kvar hos dem och 
antecknar allt.

82. Säg: ”Om Gud, den Nåderike, 
hade en son skulle jag ha varit 
den förste av tillbedjarna.”

83. Helig är Allah, himlarnas och 
jordens Herre, tronens Herre,  
och Han är fri från allt det  som  
de tillskriver Honom.

84. Så lämna dem ifred att inlåta 
sig i fåfängt tal och att roa sig till 
dess att de möter den deras dag 
vilken de har blivit lovade.

85. Det är Han Som är Gud i 
himlen och Gud på jorden, och 
Han är den Vise, den Allvetande.

86. Och välsignad är Han Som 
himlarnas och jordens konunga-
rike och allt det som är mellan 
dem, tillhör, och hos Honom
är kännedomen om timmen, och 
till Honom skall ni föras tillbaka.

87. Och de vilka de åkallar vid 
sidan av Honom har ingen makt 
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89. Jag svär vid hans (Profetens) 
upprepade rop: ”Å, min Herre!” 
att detta är ett folk som  icke vill 
tro.”

88. Och om du frågar dem: ”Vem 
skapade dem?” kommer de 
förvisso att säga: ”Allah.” Hur kan 
de då bli bortvända?

90. Vänd dig därför bort från dem 
och säg: ”Frid”, och snart skall de 
få veta.

att medla, utan bara den som bär 
vittnesbörd om sanningen, och 
de känner honom.
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Kapitel 44

AD-DUKHÁN

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (Mákka) och 

innehåller sextio verser. 

Det inledande ämne som tas upp i kapitel ad-dukhán är 

samma ämne som i kapitel al-qádr, något som framgår av de 

inledande verserna. Det står att denna skrift uppenbarats 

under en mörk natt som var mycket välsignad, eftersom eviga 

ljusstrålar skulle komma att lysa efter detta mörker. Under 

denna natt skulle alla beslut fattas beträffande alla de ärenden 

som rörde visheten. 

I slutet av föregående kapitel beskrevs att den Helige Profeten 

skall låta sina motståndare förspilla sin tid i lek och lust och att 

han bör vända sig bort från dem. Tiden för att skilja mellan 

sanning och osanning är nära förestående. Detta har 

tillkännagivits i de inledande verserna till detta kapitel. 

En viktig anledning till att kapitlet kallas ”Röken” (        ad-

dukhán) är att det mörker som dessa människor fallit offer för, 

inte kommer att ha någon påföljande morgon av barmhärtighet, 

utan dessa mörker kommer att som rök leda dem till ett utökat 

straff. Rök kan här möjligen syfta på radioaktivt nedfall, vilket 

ingenting kan överleva, utan som leder till undergång på olika 

sätt. Dagens vetenskapsmän varnar för att alla livsformer 

kommer att upphöra på grund av radioaktivitet och att även 

underjordiska bakterier då kan utplånas. Allah påpekar att det 

är när detta inträffar som människorna kommer att vända sig 

till  Honom, och säga: ”Å Allah! Undanröj detta hemska straff för 

oss.” Det förutspås att dylika straff kan komma att inträffa 

emellanåt. Det innebär att människorna kommer att få 

uppskov mellan varje världskrig, och sedan kommer nya 



världskrig att leda till ny ödeläggelse. 

Beträffande kapitel ad-dukhán gavs den Helige Profeten, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, kännedom om att 

tiden när dessa profetior kommer att gå i uppfyllelse 

sammanfaller med antikrists (           ad-dadjál) ankomst.
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Sura AD-DUKHÁN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Vid denna förtydligande bok.

4. Vi uppenbarade den i sanning 
under en välsignad natt. Vi har 
alltid varnat mot det onda.

5. I den är alla visa ting be-
stämda,

6. genom Vår egen befallning. Vi 
har sannerligen alltid sänt bud-
bärare,

7. som en barmhärtighet från din 
Herre. Han är den Allhörande, 
den Allvetande,

8. Herren till himlarna och jor-
den och allt det som är emellan 
dem, om ni bara har en fast tro.

9. Det finns ingen Gud utom 
Han. Han ger liv och orsakar död. 
Han är er Herre, och era förfäders 
Herre.

10. Ändå fladdrar de hit och dit i 
tvivel.

11. Så se du upp för dag när 
himlen kommer att frambringa 
en synlig rök,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*44:2  Den Prisvärde, Hederns Herre.
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12. som kommer att omsluta 
människorna. Detta kommer att 
bli en smärtsam hemsökelse.

13. Då kommer folket att ropa: 
”Vår Herre, för undan plågan från 
oss, vi är i sanning troende.”

14. Hur kan de ha nytta av en 
tillrättavisning, när det redan har 
kommit ett sändebud som förkla-
rat allt tydligt,

15. och ändå vände de sig bort 
från honom och sade: ”Han är en 
upplärd och besatt man!”

16. Vi skall föra undan straffet för 
ett litet tag, men ni kommer helt 
förvisst att återgå till att icke tro.

17. På den dagen då Vi skall gripa 
er med det mäktiga greppet, då 
kommer Vi förvisso att utkräva 
vedergällning.

18. Och Vi prövade Faraos folk 
före dem, och det kom ett ädelt 
sändebud till dem,

19. som sade: ”Överlämna Allahs
tjänare till mig. Jag är i sanning 
ett sändebud till er, trogen mitt 
förtroende,

20. och överträffa icke varandra 
genom att trotsa Allah. Jag 
kommer förvisso till er med en 
tydlig befogenhet.

21. Och jag söker skydd hos  min 
Herre och er Herre så att ni icke 
stenar mig,
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22. och om ni icke tror mig, håll er 
då borta från mig.”

23. Sedan bad han till sin Herre: 
”Detta är sannerligen ett syndigt 
folk.”

24. Gud sade: ”För bort Mina 
tjänare om natten, ty ni kommer 
säkerligen att bli förföljda.

25. Och lämna du havet vid en tid 
när det är stilla.  De tillhör förvis-
so en härskara som är dömd att 
bli dränkt.”

26. Hur många var trädgårdarna 
och källorna som de lämnade 
kvar,

27. och sädesfälten och de ädla 
platserna,

28. och de bekvämligheter  som 
de fann behag i!

29. Sålunda var det avsett att 
hända. Och Vi lät andra folk ärva 
dessa ting.

30. Och himlen och jorden grät 
icke över dem, icke heller gavs de 
uppskov.

31. Och Vi befriade Israels barn 
från den förnedrande hemsökel-
sen,

32. som tillfogades dem av Farao. 
Han var förvisso högdragen till 
och med bland de som överskri-
der alla gränser.

33. Och Vi valde dem med avsikt 
över den tidens folk.
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34. Och Vi gav dem några tecken i 
vilka det fanns en klar prövning.

35. Dessa människor säger san-
nerligen:

36. ”Det är bara vår första och 
enda död, efter vilken det icke 
finns något liv och vi skall icke 
uppresas igen,

37. så hämta tillbaka våra förfä-
der om ni talar sanning.”

38. Är de förmer eller Tubbas folk 
och de före dem? Vi förintade dem 
för att de var syndiga.

39. Och Vi skapade icke himlarna 
och jorden och allt det som är 
mellan dem på lek.

40. Vi skapade dem icke utom 
med sanningens och rättvisans 
krav, men de flesta av dem förstår 
icke.

41. Avgörandets dag är i sanning 
den fastställda tiden för dem alla.

42. Den dag då en vän icke alls 
skall bistå en vän, icke heller 
skall de bli hjälpta,

43. utom dem vilka Allah visar 
barmhärtighet. Han är förvisso 
den Mäktige, den Barmhärtige.
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44. Zaqqum-trädet kommer san-
nerligen

45. att bli de syndfullas föda,

46. likt smält koppar kommer det 
att koka i deras bukar,

47. som skållhett vatten kokar.

48. ”Grip honom och drag in ho-
nom till den flammande eldens
mitt,

49. häll sedan det heta vattnets 
plåga över hans huvud.”

50. ”Smaka på det. Du ansåg dig 
själv vara den mäktige, den äre-
vördige,

51. detta är sannerligen vad  ni 
tvivlade på.”

52. De rättfärdiga kommer att 
vara på en trygghetens plats,

53. bland paradisets trädgårdar 
och källor,

54.
brokad, ansikte mot ansikte med 
varandra.

skrudade i fint silke och tung 

55. Så kommer det att vara. Och 
som följeslagare skall Vi ge dem 
fagra jungfrur som har stora 
vackra ögon.

56. I den kommer de att be 
om varje slags frukt i frid och 
trygghet.

886

Kapitel 44 AD-DUKHÁN Del 25



57. I den kommer de icke att lida 
döden  förutom den första döden, 
och Han kommer att rädda dem 
från den flammande eldens 
straff,

58. som en nådegärning från din 
Herre. Det är den överlägsna 
segern.

59. Och Vi har gjort den (Qur’a-
nen) lätt på ditt tungomål så att 
de måtte ta sig i akt.

60. Så vänta du, de väntar också.

887

Kapitel 44 AD-DUKHÁN Del 25



888

Kapitel 45

AL-DJATHÍA

Detta kapitel uppenbarades i Mecka (mákka) och innehåller 

trettioåtta verser.

Vers 14 avslöjar hemligheterna i himmel och jord på ett 

sådant sätt att man inte kan finna något liknande i någon 

annan skrift. Det förklaras att allt som finns i himlarna och på 

jorden har underkastats människan. De som således 

begrundar skapelsen kommer att finna att alla himlakroppar 

har en inverkan på människans liv. Människan är som en 

miniatyrvärld och ett koncentrat av ett vidsträckt universum. 

Efter att ha konstaterat att domedagen förvisso kommer att 

inträffa, berättas att människorna, med dess fasansfulla 

kännetecken inför sina ögon och genom att se sitt onda slut 

inför sig, kommer att falla ned på sina knän. Det innebär att de, 

bugande inför Allahs majestät, kommer önska att de kunde 

undkomma detta enorma straff.

Sedan förklaras att varje folk kommer att dömas enligt sin 

egen skrift, det vill säga sin lära. 

Den sista versen riktar återigen människans uppmärk-

samhet mot att hela skapelsen lovprisar Allah, att all 

överhöghet tillhör Honom och att Han är den Allsmäktige, den 

Vise.



Sura AL-DJATHÍA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Denna Bok är uppenbarad 
från Allah, den Mäktige, den Vise.

4. I himlarna och på jorden finns 
det sannerligen tecken för dem 
som tror.

5. Och i skapandet av er själva 
och alla de varelser som Han 
sprider på jorden finns tecken för 
ett folk som har en fast tro,

6. och i växlingen mellan natt 
och dag och i det underhåll som 
Allah sänder ned från himlen, 
med vilket Han upplivar jorden 
efter dess död, och i vindarnas 
ändring finns det tecken för ett 
folk som vill använda sitt för-
stånd.

7. Dessa är Allahs tecken vilka Vi 
läser upp för dig med sanning. 
Vilket ord, kommer de då att tro 
på efter att ha förkastat Allahs 
ord och Hans tecken?

8. Ve varje syndig lögnare,

9. som får Allahs tecken uppläs-

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*45:2  Den Prisvärde, Hederns Herre.
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10. Och när han får reda på något 
av Våra tecken, skämtar han om 
dem. För dylika finns det ett 
förnedrande straff.

11. Framför dem är helvetet, och 
det som de har förvärvat skall 
icke alls gagna dem, icke heller 
dem vilka de har tagit till beskyd-
dare bredvid Allah. Och de kom-
mer att få ett vidrigt straff.

12. Detta är vägledningen. Och 
för dem som icke tror på sin 
Herres tecken finns ett smärt-
samt straffs plåga.

13. Allah är Den som har under-
kastat er havet så att skeppen 
kan segla på det genom Hans 
befallning, och så att ni måtte 
söka av Hans frikostighet, och så 
att ni måtte vara tacksamma.

14. Och Han har underkastat er 
allt som finns i himlarna och allt 
som finns på jorden; allt detta är 
från Honom. I det finns det 
förvisso tecken för ett folk som 
tänker efter.

15. Säg åt dem som tror att de 
skall utöva förlåtelse gentemot 
dem som icke förväntar sig att 
Allahs utlovade dagar kommer att 
inträffa, så att Han kan löna ett 
folk för vad det förtjänar.

ta för sig och sedan högmodigt 
framhärdar i sin otro, som om 
han icke hörde dem. Så ge honom 
budskap om ett smärtsamt straff.

890

Kapitel 45 AL-DJATHÍA Del 25



16. Den som handlar väl, gör det 
för sin egen själ och den som 
felar, gör det till men för sig själv. 
Sedan kommer ni alla att föras 
tillbaka till er Herre.

17. Och Vi gav sannerligen Isra-
els barn boken och överhögheten  
och profetvärdigheten, och Vi för-
såg dem med goda och rena
ting, och Vi upphöjde dem över 
deras tids andra folk.

18. Och Vi gav dem klara instruk-
tioner angående lagen. Och de 
var icke oense efter det att sann 
kunskap hade kommit till dem, 
utom på grund av ömsesidig 
fiendskap. Din Herre kommer i 
sanning att döma mellan dem
på uppståndelsens dag beträf-
fande det om vilket de var oense.

19. Sedan placerade Vi dig på 
lagens tydliga stig, så följ den,  
och följ icke deras fåfänga önsk-
ningar som icke vet.

20. De kommer sannerligen icke 
att gagna dig alls mot Allah. 
Syndarna är förvisso vänner, den 
ene till den andre; men Allah är 
de rättfärdigas vän.
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21. Den här boken innehåller tyd-
liga bevis till mänskligheten och 
den är en vägledning och en 
barmhärtighet för ett folk som
har en fast tro.
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22. Inbillar de som gör onda 
gärningar sig att Vi skall göra 
dem lika dem som tror och gör
rättfärdiga gärningar, så att 
deras liv och deras död skall bli 
lika? Ont är sannerligen det de
dömer.

23. Och Allah har skapat himlar-
na och jorden med sanning, så att 
varje själ kan återbetalas för det 
som den förtjänar, och de skall 
icke göras orätt.

24. Har du sett honom som har 
tagit sitt eget låga begär till sin 
herre, och som Allah medvetet 
har dömt som vilsefaren, och vars 
öron och vars hjärta Han har 
förseglat, och över vars ögon Han 
har lagt ett täckelse. Vem kan då 
vägleda honom efter det att Allah 
har fördömt honom? Vill ni då icke 
ta er i akt?

25. Och de säger: ”Det finns ing-
enting för oss utom detta vårt 
nuvarande liv, vi dör och vi lever 
här, och ingenting utom tiden 
förstör oss.” Men de har ingen 
kunskap om det, de gör inget 
annat än gissar.
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26. Och när Våra klara tecken 
läses upp for dem är deras enda 
påstående att de säger: ”Hämta 
tillbaka  våra fäder om ni är sann-
färdiga.”
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27. Säg: ”Det är Allah Som ger er 
liv, och sedan låter er dö, sedan 
kommer Han att samla ihop er till 
uppståndelsens dag, om vilken 
det icke råder något tvivel. Men 
de flesta människor vet icke.”

28. Till Allah hör himlarnas och 
jordens konungarike, och på den 
dagen när timmen skall vara 
inne, på den dagen kommer de 
som  förnekar sanningen att lida.

29. Och du kommer att få se alla 
människor på knä. Varje folk 
kommer att kallas till sin bok, och 
det skall sägas till dem: ”Denna 
dag skall ni återgäldas för det 
som ni gjorde.

30. Detta är Vår bok, den talar 
emot er med sanning. Vi lät allt 
det ni gjorde bli nedskrivet i 
detalj.”

31. Nu, när det gäller dem som 
trodde och gjorde rättfärdiga gär-
ningar, kommer deras Herre att 
lämna dem tillträde till Sin 
barmhärtighet. Det är den upp-
enbara framgången.

32. Men när det gäller dem  som  
icke trodde: ”Lästes icke Mina 
tecken upp för er? Men ni var 
uppstudsiga och ni var ett skyl-
digt folk.
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33. Och när det blev sagt: ’Allahs
löfte är visserligen sant, och när 
det gäller timmen finns det inget 
tvivel beträffande att den kom-
mer’, sade ni: ’Vi vet icke vad 
timmen är, vi tror att den icke är 
annat än en förmodan, och vi är 
icke övertygade.’”

34. Och de onda följderna av 
deras gärningar kommer att bli 
uppenbara för dem och det som 
de brukade håna skall omsluta 
dem.

35. Och det kommer att sägas till 
dem: ”Denna dag skall Vi glömma 
er, så som ni glömde denna er 
dags möte. Och er tillflykt är 
elden, och ni kommer icke att ha
några hjälpare,

36. detta är så för att ni skämtade 
om Allahs tecken, och det jordis-
ka livet bedrog er.” Därför kom-
mer de den dagen  icke att tagas 
ut ur den, icke heller kommer de 
att ges tillträde till tröskeln.

37. All lovprisning tillhör då 
Allah, himlarnas Herre och jor-
dens Herre, alla  världarnas 
Herre.

38. Och Hans är majestätet i him-
larna och på jorden och Han är 
den Mäktige, den Vise.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettiosex verser.

I inledningen av det här kapitlet har den sanning som det 

berättades om i den sista versen av det föregående kapitlet 

nämnts, nämligen att himlarna och jorden samt allt som finns 

där lovprisar Allah. I inledningen av detta kapitel beskrivs att 

himlarna och jorden samt allt som finns där är byggt på 

grunden av den sanning som nämnts tidigare. Hela skapelsen 

vittnar alltså inte om någon annan än Allah. Därefter tilltalas 

avgudadyrkarna och det framhålls att hela denna jord och 

himmel och allt där har skapats av Allah och de som inte tror 

uppmanas att visa prov på någon skapelse framställd av sina 

uppdiktade gudar, om de bara kan. Det dolda argumentet i 

detta är att varje skapelse bär avtrycket av enbart en Gud, 

Skaparen.

Även om det i kapitlet talas om det tidigare folket ’Ads 

undergång, det folk  som varnades vid sanddynerna (         al-

ahqáf) bör vi  inte bortse den Ädla Qur’anens sätt att syfta på 

framtida liknande händelser när den nämner folk i det 

förgångna. 

I kapitlet talas det åter om ämnet ”rök” (          ad-dukhán), 

och det förklaras att närhelst moln breder ut sig över de icke 

troende så förväntar de sig att välsignelser skall falla över dem 

från himlen. Men när molnet når dem så kommer de att få erfara 

att det bär med sig radioaktiva vågor som utplånar allt i sin väg. 

De kommer då inte ens att kunna lämna sina hem, och inget 

annat än ruinerna efter deras bostäder kommer att finnas kvar. 

Nagasaki och Hiroshima bär vittnesbörd om just detta. 
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I vers 34 frågas folket om huruvida de inte kan se att Allah 

inte blivit utmattad av att ha skapat himmel och jord. Hur 

skulle dåtidens människa kunna se detta? Men nutidens 

människa, som är i full färd med att försöka avslöja de 

hemligheter som rör himmel och jord, känner till att de båda 

ständigt försvinner i intet för att sedan återuppstå i en ny 

skapelse. Denna återskapelse från intet är en av Allahs 

handlingar som visar att Han aldrig utmattades av  att skapa 

himmel och jord. Hur kan människan då förmoda att Allah inte 

förmår återuppliva henne efter döden?
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Sura AL-AHQÁF
(Uppenbarad före hidjra)

2. Há Mím.*

3. Denna bok är uppenbarad av 
Allah, den Mäktige, den Vise.

4. Vi har icke skapat himlarna 
och jorden, och allt det som är 
mellan dem, utom med sanning 
och för en fastställd tid, men de 
som förnekar detta vänder sig 
bort från det för vilket de har 
blivit varnade.

5. Säg: ”Vet ni vad det är ni
åkallar vid sidan om Allah? Visa 
mig vad de har skapat av jorden. 
Eller har de del i skapandet av 
himlarna? Visa mig en bok 
uppenbarad före denna eller 
något spår av kunskap till
stöd för er, om ni verkligen talar 
sanning.”

6. Och vem svävar mer i villfarel-
se än de som i stället för att be till 
Allah, ber till sådana som icke
kommer att svara dem förrän på 
uppståndelsens dag, och som 
icke ens är medvetna om deras 
böner?

7. Och när mänskligheten har 
samlats ihop, kommer de så 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*46:2 Den Prisvärde, Hederns Herre.
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8. Och när Våra tydliga tecken 
läses upp för dem, säger de som 
förnekar sanningen när den 
kommer till dem: ”Detta är 
uppenbar trolldom.”

9. Säger de: ”Han har hittat på 
den?” Säg: ”Om jag har hittat på 
den kan ni icke alls hjälpa mig 
mot Allah. Han vet bäst vilket 
illasinnat tal ni ägnar er åt. 
Tillräcklig är Han som vittne 
mellan mig och er. Och Han är 
Synnerligen Förlåtande, den 
Barmhärtige.”

10. Säg: ”Jag är ingen ny företeel-
se bland sändebud, icke heller 
vet jag vad som kommer att göras 
med mig eller med er i detta livet. 
Jag följer bara det som är uppen-
barat för mig, och jag är enbart en 
varnare.”

kallade gudarna att vara deras 
fiender och de kommer att förne-
ka deras (människornas) dyrkan.
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11. Säg: ”Hur ser ni om han
är från Allah och om ni förnekar 
honom, och ett vittne bland 
Israels barn bär vittnesbörd om 
ankomsten av en som liknar 
honom, och han trodde, men ni 
är alltför stolta, hur skall det gå 
för er?” Allah vägleder i sanning 
icke de syndiga människorna.
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12. Och de som icke tror säger om 
dem som tror: ”Om det var något 
gott, kunde de icke ha hunnit före 
oss i att uppnå den.” Och efter-
som de icke har vägletts av den,
kommer de att säga: ”Den är en 
gammal  lögn.”

13. Och före den fanns Moses 
bok, en vägledning och en barm-
härtighet, och detta är en bok på 
det arabiska språket, vilken 
uppfyller tidigare profetior, på det 
att den måtte varna dem som gör 
fel och ge glädjebudskap till dem 
som gör gott.

14. Sannerligen, de som säger: 
”Vår Herre är Allah,” och sedan 
förblir ståndaktiga, över dem 
skall ingen fruktan komma, icke 
heller skall de sörja.

15. Dessa är invånarna i paradi-
sets trädgård, i den skall de 
förbli, en återbetalning för det de 
gjorde.

16. Och Vi har ålagt människan 
att vara god mot sina föräldrar. 
Hennes moder bär henne med 
möda och framföder henne med 
smärta. Och att bära henne och 
hennes avvänjning tar trettio 
månader, tills hon, när hon når 
sin fulla mognad och når en ålder 
av fyrtio år, säger: ”Min Herre, giv 
mig styrka att vara tacksam för 
Din ynnest som Du har skänkt 
mig och mina föräldrar, och att 
jag måtte göra sådana rättfärdiga 
handlingar som kan behaga Dig. 
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17. Det är dessa från vilka Vi 
antager det bästa av vad de gör 
och har överseende med deras 
onda gärningar. De skall vara 
bland invånarna i paradisets 
trädgård i uppfyllelse av det 
sanna löfte som gavs dem.

18. Men den som säger till sina 
föräldrar: ”Skam över er båda,  
hotar ni mig med att jag åter skall 
frambringas, när generationer re-
dan har gått bort före mig?” Och 
de ropar båda till Allah om hjälp 
och säger till honom: ”Ve dig! Tro, 
ty Allahs löfte är sant.” Men han 
säger: ”Detta är ingenting annat 
än de gamlas fabler.”

19. Det är dessa för vilka domslu-
tet om straff gick i uppfyllelse 
tillsammans med de församlingar 
av Djinner och människor som 
hade levt före dem. De var san-
nerligen förlorarna.

Och gör min avkomma rättfärdig 
för mig. Jag vänder mig till dig, 
och jag är i sanning bland dem 
som underkastar mig Dig.”

20. Och för alla finns grader av 
rang i enlighet med vad de gjorde, 
och Allah kommer till fullo att 
återbetala dem för deras gär-
ningar, och de skall icke göras 
orätt.
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21. Och på den dagen när de som 
icke tror kommer att föras inför 
elden kommer det att sägas till 
dem: ”Ni gjorde slut på era
goda ting i det världsliga livet och 
ni njöt dem fullt ut. Nu skall ni 
denna dag vedergällas med ett 
skymfligt straff för att ni utan rätt 
var uppstudsiga på jorden och för 
att ni handlade upproriskt.”

22. Och Kom ihåg ’Ads broder när 
han varnade sitt folk vid sand-
dynerna, och varnare hade fun-
nits där före honom och efter 
honom, och sade: ”Tillbed ingen 
annan än Allah. För er fruktar jag 
en stor dags straff.”

23. De sade: ”Har du kommit till 
oss för att vända oss bort från 
våra gudar? Visa oss då det
med vilket du hotar oss, om du 
verkligen hör till de sannfärdiga.”

24. Han sade: ”Kunskapen om 
det finns bara hos Allah. Och jag 
överlämnar det till er som jag har 
blivit sänd  med, men jag ser att
ni är ett mycket okunnigt folk.”

25. Sedan, när de såg straffet 
komma mot deras dalar i form av 
ett moln sade de: ”Detta är ett 
moln som kommer att ge oss 
regn.” ”Nej, men det är detta 
vilket ni försökte skynda på, en 
stormvind i vilken det finns ett 
plågsamt straff,
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26. den kommer att förstöra allt 
enligt sin Herres befallning.” Och 
de blev sådana att det icke fanns 
något kvar att se utom deras 
bostäder. Sålunda vedergäller Vi 
de skyldiga människorna.

27. Och Vi hade upprättat dem i 
det i vilket Vi icke har upprättat 
er, och Vi gav dem öron och ögon 
och hjärtan. Men deras öron och 
ögon och hjärtan hjälpte dem 
icke, eftersom de förnekade 
Allahs tecken, och det vilket de 
brukade håna omslöt dem.

28. Och Vi förintade bygder runt 
omkring er och Vi har varierat 
Våra tecken på det att de måtte 
vända sig till Oss.

29. Varför hjälpte dem då icke de 
vilka de hade tagit till gudar 
bredvid Allah, och sökte Hans 
närhet genom dem? Nej de var 
förlorade för dem. Det var följden 
av deras lögn, och av det de 
hittade på.

30. Och kom ihåg när Vi sände till 
dig en grupp Djinner, som önska-
de höra Qur’anen,  och när de var 
närvarande vid dess uppläsning 
sade de till varandra: ”Var tysta 
och lyssna”, och när det var över, 
gick de tillbaka till sitt folk och 
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31. De sade: ”Å, vårt folk, vi har 
hört en bok som har sänts ned 
efter Moses och som uppfyller det 
som var före den, den vägleder till
sanningen och til den rätta 
vägen.

32. Å, vårt folk, svara den som 
sammankallar till Allah och tro 
på Honom. Han kommer att 
förlåta er era synder och beskyd-
da er mot ett smärtsamt straff,

33. och den som icke svarar den 
som kallar till Allah, han kan icke 
undkomma Honom på jorden, 
icke heller kan han ha någon 
beskyddare bredvid Honom.
Sådana svävar i uppenbar villfa-
relse.”

varnade dem.

34. Inser de icke att Allah, Som 
skapade himlarna och jorden och 
Som icke blev trött av att skapa 
dem, har makt att väcka de döda 
till liv? Ja, Han har sannerligen 
makt över alla ting.
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35. Och på den dagen när de som 
icke tror kommer att föras inför 
elden kommer det att sägas till 
dem: ”Är icke detta sanningen?” 
De kommer att säga: ”Jo, vid vår 
Herre.” Han kommer att säga: 
”Smaka då straffet eftersom ni 
icke trodde.”
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36. Ha då tålamod, liksom sände-
buden, som hade hög beslutsam-
het, hade tålamod, och ha icke 
bråttom beträffande dem. På den
dagen när de ser det för vilket de 
varnas, kommer det att tyckas 
dem som om de icke hade dröjt i 
denna världen utom en timme av
en dag. Denna varning är över-
lämnad, och ingen utom de oly-
diga människorna skall förgöras.

904

Kapitel 46 AL-AHQÁF Del 26



905

Kapitel 47

MUHAMMAD

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och den 

innehåller trettionio verser.

I kapitlet, som sett till antalet verser är mycket litet, har alla 

Qur’anens tidigare kapitel inbegripits, på samma sätt som den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, är 

en manifestation av alla profeter. 

I vers 19 står att kännetecknen på att den storslagna andliga 

omvälvning, som den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, skickades för att åstadkomma, nu inte 

bara nalkas utan har i själva verket redan kommit. Frågan som 

ställs är hur människorna då kan ha nytta av att dra lärdom och 

låta sig förmanas av den, när den väl ägt rum?



Sura MUHAMMAD
(Uppenbarad efter hidjra)

2. För dem som icke tror och 
håller människor borta från 
Allahs väg, omintetgör Han deras 
verk.

3. Men när det gäller dem som 
tror och gör rättfärdiga gärningar 
och tror på det som har uppen-
barats för Muhammad, och det är
sanningen från deras Herre, 
undanröjer Han deras synder 
från dem och förbättrar deras
uppförande.

4. Det är för att de som icke tror 
följer falskheten, medan de som 
tror följer sanningen från sin 
Herre. Sålunda framställer Allah 
deras liknelser för människor.

5. Och när ni möter de icke 
troende i regelrätt strid, hugg av 
deras halsar, och när ni har 
besegrat dem, slå snabbt ihop 
deras  fotbojor, befria dem sedan 
som en ynnest eller genom att 
kräva lösen, till dess att kriget 
lägger ner sina bördor. Det är 
föreskriften. Och om Allah så 
hade beslutat, kunde Han Själv 
ha utkrävt en bestraffning av 
dem, men Han skulle pröva några 
av er genom andra. Och Allah 
kommer aldrig att låta deras 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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6. Han kommer att vägleda dem 
och förbättra deras uppförande,

7. och lämna dem tillträde till 
den paradisets trädgård vilken 
Han har smyckat och gjort 
välkänd för dem.

8. Å, ni som tror! Om ni hjälper 
Allahs sak, kommer Han att 
hjälpa er och ge stadga åt era 
steg.

9. Men för dem som icke tror är 
fördömelse deras lott, och Han 
kommer att låta deras ansträng-
ningar vara förgäves.

10. Det är för att de hatar det som 
Allah har uppenbarat, så Han har 
omintetgjort deras gärningar.

11. Har de icke rest på jorden och 
sett vilket slut de fick som var före 
dem? Allah förintade dem full-
ständigt, och för de icke troende
kommer straffet att bli något 
likvärt.

insatser vara förgäves som dräps 
på Hans väg.

12. Det är för att Allah är de 
troendes Beskyddare, och beträ-
ffande de icke troende så finns 
det ingen beskyddare för dem.
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13. Allah kommer sannerligen att 
låta dem som tror och gör goda 
gärningar träda in i paradisets 
trädgårdar genomflutna av bäck-
ar, medan de som icke tror roar 
sig och till och med äter så som 
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14. Och hur mången bygd mäkti-
gare än din stad vilken har kört 
ut dig, har Vi icke förstört och de 
hade ingen hjälpare.

15. Är då den som står fast på
ett klart bevis från sin Herre lik 
den som förmåtts tycka att
sina låga begär är vackra och som 
följer sina onda böjelser?

16. En beskrivning av paradisets 
trädgård  som utlovats de rättfär-
diga, i den finns bäckar med 
vatten, vilket icke blir dåligt, och
bäckar med mjölk, vars smak 
icke förändras, och bäckar med  
vin, en njutning för dem som 
dricker av det, och bäckar med 
klar honung. Och i den kommer 
de att ha alla slags frukter, och 
förlåtelse från sin Herre. Kan de 
som åtnjuter sådan välsignelse 
bli lika dem som förblir i elden 
och som ges kokande vatten att 
dricka så att det söndersliter 
deras inälvor?
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boskapen äter, och elden kom-
mer att bli deras boning.

17. Och bland dem finns några 
som lyssnar  till dig till dess att 
de, när de går bort från din 
närvaro, säger till dem som har 
givits kunskap: ”Vad har han 
talat om just nu?” Det är dessa 
över vilkas hjärtan Allah har satt 
ett sigill, och  som följer sina egna 
låga begär.
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18. Men för dem som följer väg-
ledningen utökar Han deras väg-
ledning och skänker dem rättfär-
dighet .

19. De icke troende väntar icke på 
annat än timmen, att den plöts-
ligt skall komma över dem. 
Tecknen på den har redan kom-
mit. Men till  vilken nytta kommer 
deras varning att vara när den 
timmen verkligen har slagit för 
dem.

20. Vet därför att det icke finns 
någon Gud utom Allah och be om 
förlåtelse för dina brister, och be 
för troende män och troende 
kvinnor. Och Allah känner plat-
sen där ni reser omkring och 
platsen där ni stannar kvar.
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21. Och de som tror säger: ”Var-
för uppenbaras icke en sura?” 
Men när en avgörande Sura 
uppenbaras och strid är nämnd i 
den, ser du att de, vilkas hjärtan 
är sjuka, tittar mot dig med en 
grumlad blick som den har, som 
är påverkad av att vara nära 
döden. Så måtte undergången 
drabba dem!

22. Lydnad och ett vänligt ord är 
bättre för dem. Och när ärendet 
skall avgöras vore det bra för dem 
om de var trofasta mot Allah.

23. Skulle ni då, om ni har fått 
befogenhet, skapa oreda i landet 
och slita av era släktskapsband?
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24. Det är dessa vilka Allah har 
förbannat, så att Han har gjort 
dem döva och gjort deras ögon 
blinda.

25. Vill de då icke fundera över 
Qur’anen, eller är det så att det 
finns lås som de själva tillverkat  
för sina hjärtan?

26. De som vänder sina ryggar till 
efter det att vägledningen har 
blivit uppenbar för dem, satan  
har förvisso förlett dem och 
sträcker fram ett falskt hopp för 
dem.

27. Det är för att de sade till dem 
som hatar det som Allah har 
uppenbarat: ”Vi skall lyda er i 
några frågor,” och Allah vet deras 
hemligheter.

28. Men hur skall det gå för dem 
när änglarna kommer att låta 
dem dö, slående deras ansikten 
och deras ryggar?
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29. Det är för att de följde det som 
misshagade Allah och ogillade 
det som behagade Honom. Så 
Han omintetgjorde deras verk.

30. Förmodar de, i vilkas hjärtan 
det finns en sjukdom, att Allah 
icke kommer att bringa deras 
illvilja  i dagen?
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31. Och om Vi behagade, kunde 
Vi visa dem för dig så att du 
kunde känna igen dem på deras  
märken. Och du skall helt för-
visst känna igen dem på tonen i 
deras tal. Och Allah känner era 
handlingar.

32. Och Vi skall förvisso pröva er 
tills Vi känner dem som ärligt 
anstränger sig bland er, och de 
ståndaktiga. Och genom pröv-
ningar  kommer Vi att locka fram 
ert rätta värde.

33. De som icke tror och håller 
människor borta från Allahs väg 
och motsätter sig sändebudet 
efter det att vägledningen har 
blivit uppenbar för dem, kommer 
icke alls att kunna skada Allah,
och Han kommer att göra deras 
handlingar  fruktlösa.

34. Å, ni som tror! Lyd Allah och 
lyd sändebudet och låt icke era 
gärningar gå om intet.
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36. Så var icke så slappa att ni 
söker fred, ty ni kommer att gå 
segrande fram. Och  Allah är med 
er, och Han kommer icke att 
beröva er era gärningars belö-
ning.

35. Allah kommer förvisso icke 
att förlåta dem som icke tror och 
som håller människor borta från 
Allahs väg, och sedan avlider 
medan de icke är troende.
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37. Livet i denna världen är bara 
en lek och ett tidsfördriv, och om 
ni tror och är rättfärdiga kommer 
Han att ge er era belöningar,
och kommer icke att be er om era 
ägodelar.

38. Om Han skulle be er om dem 
och ansätta er, skulle ni vara 
snåla och Han skulle bringa er 
illvilja i dagen.

39. Se! Ni är de som har kallats 
till att ge ut på Allahs väg, men 
bland er finns det några som är
snåla. Och den som är snål, är 
bara snål mot sin egen själ. Och 
Allah är Självtillräcklig och det är 
ni som är behövande. Och om ni
vänder ryggen till, kommer Han 
att låta ett annat folk komma i ert 
ställe, då kommer de icke att
vara lika er.
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Kapitel 48

AL-FATH

Detta kapitel (sura) uppenbarades under återfärden från 

fredspaktsmötet i Hudaibia och innehåller trettio verser.

Efter kapitel Muhammad kommer kapitel al-Fath där den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, i 

vers 11 ges en mycket upphöjd ställning. Det står att den Helige 

Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, hade en ställning så upphöjd att det var som om han 

helt hade gått upp i Allah, och att hans ankomst är som Allahs 

ankomst. Att svära honom trohetseden (bai’at) är det samma 

som om det gjordes till Allah. Det står: ” Sannerligen, de som 

svär en trohetsed till dig, svär förvisso en trohetsed till Allah. 

Allahs hand är över deras händer.” (vers 11). 

I vers 19 upprepas ämnet kring trohetseden till Allah, då de 

troende svor trohetseden till den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, under ett träd i Hudaibia. 

Därtill intygas att den sorgsenhet som fanns kvar i den Helige 

Profetens, Allahs frid och välsignelser vare med honom, 

anhängares hjärtan på grund av att de inte kunnat genomföra 

pilgrimsfärden, försvann helt efter denna trohetsed och de fick 

fullkomlig sinnesro. Det som uppfattades som ett nederlag, det 

vill säga att de inte kunnat gå in i Mecka, lade grunden till alla 

framtida segrar – både inom en snar och en avlägsen framtid. 

I slutet av kapitlet lovas de troende att den vision som visades 

för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, förvisso kommer att besannas och att hans anhängare 

kommer att få vara med om att gå in i Mecka och att få utföra 

pilgrimsfärden, Hadj – och denna seger i Mecka kommer att 

vara en grund till islams seger över hela mänskligheten.



Efter kapitel Muhammad upprepas återigen den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, namn i 

det här kapitlet, och en tydlig hänvisning görs till profeten Mose, 

frid vare med honom, profetia, där den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, ankomst nämnts till-

sammans med namnet Muhammad. Där nämns även alla de 

egenskaper som skulle finnas hos denne storslagne profet och 

hans anhängare. Sedan nämns även en profetia ur Bibeln, som 

inte bara står i det Gamla Testamentet utan också i det Nya 

Testamentet, där Jesus, frid vare med honom, förutsäger den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

ankomst. Den liknas vid en åker som ingen högfärdig person, 

trots sina onda avsikter, kommer att kunna ödelägga. Det 

kommer inte att vara en odlare utan flera, som kommer att så i 

åkern.
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Sura AL-FATH
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Vi har sannerligen givit dig en 
klar seger,

3. att Allah kommer att skyla 
dina brister för dig, i det förgång-
na och i framtiden, och att Han 
skall fullkomna Sin ynnest över 
dig, och skall leda dig på rätt väg,

4. och att Allah skall hjälpa dig 
med en mäktig hjälp.

5. Det är Han som sände ned 
lugn i de troendes hjärtan så att 
de kunde lägga tro till sin tro, och 
himlarnas och jordens härskaror
tillhör Allah, och Allah är All-
vetande, Vis,

6. så att Han kan låta de troende 
männen och de troende kvinnor-
na träda in i paradisets trädgår-
dar genomflutna av bäckar, träd-
gårdar i vilka de skall förbli, och 
så att Han kan taga bort deras 
synder från dem, och det är den 
överlägsna  segern i Allahs ögon,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. och att Han kan straffa de 
hycklande männen och de hyck-
lande kvinnorna och de avguda-
dyrkande män och de avgudadyr-
kande  kvinnor, som hyser onda 
tankar om Allah. En kedja av 
olyckor skall drabba dem och 
Allahs vrede faller över dem. Och 
Han har förbannat dem och 
berett helvetet för dem. Och det 
är sannerligen en ond bestäm-
melseort.

8. Och till Allah hör himlarnas 
och jordens härskaror och Allah 
är Mäktig, Vis.

9. Vi har sänt dig som ett vittne 
och en glädjebudbärare och en 
varnare,

10. på det att ni skall tro på Allah 
och Hans sändebud och hjälpa 
honom och hedra honom och så 
att ni kan lovprisa Honom mor-
gon och afton.

11. Sannerligen, de som svär en 
trohetsed till dig, svär förvisso en 
trohetsed till Allah. Allahs hand 
är över deras händer. Så vem 
helst som bryter sin ed, bryter 
den till sin egen förlust, och den 
som uppfyller förbundet som han 
har slutit med Allah, kommer 
Han sannerligen att ge en stor 
belöning.

12. De av ökenaraberna som var 
kvarlämnade, kommer att säga
till dig: ”Våra ägodelar och våra 
familjer gjorde oss upptagna, så 
be om förlåtelse för oss.” De
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13. Nej, ni trodde att sändebudet 
och de troende aldrig skulle åter-
vända till sina familjer, och det lät 
er tycka att det var angenämt för 
era hjärtan, och ni tänkte en ond 
tanke, och ni var ett ödelagt folk.”

14. Och beträffande dem som 
icke tror på Allah och Hans sän-
debud, har Vi förvisso berett en 
brännande eld för de icke troen-
de.

15. Och himlarnas och jordens 
konungarike tillhör Allah. Han 
förlåter vem Han behagar, och 
straffar vem Han behagar. Och 
Allah är Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.

säger det med sina tungor, vilket 
icke finns i deras hjärtan. Säg: 
”Vem kan alls hjälpa er mot
Allah, om Han skulle avse någon 
skada för er, eller om Han skulle 
avse någon förmån för er? Nej, 
Allah är Väl Medveten om vad ni 
gör.

16. När ni går fram till krigsbyte-
na för att taga dem, kommer de 
som hade lyckats bli kvarlämna-
de att säga: ”Låt oss följa med er.” 
De försöker ändra Allahs påbud. 
Säg: ”Ni skall icke följa med oss. 
Så har Allah sagt i förväg.” Då 
kommer de att säga: ”Nej, men ni
missunnar oss.” Så är det icke, i 
själva verket förstår de icke, utom 
något litet.
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17. Säg till ökenaraberna som var 
kvarlämnade: ”Ni skall bli kallade 
att strida mot ett folk med stor 
dristighet, ni skall strida mot 
dem till dess att de underkastar 
sig. Sedan kommer Allah att, om
ni lyder, ge er en god belöning, 
men om ni vänder ryggen till, 
liksom ni tidigare vände era
ryggar till, kommer Han att straf-
fa er med ett smärtsamt straff.”

18. Det vilar inget klander över 
den blinde, icke heller vilar det 
klander över den lame, icke heller 
vilar det klander över den sjuke, 
om de icke går fram i strid. Och 
den som lyder Allah och Hans 
sändebud, kommer Han att låta 
träda in i paradisets trädgårdar 
genomflutna av bäckar, men den 
som vänder ryggen till, kommer 
Han att straffa med ett svårt 
straff.

19. Allah var sannerligen väl nöjd 
med de troende när de svor 
trohetseden till dig under trädet, 
och Han visste vad som fanns i 
deras hjärtan, och Han sände 
ned lugn över dem, och Han belö-
nade dem med en nära förestå-
ende seger,

20. och stora krigsbyten som de 
kommer att ta. Och Allah är 
Mäktig, Vis.

21. Allah har lovat er stora krigs-
byten som ni kommer att ta, och 
Han har givit er detta i förväg och 
har hållit människors händer 
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22. och Han har lovat er en annan  
seger, vilken ni ännu icke har 
förmått uppnå, men Allah har 
förvisso omfattat den. Och Allah 
har makt över alla ting. 

23. Och om de som icke tror 
skulle strida med er, skulle de 
helt säkert vända ryggarna till, 
sedan skulle de varken finna 
beskyddare eller hjälpare.

24. Sådan har den av Allahs fast-
ställda sedvänja varit, som tidi-
gare varit i bruk, och du skall icke 
finna någon förändring i Allahs 
fastställda sedvänja.

25. Och det är Han som höll deras 
händer tillbaka från er och era 
händer från dem i Meckas dal, 
efter det att Han hade givit er
segern över dem. Och Allah ser 
allt det ni gör.

tillbaka från er, på det att det 
måtte vara ett tecken för de 
troende, och att Han måtte väg-
leda er på rätt väg,

26. Det är de som icke trodde och 
som utestängde er från den 
heliga moskén och även hindrade 
offerdjuren från att nå sin
offerplats. Och hade det icke varit 
för troende män och troende 
kvinnor som ni icke kände och 
som ni, utan att veta det, kunde
ha trampat ned så att ni kunde 
ha ådragit er en skuld på grund 
av dem, utan att ni visste det
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27. När de som icke trodde hyste 
en högmodig förtrytelse i sina 
hjärtan, okunnighetens dagars 
förtrytelse, sände Allah ned Sitt 
lugn över Sitt sändebud och över 
de troende och fick dem att hålla
fast vid rättfärdighetens ord, och 
de var mer berättigade till den 
och mer värdiga den. Och Allah 
känner allting väl.

skulle Han ha tillåtit er att strida, 
men Han höll er tillbaka på det att 
Han måtte lämna vem Han vill 
tillträde till Sin barmhärtighet.
Om de hade varit klart åtskilda 
från de icke troende skulle Vi 
förvisso ha straffat de som icke 
trodde bland dem, med ett svårt 
straff.

28. Allah uppfyllde sannerligen 
framtidsvisionen för Sitt sände-
bud. Ni skall förvisso träda in i 
den heliga moskén, om Allah vill, 
i trygghet, några med rakade 
huvuden och andra med kort-
klippt hår, och ni kommer icke att 
känna någon fruktan. Men Han 
visste vad ni icke visste. Han har i 
själva verket, förutom det, före-
skrivit för er en seger som är nära 
för handen.

29. Det är Han Som har sänt Sitt 
sändebud med en vägledning och 
sanningens religion, så att Han 
kan låta den råda över alla andra
religioner. Och Allah är Tillräck-
lig som Vittne.
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30. Muhammad är Allahs sände-
bud. Och de som är med honom 
står orubbligt fasta mot de icke 
troende, men varmhjärtade mot 
varandra. Du ser dem att de 
bugar sig i bön och ödmjukt faller 
ned inför Gud, sökande Allahs 
nåd och välbehag. Deras känne-
tecken finns på deras ansikten 
och är spår efter ödmjuka nedfall 
inför Gud. Detta är deras beskriv-
ning i Toran. Och deras beskriv-
ning i Evangeliet är som ett 
sädeskorn som sänder fram sin 
grodd och sedan gör den stark, 
sedan blir den tjock och står fast 
med sin stam, fröjdande sånings-
männen, så att Han kan låta de 
icke troende koka av vrede vid 
åsynen av dem. Allah har lovat 
förlåtelse och en stor belöning åt 
dem som tror och gör goda gär-
ningar.
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Kapitel 49

AL-HUDJURÁT

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) efter 

erövringen av Mecka (mákka) och innehåller nitton verser.

Efter det att olika stadier av den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid var med honom, andliga skönhet och 

upphöjdhet beskrivits i föregående kapitel, förklaras här det 

ansvar som vilar på hans följeslagare och att det varken är 

tillbörligt att de höjer sina blickar när de samtalar med honom 

eller att de höjer sina röster. Starkt missnöje visas mot de 

människor som ropar på den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, från långt håll och 

besvärar honom genom att förmå honom till att komma ut ur 

sitt hem. 

Därefter beskrivs i vers 10 det bästa tillvägagångssättet för 

att lösa tvister mellan framtida muslimska riken. Det är värt att 

notera att denna fråga inte kunde ställas under den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, tid, 

eftersom sådana riken som skulle komma att tvista med 

varandra inte existerade då. Denna vers lägger således fram ett 

viktigt traktat som inte bara gäller för muslimer utan även för 

andra när det gäller hur tvister skall lösas och försoning 

uppnås.  De grundläggande reglerna i detta sammanhang är:

1.Om två muslimska stater strider mot varandra har

övriga muslimska stater skyldighet att gå samman för att 

sätta stopp för striden, och om någon av de två stridande då 

inte följer uppmaningen så bör de tvingas genom militära 

medel.

2.När de upphör strida bör man sträva efter försoning dem

emellan.



3.Denna försoning bör genomföras med fullkomlig rättvisa

för de båda parterna, eftersom Allah i slutändan älskar de

som agerar rättvist och dem som Allah älskar, låter Han

aldrig misslyckas. Återigen påpekas att även om dessa

föreskrifter gäller muslimer, så är tillvägagångssättet en

ledstjärna för hela mänskligheten.

Därefter berättas det att den egentliga orsaken till splittring 

och oenighet mellan olika folkslag är etnisk. Varje gång ett folk 

visar förakt för ett annat, så anser de sig vara bättre och ha en 

högre ställning. 

Vidare berättas det om olika slags brister i samhället som kan  

leda till splittring.

Sedan förtydligas orsaken till att Allah har delat upp folken i 

olika hudfärger och klaner och stammar. Syftet som anges är 

att det inte är för att man skall kunna bevisa sin överlägsenhet 

över andra, utan för att man enklare skall kunna känna igen 

varandra. När man exempelvis säger att någon är amerikan 

eller tysk, så är det inte för att amerikaner eller tyskar har en 

högre ställning än andra, utan för att man ska kunna känna 

igen och veta vem de är.
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Sura AL-HUDJURÁT
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, ni som tror! Var icke framfu-
siga inför Allah och Hans sände-
bud, utan frukta Allah. Allah är 
sannerligen Allhörande, Allve-
tande.

3. Å, ni som tror! Höj icke rösten 
över Profetens röst, tala icke 
heller högljutt till honom som ni 
talar högljutt till varandra, så att
era gärningar icke blir till intet 
utan att ni märker det.

4. De som sänker sina röster i 
närvaron av Allahs sändebud,  är 
sannerligen de vilkas hjärtan 
Allah har gjort rättfärdiga genom 
prövningar. För dem finns förlå-
telse och en stor belöning.

5. De som börjar tilltala dig hög-
ljutt redan på avstånd från dina 
hus, de flesta av dem saknar 
sannerligen  förståelse.

6. Och om de hade väntat tålmo-
digt till dess att du kom ut till 
dem, hade det varit bättre för 
dem. Men Allah är Synnerligen 
Förlåtande, Barmhärtig.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. Å, ni som tror! Om en orättfär-
dig person framför någon nyhet 
till er, undersök noga rapportens 
riktighet, så att ni icke skadar 
människor i okunnighet, och se-
dan ångrar vad ni gjorde.

8. Och vet att Allahs sändebud är 
bland er; om han skulle följa era 
åsikter i de flesta frågor, skulle ni 
sannerligen råka illa ut, men 
Allah har gjort tron kär för er och 
har låtit den tyckas era hjärtan 
vacker, och Han har gjort otro, 
ondska och olydnad förhatliga för 
er. Sådana är sannerligen de som 
följer den rätta vägen,

9. genom Allahs nåd och Hans 
ynnest. Och Allah är Allvetande, 
Vis.

10. Och om två grupper av troen-
de strider mot varandra, mäkla 
fred mellan dem. Sedan, om en av 
dem efter det  överträder mot den 
andra, bekämpa då den grupp 
som begått överträdelsen till dess 
att den återvänder till Allahs 
befallning. Sedan om den åter-
vänder, mäkla fred mellan dem 
med rättvisa och handla rättfär-
digt. Allah älskar sannerligen de 
rättrådiga.
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11. Alla troende är förvisso brö-
der. Så mäkla fred mellan era  
bröder och frukta Allah så att 
barmhärtighet måtte visas er.
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12. Å, ni som tror! Låt icke ett folk 
förlöjliga ett annat folk, som 
kanske är bättre än de själva, 
låt icke heller kvinnor förlöjliga 
andra kvinnor, som kanske är 
bättre än de själva. Baktala icke 
ert eget folk och smäda icke heller 
varandra med öknamn. Det är 
sannerligen illa att få dåligt rykte 
efter att ha utövat tron, och syn-
darna är de som icke ångrar sig.

13. Å, ni som tror! Undvik  att 
inlåta er på alltför mycken 
misstänksamhet, ty  vissa miss-
tankar är förvisso en synd. Och 
spionera icke heller  eller baktala 
varandra. Skulle någon av er 
vilja äta sin döde broders kött? Ni 
skulle förvisso avsky det. Och 
frukta Allah, Allah är förvisso 
Ofta Återvändande med Med-
lidande och Barmhärtig.
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14. Å, mänsklighet, Vi har skapat 
er från man och kvinna, och Vi 
har gjort er till klaner och 
stammar så att ni kan känna igen 
varandra. Den mest hedervärde 
bland er i Allahs ögon är san-
nerligen den som är mest rätt-
färdig bland er. Allah är förvisso 
Allvetande, Allt Underkunnig.
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15. Öknens araber säger: ”Vi 
tror.” Säg: ”Ni har icke trott ännu, 
utan säg hellre: ’Vi har  antagit 
islam’, ty den sanna tron har 
ännu icke trängt in i era hjärtan.” 
Men om ni lyder Allah och Hans 
sändebud kommer Han icke att 
dra ifrån något från era gärn-
ingar. Allah är förvisso Synner-
ligen Förlåtande, Barmhärtig.

16. Troende är enbart de som 
uppriktigt  tror på Allah och Hans 
sändebud och sedan icke tvivlar,  
utan kämpar med sina ägodelar 
och sina personer för Allahs sak. 
Det är de som är sannfärdiga.

17. Säg: ”Vill ni undervisa Allah i 
er tro fastän Allah känner allt 
som finns i himlarna och allt som 
finns på jorden, och Allah till fullo
vet alla ting?”
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18. De tror att de har visat dig en 
ynnest genom att antaga islam. 
Säg: ”Skryt icke om ert antagan-
de av islam som en ynnest mot 
mig. I stället är det ni, som Allah 
har gynnat genom att vägleda er 
till den sanna tron, om ni är 
sannfärdiga beträffande ert på-
stående om att vara troende.”

19. Allah känner sannerligen till 
himlarnas och jordens hemlig-
heter. Och Allah ser allt vad ni 
gör.
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Kapitel 50

QÁF

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka). Det innehåller fyrtiosex verser.

Kapitlet börjar med förkortningen (   qáf). Enligt framstående 

lärde män är ”Qáf” en förkortning för ”Besittaren av makt” 

(      qadír). Det påföljande ordet är Qur’an som också inleds 

med bokstaven Q, (qáf). Därefter nämns ett yttrande hos de som 

förnekar Guds allsmäktighet och som undrar hur Allah kan ha 

makt att uppresa någon på domens dag när alla dött och blivit 

stoft? Enligt dem är detta något ”avlägset”, alltså ologiskt. Allah 

säger att: Förvisso känner Vi till vad jorden minskar av dem, 

men trots allt har Vi makt att återsamla deras utspridda 

partiklar. Deras uppmärksamhet riktas mot himlens 

utbredning och att de inte kan utpeka en enda defekt i 

skapelsen. Hur kan de i sådana fall förneka dess Skapares 

allsmäktighet?

Sedan står det att: Vi förvisso är medvetna om de tankar som 

uppstår i deras sinnen, eftersom Vi står människan närmre än 

hennes egen halspulsåder (vers 17).

Därefter förutspås det att människorna förvisso kommer att 

uppresas, och med de uppresta kommer även en som skall driva 

på dem och en som skall bära vittnesbörd.  

Beträffande helvetet beskrivs det att trolösa människor, i på 

varandra följande grupper, kommer att bli dess bränsle. Det är 

ett helvete vars buk aldrig kommer att mättas. När Allah genom 

en metafor kommer tillfråga det om dess buk har mättats, så 

kommer det bildligt att svara: ”Finns det fler?” (vers 31). 

I motsats till detta kommer paradiset att föras närmare de 

rättfärdiga. Orden (       gháira bá’idin) närmare, alltså ”inte 



avlägset” innebär även att detta absolut inte är långsökt. Den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

uppmanas således att bemöta motståndarnas skällsord med 

tålamod. Förvisso kommer de profetior som nämnts i den Ädla 

Qur’anen att besannas. Förmana därför den som fruktar Min 

varning med den Ädla Qur’anen (vers 40-46).

Detta innebär inte att den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, uteslutande kommer att förmana den 

som räds varningen. Hans förmaning gäller hela världen, men 

endast den som räds varningen kommer att gynnas av den.

929



Sura QÁF
(Uppenbarad före hidjra)

2. Qáf.* Vi lägger fram den 
Strålande Qur’anen som ett vittne 
om din sanning.

3. Men de undrar över att det har 
kommit en varnare till dem från 
deras egna led. Och de icke 
troende säger: ”Detta är något  
underligt,

4. vad! När vi är döda och har 
blivit till stoft, skall vi uppresas 
till liv igen? Det är ett återvändan-
de som är långt ifrån det möjliga.”

5. Vi vet hur mycket jorden för-
minskar dem och hos Oss finns 
en bok som bevarar allt.

6. Nej, de förkastade sanningen 
när den kom till dem, och så 
befinner de sig i ett tillstånd av 
förvirring.

7. Ser de icke på skyn ovanför 
sig, hur Vi har gjort den och 
smyckat den, och det finns inga 
sprickor i den?

8. Och jorden, Vi har utbrett den, 
och placerat stadiga berg på den, 
och Vi har låtit varje slag av 
vackra arter gro därpå,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

*50:2 Besittaren av makt.
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10. Och från skyn sänder Vi ned 
vatten som är fullt av välsignelse, 
och med det framställer Vi träd-
gårdar och säd att skörda,

11. och höga palmträd med 
skidor staplade den ena på den 
andra,

12. som ett underhåll för Våra 
tjänare, och med det upplivar Vi 
ett dött land. Så skall även upp-
ståndelsen vara.

13. Noaks folk förkastade san-
ningen före dem och så gjorde 
källans folk och Thamúd,*

14. och ’Ad, och Farao och Lots
bröder,

15. och Skogens inbyggare* och 
folket i Tubba.* De alla förkasta-
de sändebuden med det resulta-
tet att Mitt förebådade straff 
drabbade dem.

16. Blev Vi då trötta av den första 
skapelsen? Nej, men de är förvir-
rade beträffande den nya skapel-
sen.

17. Och Vi har förvisso skapat 
människan och Vi vet vad hennes 
ego viskar till henne och Vi är 
henne närmare än till och med 
hennes halspulsåder.

9. som medel till upplysning och 
som en påminnelse till varje tjä-
nare som vänder sig till Gud.
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*50:13 Gamla arabiska stammar.
*50:15 Gamla arabiska stammar.
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19. yttrar hon icke ett ord utan 
att det bredvid henne finns en 
änglavakt redo att uppteckna det.

20. Och dödens dvala kommer 
förvisso. Det här är det du försök-
te  springa  ifrån.

21. Och trumpeten skall blåsas:  
Detta är  löftets dag.

22. Och varje själ skall komma 
fram och tillsammans med den 
kommer det att finnas en ängel 
som skall driva på den och en
ängel som skall bära vittnesbörd.

23. ”Du var obekymrad om detta,  
nu har Vi lyft bort din slöja från 
dig och skarp är din syn  denna 
dag.”

24. Och hennes följeslagare kom-
mer att säga: ”Detta är vad jag 
har färdigt av hennes protokoll.”

25. ”Kasta ni två in varje otack-
sam fiende till sanningen, i 
helvetet,

26. förhindrare av gott, överträ-
dare, tvivlare,

18. När de två upptecknande 
änglarna upptecknar människor-
nas gärningar, en sittande på 
hennes högra och  den andra  på 
hennes vänstra sida,
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29. Gud kommer att säga: ”Gräla 
icke i Min närvaro; Jag gav er 
varningen i förväg,

30. ordet från Mig kan icke 
ändras, och Jag är icke det 
minsta orättvis mot Mina tjäna-
re.”

31. På den dagen kommer Vi att 
säga till helvetet: ”Har du fullt?” 
Och det kommer att svara: ”Finns 
det fler?”

32. Och himlen kommer att föras 
nära de rättfärdiga, icke längre 
avlägsen.

33. ”Det här är det som utlovades 
er, till var och en som ständigt 
vände sig mot Gud och gav akt på 
sina handlingar,

34. som fruktade Gud, den Nåde-
rike, i ensamhet och kom till 
Honom  med ett botfärdigt hjärta.

35. Träd ni dit in i frid. Detta är 
evighetens dag.”

36. I det kommer de att få allt de 
önskar och en hel del mer hos 
Oss.

27. som satte upp en annan gud 
bredvid Allah, så kasta ni två 
verkligen in henne i den svåra 
pinan.”

28. Hennes medhjälpare kommer 
att säga: ”Å, vår Herre, det var 
icke jag som fick henne till
att göra uppror, utan hon själv 
hade gått alltför långt i vill-
farelse.”
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39. Och Vi skapade sannerligen 
himlarna och jorden och allt som 
är mellan dem i sex perioder och 
Vi kände ingen utmattning.

40. Så bär med tålamod det de 
säger och fira din Herres lovpris-
ning före solens uppgång och före 
dess nedgång,

41. och lovprisa du Honom även 
under en del av natten, och efter 
föreskrivna knäfall.

42. Och hör! På den dagen när en 
utropare kommer att upphäva ett 
rop från en närbelägen plats,

43. den dagen när de förvisso 
kommer att höra  vindstöten, det 
kommer att vara dagen för upp-
stigandet ur gravarna.

44. Det är sannerligen Vi Som ger 
liv och orsakar död, och till Oss är 
det slutliga återvändandet.

37. Och hur många generationer 
som var mäktigare än dem i makt 
har Vi icke förintat före dem!  Men 
när straffet kom färdades de 
omkring i länderna. Fanns det 
någon tillflyktsort för dem?

38. I det finns det sannerligen en 
påminnelse för den som har ett 
hjärta, eller som upplåter sitt öra 
och är uppmärksam.
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46. Vi vet bäst vad de säger och 
du har icke fått i uppdrag att  
tvinga dem på något sätt. Så 
förmana den som fruktar Min 
varning med hjälp av Qur’anen.

45. På den dagen när jorden kom-
mer att klyvas itu ovanifrån och 
de kommer skyndsamt fram, det 
kommer att bli en samling till-
sammans, helt lätt för Oss.
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Kapitel 51

ADH-DHARIÁT

Detta kapitel (sura) är bland de tidigaste under perioden i 

Mecka (mákka). Det innehåller sextioen  verser.

I inledningen av kapitlet har profetiorna från de tidigare 

kapitlen, bland annat de om paradiset och helvetet 

konstaterats vara lika sanna som det samtal Qur’anens läsare 

för mellan varandra. 

I kapitlet har framtida krig framställts som bevis. Syftet är att 

då människor får se övertygande bevis på att profetiorna 

besannats, så kommer de inte längre att ha något tvivel om att 

den profet som av Gud, den Allvetande, tilldelats kännedom om 

det osedda, även tilldelats kännedom om livet efter detta.

I vers 2 står det: ”Vid spridarna som sprider …” Denna 

profetia har uppfyllts ordagrant, eftersom frön idag kan spridas 

genom flygplan och helikoptrar som bär på tunga laster. Trots 

denna last färdas de mycket snabbt, och de förmedlar även 

viktig information och underrättelser till både dominanta och 

underordnade makter. Genom att föra fram alla dessa som 

vittnen och bevis kan slutsatsen dras att det som människorna 

utlovats förvisso kommer att inträffa, och domens dag kommer 

att inträffa både för värdsliga makter i det här livet och för hela 

mänskligheten i livet efter detta.

Därefter görs det tydligt att dessa fröspridare och lastbärare 

inte kommer att färdas på land, utan att de kommer att sväva i 

luften. Således förs himlen fram med sina färdvägar till vittne. 

Om man lyfter sin blick idag kan man finna spår av dessa 

färdvägar. Slutsatsen av allt detta är alltså att de icke troende 

hamnat långt bort på villovägar genom att ha förnekat livet efter 

detta. Om den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare 



med honom, ord yttrats på måfå hade han också fallit i glömska 

på samma sätt som alla spåmän fallit i glömska, men han 

kommer att vara kvar för evigt.

Orden är fyllda av mirakulösa uttryck. Efter att ha nämnt de 

himmelska fröspridarna riktas läsarens uppmärksamhet mot 

att alla deras förnödenheter kommer från himlen, men det finns 

även en himmelsk proviant vars innersta natur människan inte 

kan begripa, och som även änglarna förses med. Det berättas 

om profeten Abrahams, frid vare med honom, gäster, vilka var 

änglar som uppenbarade sig i mänsklig skepnad för honom. 

När profeten Abraham, frid vare med honom, bjöd dem på det 

allra bästa slag av proviant som är viktig för mänsklig 

överlevnad, så vägrade de att ta emot den eftersom den proviant 

som de försågs med var av en annan art. Efter berättelsen om 

profeten Abraham, frid vare med honom, berättas det även om 

många andra tidigare profeter. 

Därefter kommer en vers som talar om att himlen ständigt 

breder ut sig, vilket ingen människa ens kunde föreställa sig 

under den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, tid. Under vår samtid har astronomer konstaterat 

att universum ständigt breder ut sig, till dess att det på en 

fastställd tid (              adjálun musámman) dras samman till en 

central punkt. 

Angående behovet av förnödenheter fastslås det att alla 

mänskliga och himmelska varelser står i behov av någon slags 

proviant. Det finns bara ett Väsen som inte är i behov av detta, 

det är Allah, som är Den Som förser alla.
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Sura ADH-DHARIÁT
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid spridarna som sprider, en 
genomgripande spridning,

3. sedan vid dem som bär tunga 
bördor,

4. sedan vid dem som skyndar 
fram utan ansträngning,

5. sedan vid dem som fördelar 
maktbefogenheten,

6. det vilket ni har lovats är 
förvisso sant,

7. och domslutet  kommer för-
visso att falla.

8. Och vid himlen full av spår,

9. ni har sannerligen  olika åsik-
ter.

10. Endast den kommer att ledas 
bort från den utlovade sanningen 
som passar att ledas bort.

11. Förbannade vare förmodar-
na,

12. som drunknar djupt i för-
sumlighet.

13. De frågar: ”När kommer do-
mens dag?”

14. ”Det kommer att bli på den
dagen när de kommer att plågas i 
elden.

15. Smaka ni på konsekvensen 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. Men de rättfärdiga kommer 
helt förvisst att vara mitt ibland  
paradisets trädgårdar och källor,

17. erhållande  vad deras Herre 
vill skänka dem, ty de brukade 
göra goda  gärningar dessförin-
nan,

18. de brukade bara sova under 
en liten del av natten,

19. och  i dagens gryning bad  de 
om  förlåtelse,

20. och i deras rikedom finns en 
andel som tillhör tiggaren och 
den nödlidande.

21. Och på jorden finns tecken för 
dem som har trosförvissning,

22. och  även  i er själva. Vill ni då 
icke se?

23. Och i himlen finns ert 
uppehälle och även det som ni 
har lovats.

24. Och vid himlens och jordens 
Herre! Det är verkligen sannin-
gen, precis som det är sant att ni 
talar.

25. Har berättelsen om Abra-
hams ärade gäster nått dig?

26. När de kom till honom och  
sade: ”Frid!” svarade  han: ”Frid 
vare med er.”  De var alla främlin-
gar.

av era illdåd. Detta är vad ni 
skyndade mot.”
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28. och han placerade den 
framför dem. Han sade: ”Vill ni 
icke äta?”

29. Och han  blev orolig på grund 
av dem. De sade: ”Frukta icke.” 
Och de gav honom glädjebuds-
kap om  en kunskapsrik son.

30. Då kom hans hustru fram, 
blev förlägen och slog händerna 
för ansiktet och sade: ”En ofrukt-
sam gammal kvinna!”

31. de sade: ”Trots detta har din 
Herre sagt det. Han är förvisso 
den Vise, den Allvetande.”

32. Abraham  sade: ”Vilket är nu 
ert ärende, å, ni som har blivit 
sända?”

33. De sade: ”Vi har sänts till ett 
syndigt folk,

34. så att vi kan sända ned stenar 
av lera över dem,

35. märkta av din Herre för
dem som är skyldiga till över-
trädelser.”

36. Och därifrån hämtade Vi ut 
sådana av de troende som var 
där.

37. Och där fann Vi bara ett hus 
med sådana som var muslimer.

38. Och Vi lämnade ett tecken i 
det för dem som fruktar  det 
smärtsamma straffet.

27. Och han smög sig till sitt 
hushåll och hämtade en gödd  
kalv,
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39. Och Vi lämnade ett annat 
tecken i Moses när Vi sände 
honom till Farao med en klar 
befogenhet.

40. Tillsammans med sina stam-
hövdingar vände han sig bort från 
Moses och sade: ”En trollkarl, 
eller en galning.”

41. Så Vi grep honom och hans 
härskaror och kastade dem i 
havet, och bara han själv var att 
klandra.

42. Och i ’Ads stam fanns det ett 
tecken, när Vi sände den 
förstörande vinden mot dem,

43. den lämnade ingenting av det 
den kom till, utan gjorde det till 
något liknande ett förmultnat 
ben.

44. Och det fanns ett tecken i 
Thamúds stam  när det sades till 
dem: ”Roa er för ett tag.”

45. Men de gjorde uppror mot sin 
Herres befallning. Så åskviggen 
hann upp dem medan de stir-
rade,

46. och de förmådde icke resa sig 
igen, icke heller var de i stånd att 
försvara sig själva.

47. Och före dem förintade Vi 
Noaks folk, de var ett olydigt folk.
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48. Och Vi har byggt himlen med  
kraft, och Vi fortsätter sannerli-
gen att utvidga den.

49. Och Vi har brett ut  jorden, 
och hur utmärkt ordnar Vi icke 
alla ting!

50. Och av allting har Vi skapat  
par, på det att ni måtte tänka 
efter.

51. Fly ni därför till Allah. Jag är 
förvisso bara en varnare till er 
från Honom.

52. Och sätt icke upp en annan 
gud bredvid Allah. Jag är förvisso 
bara en varnare till er från 
Honom.

53. Trots det kom det icke något 
sändebud till dem som levde före 
dem, utan att de sade: ”En troll-
karl eller en galning.”

54. Har de anbefallt den inställn-
ingen till varandra? Nej, de är alla 
ett upproriskt folk.

55. Så vänd bort ifrån dem, och 
du kommer icke att klandras.

56. Och fortsätt förmana, en 
förmaning gagnar förvisso de 
troende.
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57. Och Jag har icke skapat Djin-
ner och människor, utom för att 
de skall dyrka Mig.
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58. Jag önskar inget bidrag från 
dem, icke heller önskar Jag att de 
skall föda Mig.

59. Det är förvisso Allah, Som är 
den Store Upprätthållaren, Styr-
kans Herre, den Starke.

60. Deras öde, vilka gjort fel,  
skall förvisso bli likt det som 
folket av deras slag erhöll, så låt 
dem icke utmana Mig till att 
skynda på straffet.

61. Ve då dem som icke tror, på 
grund av den deras dag, vilken de 
har lovats!
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Kapitel 52

AT-TÚR

Detta kapitel (sura) är ett av de inledande kapitlen från perioden 

i Mecka (mákka) och innehåller femtio verser.

Även det här kapitlet inleds med vittnesmål från himlen. Det 

första vittnesmålet är ”berget” (    at-túr) på vilket profeten 

Moses, frid vare med honom, mottog profetian om att en profet 

med mycket högre status än han själv skulle komma, det vill 

säga profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom. Sedan svärs en ed vid en skrift som nedtecknats på 

skinn. Eftersom man i gamla tider brukade skriva på skinn, 

berättas det att denna skrift nedtecknades på lösa bitar av 

skinn. I denna skrift finns även profetian om Allahs tempel som 

kommer att fyllas med rättfärdiga människor och av andlighet. 

Ännu en gång påpekas att himlen med sitt upphöjda tak och det 

stormiga havet och det vatten som verkar mellan dessa båda ger 

upphov till allt liv.

Efter alla dessa vittnesmål från himlen varnar Allah för den 

dag då himlen kommer att skälva kraftigt och världsmakter 

stora som berg kommer att rubbas, och allt kommer att 

splittras och spridas ut på jorden. Den dagen kommer 

förnekarna att uppleva en enorm ödeläggelse på jorden.

Därefter varnas förbrytare för helvetet, och de rättfärdiga får 

glädjebudskapet om paradiset. Den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, uppmanas att ihärdigt 

förmana människorna, och Allah säger: Å, Sändebud! Dina ord 

är inte som gissningar av spåmän, och inte heller är du 

vanvettig. Dina ord och den skrift som uppenbaras för dig 

förkastar denna tanke. Var därför tålmodig i att förmedla din 

Herres budord. Du är under Vår tillsyn, alltså ständigt i Vårt 



beskydd. Och förhärliga din Herre med Hans lovprisning, vare 

sig du ställer dig upp för att be under natt eller dag. Be till din 

Herre även när stjärnorna gått ner.
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Sura AT-TÚR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid berget,

3. och vid den inskrivna boken

4. på ovikt pergament,

5. och vid det ofta besökta huset,

6. och vid det upplyfta taket,

7. och vid det svällande havet,

8. skall din Herres straff förvisso 
komma.

9. Det finns ingen som kan 
hindra det.

10. På den dagen när himlen 
kommer att häva sig i stort 
tumult,

11. och bergen kommer att  röra 
sig i en stor rörelse,

12. ve dem som förkastar san-
ningen på den dagen,

13. som ägnar sig åt fåfängt tal 
för nöjes skull,

14. den dagen då de skall kastas 
in i helvetets eld med ett häftigt 
kast.

15. ”Detta är elden vilken ni be-
handlade som en lögn,

16. är då detta trolldom eller ser 
ni icke?

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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17. Brinn ni däri, och vare sig ni 
visar tålamod eller icke visar det 
kommer det att vara samma sak 
för er. Ni vedergälls enbart för det 
ni brukade göra.”

18. De rättfärdiga kommer för-
visso att vara i paradisets träd-
gårdar och i lycksalighet,

19. fröjdande sig över det som 
deras Herre har skänkt dem, och 
över att deras Herre har räddat 
dem från eldens straff.

20. ”Ät och drick i glädje som 
belöning för det ni brukade göra,

21. och luta er mot schäslonger 
ordnade i rader.” Och som ledsa-
gare skall Vi låta dem umgås med 
fagra jungfrur, som har stora, 
vackra ögon.

22. Och de som tror och vars barn 
följer dem i tro, dem kommer Vi 
att förena med deras barn. Och Vi 
kommer icke att minska något 
från deras gärningars belöning. 
Varje människa går i borgen för 
det hon har förvärvat.

23. Och Vi skall skänka dem ett 
överflöd av frukt och kött, sådant 
som de önskar sig.

24. Där kommer de att, från den 
ene till den andre, räcka en 
bägare i vilken det icke finns vare 
sig lättsinne eller synd.
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25. Och där kommer deras egna 
ungdomar att passa upp på dem,  
som om de vore välbevarade 
pärlor.

26. Och de kommer att vända sig, 
till varandra och ställa frågor.

27. De kommer att säga: ”Före 
detta när vi var hos vår familj, var 
vi oerhört rädda för Guds missnö-
je,

28. men Allah har varit nådig mot 
oss och har räddat oss från den 
glödheta vindens plåga,

29. vi brukade be till Honom 
förut. Han är förvisso den Väl-
görande, den Barmhärtige.”

30. Förmana då. Genom din 
Herres nåd är du varken en 
spåman eller en galning.

31. Säger de: ”Han är en poet; vi 
väntar på någon hemsökelse som 
tiden kommer att föra med sig 
över honom?”

32. Säg: ”Vänta ni då, jag är också 
med er bland dem som väntar.”

33. Påbjuder deras intellekt och  
förnuft dem detta eller är de ett 
upproriskt folk?

34. Säger de: ”Han har hittat på 
det?” Nej, men de vill icke tro.
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35. Låt dem då framställa en 
berättelse lik denna, om de talar 
sanning.

36. Har de skapats från ingen-
ting, eller är de själva skaparna?

37. Skapade de himlarna och 
jorden? Nej, men de har ingen tro.

38. Äger de din Herres skatter, 
eller är de dess väktare?

39. Har de till himlen en stege 
med hjälp av vilken de obemärkta  
kan  lyssna. Låt då deras lyssna-
re visa ett entydigt bevis.

40. Har Han döttrar och ni har 
söner?

41. Ber du dem om en belöning så 
att de tyngs ned av en skuldbör-
da?

42. Har de kunskap om det 
osedda, så att de skriver upp 
den?

43. Planerar de en sammansvärj-
ning? Men det är de  icke troende  
som kommer att bli offer för  
sammansvärjningen.

44. Har de en gud annan än 
Allah? Upphöjd är Allah över allt 
det de tillskriver Honom.
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45. Och om de ser ett stycke av
ett moln komma ned, säger de: 
”Snart kommer moln att komma, 
staplade lager på lager.”

46. Så lämna dem ifred till dess 
att de möter sin utlovade dag, på 
vilken de kommer att träffas av 
åsknedslag,

47. den dag när deras planerande 
icke alls skall gagna dem, icke 
heller skall de bli hjälpta.

48. Och för dem som handlar 
orätt finns det i sanning ett straff 
utöver det. Men de flesta av dem 
vet icke.

49. Så vänta tålmodigt på din 
Herres dom, ty du står förvisso 
inför Våra  ögon, och fira din 
Herre med Hans lovprisningar 
när du stiger upp från sömnen,

50. och lovprisa du Honom även 
under en del av natten och när 
stjärnorna förbleknar.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades direkt efter migrationen till 

dåvarande Abessinien under det femte året efter att den Helige 

Profeten, Allahs frid och välsignelser vare med honom, 

förkunnade sitt anspråk på profetvärdigheten. Kapitlet 

innehåller sextiotre verser.

Det här kapitlet heter ”stjärnan” (       an-nádjm), och i slutet 

på det föregående kapitlet talas det också om ”stjärnornas 

nedgång” (              idbár an-nudjúm). Därefter riktas fokus mot 

avgudadyrkarna och den stjärna som de dyrkar. Det förutspås 

att den ska falla, och det berättas att detta inte är något påfund 

av den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, eftersom han aldrig talar på eget bevåg eller av eget 

önskemål.

I slutet på det föregående kapitlet adh-dhárijat, kapitel 51, 

beskrivs  Allahs  attribut. Han  är  ”Styrkans  Herre” (               

dhul-qúwwatil-matín) och ”den Store Uppehållaren” (       arraz-

záq). Här konstateras Allah även är ”den Mäktiga Styrkans 

Herre” (        shadíd-ul-qúwa) och ”Innehavaren av Stor       

Kraft och Enastående Vishet” (          dhú-mírra).

Därefter inleds skildringen av himlafärden (          al-mi’rádj). 

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, närmade sig sin Herre, och Allah vände Sig barmhärtigt 

mot honom, och de blev som samma sträng förenad från två 

bågar. Dessa verser har en mycket komplicerad innebörd och 

har tolkats på olika sätt. Den här händelsen handlar inte om 

någon specifik himmel, utan talar om en mirakulös upplevelse 

som Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, upplevde i sitt hjärta. Det är en vision som saknar 
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motstycke i någon annan profets liv. Profetens hjärta lyfte av 

kärlek till Allah mot horisonten, och Allah nedsteg i Sin kärlek 

till Sin tjänares hjärta.” Strängen som förenades från de två 

bågarna (            qába qausáin) innebär att den Helige Profeten, 

frid vare med honom, blev som en och samma sträng som den 

som fanns mellan Allahs och Profetens båge. Den pil som sköts 

från Allahs båge var densamma som avfyrades från den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, båge. 

Denna tolkning är i exakt överenstämmelse med versen ”Och du 

kastade icke när du kastade, utan det var Allah som kastade,”

(                              wá má rámaita ídh rámaita wa lakín-

nallaha ramá) (8:18). Detta är alltså versens egen tolkning.

Sedan förnekas tanken på att denna himmelsfärd var fysisk, 

då det står (                    má kádhaba al-fuwádu ma ra’á). Hjär-

tat ljög inte om vad det såg (vers 12). Profetens hjärta ljög icke 

beträffande det han såg i sin vision. Det var inte de fysiska 

ögonen som såg Allah, utan det var den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, hjärtas öga som såg 

Allah, och som inte ljugit om detta. 

Därefter berättas det om ”Sidr-trädet” (       sídra) som är som 

en avgränsning mellan Allah och människorna. Tidigare var det 

en sedvana hos araberna, och det förekommer än idag, att där 

en jordägares marker slutar och en annan tar vid så planterade 

man taggiga ”Sidr-träd”, för att avgränsa dem. Det fanns 

således inget Sidr-träd i himlen som den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, inte kunde passera. 

Den tolkning som gjordes av vissa medeltida exegeter är 

mycket underlig. Den egentliga betydelsen är att den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

uppnådde en så hög närhet till Allah att det inte är möjligt för 

någon annan människa att nå dit. Därefter förekommer enbart 

de gudomliga egenskaper som är unika för Guds Väsen. 

Sedan berättas det om avgudadyrkarnas uppdiktade gudar 
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vars existens saknar bevis. Avgudadyrkarnas kunskap grundar 

sig bara på förmodanden.

Uttrycket ash-shi’ra (     ) hänvisar till den stjärna som 

avgudadyrkarna ansåg vara sin gud.

Slutligen nämns kortfattat och avskräckande för andra, det 

öde som tidigare avgudadyrkande folk gått till mötes.
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Sura AN-NÁDJM
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid stjärnan när den faller,

3. er följeslagare har varken tagit 
miste eller irrat vilse,

4. icke heller talar han på eget 
bevåg.

5. Det är ingenting annat än en 
ren uppenbarelse, uppenbarad 
av Gud.

6. Den Mäktiga Styrkans Herre 
har lärt honom,

7. Innehavaren av Stor Kraft.  
Sedan satte Han Sig på Sin tron.

8. Och Han uppenbarade Sitt ord 
när Han var vid den högsta 
horisonten.

9. Då drog han (profeten) sig 
närmare Gud, sedan sänkte han 
sig ned till mänskligheten.

10. Så att han blev, som vore han 
en sträng förenad från två bågar, 
eller ännu närmare.

11. Sedan uppenbarade Han det 
som Han uppenbarade för Sin 
tjänare.

12. Profetens hjärta ljög icke 
beträffande det han såg.

13. Vill ni då disputera med 
honom om det han såg?

14. Och han såg Honom helt 
förvisst även en andra gång,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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28. De som icke tror på det till-
kommande, ger änglarna kvinnli-
ga namn,

29. men de har ingen kännedom 
om dem. De följer ingenting 
annat än gissningar, och giss-
ningar hjälper icke mot sanning-
en.

30. Så vänd bort ifrån honom 
som vänder ryggen till Vår ihåg-
kommelse, och icke söker något 
annat än denna världens liv.

31. Det är det yttersta de har av
kunskap. Din Herre känner 
sannerligen bäst den som irrar 
bort från Hans väg, och Han
känner bäst den som följer 
vägledningen.

32. Och till Allah hör allt som 
finns i himlarna och allt som 
finns på jorden, så att Han kan 
vedergälla dem som handlar illa i 
enlighet med det de har gjort och  
att Han belönar dem som gör gott 
med det som är bäst,

33. dem som skyr allvarliga 
synder och otillbörlighet, utom 
mindre fel. Din Herre är sannerli-
gen vidsträckt i förlåtelse. Han 
känner er  sannerligen väl från 
den tid då Han skapade er från  
jorden och då ni var embryos i era 
mödrars sköten. Så tillskriv icke 
er själva renhet. Han känner bäst 
den som är  sant rättfärdig.
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16. nära den eviga boningens 
trädgård.

17. Det var när det som täcker, 
täckte Sidr-trädet.

18. Ögat avvek ej, icke heller 
flackade det.

19. Han såg förvisso det största 
av sin Herres tecken.

20. Berätta nu för mig om Lat och 
’Uzza*,

21. och Manat*, den tredje, en 
annan gudinna.

22. Vad! De manliga för er och de 
kvinnliga för Honom?

23. Det är sannerligen en orättvis 
uppdelning.

24. Dessa är bara namn som ni 
har nämnt, ni och era fäder, för 
vilka Allah icke har sänt ned 
någon befogenhet. De följer ing-
enting utom gissningar och det 
deras själar åtrår, fastän det  
redan  har kommit vägledning till 
dem från deras Herre.

26. Nej, till Allah hör alltings slut 
och allt det som föregår.

25. Finns allt det för människan  
som hon önskar?

27. Och hur mången en ängel 
finns det icke i himlarna, men 
deras medling skall bli till ingen 
nytta, utom efter det att Allah har 
givit tillstånd till vem helst Han 
vill och behagar.
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*53:20-21 Quraish-stammens favoritgudar  i Mecka (mákka).

15. nära det mest avlägsna Sidr-
trädet,
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34. Ser du den som vänder sig 
bort,

35. och ger helt litet, och gör det  
motvilligt?

36. Har han kunskap om det 
osedda så att han kan se?

37. Har han icke blivit upplyst om 
vad som står i Mose skrifter,

38. och om Abrahams, som upp-
fyllde befallningarna?

39. Att ingen bärare av en börda 
skall bära någon annans börda,

40. och det finns ingenting för en 
människa utom hennes an-
strängningars frukter,

41. och att hennes strävanden 
snart kommer att få sitt erkän-
nande,

42. då kommer hon att bli belö-
nad för det med den högsta 
belöningen,

43. och att allt slutligen vänder  
till din Herre,

44. och att det är Han Som låter 
människor skratta och låter dem 
gråta,

45. och att det är Han Som orsa-
kar död och ger liv,

46. och att Han skapar paren, 
man och kvinna,

47. från en spermiedroppe när 
den släpps ut,

48. och att det vilar på Honom att 
frambringa den andra skapelsen,

49. och att det är Han Som beri-
kar och ger ägodelar så att var och 
en är förnöjd,
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50. och att Han är  Sirius Herre,

51. och att Han förintade ’Ads 
första stam,

52. och Thamúds stam, och Han 
lämnade ingen av dem,

53. och Han förintade Noaks folk 
före dem, de var i sanning mycket 
orättfärdiga och synnerligen upp-
roriska,

54. och Han vände Lots folks
undergrävda städer upp och ned,

55. så att det täckte dem, som 
täckte dem.

56. Vilken av din Herres nådegå-
vor vill du då disputera om, å, 
människa?

57. Detta är en varnare av sam-
ma slag som gamla tiders varna-
re.

58. Timmen som skulle komma
har dragit nära,

59. ingen utom Allah kan avvärja 
den.

60. Undrar ni då över denna 
kungörelse?

61. Och skrattar ni och gråter 
icke?

62. Och kommer ni att förbli 
högmodigt obekymrade?

63. Så kasta er ödmjukt ned inför
Allah och tillbed Honom.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiosex verser.

I det föregående kapitlet berättas det om undergången av 

avgudadyrkarnas gud Shi’ra (        ash-shí’ra), vilket förebådar 

att avgudadyrkan och avgudadyrkarnas gudar skall gå under.

I inledningen av kapitel al-qámar förklaras att timmen för 

undergången nu är slagen, och månen har vittnat om detta 

genom att ha gått itu. Med månen åsyftas eran med arabernas 

kungadöme, och denna tolkning är den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, egen. Nu har 

avgudadyrkarnas kungadömes tid upphört för alltid. Och tiden 

för den revolution som skulle inträffa i och med ankomsten av 

den Helige Profeten, Allahs välsignelse och frid vare med 

honom, har kommit.

Sedan kommer en vers som klart visar att avgudadyrkarna 

vid den tiden upplevde att månen gått itu under några 

ögonblick. Angående detta har forskare gjort både felaktiga eller 

många olika tolkningar, men det går inte att förneka den 

händelsen eftersom avgudadyrkarna skulle ha tillbakavisat 

händelsen om de inte bevittnat den. Även de troende hade 

avsagt sig sin tro, eftersom deras tro helt var grundad på den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

sannfärdighet. Genom att uttrycka orden ”en ständig trolldom” 

(               síhrun mústamírrun) (vers 3) vittnar avgudadyrkarna 

i Mecka om att händelsen förvisso har ägt rum, men påstår att 

detta är en trolldom och att Muhammad alltid visar sådana 

”trollkonster”. 

Därefter berättas det återigen om tidigare avgudadyrkande 
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folkslag och att de alla hade ansett profeten av sin tid vara 

galen, och en efter en gick de folken under på grund av sitt 

förnekande och sin fräckhet.

I det här kapitlet  har en viss mening upprepats många 

gånger. Den meningen är: ”Och Vi har sannerligen gjort 

Qur’anen lätt att förstå och komma ihåg.” Det innebär att 

minsta lilla begrundan över de tidigare avgudadyrkande 

folkslagens öde, skänker insikt om att den största förstörelsen 

på jorden har skett genom avgudadyrkan. Men finns det någon 

som låter sig förmanas? Majoriteten av folkslagen i det förflutna 

lät sig inte förmanas, och det gjorde och gör inte heller deras 

efterkommande.
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Sura AL-QÁMAR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Timmen har dragit nära och  
månen har gått itu.

3. Och om de ser ett tecken 
vänder de sig bort från det och 
säger: ”En ständig trolldom.”

4. De har förkastat sanningen 
och följer sina egna fantasier. 
Men alla Guds påbud kommer 
förvisso att verkställas.

5. Och de har redan erhållit stor-
slagna nyheter som innehåller en 
allvarlig varning,

6. fulländad vishet, men förma-
ningarna gagnar dem icke.

7. Vänd dig du därför bort från 
dem. Dagen då sammankallaren 
kommer att kalla dem samman 
till en obehaglig sak,

8. medan deras ögon kommer att 
vara nedslagna och de skall 
komma fram ur sina gravar som 
om de var omkringspridda gräs-
hoppor,

9. skyndande sig mot samman-
kallaren. De icke troende kom-
mer att säga: ”Detta är en hård 
dag.”

10. Noaks folk förkastade san-
ningen före dem, och de förkasta-
de Vår tjänare och sade: ”En 
galning, en som är föraktad.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. Så han bad till sin Herre: ”Jag 
är i underläge, så kom Du till min 
hjälp!”

12. Därpå öppnade Vi himlens 
portar med vatten i strida ström-
mar.

13. Och Vi lät källor springa fram 
ur jorden så de två vattnen möt-
tes i ett syfte som var förutbe-
stämt.

14. Och Vi bar honom på det som 
var gjort av plankor och spik.

15. Den flöt på under Våra ögon, 
en belöning för honom som hade 
blivit förnekad.

16. Och Vi lämnade den som ett 
tecken för de efterföljande släktle-
den. Men finns det någon som tar 
sig i akt?

17. Hur fruktansvärt var då Mitt 
straff och hur fruktansvärd Min 
varning!

18. Och Vi har sannerligen gjort 
Qur’anen lätt att förstå och 
komma ihåg. Men finns det 
någon som tar emot en förma-
ning?
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19. ’Ads stam förkastade san-
ningen. Hur fruktansvärda var då 
Mitt straff och Min varning!

20. Vi sände en rasande vind mot 
dem på den oupphörliga olyckans 
dag,

21. slitande bort folk som om de 
var palmträdens stammar som 
dragits upp med rötterna.
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22. Hur fruktansvärt var då Mitt 
straff och hur fruktansvärd Min 
varning!

23. Och Vi har sannerligen gjort 
Qur’anen lätt att förstå och 
komma ihåg. Men finns det 
någon som tar emot en förma-
ning?

24. Thamúds stam förkastade 
också förmanarna.

25. Och de sade: ”Vad! En av oss 
själva?  En enda individ? Skall vi 
följa honom? Då skulle vi sanner-
ligen sväva i en uppenbar villfa-
relse och vara drabbade av 
vanvett.

26. Har påminnelsen uppenba-
rats endast för honom av oss 
alla? Nej, han är en skrytsam 
lögnare.”

27. I morgon kommer de att veta 
vem den skrytsamme lögnaren 
är.

28. Vi skall sända kamelkon som 
en prövning för dem. Så ge akt på 
dem, å, Salih, och ha tålamod,
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30. Men de kallade på sin kamrat 
och han ställde sig för att hugga 
och han skar av hennes hälsenor.

31. Hur fruktansvärt var då Mitt 
straff och hur fruktansvärd Min 
varning!

29. och säg till dem att vattnet är 
delat mellan dem, varje tid att 
dricka skall respekteras.

32. Vi sände ett enda åsknedslag 
emot dem och de blev likt den 
torra stubben, nedtrampad.

Kapitel 54 AL-QÁMAR Del 27



33. Och Vi har sannerligen gjort 
Qur’anen lätt att förstå och 
komma ihåg. Men finns det 
någon som tar emot en för-
maning?

34. Lots folk förkastade också 
förmanarna.

35. Vi sände en storm av stenar 
på dem utom på Lots familj, 
vilken Vi befriade i den tidiga 
gryningen,

36. som en ynnest från Oss. 
Sålunda belönar Vi den som är 
tacksam.

37. Och han hade sannerligen 
varnat dem för Vårt straff, men de 
betvivlade varningen.
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38. Och de sökte bedrägligt 
vända bort honom från hans 
gäster. Så Vi förblindade deras 
ögon, och sade: ”Smaka nu Mitt 
straff och Min varning.”

41. Och Vi har sannerligen gjort 
Qur’anen lätt att förstå och 
komma ihåg. Men finns det 
någon som tar emot en förma-
ning?

42. Och varnare kom förvisso till
Faraos folk också.

39. Och ett varaktigt straff drab-
bade dem i den tidiga morgonen.

40. Smaka ni nu Mitt straff och 
Min varning.
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44. Är era icke troende bättre än 
dessa? Eller har ni  ett undantag  
i  skrifterna?

45. Säger de: ”Vi är en segerrik 
här?”

46. Härarna skall snart vara 
flyende och de skall vända sina 
ryggar till i flykt.

47. Visserligen är timmen deras 
utlovade tid, och timmen kom-
mer att bli högst olycksbringande 
och mycket bitter.

48. De skyldiga svävar förvisso  i 
en uppenbar villfarelse och  har 
blivit galna.
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43. De förkastade alla Våra teck-
en. Så Vi grep dem som gripandet 
från den som är Mäktig och 
Stark.

51. Och Vår befallning utförs 
genom bara ett ord på samma sätt 
som ögats blinkning.

52. Och Vi har sannerligen för-
intat människor lika er förut.  
Men finns det någon som tar 
emot förmaning?

53. Och allt de har gjort finns 
bevarat  i skrifterna.

50. Vi har i sanning skapat allt i 
lagom mått.

49. På den dagen när de, på sina 
ansikten, kommer att släpas in i 
elden, kommer det att sägas till 
dem: ”Smaka ni helvetets berö-
ring.”

54. Och varje sak, liten eller stor, 
är uppskriven.
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55. De rättfärdiga kommer i 
sanning att befinna sig  mitt 
bland  paradisets trädgårdar och 
bäckar,

56. i  sanningens säte,  hos en 
Allsmäktige Konung.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades under den tidiga perioden i 

Mecka (mákka) och  innehåller sjuttionio verser.

I kapitlet har två skilda begrepp använts för människan och 

den Ädla Qur’anen. Beträffande Qur’anen har det inte nämnts 

att den är en skapelse (    khalq), men däremot berättas att 

människan är en skapelse. På grund av att medeltida muslimer 

inte begrundat kapitlet, så har vissa muslimer ansett Qur’anen 

vara skapad och andra inte. Detta har lett till våldsamma 

strider dem emellan.

I det här kapitlet talas det även om ett mått (         al-mizán) 

och det står att en balans återfinns i hela himlen, och varje höjd 

är beroende av denna balans. Om även gudstroende tjänare 

bevarar denna balans, och aldrig motverkar rättvisan, så 

kommer Allah även skänka dem en upphöjdställning. 

Därefter nämns Djinn och människa upprepade gånger, och 

hur många av Allahs ynnestbevis de kommer att förneka. I detta 

sammanhang berättas det även om skillnaden i skapelsen 

mellan Djinn och människa och att Djinner skapats av eld. 

Under vår tid gör man olika tolkningar av ordet Djinn. En av 

tolkningarna av ordet är att även virus och bakterier är Djinner, 

som vid skapelsens begynnelse bildades genom att flammande 

radioaktiva vågor föll från himlen. Under vår tid är alla 

vetenskapsmän överens om att bakterier och virus bildas 

genom den energi de får från eld.

Därefter tillkännages angående människan en förutsägelse 

som avslöjar en oerhörd vishet och hemligheterna bakom 

skapelsen. Teorin om människans skapelse från blöt lera 

omnämns i alla tidigare skrifter, men människans skapelse 
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från torr klingande lera bakad som keramik (vers 15) är en teori 

som ingen annan skrift beskrivit före den Ädla Qur’anen. Här är 

det inte möjligt att gå in i detalj, men vetenskapsmän känner till 

att det under skapelsen även kom ett stadium där det var viktigt 

att göra skapelsens materia torr i form av torr klingande lera 

torkad som keramik. Sedan omslöt havet åter denna torra 

materia med sina vågor, och därefter inleddes människans 

kemiska utveckling på ett sådant sätt att materian för 

människans skapelse inte återgick till sitt ursprungliga 

tillstånd.

Sedan förutspås att Allah kommer att upphäva det 

avgränsande hindret mellan två hav och att de kommer att flyta 

samma. 

Sedan finns det en annan vers som berättar om något som 

ingen kunde föreställa sig under den tid då den Ädla Qur’anen 

uppenbarades. Människan förmår inte ens att hoppa högre än 

ett fåtal meter. Vem kunde föreställa sig att både stora och små 

människor skulle försöka bryta sig igenom himlarnas och 

jordens gränser (vers 34). Detta försök har inletts med 

människans färd till månen, och försöken att nå ännu 

avlägsnare himlakroppar är i full gång. Men den Ädla Qur’anen 

förutspår att människan inte kan nå universums utkanter 

annat än genom storslagna slutsatser och beräkningar; och 

närhelst hon gör ett fysiskt försök till detta kommer eld och 

smält koppar att falla mot henne. Det råder ingen tvekan om att 

så länge inte vetenskapsmän och astronauter tar till alla 

möjliga slags försvarsmekanismer för att undgå himlakropp-

arnas meteoritregn, så kan de inte resa i rymden i sina kapslar.

Efter en symbolisk beskrivning av helvetet inleds en 

symbolisk skildring av paradiset. Läsare bör vara 

uppmärksamma på att inte tolka denna beskrivning ordagrant. 

Detta är ett metaforiskt språk. Genom att begrunda 

metaforerna kan de insiktsfulla få nya värdefulla insikter. 
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Annars kommer deras tankar att irra runt och inte få ut något 

annat än en fysisk föreställning av paradiset, och de kommer 

inte att begripa mycket beträffande paradiset. Allahs namn är 

således synnerligen välsignat; det är inte möjligt att räkna Hans 

välsignelser. Han är Ärans och Hederns Mästare.



Sura AR-RAHMÁN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Det är Gud, den Nåderike,

3. Som lärde ut Qur’anen.

4. Han har  skapat människan.

5. Han lärde henne  förmågan att 
uttrycka sig klart.

6. Solen och månen löper i sina 
banor enligt en bestämd beräk-
ning.

7. Och örterna och träden under-
kastar sig ödmjukt Hans Vilja.

8. Och himlen har Han lyft högt 
och bestämt måttet,

9. så att ni icke får överskrida 
måttet.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. Och Han har ordnat jorden 
för Sina varelser,

12. på den finns alla slag av 
frukter och palmträd med baljor,

13. och korn med sitt skal och 
väldoftande plantor.

10. Så väg alla ting med rättvisa 
och minska icke något i måttet.



14. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni båda, å, människor och 
Djinner, då förneka?

15. Han skapade människan av 
torr klingande lera, vilken är som 
bränt lergods.

16. Och Djinnen skapade Han
av eldens flamma.

17. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

19. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

18. Herren över två världar i öst 
och Herren över två världar i väst.

20. Han kommer  förvisso att låta 
de två haven smälta samman och 
låta dem mötas.

21. Mellan dem finns nu en 
barriär, de kan icke inkräkta på 
varandra.
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23. Från bådadera kommer det 
pärlor och korall.

24. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

25. Och Hans är de rymliga 
skeppen, lyfta högt som berg på 
havet.

26. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

22. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

27. Allt det som finns på jorden  
kommer att förgås,
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28. och bara din Herre, Ärans och
Hederns Mästare, kommer att 
finnas  kvar.

29. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

30. Allt som finns i himlarna och 
på jorden ber verkligen till Ho-
nom. Varje dag uppenbarar Han 
Sig på ett nytt sätt.

31. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

32. Snart blir Vi färdiga med er,
å, ni två starka makter!
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34. Å, sällskap av Djinner och 
människor. Om ni har makt att 
bryta er igenom himlarnas och 
jordens gränser, bryt då igenom 
dem. Men ni kan icke göra det 
utom med befogenhet.

35. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

37. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

36. En rökfri eldstunga och en 
pelare av rök utan eld skall sän-
das emot er, och ni skall icke vara 
i stånd till att hjälpa varandra.

33. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

38. Och när himlen har rämnat 
itu och blivit röd som rödfärgad 
hud.

39. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?
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40. På den dagen kommer varken 
människor eller Djinner att 
tillfrågas om sin synd.

41. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

42. De skyldiga kommer att 
kännas igen på sina tecken och 
de kommer att gripas i sina
pannluggar och i sina fötter.

43. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

45. mellan det och det häftigt 
kokande vattnet kommer de att 
vandra runt.

46. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

47. Och för den som känner 
fruktan inför sin Herres upp-
höjda ställning finns det två 
trädgårdar.

44. Detta är det helvete, vilket de 
skyldiga förnekar,

48. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?
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49. Båda har många grenar.

50. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

51. I var och en av dem finns det 
två springbrunnar som flödar 
fritt.

52. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?
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53. I dem kommer varje slags 
frukt att finnas i par.

54. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

55. De kommer att luta sig mot 
divaner klädda med tjock brokad 
och stående på mattor. Och de två 
trädgårdarnas frukter kommer 
att finnas inom nära räckhåll. 

56. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

57. I dem kommer även att finnas 
dygdiga jungfrur som lägger band 
på sina blickar, och som varken 
Djinner eller människor kommer 
att ha vidrört före dem.

58. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

59. Som om de vore rubiner och 
små pärlor.

60. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?
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62. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

63. Och förutom dessa två finns 
det två andra trädgårdar.

64. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

65. Mörkt gröna av lövverk.

61. Belöningen för godhet är icke 
något annat än godhet.

66. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?
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67. I dem kommer det också att 
finnas två källor med framvällan-
de vatten.

68. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

69. I dem båda kommer det att 
finnas alla slags frukter och dad-
lar och granatäpplen.

70. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

71. I dem kommer jungfrur att 
finnas, fromma och  vackra.

72. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

73. Ljusa jungfrur med ljuvliga 
mörka ögon, väl skyddade i 
paviljonger.
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76. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

77. Lutande sig mot gröna kud-
dar och vackra mattor.

75. Vilka varken Djinner eller  
människor kommer att ha vidrört 
före dem.

74. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

78. Vilka av er Herres ynnestbe-
vis vill ni två då förneka?

79. Välsignat är din Herres, 
Ärans och Hederns Mästare, 
namn.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande tiden i 

Mecka (mákka) och innehåller nittiosju verser.

I inledningen till det här kapitlet står det att de storslagna 

profetior som nämns i det föregående kapitlet förvisso kommer 

att gå i uppfyllelse. Det nämns särskilt att återuppståndelsen 

efter döden med säkerhet kommer att ske. 

Därefter jämförs de som gjorde uppoffringar i islams 

begynnelse med dem som kommer att göra sådana på senare 

tid. Det framgår att de som har gjort uppoffringar under den 

första tiden och de som kommer att göra det under den senare 

tiden kommer att vara lika varandra i sina uppoffringar och få 

lika status och rang. Många av dem som har gjort uppoffringar 

tidigare kommer att vara överlägsna de senare, både i antal och 

rang. Men det kommer hur som helst att finnas några bland de 

senare som kommer att få samma upphöja status och rang som 

de tidigare fick.

Sedan nämns även de olycksaliga i de båda epokerna. De 

förklaras höra till den vänstra sidan, och med vänster avses de 

onda människor vars egenskaper kommer att leda till att de 

hamnar i helvetet. 

Sedan talas det symboliskt om både helvetets folk och 

paradisets folk, och det förklaras att människans återupp-

ståndelse inte kommer att ske med hennes fysiska kropp utan i 

en så förändrad form att hon inte ens kan föreställa sig det. 

I verserna 61-62 förklaras att människorna inte har 

kännedom om i vilken form Allah kommer att återuppliva dem i 

livet efter detta. Värt att notera är att det ytligt förmedlas en 

kännedom om detta, men i själva verket varnas det för en 

Kapitel 56

AL-WÁQI’Á



977

ordagrann tolkning. Dessa är enbart liknelser, och männi-

skorna har ingen kännedom om verkligheten.

Sedan nämns fyra saker som vid begrundan förvisso kommer 

leda till att varje öppensinnad person medger att ingen förutom 

Allah förmår att skapa dem. Det första är den materia som 

människan skapats av, och i den har oändliga, komplexa 

egenskaper bakats in. Dessa egenskaper skulle senare visa sig 

under evolutionens gång. Ögon, öron, mun, hals och tunga och 

så vidare har alla förprogrammerats och kan enbart växa till 

den gräns som är viktig för deras funktion. Se bara på tänderna. 

Mjölktänderna växer fram efter en viss tid, och faller sedan bort. 

De barn som inte kan ta hand om sina tänder i barndomen 

skyddas därmed av de onda följderna av sitt handlande. Sedan 

växer nya tänder fram under ungdomen, och därefter är 

människan mogen nog att kunna sköta dem. Varför slutar de då 

att växa efter att ha fått en viss längd? Vad är det som hindrar 

dem från att växa vidare? Inuti människans DNA finns ett 

datoriserat program enligt vilket dessa tänder fungerar i 

enlighet med Allahs förutbestämda regler. Vetenskapsmän 

hävdar att tänderna nöts ner med nästan samma hastighet som 

de växer. Om de bara fortsatt växa och det inte funnits någon 

inrättning som hindrat dem, så hade människans tänder i 

underkäken kunnat växa igenom både huvudet och hjärnan 

och blivit mycket höga, medan de i överkäken hade kunnat växa 

igenom bröstkorgen och förlamat den. Frågan som ställs är 

alltså om det är människan själv som framställt dessa genetiska 

egenskaper? Uppenbarligen är svaret negativt.

Likaså tror människan att det är hon själv som sått frön i 

jorden. Men systemet för att dessa frön ska växa fram ur jorden i 

form av träd och växter är oerhört invecklat, och kan inte ha 

uppstått spontant. 

Likaså upprätthåller det vatten som faller ned från himlen 

allt liv enligt ett system. Människan har inte någon kontroll över 



det systemet. Även elden som människor använder för att nå 

rymden fungerar enligt Allahs naturlagar. Den skulle annars 

mycket väl kunna bränna upp astronauterna istället för att föra 

dem ut i rymden. En av den Helige Profetens, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, profetior berör just detta, att sådana 

färdmedel kommer att användas, som kan fungera ihop med 

eld, men den elden kommer inte att skada dem som färdas.

Sedan förklaras att ”stjärnornas förtöjning” (         ma-

waqi’ an-nudjúm) är ett vittne. Förr i tiden förmodade 

människor att stjärnorna var små skimrande pärlor eller 

stenar, men Allah säger att om de känt till vad de egentligen 

består av, så skulle de blivit förvånade. Vissa av dem är så stora 

att månen, solen, jorden och andra planeter skulle kunna 

rymmas vid deras utkanter. Detta är alltså ett mycket starkt 

vittnesmål. 

Efter dessa vittnesmål förklaras att den Ädla Qur’anen är en 

dold och bevarad skrift (            kitábun maknún). På samma 

sätt som avlägsna stjärnor ter sig dunkla i människors ögon, så 

kan deras ögon inte heller nå den Ädla Qur’anens höjder, och de 

tror därför att det är en liten skrift. Det förklaras också att även 

om människor kan vidröra den, så kan de inte begripa dess 

innebörd utan att Allah först renar deras hjärtan.
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Sura AL-WÁQI’Á
(Uppenbarad före hidjra)

2. När händelsen äger rum,

3. finns det inget förnekande av 
att den äger rum,

4. några förödmjukas och andra 
höjs upp.

5. När jorden kommer att skakas  
med en fruktansvärd skakning,

6. och bergen kommer att splitt-
ras, en fullständig  splittring.

7. De kommer alla att  bli som 
kringspridda dammpartiklar.

8. Och ni kommer att bli uppde-
lade i tre grupper.

9. Och folket på den högra sidan, 
hur är det med folket  till höger!

10. Och folket på den vänstra 
sidan, hur är det med folket till 
vänster!

11. De främsta, de är de främsta,

12. de kommer att ha nått Guds 
närhet.

13. De  kommer att vara i välsig-
nelsens trädgårdar,

14. ett stort sällskap från de 
tidigare folken,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. placerade på divaner med 
inarbetat guld och juveler,

17. lutande sig på dem, ansikte 
mot ansikte.

18. Ungdomar som icke åldras  
kommer att passa upp på dem, 

19. bärande pokaler och kannor 
och bägare fyllda ur en flytande 
källa,

20. ingen huvudvärk kommer de 
att få därifrån, icke heller kom-
mer de att bli berusade,

21. och bärande sådana frukter 
som de väljer,

22. och kött av fågel som de kan 
önska.

23. Och där kommer det att finnas  
fagra jungfrur med stora under-
bara ögon,

24. som pärlor, väl dolda och be-
skyddade,

25. som en belöning för det de 
gjorde.

26. Där kommer de icke att höra 
något fåfängt eller syndigt tal,

27. utan bara hälsningsordet, 
frid, frid.

28. Och folket på den högra si-
dan, hur är det med folket till 
höger!

29. De kommer att vara mitt  
bland Sidr-träd utan törnen,

30. och bananer i knippen,

15. och en mindre grupp från  
senare tiders folk,
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32. och rinnande vatten,

33. och ett överflöd av frukt,

34. varken trytande, eller förbju-
den.

35. Och de kommer att ha ädla 
makar.

36. Vi har sannerligen skapat  
dem en god skapelse,

37. och skapat dem jungfrur,

38. kärleksfulla, av  jämlik ålder,

39. för folket till höger.

40. En stor grupp från de tidiga 
muslimerna.

41. Och en stor grupp från de 
senare.

42. Och folket på den vänstra 
sidan, hur är det med dem som 
hör till den vänstra sidan?

43. De kommer att vara mitt i  
brännande vindar och skållande 
vatten,

44. och under skuggan av svart 
rök,

45. varken sval eller hälsosam.

46. Före detta levde de ett liv i 
lättja och överflöd,

47. och brukade framhärda i 
ytterlig syndfullhet,

31. och vidsträckt skugga,
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49. och våra fäder från forna tider 
också?”

50. Säg: ”Ja, de tidigare och de 
senare,

51. kommer alla att samlas ihop 
vid den bestämda tiden på den 
fastställda dagen.

52. Då, å ni som har irrat vilse, 
och som har förkastat sanningen,

53. skall ni förvisso äta av 
Zaqqum-trädet,

54. och fylla era magar med det,

55. och dricka kokande vatten 
efter det,

56. drickande som en outsläkligt 
törstig kamel.”

57. Detta kommer att bli deras 
underhåll på domens dag.

58. Vi har skapat er. Varför er-
känner ni då icke sanningen?

59. Vad tänker ni om spermie-
droppen som ni ger ifrån er?

60. Är det ni som har skapat den 
eller är Vi Skaparen?

61. Vi har befallt döden för er alla, 
och Vi kan icke hindras,

48. och de hade för vana att säga: 
”Vad! När vi är döda och har blivit 
stoft och ben, skall vi verkligen 
uppresas igen,
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62. från att omforma er från er 
nuvarande form och utveckla er 
till något vilket ni icke har någon 
kännedom om.

63. Och ni har förvisso känt till 
den första skapelsen. Varför tän-
ker ni  då icke efter?

64. Ser ni vad ni sår?

65. Är det ni som låter det växa 
eller är Vi Odlaren?

66. Om Vi så hade velat kunde Vi 
förvandlat det till förtorkad 
stubb, då skulle ni lämnas 
klagande:

67. ”Vi är  ruinerade!

68. Nej, vi är berövade precis allt.”

69. Har ni sett vattnet som ni
dricker?

70. Sänder ni ned det från mol-
nen eller är Vi Nedsändaren.

71. Om Vi så hade önskat hade Vi 
kunnat göra det bittert. Varför 
tackar ni då icke?

72. Har ni sett elden som ni 
tänder?

73. Är det ni som framställer 
trädet för den, eller är Vi Fram-
ställaren?

74. Vi har gjort den till en på-
minnelse och en nytta för de 
vägfarande.
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75. Så lovprisa din Herres, den 
Ojämförligt Store, namn.

76. Nej, jag svär vid stjärnornas 
förtöjning

77. och det är sannerligen en 
storslagen ed, om ni bara visste,

78. detta är sannerligen en Ädel 
Qur’an,

79. i en välbevarad bok,

80. vilken ingen skall beröra ut-
om de som är renade av Gud.

81. Den är en uppenbarelse från 
världarnas Herre.

82. Vill ni då utsätta denna gu-
domliga  predikan  för hyckleri,

83. och gör ni förnekandet av den 
till ett medel för ert uppehälle?

84. Varför då, när den döende 
människans själ  når halsen,

85. och ni ser på i det ögonblick-
et,

86. och Vi är henne närmare än 
ni, fast ni icke ser det,

88. kan ni icke lägga tillbaka den, 
om ni är sannfärdiga?

87. varför då, om ni icke skall 
ställas till svars,
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89. Om hon nu är en av de som 
uppnått Guds närhet,
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90. då finns hugsvalelse och lyck-
ans väldoft och välsignelsens 
trädgård för henne,

91. och om hon är bland dem  
som hör till folket på den högra 
sidan,

92. då, ”Frid vare över dig, som 
hör till folket på den högra sidan,”

93. men om hon hör till dem som 
förkastar sanningen och svävar i 
villfarelse,

94. då kommer det att finnas ett 
underhåll av kokande vatten för 
henne,

95. och att brinna i helvetet.

96. Detta är förvisso den säkra 
sanningen.

97. Så lovprisa din Herres, den 
Ojämförligt Store, namn.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller trettio verser.

Det inleds med förklaringen att allt som finns i himmel och 

jord förhärligar Allah, och Han är den Förste och den Siste, och 

Han är den Uppenbare och den Dolde. Det betyder att Allahs 

manifestationer är tydliga, men för det öga som inte kan 

uppfatta dem, är de ständigt dolda.

I en vers i det här kapitlet framställs en liknelse om livet på 

jorden som enbart en lek och ett tidsfördriv. Det är inte 

varaktigt. När döden nalkas för människan kommer hon 

onekligen att medge att det enbart var en kortvarig vistelse.

I kapitlet finns även den enastående vers som bevisar att 

Allah tydliggjort för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, att varje ytlig föreställning om paradiset 

och helvetet är felaktig. I vers 22 står det att man skall försöka 

tävla med varandra i resan mot Allahs förlåtelse och Hans 

paradis; ett paradis som innefattar både  himmel och jord. När 

den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, läste upp den här versen, frågade en av hans anhängare 

Allahs sändebud, om paradiset innefattar hela skapelsen, var 

finns då helvetet? Han svarade då att även det finns i den. Det är 

alltså beläget i samma utbredda skapelse där även paradiset 

finns, men ni kan inte begripa hur det kommer att vara. 

Paradiset och helvetet är beläget på samma plats, men har inget 

samband med varandra. Detta visar tydligt att den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, under 

sin tid gavs en bild av relativitetsteorin, alltså att när 

dimensionen förändras på en och samma plats så återstår 
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ingen relation mellan två saker.

Den centrala versen i kapitel al-hadíd, som betyder järnet, är 

den i vilken det förkunnas att Allah har sänt ned järnet (vers 

26). Om ordet ”sända ned” (      nuzúl) översätts ordagrant så 

har järnet fallit från himlen, fastän det i själva verket grävs upp 

ur jorden. Versen förklarar den verkliga innebörden av ordet 

Nuzúl, vilket är att den sak som är den mest gynnsamma av sitt 

slag benämns med ordet Nuzúl i den Ädla Qur’anen. Samma ord 

har även använts för boskapsdjur (39:7) och klädesplagg (7:27). 

Främst har ordet Nuzúl använts för den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, i kapitel at-taláq (65:11-

12), där det står: ”Allah har sannerligen sänt ned en påminnelse 

till er, ett sändebud.” Den enda tolkning man kan göra är att det 

inte funnits någon profet annan än den Helige Profeten 

Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med honom, vars 

ankomst varit så välsignad och gynnsam för mänskligheten. 

Alla lärda är dock överens om att den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, inte stigit ned från 

himlen i sin fysiska kropp.

I kapitlet står det angående den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, följeslagare att deras ljus 

färdas framför dem och till höger om dem, och att de leds av 

detta ljus var helst de går.
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Sura AL-HADÍD
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allt som finns i himlarna och 
på jorden lovprisar Allah, och 
Han är den Mäktige, den Vise.

3. Hans är himlarnas och jor-
dens konungarike, Han ger liv 
och orsakar död, och Han har 
makt över allting.

4. Han är den Förste och den 
Siste, och den Uppenbare och 
den Fördolde, och Han har full 
kännedom om allting.

5. Det är Han Som skapade 
himlarna och jorden i sex perio-
der, sedan satte Han Sig på 
tronen. Han vet vad som kommer 
till jorden och vad som lämnar 
den, och vad som kommer ned 
från himlen och vad som stiger 
upp till den. Och Han är med er 
var helst ni än kan vara. Och 
Allah ser allt ni gör.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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6. Hans är himlarnas och jor-
dens konungarike, och till Allah 
hänvisas alla angelägenheter.

7. Han låter natten gå över i 
dagen och låter dagen gå över i 
natt, och Han vet väl vad som 
finns i era hjärtan.



8. Tro på Allah och Hans sände-
bud och ge ut för Allahs sak av 
det till vilket Han har gjort er 
arvingar. Och de av er som tror 
och ger ut skall få en stor belö-
ning.

9. Hur kommer det sig att ni icke 
tror på Allah, fastän sändebudet 
kallar er till tro på er Herre, och 
Han redan har slutit ett förbund 
med er, om ni i sanning är troen-
de?

10. Det är Han Som sänder ned 
klara tecken till Sin tjänare, så att 
Han kan föra er ut ur varje slag av 
mörker, in i ljuset. Och Allah är 
sannerligen Medlidsam och Barm-
härtig mot er.
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11. Och varför är det så att ni icke 
ger ut för Allahs sak, fastän 
himlarnas och jordens arvedel 
tillhör Allah? De av er som gav ut 
och stred före segern är icke lika 
dem som senare gjorde så. De 
står högre i rang än dem som 
efteråt gav ut och stred. Och till 
alla har Allah utlovat välgång. 
Och Allah är Väl Medveten om 
vad ni gör.

12. Vem är det som vill ge Allah 
ett uppriktigt lån? Så Han kom-
mer att utöka det mångfaldigt för 
honom, och han kommer att få en 
förnämlig belöning.
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13. Och tänk på den dagen när du 
kommer att se de troende män-
nen och de troende kvinnorna, 
med deras ljus löpande framför 
dem och på deras högersidor, och 
det kommer att sägas till dem: 
”Glada budskap för er denna dag!  
Paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar, i vilka ni får 
stanna kvar. Det är den överlägs-
na framgången.”

14. På den dagen då de hycklan-
de männen och de hycklande 
kvinnorna kommer att säga till 
dem som tror: ”Vänta litet på oss 
så att vi  kan  ta  ljus från  ert  
ljus,” det kommer att sägas till 
dem: ”Gå ni tillbaka om ni kan, 
och sök efter ljus.” Sedan kom-
mer det att mellan dem resas upp 
en vägg med en dörr i. Innanför 
den kommer det att vara barm-
härtighet, och utanför den, 
framför den, kommer det att 
finnas ett straff.

990

15. De kommer att ropa till dem 
och säga: ”Var vi icke med er?” De 
kommer att svara: ”Jo, men ni 
ledde er själva i frestelse och ni 
tvekade och tvivlade och era 
fåfänga begär bedrog er till dess 
att Allahs påbud verkställdes. 
Och bedragaren bedrog er beträf-
fande Allah.

16. Så denna dag skall ingen 
lösen antagas från er, icke heller 
från dem som icke trott. Er
slutliga boning är elden, den är er 
vän, och den är  en  synnerligen 
ond bestämmelseort.”
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17. Har tiden icke kommit för 
dem som tror att deras hjärtan 
skulle kännas ödmjuka av att 
komma ihåg Allah och av
sanningen som har kommit ned 
till dem, och att de icke skulle bli 
lika dem som gavs boken
före dem, och perioden förläng-
des för dem, men deras hjärtan 
blev  förhärdade, och många av 
dem är ondskefulla?

18. Vet då att Allah upplivar 
jorden efter dess död. Vi har gjort 
tecknen uppenbara för er på det 
att ni måtte förstå.

19. Beträffande de män som ger 
allmosor och de kvinnor som ger 
allmosor och de som ger Allah ett 
uppriktigt lån, för dem kommer 
det att utökas mångfaldiga 
gånger, och en hedervärd belö-
ning kommer också  att bli deras,
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20. och de vilka tror på Allah och 
Hans sändebud, är rättfärdiga 
och vittnen i sin Herres ögon. De 
kommer att få sin belöning och 
sitt ljus. Men beträffande dem  
som icke tror och förkastar Våra 
tecken, dessa är helvetets invå-
nare.

21. Vet att denna världens liv 
bara är en lek och ett tidsfördriv 
och en prydnad, och en källa till 
skryt bland er själva och till 
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22. Tävla med varandra i att söka 
er Herres förlåtelse och om ett 
paradis, vars omfattning är som  
himlen och jorden, det har 
beretts för dem som  tror på Allah 
och Hans sändebud. Det är 
Allahs nåd. Han skänker den till 
vem helst Han behagar, och Allah 
är Herren över oändlig nåd.

23. Ingen hemsökelse drabbar 
vare sig jorden eller era egna 
personer utan att den finns 
bevarat i en bok innan Vi låter 
den bli till, det är förvisso lätt för 
Allah,
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rivalitet i att mångfaldiga era 
rikedomar och barn. Detta liv är 
som regnet, växtligheten som 
frambringas därmed fröjdar jord-
brukaren. Sedan torkar den till 
och du ser den bli gul, sedan blir 
den till brutna bitar av halm. Och 
i det tillkommande finns det ett 
svårt straff och även förlåtelse 
från Allah, och Hans välbehag. 
Och denna världens liv är ingen-
ting annat än en tillfällig njutning 
av bedrägliga ting.

24. så att ni icke måtte sörja över 
vad som gått er förlorat eller jubla 
över det som Han har skänkt er. 
Och Allah älskar icke någon 
egenkär skrytare,

25. sådana som är småsnåla och 
även uppmanar människor till 
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26. Vi sände sannerligen Våra 
sändebud med uppenbara teck-
en och sände ned boken och 
vågen med dem så att folk kan 
handla med rättvisa, och Vi 
skänkte järn i vilket det finns 
material för våldsam krigföring 
och varjehanda användnings-
områden för mänskligheten, och 
så att Allah kan urskilja dem som 
hjälper Honom och Hans sände-
bud fastän Han förblir osynlig. 
Allah är förvisso Stark, Mäktig.

27. Och Vi sände sannerligen 
Noak och Abraham, och Vi 
placerade profetvärdigheten och 
boken bland deras avkomma. Så 
några av dem följde vägledning-
en, men många av dem var 
upproriska.
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att vara snåla. Och för den som 
vänder ryggen till, är Allah
Självtillräcklig, Värdig all lovpris-
ning.

28. Sedan lät Vi Våra sändebud 
följa i deras fotspår, och Vi lät 
Jesus, Marias  son, följa dem och 
Vi gav honom Evangeliet. Och Vi 
lade tillgivenhet och barm-
härtighet i deras hjärtan vilka 
följde honom. Men munkväsend-
et som de uppfann - Vi föreskrev 
det icke för dem - för att söka 
Allahs välbehag, men de efterlev-
de det icke i dess sanna anda.  
Ändå gav Vi de av dem som trodde 
deras rättmätiga belöning, men 
många av dem är upproriska.
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29. Å, ni som tror! Frukta Allah 
och tro på Hans sändebud. Han 
kommer att ge er en dubbel del av 
Sin barmhärtighet och förse er 
med ett ljus i vilket ni kommer att 
vandra, och kommer att skänka 
er förlåtelse, Allah är verkligen 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig,

30. så att bokens folk icke skall 
tro att de troende icke har någon 
kraft att uppnå något av Allahs 
nåd, fastän nåden helt och hållet 
ligger i Allahs händer. Han ger 
den till vem Han än behagar. Och 
Allah är den oändliga nådens 
Herre.
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Kapitel 58

AL-MUDJÁDALA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller tjugotre  verser.

Det huvudsakliga ämnet i kapitlet är en absurd arabisk sed 

som innebar att då män av upprördhet kallade sina hustrur för 

”mor”, så ogiltigförklarade man därigenom sin relation med 

dem. Det förklaras tydligt att en moder enbart kan vara den som 

fött en. En botgörelse föreskrivs även för dylika fåfänga 

handlingar, och män uppmanas till att avstå från den typen av 

handling och återgå till sina hustrur.

I kapitel al-hadíd berättas det om järn som används då man 

skär isär eller kapar någonting. Detta är dess fysiska 

tillämpning. I det här kapitlet upprepas de likartade orden

(         juháduna) och (      hádun), vilket betyder att man river 

itu varandra i andligt hänseende. Det förklaras upprepade 

gånger att de som tillfogar den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, andlig smärta och 

försöker vålla splittring mellan hans anhängare, och som i detta 

syfte överlägger i hemlighet, lägger grunden för sin egen 

undergång genom sitt handlande. Det konstateras att de som 

sårar Allah och den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, med sina tillmälen kommer att misslyckas, 

och Allah har beslutat att Han och Hans sändebud förvisso 

skall segra.



Sura AL-MUDJÁDALA
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allah har sannerligen hört 
hennes tal som talar bevekande 
till dig beträffande sin make, och 
klagar till Allah. Och Allah har 
hört er två samtala ihop. Allah är 
sannerligen Allhörande, Allse-
ende.

3. För dem bland er som åsido-
sätter sina hustrur genom att 
kalla dem mödrar, blir de icke till 
deras mödrar, deras mödrar är 
endast de som födde dem. De 
säger förvisso ord som är uppen-
bart onda och osanna, men Allah 
är förvisso den som Utplånar 
synder, Synnerligen Förlåtande.

4. Beträffande dem som åsido-
sätter sina hustrur genom att 
kalla dem  mödrar, och sedan vill 
ta tillbaka vad de sagt, är straffet 
för detta att de måste fria en slav 
innan de rör varandra. Detta är 
det som ni är förmanade till. Och 
Allah är Väl Medveten om vad ni 
gör.

5. Men den som icke finner 
någon, han måste fasta under två 
på varandra följande månader 
innan de rör varandra. Och den 
som icke förmår göra detta, skall 
föda sextio fattiga personer. 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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6. De som sätter sig upp emot 
Allah och Hans sändebud kom-
mer förvisso att bli förnedrade på 
samma sätt som de före dem  
också förnedrades, och Vi har 
redan sänt ned klara tecken. Och 
de icke troende kommer att få ett 
förödmjukande straff,

7. på den dag då Allah kommer 
att uppresa dem allihop. Och 
Han kommer att upplysa dem om 
vad de gjorde. Allah har bevarat 
det medan de har glömt det. Och 
Allah är Vittne över alla ting.

8. Ser du icke att Allah vet allt 
som finns i himlarna och allt som 
finns på jorden? Det finns inget 
hemligt råd på tre, utan att Han 
är den fjärde, icke heller ett på 
fem utan att Han är den sjätte, 
eller på mindre än det, eller på
mer, utan att Han är med dem var 
helst de än kan vara. Sedan på 
uppståndelsens dag kommer 
Han att upplysa dem om vad de
gjorde. Allah har sannerligen full 
kännedom om alla ting.

Detta är så på det att ni måtte tro 
på Allah och Hans sändebud. 
Och dessa är de gränser som 
föreskrivits av Allah, och för de 
icke troende finns det ett smärt-
samt straff.
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9. Har du icke sett dem som var 
förbjudna att hålla rådslag i 
avskildhet, sedan återgår de till 
det vilket de var förbjudna och 
överlägger i hemlighet om synd 
och överträdelse och olydnad mot 
sändebudet? Och när de kommer 
till dig hälsar de dig med en 
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10. Å, ni som tror! När ni överläg-
ger tillsammans i avskildhet, 
överlägg icke i avsikt att främja 
synd och överträdelse och olyd-
nad mot sändebudet, utan över-
lägg i avsikt att främja fromhet 
och rättfärdighet och frukta Allah 
som ni alla skall samlas till.

11. Att hålla hemliga rådslag i 
onda avsikter är bara från satan, 
så att han kan orsaka sorg för 
dem som tror, men det kan icke 
skada dem det allra minsta, utom 
med Allahs tillstånd. Och till 
Allah bör de troende sätta sin lit.

hälsning som Allah icke har 
hälsat dig med, men sinsemellan 
säger de: ”Varför straffar Allah 
oss icke för vad vi säger?” 
Tillräckligt för dem är helvetet, i 
vilket de kommer att brinna, och 
en synnerligen ond bestäm-
melseort är det!
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12. Å, ni som tror! När det sägs till 
er: ”Gör plats” i era församlingar, 
gör då plats. Allah kommer att 
göra tillräcklig plats för er. Och 
när det sägs: ”Stig upp”, stig då 
upp. Allah kommer att resa upp 
dem i rang bland er som tror och 
dem som har givits kunskap. Och 
Allah är Väl Medveten om vad ni 
gör.

13. Å, ni som tror! När ni rådfrå-
gar sändebudet privat, ge en 
allmosa före rådfrågningen. Det 
är bättre för er och renare. Men 
om ni icke finner något att ge, då 
är Allah Synnerligen Förlåtande, 
Barmhärtig.
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14. Är ni rädda för att ge allmosor 
före er rådfrågning? Men om ni 
icke gör det, och måtte Allah vara 
barmhärtig mot er, då skall det 
vara tillräckligt att ni förrättar 
bönen och betalar Zakát och 
åtlyder Allah och Hans sände-
bud. Och Allah är Väl Medveten 
om vad ni gör.

15. Ser du icke dem som gör sig 
till vän med ett folk på vilket Allah 
vredgas? De är varken av er eller 
av dem, och de svär medvetet 
falskt.

17. De har gjort sina eder till ett 
skydd för sina missgärningar, och 
de försöker vända bort människor 
från Allahs väg, därför kommer 
det att finnas ett förnedrande 
straff för dem.

16. Allah har berett ett strängt 
straff för dem. Ont är sannerligen 
det som de brukade göra.

18. Varken deras rikedom eller 
deras barn skall alls gagna dem 
mot Allah. De är invånare i elden i 
vilken de skall förbli.

19. Den dag då Allah kommer att 
resa upp dem alla kommer de att 
svära till Honom, på samma sätt 
som de svär till er, och de kommer 
att tro att de har något att stå på. 
Nu är det förvisso de som är 
lögnare.
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21. De som motsätter sig Allah 
och Hans sändebud kommer  
förvisso att vara bland de uslaste.

22. Allah har föreskrivit: ”Jag 
kommer helt förvisst att ha 
övertaget, Jag och Mina sände-
bud.” Allah är i sanning Stark, 
Mäktig.
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20. Satan har fått makt över dem, 
och har förmått dem till att 
glömma att komma ihåg Allah. 
De är satans sällskap. Nu är det 
förvisso satans sällskap som är 
förlorare.

23. Du kommer icke att finna att 
något folk som tror på Allah och 
den yttersta dagen  älskar dem 
som motsätter sig Allah och Hans 
sändebud, även om det gäller 
deras fäder eller deras söner eller 
deras bröder eller deras släkting-
ar. Det är dessa i vilkas hjärtan 
Allah har inpräntat en sann tro 
och vilka Han  har styrkt med 
inspiration från Sig Själv. Och 
Han kommer att lämna dem 
tillträde till paradisets trädgår-
dar genomflutna av bäckar. Däri 
kommer de att förbli. Allah är väl 
nöjd med dem och de är väl nöjda 
med Honom. De är Allahs säll-
skap. Lyssna å ni människor! Det 
är Allahs sällskap som är fram-
gångsrikt.
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Kapitel 59

AL-HÁSHR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller tjugofem verser.

I det här kapitlet talas det om en uppståndelse (       al-háshr) 

i inledningen och om en annan enorm uppståndelse mot slutet. 

Den första kallas ” den första uppståndelsen” (             áwwalul 

háshr) och förklaras vara uppståndelsen då judarna 

bestraffades för de övergrepp som de begick. Var och en 

bestraffades i enlighet med sina gärningar. Vissa straffades 

med landsförvisning, andra bestraffades genom att de 

tvingades riva ner sina hem med sina egna händer. Några 

tilldelades även dödsstraff. Detta är alltså den första Háshr som 

beskriver bestraffningar. 

Angående den uppståndelse som beskrivs i slutet av kapitlet 

förklaras att de som glömmer bort Allah och de inslag av gott 

och ont som finns inom var och en, drabbas slutligen av olika 

straff. Men det finns även de som kommer ihåg Allah i alla 

situationer och vakar över de handlingar som de sänder framför 

sig, och de ska få en enorm belöning. 

Ämnet kring förhärligandet av Allah som beskrivs i de 

föregående kapitlen och i inledningen av detta kapitel, når sin 

kulmen i slutet av kapitlet. Dessa verser inleds med orden ”Han 

är Allah och det finns ingen värdig tillbedjan utom Honom” (vers 

24). Där nämns vissa av Allahs upphöjda, vackra namn, och 

med orden ”Hans är de vackraste namnen” (vers 25) och det 

förklaras även att det inte bara gäller de givna namnen, utan 

alla vackra namn är Hans.



Sura AL-HÁSHR
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allt det som finns i himlarna 
och allt det som finns på jorden 
lovprisar Allah, och Han är den 
Mäktige, den Vise.

3. Det är Han som slängde ut de 
icke troende av bokens folk från 
sina hem vid tiden för deras första 
landsflykt. Ni trodde icke att de 
skulle gå bort och de trodde
att deras fästningar skulle skyd-
da dem mot Allah. Men Allah kom 
över dem från ett håll de icke
väntade sig det och satte skräck i 
deras hjärtan så att de med sina 
egna händer och med de troendes 
händer förstörde sina hus. Så lär 
er läxa, å ni som har ögon.

4. Och hade det icke varit så att 
Allah hade föreskrivit en lands-
flykt för dem skulle Han förvisso 
ha straffat dem på annat sätt i
denna världen. Och i det tillkom-
mande kommer de helt förvisso 
att få eldens straff.

5. Det är för att de motarbetade 
Allah och Hans sändebud, och 
Allah är förvisso Sträng i att 
vedergälla för vem helst som 
motsätter sig Honom.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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6. Vilka palmträd ni än högg ned 
eller lämnade stående rotade, 
skedde det med Allahs tillåtelse 
och så att Han kan förödmjuka 
överträdarna.

7. Och vad helst Allah har givit 
Sitt sändebud som krigsbyte från 
dem,  drev ni varken på häst eller 
kamel för det, men Allah ger 
befogenhet till Sina sändebud 
över vem Han än behagar, och 
Allah har makt över alla ting.

8. Vad helst Allah har givit Sitt 
sändebud som krigsbyte från 
städernas folk är för Allah
och för sändebudet och för de 
närmaste och de föräldralösa och 
de behövande och den väg-
farande, så att det icke enbart 
cirkulerar bland dem av er som är 
rika. Och tag emot vad helst 
sändebudet ger er, och  avhåll er 
från vad helst han förbjuder er. 
Och frukta Allah, Allah är för-
visso Sträng i att vedergälla.

9. Detta krigsbyte är för de fattiga 
flyktingar som drivits bort från 
sina hem och sina ägodelar 
medan de sökte  Allahs nåd och 
Hans välbehag och för att hjälpa 
Allah och Hans sändebud. Det är 
dessa som är sanna i sin tro,

10. Och de som hade upprättat
sitt hem i denna stad och hade 
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11. Och  krigsbytena är också för 
de folk som kom efter dem. De 
sade: ”Vår Herre, förlåt oss och 
våra bröder som kom före oss i 
tron och lämna icke någon 
hätskhet i våra hjärtan mot dem 
som tror! Vår Herre! Du är san-
nerligen Tillgiven, Barmhärtig.”

antagit tron före dem, älskar dem 
som söker tillflykt hos dem, och 
finner i sina hjärtan icke något 
begär efter det som givits till dem 
(flyktingarna), utan ger företräde 
åt andra framför sig själva, även 
fast fattigdom kanske är deras 
egen lott. Vem som än är fri från 
sin egen själs lystnad, det är 
dessa som kommer att vara 
framgångsrika.
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12. Har du icke sett  hycklarna? 
De säger till sina bröder som icke 
tror bland bokens folk: ”Om ni 
blir utkörda skall vi verkligen gå 
ut med er och vi skall aldrig lyda
någon emot er, och om ni bekäm-
pas skall vi i sanning hjälpa er.”  
Men Allah bär vittnesbörd om att 
de förvisso är lögnare.

13. Om de drivs bort kommer de 
aldrig att gå bort  med dem, och 
om de bekämpas kommer de 
aldrig att hjälpa dem. Och även 
om de hjälper dem, kommer de 
säkerligen att vända sina ryggar 
till och då kommer de själva icke 
bli hjälpta.
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14. Förvisso hyser de större fruk-
tan för er i sina hjärtan, än för 
Allah. Det är för att de är ett
folk som helt saknar förnuft.

15. De kommer icke att strida 
mot er tillsammans  utom i starkt 
befästa städer eller bakom mu-
rar. Deras stridande sinsemellan 
är allvarligt. Du tror dem vara 
förenade, men deras hjärtan är 
splittrade. Det är för att de är ett 
folk som inte förstår.

16. Deras fall är likt fallet med 
dem, som  en kort tid före dem,  
smakade de onda följderna av 
sina gärningar. Och för dem finns 
ett smärtsamt straff.
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17. Det är likt satan, när han 
säger till människan: ”förneka”, 
men när hon förnekar säger han: 
”Jag har ingenting med dig att 
göra, jag fruktar Allah, världar-
nas Herre.”

18. Bådas slut är att de båda 
befinner sig i elden, förblivande i 
den. Sådan är syndarnas belö-
ning.

19. Å, ni som tror! Frukta Allah 
och låt varje själ se efter vad den 
sänder i förväg till morgondagen. 
Och frukta Allah, Allah är i 
sanning Väl Medveten om vad ni 
gör.

20. Och var icke lika dem som 
glömde Allah, så att Han lät dem 
glömma sig själva. Det är dessa 
som är överträdarna.
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21. Eldens invånare och invånar-
na i paradisets trädgård är icke 
lika. Det är invånarna i paradi-
sets trädgård som är de segerri-
ka.

22. Om Vi hade sänt ned denna 
Qur’an på ett berg skulle du 
säkerligen ha sett det ödmjukt 
och söndersprucket i fruktan för 
Allah. Och dessa är liknelser 
vilka Vi framställer för mänsklig-
heten på det att den måtte tänka 
efter.

24. Han är Allah, det finns ingen 
värdig tillbedjan utom Honom, 
Konungen, den Helige, Källan till 
fred, Givaren av trygghet, Be-
skyddaren, den Mäktige, Be-
tvingaren, den Upphöjde. Helig är 
Allah, långt högre än det vilket de 
förbinder med Honom.

25. Han är Allah, Skaparen, Till-
verkaren,  Formgivaren. Hans är 
de vackraste namnen. Allt det 
som finns i himlarna och på 
jorden lovprisar Honom och Han 
ar den Mäktige, den Vise.

23. Han är Allah, det finns ingen 
värdig tillbedjan utom Honom, 
Kännaren av det osedda och det 
sedda. Han är den Nåderike, den 
Barmhärtige.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller fjorton verser.

I det föregående kapitlet talades det om judarnas räkenskap 

och uppståndelse (       al-háshr), och i det här kapitlet varnas 

muslimer för att ta sådana människor till vänner som motsätter 

sig Allah och sändebudet, eftersom det under den ytliga 

vänskapen ofta ryms hat i deras sinnen och det är säkert att de 

ständigt kommer att konspirera för att utplåna muslimerna.

Därefter nämns profeten Abraham, frid vare med honom, 

som ett föredöme. Hans vänskap var enbart till för Allahs skull 

och likaså hans fiendskap. Således förklaras det för 

människorna att deras släktingar, föräldrar och barn inte 

kommer att vara till någon nytta för dem. Deras relationer 

måste alltid grundas på relationen till Allah, och även avbrytas 

för Hans skull om nödvändigt. Men samtidigt påminns de 

troende om att de inte har rätt att tillfoga någon fiende skada 

som inte själv inlett aktiva fientliga handlingar mot dem. En hög 

nivå av rättvisa fordrar att de troende skall upprätthålla 

vänskapen så länge motparten är villig att göra det.

Eftersom kapitlet talar om den period där muslimer givits 

tillåtelse att, utöver striden mot judarna, även strida i 

självförsvar mot avgudyrkare, så berättas det om olika frågor 

som uppstår kring dessa strider och vad som är rätt och fel. Till 

exempel skall man pröva de avgudadyrkande kvinnor som 

kommit till tro och migrerat till muslimerna. Om de verkligen 

har trott av egen vilja så får man absolut inte återförena dem 

med avgudadyrkarna, eftersom deras tidigare äktenskap inte 

längre är giltiga. Man skall i vilket fall som helst alltid ersätta 
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den summa som dessa kvinnors tidigare förmyndare spenderat 

på dem.

Mot slutet nämns den trohetsed som de troende kvinnor, som 

flytt från de icke troende människor och migrerat, bör avlägga 

och som även gäller för alla andra troende kvinnor när de 

önskar avlägga trohetseden.
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Sura AL-MUMTAHÍNA
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, ni som tror! Tag icke Min 
fiende och er fiende till vän som ni 
erbjuder kärlek fastän de har 
förnekat den sanning som har 
kommit till er och har drivit ut 
sändebudet och er själva från era 
hem, enbart för att ni trodde på 
Allah, er Herre? Om ni går ut för 
att kämpa för Min sak och för att 
söka Mitt välbehag, tag dem icke 
till vänner sändande dem  kär-
leksbudskap i hemlighet, fastän 
Jag vet bäst vad ni döljer och vad 
ni uppenbarar. Och vem helst av 
er som gör det har sannerligen 
irrat bort från den rätta vägen.

3. Enbart om de får övertaget 
över er kommer de att träda fram 
som öppna fiender för er, och 
kommer att sträcka ut sina 
händer och sina tungor mot er 
med en ond avsikt. Och de 
önskar intensivt att ni skall sluta 
tro.

4. Varken era släktskapsband 
eller era barn kommer alls att 
gagna er på uppståndelsens dag. 
Han kommer att besluta mellan 
er. Och Allah ser allt vad ni gör.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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5. Det finns sannerligen ett gott 
exempel för er i Abraham och 
dem med honom, när de sade till 
sitt folk: ”Vi har ingenting med er 
och med det ni dyrkar bredvid 
Allah att göra. Vi förnekar allt det 
ni tror på. Det har uppstått en 
uppenbar fiendskap och hat 
mellan oss och er för alltid, till 
dess att ni enbart tror på Allah”, 
utom för detta som Abraham 
sade till sin fader: ”Jag skall 
förvisso be om förlåtelse för dig, 
fastän jag icke har makt att göra 
något för dig mot Allah.” De bad 
till Gud och sade: ”Vår Herre, till 
Dig sätter vi vår lit och till Dig 
vänder vi oss i ånger och till
Dig är det slutliga återvändandet,

6. vår Herre, gör oss icke till en 
prövning för dem som icke tror, 
och förlåt oss, vår Herre, ty Du 
allena är den Mäktige, den Vise.”

7. Det finns förvisso ett gott 
exempel i dem för er, för alla som 
hoppas på Allah och den yttersta 
dagen. Och vem som än vänder 
sig bort, är Allah i sanning 
Självtillräcklig, Värdig all lovpris-
ning.

8. Det kan så vara att Allah 
kommer att skapa kärlek mellan 
er och dem mot vilka ni nu hyser 
fiendskap, och Allah är Mäktig 
och Allah är Synnerligen För-
låtande, Barmhärtig.
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9. Beträffande dem som icke har 
kämpat mot er på grund av er  
religion och som icke har drivit ut 
er ur era hem, förbjuder Allah er 
icke att vara vänliga mot dem och 
handla rättvist mot dem, Allah 
älskar förvisso dem som är 
rättvisa.

10. Allah förbjuder er bara beträf-
fande dem som har stridit mot er 
på grund av er religion och har 
drivit ut er ur era hem och som 
har hjälpt andra att driva ut er, 
att bli vän med dem, och vem som 
än blir vän med dem, det är de 
som är överträdare.
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11. Å, ni som tror! När troende 
kvinnor kommer till er som 
flyktingar, undersök deras fall. 
Allah känner bäst deras tro. 
Sedan om ni finner dem vara 
sanna troende, sänd dem icke 
tillbaka till de icke troende! Dessa 
kvinnor är icke tillåtna för dem, 
icke heller är de tillåtna för dessa 
kvinnor. Men ge deras icke troen-
de makar vad de har givit ut för 
dem. Och det är ingen synd för er 
att äkta dem när ni har givit dem 
deras brudgåvor. Och håll icke 
fast vid era äktenskapliga band 
med icke troende kvinnor, men 
begär tillbaka det som ni har givit 
ut, och låt de icke troende begära 
det de har givit ut. Det är Allahs 
domslut. Han dömer mellan er. 
Och Allah är Allvetande, Vis.
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12. Och om någon av era hustrur 
lämnar er för de icke troende och 
ni hämnas, och får något krigsby-
te från de icke troende, ge lika 
mycket till de troende, vars 
hustrur har rymt iväg som de 
hade givit ut till sina hustrur.  
Och frukta Allah, som ni tror på.

13. Å, profet! När troende kvinnor 
kommer till dig och svär tro-
hetseden i din närvaro att de icke 
skall sätta något vid Allahs sida, 
och att de icke skall stjäla, och 
icke begå otukt eller döda sina 
barn, eller framställa någon 
skandalös anklagelse som de 
själva avsiktligt har hittat på, 
eller vara olydiga mot dig i det 
som är tillbörligt, acceptera då 
deras trohetsed och be Allah 
förlåta dem. Allah är helt förvisst 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

14. Å, ni som tror! Tag icke ett folk 
som Allah vredgas på till vänner, 
de har sannerligen förtvivlat om 
det tillkommande just så som de 
icke troende har förtvivlat om 
dem som ligger i gravarna.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller femton verser.

I slutet av det föregående kapitlet berättas det om den 

trohetsed som inte bara belyser de troende kvinnornas ansvar, 

utan även troende män uppmanas till att svära att de tar 

avstånd från de andliga brister som nämndes. Uppmaningen i 

kapitlets inledning gäller alltså bägge könen, och innebär att de 

inte ska uppträda skenheligt efter trohetseden och att det inte 

ska vara så att de förmanar andra, men själva inte handlar i 

enlighet med sin trohetsed. Det sägs till människorna att om de 

hängivet håller sig till trohetseden, så kommer Allah att förena 

deras hjärtan, så att de kan ställa sig så enade mot fienden som 

en vägg belagd med bly. 

I det här kapitlet nämns även Jesu, frid vare med honom, 

profetia angående den Helige Profeten Muhammad, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, i vilken han omnämns 

med sitt andra namn Ahmad, vilket manifesterar den milda 

sidan av hans profetvärdighet. Angående Ahmad framgår det i 

de följande verserna att en person skulle komma även under 

den senare tiden och han skulle manifestera den milda sidan av 

den Helige Profetens värdighet. Verserna beskriver det sätt på 

vilket denne utlovade person och hans anhängare skall komma 

att utföra sitt uppdrag med mildhet i islams tjänst, och detta 

pekar tydligt på att detta är en profetia angående framtiden.   

I slutet av kapitlet talas om Jesus, frid vare med honom, och 

hans profetior, och det står att när han frågade: ”Vilka är mina 

medhjälpare i Allahs sak?” svarade lärjungarna: ”Vi är Allahs 

hjälpare”. När samma fråga upprepas senare, åligger det den 
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tidens muslimer, vilka hyser en sann tro på profetiorna, att 

samlas under den utlovade muslimske Messias fana och 

förkunna att de i varje fall kommer vara hans medhjälpare för 

att tjäna islam för Allas sak.
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Sura ASSÁFF
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allt som finns i himlarna och 
allt som finns på jorden lovprisar 
Allah, och Han är den Mäktige, 
den Vise.

3. Å, ni som tror! Varför säger ni 
det ni icke gör?

4. Det är ytterst förhatligt i Allahs 
ögon att ni säger det ni icke gör.

5. Allah älskar i sanning dem 
som strider för Hans sak, 
ordnade i täta led som om de
vore en stark konstruktion gjuten 
av smält bly.

6. Och kom ihåg när Moses sade 
till sitt folk: ”Å, mitt folk, varför 
sårar ni mig och ni vet att jag är 
Allahs sändebud till er?” Så när 
de avvek från den rätta vägen, lät 
Allah deras hjärtan avvika, ty 
Allah vägleder icke de upproriska 
människorna.

7. Och kom ihåg när Jesus, 
Marias son, sade: ”Å, Israels 
barn, jag är förvisso Allahs 
sändebud till er, och jag uppfyller 

1. I Allahs, Den Nåderike, Den 
Barmhärtige, namn.            
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8. Men vem kan begå en större 
orätt än den som smider en lögn 
mot Allah när han inbjuds till 
islam? Allah vägleder icke det 
syndande folket.

9. De försöker släcka ut Allahs 
ljus med sina munnars utblås-
ning men Allah kommer att 
fullkomna Sitt ljus, hur mycket 
de icke troende än må ogilla det.

10. Det är Han Som har sänt Sitt 
sändebud med vägledningen och 
sanningens religion, så att Han 
kan låta den råda över religio-
nens alla trossatser, hur mycket 
de som förbinder medhjälpare 
med Gud än må ogilla det.

det som finns före mig i Toran och
ger glada budskap om ett sände-
bud som skall komma efter mig, 
och hans namn kommer att vara 
Ahmad.” Och när han kom till 
dem med klara bevis sade de: 
”Detta är en uppenbar förtroll-
ning.”
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11. Å, ni som tror! Skall Jag peka 
ut en uppgörelse för er som 
kommer att befria er från ett
smärtsamt straff?

12. Att ni tror på Allah och Hans 
sändebud och strävar för Allahs 
sak med er egendom och era liv. 
Det är bättre för er om ni bara 
visste.
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13. Han kommer att förlåta er era 
synder och lämna er tillträde till 
paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar, och till evighe-
tens trädgårdars rena och välbe-
hagliga boningar. Det är den 
överlägsna triumfen,

14. och Han kommer att skänka 
er en annan ynnest som ni äls-
kar: Hjälp från Allah och en nära 
förestående seger. Så ge glädje-
budskap till de troende.

15. Å, ni som tror! Var hjälpare i 
Allahs sak, som Jesus, Marias 
son, sade till sina lärjungar: 
”Vilka är mina medhjälpare i 
Allahs sak?” Lärjungarna sade: 
”Vi är Allahs hjälpare.” Så en 
grupp av Israels barn trodde, 
medan en grupp icke trodde. 
Sedan hjälpte Vi dem som trodde 
mot deras fiende, och de blev 
segerrika.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller tolv verser.

Kapitlet omfattar alla profetior som nämnts i det föregående 

kapitlet, och ämnet kretsar kring olika betydelser av ordet ”att 

samla” (   djama’á). Det innebär att den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, kommer att vara en 

anledning av att sammanföra de senare muslimerna med de 

tidigare, och även sammanföra sina majestätiska med sina 

milda egenskaper. Även veckodagen fredag, ”samlingsdagen”

(             jaumul djumu'á) nämns i det här kapitlet eftersom alla 

muslimer samlas för bön på den dagen.

I slutet uttalas en profetia angående den senare tidens 

muslimer. I den står att muslimerna kommer att överge den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

genom att ägna sig åt att tjäna pengar och bedriva handel. Vissa 

lärde menar att detta förekom redan under den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, tid och 

även att hans mest hängivna följeslagare, de som inte ens 

övergav honom i svåra striders hetta, brukade lämna honom 

och rusa mot de handelskaravaner som de hörde närma sig.  

Detta är bara ett förtal mot den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, följeslagare.

Förvisso syftar versen på den senare tidens muslimer som 

kommer att uppträda likgiltigt beträffande sin tro och inte vilja 

ha något med den Helige Profetens budskap att göra.
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Sura AL-DJUMU’Á
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allt som finns i himlarna och 
allt som finns på jorden lovprisar 
Allah, Konungen, den Helige, den 
Mäktige, den Vise.

3. Det är Han Som bland de 
olärda, från deras egna led, har 
upprest ett sändebud som läser 
upp Hans tecken för dem och gör 
dem rena och lär dem boken och 
visheten fastän de dessförinnan 
svävade i en uppenbar villfarelse;

4. och andra av dem vilka ännu 
icke har förenat sig med dem. 
Han är den Mäktige, den Vise.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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5. Det är Allahs nåd, Han ger den 
till vem Han behagar, och Allah är 
den omätliga nådens Herre.

6. De som anförtroddes Torans 
lag men icke utförde dess befall-
ningar liknar en åsna som bär en 
last av böcker. Ond är det folkets 
like som förkastade Allahs teck-
en. Och Allah vägleder icke de 
syndande människorna.
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8. Men de kommer aldrig att 
önska sig den, på grund av det 
som deras händer har sänt i 
förväg. Och Allah känner väl dem 
som gör fel.
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7. Säg: ”Å, ni som är judar, om ni 
tror er vara Allahs vänner till den 
grad att alla andra  folk utesluts, 
önska er då döden, om ni verkli-
gen är sannfärdiga.”

9. Säg: ”Döden från vilken ni flyr 
kommer förvisso att hinna ifatt 
er. Sedan kommer ni att vändas 
åter till Honom Som känner det 
osedda och det sedda och Han 
kommer att upplysa er om vad ni 
brukade göra.”

10. Å, ni som tror! När kallelsen 
till bön kommer på fredagen, 
skynda till ihågkommandet av 
Allah och lämna all handel. Det 
är bäst för er om ni bara visste.

11. Och när bönen är avslutad, 
sprid er då i landet och sök Allahs 
nåd, och kom ihåg Allah mycket, 
på det att ni måtte ha framgång.

12. Men när de ser några han-
delsvaror eller förströelser, ger de 
sig av till dem och lämnar dig 
stående. Säg: ”Det som är hos 
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Allah är bättre än förströelser och 
handelsvaror och Allah är den 
Bäste av Försörjare.”
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller tolv verser.

Det inleds med berättelsen om de hycklare som svär på att 

Profeten är Allahs sändebud, och att Allah väl känner till att han 

är ett sändebud, men sedan vittnar  Allah om att hycklarna 

ljuger. Detta kommer även att vara många muslimers tillstånd 

under de senare tidevarven. De kommer att svära sin tro på den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

anspråk, men Allah kommer att vittna om att deras påståenden 

enbart är prat och att dessa människor inte uppfyller de sanna 

kriterierna för sin tro.

I kapitlet berättas det om Abdullah bin Ubay bin Salul, som 

var ledare för hycklarna under den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, tid, och hur han fräckt 

smädade Profeten under hemresan från ett fältslag. Han 

framställde sig som den ädlaste bland invånarna i Medina, och 

påstod att Profeten var det motsatta, och svor på att han skulle 

fördriva Profeten från Medina. Allahs vilja lät det motsatta 

inträffa, och trots den makt som den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, besatt, så visade han 

prov på en enastående förlåtelse och fördrev ändå inte denne 

hycklare. Istället bad han om hycklarens förlåtelse till dess att 

Allah Själv uppmanade honom att aldrig stå vid Abdullahs grav 

för att be om hans förlåtelse igen.
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Sura AL-MUNÁFIQÚN
(Uppenbarad efter hidjra)

2. När hycklarna kommer till dig 
säger de: ”Vi vittnar om att du är 
Allahs sändebud.” Och Allah vet 
att du sannerligen är Hans 
sändebud, men Allah vittnar 
även om att hycklarna förvisso är 
lögnare.

3. De har gjort sina eder till en 
täckmantel, sålunda håller de 
människor borta från Allahs väg. 
Ont är förvisso det som de har
gjort.

4. Det är för att de först trodde,
sedan förnekade de. Så ett sigill 
sattes för deras hjärtan och 
följaktligen förstår de icke.

5. Och när du ser dem, behagar 
deras gestalter dig, och om de 
talar lyssnar du till deras tal, 
fastän de är som om de vore 
uppstöttade träblock. De tror att 
varje hemsökelse skall drabba 
dem. De är fienden, så tag dig i 
akt för dem. Allahs förbannelse 
vare över dem! Hur bortvända är 
de icke!

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1023

Kapitel 63 AL-MUNÁFIQÚN Del 28



6. Och när det sägs till dem: 
”Kom, så att Allahs sändebud 
kan be om förlåtelse för er,”
vänder de sina huvuden åt sidan 
och du ser dem hålla sig tillbaka 
medan de är uppblåsta av hög-
mod.

7. För dem spelar det ingen roll 
om du ber om förlåtelse för dem, 
eller icke ber om förlåtelse för 
dem. Allah kommer aldrig att 
förlåta dem. Allah vägleder icke 
de upproriska människorna.

8. Det är de som säger: ”Ge icke 
ut till dem som är med Allahs 
sändebud förrän de har skingrats 
och lämnat honom”, fast himlar-
nas och jordens skatter tillhör 
Allah, men hycklarna förstår 
icke.

9. De säger: ”Om vi återvänder 
till Medina kommer den mest 
upphöjde förvisso att driva ut den 
mest föraktlige därifrån,” medan 
den  sanna äran tillhör Allah och 
Hans sändebud och de troende, 
men hycklarna vet icke.

10. Å, ni som tror! Låt icke era 
ägodelar och era barn distrahera 
er från att komma ihåg Allah. Och 
vem som än gör så, det är de som 
är förlorarna.

11. Och ge ut av det som Vi har 
givit er innan döden kommer över 
någon av er och han säger: ”Min 
Herre! Om Du bara ville ge mig 
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12. Och Allah kommer icke att ge 
en själ uppskov när dess 
fastställda tid har kommit, och 
Allah är Väl Medveten om vad ni 
gör.

uppskov för ett litet tag, så att jag 
kunde ge allmosor och vara bland 
de rättfärdiga.”
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller nitton verser. 

På samma sätt som kapitel al-djumu’a inleds även det här 

kapitlet med orden ”Allt som finns i himlarna och allt som finns 

på jorden lovprisar Allah.” Ämnet om lovprisandet av Allah 

behandlas, och det nämns att den allra främste i att lovprisa 

Allah är den Helige Profeten Muhammad, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom. Hur kan det då vara möjligt för den 

som smädar den Helige Profeten, den store lovprisaren, att 

undgå Allahs vrede?

I kapitel al-djumu’á nämns fredagen, ”samlingsdagen”

(            jaumul djumu’á) och dess betydelse, och det berätta-

des att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, skulle komma att vara en anledning till att 

sammanföra den senare tidens muslimer med de tidigare. Här 

förutspås att den senare tidens ”samlingsdag”, som nämns

i kapitel al-djumu’á, skall vara ”urskiljningens dag” 

(              jaumut taghábun), då sann tro kommer att urskiljas 

från falsk tro.

Under denna epok, som kommer att vara en tidsålder då 

många ekonomiska uppoffringar görs för att stödja tron, 

förkunnas samtidigt ett glädjebudskap för dem som uppoffrar 

sig ekonomiskt, om att vadhelst de spenderar på Allahs väg 

kommer att godtas av Allah och återgäldas med ofantligt stora 

belöningar.
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Sura AT-TAGHÁBUN
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Allt som finns i himlarna och 
allt som finns på jorden lovprisar 
Allah. Hans är konungadömet 
och Hans är lovprisningen och
Han har makt över allting.

3. Det är Han Som har skapat er, 
sedan blev några av er förnekare 
och några av er blev troende. Och 
Allah ser vad ni gör.

4. Han skapade himlarna och 
jorden med sanning och Han  for-
made er och gjorde er form skön, 
och till Honom är det sista åter-
vändandet.

5. Han vet allt som finns i himlar-
na och på jorden, och Han vet vad 
ni hemlighåller och vad ni yppar, 
och Allah känner till fullo allt det
som är gömt  i era  hjärtan.

6. Har icke nyheten kommit till 
er om dem som förnekade förut? 
De smakade de onda konsekven-
serna av sitt uppförande, och de 
fick ett smärtsamt straff.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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7. Det var för att deras sändebud 
kom till dem med uppenbara 
tecken, men de sade: ”Skall 
människor vägleda oss?” Så de
förnekade dem och vände sig 
bort, men Allah hade aldrig något 
behov av dem, och Allah är 
Självtillräcklig, Värdig all lovpris-
ning.

8. De som förnekar tror att de 
icke kommer att resas upp. Säg: 
”Jo, vid min Herre, ni skall förvis-
so resas upp, då skall ni i sanning
bli underrättade om vad ni 
gjorde. Och det är lätt för Allah.”

9. Tro därför på Allah och Hans 
sändebud, och på det ljus vilket 
Vi har sänt ned. Och Allah är Väl 
Medveten om allt vad ni gör.

10. Den dagen när Han skall 
samla er på samlingsdagen, det 
kommer att bli dagen för ömsesi-
diga vinnare och förlorare. Och 
vilka som än tror på Allah och 
handlar rättfärdigt, från dem 
kommer Han att föra undan de 
onda följderna av deras gär-
ningar, och Han kommer att 
lämna dem tillträde till paradi-
sets trädgårdar genomflutna av 
bäckar, att förbli däri i evighet. 
Det är den överlägsna fram-
gången.

11. Men när det gäller de som icke 
tror och förkastar Våra tecken, 
skall dessa bli eldens invånare, i 
vilken de skall förbli, ett ont 
slutmål är det!
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12. Ingen svårighet drabbar utom 
med Allahs tillstånd. Och Han 
leder hjärtat rätt för den som tror 
på Allah. Och Allah känner alla
ting väl.

13. Och lyd Allah och lyd sände-
budet. Men om ni vänder er bort, 
då är Vårt sändebud enbart 
ansvarigt för att tydligt förmedla 
budskapet.

14. Allah! Det finns ingen Gud 
utom Han, så låt de troende sätta 
sin lit till Allah.

15. Å, ni som tror! Bland era 
hustrur och era barn finns det 
några som verkligen är era fien-
der, så tag er i akt för dem. Och 
om ni har överseende och förlåter 
och ursäktar, då är Allah förvisso 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.

16. Era ägodelar och era barn är  
en prövning, men hos Allah finns 
en ofantlig belöning.

17. Så frukta Allah så gott ni kan, 
och lyssna och lyd och ge ut för 
Hans sak,  det kommer att vara 
bra för er själva. Och vem helst 
som räddas från sin egen  girig-
het, det är de som skall ha fram-
gång.
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18. Om ni ger Allah ett uppriktigt 
lån, kommer Han att mångfaldiga 
det för er och förlåta er, och Allah 
är Synnerligen Uppskattande, 
Fördragsam,

19. Kännaren av det osedda och 
det sedda, den Mäktige, den Vise.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller tretton verser.

Kapitlet heter ”skilsmässan ” (         at-taláq) och handlar från 

början till slut om olika frågor kring en skilsmässa. 

Det centrala sammanhanget mellan detta och föregående 

kapitel är att den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, har framställts som ett ljus, som för 

mänskligheten ut ur mörker och in i ljuset. Det är samma ljus 

som på senare tid återigen kommer att leda hans folk ut ur de 

världsliga mörker som de kommer att befinna sig i. När det 

gäller färden från mörker till ljus, så är ämnet kring resan från 

ett syndfullt leverne till ett rättfärdigt leverne av stor betydelse. 

Ljuset kommer alltså att leda människor både ur ett dogmatiskt 

mörker och även ett moraliskt mörker. Det konstateras alltså 

beträffande den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, att han är ett förkroppsligat ihågkommande 

av Allah (     dhikr) och det är genom att komma ihåg Allah som 

man erhåller detta ljus. Det var genom den egenskapen som den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

fick den enastående position som gjorde honom till ett ljus, och 

så att han på så vis kunde leda sina sanna anhängare ur mörker 

och in i ljuset. 

I kapitlet finns det en vers som avslöjar hemligheterna med 

himmel och jord på ett makalöst sätt. På samma sätt som den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

själv lett sitt folk ur mörkret, så uppenbarades den skrift för 

honom som avslöjar hemligheterna bakom universums mörker. 

Upprepade gånger beskrivs sju himlar i den Ädla Qur’anen, och 
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man får förklaringen  att det även skapats sju jordklot. Allah 

känner bäst till hur invånarna på dessa klot mottagit 

uppenbarelser och hur de räddats ur sina respektive mörker. I 

nuläget har astronomer inte ens skrapat på ytan av detta ämne, 

men på samma sätt som det upprepade gånger tidigare bevisats 

så är Qur’anens kunskaper oändliga, som en rinnande flod, och 

framtida vetenskapsmän kommer säkerligen att, till en viss 

grad, få kännedom om dessa kunskaper.
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Sura AT-TALÁQ
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, profet! När ni skiljer er ifrån 
kvinnor, skilj er från dem under 
den föreskrivna tiden, och beräk-
na tiden och frukta Allah, er 
Herre. Kör icke ut dem ur deras 
hus, icke heller skall de själva 
lämna dem, såvida de icke begår 
en uppenbar otillbörlighet. Dessa 
är de gränser som fastställts av 
Allah, och vem helst som över-
skrider Allahs gränser gör san-
nerligen sin egen själ orätt. Du 
vet icke, det kan så vara att Allah 
kommer att låta något nytt hända 
därefter.

3. Sedan, när de just skall till att 
nå gränsen för sin fastställda tid, 
behåll dem med vänlighet eller 
skilj er från dem med vänlighet, 
och kalla två rättvisa personer 
bland er till vittne, och bär ett 
sant vittnesbörd för Allah. 
Sålunda förmanas den som tror 
på Allah och den yttersta dagen. 
Och för den som fruktar Allah, 
kommer Allah att öppna en 
utväg,

4. och förse honom därifrån han 
icke väntar sig det. Och för den 
som sätter sin lit till Allah, är Han 
tillräcklig. Allah kommer helt 

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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5. Och om ni svävar i tvivel 
beträffande sådana av era kvin-
nor som har misströstat om sina 
månatliga regleringar, vet då att 
den föreskrivna tiden för dem är 
tre månader och det samma för 
sådana som ännu icke har fått 
sina månatliga regleringar. Och 
beträffande de havande skall
deras period vara till dess att de 
har befriats från sin börda. Och 
för vem helst som fruktar Allah, 
kommer Han att underlätta hans 
ärende.

6. Detta är Allahs befallning som 
Han har sänt ned till er. Och för 
den som fruktar Allah, kommer 
Han att röja undan de onda 
följderna av hans gärningar och 
kommer att utöka belöningen till 
honom.

förvisst att fullfölja Sin avsikt. 
Allah har ett fastställt mått för 
allt.

7. Hys dem i de hus i vilka ni bor 
under den föreskrivna tiden, på 
det bästa sätt ni förmår, och 
plåga dem icke så att ni skapar 
svårigheter för dem. Och om de är 
havande, försörj  dem till dess att 
de befriats från sin börda. Och 
om de ger barnet di för er, ge dem 
deras vederbörliga gottgörelse, 
och fastställ era angelägenheter  i 
samråd med varandra med rätt-
visa, men om ni stöter på svårig-
heter beträffande varandra, låt 
då en annan kvinna amma barnet 
för honom (fadern).

8. Låt den som har ett överflöd av 
tillgångar ge ut av sitt överflöd. 
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9. Hur mången stad gjorde icke 
uppror mot sin Herres befallning 
och Hans sändebud, och Vi 
kallade den till allvarlig räken-
skap och straffade den med ett 
hårt straff!

10. Så den smakade de onda 
följderna av sitt uppförande, och 
slutet på dess fall blev förintelse.

11. Allah har berett ett svårt 
straff för dem, så frukta Allah, å, 
ni människor med förstånd och 
som har trott. Allah har sannerli-
gen sänt ned en påminnelse till 
er,

Och låt den vars medel till 
uppehälle är små ge ut av vad 
Allah har givit honom. Allah 
betungar icke någon själ utöver 
det Han har skänkt den. Snart 
kommer Allah att ge lättnad efter 
svårigheterna.

12. ett sändebud som läser upp 
Allahs klara tecken för er, på det 
att han måtte föra dem som tror 
och gör goda gärningar ut ur 
varje slag av mörker och in i 
ljuset. Och den som tror på Allah 
och gör rättfärdiga gärningar 
kommer Han att låta träda in i 
paradisets trädgårdar genom-
flutna av bäckar, för att förbli 
däri för  evigt. Allah har sannerli-
gen gjort utmärkta förberedelser 
för honom.
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13. Allah är Den Som skapade sju 
himlar och lika många jordklot. 
Den gudomliga befallningen 
kommer ned mitt ibland dem så 
att ni kan veta att Allah har makt 
över alla ting, och att Allah 
omfattar alla ting i Sin kunskap.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (mádina) och 

innehåller tretton verser.

I det föregående kapitlet berättas om universums storslagna 

hemligheter vilka avslöjades för den Helige Profeten, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, och här talas det 

dessutom om vissa mindre hemligheter. Allah, Kännaren av det 

fördolda (        álimul-gháib) avslöjade alltså hemligheter av 

olika storlek för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom. Relationen mellan detta och det föregående 

kapitlet kan alltså förklaras genom versen: ” Vilken slags bok är 

detta! Den utelämnar ingenting, litet eller stort, utan har 

bevarat det.” (18:50). 

I kapitlet beskrivs den sanna botgörelsen, och Profetens 

anhängare får veta att då de ångrar sig med ett sant hjärta så 

kan Allah förlåta deras synder, stora som små. Kännetecknet 

för denna botgörelse är att bättringen hos dem inleds och att de 

dag för dag skall känna en kraft som håller dem borta från synd, 

och Allah kommer att avlägsna alla deras brister från dem. 

Perioden för avlägsnandet av deras brister kommer att ske 

genom det ljus som de tilldelas, på samma sätt som den som 

färdas i ljus kan urskilja farorna på sin väg. Att ljuset kommer 

att löpa framför dem (vers 9) innebär att Allah kommer att leda 

dem till den rätta vägen. Med orden ”vid deras vänsterhänder” 

(vers 9) åsyftas troligtvis människor som begått synder och som 

i den Ädla Qur’anen kallas den vänstra handens människor, 

och de kommer inte att tilldelas det ljuset. Endast de som 

ständigt ger godheten företräde framför synden kommer att få 

ta del av det ljuset, och de får alltså ta del av ett ljus som stadigt 
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leder dem på godhetens vägar.

I slutet av kapitlet återges ett exempel med två olycksaliga 

kvinnor som varit ohederliga, men som hörde till profeternas 

hushåll. I motsats till dem nämns även två mycket fromma 

kvinnor. Den ena av dem var hustru till Farao, en av Allahs 

mycket grymma och tyranniska fiender. Men trots detta 

bevarade hon sin tro. Den andra var Maria, frid vare med henne, 

som av Allah skänktes den mirakulösa sonen Jesus, frid vare 

med honom, vilket inte skedde på grund av hennes egen 

önskan.

I den sista versen berättas det att även en sann och rättfärdig 

individ av den Helige Profetens, Allahs frid och välsignelser vare 

med honom, folk kommer att få denna mirakulösa behandling, 

att trots att han inte själv kommer att önska sig någon upphöjd 

ställning, så kommer Allah att ingjuta Sin ande (     rúh) i ho-

nom och gör honom i andligt hänseende därigenom till en 

annan person som till sitt sinnelag kommer att likna Jesus, frid 

vare med honom. Detta nämns med orden: ”så Vi andades in 

Vår ande i honom (              min rúhina) (vers 13) vilket här inne-

bär att Allah kommer att andas in Sin ande i denne tillgivne 

tjänare.
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Sura ATTAHRÍM
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Å, Profet: Varför förbjuder du 
dig det som Allah har gjort tillåtet 
för dig för att söka dina hustrurs 
välbehag? Och Allah är Syn-
nerligen Förlåtande, Barmhärtig.

3. Allah har sannerligen ålagt er 
att lösa era eder beträffande de 
förut nämnda, och Allah är er 
Beskyddare, och Han är All-
vetande, Vis.

4. Och när Profeten anförtrodde 
en sak åt en av sina hustrur och 
hon sedan avslöjade det, och 
Allah upplyste honom om det, 
tillkännagav han en del av det för 
henne och undvek att nämna en 
annan del av det. Och när han 
upplyste henne om det sade hon: 
”Vem har talat om det för dig?” 
Han sade: Gud, Den Allvetande, 
Allt Medvetne, har upplyst mig.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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5. Om nu ni två ångerfulla vän-
der er till Allah, och era hjärtan 
redan är böjda för det, vore det 
bättre för er. Men om ni backar 
upp varandra mot honom (Profe-
ten), är Allah hans Hjälpare, och 
så är  Gabriel, och de rättfärdiga 
bland de troende, och dessutom 
är alla änglama också hans 
hjälpare.



6. Det kan så vara att om han 
skiljer sig från er kommer kanske 
hans Herre, att istället ge honom 
bättre hustrur än ni är, undergiv-
na, troende, lydiga, alltid vän-
dande sig till Gud, tillgivna i dyr-
kan, lagda för fasta, både änkor 
och jungfrur.

7. Å, ni som tror! Rädda er själva 
och era familjer från en eld vars 
bränsle är människor och stenar 
över vilken änglar är förordnade, 
hårda och stränga, vilka icke är 
olydiga mot Allah i det Han 
befaller dem, utan gör som de är 
befallda.

8. Å, ni som icke tror! Kom icke 
med några ursäkter denna dag. 
Ni vedergälls för det ni gjorde.
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9. Å, ni som tror! Vänd er till 
Allah i uppriktig ånger. Det kan 
så vara att er Herre kommer att 
föra undan de onda följderna av 
era handlingar och lämna er 
tillträde till paradisets trädgår-
dar genomflutna av bäckar, på 
den dagen när Allah icke kommer 
att förnedra Profeten eller de som 
har trott med honom. Deras ljus 
kommer att löpa framför dem och 
vid deras högerhänder. De kom-
mer att säga: ”Vår Herre, full-
komna vårt ljus för oss och förlåt 
oss. Du har förvisso makt över 
alla ting.
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10. Å, Profet! Sträva hårt mot de 
icke troende och hycklarna, och 
var hård mot dem. Deras vistelse-
ort är helvetet, och ett ont slutmål 
är det!

11. För dem som icke tror visar 
Allah fram Noaks hustru och Lots 
hustru som exempel. De var 
underordnade två av Våra rätt-
färdiga tjänare men handlade 
förrädiskt mot dem. Så de hjälpte 
dem icke mot Allah, och det sades 
till dem: ”Träd ni båda in i elden 
tillsammans med dem som träder 
in i den.”

12. För dem som tror visar Allah 
fram Faraos hustru som exempel 
när hon sade: ”Min Herre, bygg 
mig ett hus hos Dig i paradisets 
trädgård; och befria mig från 
Farao och hans gärningar, och 
befria mig från de syndande 
människorna.
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13. Och som exempel, Maria, 
’Imrans dotter, som vaktade på 
sin dygd, så Vi andades in Vår 
ande i honom (Jesus) och i sin 
person uppfyllde hon sin Herres 
ord och Hans böcker och hon var 
en av de lydiga.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettioen verser.

Kapitlet inleds med orden ”Välsignad är Han i vars hand ko-

nungariket ligger.”  Det innebär att Allah är Konungen över allt, 

och har makt att göra som Han önskar. Det häpnadsväckande 

ämne som togs upp i det föregående kapitlet verkar referera till 

detta. Ämnet som behandlas därefter är livet efter döden, och 

Allah förklarar att på samma sätt som Han har makt att 

återuppliva fysiskt döda, är Han även förmögen att återuppliva 

de andligt döda. I detta finns ett stort glädjebudskap för alla 

muslimer.

Därefter står det att man ska begrunda hela skapelsen och se 

att den vittnar om en enda Skapare, och att det inte går att finna 

någon defekt i den. Om detta universum uppstod spontant så 

skulle man kunna finna defekter. Om någon uppdiktad skapare 

vid sidan av Allah varit upphovet, så skulle de naturlagar som 

denne skapat onekligen ha kolliderat med naturlagarna 

fastställda av Allah. Hela mänskligheten inbjuds således till att 

fundera över universums hemligheter, och återigen fundera och 

begrunda, och sedan kommer deras blickar att utmattade och 

ångestfyllda återvända till dem utan att de kunnat se några 

brister i skapelsen.

I kapitlet berättas det även om sådana andliga fåglar, som 

har äran att sväva i himlens vida sfär. På samma sätt som Allah 

givit vanliga fåglar förmågan att flyga och sväva mellan himmel 

och jord, så ger Han denna kraft även till de troende. Till 

skillnad från det har de krälande djuren inte fått förmågan att 

nå dessa höjder, varken i fysisk eller andlig mening.
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I den sista versen av kapitlet konstateras att det vatten som 

är upphov till allt liv faller ned från himlen och ständigt gynnar 

människorna. Men har människorna någonsin funderat över 

hur de skulle kunna finna friskt vatten om det efter flera år av 

torka hade försvunnit ned i jorden? På samma sätt som med 

fysiskt vatten kan människan alltså enbart ta del av det andliga 

vattnet genom Allahs särskilda nåd.
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Sura AL-MÚLK
(Uppenbarad före hidjra)

2. Välsignad är Han i Vars hand 
konungariket ligger, och Han har 
makt över alla ting,

3. Han Som har skapat död och 
liv så att Han kan pröva er, vilka 
av er som är bäst i gärningar; och 
Han är den Mäktige, den Mest 
Förlåtande,

4. Som har skapat sju himlar i 
samklang. Du kan icke se någon 
brist på överensstämmelse i 
Guds, den Nåderike, skapelse. Se 
då igen. Ser du någon skavank?

5. Ja, se igen och åter igen, din 
syn kommer bara att återvända 
till dig förvirrad och utmattad.

6. Och Vi har i sanning smyckat 
den lägsta himlen med lyktor, 
och Vi har gjort dem för att köra 
bort sataner med, och Vi har 
berett den brännande eldens 
straff för dem.

7. Och för dem som icke tror på 
sin Herre finns helvetets straff 
och en ond tillflykt är det.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1044

Kapitel 67 AL-MÚLK Del 29

DEL 29



8. När de har kastats dit in 
kommer de att höra det ryta när 
det kokar upp.

9. Det vill nästan brista av ilska. 
När helst en hop har kastats in i 
det kommer dess väktare att 
fråga dem: ”Kom ingen varnare 
till er?”

10. De kommer att säga: ”Jo en 
varnare kom sannerligen till oss, 
men vi behandlade honom som en 
lögnare och vi sade: ’Allah har 
icke uppenbarat någonting, ni 
svävar bara i en uppenbar villfa-
relse.’”

11. Och de kommer att säga: ”Om 
vi bara hade lyssnat eller haft 
vett, skulle vi icke ha varit bland 
den brännande eldens invånare.”

12. Sålunda kommer de att be-
känna sina synder; men förban-
nelse råder för eldens invånare.

13. För dem som fruktar sin 
Herre medan Han är dold för dem  
finns sannerligen förlåtelse och 
en stor belöning.

14. Och vare sig ni döljer det ni 
säger eller säger det öppet, 
känner Han till fullo det som 
finns i era hjärtan.

15. Vet icke Han, Som har skapat 
er ,  om det? Han är den 
Insiktsfulle, den Allt Medvetne.
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16. Det är Han Som har gjort 
jorden jämn och mjuk för er, så 
vandra från dess sidor och ät av 
Hans försörjning. Och uppstån-
delsen kommer att bli till Honom.

17. Känner ni er säkra för Honom 
Som är i himlen, så att Han icke 
kommer att låta jorden sjunka 
med er? Se då! Den börjar skaka.

18. Känner ni er säkra för Honom 
Som är i himlen, att Han icke 
sänder en hård sandstorm mot 
er? Då kommer ni att veta hur 
fruktansvärd Min varning var!

19. Och de som var före dem 
behandlade sannerligen också  
Mina sändebud, som lögnare,  
hur svårt blev då icke Mitt straff!

20. Har  de icke sett  fåglarna 
över sig breda ut sina vingar  
utan att röra dem och  sedan dra 
in dem för att slå ned på bytet? 
Ingen håller dem tillbaka utom 
Gud, den Nåderike. Han ser 
sannerligen alla ting.

21. Eller vem är han som kan 
vara en armé för er till hjälp mot 
Gud, den Nåderike? De icke 
troende befinner sig bara i ett 
självbedrägeri.
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22. Eller vem är den som skulle 
förse er om Han skulle hålla 
undan Sitt underhåll? Nej, men 
de framhärdar envetet i uppro-
riskhet och motvilja.
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23. Vad! är den som går med sitt  
ansikte vänt mot jorden bättre 
vägledd, eller den som går upp-
rätt på den rätta vägen?

24. Säg: ”Det är Han Som lät er bli 
till och gjorde öron och ögon och 
hjärta åt er; men endast liten tack 
ger ni.”

25. Säg: ”Det är Han Som mång-
faldigade er på jorden och till 
Honom kommer ni att samlas.”

26. Och de säger: ”När kommer 
detta löfte att verkställas om ni 
verkligen är sannfärdiga?”

27. Säg: ”Kunskapen om det finns 
hos Allah, och jag är enbart en 
varnare.”

28. Men när de ser det nära, 
kommer deras ansikten vilka icke 
trodde, att vara slagna av grämel-
se och det kommer att sägas: 
”Detta är vad ni brukade be om.”

29. Säg: ”Tala om för mig, om 
Allah skulle förinta mig och dem 
som är med mig, eller ha förbar-
mande  med  oss, vem skulle då 
skydda de icke troende från en 
smärtsam hemsökelse?”
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30. Säg: ”Han är Gud, den Nåde-
rike,  på Honom har vi trott och 
till Honom har vi satt vår lit. Och 
snart kommer ni att få veta vem 
som svävar i en uppenbar vill-
farelse.”
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31. Säg: ”Tala om för mig, om allt 
ert vatten sjunker ned i en djup 
klyfta,  vem skulle då ge er rent 
rinnande vatten?”
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Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller femtiotre verser.

Detta är det sista kapitel som inleds med en förkortning. Det 

inleds med förkortningen (  nún), vilket bland annat innebär 

bläck och alla de som skrivit med en penna har varit beroende 

av det. Alla perioder av mänsklig framgång inleds med pennans 

makt. Om man utesluter skrivkonsten från människans 

utveckling så kommer hon att återgå till ett tillstånd av 

okunnighet, och kommer aldrig att kunna uppnå några 

vetenskapliga framgångar.

Med (  nún) åsyftas även Guds profet Dhun Nún (       dh-

unnún), alltså Jona, frid vare med honom, som omnämns i det 

här kapitlet. Det berättas om en händelse när hans hjärta var 

tungt på grund av att det straff, som Allah lovat hans folk, inte 

kom. Han lämnade då sin hemort med föresatsen att aldrig visa 

sig i den staden igen. Då gav Allah profeten Jona, frid vare med 

honom, lärdomen att Han ibland avstår från att verkställa vissa 

avskräckande straff på grund av syndarnas ånger och vädjan 

om förlåtelse. Jona fick då lära sig bönen: ”Det finns

ingen Gud utom Du, Helig är Du. Jag har sannerligen varit en av 

syndarna.” (21:88). 

I kapitlet förekommer bokstaven ”Nún” upprepade gånger, 

vilket är i överenstämmelse med alla de ämnen i det, och det 

sker varje gång i harmoni med kapitlets sammanhang.
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Sura AL-QALÁMM
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid bläckhornet och pennan 
och vid det som de skriver,

3. du är, genom Allahs nåd, icke 
en galning.

4. Och för dig det finns helt 
förvisso en  belöning som aldrig 
tar slut.

5. Och du äger sannerligen höga 
moraliska egenskaper.

6. Och snart skall du få se och de 
skall också få se,

7. vilka det är av er som är drab-
bade  av vansinne.

9. Så foga dig icke efter deras 
önskningar som förkastar san-
ningen.

10. De önskar att du skall vara 
kompromissande så att de också 
kan vara kompromissande.

11. Bifall icke någon ond svärja-
re,

13. förbjudare av det goda, 
överträdare, syndig,

8. Din Herre känner förvisso bäst 
dem som irrar bort från Hans väg 
och Han känner bäst dem som 
följer vägledning.

12. baktalare, en som går om-
kring och förtalar,

14. ouppfostrad och förutom det 
av tvivelaktig börd,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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15. bara för att han äger rikedo-
mar och har barn.

16. När Våra tecken läses upp för 
honom säger han: ”Sägner från 
gamla tider.”

17. Vi skall brännmärka honom 
på trynet.

18. Vi skall förvisso pröva dem 
liksom Vi prövade trädgårdens 
ägare när de bedyrade att de 
säkerligen skulle samla upp all 
dess frukt på morgonen.

19. Och de gjorde inget undantag 
och sade icke: ”Om Gud vill.”

20. Då hemsökte en hemsökelse 
från din Herre den medan de sov,

21. och morgonen fann att den 
var som en trädgård som mejats 
ned över natten.

22. Så de ropade till varandra vid 
gryningens inträde,

23. och sade: ”Gå till ert fält tidigt 
på morgonen om ni önskar skör-
da.”

24. Och de begav sig iväg och 
talade till varandra i låg ton,

25. och sade: ”Låt ingen fattig 
människa få komma in i den idag 
mot er vilja.”

26. Således begav de sig iväg 
tidigt om morgonen, helt beslut-
samma.
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27. Men när de såg den, sade de: 
”Vi har säkert gått fel väg!”

28. ”Nej, vi har berövats allt.”

29. Den bäste bland dem sade: 
”Sade jag er icke: ’Varför lovprisar 
ni icke Gud?’”

30. Därpå sade de: ”Ärad vare vår 
Herre! Vi har förvisso varit 
syndare.”

31. Då vände en del av dem sig till 
de andra och de förebrådde var-
andra.

32. De sade: ”Ve oss! Vi var 
sannerligen upprorsmakare,

33. kanske vår Herre kommer att 
ge oss en bättre trädgård än 
denna; vi bönfaller ödmjukt vår 
Herre.”

34. Sådant är denna världens 
straff. Och straffet i det tillkom-
mande är helt visst större. Om de 
bara visste!

35. För de rättfärdiga finns san-
nerligen välsignelsens trädgår-
dar hos deras Herre.

36. Skall Vi då behandla dem 
som underkastar sig Oss som Vi 
behandlar de skyldiga?

37. Vad är det med er? Hur dömer 
ni?
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38. Har ni en bok som ni läser i,

39. att vadhelst ni önskar skall ni 
sannerligen få i den.

40. Eller har ni någon pakt 
bindande för Oss till uppståndel-
sens dag att ni förvisso skall få 
allt ni bestämmer?

41. Fråga dem vilka av dem som 
vill bekräfta det.

42. Eller har de några ”medhjäl-
pare” till Gud? Låt dem då visa 
fram dessa sina ”medhjälpare” 
om de är sannfärdiga.

43. På den dagen när sanningen 
skall blottläggas och de kommer 
att kallas till att kasta sig öd-
mjukt ned, kommer de icke att 
kunna göra det,

44. deras ögon kommer att vara 
nedslagna och en förödmjukelse 
kommer att täcka dem, och de 
uppmanades sannerligen till att
ödmjukt kasta sig ned när de var 
trygga och friska, men de lydde 
icke.

45. Så lämna Mig ensam med 
dem som förkastar detta Vårt ord. 
Vi skall steg för steg dra dem nära 
förintelsen, från en plats de icke 
känner.

46. Och jag ger dem uppskov, ty 
Min plan är mäktig.

47. Ber du dem om en belöning så 
att de blir som om de tyngdes ned, 
som av en tung skuldbörda?

48. Finns det osedda hos dem så
att de nedtecknar det?
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49. Så var du ståndaktig i att 
utföra din Herres befallning och 
var icke lika ”fiskens man” när 
han anropade sin Herre och han 
var full av sorg.

50. Hade icke en ynnest från 
hans Herre nått honom, skulle 
han helt säkert ha blivit kastad i 
en ofruktsam ödemark medan 
han blev klandrad av sitt folk.

51. Men hans Herre utvalde ho-
nom och gjorde honom till en av 
de rättfärdiga.

52. Och de som icke tror skulle, 
med sina arga blickar, gärna föra 
dig bort från din ställning given av 
Gud, när de hör påminnelsen; 
och de säger: ”Han är verkligen 
vansinnig.”

53. Nej, det är ingenting annat än 
en påminnelse för alla världar.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtiotre verser.

I kapitel al-qalámm (kap. 68) beskrevs att när Allah ger 

profeternas fiender uppskov så är det för att syndens bägare 

skall fyllas, och därefter kan ingen skydda dem från Allahs 

straff. Även i det här kapitlet berättas det om dessa folk som 

upprepade gånger fick uppskov av Allah, men när deras synder 

gick över alla gränser så var tiden för det gudomliga straffet 

inne. 

Det straff som den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, sagt att man ska varna för, berör inte 

något särskilt religiöst samfund, utan alla människor i 

allmänhet. När denna händelse äger rum kommer människan 

även i denna värld att få uppleva att himmel och jord går itu. 

Denna varning kommer även att gå i uppfyllelse efter 

människans uppståndelse. Varken någon världslig eller 

himmelsk relation kommer då att skydda henne, och helvetet 

kommer att bli slutmålet.

Därefter tillkännager Allah ett storslaget budskap om att det 

som människan till en viss grad kan se, eller kan komma att se, 

och även angående det hon inte kan se, skall gå i uppfyllelse. 

Människor kommer att se att den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, ord är ett hedervärt, 

trovärdigt sändebuds ord, varken uppdiktat av en poet eller 

förmodanden från en spåman, utan en uppenbarelse från alla 

världarnas Herre.

I de avslutande verserna av kapitlet beskrivs ett sådant bevis 

på den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med 
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honom, sanning som ingen opponent kan bestrida. Oppo-

nenterna anklagas för att anse att det här sändebudet själv har 

hittat på den Ädla Qur’anens text, fastän det är så att om han 

uppdiktat minsta lilla sak beträffande Allah så hade Han 

utplånat sändebudet och hela hans verksamhet. Om Allah hade 

avsett att göra detta, hade människor inte på något vis kunnat 

skydda honom. Trots allt deras motstånd så bistår Allah 

sändebudet och skyddar honom, vilket är ett klart bevis på att 

han är Allahs sändebud. På så vis uppfylls återigen Allahs ord: 

”Allah har föreskrivit: ’Jag kommer helt förvisst att ha övertaget, 

Jag och Mina sändebud.’” (58:22).
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Sura AL-HÁQQA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Den Oundviklige!

3. Vad är den Oundviklige?

4. Och vad skulle låta dig få veta 
vad den Oundviklige är?

5. Thamúds och ’Ads stammar 
vägrade tro på den sönderbrytan-
de katastrofen.*

6. När det gäller Thamúd blev de 
sedan förintade av en fruktans-
värd vindstöt.

7. Och beträffande ’Ad blev de 
förintade av en våldsam, tjutande 
vind,

8. som Han lät blåsa över dem i 
sju nätter och åtta dagar i ett 
sträck, så att du kunde ha
sett folk ligga omkullfallna som 
om de var palmträdsstammar 
som fallit ned.

9. Ser du något spår av dem?

10. Och Farao och de som var före 
honom och de omkullkastade  
städerna  syndade oupphörligen.

*69:5 Detta är i själva verket taget från ett uttryck från Qur’anen, där ”Den stora olyckan” 
(         al-qari’a) nämnts med orden ”Den dag då människorna kommer att vara som ut-
spridda fjärilar, och bergen kommer att vara som  kardad ull”  (
                             jakúnunnásu kálfaráshil mabthús wa takúnul djibálu kal’íhnil 
manfúsh) (101:5,6, al-qari’a). Så det är inte någon vanlig ödeläggelse utan en enorm 
katastrof av den typ som orsakas av vätebomber, atombomber och liknande. Kraften i de 
explosioner som nämns är så mäktig att den kan pulvrisera berg.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. De var olydiga mot sin Herres 
sändebud, därför gav Han dem 
ett straff som ökade hela tiden.

12. När vattnet reste sig högt, bar 
Vi er sannerligen i båten,

13. så att Vi kunde göra den till 
en påminnelse för er, och så att 
bevarande öron kunde bevara 
den.

14. Och när en enda stöt ljuder 
från basunen,

15. och jorden och bergen hävs 
upp och sedan krossas i en enda 
krasch,

16. på den dagen kommer den 
stora händelsen att äga rum.

17. Och himlen kommer att 
rämna itu, och den dagen kom-
mer den att vara mycket skör.

18. Och änglarna kommer att stå 
vid dess sidor och över dem 
kommer den dagen de åtta 
änglarna att bära din Herres 
tron.
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19. På den dagen kommer ni att 
visas fram inför Gud; och ingen av 
era hemligheter kommer att förbli 
dold.

20. Då, när det gäller den som ges 
sin redogörelse i den högra 
handen, kommer han att säga: 
”Kom! Läs min redogörelse.
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22. Så han kommer att få njuta 
ett behagligt liv,

23. i en upphöjd trädgård,

24. från vilken klasar av frukt 
kommer att finnas inom nära 
räckhåll.

25. Ät och drick fröjdefullt på 
grund av de goda gärningar ni 
gjorde under gångna dagar.

26. Men när det gäller den som 
ges sin redogörelse i den vänstra 
handen, kommer han att säga: 
”Å, om jag ändå icke hade givits 
min redogörelse!”

27. Och icke heller vetat vilken 
min räkenskap var!

28. Så jag önskar att den domen 
hade varit ett påbud om ett slut 
för mig!

29. Min rikedom har icke varit 
mig till någon hjälp;

30. min makt har gått mig ur hän-
derna.”

31. ”Grip honom och fjättra ho-
nom,
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21. Jag visste förvisso att jag 
skulle möta min räkenskap.”

32. kasta sedan in honom i 
helvetet;

33. bind honom sedan med en 
kedja, vars längd är sjuttio alnar,

34. han trodde verkligen icke på 
Allah, den Store,
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36. Därför har han ingen vän här 
idag;

37. icke heller någon föda utom 
sårvätska,

38. vilket ingen utom syndarna 
förtär.”

39. Men nej, jag svär vid allt det 
som ni ser,

40. och allt det som ni icke ser,

41. att det förvisso är ordet som 
förts fram av en ädel budbärare,

42. och det är icke en poets ord; 
litet är det ni tror!

43. Icke heller är det en spåmans 
ord; litet är det ni bryr er om!

44. Det är en uppenbarelse från 
världarnas Herre.

45. Och om han hade tillskrivit 
Oss ens ett minimalt falskt 
påstående,
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35. och han manade icke till att 
föda de fattiga.

46. skulle Vi sannerligen ha gripit 
honom vid högerhanden,

47. och då skulle Vi förvisso ha 
skurit av hans halspulsåder,

48. och ingen av er kunde ha 
skyddat honom mot Oss.
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49. Och det är i sanning en 
påminnelse för de rättfärdiga,

50. och Vi vet helt förvisso att det 
finns några bland er som förkas-
tar Våra tecken.

51. Och det kommer sannerligen 
att bli en källa till ånger för de 
icke troende.

52. Och det är förvisso den 
absoluta sanningen.

53. Så lovprisa din Herres, den 
Store, namn.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller fyrtiofem verser.

I den inledande versen av kapitlet varnar Allah om ett sådant 

straff som förnekarna inte kan förhindra. 

Allah kallas sedan för ”De stora uppstigningarnas Herre” 

(             dhil ma’áridj), vilket innebär att Hans storhet till en 

viss grad kan uppfattas genom att man studerar himlens olika 

nivåer. Men ingen kan få insikt i Allahs egentliga höghet. 

Beträffande högheten som nämns här, finner man ett 

vetenskapligt bevis i versen där det står att änglarna stiger upp 

under en period av femtiotusen år. Att stiga upp under 

femtiotusen år kan innebära två saker. För det första kan orden 

ha en ordagrann betydelse. Om denna innebörd accepteras, så 

råder det inget tvivel om att det, efter varje period av 

femtiotusen, inträffar en sådan förändring i vädret att hela 

jorden täcks med is och därefter får jorden återigen en ny form. 

För det andra är det anmärkningsvärt att man här har 

uteslutit orden ”enligt människornas tideräkning” (vers 32: 6). 

Om man kopplar samman den här versen med vers 32:6  i den 

Ädla Qur’anen där det står ”tusen år”, så blir betydelsen att om 

man räknar upp till tusen år enligt den mänskliga 

tideräkningen, så kommer varenda en av Allahs dagar att vara 

som tusen år. Om man sedan multiplicerar varje dag med de 

dagar som är tusen år långa, och sedan multiplicerar med de 

dagar som är femtiotusen år långa, så får man fram ett tal som 

visar tiden för Allahs dygn. Om man enligt denna beräkning 

multiplicerar detta med femtiotusen år, vilket är Allahs dygn, så 

kommer detta att bli arton-tjugo miljarder år (1000 x 50000 x 
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365 = 18,250,000,000), vilket enligt vetenskapsmännens 

beräkningar är detta universums ålder.

Alla universum når denna ålder och försvinner sedan i intet 

för att sedan återigen ta form ur ingenting.

Detta är en sådan stor tidsperiod att människan anser den 

vara mycket avlägsen, men när väl straffet drabbar henne så 

kommer hon att anse det vara mycket nära. Det kommer att 

vara ett sådant fruktansvärt straff att människan skulle vilja 

undkomma det även om hon får ge sina nära och kära, sitt liv 

och sin egendom och allting annat i utbyte, men detta kommer 

inte att vara möjligt. Men om de troende har den egenskapen att 

de förrättar sina böner och alltid utför dem med omtanke, och 

även upprätthåller sin renhet genom att uppfylla alla de villkor 

som de föreskrivs därtill, så är det dessa lyckligt lottade 

människor som kommer att undgå straffet. 

I vers 42 varnas människorna återigen för att Allah är helt 

oberoende av dem. Om de därför inte avstår från synd och 

oförrätter, så har Han makt att etablera en ny skapelse i deras 

ställe. Kapitlet avslutas med att nämna det straff som bestämts.
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Sura AL-MA’ÁRIDJ
(Uppenbarad före hidjra)

2. En spörjande frågar om straf-
fet som skall drabba

3. de icke troende, ett straff vilket 
ingen kan stöta bort.

4. Det kommer från Allah, de 
stora uppstigningarnas Herre.

5. Änglarna och anden stiger upp 
till Honom på en dag, vars mått är 
femtiotusen år.

6. Så var tålmodig med beund-
ransvärt tålamod,

7. De ser det som långt avlägset,

8. men Vi ser det vara nära.

9. Den dag då himlen kommer att 
bli som smält koppar,

10. och bergen kommer att bli 
som ulltussar,

11. och en vän kommer icke att 
fråga efter en vän.

12. De kommer att placeras inom 
synhåll för varandra och den 
skyldige skulle gärna friköpa sig 
från den dagens straff genom att 
offra sina barn,

13. och sin hustru och sin bro-
der,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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14. och sina släktingar som 
beskyddat honom,

15. och genom att offra alla dem 
som finns på jorden, om han bara 
kunde rädda sig själv med det.

16. Men nej! Det är förvisso en 
eldsflamma,

17. som även till ytterlighet sliter 
av skinnet från kroppen.

18. Den skall kalla den som 
vände ryggen till och drog sig 
undan,

19. och samlade rikedom och 
undanhöll den.

20. Människan är i sanning 
skapad otålig och girig.

21. När det onda berör henne, är 
hon full av veklagan,

22. men när det goda kommer 
henne till del, är hon snål,

23. utom de som ber,

24. de som är beständiga i sina 
böner;

25. och de i vars ägodelar det 
finns en fastställd rätt,

26. för tiggare och de utblottade 
som inte tigger,

27. och de som tror domens dag 
vara en verklighet,

28. och de som fruktar sin Herres 
straff -

29. deras Herres straff är förvisso  
oundvikligt -

1065

Kapitel 70 AL-MA’ÁRIDJ Del 29



30. och de som vaktar på sina 
könsdelar,

31. utom beträffande sina hust-
rur, och dem som deras höger-
händer besitter, sådana är sann-
erligen icke att klandra,

32. men det är de som försöker gå 
utöver det som är överträdare.

33. Och de som är aktsamma om 
sina förtroenden och förbund,

34. och de som står fast vid sina 
vittnesbörd,

35. och de som ständigt håller 
vakt beträffande sina böner.

36. Dessa kommer vederbörligen 
hedrade att få vara i paradisets
trädgårdar.

37. Men vad är det med dem som 
icke tror eftersom de kommer 
hastande mot dig,

38. från höger sida och från 
vänster, i olika grupper?

39. Hoppas varje människa bla-
nd dem på att få träda in i välsig-
nelsens trädgård?

40. Aldrig! Vi har skapat dem av 
det vilket de känner till.
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42. att i deras ställe placera and-
ra som är bättre än dem, och Vi 
kan icke hindras i Våra planer.

43. Så lämna dem ensamma att 
ägna sig åt fåfängt tal och lek till 
dess att de möter den deras dag 
vilken de har lovats,

44. den dag när de kommer att 
komma ut ur sina gravar, skyn-
dande sig fram som om de löpte 
mot sina mål,

45. med sina ögon nedslagna, 
och vanära täckande dem. Sådan 
är den dagen som de lovats.

41. Men nej! Jag svär vid Herren 
över alla soluppgångar och alla 
solnedgångar att Vi har makt
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Kapitel 71

NÚH

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller tjugonio verser.

I slutet av det föregående kapitlet berättades det att Allah 

förmår skapa andra människor som är bättre än de som 

tilltalas. I det här kapitlet berättas det att detta skedde i mindre 

omfattningen när profeten Noaks, frid vare med honom, folk 

bestraffades, och ett helt folk dränktes. Endast ett fåtal 

människor som tagit skydd i Noaks, frid vare med honom, ark 

överlevde, och genom dem inleddes en ny, bättre generation.

I femte versen beskrivs återigen Allahs fastställda tidpunkt

(    ádjal), och att man inte kan avvärja den när tiden väl är 

kommen. Detta är en fortsättning på temat från föregående 

kapitel.

Därefter berättas det om profeten Noaks, frid vare med 

honom, vädjan till Allah och att han predikade för sitt folk. Det 

förklaras att det inte räcker att enbart förmedla ett budskap, 

utan det behövs en profet som nästan sätter livet till för att 

förklara det. En sådan profet  lämnar ingen metod åt sidan för 

att förklara budskapet för gamla som unga bland folket. Ibland 

sker det med en vädjan och i hemlighet, så att de högmodiga 

bland folket inte ska känna skam över att acceptera sanningen 

inför allmänheten. Ibland sker det öppet så att även 

allmänheten kan tilltalas direkt av profeten, för annars kommer 

deras ledare att framföra det i en förvrängd form. Ibland sker det 

genom att ingjuta förhoppning, genom att profeten i fråga till 

exempel säger: Se, om ni tror, så kommer himlen att nedkalla 

oerhört många välsignelser över er, och ibland med varnande 

ord, som: Om ni inte tror, så kommer det istället för dessa 



välsignelser att falla ett förödande regn över er, och inte ens 

jorden kommer att skydda er då förödande källor kommer att 

sprudla ur den. Efter så klara förkunnelser så förintades de och 

därefter tog ett nytt folk vid.

Att profeten Noak, frid vare med honom, bad att Allah inte 

skulle lämna någon förnekare vid liv (vers 27) berodde på att 

Allah underrättat honom om att om någon av dem får leva, så 

kommer de enbart att avla en ogudaktig avkomma. Inget hopp 

kvarstår om att det kan födas nya troende i det folkets  

kommande generationer. När gudomliga samfund förkunnat 

sina budskap klart och tydligt på detta sätt, så har de rätt att be 

för opponenternas undergång. 

Dessutom nämns det i kapitlet även att profeten Noak, frid 

vare med honom, riktade sitt folks uppmärksamhet mot frågan 

om varför de inte erkänner ett ”värdigt väsens” existens? Det är 

ju detta väsen som gradvis utvecklat dem till fullkomlighet, 

vilket även exemplifieras genom omnämnandet av himlens 

gradvisa höjder. Dessa ord stod till en viss grad över det dåtida 

folkets förstånd. Folket  kände inte  till sitt förflutna och hur de 

utvecklats i steg, och inte heller hade de kännedom om sin 

framtid. De saknade även kunskap om himlens gradvisa 

höjder. Troligtvis är detta en profetia om framtiden, då en ny 

”Noas ark” kommer att byggas, och då folket av vår tid kommer 

att få kännedom om dessa skeenden. Om folket då avstår från 

att sprida hedniska tankar och förkunnelsen har fullbordats å 

deras vägnar, så kommer bönerna om ett förkrossande och 

ödeläggande straff att gå i uppfyllelse för dem.
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Sura NÚH
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vi sände Noak till hans folk 
och sade: ”Varna ditt folk innan 
ett svårt straff kommer över 
dem.”

3. Han sade: ”Å, mitt folk! Jag är 
förvisso en uppenbar varnare till 
er,

4. så att ni måtte tjäna Allah och 
frukta Honom och lyda mig,

5. Han kommer att förlåta er era 
synder och ge er uppskov till en 
fastställd tid. Den tid som fast-
ställts av Allah kan sannerligen 
icke skjutas upp när den kom-
mer, om ni bara visste.”

6. Han sade: ”Min Herre, jag har 
kallat mitt folk natt och dag,

7. men att kalla dem har bara
fått dem att fly allt mer från mig;

8. och varje gång jag kallade dem 
så att Du skulle kunna förlåta 
dem, stack de sina fingrar i 
öronen, och virade sina klädna-
der runt sig, och framhärdade i 
sina otillbörligheter och uppträd-
de med enormt högmod,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. då kallade jag dem öppet till 
Din väg,

10. sedan predikade jag för dem 
offentligt och talade till dem även 
i hemlighet.

11. Och jag sade: ’Sök er Herres 
förlåtelse, ty Han är enormt 
Förlåtande,

12. Han kommer att sända ned 
regn i överflöd för er,

13. och Han kommer att styrka er 
med egendom och barn och Han 
kommer att skänka er trädgårdar 
och Han kommer att skänka er 
bäckar.

14. Vad är det med er eftersom ni 
icke tillskriver Allah värdighet?

15. Och Han har förvisso skapat 
er i stadier.

16. Har ni icke sett hur Allah har 
skapat sju himlar, lager på lager,

17. och placerat månen som ett 
ljus på den och gjort solen till en 
lampa?

18. Och Allah har låtit er växa 
upp från jorden på samma sätt 
som växtligheten växer upp.

19. Sedan kommer Han att låta er 
återvända till den, och Han 
kommer att frambringa er på ett 
särskilt sätt.
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20. Och Allah har gjort jorden till 
en vidsträckt yta för er,

21. på det att ni måtte vandra på 
dess vidsträckta vägar.’”

22. Noak sade: ”Min Herre, de har
varit olydiga mot mig och följt en 
vars ägodelar och barn bara har 
ökat hans förlust.

23. Och de har gjort upp en 
mäktig plan.

24. Och de säger till varandra: 
’överge under inga omständighe-
ter era gudar och förneka varken 
Wadd eller Suwa’ eller Jaghúth 
och Ja’úq och Nasr.’*

25. Och de har vilselett många, så 
öka Du icke syndarna utom i 
villfarelse.”

26. På grund av sina synder 
dränktes de och fick träda in i 
elden. Och de fann inga hjälpare 
mot Allah.

27. Och Noak sade: ”Min Herre, 
lämna icke kvar en enda av de 
icke troende som inbyggare i 
landet,

*71:24 Avgudar hos de hedniska araberna.
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28. ty om Du lämnar dem kom-
mer de bara att vilseleda Dina 
tjänare och kommer icke att avla 
annat än syndare och icke
troende.
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29. Min Herre! Förlåt mig och 
mina föräldrar och den som 
träder in i mitt hus som troende, 
och de troende männen och de 
troende kvinnorna; och öka Du 
icke något alls för syndarna, 
utom deras undergång.”
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Kapitel 72

AL-DJINN

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugonio verser.

En av dess anknytningar till kapitel núh verkar vara att folket 

även här får ett glädjebudskap om att om de accepterar 

budskapet, så kommer välsignat vatten i massor att regna över 

dem från himlen. Om de däremot förnekar det så kommer de att 

utsättas för ett ständigt ökande straff. Den förödelse som 

beskrivs i kapitel núh bestod bland annat av en ständigt 

tilltagande översvämning.

Nu ska vi kasta en blick på det ämne som behandlas i det här 

kapitlet för att få en överblick. Flera viktiga frågor tas upp 

beträffande Djinnerna. Vissa anser att Djinner här syftar på en 

osynlig skapelse gjord av eld, fastän det framgår i Hadíth  att 

när den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, träffade en delegation av Djinner, som kallades så 

eftersom de var ledare bland sitt folk, så tände dessa eldar för 

att laga sin mat. Här talas det alltså inte om några uppdiktade 

varelser. 

Bland det som dessa Djinner samtalade med den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, om var 

att vissa okloka personer bland dem tillskrev Allah oönskade 

egenskaper. Bland dessa återfanns även tron på att Allah aldrig 

skulle komma att skicka någon profet till människorna. De 

tillbakavisade denna tro när de nu med egna ögon fått se en 

storslagen profet. 

Sedan förklaras att moskéerna utesluteande byggs för att 

vinna Guds välbehag. Det är inte tillåtet att dyrka någon annan 

än Gud i dem. Sedan berättas det om den Helige Profetens, 



Allahs välsignelser och frid vare med honom, bön, under vilken 

han omslöts av mycket sorg och bekymmer som kunde ha stört 

hans koncentration, men trots detta var han ständigt hängiven 

Allah. I motsats till detta upplever de flesta människor att glädje 

och sorg lätt kan störa koncentrationen i bönen.

Här upprepas återigen att det straff som människorna tror 

vara avlägset, och ingen kan med säkerhet säga om det ligger 

nära eller långt bort. Men när tidpunkten väl är kommen så 

inser människan onekligen att straffet är nära, även om hon 

tidigare trott det vara avlägset.

Den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med 

honom, gavs en djup kännedom om det osedda. Han hade ingen 

egen kännedom om detta. En sådan kunskap kommer alltid 

från Allah som skänker den till Sina sändebud och deras ord går 

sedan i uppfyllelse. De änglar som förmedlar uppenbarelserna 

till sändebuden går både framför och bakom uppenbarelserna 

för att skydda dem från att förvrängas av illvilliga människor. 

Efter Allahs framstående sändebud brukar dessutom 

underordnade sändebud komma, vilka tjänar till att förvara 

innebörden i sändebudens uppenbarelser.
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Sura AL-DJINN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Säg: ”Det har uppenbarats för 
mig att ett sällskap av Djinner 
lyssnade och de sade: ’Vi har i 
sanning hört en Qur’an som är 
underbar,

3. den vägleder till den rätta 
vägen, så vi har trott på den, och 
vi skall icke förbinda någon med 
vår Herre.

4. Och vi tror att vår Herres 
Majestät är upphöjt. Han har 
tagit Sig varken hustru eller son,

5. och det är sant att den dårakti-
ge bland oss brukade yttra orim-
liga lögner om Allah,

6. och vi trodde att människor 
och Djinner aldrig skulle uttala 
en lögn om Allah.

7. Och några människor bland 
det vanliga folket brukade san-
nerligen söka skydd hos vissa 
betydande personer hos Djin-
nerna och sålunda ökade de dem 
i deras högmod.

8. Och de tänkte sannerligen, 
liksom även ni tänker, att Allah 
aldrig skulle uppresa något 
sändebud,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. och vi sökte nå himlen, men vi 
fann den full av starka vakter och 
skjutande stjärnor,

10. och vi brukade sitta i några av 
dess säten och lyssna. Men den 
som lyssnar nu, finner en skju-
tande stjärna i bakhåll för sig,

11. och vi vet icke om det onda är 
avsett för dem som finns på 
jorden eller om deras Herre avser 
något gott för dem.

12. Och några av oss är rättfärdi-
ga och några av oss är något 
annat, vi är sekter och vi har olika 
åsikter.

13. Och vi vet att vi icke kan 
omintetgöra Allahs plan på 
jorden, icke heller kan vi und-
komma Honom genom flykt,

14. så när vi hörde kallelsen till 
vägledning trodde vi på den. Och 
den som tror på sin Herre har 
inget att frukta beträffande 
förlust eller orättvisa,
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15. och några av oss underkastar 
oss Gud och några av oss har 
avvikit från den rätta vägen.’” 
Och de som underkastar sig Gud, 
det är de som söker den rätta 
vägen,

16. och de som avviker från den 
rätta vägen, de är helvetets 
bränsle.
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18. så att Vi kan pröva dem med 
det. Och den som vänder sig bort 
från ihågkommelsen av sin 
Herre, honom kommer Han att 
driva in i ett överväldigande 
strängt straff.

19. Och alla platser för dyrkan 
tillhör Allah, så åkalla icke någon 
vid sidan om Allah.

20. Och när Allahs tjänare står 
upp och ber till Honom, tränger 
de sig på honom och närapå 
kväver honom.

21. Säg: ”Jag ber endast till min 
Herre, och jag sätter ingen vid 
Hans sida.”

22. Säg: ”Jag har ingen makt att 
varken vara er till skada eller 
nytta.”

23. Säg: ”Ingen kan förvisso skyd-
da mig mot Allah, icke heller kan 
jag finna någon tillflykt utom hos 
Honom.
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17. Och om de håller sig till den 
rätta vägen skall Vi sannerligen 
förse dem med rikligt med vatten 
att dricka,

24. Mitt ansvar är bara att fram-
föra uppenbarelsen från Allah 
och Hans budskap.” Och för dem 
som är olydiga mot Allah och 
Hans sändebud, finns helvetets 
eld i vilken de skall förbli för en 
lång tid.
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25. De kommer att fortsätta med 
att icke tro till dess att de ser det 
som de har blivit lovade, men 
snart kommer de att veta vem 
som är svagare beträffande 
medhjälpare och färre i antal.

26. Säg: ”Jag vet icke om det som 
ni har lovats är nära eller om min 
Herre har fastställt en avlägsen 
tid för det.”

27. Han är Kännaren av det 
osedda, och Han ger icke någon 
herravälde över Sitt osedda 
område

28. utom till den Han väljer att bli 
Sitt sändebud. Och före och efter 
honom går änglar som vaktpos-
ter,

29. så att Han kan veta att de 
(Hans sändebud) har framfört sin 
Herres budskap. Och Han omfat-
tar allt det som är med dem och 
Han håller räkning på alla ting.
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Kapitel 73

AL-MÚZ-ZÁMMILL

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller tjugoen verser.

Den Helige Profetens, Allahs frid och välsignelser vare med 

honom, gudsdyrkan, som nämndes i det föregående kapitlet, 

förtydligas i inledningen av detta kapitel. Han gick upp om 

nätterna och spenderade den mestadels genom att be till Allah 

med tårar i ögonen. Det finns inget bättre sätt att undertrycka 

jagets begär än att gå upp på nätterna för bön. 

I det här kapitlet har den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, ännu en gång liknats vid profeten 

Moses, frid vare med honom, som även han var en lagbärande 

profet som manifesterade Guds vilja genom sina majestätiska 

egenskaper. Det berättas för den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vara med honom, samtid att en ännu 

mäktigare profet än Moses, frid vare med honom, har kommit, 

och den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vara med 

honom, motståndare varnas för att om de motsatte sig honom, 

så kommer det inte leda till något annat än till deras egen 

undergång, på samma sätt som en mäktig tyrann en gång i 

tiden helt fräckt motsatte sig Moses, frid vare med honom, och 

sedan förintades.



Sura AL-MÚZ-ZÁMMILL
(Uppenbarad före hidjra)

2. Å, du, som har svept dig själv i 
en mantel

3. stå upp i bön om natten utom 
en liten del av den,

4. hälften av den eller litet mind-
re än det,

5. eller lägg till litet till det, och 
recitera Qur’anen långsamt och 
med eftertanke.

6. Vi anförtror dig sannerligen ett 
betydande ord.

7. Att gå upp om natten är san-
nerligen det mäktigaste medlet 
att undertrycka jaget och det 
effektivaste beträffande bönens 
ord.

8. Du har förvisso en lång rad av 
sysslor under dagen.

9. Så kom ihåg din Herres namn 
och hänge dig åt Honom med full 
hängivenhet.

10. Han är Herren över öst och 
väst, det finns ingen Gud utom 
Han; så tag Honom till din 
Beskyddare.

11. Och bär tålmodigt allt det de 
säger, och drag dig tillbaka från 
dem på ett tillbörligt sätt.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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12. Och lämna Mig ensam med 
dem som förkastar sanningen, 
innehavare av lätthet och riklig-
het; och ge dem ett litet uppskov.

13. Hos Oss finns förvisso tunga 
fjättrar och en ursinnig eld,

14. och föda som kväver, och ett 
smärtsamt straff,

15. på den dagen när jorden och 
bergen skall skaka och bergen 
kommer att bli som söndersmu-
lade sandkullar.

16. Vi har i sanning sänt en 
budbärare till er, som är ett vittne 
över er, liksom Vi även sände en 
budbärare till Farao.

17. Men Farao var olydig mot 
sändebudet, så Vi grep honom 
med ett fruktansvärt grepp.

18. Hur skall ni då skydda er mot 
en dag som kommer att göra 
barnen gråhåriga om ni icke tror?

19. På den dagen kommer himlen 
att rämna itu, och Hans löfte 
kommer att gå i uppfyllelse.

20. Detta är förvisso en påmin-
nelse. Så låt den som så önskar, 
ta vägen till sin Herre.
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21. Din Herre vet förvisso att du 
står upp i bön under nästan två 
tredjedelar av natten och ibland 
hälften eller en tredjedel av den,
och så är även en grupp av dem 
som är med dig. Och Allah fast-
ställer nattens och dagens mått. 
Han vet att ni icke kan beräkna 
tiden exakt, så Han har vänt Sig 
till er i barmhärtighet. Läs då upp 
så mycket av Qur’anen som är 
lätt för er. Han vet att det kommer 
att vara några bland er som 
kanske är sjuka och andra som 
kanske reser i landet och söker 
Allahs frikostighet och andra som 
kanske strider för Allahs sak. Så 
läs upp det som är lätt för er av 
den och förrätta bönen och betala 
Zakát och ge Allah ett gott lån. 
Och vad gott ni än måtte sända i 
förväg för era själar, kommer ni 
att återfinna det hos Allah. Det 
kommer att vara bättre och större 
som belöning. Och sök Allahs för-
låtelse. Allah är helt förvisst 
Synnerligen Förlåtande, Barm-
härtig.
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Kapitel 74

AL-MÚDDATH-THÍRR

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller femtiosju verser.

På samma sätt som den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, förklarades vara ”den som hårt svept 

in sig i en mantel” (         al-múz-zámmill) i det föregående ka-

pitlet, så förtydligas detta här i detta kapitlet och det berättas 

vilka plagg en profet egentligen hårt håller fast vid och ständigt 

renar. Här åsyftas inte alls några riktiga kläder, utan det talas 

om Profetens anhängare, måtte Allah vara nöjd med dem, som 

ständigt befann sig i hans närhet och som blev renade genom 

hans andlighet. Under Profetens vägledning överger de 

dessutom all orenhet, något som hade varit omöjligt för dem att 

göra tidigare.

”Orenhet” (        ar-rúdjz) kan även syfta på avgudadyrkarna i 

Mecka, och människorna uppmanas till att avbryta alla 

kontakter med dem. 

I det här kapitlet berättas det om nitton  hårdföra änglar som 

inte kommer att visa någon barmhärtighet gentemot för-

brytarna. Talet nitton syftar på vissa mänskliga förmågor, som 

om de används på fel sätt, kan göra den människan förtjänt av 

helvetet. De kroppsdelar som Allah givit människan från topp 

till tå är cirka nitton stycken, och deras korrekta användning 

kan skydda henne från synder och felsteg. Oavsett det exakta 

antalet, så syftar kapitlet på att Allahs härskaror är otaliga och 

människor skall inte tro att änglarna bara är nitton. De änglar 

som Allah utsett för bestraffning är otaliga, och de anlitas 

relativt i förhållande till människans synder. 

I kapitlet förutspås att en måne (       al-qámar) kommer att 



komma efter solen genom att följa den. Detta är mycket 

betydelsefulla ord. Samma tema tas även upp i kapitel ash-

sháms (kapitel 91).
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Sura AL-MÚDDATH-THÍRR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Å, du som har svept din mantel 
om dig,

3. stig upp och varna,

4. och lovprisa din Herre,

5. och rena din klädnad noga*

6. och orenhet skyr du,

7. och skänk icke ynnestbevis för 
att få mer i gengäld,

8. och uthärda tålmodigt för din 
Herres skull.

9. Och när trumpeten ljuder,

10. kommer den dagen att bli en 
hård dag,

11. för de icke troende kommer 
den att bli allt annat än lätt.

12. Lämna Mig ensam med den 
Jag skapat,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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*74:5 Ordet (        thijábaka) kan betyda hjärta, men bara i en bildlik betydelse. Problemet 
är att ordet (     thijáb) egentligen betyder klädnad eller klädesplagg. Så om man be-
handlar ordet i bildlik mening är ”hjärta” inte den enda möjliga tolkningen. Det är mer 
troligt att (       thijábaka) i detta sammanhang hänvisar till den Helige Profetens, må 
Allahs välsignelser och frid vara med honom, anhängare och andra närstående.
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16. Ändå önskar han att Jag 
skulle ge honom mer.

17. Absolut icke! Ty han var 
fientlig beträffande Våra tecken.

18. Jag skall snart tilldela honom 
en tilltagande plåga.

19. Se! Han tänkte efter och 
beräknade!

20. Måtte undergång drabba 
honom! Hur räknade han?

21. Måtte undergång drabba 
honom igen! Hur räknade han?

22. Sedan såg han efter,

23. då rynkade han ögonbrynen 
och såg bister ut,

24. sedan vände han sig bort och 
var föraktfull,

25. och sade: ”Detta är ingenting 
annat än magi som förts över;

26. detta är ingenting annat än 
en människas ord.”

27. Snart skall Jag kasta in 
honom i ”Saqar.”

28. Och vad kan låta dig förstå 
vad ”Saqar” är?

29. Den skonar icke och lämnar 
ingenting.

13. och sedan gav  honom rike-
dom i överflöd,

14. och söner, ständigt boende i 
hans närhet,

15. och Jag försåg honom med 
allt som är nödvändigt.
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33. Nej, vid månen,

34. och vid natten när den viker 
undan,

35. och vid gryningen när den 
lyser fram,

36. är den sannerligen en av de 
största hemsökelserna.

37. En varning till människan,

30. Den sveder skinnet.

31. Över den finns nitton änglar.

32. Och ingen annan än  änglar 
har Vi gjort till eldens väktare. 
Och Vi har icke fastställt deras 
antal utom som en prövning för 
dem som icke tror så att de som 
har givits boken måtte få säker-
het och de som tror måtte öka i 
tro, och de som har givits boken, 
så väl som de troende, icke 
behöver tvivla, och att de i vilkas 
hjärtan det finns en sjukdom och 
de icke troende kan säga: ”Vad 
menar Allah med en sådan 
liknelse?” Sålunda bedömer 
Allah vem Han behagar som 
vilsefaren och vägleder vem Han 
behagar. Och ingen känner din 
Herres härskaror utom Han. Och 
detta är ingenting annat än en 
påminnelse för människan.

38. till den bland er som önskar 
gå framåt eller bli kvar.
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41. De kommer att vara i paradi-
set frågande varandra

42. om de skyldiga.

43. ”Vad har fört er till ’Saqar’?”

44. De kommer att säga: ”Vi var 
icke bland dem som förrättade 
bönen,

45. icke heller bespisade vi de 
fattiga,

46. och vi ägnade oss åt respekt-
löst tal med dem som ägnar sig åt 
det.

47. Och vi brukade förneka 
domens dag,

48. till dess att döden hann upp 
oss.”

49. Så medlarnas medling kom-
mer icke att gagna dem.

50. Vad är det nu med dem 
eftersom de vänder sig bort från 
förmaningen,

51. som om de var skräckslagna 
åsnor,

52. flyende för ett lejon?

53. Nej, varje människa bland 
dem önskar att öppna blad med 
uppenbarelser skall skänkas 
henne.

40. utom dem på den högra 
sidan.

39. Varje själ går i borgen för vad 
den har förtjänat;
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56. Låt då den som så vill, minnas 
den.

57. Och de kommer icke att 
minnas såvida icke Allah så 
önskar. Endast Han är värdig att 
fruktas och endast Han är värdig 
att förlåta.

54. Aldrig! De fruktar verkligen
icke det tillkommande.

55. Aldrig! Ty denna är sannerli-
gen en förmaning.
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Kapitel 75

AL-QIÁMA

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller fyrtioen verser.

I det föregående kapitlet beskrivs att folket i helvetet avgav en 

bekännelse om att det var förnekandet av livet efter detta 

(     al-akhíra) som fick dem att hamna där. Förnekandet av 

domens dag leder till att flera synder och brott begås, och oreda 

drabbar hela jorden. I inledningen av det här kapitlet har alltså 

uppståndelsens dag (           jaumul qiáma) och även männi-

skans självanklagande sinne kallats till vittne. Om människan 

drar nytta av detta självgranskande sinne så kan hon räddas 

från tusentals synder. 

Anledningen till att vissa förnekar domens dag är att de 

förmodar att när deras olika kroppsdelar förmultnat, så kan 

Allah omöjligen sammanföra dem igen. Detta är inget annat än 

en missuppfattning, eftersom den Ädla Qur’anen mycket tydligt 

framhåller att det inte är människornas fysiska kroppar som 

kommer att sättas ihop igen, utan de andliga kropparna. 

Opponenterna vidhöll trots detta envist sin tro för att håna sin 

tids profet, och så att de enligt sin egen mening kunde framföra 

en anledning till att förneka domens dag. 

Det som tas upp i verserna 8-10 berör inte händelser under 

domens dag, så som vissa tror, utan är  snarare ett tecken på att 

domens dag är nära. Det beror på att de fenomen som nämns 

inte kommer att finnas på domens dag. Varken solen, månen, 

deras kretslopp eller förmörkelser kommer finnas, och inte 

heller kommer det att finnas någon som kan se dem. 

När ögat är bländat (               fáidha báriqal-básaru), visar 

att världen under dessa dagar kommer att hemsökas av 
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fruktansvärda straff.

Vidare står att förnekare inte skall finna någon flyktväg, 

vilket visar att sol- och månförmörkselse utgör tecken som 

kommer att läggas fram som bevis, vilka inte ska utelämna 

några ursäkter för förnekarna, för trovärdigheten hos en av Gud 

utlovad person.

När kommer en solförmörkelse och en månförmörkelse att 

inträffa samtidigt? Enligt den Helige Profetens, Allahs välsign-

elser och frid vare med honom, skall detta komma att ske under 

utvalda dagar i en och samma månad, det vill säga under 

månaden Ramadan (ramadán), och detta kommer att vara ett 

tecken på att den Helige Profetens Mahdi är sann.* 

Just den här händelsen har redan inträffat. En liknande 

profetia beskrevs även av Jesus, frid vare med honom.** 

Därefter talas det om ett annat mirakel som den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, utförde. 

Den Ädla Qur’anen, en omfattande skrift, uppenbarades under 

en period på tjugotre år, och av rädsla för att glömma av den 

brukade den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, röra sin tunga hastigt medan han läste upp.  Allah 

övertygade honom dock om att det var Han som hade sänt ned 

Qur’anen och att det enbart är Han som har kunnat ställa 

samman den: Rör icke din tunga med denna uppenbarelse på 

det att du måtte skynda dig att bevara den. På Oss vilar förvisso 

ihopsamlandet av den och dess uppläsning. (vers 17-18). 

Qur’anen, som under tjugotre år uppenbarades för en 

analfabet, ställdes alltså samman på ett säkert sätt. Den 

Utlovade Messias, frid vare med honom, förklarar att detta var 

ett storslaget mirakel, då fienden under dessa 23 år genomförde 

olika slag av angrepp mot den Helige Profeten, Allahs 

*Se boken: Súnan ad-Dar Qútni Bab sifati salatil khusúf wal kusúf wa 

haiatihima. 

** Se Matteus evangelium 24:29-31.



välsignelser och frid vare med honom, och försökte till och med 

att mörda honom. Om de lyckats mörda honom innan 

uppenbarandet av Qur’anen hade fullbordats, så hade skriftens 

anspråk på att vara fullkomlig varit betydelselöst.

Efter att ha nämnt människans olika stadier, förklaras det 

att hon ständigt utvecklas. Hur kan det då vara möjligt att 

människan en dag inte skall komma att stå inför sin Skapare 

och ställas till svars för sina handlingar?
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Sura AL-QIÁMA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Nej, jag kallar uppståndelsens 
dag till vittne.

3. Och jag kallar det ofta ankla-
gande samvetet till vittne.

4. Tror människan att Vi icke 
skall samla hennes ben?

5. Jo, Vi har makt att till och med 
återställa hennes fingertoppar.

6. Men människan önskar fort-
sätta med att  synda när hon går 
framåt.

7. Hon spörjer: ”När kommer 
uppståndelsens dag?”

8. När ögat är bländat,

9. och månen förmörkad,

10. och solen och månen blir 
sammanförda,

11. på den dagen kommer män-
niskan att säga: ”Vart fly?”

12. Nej, det finns ingen tillflykts-
ort!

13. På den dagen kommer vilo-
platsen endast att finnas hos din 
Herre.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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14. På den dagen kommer män-
niskan att bli upplyst om det som 
hon har sänt i förväg och om det 
som hon har lämnat kvar.

15. Nej, människan är fullt 
medveten om sitt eget jag,

16. även fastän hon lägger fram 
sina ursäkter.

17. Rör icke din tunga med denna 
uppenbarelse på det att du
måtte skynda dig att bevara den.

18. På Oss vilar förvisso ihopsam-
landet av den och dess uppläs-
ning.

19. Så när Vi läser upp den, följ 
du då dess uppläsning.

20. Sedan vilar framställningen 
av den på Oss

21. Nej! Men ni älskar det som 
ligger nära till hands,

22. och åsidosätter det tillkom-
mande.

23. Några ansikten kommer den 
dagen att vara lysande,

24. blickande ivrigt mot sin 
Herre,

25. och några ansikten kommer 
den dagen att vara dystra,

26. vetande att en hemsökelse, 
som kan bryta deras ryggar, 
kommer att drabba dem.

27. Lyssna! När den döende 
människans själ kommer upp till 
halsen,

28. och det sägs: ”Vem är troll-
karlen som kan rädda henne?”
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29. Och hon kommer att vara 
säker på att det är timmen för 
hädanfärden,

30. och ett ben gnids mot det 
andra benet i dödsångest,

31. På den dagen kommer hon att 
drivas till din Herre,

32. ty hon varken accepterade 
sanningen eller förrättade bönen,

33. utan förkastade sanningen 
och vände ryggen till,

34. sedan gick hon kråmande sig 
till sina släktingar.

35. Ve dig! Och åter ve!

36. Ännu en gång ve dig! Och åter 
ve!

37. Tror människan att hon 
kommer att lämnas fri att vandra 
omkring?

38. Var hon icke en vätskedroppe 
som avgavs?

39. Sedan blev hon en blod-
klump, sedan gav Han henne 
form och fullkomnade henne.

40. Sedan gjorde Han av den till 
ett par, mannen och kvinnan.

41. Har icke Han makt att uppre-
sa de döda till liv?
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Kapitel 76

AD-DÁHR

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller trettiotvå verser.

I det här kapitlet riktas människans uppmärksamhet mot sin 

begynnelse då hon under en period inte var något av betydelse. 

Men hur kan detta stämma, då människan allt sedan sin 

skapelse har varit det allra mest betydelsefulla? Vad som 

åsyftas här är de inledande stadierna i människans utveckling, 

då människan inte var något speciellt. Det verkar vara den tid 

då inte heller fåglar hade förmåga att kommunicera, och då 

jorden omslöts av en absolut tystnad. Från detta skapades 

människan, och gavs syn och hörsel. Allah, som givit syn och 

hörsel till något som skapats ur jorden, har även förmåga att 

återskapa livet och ställa alla med syn och hörsel inför rätta.

Därefter beskrivs de särskilda egenskaper som det folk har 

som kommer att belönas med paradiset. De är inte välvilliga 

gentemot andra för att på så sätt  öka sina tillgångar. Närhelst 

de behandlar andra väl så förklarar  de att de gör så av önskan 

att uppnå Allahs välbehag. De önskar varken någon belöning 

eller tacksamhet i utbyte.



Sura AD-DÁHR
(Uppenbarad före hidjra)

2. En tidsperiod har sannerligen 
kommit över människan när hon 
icke var något värt att nämnas.

3. Vi har skapat människan från 
en sammansatt spermiedroppe 
vilken Vi utsatt för prövningar; 
sedan gjorde Vi henne till en 
hörande, seende varelse.

4. Vi har visat henne vägen vare 
sig hon är tacksam eller otack-
sam.

5. Vi har sannerligen berett 
kedjor och halsjärn och flam-
mande eld för de icke troende,

6. men de fromma skall dricka ur 
en bägare smaksatt med kamfer,

7. från en källa varifrån Allahs 
tjänare kommer att dricka, de får 
den att springa fram, ett kraftfullt 
framspringande.

8. De uppfyller sin trohetsed och 
fruktar den dag vars ondska är 
vitt utbredd.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. Och av kärlek till Honom 
bespisar de den fattige, den 
föräldralöse och fången,

10. och säger: ”Vi bespisar er
bara för att vinna Allahs välbe-
hag. Vi önskar oss ingen belöning 
eller tack av er.

11. Vi fruktar i sanning en bister, 
betryckt dag från vår Herre.”

12. Så Allah kommer att rädda 
dem från den dagens ondska, och 
kommer att skänka dem glädje 
och lycka.

13. Och Han kommer att belöna 
dem för deras ståndaktighet med 
ett paradis och en klädnad av 
silke,

15. Och dess skuggor kommer att 
tätna över dem och dess fruktkla-
sar kommer att föras inom nära 
räckhåll.

16. Och kärl av silver kommer att 
räckas runt bland dem och 
bägare av kristall,

17. glas av silver, vilka de utfor-
mat med enastående skicklighet.

14. där kommer de att luta sig 
ned på divaner och varken erfara 
stark hetta eller bitter köld.
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19. från en källa vid namn 
Salsabíl i det.

20. Och där kommer ungdomar 
som icke åldras att passa upp på 
dem. När du ser dem, tror du dem 
vara kringspridda pärlor.

21. Och när du ser, kommer du 
att se en välsignelse där och ett 
vidsträckt konungarike.

22. Dräkter av fint grönt silke och 
brokad kommer att bäras av dem. 
Och de kommer att vara smycka-
de med armband av silver. Och 
deras Herre kommer att ge dem 
en ren bägare att dricka.

23. ”Detta är er belöning, och er 
ansträngning är uppskattad.”

24. Vi har förvisso uppenbarat 
Qur’anen bitvis för dig.

25. Så vänta tålmodigt på din 
Herres domslut och ge icke vika 
för någon som är  syndig eller 
otacksam bland dem,

26. och kom ihåg din Herres 
namn morgon och afton,

27. och kasta dig ödmjukt till 
jorden inför Honom under natten 
och lovprisa Hans härlighet 
under en lång del av natten,

18. Och däri kommer de att ges 
en bägare smaksatt med ingefära 
att dricka,
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29. Vi har skapat dem och har 
gjort deras leder starka och Vi 
kan omvandla dem till andra lika 
dem när Vi vill.

30. Detta är sannerligen en på-
minnelse. Så vem helst som så 
önskar kan ta vägen till sin Herre.

31. Men ni kan icke utföra era 
önskningar såvida icke Allah vill 
det. Allah är sannerligen All-
vetande, Vis.

32. Han ger vem Han än behagar 
tillträde till Sin barmhärtighet 
och för syndarna har Han berett 
ett smärtsamt straff.

28. Dessa människor älskar i 
sanning det nuvarande livet och 
de bortser från en mycket svår 
dag som de har framför sig,
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Kapitel 77

AL-MURSALÁT

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller femtioen verser.

I det här kapitlet har återigen de händelser som kommer att 

utspela sig för den senare tidens muslimer beskrivits. 

Vetenskapens framsteg under denna tid kallas för att vittna om 

att Allah, som meddelat alla dessa hemligheter, har makt till att 

åstadkomma alla slags omvälvningar. Det talas om vissa 

flygande företeelser som först svävar sakta men sedan blir 

snabba som stormvindar. Dagens snabbaste flygplan är byggda 

så att de inledningsvis flyger sakta men sedan blir oerhört 

snabba. Under krigstid slänger man med hjälp av dessa plan 

ner massor av flygblad, där det förklaras att om mottagarna är 

på angriparnas sida så kommer de att få hjälp, annars finns det 

ingen som kan skydda dem mot angriparna. 

Det står om när stjärnorna fås till att mista sitt ljus och 

människan med olika medel försöker resa mot himlen. Med 

stjärnor som förlorar sitt ljus menas här den Helige Profetens, 

Allahs välsignelser och frid vare med honom, följeslagare och 

när deras tid är ute så kommer det andliga ljus som muslimerna 

fick genom dem att slockna.

Sedan står det om hur det blir när makter stora som berg 

kommer att ryckas upp, och när alla profeter kommer att träda 

fram. Angående dessa verser försöker de lärde ge det felaktiga 

intrycket att det handlar om uppståndelsens dag. Men på 

uppståndelsens dag rycks inga berg upp, och profeterna 

skickas till denna värld och inte på domens dag. Onekligen är 

detta en profetia i den Ädla Qur’anen angående en profet som 

kommer att vara underordnad och fullkomligt underkastad den 



Helige Profeten Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, och vars ankomst kommer att innebära alla 

tidigare profeters återkomst genom hans person. Genom denne 

profets ansträngningar kommer alltså alla tidigare profeters 

anhängare att bli den Helige Profetens, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, anhängare.

Angående de framtida krig som beskrivs, kommer de att 

bestå av tre delar, vilket syftar på land, hav och luft, vilket 

tillkännages som ett kännetecken. Från himlen kommer 

eldsvådor stora som slott att falla, som om de vore massor av 

kopparfärgade kameler (vers 33-34). Dessa båda verser visar 

tydligt att de har en metaforisk innebörd. Under den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, tid 

kunde ingen föreställa sig ett krig där eld föll från himlen. Detta 

måste således vara en profetia från ett Allvetande Väsen som 

har kännedom om framtiden.  

På uppståndelsens dag kommer inga eldsvådor att falla från 

himlen. Därför är tanken på att denna händelse skall ske på 

uppståndelsens dag inkorrekt. Detta verkar snarare vara en 

profetia om krig med kärnvapen, då himlen kommer att låta 

radioaktiva strålar, som människorna  inte kan skydda sig mot, 

falla ned över dem. Detta nämns även i kapitel 44, ad-dukhán. 

Sedan beskrivs återigen livet efter detta och att när man ser 

dessa profetiska ord gå i uppfyllelse bör man vara övertygad om 

att det finns ett liv efter detta. Det förklaras att om människorna 

inte lyder Allah i den här världen så väntar ett omfattande straff 

i det tillkommande.
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Sura AL-MURSALÁT
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid dem som sänds mjukt 
iväg,

3. sedan får upp fart och blåser 
snabbt,

4. och vid dem som sprider en 
ordentlig spridning,

5. och dem som gör tydliga 
åtskillnader,

6. och dem som överlämnar 
påminnelsen,

7. medan de friar sig själva från 
ansvar eller genom en varning,

8. det som ni har lovats måste 
sannerligen komma att ske.

9. Så när stjärnorna fås till att 
mista sitt ljus,

10. och när himlen rämnar itu,

11. och när bergen blåses bort,

12. och när sändebuden fås att  
framträda vid den fastställda 
tiden,

13. till vilken dag har dessa hän-
delser skjutits upp?

14. Till beslutets dag.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

17. Förintade Vi icke de tidigare 
folken?

18. Vi kommer nu att låta de 
senare följa dem.

19. Sålunda handskas Vi med de 
skyldiga.

20. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

22. och placerade den på en trygg 
förvaringsplats,

23. för en känd tidsrymd?

24. Sålunda bestämde Vi, och 
hur utmärkt är Vi icke som 
Bestämmare!

25. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

26. Har Vi icke gjort jorden 
liksom för att hålla

21. Skapade Vi er icke från en 
obetydlig vätska,

27. de levande och de döda?

28. Och Vi placerade höga berg 
på den och gav er sötvatten att 
dricka.

29. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

15. Och vad skulle låta dig veta 
vad beslutets dag är!
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32. som varken ger skugga eller 
skyddar mot flamman.”

33. Den kastar upp flammor 
stora som slott,

34. som om den utgjordes av 
många kopparfärgade  kameler.

35. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

36. Detta är en dag när de icke 
skall förmå att tala,

37. icke heller skall de tillåtas 
komma med ursäkter.

38. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

39. Detta är beslutets dag. Vi har 
samlat ihop er och alla de tidigare 
folken,

40. om ni nu har någon krigslist, 
pröva den då mot mig.

41. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

42. De rättfärdiga kommer att 
vara mitt bland skuggor och 
källor,

43. och frukter sådana som de 
kan önska sig.

44. ”Ät och drick med välbehag 
som en belöning för det ni gjor-
de.”

30. ”Rör er nu framåt mot det 
vilket ni behandlade som en lögn,

31. Ja, rör er framåt mot en 
tredelad skugga,
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47. ”Ät och roa er för ett litet tag i 
denna världen, å ni sanningens 
förkastare, ni är förvisso de 
skyldiga.”

48.
ve dem den dagen!

De som förkastar sanningen, 

49. Och när det sägs till dem: ”Böj 
er ned inför Allah,” så böjer de sig 
icke ned.

50. De som förkastar sanningen, 
ve dem den dagen!

51. På vilket budskap kommer de 
då att tro efter detta?

45. sålunda belönar Vi förvisso 
dem som handlar väl.

46.
ve dem den dagen!

De som förkastar sanningen, 
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Kapitel 78

AN-NABÁ’

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller fyrtioen verser.

I kapitel al-mursalát (kapitel 77) har en grundläggande fråga 

ställts av de icke troende beträffande när beslutens dag

(             jáumul-fásl) kommer att inträffa. Det är den dag då det 

skall beslutas vad som är sant och vad som är falskt. I det här 

kapitlet ges svaret i form av en stor nyhet att beslutets dag 

redan har kommit. I detta kapitel berättas det att Jáumul-Fásl 

var ett absolut löfte som skulle komma att infrias på sin utsatta 

tid. 

I detta storslagna kapitel beskrivs olika former av Jáumul-

Fasl. Först och främst upprepas det system som Gud inrättade 

genom vilket vatten faller ned från skyn och får föda att växa 

fram ur jorden. Läsaren görs sedan uppmärksam på att alla 

människor inte drar fördel av detta och inte tänker på att det 

viktigaste himmelska vattnet egentligen är en form av andlig 

vägledning. De hemsökelser som drabbar människorna, eller 

kommer att drabba dem, på grund av denna förnekelse nämns 

här i kapitlet.

I slutet av kapitlet kungörs en viktig varning, vilken är att om 

människan lever sitt liv i likgiltighet så kommer hon senare, på 

domens dag, att smärtsamt och ångestfyllt säga: Om jag ändå 

bara hade blivit till stoft innan denna dag kom och slapp bli 

upprest till människa från detta stoft.



Sura AN-NABÁ’
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vad frågar de varandra om?

3. Om nyheten av stor betydelse,

4. beträffande vilken de är 
oeniga.

5. Nej, snart skall de komma att 
få veta.

6. Nej, det säger Vi igen, snart 
skall de komma att få veta.

7. Har Vi icke gjort jorden som en 
bädd,

8. och bergen som tappar?

9. Och Vi har skapat er i par,

10. och har gjort er sömn till vila,

11. och har gjort natten som ett 
täckelse,

12. och har gjort dagen för livets 
uppehälle,

13. Och över er har Vi byggt sju 
starka himlar

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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15. Och från de drypande molnen 
sände Vi ned vatten strömmande 
i överflöd,

16. så att Vi med det kan fram-
ställa säd och växtlighet,

17. och trädgårdar med frodig 
växt.

18. Beslutets dag är förvisso en 
fastställd tid,

19. den dagen när basunen 
kommer att blåsas; och ni skall 
komma i hord efter hord.

20. Och himlen skall öppnas och 
bli till dörrar.

21. Och bergen skall sättas i 
rörelse och bli som om de vore en 
hägring.

22. Helvetet ligger förvisso i 
bakhåll,

23. en vistelseort för de upproris-
ka,

24. som skall förbli i det under en 
lång tid.

25. De kommer varken att smaka 
svalka eller dryck av något slag i 
det,

26. utom vatten, kokande hett 
eller isande kallt,

27. en passande vedergällning.

28. De fruktade sannerligen icke 
räkenskapen,

14. och gjort solen till en klar 
lampa.
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30. Och allt har Vi bevarat i en 
bok.

31. ”Smaka ni därför straffet, Vi 
kommer icke att ge er någon 
ökning utom i plåga.”

32. För de rättfärdiga finns 
sannerligen en triumf:

33. Muromgärdade trädgårdar 
och vindruvsrankor,

34. och unga jungfrur i jämlik 
ålder,

35. och bägare som flödar över.

36. Där kommer de varken att 
höra fåfänga samtal eller lögner;

37. en kompensation från din 
Herre, en gåva i proportion till 
deras ansträngningar,

38. Herren över himlarna och 
jorden och allt som är mellan 
dem, den Nåderike. De skall icke 
ha rätt att tilltala Honom.

39. På den dagen när anden och 
änglarna kommer att stå på led, 
skall de icke tala, utom den som 
Gud, den Nåderike, ger Sitt till-
stånd, och som bara kommer att 
säga det som är rätt.

29. och förkastade fullständigt 
Våra tecken.
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40. Den dagen skall verkligen 
komma. Så låt den som så vill ta 
sin tillflykt till sin Herre.
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41. Vi har i sanning varnat er för 
ett straff vilket är i nära antågan-
de; en dag när människan kom-
mer att se vad hennes händer har 
sänt i förväg och den icke troende 
kommer att säga: ”Om jag ändå 
bara vore stoft!”
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Kapitel 79

AN-NAZI’ÁT

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller fyrtiosju verser.

Enligt Qur’anens praxis nämns återigen världsliga hem-

sökelser och konflikter i kapitlet, och i klara ordalag beskrivs 

bland annat krig där u-båtar kommer att användas. Den första 

versens innebörd  (            wán-naziáti ghárqan) är att stri-

dande farkoster sjunker under vattenytan  innan de går till 

angrepp för att sänka fienden. De stridande känner stor glädje 

vid framgångarna, och striderna utkämpas i försök att besegra 

varandra, och från båda håll lägger man upp sina bästa 

strategier.  

Uttrycket               (wás-sabiháti sábhan) i den fjärde versen 

syftar på simmande företeelser, vare sig de färdas under vatten 

eller på dess yta, och u-båtar kan färdas både på vattnet och 

under dess yta. 

Sådana krig väcker en sådan fasa att människornas hjärtan 

börjar darra och deras blickar slås ned. Efter en stor värdslig 

förödelse ställer människans medvetande en fråga om de 

verkligen kommer att resas upp från de döda trots att deras ben 

förmultnat? Det konstateras att detta förvisso kommer att ske, 

och ett starkt varnande ljud kommer att höras och plötsligt 

kommer alla befinna sig på domens dag.

Därefter inleds en skildring av profeten Moses, frid vare med 

honom, som skickades till Farao, som gjorde anspråk på att 

vara gud och helt förnekade livet efter detta. När profeten 

Moses, frid vare med honom, förmedlade sitt budskap till Farao, 

så svarade denne fräckt att ”Jag är er herre, den högste”. Allah 

straffade honom då på ett så strängt sätt att han blev ett 



avskräckande exempel för både sin samtid och de efter-

kommande. Han levde ett långt liv i kampen mellan liv och död 

och dog under sådana omständigheter att de människor som 

levde samtidigt med honom fick uppleva hur han och hans här 

dränktes. Hans kropp bevarades sedan av de efterlevande i form 

av en mumie. Detta blev en läxa för efterkommande genera-

tioner.

Kapitlet avslutas med frågan om när timmen skall infalla och 

hur detta skall ske? Det konstateras att när den infaller så 

kommer det att framstå klart att allt har sitt slut hos sin Herre. 

Och det förklaras för sändebudet att han enbart kan varna den 

som räds denna fruktansvärda timme. Den dag då de ser detta 

kommer det världsliga livet att kännas som om det endast hade 

varat under några ögonblick.
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Sura AN-NAZI’ÁT
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid dem som rör sig under-
ifrån och drar och halar i syfte att 
sänka,

3. och vid dem som rör sig snabbt 
genom länderna,

4. och vid dem som snabbt 
färdas långa avstånd över ocea-
nernas yta,

5. och vid dem som tävlar med 
varandra om överhöghet,

6. och vid dem som planerar och 
utför sina uppdrag väl;

7. detta kommer att ske den 
dagen när den skakande jorden 
skall skaka,

8. och ytterligare en andra skak-
ning skall följa den.

9. På den dagen kommer hjärtan 
att darra,

10. och deras ögon kommer att 
vara nedslagna.

11. De säger: ”Skall vi verkligen 
återställas till vårt förra tillstånd?

12. Vad! Till och med när vi är 
ruttna ben?”

13. De säger: ”Då vore det san-
nerligen ett förlustmässigt åter-
vändande.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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15. och se! De skall alla komma ut 
i det öppna.

16. Har berättelsen om Moses 
nått dig?

17. När hans Herre kallade på 
honom i den heliga Tuwá-dalen, 
och sade:

18. ”Gå du till Farao, han har 
gjort uppror,

19. och säg till honom: ’Skulle du 
tycka om att bli renad?

20. Och jag skall vägleda dig till 
din Herre på det att du måtte 
frukta Honom.’”

21. Så han (Moses) visade honom 
ett stort tecken,

22. men han (Farao) förkastade 
honom och var olydig,

23. sedan vände han sig bort från 
Moses och smidde planer mot 
honom;

24. och han samlade sitt folk, och 
förkunnade

25. och sade: ”Jag är er herre, 
den högste.”

26. Så Allah grep honom för att 
straffa honom och gjorde honom 
till ett varnande exempel i det 
tillkommande och i denna värl-
den.

27. I det finns det förvisso en läxa 
för den som fruktar.

14. Det kommer bara att bli ett 
enda skri,
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29. Han har lyft den till dess höjd 
och gjort den fullkomlig.

30. Och Han har gjort dess natt 
mörk, och fört fram dess morgon,

31. och jorden har Han brett ut 
tillsammans med den.

32. Han framställde dess vatten
och dess betesmarker ur den,

33. och bergen, dem gjorde Han 
stadiga.

34. Allt detta är en försörjning för 
er och er boskap.

35. Men när den stora katastro-
fen kommer,

36. den dagen när människan 
kommer att draga sig till minnes 
allt det hon strävade efter,

37. och helvetet kommer att 
göras uppenbart för den som ser.

38. Då, när det gäller den männi-
ska som gör uppror,

39. och föredrar denna världens 
liv,

40. skall helvetets eld förvisso bli 
hennes boning.

28. Är ni svårare att skapa än 
himlen som Han har byggt?
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41. Men när det gäller den männi-
ska som fruktar att stå i bävan 
inför sin Herre och avhåller sin 
själ från onda begär,
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43. De frågar dig om timmen: 
”När kommer den att slå?”

44. Men vad har du med  omnäm-
nandet av den att göra?

45. Den slutliga kännedomen om 
den vilar hos din Herre.

46. Du är bara en Varnare till den 
som fruktar den.

47. På den dagen när de ser den, 
kommer de att känna det som om 
de icke hade dröjt i världen mer 
än en av dess kvällar eller morg-
nar.

42. skall paradisets trädgård helt 
förvisst bli hennes boning.
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Kapitel 80

’ÁBASA

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller fyrtiotre verser.

I kapitlet berättas om en högmodig förnekare under den 

Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

tid som kom för att ställa frågor till Profeten. Eftersom den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

innerligt önskade att någon skulle komma till tro, så riktade 

han, trots förnekarens högmod, hela sin uppmärksamhet mot 

honom. Plötsligt kom en blind, troende man till den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, för att 

ställa en fråga, men Profeten tyckte inte om att bli avbruten. 

Han uttryckte sitt missnöje på ett sådant sätt att förnekaren 

kunde uppfatta det, men som inte sårade den blinde som ju inte 

kunde se. Efter denna händelse förmanade Allah att Profeten 

aldrig vara likgiltig inför den som hängivet och engagerat 

kommer till honom, och att inte ge företräde till högmodiga 

människor – oavsett deras sociala status.

Därefter förklaras den Ädla Qur’anens upphöjda ställning, 

och hur den avslöjar hemligheter om universums skapelse och 

nämner de storslagna händelser som kommer att inträffa 

samtidigt med dess slut och vad som skall komma att ske på 

domens dag.



Sura ’ÁBASA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Han rynkade ögonbrynen och 
vände sig åt sidan,

3. för att en blind man kom till 
honom,

4. och hur kunde du veta om han 
ville bli renhjärtad,

5. eller om  han ville ta sig i akt, 
så att förmaningen skulle gagna 
honom?

6. Beträffande den som är förakt-
fullt liknöjd.

7. Mot honom visar du uppmärk-
samhet,

8. fastän du icke är ansvarig om 
han icke blir renhjärtad,

9. men den som skyndar sig till 
dig,

10. och fruktar Gud,

11. honom försummar du.

12. Nej, det är förvisso en
påminnelse,

13. så låt den som så önskar fästa 
avseende vid den,

14. på hedervärda ark,

15. upphöjda, rena,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. i skrivarnas händer,

17. ädla och sedesamma.

18. Måtte människan bli förgjord! 
Så otacksam hon är!

19. Av vad har Han skapat hen-
ne?

20. Från en spermiedroppe! Han 
skapade henne och formade 
henne,

21. sedan gör Han vägen lätt för 
henne,

22. sedan låter Han henne dö och 
tilldelar henne en grav,

23. sedan, när Han behagar, 
kommer Han att, uppresa henne 
igen.

24. Nej! Hon har ännu icke utfört 
vad Han befallde henne att göra.

25. Låt nu människan se på sin 
föda,

26. hur Vi släpper ned vatten i 
överflöd,

27. sedan klyver Vi jorden, en 
ordentlig klyvning,

28. sedan låter Vi säd gro på den,

29. och druvor och grönsaker,
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30. och olivträdet och dadelpal-
men,
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32. och frukter och örter,

33. en försörjning för er och er 
boskap.

34. Men när ett öronbedövande 
dån kommer,

35. på den dagen när en männi-
ska kommer att fly från sin 
broder,

36. och från sin moder och sin 
fader,

37. och från sin hustru och sina 
söner,

38. på den dagen kommer varje 
människa att ha tillräckligt med 
bekymmer för att vara  likgiltiga 
inför andras problem.

39. På den dagen kommer några 
ansikten att vara ljusa,

40. skrattande, fröjdefulla.

41. Och på den dagen kommer 
några ansikten att vara täckta 
med damm,

42. mörker kommer att täcka 
dem.

43. Det är dessa som icke var 
troende, ondsinta.

31. och inhägnade trädgårdar 
tätt planterade,
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Kapitel 81

AT-TAKWÍR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettio verser.

Återigen beskriver den Ädla Qur’anen de storslagna 

händelser som kommer att känneteckna domens dag på jorden. 

Solen kallas till vittne när den döljs, alltså att fienderna genom 

sin avskyvärda propaganda under denna tid inte kommer att 

låta den Helige Profetens, Allahs frid och välsignelser vare med 

honom, ljus nå mänskligheten. Och på samma sätt som 

stjärnornas ljus är viktigt under nattetid då solen är nere, är 

Profetens följeslagares ljus viktigt för människorna. Om det 

ljuset också besudlas av fienden, kommer människorna att 

berövas även detta ljus. Under denna tid kommer stora berg att 

förflyttas och farkoster stora som berg kommer att färdas med 

sina laster både i luften och till sjöss. Kamelkorna kommer då 

att bli överflödiga och överges. Under denna tid kommer ett 

stort antal djurparker att inrättas. Det fanns uppenbarligen 

ingen uppfattning om detta under den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, tid, och dagens 

djurparker visar att stora djur fraktats dit genom farkoster både 

i luften och på havet. Detta var alldeles otänkbart på den tiden.

Sedan riktas vår uppmärksamhet förmodligen mot strider till 

havs, då mängder av skepp kommer att färdas på haven och 

människor från olika delar av världen kommer att förenas. Det 

är alltså inte bara djuren som skall samlas utan även 

människor. Detta kommer vara lagens tidsepok, och lagen 

kommer att råda över hela världen, och människan kommer 

inte längre att ha rätten att behandla sin egen avkomma som 

hon själv behagar. Dessa lagar råder till synes över hela världen 



redan nu, men genom att ha förnekat Allahs lagar så kan man 

inte undanröja oroligheter och brottslighet i ett enda land. 

Under denna tid kommer böcker och tidningar att tryckas i 

mängder, och för dem som utforskar universum kommer den 

att blottläggas. Denna dag kommer även helvetet att eldas, 

vilket både är krigets helvete och den himmelska vredens 

helvete. Trots detta kommer paradiset att föras närmare dem 

som följer Allahs lära och är ståndfasta i att göra så. Varje själ 

kommer då att veta vad den har fört med sig till morgondagen.

I verserna 16 och17 har båtar som utför hemliga uppdrag och 

sedan återvänder kallats till vittne. Efter sina aktioner 

återvänder de till sina hemliga kajer. Detta upprepas eftersom 

det här berättas om sådana onda tankar som kommer från 

satan och som angriper människans andlighet och sedan 

försvinner. Den natt som lider mot sitt slut kallas sedan till 

vittne när morgonen håller på att gry. Den mörka natt som 

åsyftas här kommer sannerligen att leda till islams ljusa 

morgon.
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Sura AT-TAKWÍR
(Uppenbarad före hidjra)

2. När solen har fällts ihop,

3. och när stjärnorna fördunk-
lats,

4. och när bergen sätts i rörelse,

5. och när kamelkorna överges, 
dräktiga i tionde månaden,

6. och när de vilda djuren samlas 
ihop,

7. och när haven fås att flyta 
fram i varandra,

8. och när folk skall föras sam-
man,

9. och när flickebarnet som 
begravts levande skall efterfrå-
gas,

10. ”för vilket brott dödades 
hon?”

11. och när böckerna sprids,

12. och när himlen blottläggs,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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14. och när paradiset förs nära,

13. och när eld fås att flamma 
upp,



15. då kommer varje själ att veta 
vad den har fört med sig.

16. Nej! Jag kallar dem som drar 
sig tillbaka till vittne,

17. som rusar iväg och sedan 
gömmer sig.

18. Och Jag kallar natten till 
vittne när den drar mot sitt slut,

19. och gryningen när den börjar 
andas,

20. att detta förvisso är ett ädelt 
sändebuds uppenbarade ord,

21. innehavare av mäktig styrka, 
upprättad i åsynen av Tronens 
Herre,

22. åtlydd där och trogen sitt 
uppdrag.

23. Och er följeslagare är icke 
galen.

24. Och han såg Honom förvisso 
vid den klara horisonten.

25. Och han är icke njugg röran-
de det osedda.

26. Icke heller är detta ord från 
satan, den förkastade.
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28. Det är ingenting annat än en 
påminnelse till alla världarna,

29. till sådana bland er som 
önskar gå rätt,

30. medan ni icke önskar någon-
ting utan att Allah, världarnas 
Herre, önskar det.

27. Varthän går ni då?
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Kapitel 82

AL-INFITÁR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugo verser.

Redan i inledningen av kapitlet talas det om stjärnor, men 

inte om att de förlorar sin lyster utan om att de exploderar. 

Människan kommer alltså att berövas deras ljus under nattens 

mörker. Sedan berättas det om haven och det upprepas att man 

inte bara kommer att färdas med skepp och utforska och 

blottlägga havens hemligheter, utan även på landet kommer 

arkeologer att utforska de forna samhällen som ligger 

nergrävda i jorden. Då kommer människan att få lära känna 

vad människor i det förgångna sänt till morgondagen och även 

vad framtida människor kommer att sända till sin morgondag. 

I slutet av kapitlet finns det en vers som handlar om den 

yttersta tiden och som hävdar att jordens härskardöme inte 

vilar hos tillfälliga regenter utan hos Allah. På domens dag

(         jáum ud-dín) kommer allt herravälde att återföras till 

Honom och varje enskild individ kommer att fråntas sin makt.



Sura AL-INFITÁR
(Uppenbarad före hidjra)

2. När himlen har rämnat itu,

3. och när stjärnorna skingrats,

4. och när haven förmås flyta 
fram i kanaler,

5. och när gravarna har lagts 
öppna,

6. då skall varje själ veta vad den 
har sänt framför sig och vad den 
har hållit tillbaka.

7. Å, människa! Vad har gjort dig 
stursk beträffande din Ädelmodi-
ge Herre,

8. Som skapade dig, sedan 
fullkomnade dig, sedan gav dig 
rätt proportioner?

9. I vilken form Han än behaga-
de. Han gav dig form.

10. Nej, men ni förnekar domen.

11. Men det finns förvisso väktare 
över er,

12. ädla upptecknare,

13. som vet allt vad ni gör.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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15. och de lastbara kommer att 
vara i helvetet,

16. i det kommer de att brinna på 
domens dag,

17. och de kommer icke att kunna 
fly därifrån.

18. Och vad skulle kunna låta dig 
veta vad domens dag är?

19. Om igen, vad skulle kunna 
låta dig veta vad domens dag är?

20. Den dagen när en själ icke 
skall ha makt att göra något alls 
för en annan själ! Och på den 
dagen kommer befälet att vara 
Allahs.

14. De fromma kommer sannerli-
gen att vara välsignade,
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller trettiosju verser.

I kapitlet riktas människans uppmärksamhet återigen mot 

balansvågen och att framgång enbart kan erhållas genom 

rättvisa. Man bör inte ha olika standard för att ge och ta. I det 

här kapitlet har även vår tids handel analyserats. När 

stormakter bedriver handel med fattiga länder så leder det alltid 

till en förlust för de senare. I kapitlet frågas stormakterna om de 

inte tänker på att även de skall kallas samman på den stora 

granskningens dag, då även deras världsliga handel kommer 

att granskas. Detta är den domens dag (           jáum ud-dín) 

som nämndes i slutet av det föregående kapitlet. 

Därefter nämns domens dag, Jáum ud-Dín, i klartext och de 

som förnekade denna dag varnas för att även de, precis som de 

tidigare, skall gå sin undergång till mötes under den 

efterkommande tiden.

I verserna därefter berättas om dem som skall till paradiset 

och dem som skall till helvetet och en jämförelse görs mellan 

deras tillstånd. Förnekarna som skrattar åt de troende i denna 

världen och föraktar dem genom att blinka åt varandra när de 

går förbi dem och säger att de sannerligen har gått vilse, varnas 

för att de troende på domens dag kommer att skratta åt de icke 

troende och fråga: ”Hur känner ni er i detta tillstånd?”

Kapitel 83

AL-MUTÁFFIFIN



Sura AL-MUTÁFFIFIN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Ve dem som ger med för litet 
mått,

3. dem som, när de tar med mått 
från andra människor, tar det 
fullt,

4. men när de ger med mått till 
andra eller väger upp åt dem, ger 
de dem mindre.

5. Vet icke sådana människor att 
de kommer att resas upp igen

6. till en fruktansvärd dag?

7. Den dagen när mänskligheten 
skall stå inför världarnas Herre.

8. Nej, de syndigas protokoll 
finns i Sidjín.

9. Och vad skulle låta dig veta 
vad Sidjín är?

10. Det är en omfattande skriven 
bok.

11. Ve den dagen dem som 
förkastar,

12. som förnekar domens dag.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.          
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14. som när Våra tecken läses 
upp för honom, säger: ”Sägner 
från urgamla tider!”

15. Nej, men det som de har 
förtjänat har gjort deras hjärtan 
rostiga.

16. Nej, de kommer förvisso att 
hållas borta från att se sin Herre 
på den dagen.

17. Då skall de i sanning brinna i 
helvetet,

18. då kommer det att sägas till 
dem: ”Detta är vad ni brukade 
förkasta.”

19. Nej, men de rättfärdigas 
protokoll finns förvisso i ’Illíjín.

20. Och vad skulle låta dig veta 
vad ’Illijín är?

21. Det är en omfattande skriven 
bok.

22. De som Gud utvalt kommer 
att bevittna den.

23. De rättfärdiga kommer för-
visso att vara välsignade,

24. sittande på divaner, tittande 
sig omkring.

13. Och ingen förnekar den utom 
varje syndig överträdare,
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25. I deras ansikten kommer du 
att finna välsignelsens friskhet.
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27. Dess försegling kommer att 
bestå av mysk, ty den låter dem 
som strävar svinga sig upp,

28. och den kommer att vara 
smaksatt med vatten från 
Tasním,

29. en källa från vilken de utvalda 
kommer att dricka.

30. De som var skyldiga brukade 
skratta åt dem som trodde,

31. och när de gick förbi dem 
blinkade de åt varandra,

32. och när de återvände till sina 
familjer, återvände de triumfe-
rande,

33. och när de såg dem sade de: 
”Dessa har sannerligen irrat 
vilse.”

34. Men de sändes icke som 
väktare över dem.

35. Denna dag är det därför de 
troende som kommer att skratta 
åt de icke troende,

36. sittande på divaner, tittande 
sig omkring.

26. De kommer att ges en förseg-
lad dryck, ren att dricka.
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37. Är icke förnekarna till fullo 
vedergällda för vad de brukade 
göra?
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Kapitel 84

AL-INSHIQÁQ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugosex verser.

I samma stil som i de föregående kapitlen kallas de stora 

förändringarna i världen till vittne om livet härefter. Det talas 

återigen om att himlen kommer att spricka, vilket bland annat 

innebär att diverse hemsökelser kommer att äga rum. 

Sedan handlar kapitlet om den tid då jorden kommer att 

utvidgas. Det verkar inte som om jorden blir större, men när 

Qur’anen uppenbarades kände människan endast till halva 

världen. Genom upptäckten av Amerika utvidgade världen sig 

och under samma epok kommer jorden att slunga ur sig sina 

dolda hemligheter och bli som om den vore tömd. Denna epok 

av vetenskapliga upptäckter inleddes i och med att man 

upptäckte Amerika. 

Därefter nämns en profetia beträffande den tid när dag 

kommer förvandlas till natt och mörker kommer att breda ut 

sig. Då kommer islams måne återigen att gå upp, och under 

dessa dagar kommer människorna att fullborda de sista stegen 

i sin utveckling.



Sura AL-INSHIQÁQ
(Uppenbarad före hidjra)

2. När himlen brister itu,

3. och lyssnar till sin Herre, och 
detta åligger den,

4. och när jorden har bretts ut

5. och kastar ut allt det som finns 
i den och blir tom,

6. och lyssnar till sin Herre, och 
detta åligger den,

7. Du, å, människa, släpar dig 
mödosamt fram mot din Herre, 
en svår möda, sedan kommer du 
att möta Honom.

8. När det då gäller den som ges 
sin redogörelse i högra handen,

9. kommer han förvisso att få en 
lätt räkenskap,

10. och han kommer att återvän-
da till sin familj och fröjda sig.

11. Men när det gäller den som 
ges sin redogörelse bakom ryg-
gen,

12. han kommer snart att ropa på 
förintelse,

13. och han kommer att brinna i 
en flammande eld.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.
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14. Före detta levde han fröjde-
fullt med sin familj.

15. Han trodde verkligen att han 
aldrig skulle återvända till Gud.

16. Jo! Hans Herre ser Honom 
förvisso helt tydligt.

17. Men nej! Jag kallar skym-
ningen till vittne,

18. och natten och allt det den 
täcker,

19. och månen när den blir full,

20. om att ni helt förvisst går från 
ett stadium till ett annat.

21. Så vad är det med dem efter-
som de icke tror,

22. och när Qur’anen läses upp 
för dem böjer de sig icke i under-
kastelse,

23. tvärt om, de som icke tror 
förkastar den.

24. Och Allah vet bäst vad de 
håller dolt i sina hjärtan.

25. Så ge dem nyheten om ett 
smärtsamt straff.
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26. Men när det gäller de som tror 
och gör goda gärningar, för dem 
finns det en ändlös belöning.
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Kapitel 85

AL-BURÚDJ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugotre verser.

Kapitlet är knutet till det föregående kapitlet i vilket det stod 

att Islams måne återigen kommer att gå upp. När kommer detta 

att ske och vad kan syftet vara? Man bör komma ihåg att himlen 

har tolv konstellationer (       al- burúdj), och det innebär att 

denna profetia kommer att uppfyllas efter tolv sekler, och på 

samma sätt som månen vittnar om solen så kommer ett 

framtida vittne (    sháhid) att bära vittnesbörd om denne 

storslagne Profet (        mashhúd), alltså om den Helige Profeten 

Muhammad, Allahs välsignelser och frid vare med honom. I 

dessa vittnesmål kommer även sanna anhängare till detta 

vittne att deltaga. Deras brott kommer inte att vara något annat 

än att de trott på den som kommit från Gud, men trots detta 

kommer deras opponenter att bestraffa dem på ett mycket 

grymt sätt. De kommer till och med att brännas på bål, och 

åskådare kommer då glatt att se på. Detta är en exakt 

beskrivning av vad hängivna ahmadiamuslimer får utstå i 

Pakistan.

I slutet av kapitlet nämns de tidigare folk som begick sådana 

övergrepp att de drabbades av sina egna förbrytelser. Lika 

säkert som att denna Qur’an är bevarad på en skyddad 

skrivtavla (              fi láuhin mahfúdh), lika säkert kommer 

även de att bestraffas för sina missgärningar.



Sura AL-BURÚDJ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid himlen som består av 
palats av stjärnor,

3. och vid den utlovade dagen,

4. och vid den som vittnar och 
den som vittnesbördet gäller,

5. förbannade vare löpgravarnas 
folk,

6. elden närd av bränsle,

7. när de satt vid den,

8. och de var vittnen till det de 
gjorde mot de troende.

9. Och de avskydde dem icke 
utom för att de trodde på Allah, 
den Allsmäktige, den Prisvärde,

10. Som himlarnas och jordens 
konungarike tillhör, och Allah är 
Vittne över alla ting.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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11. De som förföljer troende män
och troende kvinnor och sedan 
icke ångrar sig, för dem finns 
förvisso helvetets straff, och för 
dem finns straffet att brinna.



12. Men för dem som tror och gör 
goda gärningar finns paradisets 
trädgårdar genomflutna av bäck-
ar. Det är sannerligen den stora 
triumfen.

13. Din Herres grepp är förvisso 
allvarligt.

14. Det är Han Som påbörjar och 
upprepar,

15. och Han är den Mest Förlåt-
ande, den Kärleksfulle,

16. Tronens Herre, ärans Herre,

17. Han verkställer grundligt vad 
Han vill.

18. Har icke berättelsen om här-
skarorna kommit till dig?

19. Om Farao och Thamúd?

20. Nej, men de icke troende 
framhärdar i  att förkasta san-
ningen.

21. Och Allah omsluter dem på 
ett sätt de icke uppfattar.

22. Nej, men den är en strålande 
Qur’an.

23. På en väl skyddad skrivtavla.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller arton verser.

Kapitlet är en fortsättning på kapitel al-burúdj, och det 

beskriver att Allah under denna mörka natt kommer att utse 

himmelska beskyddare som skall bistå förfördelade människor. 

Varför funderar inte människan över att hon egentligen bara är 

en högmodig och skrytsam varelse? Hon kommer med säkerhet 

att straffas för sina förbrytelser. Den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, anhängare i vår tid 

uppmanas till att vänta tålmodigt och låta opponenterna 

fortsätta med sina sammansvärjningar. Till slut kommer Gud 

att straffa dem för deras oförrätter.

Kapitel 86

AT-TÁRIQ



Sura AT-TÁRIQ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid himlen och morgonstjär-
nan.

3. Och vad skulle låta dig veta 
vad morgonstjärnan är?

4. Det är stjärnan med den 
genomträngande klarheten.

5. Det finns icke en själ utan att 
den har en väktare över sig.

6. Så låt människan betänka vad 
hon är skapad av.

7. Hon är skapad av en fram-
strömmande vätska,

8. som strömmar fram från en 
plats mellan länderna och rev-
benen.

9. Han har förvisso makt att föra 
henne tillbaka till livet,

10. på den dag då hemligheter 
skall yppas.

11. Då kommer  hon  icke att ha 
någon styrka och ingen hjälpare.

12. Vid himlen som ofta återvän-
der med regn,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhätige, namn.
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13. och vid jorden som öppnar sig 
med växtlighet.

14. Det är förvisso ett avgörande
ord,



15. och det är icke tomt prat.

16. De planerar förvisso en sam-
mansvärjning,

17. och Jag gör också upp en 
motplan.

18. Så ge de icke troende upp-
skov. Ja, ge dem uppskov för en 
liten tid.
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Kapitel 87

AL-A’LÁ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugo verser. 

Redan i inledningen av kapitlet förkunnas glädjebudskapet 

om att Allah och de gudaktiga kommer att stå segrande i 

slutändan. Alla troende  uppmanas alltså till  att konstant 

förmana och förkunna tron för andra. Förmaningarna kommer 

förvisso att vara till nytta, om än det verkar som om  de är 

missriktade i början. Sedan sägs det till människan att hon inte 

drar nytta av förmaningar eftersom hon givit det världsliga livet 

företräde framför det kommande livet, fastän allt bestående 

välstånd finns i det tillkommande.



Sura AL-A’LÁ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Lovprisa din Herres, den Mest 
Höge, namn,

3. Som skapar och fullkomnar.

4. Och Som utformar och vägle-
der,

5. Och Som frambringar betes-
marken,

6. och sedan förvandlar den till 
svart ruttnande stubb.

7. Vi skall lära dig Qur’anen och 
du skall icke glömma den,

8. utom det som Allah vill. Han 
vet förvisso vad som är uppenbart 
och vad som är dolt.

9. Och Vi skall underlätta varje 
möjlighet för dig.

10. Så fortsätt förmana. För-
manande  är förvisso lönsamt.

11. Den som fruktar kommer 
snart att ta sig i akt;

12. men  den  eländigaste kom-
mer  att vända sig bort från den,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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13. den som måste träda in i den 
stora elden.
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14. Sedan kommer han varken 
att dö eller leva i den.

15. Den som gör sig ren från synd 
kommer verkligen att ha fram-
gång,

16. och kommer ihåg sin Herres 
namn och förrättar bön.

17. Men ni föredrar denna värl-
dens liv,

18. fastän det tillkommande är 
bättre och mer varaktigt.

19. Detta är sannerligen det  som 
lärdes ut i de tidigare skrifterna,

20. Abrahams och Moses skrifter.
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Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugosju verser.

I kapitlet beskrivs hemsökelser som är överväldigande

(        al-gháshia) och  som  kommer att inträffa hela tiden. 

Denna dag kommer människorna att vara försatta i stor vånda 

och alldeles utmattade och deras ansikten att kommer att vara 

alldeles förskräckta. Människorna kommer att träda in i en 

flammande eld, och deras föda kommer inte vara annat än 

taggiga växter som varken ger näring eller mättar. Detta är en 

liknelse som visar på att exempelvis den till synes söta 

kaktusfrukten i själva verket kan ha en mycket farlig effekt på 

dem som förtär den. 

Därefter handlar resten av kapitlet om det som skall hända 

under det kommande livet, och slutligen beskrivs den 

räkenskap som alla människor kommer att stå till svars för 

inför Gud.

Enligt den Helige Profetens, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, sedvana brukar alla som deltar i bönen yttra orden 

”Å, Allah, underlätta vår räkenskap för oss!” (                        al-

lahúmma hásibna hisában yasíra) efter det att den sista versen 

lästs upp av imamen.

Kapitel 88

AL-GHÁSHIA



Sura AL-GHÁSHIA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Har nyheten om den överväldi-
gande hemsökelsen kommit till 
dig?

3. Några ansikten kommer den 
dagen att vara vända nedåt,

4. knogande, utmattade.

5. De skall träda in i en brännan-
de eld,

6. och kommer att tvingas dricka 
från en kokande källa.

7. De kommer icke att få någon 
föda utom torr, bitter och taggig 
växtlighet,

8. som varken kommer att ge 
näring eller mätta hunger.

9. Och på den dagen kommer 
några ansikten att vara lyckliga,

10. väl tillfreds med sina strä-
vanden,

11. i en hög trädgård,

12. i vilken du icke kommer att 
höra något tomt tal.

13. i den finns en flödande källa,

14. i den finns uppställda schäs-
longer,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.
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15. och bägare lämpligt placera-
de,

16. och kuddar vackert upplagda,

17. och mattor smakfullt utlagda.

18. Ser de då icke på kamelen, 
hur den har skapats?

19. Och på himlen, hur den har 
lyfts högt?

20. Och på bergen, hur de är 
ordentligt fastsatta?

21. Och på jorden, hur den har 
bretts ut?

22. Förmana därför, ty du är 
enbart en förmanare,

23. du är icke en uppsyningsman 
över dem.

24. Men den som vänder sig bort 
och icke tror,

25. honom kommer Allah att 
straffa med det svåraste straffet.

26. Till Oss skall de förvisso 
återvända.

27. Då tillkommer det förvisso 
Oss att kalla dem till räkenskap.
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Kapitel 89

AL-FADJR

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller trettioen verser.

Kapitlet heter ”gryningen ” (        al-fadjr), och tio nätter kall-

as till vittne över gryningen, och därtill även två och en. Totalt 

blir detta tretton och används som liknelse för de tretton år som 

utgjorde den inledande perioden i Mecka, varefter gryningen i 

form av migrationen till Medina (madína) ägde rum. 

Det finns många andra tolkningar av just de här verserna, 

bland annat finns det en hänvisning till en gryning för den 

senare tidens muslimer. Men den förstnämnda gryningen är 

tydligt beskriven och det räcker att nämna den.

I resten av kapitlet uppmanas människor åtskilliga gånger 

att tjäna mänskligheten. En stor belöning utlovas till dem som 

strävar efter att befria fattiga och förorättade människor. Det 

allra största glädjebudskapet  förkunnas i de sista verserna. 

Det budskapet är att den som gör detta kommer att dö i ett 

tillstånd då Allah kommer att tala till dennes själ med orden: ”Å, 

själ i frid! Återvänd till din Herre, och var väl nöjd med Honom 

och Han väl nöjd med dig. Så träd du in bland Mina utvalda 

tjänare, och träd du in i Min trädgård.”



Sura AL-FADJR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid gryningen,

3. och de tio nätterna,

4. och det jämna och det udda,

5. och natten när den lider mot 
sitt slut,

6. finns det icke starka bevis i 
detta för den som äger förstånd?

7. Har du icke sett hur din Herre 
handskades med ’Ad,

8. Irams stam, ägare till höga 
byggnader?

9. Byggnader som deras hade 
aldrig tidigare byggts i länderna, 

10. och med Thamúd, som högg 
ut klippor i dalen,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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12. vilka begick övergrepp i 
länderna,

13. och stiftade mycket ofrid i 
dem?

11. och med Farao, härskare över 
stora härar,

14. Då släppte din Herre lös 
straffets gissel över dem.

15. Din Herre är förvisso alltid på 
vakt.

Kapitel 89 AL-FADJR Del 30



16. När det gäller människan, 
när hennes Herre prövar henne 
och hedrar henne och skänker 
henne ynnestbevis, säger hon: 
”Min Herre har hedrat mig.”

17. Men när Han prövar henne 
och minskar hennes medel till 
uppehälle säger hon: ”Min Herre 
har vanärat mig”.

19. och ni uppmanar icke varan-
dra till att bespisa den fattige,

20. och ni förtär helt andra 
människors arvslott,

18. Nej, men ni hedrar icke den 
föräldralöse,

21. och ni älskar rikedom med 
överdriven kärlek.

22. Nej, när jorden slagits sönder, 
en fullständig sönderslagning,

23. och din Herre kommer, även 
änglar, led på led,

24. och den dagen har helvetet 
förts nära, på den dagen skall 
människan minnas, men till 
vilken hjälp skall det minnet bli 
för henne?
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26. Så på den dagen kan ingen 
straffa som Hans bestraffning.

27. och ingen kan binda så fast 
som Han.

25. Hon kommer att säga: ”Om 
jag ändå hade sänt några goda 
gärningar för mitt liv!”
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28. Och  du, å, själ i frid!

29. Återvänd till din Herre, och 
var väl nöjd med Honom och Han 
väl nöjd med dig.

30. Så träd du in bland Mina 
utvalda tjänare,

31. och träd du in i Min trädgård.
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Kapitel 90

AL-BALÁDD

Detta kapitel (sura) uppenbarades under den inledande 

perioden i Mecka (mákka) och innehåller tjugoen  verser.

I kapitlet nämns återigen Mecka, vars tio nätter kallades till 

vittne i det föregående kapitlet. Allah talar till den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, ungefär 

med orden: Jag kallar denna stad till vittne på att så länge du 

befinner dig i den skänker den frid, men att den inte längre 

kommer att skänka frid när de har drivit ut dig ur den.

Sedan kallas de kommande generationerna till vittne och det 

konstateras att Allah har föreskrivit människan en konstant 

strävan. När profetvärdighetens ljus når människan öppnas två 

vägar för henne, en till andlig och en till världslig framgång. Men 

istället för att sträva efter att nå dessa höjder så väljer 

människan en lätt och bekväm väg och det leder efter hand mot 

undergång och förfall. Att resa sig mot höjderna handlar inte om 

att bestiga berg, utan det står tydligt att detta innebär att man 

strävar efter att befria människor från hunger och slaveri och ge 

dem ekonomisk självständighet. Detta mål kan dock inte 

uppnås efter enbart några få dagar. För att klara av det krävs att 

man tålmodigt uppmuntrar andra till ståndaktighet och att 

man barmhärtigt uppmuntrar till förbarmande.



2. Nej, men jag svär vid denna 
stad,

3. och du bor förvisso i denna 
stad,

4. och jag svär vid avlaren och 
den han avlade,

5. Vi har förvisso skapat männi-
skan till att möta svårigheter.

6. Tror hon att ingen har makt 
över henne?

7. Hon säger: ”Jag har slösat bort 
oerhörda rikedomar.”

8. Tror hon att ingen ser henne?

9. Har Vi icke givit henne två 
ögon,

10. och en tunga och två läppar?

11. Och Vi gav henne två ädla 
uppåtgående vägmål,

12. men hon följde icke ’Aqaba-
vägen,

13. och vad skulle låta dig veta 
vad ’Aqaba är?

14. Det är  frigivandet av en slav,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn            
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Sura AL-BALÁDD
(Uppenbarad före hidjra)
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16. en föräldralös nära släkting,

17. eller en fattig man som ligger i 
dammet.

18. Då skulle hon varit bland dem 
som tror och eggar varandra till 
uthållighet och uppmuntrar var-
andra till barmhärtighet.

19. Dessa är den högra sidans  
människor.

20. Men de som förkastar Våra 
tecken är den vänstra sidans  
människor.

21. Över dem kommer det att 
finnas en omvälvande eld.

15. eller att bespisa någon på en 
hungerns dag,  
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Kapitel 91

ASH-SHÁMS

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sexton verser.

Här beskrivs återigen en profetia om att islams sol och att 

även månen som belyses av denna sol återigen kommer att gå 

upp, vilket kommer att leda till ännu en gryning. Sedan kommer 

ytterligare en mörk natt att breda ut sig. Det finns alltså ingen 

gryning som inte leder till att människorna på nytt kommer att 

bli omringade av likgiltighetens mörker.

Sedan förklaras att Allah har skapat varje själ med en 

inneboende känsla för rättvisa, och lärt den hur man skiljer på 

gott och ont. Den själ som utvecklar sina medfödda färdigheter 

kommer att nå framgång, medan den som begraver sina 

färdigheter i jorden kommer att gå under.

Sedan berättas det om folket Thamúd och deras profets 

kamelko. Det är möjligt att skildringen syftar på händelsen när 

profeten Salehs, frid vare med honom, folk, det vill säga 

Thamúd, högg av hälsenorna på den kamelko som han använde 

för att resa runt med när han förkunnade sitt budskap.  

Därefter förintades de. Närhelst profeternas fiender förstör de 

medel som profeterna använder för att sprida sin gudomliga 

vägledning, så brukar fienderna alltid gå under.



Sura ASH-SHÁMS
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid solen och tiden när den 
börjar lysa,

3. och vid månen när den följer 
den (solen),

4. och vid dagen när den uppen-
barar dess härlighet,

5. och vid natten när den drar en 
slöja över den (solen).

6. och vid himlen och dess 
beskaffenhet,

8. och vid själen och dess full-
komning,

7. och vid jorden och dess 
utbredning,

9. och Han har uppenbarat vad 
som är fel och vad som är rätt för 
den,

10. den som utvecklas får  san-
nerligen framgång,

11. och den som undertrycker 
den blir förlorare.

12. Thamúds stam förnekade 
sanningen på grund av sin upp-
roriska natur.

13. När de eländigaste bland dem 
reste sig,

14. då sade Allahs sändebud: 
”Låt bli Allahs kamelko och låt 
den dricka.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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15. Men de avvisade honom och 
skar av hennes hälsenor, och 
deras Herre förintade dem full-
ständigt på grund av deras
synd och jämnade dem med 
marken.

16. Och Han bekymrade Sig icke 
om följderna av detta.
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Kapitel 92

ALLÁIL

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tjugotvå verser.

Efter kapitel ash-sháms, ”solen”, kommer kapitel alláil, 

”natten”, på samma sätt som natten kommer efter dagen.  Med 

detta menas ingen världslig natt utan nattens andliga aspekter 

skildras på ett fantastiskt sätt. Därtill ges glädjebudskapet att 

då natten infaller så kommer dagen verkligen också att gry. Det 

berättas att på samma sätt som dag och natt är olika, så är även 

människans ansträngningar antingen mörka som natten eller 

ljusa som dagen. Varje människa belönas i enlighet med sina 

handlingar och sin inre avsikt. De som fruktar Allah och ger ut 

för Hans skull och för att ge de fattiga välstånd och intygar och 

bekräftar goda ord när de lyssnar till dem, får en lättnad 

föreskriven av Allah. Men de som däremot är snåla och likgiltiga 

inför snålhetens konsekvenser och förkastar goda ord när de 

hör dem, kommer att få svårigheter föreskrivna av Allah. 

Mot slutet av kapitlet varnas de människor som har dåliga 

egenskaper och som har nämnts här för en flammande eld som 

de skall träda in i. Men den som givit ut av sina tillgångar för 

goda ändamål och varit rättfärdig kommer att skyddas från den 

elden.



Sura ALLÁIL
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid natten när den täcker över,

3. och vid dagen när den klarnar,

4. och vid skapelsen av man och
kvinna,

5. är era strävanden förvisso 
skiftande.

6. Då, beträffande den som ger 
och är rättfärdig,

7. och intygar allt som är rätt,

8. kommer Vi att underlätta varje 
möjlighet för honom.

9. Men när det gäller den som är 
girig och föraktfullt liknöjd,

10. och förkastar det som är rätt,

11. för honom kommer Vi att 
underlätta vägen som leder till 
bekymmer.

12. Och hans rikedom skall icke 
gagna honom när han förgås.

13. Det tillkommer förvisso Oss 
att vägleda,

14. och till Oss hör den komman-
de så väl som den nuvarande 
världen.

15. Så Jag varnar er för en 
flammande eld.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. Ingen skall träda in i den 
utom den mest lastbare,

17. som förkastar sanningen och 
vänder ryggen til.

18. Men den rättfärdige skall 
hållas borta från den,

19. den som ger av sin egendom 
för att bli ren,

20. och han icke är skyldig någon 
en ynnest som måste återbetalas,

21. utan han ger av sin egendom 
för att söka sin Herres, den Mest 
Höge, välbehag.

22. Och snart kommer Han att 
vara väl nöjd med honom. 
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Kapitel 93

AD-DUHÁ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tolv verser. 

I kapitlet beskrivs åter glädjebudskapet om en dag som 

kommer att vara mycket ljus, och om en natt som följer därefter. 

Allah säger till den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid 

vare med honom, att Han inte kommer att lämna honom ensam 

under mörka tider och svårigheter, utan för honom kommer 

varje ny stund att vara bättre än den förra. Sedan får Profeten 

glädjebudskapet om att Allah kommer att ge honom ett överflöd 

med orden: Var därför välvilligt inställd gentemot de 

föräldralösa, och förebrå inte den tiggande, och dölj inte dina 

förmåner för människorna i rädsla för att de ska ta slut. Ju mer 

du spenderar i Allahs väg, desto mer kommer Allah att utöka 

dina tillgångar.
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Sura AD-DUHÁ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid förmiddagens tilltagande 
klarhet,

3. och vid natten när den blir 
stilla,

4. din Herre har icke övergivit 
dig, icke heller är Han missnöjd 
med dig.

5. Varje timme som kommer är 
förvisso bättre för dig än den 
föregående.

6. och din Herre skall snart 
skänka dig, och du kommer att 
bli väl nöjd.

7. Fann Han dig icke vara en 
föräldralös och gav dig beskydd,

8. och Han fann dig vandrande i 
sökandet efter Honom och vägled-
de dig till Sig.

9. och fann dig i behov och försåg 
dig.

10. Så förtryck icke den föräldra-
löse,

11. och beträffande tiggaren, 
klandra honom icke,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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12. och beträffande din Herres 
frikostighet, berätta om den för 
andra.
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Kapitel 94

AL-INSHIRÁH

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka). Kapitlet 

innehåller nio verser.

Efter att ha räknat upp den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, goda egenskaper, frågar 

Allah i det här kapitlet om Han inte har öppnat Profetens sinne 

för honom, inte möjliggjort för honom att uträtta sitt tunga 

förtroende och har Han inte upphöjt Profetens omdöme? Den 

Helige Profeten uppmanas därför till att komma ihåg den eviga 

sanningen att det efter alla svårigheter kommer lättnad. Den 

principen gäller både i världsliga och andliga angelägenheter. 

Den Helige profeten får alltså veta att när han blivit fri från 

dagens sysselsättningar bör han ställa sig upp inför sin Herre 

under natten och skänka sitt hjärta ro med Hans kärlek.



Sura AL-INSHIRÁH
(Uppenbarad före hidjra)

2. Har Vi icke öppnat ditt sinne-
lag för dig,

3. och befriat dig från din börda,

4. vilken nästan hade brutit din 
rygg,

5. och har Vi icke gjort dig rykt-
bar?

6. Det kommer förvisso lättnad 
efter svårighet.

7. Ja, sannerligen kommer det 
lättnad efter svårighet.

8. Så sträva hårt när du är fri,

9. och vänd dig mot din Herre 
och sök Honom ivrigt.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1165

Kapitel 94 AL-INSHIRÁH Del 30



1166

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nio verser.

Efter kapitel al-inshiráh (     ) kommer kapitel at-tín 

(        ). Detta innebär en förklaring av orden: ”Efter varje svårig-

het kommer lättnad”, som förekommer i det föregående kapitlet. 

I det här kapitlet beskrivs en ändlös evolution. Fikonet och 

oliven står här för profeten Adam och profeten Noak, frid vare 

med dem och de kallas till vittne över denna evolution. Även 

berget Sinai (               túrí sínín), det berg där Allah uppenbar-

ade Sig för profeten Moses, frid vare med honom, kallas till 

vittne. Slutligen kallas den fridfulla stad (          al-baladul 

amín) där den Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare 

med honom, hade sin boning. 

Tillsammans med denna stegvisa, andliga evolution förklarar 

Allah att Han har utvecklat människan från grundläggande 

stadier till de högsta andliga stadierna. Men de olycksaliga, som 

inte verkar gynnas av detta, återför Han till det allra lägsta 

stadiet. Detta innebär en ändlös motsats till utveckling. Men för 

dem som tror och uträttar goda gärningar kommer de andliga 

framstegen att vara oändliga. Allah kommer att besluta på 

bästa sätt gällande den som trots allt förkastar den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, i 

religiösa frågor.

Kapitel 95

AT-TÍN



Sura AT-TÍN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid fikonet och oliven,

3. och berget Sinai,

4. och denna stad, fredens bo-
ning,

5. har Vi förvisso skapat män-
niskan enligt den bästa av ska-
pelseplaner,

6. sedan omvandlade henne till 
ett tillstånd med det lägsta av allt 
lågt,

7. utom dem som tror och gör 
goda gärningar, ty för dem finns 
det en obegränsad belöning.

8. Vad finns det då som efter 
detta, kan förmå dig till att påstå 
att domslutet är en lögn?

9. Är icke Allah den Bäste av 
domare?

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.
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Kapitel 96

AL-’ALAQ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och är 

dessutom det allra första kapitel som uppenbarades. Det 

innehåller tjugo verser.

Uppenbarelserna började komma i och med det här kapitlet i 

vilket Allah uppmanar den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, att läsa upp i Herrens namn, Herren 

Som har skapat allt. Sedan upprepas orden: ”Läs upp! Och din 

Herre är den Mest Ädle”, och den Helige Profeten uppmanas till 

att recitera i Hans namn, Han Som lagt grunden för all mänsklig 

framgång i pennan. Om människan inte hade lärt sig att 

använda pennan och skrivkonsten så hade ingen framgång 

varit möjlig för henne.

Sedan varnas varje människa som lägger hinder i vägen för 

andras tillbedjan. De människorna varnas för att om de inte 

upphör så kommer Allah att gripa tag i deras falska och syndiga 

pannluggar. Sedan må den människan tillkalla vilken 

medhjälpare som helst, det kommer inte att hjälpa. Allah har 

änglar som är hårda i att bestraffa.



Sura AL-’ALAQ
(Uppenbarad före hidjra)

2. Läs du upp i din Herres namn, 
Han Som skapade,

3. skapade människan från en 
fastsittande klump.

4. Läs upp! Och din Herre är den 
Mest Ädle,

5. Som lärde med pennan,

6. lärde människan vad hon icke 
visste.

7. Nej, människan överträder  
sannerligen,

8. för att hon tror sig vara obe-
roende.

9. Till din Herre sker i sanning 
återvändandet.

10. Har du sett den som förbju-
der,

11. en av Våra tjänare när han 
ber?

12. Tag er i akt om han måhända 
skulle ha rätt,

13. eller påbjuder rättfärdighet.

14. Återigen har du tänkt över om 
han istället förfalskade sanning-
en och vände sig bort,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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16. Nej, om han icke upphör, 
kommer Vi verkligen att dra 
honom i pannluggen,

17. falsk, syndig, pannlugg.

18. Låt honom sedan kalla på 
sina kompanjoner.

19. Vi kommer också att kalla på 
Våra bestraffande änglar som 
kommer att kasta in honom i 
helvetet.

20. Nej, var du icke eftergiven mot 
honom utan kasta dig ödmjukt 
ned och drag dig närmare Gud.
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Kapitel 97

AL-QÁDR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sex verser. 

I det här kapitlet förkunnas glädjebudskapet om att 

uppenbarelsen av Qur’anen har påbörjats och har styrka att 

röja undan alla slags mörka nätter. Här hänvisas till den 

extremt mörka natten under den Helige Profetens, Allahs 

välsignelser och frid vare med honom, tid under vilken ofrid 

härskade både på land och hav. Men som ett resultat av de 

böner som nattetid bads av denne profet, som älskade Gud så 

djupt, så grydde en sådan dag, det vill säga den Heliga Qur’anen 

uppenbarades, vars ljus skulle komma att räcka ända till den 

yttersta dagen. Orden: ”Frid – så kommer den att vara även vid  

gryningens ankomst.” (                   hía hátta mátlaíl-fadjr) (vers 

6) innebär att uppenbarelserna kommer att fortsätta ända till 

dess att gryningen blivit alldeles tydlig. Sedan förkunnas att 

den natt som kallas ”ödets natt” (             láilatul-qádr) är bättre 

än en människas strävan under en hel livstid, men enbart för 

den som får uppleva den.



Sura AL-QÁDR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vi sände förvisso ned den 
(Qur’anen) under ödets natt.

3. Och vad skulle låta dig veta 
vad ödets natt är?

4. Ödets natt är bättre än tusen
månader.

5. Under den stiger änglar och 
anden ned enligt deras Herres 
befallning beträffande allt.

6. Frid – så kommer den att vara 
även vid  gryningens ankomst.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 98

AL-BÁJINA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller nio verser.

I det föregående kapitlet förklarades det att uppenbarelser 

som sänds ned under den natt som kallas láilatul-qádr

(             láilatul-qádr) kommer att förtydliga allt, på samma sätt 

som morgonen gryr och lyser upp allt runt omkring. I det här 

kapitlet beskrivs att Allah även givit tidigare profeter en láilatul-

qádr, men i mindre omfattning än när det gällde den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, annars 

vore det inte möjligt för dem att omvandla sina tiders andliga 

mörker till dag. 

Därefter förklaras att alla skrifter som hade uppenbarats för 

tidigare profeter hade sedan sammanfattats i den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, lära, 

och denna sammanfattning innebär att man skall dyrka Allah 

genom att helt ge sin tro och lydnad till Honom, och att man ska 

förrätta bön och betala Zakát. Detta är en religion som skall 

bestå för evigt och som även kommer att leda människorna på 

den rätta vägen. 

Sedan avslöjas vilket slut både de förnekande och de troende 

kommer att få, och det konstateras att när den rättrådiga 

religionen (         dínul qájima) uppstår, så har var och en 

möjlighet att välja att antingen följa den och få ett gott slut eller 

att förneka den och gå ett ont slut till mötes.



Sura AL-BÁJINA
(Uppenbarad efter hidjra)

2. De av bokens folk som icke 
tror, och avgudadyrkarna ville 
icke avstå från att förneka förrän 
ett klart bevis hade givits till dem,

3. ett sändebud från Allah läser 
upp de rena skrifterna,

4. i vilka det finns läror som 
varar för alltid.

5. Och de till vilka boken gavs 
blev icke splittrade förrän efter 
det att klara bevis hade kommit 
till dem.

6. Och de befalldes icke annat än 
att tjäna Allah och vara upprikti-
ga mot Honom i lydnad och vara 
rättskaffens och förrätta bönen
och betala Zakát. Och det är 
religionen för folket på den rätta 
vägen.

7. Sannerligen, de bland bokens 
folk som icke tror och avgudadyr-
karna kommer att vara i helvetets 
eld, och förbli i den. De är de 
värsta av varelser.

8. Sannerligen, de som tror och 
gör rättfärdiga gärningar, är de 
bästa av varelser.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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9. Deras belöning finns hos de-
ras Herre, evighetens trädgårdar, 
genomflutna av bäckar, de kom-
mer att förbli i dem för alltid. 
Allah är väl nöjd med dem och de 
är väl nöjda med Honom. Detta är 
för den som fruktar sin Herre.
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Kapitel 99

AZ-ZILZÁL

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nio verser.

I det här kapitlet berättas om de omvälvande förändringar 

som skall inträffa under den yttersta tiden, vilka kommer att 

leda till att människan föreställer sig att hon fått en enorm makt 

och inflytande över naturlagarna. I själva verket kommer alla 

hemligheter som jorden avslöjar under denna tid vara i enlighet 

med Guds påbud. Denna dag kommer även en tidpunkt för 

människans räkenskap på jorden, då hon kommer att inse att 

världsliga framgånger inte givit annat än inbördeskrig och 

splittring. Denna dag kommer människan att belönas för 

minsta lilla goda gärning och straffas för minsta lilla synd. 

I kapitlets inledning står att jorden kommer att slunga ur sig 

sin börda. I anslutning till detta berättas att det inte bara är mer 

omfattande goda gärningar som kommer att lönas, utan om 

någon uträttat minsta lilla goda gärning så kommer denne att få 

sin belöning, och även vedergällningen för minsta lilla synd 

kommer att bli uppenbar.



Sura AZ-ZILZÁL
(Uppenbarad före hidjra)

2. När jorden skakas med sin 
våldsamma skakning,

3. och jorden kastar ifrån sig 
sina bördor,

4. och människan säger: ”Vad är 
det med den?”

5. På den dagen kommer den att 
berätta sina nyheter, 

6. Det kommer att bli så, ty din 
Herre kommer att ha uppenbarat 
detta för den.

7. På den dagen kommer männi-
skor att strömma fram i spridda 
grupper så att de kan bli visade 
resultatet av sina gärningar.

8. Då kommer den som gör en 
atoms vikt av gott att se det,

9. och den som gör en atoms vikt 
av ont kommer också att se det.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 100

AL-’ADIÁT

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tolv verser.

Efter skildringen av de krig som kommer att utkämpas för 

världsliga vinsters skull, så berättas det nu om de krig som den 

Helige Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

och hans anhängare utkämpade i självförsvar. Dessa krig 

skiljer sig från världsliga krig i alla avseenden och medför goda 

följder. De kvicka hästarna kallas till vittne, de hästar som 

andas häftigt och slår gnistor från sina hovar när de rusar mot 

fienden, och som angriper på morgonen och inte utför nattliga 

räder. Detta är ett kännetecken för utmärkt tapperhet, medan 

det i historieböckerna vanligen står om härar som gått till 

angrepp i hemlighet. 

Sedan står det att människan är mycket otacksam mot sin 

Herre, och att hon själv är vittne till detta. Kärleken till rikedom 

är enorm. Detta syftar på att alla krig i världen utkämpas för 

pengars skull. Känner människan då inte till att den dag då 

jordens alla hemligheter kommer att avslöjas, och att allt som är 

dolt i människornas sinnen kommer att blottläggas, kommer 

Allah att ha fullständig kännedom om vad de har gjort.



Sura AL-’ADIÁT
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid de fnysande krigshästarna

3. som slår eldsgnistor,

4. och utför attacker i dagningen,

5. och rör upp dammoln på 
grund av det,

6. och tränger på så sätt in i  
fiendeledens  stridsvimmel.

7. Människan är förvisso otack-
sam mot sin Herre,

8. och hon vittnar sannerligen 
om det;

9. och hon är helt förvisst passio-
nerad i sin kärlek till rikedom.

10. Vet icke en sådan att när de 
som är i gravarna blir uppresta,

11. och det som är dolt i deras 
hjärtan förs fram,

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1179

12. den dagen kommer deras 
Herre förvisso att vara fullt 
Medveten om dem.
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Kapitel 101

AL-QÁRI’A

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tolv verser

Kapitlet upprepar varningen från det föregående kapitlet om 

att människan ibland väcks upp från sin likgiltiga slummer 

genom en fruktansvärd hemsökelse. Vad är denna 

fruktansvärda hemsökelse? Fundera igen, vad är denna 

fruktansvärda hemsökelse? 

Den kommer att drabba när människor sprids ut som 

nattfjärilar efter den hemska ödeläggelse som orsakas av krig, 

och då även berg slagits i spillror som om de vore kardad ull. 

Med berg åsyftas här stormakter, och detta handlar inte om 

domens dag i livet efter detta. Där kommer det inte att finnas 

några berg som kan slås i spillror. Under denna tid kommer de 

nationer som är bäst rustade för krig att segra, och de nationer 

som är förhållandevis mindre väl rustade för krig kommer att 

falla i Háwia (         háwia) vilket är en flammande eld.



Sura AL-QÁRI’A
(Uppenbarad före hidjra)

2. Den stora hemsökelsen!

3. Vad är den stora hemsökel-
sen?

4. Och vad skulle låta dig veta 
vad den stora hemsökelsen är?

5. Den dagen då människor 
kommer att vara som spridda 
fjärilar,

6. och bergen kommer att vara 
som kardad ull.

7. Då, när det gäller den vars 
vikter är tunga,

8. kommer han att få ett behag-
ligt liv.

9. Men när det gäller den vars 
vikter är lätta,

10. kommer hans moder att vara 
Háwia.

11. Och vad skulle låta dig veta 
vad det är?

12. Det är en flammande eld.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 102

AT-TAKÁTHUR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller nio verser.

I det här kapitlet varnas människan för att hon på grund av 

sin kärlek till rikedomar kommer att hamna i graven. Å ena 

sidan är detta en varning till stormakterna om att deras 

brådska att införskaffa rikedomar inte kommer att resultera 

annat än i en undergång. Å andra sidan är det även en 

beskrivning av de svagare nationer som i sin önskan om att 

erhålla rikedomar till och med kommer att dyrka gravar. 

På grund av detta varnas mänskligheten, både nationer och 

vidskepliga religiösa folkgrupper, för att den till slut kommer att 

få känna av den eld som beretts för den och sedan kommer de 

att få se elden inför sina egna ögon. När de slutligen slungas in i 

den så kommer de att tillfrågas om vad de egentligen fått ut av 

ett blint jagande efter världens rikedomar.



Sura AT-TAKÁTHUR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Inbördes rivalitet för att samla 
rikdom har gjort er omedvetna,

3. ni nådde till och med gravar-
na.

4. Nej! Snart kommer ni att få 
veta.

5. Åter nej! Snart skall ni få veta.

6. Nej! Om ni skulle få veta den 
säkra förvissningen,

7. kommer ni helt förvisst att se 
helvetet i just detta liv.

8. Ja, ni kommer förvisso att se 
det med  förvissningens öga.

9. Då, på den dagen, skall ni 
kallas till räkenskap för era 
jordiska ynnestbevis.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 103

AL-’ASR

Detta är ett kapitel (sura) från den inledande perioden i Mecka 

(mákka) och innehåller fyra verser.

Kapitlet handlar om de slags människor som omnämnts i 

tidigare kapitel och som varnats för att jaga efter världsliga ting, 

och att det på grund av detta kommer en tidsålder som skall 

vittna om att människan har försatts i ett tillstånd av en ständig 

förlust. Detta gäller dock inte de som tror och gör rättfärdiga 

gärningar och uppmuntrar varandra till sanningen medan de 

själva är sannfärdiga, och uppmanar varandra till stånd-

aktighet medan de själva är ståndaktiga.



Sura AL-’ASR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vid tidens vittnesmål.

3. Människan befinner sig för-
visso i ett tillstånd av förlust,

4. utom de som tror och gör goda      
gärningar och uppmuntrar var-
andra till att acceptera sanning-
en, och uppmanar varandra till 
att vara tålmodigt uthålliga.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 104

AL-HÚMAZA

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller tio verser.

Efter kapitel al-’asr kommer kapitel al-húmaza, vilket 

innehåller den största varningen hittills för de nationer som 

girigt eftertraktar världsliga rikedomar. Varningen innehåller 

frågan: Förmodar de stora människorna av den här tiden att de 

förfogar över så stora rikedomar som de hejdlöst kan spendera 

på försvar och beskydd, att de därigenom får en evig 

överlägsenhet på jorden? Nej, de kommer i stället att slungas in 

i en sådan eld, (        al-hútama), som inneslutits i de allra 

minsta partiklarna. Och människan tillfrågas om hur hon 

skulle kunna ha kännedom om vad denna eld egentligen är? 

Naturligtvis uppstår frågan om hur eld kan inneslutas i en 

liten partikel? Säkerligen hänvisas det här till den eld som finns 

i atomen, och ljudet för ordet hútama liknar ordet atom. Den 

elden kommer att löpa över alla hjärtan, och för detta har den 

inneslutits i pelare som kommer att förlängas genom att de 

sträcks ut. 

Det är omöjligt för en människa att begripa sig på detta 

kapitel  såvida hon inte har insikt i ämnet atomenergi. Den 

atomära massa som innesluter elden får formen av utdragna 

pelare innan den sprängs. Massan sprids av det ökande inre 

trycket, och innan den bränner upp alla människorna så löper 

den över människors hjärtan och stänger av hjärtmuskelns 

rörelser. Alla vetenskapsmän är överens om att detta är vad som 

sker när en atombomb exploderar. Innan dess flammande 

massa når fram till dem så leder dess kraftiga radioaktiva vågor 

till att hjärtats rörelser stannar av. 



En annan betydelse av detta är att det även finns en eld dold i 

människokroppens celler. När den visar sig så kommer den att 

löpa över människornas hjärtan och förstöra dem.
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Sura AL-HÚMAZA
(Uppenbarad före hidjra)

2. Ve varje bakdantare, förtalare,

3. som samlar en förmögenhet 
och räknar den om och om igen.

4. Han tror att hans rikedom 
skall göra honom odödlig.

5. Nej! Han skall förvisso kastas 
in i al-hútama.

6. Och vad skulle låta dig veta 
vad al-hútama  är?

7. Det är Allahs närda eld,

8. som sträcker sig mot deras 
hjärtan.

9. Den kommer att sluta upp tätt 
intill dem,

10. i utsträckta kolonner.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1188

Kapitel 104 AL-HÚMAZA Del 30



1189

Kapitel 105

AL-FIL

Detta är ett kapitel (sura) från den inledande perioden i Mecka 

(mákka) och det innehåller sex verser.

Världens nationers framgångar kommer att upphöra vid den 

tidpunkt när alla stormakter går samman för att utrota islam. 

Med hänvisning till en historisk händelse konstaterar den 

Heliga Qur’anen att det även tidigare funnits mäktiga folk som 

önskat utplåna ”Städernas moder” ( úmmul-qurá), det 

vill säga Mecka. De kallades ”Folket med de stora elefanterna”

(             ass-hábul-fil), men innan deras elefanter kunde nå 

Mecka angreps de av svalor (        ababíl) som brukar bygga sina 

bo i hålar av klippor nära havet. Svalorna släppte stenar 

innehållande virus över dem. Detta virus spred dödliga 

smittkoppor bland alla i hela hären. Soldaterna förvandlades då 

till lik som låg i en hög och liknade brutna halmstrån. Asätande 

fåglar slog deras döda kroppar mot stenar. Även i framtiden 

kommer nationer som med hjälp av sin makt önskar vanära 

eller utplåna både islam och Mecka, att förintas på liknande 

sätt.

           



Sura AL-FIL
(Uppenbarad före hidjra)

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

2. Har du icke sett hur din Herre 
handskades med elefantens 
folk?*

3. Lät Han icke deras plan gå om 
intet?

4. Och Han sände svärmar av 
fåglar mot dem.

5. Dessa fåglar åt deras döda 
kroppar och slog dem mot stenar 
av lera,

6. och gjorde dem på så sätt till 
bruten, uppäten halm.

*105:2 Abraha, den kristne vicekungen i Jemen. Jemen regerades då av kungen av 
Abessinien.
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Kapitel 106

AL-QURÁISH

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller fem verser.

Direkt efter kapitel al-fil (kapitel 105) förkunnas här ett 

glädjebudskap om att på samma sätt som handelskaravaner 

före denna händelse brukade resa under somrar och vinter och 

skänka invånarna i Mecka varje slag av frukt som säkerhet från 

fruktan och hunger, så kommer detta att vara fallet även i 

framtiden.



Sura AL-QURÁISH
(Uppenbarad före hidjra)

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

2. för att binda Quraish sam-
man, 

3. och för att främja deras allians 
har Vi tänkt ut handelsresor 
vinter och sommar,

4. så att de skall dyrka detta 
husets Herre,

5. Som har givit dem mat mot 
hunger och har givit dem trygghet 
mot fruktan.
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Kapitel 107

AL-MÁ’ÚN

Detta kapitel (sura) är från den inledande perioden i Mecka 

(mákka) och innehåller åtta verser.

Dess anknytning till det föregående kapitlet verkar vara att 

när Allah kommer att skänka muslimerna ett överflöd av 

rikedomar så kommer de inte avstå från att spendera dem för 

Hans skull. De kommer inte heller att tillbe sin Herre, Som 

också är Ka’bas Herre, bara för att skryta inför andra. Men om 

de blir skrytsamma i sin dyrkan kommer denna dyrkan att leda 

till deras undergång. Samma sak gäller om deras donationer 

ges för att de vill framhäva sig själva. Det kommer att inträffa att 

människor kommer att spendera rikligt för att få berömmelse, 

men vara tveksamma när det gäller att skänka minsta lilla 

förnödenhet till de fattiga.



Sura AL-MÁ’ÚN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Har du sett den som förnekar 
religionen?

3. Det är han som kör bort den 
föräldralöse,

4. och icke yrkar på att bespisa 
den fattige.

5. Så ve dem som ber,

6. men är ouppmärksamma i sin 
bön.

7. De som skryter.

8. Och de förvägrar andra män-
niskor till och med förmåner som 
är små.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 108

AL-KÁUTHAR

Detta kapitel (sura) uppenbardes i Mecka (mákka) och 

innehåller fyra verser.

Direkt efter kapitel al-má’ún (kapitel 107) förkunnas 

glädjebudskapet för den Helige Profeten, Allahs välsignelser och 

frid vare med honom, att han kommer att tilldelas ett överflöd

(         al-káuthar) som aldrig kommer att ta slut. En betydelse 

av detta är att även om man måttlöst spenderar sina tillgångar 

för Allahs skull, så kommer Allah att skänka ännu större 

rikedomar. Men det största glädjebudskapet är att den Helige 

Profeten, Allahs välsignelser och frid vare med honom, givits 

Qur’anen, vars ämnen är oändliga och kommer att vara 

mänskligheten till gagn ända till domens dag. Ingen kommer att 

kunna begripa alla de insikter som förmedlats i den. 

I anslutning till detta anmodas den Helige Profeten att i 

tacksamhet för denna enorma gåva bedja  inför sin Herre och 

utföra offergärningar. Här förklaras att det förvisso är hans 

fiender som kommer att bli utan avkomma, medan den Helige 

Profetens välsignelse för evigt kommer att vara mänskligheten 

till gagn.



Sura AL-KÁUTHAR
(Uppenbarad före hidjra)

2. Vi har förvisso skänkt dig ett 
överflöd av goda ting,

3. så be till din Herre och utför 
offergärningar.

4. Det är förvisso din fiende som 
skall bli utan avkomma.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 109

AL-KÁFIRÚN

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller sju verser.

I kapitlet har de icke troende upprepade gånger gjorts 

uppmärksamma på att den Helige Profeten, Allahs välsignelser 

och frid vare med honom, aldrig kommer att följa deras religion, 

och inte heller kommer de att följa Profetens religion. Så de får 

fortsätta följa sin tro, medan Profeten följer sin tro.



“ ”

Sura AL-KÁFIRÚN
(Uppenbarad före hidjra)

2. Säg: ”Å, ni icke troende!

3. Jag tillber icke det som ni 
tillber,

4. icke heller tillber ni det jag 
tillber.

5. Icke heller kommer jag att 
tillbe det som ni tillber,

6. icke heller kommer ni att tillbe 
det jag tillber.

7. Er religion är för er, och min 
religion är för mig.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 110

AN-NASR

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller fyra verser.

I det här kapitlet talas det om en annan aspekt av överflöd

(    al-káuthar), att det på samma sätt som Qur’anens 

välsignelser aldrig kommer att ta slut, så kommer även islams 

segrar att vara ändlösa. Det kommer sannerligen en tid då olika 

nationer träder in i islam i stora grupper. Detta är ingen tid att 

fira, utan man bör då söka Allahs förlåtelse så att man inte 

drabbas av högmod, utan är ödmjukt övertygad om att det är 

med Allahs nåd man tilldelats allt detta. Under medgång bör 

man således mer än tidigare sysselsätta sig med att söka Allahs 

förlåtelse, och även mer flitigt lovprisa Allah.



Sura AN-NASR
(Uppenbarad efter hidjra)

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

2. När Allahs hjälp kommer och 
segern,

3. och du ser människor omfatta 
Allahs religion i skaror,

4. prisa då din Herre med       
den lovprisning som tillkommer 
Honom och sök Hans förlåtelse. 
Han är förvisso Ofta Återvändan-
de med barmhärtighet.
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Kapitel 111

ALLAHÁBB

Detta är ett av de första kapitlen (sura) från Mecka (mákka), den 

innehåller sex verser.  

Abu Lahab (abu lahább) var namnet på en av den Helige 

Profetens, Allahs välsignelser och frid vare med honom, 

farbröder. Han eldade på hatet mot Profeten överallt, och i detta 

bistods han även av sin hustru. I versen beskrivs att hans båda 

händer kommer att förintas. Detta innebär att alla framtida 

uppviglare som manar till krig mot islam – vare sig av 

högerhänta eller vänsterhänta – inte kommer att få ut annat av 

det än sin egen förnedring. De underordnade nationer som 

bistår dem med att underblåsa krigen kommer inte att få några 

andra öden än snaror runt sina halsar.



Sura ALLAHÁBB
(Uppenbarad före hidjra)

2. Måtte Abu Lahabs två händer 
förintas, och måtte även han 
förintas!*

3. Hans förmögenhet och det han 
har förtjänat skall icke hjälpa 
honom.

4. Snart skall han brinna i en 
flammande eld,

5. och även hans kvinna, som 
bär omkring bränslet,

6. runt hennes hals skall finnas 
en snara av snodda palmfibrer.

*111:2 Abú Laháb, flammornas fader, är en titel som tillämpas på en person med en 
glödande och upprorisk natur och någon som hetsar upp andra.

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            

1202

Kapitel 111 ALLAHÁBB Del 30



1203

Kapitel 112

AL-IKHLÁS

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Mecka (mákka) och 

innehåller fem verser.

Detta är ett mycket kort kapitel, men det utlovar att islam 

kommer att ha enorma framgångar i jämförelse med 

kristendomen. Det förklaras här att Allah varken har haft 

någon far eller son. Den meningen raserar hela kristendomens 

fundament. Hur skulle Allah kunna äga egenskapen att kunna 

avla då Han inte har någon far? Och varför fick inte Jesus, frid 

vare med honom, som påstås vara Guds son, del i sin Faders 

egenskaper? Och om Fadern avlat en son, varför fick inte sonen 

någon avkomma? Sedan berättas det att Allah inte har någon 

like. Därför innebär sådana fåfänga påståenden inte något 

annat än att Gud smädas.



Sura AL-IKHLÁS
(Uppenbarad före hidjra)

2. Säg: ”Han är Allah, den Ende!

3. Allah, den Oberoende och Den 
av alla Anropade.

4. Han avlar icke, icke heller är 
Han avlad,

5. och ingen är Hans like.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.           
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Kapitel 113

AL-FÁLAQ

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller sex verser.

I det här kapitlet förklaras att varje skapelse utöver sina 

gynnsamma sidor även har skadliga sådana. Man bör därför be 

om Allahs beskydd mot skadliga egenskaper. Man bör även be 

om Allahs beskydd mot den mörka natt som åter skall breda ut 

sig över världen och om beskydd även mot de nationer som 

vållar splittring mellan människor och andra nationer. De 

agerar efter principen ”söndra och segra”, det vill säga att få 

makt och kunna härska genom att först ha splittrat nationerna. 

Detta är en sammanfattning av den kolonialism som i så fall 

skulle komma att råda över hela världen. 

Trots allt kommer islam förvisso att nå framgångar, ty om 

islam skulle gå under skulle ingen komma att avundas. Ur 

ämnet avund i det här kapitlet framgår att islam kommer att ha 

framgång och när detta väl sker kommer fienden att bli 

missundsam.



Sura AL-FÁLAQ
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Säg: ”Jag söker skydd hos 
klyvandets Herre,

3. från det onda som Han har 
skapat,

4. och från det onda i natten när 
den sprids ut,

5. och från det onda hos dem 
som blåser på knutar för att lösa 
upp dem,

6. och från det onda från den 
avundsjuke som avundas.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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Kapitel 114

AN-NÁS

Detta kapitel (sura) uppenbarades i Medina (madína) och 

innehåller sju verser.

Det här kapitlet är en sammanställning av alla de försök som 

judendomens och kristendomens representanter kommer att 

göra för att etablera sin position som mänsklighetens härskare. 

De kommer bland annat att försöka ta makten över människors 

ekonomi. De kommer även att göra anspråk på att bilda ett 

gemensamt konungadöme, alltså att ta över politiken. Sedan 

kommer de att utropa sig själva till gudar, och belöna sina 

tillbedjare men förnedra dem som vägrar.

Deras farligaste vapen kommer att vara att de som smygande 

viskare (     al-khánnas) kommer att sprida tvivel i andras 

hjärtan och sedan smyger de sig undan. 

Detta kommer att gälla stormakter, kapitalister såväl som 

kommunister, under denna tid. Allah kommer att beskydda var 

och en som söker Allahs beskydd mot detta.



Sura AN-NÁS
(Uppenbarad efter hidjra)

2. Säg: ”Jag söker tillflykt hos 
mänsklighetens Herre,

3. mänsklighetens Konung,

4. mänsklighetens Gud,

5. från den ondska som den 
smygande viskaren,

6. viskar in i människors hjär-
tan,

7. viskaren som kommer från 
Djinner och människor.”

1. I Allahs, den Nåderike, den 
Barmhärtige, namn.            
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En bön att be när uppläsningen av den Heliga 

Qur’anen har avslutats: 

 

Å, Allah, ha förbarmande över mig och ge mig den Heliga 

Qur’anens välsignelser. Gör den till en förebild, ett ljus, 

en vägledning och en barmhärtighet. Å, min Allah, 

påminn mig om det jag glömt av den och lär mig det jag 

inte kan av det som står i den. Gör det möjligt för mig att 

läsa upp den under nattens pass och dagens timmar. Å, 

världarnas Herre, gör den till ett rättesnöre och till gagn 

för mig. Amin. 
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Några arabiska ord förklaras 

abú lahab:  Hans riktiga namn var ’Abd al-’Uzzá och 

hanvar en av den Helige Profetens farbröder. 

(111:2) 

 

al-djúdi: är ett av de berg som delar Armenien i söder från 

Mesopotamien och den del av Assyrien som bebos 

av kurder. Från dem tog berget namnet Kardú eller 

Gardu, namn som av grekerna gjordes om till 

Gordyaei. Lämningarna efter Noaks ark fanns kvar 

i dessa berg och det sägs att kejsar Heraklius gick 

från staden Thamanin och upp till berget al-djúdi 

för att se var arken låg. Långt tillbaka fanns på ett 

av dessa berg även ett berömt kloster, 

Arkenklostret. (11:45) 

  

Alláh: Guds eget namn (1:1) 

 

assafa wal marwa: Två kullar i närheten av ka’ba. Enligt 

arabisk historia och islamisk tradition är de 

sammankopplade med Hagar och Ismael. Abraham 

lämnade dem i vildmarken nära dessa kullar. De 

representerar Hagars ansträngningar när hon sju 

gånger sprang mellan kullarna för att söka efter 

vatten åt Ismael. Att sju gånger gå mellan dessa 

kullar är en del av pilgrimsfärdens riter. (2:159) 

 

’Arafat: En slätt eller dal nära Mecka där pilgrimer gör 

ett uppehåll under den senare delen av den nionde 

dagen av dhu’l-hidja. Den ligger 14,5 kilometer från 

Mecka och pilgrimernas uppehåll på denna plats 

utgör en av pilgrimsfärdens riter.  (2:199) 
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Badr: Ordets bokstavliga betydelse är fullmåne. Det är 

namnet på en plats som ligger mellan Mecka och 

Madina. Här ägde den första reguljära striden rum 

mellan muslimer och medlemmar av stammen 

Quraish från Mecka. Under den striden skakades 

stammedlemmarnas makt om ordentligt. (3:124) 

 

bahíra: Det namn som hedniska araber kallade en kamel- 

ko (enligt vissa kunde det även vara en tacka eller 

en get) som efter en märkning i öronen släpptes lös 

för att beta. Den tillägnades en hjälpverksamhet 

och varken mjölkades eller användes som riddjur. 

(5:104) 

 

Ba’l: Namnet på en hednisk gud, möjligen solguden.    

 (37:126) 

 

Bákka: Detta är namnet på dalen där Mecka ligger. Nam- 

net anses av vissa betyda Mecka, även om ”b” bytts 

mot ett ”m”. (3:97) 

 

dhunnún eller sahib al-hut: Profeten Jonas. (21:88    

 68:49) 

 

dhu’l qarnain: Det namn som i Qur’anen används för 

kung Kyros som grundlade det mellanpersiska 

imperiet. I Daniels berömda dröm föreställde det 

bockens två horn. (18:84) 

 

hadj: Pilgrimsfärden till Ka’ba. (3:98) 

 

hám eller hámi: En kamel vars användning som rid- eller 
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lastdjur hade förbjudits av araberna. En kamel 

som varken reds eller klipptes och stängdes inte av 

från bete eller vatten. (5:104) 

 

Hunain: Platsen för en viktig strid mellan den Helige Prof- 

eten och vissa hedniska stammar i Arabien (år 8 

efter Hidjra) år 630. Platsen ligger tjugofyra 

kilometer sydöst om Mecka. (9:25) 

 

Iblís: En varelse med ett minimum av goda och många 

onda egenskaper och som på grund av sin olydnad 

har misströstat om Guds barmhärtighet och är 

förvirrad och förbryllad. Iblís kan sägas 

representera onda krafter till skillnad från goda 

krafter. (2:32) 

 

Idrís: Enok i Bibeln. (19:57, 21:86) 

 

Djalút: Det namn som nämns i Bibeln är Goliat (Första 

Samuelboken 17:4). Det betyder springande, 

skövlande och förgörande krafter eller en ledare 

eller en jätte. (2:250) 

 

djinn: I Qur’anen har beteckningen använts enligt 

följande: a) Onda andar som ger upphov till 

onda tankar i människors sinne. De är satans 

hantlangare. b) Några inbillade varelser som 

tillbads av hedningar men som inte existerade i 

verkligheten någonstans i världen. c) Invånare, 

som var vita och röda i hyn och som kom från norra 

Europas kullar. De levde åtskilda från andra 

civiliserade folkgrupper i Asien och betraktades av 

andra vara annorlunda än andra mänskliga 

varelser, men som var förutbestämda att nå stora 
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materiella framgångar under den yttersta tiden och 

att revoltera mot all religion. d) Folk som tillhör 

främmande religioner och nationaliteter, och e) 

Vilda och primitiva folkgrupper som i förhistorisk 

tid levde utan uppföranderegler i grottor och 

jordhålor, innan människan hade utvecklats 

tillräckligt i moraliskt hänseende för att kunna ges 

uppenbarade lagar och regler. (72:2) 

 

Ka’ba: Det heliga hus i Mecka mot vilket alla muslimer 

vänder sig när de ber. (5:96) 

 

Manna: Den grundläggande betydelsen av ordet är a) en 

förmån, b) allt som erhålls utan problem eller 

svårigheter, c) sav. (2:58) 

 

Mash’ar al-Harám: Detta är namnet på en liten kulle i 

Muzdalifa som ligger mellan Mecka och ’Arafát. 

Den ligger drygt nio kilometer från Mecka. Här 

stannar pilgrimerna över natten när de återvänder 

från ’Arafát på kvällen den nionde dagen i månaden 

Hadj. (2:199) 

 

Qibla: Det betyder bokstavligen den riktning i vilken en 

person vänder sig under bönen. Här betyder ordet 

Ka’ba i Mecka. (2:143) 

 

Quraish: En berömd stam i Mecka. Den Helige profeten 

stammade från den stammen. (106:2) 

 

Rá’iná: Ordet betyder ”se på oss”, men med en mycket 

liten förändring av uttalet kan det betyda det en 

dåraktig eller inbilsk person. (2:105) 
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Sá’iba: En kamelko som av araberna sattes fri att beta 

var hon önskade, vanligen som ett offer till 

gudarna. Vanligen sattes en kamelko, som fött tio 

kamelkvigor, också fri att beta var hon önskade. En 

sådan kamel användes inte som riddjur och 

hennes mjölk dracks inte utom av hennes egna 

kalvar. (5:104) 

 

Salwá: Vaktel, en vitaktig fågel som finns i vissa delar av 

Arabien och omgivande länder. Den grundläggande 

betydelsen av ordet är a) allt som gör en person 

nöjd och glad, b) honung. (2:58) 

 

Shahr Ramadán: Den islamiska fastemånaden. (2:186) 

 

Talút: Det bibliska namnet för samma person är Saul 

(Första Samuelsboken 10:23). (2:250) 

 

Tuwa: Namnet på den dal där Gud först uppenbarade sig 

för Moses. (20:13) 

 

’Umra: En mindre omfattande pilgrimsfärd där vissa av 

den traditionella pilgrimsfärdens riter utelämnas. 

(2:197) 

 

Undhurna: Ordet betyder ” se på oss”. (2:105) 

 

Wadi annáml: Den dal som ligger mellan Djibrun och 

’Asqalan. ”Namla” är namnet på stammen som bor 

där. (27:19) 

 

Wasíla: En kamelko som av araberna släpptes fri i en 

guds namn när hon hade fött sju kamelkalar av 

honkön i rad efter varandra. Om hon vid den 



1215 

 

sjunde kalvningen fick tvillingar, en kalv av 

vardera han- och honkön, släpptes även dessa fria. 

(5:104) 

 

Zaid: En av den Helige Profetens frisläppta slavar. Han 

var gift med, och senare skild från, Zainab, dotter 

till den Helige Profetens faster. (33:38) 

 

Zakát: Bokstavligen betyder ordet en ökning och ett 

renande. Zakát är den obligatoriska fattigskatten 

som föreskrivs i islam. (2:44) 

 

Zaqqúm: Det är ett gråaktigt träd med små runda blad 

men utan taggar. Det har en frän odör och är beskt. 

Ordet betyder även alla slag av dödlig föda. (56:53) 
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– var inte olydig med avsikt_________________________________20:116 

Goda gärningar hjälper till med att skyla brister________________7:23 

Människan manifesterar alla gudomliga egenskaper__________38:76  
Änglarna blir överraskade över att Adam blir vald till kalif______ 2:31 

Änglar uppmanades att hjälpa till___2:35, 7:12, 15:30,17:62, 20:117 

ADMINISTRATION AV OFFENTLIGA ANGELÄGEN-

HETER  
Att anförtro makt till dem som passar bäst till att utföra det_____4:59 

Att trygga försvaret och statens säkerheten___________________3:201  

Att stå till tjänst för människor med rättvisa och jämlikhet_____4:59 

– genom ömsesidigt samråd__________________________________42:39 

Obligatoriskt att lyda Allah, Hans profet och makthavare_______4:60 
Rådfråga representanter valda av folket ______________________ 3:160  

ADOPTION  
Adopterade söner är inte verkliga söner________________________33:5 

AL–A'RAF  
Himlens folk står för de sanna troende_________________________7:47  

ALKOHOL, DROGER, se Berusningsmedel  

ALLAH 
– allena har kunskap om det osedda__________________________27:66 

– allena har kunskap om framtiden och det förflutna_________20:111 
– allena har makten att ge liv_________________________________15:24 

– avlar icke och icke är Han avlad_____________________________112:4 

– besvarar den åkallandes böner_____________________________2:187 

– föreskriver aldrig otillbörigheter______________________________7:29  

– förser alla med uppehälle_____________________________11:7, 29:61 
– glömmer aldrig _____________________________________19:65, 20:53  

– har all makt att uppfylla Sina påbud_________________________2:21 

– har full makt över Sitt påbud_______________________________12:22 

– har ingen avkomma __________________2:117, 4:172, 6:101, 18:5-6 

– har ingen hustru eller son __________________________17:112, 72:4 
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– har ingen like_______________________________________42:12, 112:5 

– har ingen medhjälpare ________________________ 2:117, 6:164, 25:3  

– har ingen partner __________________________________________ 9:31 
– har många attribut ______________________________7:181, 59:23-25 

– har skapat himlarna och jorden__________________2:165, 14:33-34,  

          ________________________________29:62, 57:5, 50:7-12, 67:4-5 

– har utförlig kunskap om allt_________________________ 2:256, 10:62 

– hjälper de troende__________________________________________30:48 

– kommer att straffa de icke troende för deras hån_____________2:16 
– känner ingen utmattning efter att ha skapat himlarna och  

   jorden____________________________________________________ 50:39 

– känner till det uppenbara och det dolda______________________ 3:30 

– märker varje handling, hur liten den än må vara____________ 31:17 

– och Hans sändebuds vilja kommer alltid att ha övertaget ____ 58:22 
– omsorgen av himlarna och jorden tröttar Honom inte ________2:256 

– skickar änglar för att hjälpa de rättfärdiga_______________41:31-32 

– straffar aldrig någon stad utan varning_______17:16, 26:209, 28:60 

– tillåter Sina sändebud att segra över Sina motståndare ______58:22 

– tron vilar bildligt på vatten___________________________________11:8 

– vägleder Sina tjänare till Sig ________________________________29:70 
– väljer ut sändebud för att vägleda mänskligheten____________22:76 

– är den Förste och den Siste, den Fördolde och den Uppenbare_57:4 

– är fri från alla brister ________________________________________2:33 

– är Helig och Upphöjd över de egenskaper som avgudadyrkare 

   hävdar för sina gudar______________________________________17:44 
– är himlarna och jorden Ljus ________________________________24:36 

– är icke bespisad ______________________________________6:15, 51:58 

– är icke orättvis mot någon ___________________________3:183, 10:45 

– är närmare människan än halspulsådern___________________50:17 

– överväldigas inte av slummer ______________________________2:256 

All skapelse är beroende av Allah_____________________________112:3 
Allt underkastar sig Allah och lyder Hans lagar________________13:16 

Ansträngningar är ett måste för att möta Allah_________________84:7 

Den som smider en lögn mot Allanår aldrig framgång_________10:18 

De perfekt attributen tillhör endast Allah_______________7:181, 59:25  

Enighet ______________________________________________2:164, 112:2  
Existens__________ 2:22, 2:29, 3:3, 3:19, 6:74, 13:3-4, 22:19, 87:2-6 

Förtvivla inte om Hans barmhärtighet___________________6:13, 6:55,  

          ____________________7:157, 10:59, 11:120, 12:88, 39:54, 40:8 

Ingen skall tillbedjas förutom Allah____2:117, 2:164, 2:256, 3:3, 3:19 

Konsekvensen av att förneka Allahs påbud___________________3:138 

– lagar ändras inte ___________________________________17:78, 35:44 
– vilja råder____________________________________22:15, 22:19, 85:17 

Manifesterar Sig genom Sina egenskaper_____________________ 6:104 
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Mångfaldigar belöningen för dem som spenderar på Allahs väg 

           _____________________________________________________ 2:262 

Människans natur vittnar om Allahs existens____________7:173-174 
Mänskliga blickar kan inte se Allah men Han kan nå blickarna 

          ______________________________________________________ 6:104 

Möte med Allah ger själen sann frid_______________________89:28-30 

ALLAH, att be om förlåtelse 
– är ett medel för att uppnå välstånd och styrka____11:53, 71:11-13  
Genom att be om förlåtelse får man Hans nåd __________________4:65 

Genom att be om förlåtelse skyddar man sig själv från  

Hans straff ___________________________________________________8:34 

ALLAH, att förbinda medhjälpare med (shirk)  
– är en svår synd ____________________________________________31:13 
– är fel _____________________________________________12:41, 112:3-4 

– är förbjudet__________________________________________4:49, 22:32 

Argument i universum om____________________________ 21:23, 23:92 

Argument mot_____________27:60-66, 10:69, 13:34, 16:53, 17:43-44  

Att be om förlåtelse för en oförbätterlig avgudadyrkare är  
förbjudet____________________________________________________9:113 

Avgudadyrkarnas ursäkt för __________________________________39:4 

Den mänskliga naturen förnekar_____________________________16:54 

Falska gudar skapar inte utan är själva skapade______________16:21  

Falska gudar är döda ________________________________________16:22 

Ingen förlåtelse för_____________________________________4:49, 4:117  
Jämställ inte någon med Allah, ty Han är ojämförlig___________112:5 

Människor som ber om hjälp från någon annan än Allah  

når aldrig framgång ________________________________________23:118 

Människor som tar andra gudar än Allah i tro att de kan  

vara en källa till makt för dem________________________________19:82 
Om dina föräldrar kräver att du förbinder medhjälpare med  

Allah bör du inte lyda dem i det avseendet______________________29:9 

Svaghet hos dem som tar andra gudar bredvid Allah_______21:24-25  

ALLAH, att komma ihåg 
En människas mod och tro ökas genom att komma ihåg Allah__8:46 
Framgång fås genom att komma ihåg Allah ___________________62:11 

Hjärtan kan finna tröst genom att komma ihåg Allah_________13:29 

ALLAH, att lovprisa 
Allah ålägger alla att lovprisa Honom_____________33:43, 40:46, 87:2 

Allt lovprisar Allah_________________________17:45, 24:42, 59:2, 62:2 
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Bosättningarna i bergen____________________21:80, 34:11, 38:19-20 

Fåglar står för fromma människor som______21:80, 34:11, 38:19-20 

Lovprisa Allah före soluppgången, vid solnedgången och  
på natten________________________________________________50:40-41 

Lovprisa Allah under större delen av natten___________________76:27 

Lovprisa Allah vid stjärnornas fall____________________________52:50 

Åskan lovprisar Allah ________________________________________3:14 

Änglarna lovprisar Allah ________________________________2:31, 40:8 

ALLAH, att ge för Allahs skull 
Allah flerfaldigar Sina ynnestbevis för dem som_________2:246, 2:262 

Att ge är obligatoriskt_____________________2:196, 57:8, 57:11, 64:17 

Ge av det bästa________________________________________2:268, 3:93 

Ge öppet och dolt____________________________________________2:275 

De som gav ut före segern är inte lika dem som gav efteråt_____57:11 
Fördelen med att ge för Allahs skull_______________________64:17-18 

Låt inte gåvorna följas av förbråelser___________________2:263, 2:265 

Till vem skall man ge________________________________________2:216  

Varning till dem som håller sig borta från att ge för  

Allahs skull__________________________________________ 2:196, 47:39 
Änglarna blir överraskade över att Adam blir vald till kalif_______2:31 

ALLAH, möte med 
De som inte tror på Allah är arroganta_________________16:23, 25:22 

ALLAHS BARMHÄRTIGHET 
Allah har påtagit Sig Själv att visa barmhärtighet_________6:13, 6:55 

– omfattar alla ting______________________________6:148, 7:157, 40:8 

– är för den som ber om förlåtelse_____________________________4:111 

– är gränslös____________________________________10:59, 39:54, 40:8 

Människan har skapats för att vara mottagare till Allahs  

barmhärtighet _____________________________________________11:120 
Syndare kan få del av Allahs barmhärtighet___________________39:54 

 

ALLAHS EGENSKAPER  
Allah älskar dem som är rättvisa (al–muqsít)____________________60:9 

Allhörande (as-sámi)______________________4:59, 22:62, 24:61, 40:21 

Allseende (al–básir)_________________4:59, 22:76, 40:21, 40:57, 60:4 

Allsmäktig, (al–muqtadír)______________________________54:43, 54:56 

Arvtagaren (al–warith)__________________________15:24, 21:90, 28:59 

Beskyddaren (al–muhaimin)__________________________________59:24 

Beskyddaren (al–wakíl)________3:174, 4:82, 4:172, 11:13, 17:3, 33:4 

Betvingaren (al–djabbar)_____________________________________59:24  
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Den allra Högste (al–muta’ál)_________________________________13:10  

Den allt Underkunnige (al–khabir)_____________________________4:36  

Den Allvetande (al–’alím)______4:36, 4:71, 22:60, 34:27, 59:23, 64:12 

Den Barmhärtige (ar–rahím)____________________1:3, 4:24, 4:65, 4:97 

Den bäste av Skapare (áhsanu–ul–khaliqin)___________________23:15 

Den Bäste Domaren (khairul–hakimin)_________________10:110, 95:9 
Den Ende (al–ahadd) ________________________________________112:2 

Den som är utan motstycke (al–wahíd)___________13:17, 38:66, 39:5 

Den Frikostige (al–wási) _____________________________________24:33 

Den Fördolde (al–batin) _______________________________________57:4 

Den Fördragsamme (al–halím)________________________________2:226 

Den Förste (al–áwwal)_________________________________________57:4 
Den Generöse (al–karim)_____________________________________27:41 

Den Helige (al–quddus) ______________________________________59:24 

Den Höge (al–’alij)___________________4:35, 22:63, 31:31, 42:5, 42:52 
Den Insiktsfulle (al–latíf)_________6:104, 12:101, 22:64, 31:17, 42:20 

Den Kärleksfulle (al–wadúd) __________________________11:91, 85:15 

Den Medlidsamme (ar–ra’uf)____________________________3:31, 24:21 

Den Mäktige (al–’azíz)____________________4:57, 22:75, 59:24, 64,19 

Den Mäktige (al–qadir)___________________________16:71, 30:55, 64:2 

Den Levande (al–hai)____________________________________2:256, 3:3 

Den mest Förlåtande (al–ghafór)_______________________________4:44 

Den mest Höge (al-a’la)_________________________________87:2, 92:21 

Den mest Ädle (al–akram)_____________________________________96:4 

Den Nåderike (ar–rahman)_____________________________________ 1:3 
Den Oberoende (ássamádd)__________________________________112:3 

Den Ojämförligt Store (al–kabír)___________4:35, 22:63, 31:31, 34:24 

Den Prisvärde (al–hamid)___________22:65, 31:27, 41:43, 42:29, 60:7 

Den sanne Herren (al–haqq)__________________________________10:33 

Den Siste (al–akhir)___________________________________________ 57:4 

Den Självtillräcklige (al–ghani)________________________2:268, 22:65,  

          ____________________________________27:41, 31:27, 60:7, 64:7 
Den Självupphållande (al–qajúm) ___________________________20:112 

Den som accepterar ånger (qabil–at–taub)______________________40:4 
Den som besvarar bön (al–mudjib)____________________________11:62 

Den som bevarar (al–hafídh) _________________________________34:22 

Den som botar (al–shafi)_____________________________________ 26:81 

Den som har makt att vedergälla (dhuntiqam)_______3:5, 5:96, 39:38 

Den som håller allt vid makt (al–muqit)_________________________4:86 

Den som ofta Återvänder med medlidande  
eller förbarmande (attawáb)_________2:55, 4:65, 24:11, 49:13, 110:4 

Den som orsakar död (al–mu'mit)_________________40:69, 57:3, 50:44  

Den som samlar mänskligheten,(al-djámi’)______________3:10, 34:27 
Den som upprepar (al–mu’id)__________________________30:28, 85:14 
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Den som utplånar synd (al–’afuw)_______________ 4:150, 22:61, 58:3 

Den som utvidgar Sitt underhåll (al–basit) _______7:31, 30:38, 42:13 

Den som visar nåd (al–mun'im)__________________________________1:7 

Den som vägleder (al–hadi)___________________________________22:55 

Den som vägleder till den rätta vägen (ar–rashid)_______________72:3 

Den som är Nära (al–qarib)___________________________________34:51 
Den som är Snabb i att föra räkenskap (sari’–ul–hasib)__13:42, 3:200 

Den som är Stark, Mäktig (al–qawi)_______22:75, 33:26, 40:23, 51:59 

Den som är Sträng i att straffa (shadidul–’iqab)_________________40:4 

Den som är synnerligen Förlåtande (al-ghafúr)_________ 22:61, 64:15 

Den som är synnerligen Uppskattande (ash–shakúr)__________35:35 

Den som är Tillräcklig (al–kafi)_______________________________39:37 

Den som är Vaksam (ar–raqib) _______________________________33:53 

Den som är vidsträckt i Sin förlåtelse (wási–ul–mághfirat)______53:33 

Den Starke (al–matin)________________________________________51:59 

Den Store (al–adhim)___________________________________42:5, 56:97 
Den store Förlåtaren (al–ghafár)______________________________38:67 

Den Uppenbara Sanningen, (al-haqq–ul–mubín)_______________24:26 

Den Uppenbare (adh–dhahir)__________________________________57:4 

Den Upphöjde (al–mutakabbir)_______________________________59:24 

Den Vise (al–hakím)_________________2:130, 4:57, 35:3, 59:25, 64:19 

Den Välgörande (al–birr)_____________________________________ 52:29 

Den Överlägsne (al–qahár)_______________________12:40, 38:66, 39:5 

De stora uppstigningarnas Herre (dhil ma’aridj)________________70:4 

Domaren (al–fattah) _________________________________________34:27 

Domedagens Härskare (máliki jaumid-dín)_______________________1:4 
En utmärkt Herre (ni’mal máula)_____________________________22:79 

Formgivaren (al–musáwir) ___________________________________59:25 

Frikostighetens Herre (dhittául)________________________________40:4 

Förlåtare av synd (gháfiridh–dhamb)___________________________40:4 

Försörjare, den Bäste av, (khairur–raziqin)____________________22:59,  

          _______________________________________________ 34:40, 62:12 
Försörjning, ger en god (ar-razáq)______________________22:59, 62:12 

Givaren (al–waháb) _____________________________________3:9, 38:36 

Givaren av liv (al–muhji)_______________________________30:51, 40:69 
Givaren av trygghet, (al–mu'min)______________________________59:24 

Givaren av överhöghet (al–mu'izz)______________________________3:27 

Hans är de mest upphöjda ställningarna (rafi–ud–daradjat)____40:16 

Hederns Mästare (dhul–djalál)________________________________55:28 

Herren (ar–rabb) _______________________________________________1:2 

Himlarnas och jordens ljus (an-núr) __________________________24:36 

Hjälpare (al–nasir)____________________________________________ 4:46 

Konungen (al–málik)_________________________________________59:24 

Källan till fred (assalám)_____________________________________ 59:24 
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Kännaren av det osedda och det sedda  
(’álimulgháib wásha-háda)___________________________________59:23 

Mänsklighetens Konung (málikin–nás)________________________114:3 

Räkenskapshållaren (al–hasib)____________________________4:7, 4:87 

Skaparen(al–khaliq) __________________________________36:82, 59:25 
Tillverkaren (al–bari)________________________________________ 59:25 

Tronens Herre (dhul ’arsh)_____________9:129, 21:23, 23:87, 23:117,  

          ___________________________27:27, 40:16, 43:83, 81:21, 85:16 
Universums Härskare (rabb-al-’alamín) ________________________5:29 

Upphovsmannen (al–badi’)_____________________2:118, 30:28, 85:14 

Upphöjaren (ar–rafí’) ________________________________________40:16 

Vedergällningens Herre (dhintiqam) __________________________39:38 

Vittnet (ash-sháhid) _____________________________4:80, 33:56, 34:48 

Vännen (al–walí)________________________4:46, 12:102, 42:10, 42:29  
Ärans Herre (al–madjid)______________________________________85:16 

Ärans Herre, den Ärofulle, (al–majíd) _________________________85:16 

Överhöghetens Herre (málik al–mulk)__________________________3:27 

ALLAHS KUNSKAP 
– om det dolda och det hemliga ________________________________20:8 

– om hemliga rådslag _________________________________________58:8 
– om hemliga tankar och öppna ord _____________________________6:4 

– om timmen och om allt som finns i livmodern_______________41:48 

– om varje fallande löv ________________________________________6:60 

– sträcker sig över himlarna och jorden_______________________2:256 

– vet vad människans sinne viskar till henne _________________50:17 

ALLAHS KÄRLEK 
– kan erhållas av alla som strävar efter den ___________________29:70 

– säkras genom att man vänder sig till Honom_________________2:223 

– till dem som dömer med rättvisa _____________________________5:43 

– till dem som uppfyller sina plikte______________________3:77, 9:4-7 

– till dem som är goda mot andra________________2:196, 3:135, 3:149 
– till de ståndaktiga _________________________________________ 3:147 

– är till för den som litar på Honom ___________________________3:160 

– ökar Hans välsignelser______________________________________27:9 

ALLAHS TECKEN 
De troende uppmanas att hålla sig borta så länge någon gör  

narr av Allahs tecken________________________________________ 4:141 

– är Hans befallningar_______________________________________ 2:243 



 

1224 

 

ALLAHS TJÄNARE 
– bär inte falskt vittnesbörd__________________________________25:73 

– tillbringar natten med att be till Allah___________________________25:65 

– svarar med en fredshälsning när de tilltalas av okunniga_____25:64 

– vandrar värdigt på jorden___________________________________25:64  

– varken snålar eller slösar, utan väljer en medelväg___________25:68 

Belöning för Allahs tjänare________________________________25:76-77 

Åkallar inte någon annan än Allah, dräper inte  
olagligen eller bedriver otukt_________________________________25:69 

ALLAHS YNNEST 
Allah är nåderik mot mänskligheten__________________________27:74 

– är oräkneliga________________________________________14:35, 16:19 

ALLAHS VÄNSKAP 
Allah är den verklige Beskyddaren____________________________42:10 

Allah är de rättfärdigas vän __________________________________45:20 

Allah är de troendes vän _____________________________________2:258 

Allah är Tillräcklig som vän____________________________________4:46 

ALLAH UPPENBARAR SIG FÖR MÄNNISKAN   
Allah har skickat varnare till alla folk_________________________35:25  

Allah har uppenbarat Sig Själv i olika former______________42:52-53 

Allah har uppenbarat Sig till alla nationer genom  

Sina sändebud______________________________________________10:48 
Allah visar Sig genom Sina valda tjänare _________________4:164-166 

De icke troende visas ibland sanna drömmar___________12:37, 12:44 

ANDE  
– innebär en nåd från Allah__________________________________4:172  

En ande sänktes ned med en uppenbarelse över  
Shu’aibs hjärta____________________________________________ 26:194 

Gud har andats in Sin ande i människan______________15:30, 21:92,  

          _______________________________________________ 32:10, 38:73 

ANSTÄNDIGT BETEENDE FÖR KVINNOR OCH MÄN 
Troende män skall slå ned sina blickar _______________________24:31 
Troende kvinnor skall dra fram sina ytterkappor och  

ner över ansiktena___________________________________________33:60 

Troende kvinnor skall slå ned sina blickar____________________24-32 

Äldre kvinnors beteende _____________________________________24:61 
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ARKEN 
Moses lades av sin mor i en ark som sattes ut i floden__________20:40 
Noak befalldes att bygga arken________________________11:38, 23:28 

ARON, profeten harún 
Allahs ynnestbevis till Aron_________________________________37:115 

– motsätter sig att en kalv dyrkas_____________________________20:91 

– är utsedd till profet_______________4:164, 6:85, 10:76, 19:54, 21:49 
Moses ber att Aron blir utsedd till  

att hjälpa honom___________________________20:30-36, 26:14, 28:35 

Moses ber att Aron måtte förlåtas_____________________________7:152 

Moses var arg på folket som dyrkade en kalv________7:151, 20:93-94 

Moses grep Aron i skägget för att sätta exempel  

för andra människor_________________________________________20:95 

ARV 
Arvtagares andelar___________________________________________ 4:12 

Att ändra någon annans testamente är förbjudet______________2:182 

En makas arv________________________________________________ 4:13 
En makes arv_________________________________________________4:13 

Fördelning av kvarvarande tillgångar __________________________4:12 

Fördelning av tillgångar om arvingar saknas_____________4:13, 4:177 

Glöm inte svaga grupper vid fördelning av arvet__________________4:9 

Lag om barns och föräldralösas rättigheter____4:8-9, 4:12–13, 4:177 

Partiskhet eller fel gjorda av en testator får korrigeras_________2:183 
Testamentera tillgångar och ange en rättvis fördelning_________2:181 

ÁSSAFA OCH AL-MARWA  
är bland Allahs minnesmärken_______________________________2:159 

ATT BEGÅ GRYMMA OGÄRNINGAR 
Straffet för en synnerligen grym händelse______________________5:34 

ATT IAKTTAGA I SLAM  
(i) BÖN (salat)  

– under den senare delen av natten (tahádjud)__17:80, 32:17,73:3-9 

– håller er tillbaka från det som är uppenbart ont______________29:46 

– i närheten av en fiende_____________________________________4:103 
Be bönerna i ett rent tillstånd____________________________4:44, 7:32 

Be de föreskrivna bönerna tillsammans _______________________2:44 

Be till er Herre_________________________________________________1:5 

De som är oförtrutna i sina böner_____________________________70:24 
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Dyrka er Herre _______________________________________________2:22 

En tvagning skall utföras före bönen____________________________5:7 

Fredagsbönen ___________________________________________62:10-12 
Förrätta bönen på bestämda tider_____________________4:104, 24:57 

Ge akt på tiden för era böner_________________________________2:239 

Gå inte nära bönen om ni inte är rena eller är omtöcknade______4:44 

När bönen får förkortas______________________________________4:102 

Om att följa islams grundpelare________________________2:44, 2:111,  

          ____________________________2:278, 5:56, 8:4, 9:71, 27:4, 31:5 
Positioner under bönen______________________________________22:27 

Tidpunkter för bönen_________________________________2:239, 4:104,     

          ____________________________________11:115, 17:79, 30:18-19 

Uppmana andra i familjen att be sina böner_________________20:133 

Uppmana andra människor till bön __________________19:56, 20:133 
Ve dem som är ouppmärksamma i sin bön _________________107:5-7 

 
(ii) FASTA (saum) 

Den som inte kan fasta kan istället bespisa en fattig___________2:185 

Den som är sjuk eller på resa åligger det att fasta vid ett  

annat tillfälle________________________________________________2:186 
– är föreskriven under Ramadan_________________________2:184-186 

 
(iii) PILGRIMSFÄRDEN (hadj) 

– är obligatorisk för varje muslim som har råd att resa__________3:98 

Offerdjurens kött och blod når inte Allah utan det är  

gudaktigheten som når Honom ______________________________22:38  
Regler för pilgrimsfärden__________________________2:197-204, 5:2-3 

Straff för dem som hindrar människor från att besöka  

den heliga moskén__________________________________________ 22:26 

Vallfartens riter är avsedda för alla människor________________22:35  

Ändamålet med pilgrimsfärden ___________________________22:29-34 

 
(iv) ZAKÁT, en särskild skatt  

Betala Zakát____________________________2:111, 22:79, 24:57, 73:21 

Vem skall få del av den inkomst som erhålls genom Zakát?______9:60 

Ändamålet med Zakát ________________________________________9:60 

AVFÄLLINGAR  
Det finns inget världsligt straff för avfällingar_________________2:218,  

          _________________________3:87-91, 3:145, 4:138, 5:55, 16:107 

Ett löfte till den som vänder sig bort från sin religion____________5:55 

När någon blir en avfälling tillfogas Allahs religion ingen skada_3:145 
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AVGUDADYRKAN 
Abrahams bön om skydd mot________________________________14:36 
Abrahams folk dyrkade avgudar______________________________26:72 

Allahs befallning att vända sig bort från icke troende__________32:31 

Anledning till att inte dyrka falska gudar______________________21:23 

Anledning till att inte tillbe avgudar_______________________53:20-24 

– är den allvarligaste synden____________________________4:49, 4:117 

Avgudarnas hjälplöshet______________________________________22:74 
Huds folk var avgudadyrkare ________________________________11:54 

Något godkännande för avgudadyrkan har inte sänts ned______30:36 

Noaks folk framhärdade i sin dyrkan av avgudar_____________71:8-9 

Noaks folk hade olika avgudar________________________________71:24 

Ursäkter från avgudadyrkare_________________________________ 39:4 

Varje profet har i uppdrag att göra slut på avgudadyrkan______16:37 

AVGUDADYRKANDE ARABER 
– ansåg en dotters födelse som en olycka____________16:59-60, 43:18 

– begravde sina döttrar levande ______________________________16:60 

– föraktade omnämnandet av Allah___________________________21:37 
– offrade människor till sina avgudar före Profeten  

Muhammads tid____________________________________________ 6:138 

AVLIDNA MÄNNISKOR 
Kan i andlig mening uppresas i denna värld_______________8:25, 8:43 

Återkommer aldrig till denna värld_____21:96, 23:100-101, 39:59-60 

AVTAL 
– Bör alltid skrivas___________________________________________2:283 

Två vittnen krävs____________________________________________2:283 

BADR, slaget vid 
De icke troende blev slagna i slaget vid Badr________________8:51-52 

De icke troende tyckte gärningarna var härliga i slaget vid Badr   

          ____________________________________________________ 8:48-49 

Ett tecken under slaget vid Badr_______________________________3:14  

Fiendens krav på dem vid Badr________________________________8:20 
Gruppernas placering i slaget vid Badr_________________________8:43 

Gudomlig hjälp vid Badr__________________________3:124, 8:10, 8:18 

Krigsfångar togs i slaget vid Badr______________________________8:71 

Muslimernas hjärtan styrktes i slaget vid Badr_________________8:12 

Profetior i den Heliga Quranen angående slaget vid Badr_______30:5,  

          ___________________________________________________54:45-49 
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BARN 
– bör inte vara orsaken till att Allah inte blir ihågkommen______63:10 
– skall behandla sina föräldrar väl_____________________46:16, 46:18 

– skall vara vänliga mot sina föräldrar_____________________17:24-25 

Det är förbjudet att dräpa sina barn___________________6:152, 17:32 

Döttrars födelse är ingen anledning till sorg_______________16:59-60 

En bön om att få en dygdig avkomma__________________________3:39 

En bön om avkommans rättfärdigheter________________25:75, 46:16 

BARZAKH (barzakh) 
Efter döden finns en skiljevägg som hindrar all återgång  

till denna värld_____________________________________________23:101 

BELÖNING OCH STRAFF 
Orsak till____________________________2:127, 2:166, 2:175, 3:5, 3:22,  

            __________3:57, 3:78, 3:92, 3:177, 3:178, 3:179, 3:189, 4:15,   

            __________4:41, 4:79, 4:80, 4:139, 4:148, 6:161, 9:26, 9:121,  

            __________11:12, 11:116, 12:91, 16:97, 18:31, 24:39, 27:90,  

            ______________________________________________28:85, 34:38 
Straffet för en synnerligen grym händelse _____________________5:34 

BERGEN 
– användes till bostäder _______________________7:75, 15:83, 26:150 

– lovprisar Allah tillsammans med David _____________________34:11 

– placerades på jorden_______________________________________41:11  
– syftar på bergsfolk ___________________________________2:80, 38:19 

– är en liknelse som även används beträffande mäktiga folk__20:106 

Betydelsen av bergens skapelse_______________________16:16, 31:11  

Förstörelse av bergen__________________________52:11, 70:10, 101:6 

Noaks ark landade på berget al-Djúdi_________________________11:45 

BERGET SINAI  
– frambringar oliver _________________________________________23:21 

– Vittnesmål genom berget Sinai ________________________52:2, 95:3  

BERUSNINGSMEDEL 
Att använda berusningsmedel är en synd____________2:220, 5:91-92 

BESTRAFFNING 
Allah bestraffar inte orättvist_______________________________11:118 

Allah är varsam med att skicka bestraffningar_____________22:48–52 

Allahs barmhärtighet avvärjer bestraffningar _________________7:157 
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Att förtala kyska kvinnor bestraffas____________________________24:5 

– avvärjs genom att söka förlåtelse_____________________________8:34 

– ges inte till den som inte först har blivit varnad______________6:132,  
          _______________________________________________ 17:16, 42:22 

–en undanröjdes från Jonas folk_____________________________10:99 

En bestraffning följer på överträdelse och orättvisa_____________4:31 

Fördröjning av bestraffningen __________________________10:12, 11:9 

Stöld bestraffas_______________________________________________5:39 

Syftet med en bestraffning är att reformera____________________42:41 
Ånger och botgöring avvärjer bestraffning______________________5:40 

Äktenskapsbrott bestraffas ___________________________________24:3 

BEVIS 
Kontrakt och avtal skall bevittnas och skrivas ned_____________2:283 

Val av vittnen rörande testamenten______________________5:107-109 
Vittnen krävs för att underlätta sann bevisföring______________2:283 

Vittnesbörd om testamenten_________________________________5:107 

Ögonen, öronen och huden avlägger vittnesmål____________41:21-24 

BIBELN 
Ve dem som förvränger orden_______________________2:80, 5:14, 5:16 

BOK, BOKENS MODER (umm al-kitab) 
Den Ädla Qur’anen är bokens moder___________________________43:5 

I den Ädla Qur’anen finns verser som är bokens grundvalar  

          _________________________________________________________3:8 
Den Ädla Qur’anen är en upphöjda bok, full av vishet___________43:5 

BOKENS FOLK (ahl al-kitab)  
– anmodas att icke tillbe någon annan än Allah_________________3:65 

– hänvisar till judar och kristna________________________4:154, 4:172 

– slängdes ut från sina fästningar_________________________33:27-28 
– drevs ut i landsflykt_______________________________________59:3-7  

– kan inte reformeras utan den Helige Profeten ______________98:2-4 

De flesta judar kommer att tro att Jesus undkom döden på  

Korset______________________________________________________ 4:160  
Fästningarna kunde inte skydda dem_______________________59:3-7 

BOSKAP 
– är skapad till förmån för mänskligheten________________6:143-145,  

          ____________________16:6, 16:67, 16:81, 23:22, 39:7, 40:80-81 
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BRÖDRARSKAP 
Muslimer bör vara som bröder__________________3:104, 49:11, 49:14  

BUDBÄRARE, SÄNDEBUD, se även Profeter 
Alla budbärare kallades för trollkarlar eller galningar_________51:53 

– kommer att vara vittnen________________4:42, 16:85, 16:90, 33:46 

Gör ingen åtskillnad mellan något av Allahs sändebud_______ 2:286  

Sändebud behandlades som lögnare________________________26:106 
Sändebuden förkastades __________________________________26:124,  

           ____________________________26:142, 26:161, 26:161, 26:177 

BÖN (salát), se även Tillbedjan, Fasta, Vallfart, Zakát 
Allah hörsammar och besvarar bön____________________2:187, 40:61 

Allah lyssnar på den betrycktes bön___________________________7:63 
Anvisningar beträffande bönen_______________________19:56, 20:133 

Att försumma bönen leder till att man far vilse________________19:60 

Be endast till Allah ______________________________7:195, 13:15, 46:6 

Behovet av bön______________________________________________25:78 

Be till Gud__________________________________________________ 20:15 
Böner som är utlärda av Allah_________________________________2:38 

Sätt att utöva andakt________________________________________2:129 

Tjäna Allah och var ståndaktig i Hans tjänst__________________19:66 

Vår Herre, ge oss goda ting i denna världen och i den kommande  

          __________________________________________________2:201-202  

BÖNER I DEN ÄDLA QUR’ANEN 
Abrahams bön om en rättfärdig son _________________________37:101 

Abrahams bön om frid och försörjning________________________2:127 

Abrahams folks bön om skydd mot de icke troende__________60:5-6 

Abrahams och Ismaels bön om att deras ansträngningar  

skall tas emot_______________________________________________2:128 
Abrahams och Ismaels bön om att få kunskap om andakten  

          _______________________________________________________ 2:29 

Abrahams och Ismaels bön om ett sändebud från sina  

Avkomlingar_________________________________________________ 2:30 

Abrahams och Ismaels bön om undergivenhet________________2:129 
En bön om Adams och hans hustru____________________________7:24 

Allah dömer enligt sanningen_______________________________21:113 

Allah har makt att göra allt ________________________________3:27-28 

Allahs nåd och förbarmelse_____________________7:150, 7:152, 7:156 

– när man går in eller ut______________________________________17:81 

– om Allahs förlåtelse________________________________________2:286 
– om att befrias från bitterhet________________________________59:11 
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– om att inte höra till dem som begick fel__________________23:94-95 

– om att inte låta hjärtat bli vrångt______________________________3:9 

– om att räddas från eldens straff_____________________________3:192 
– om att räddas från helvetets straff_______________________25:66-67 

– om att räknas bland dem som bär vittnesbörd_____________5:84-85 

– om att söka det goda i detta livet och i livet härefter__________2:202 

– om att söka skydd mot det ondas lockelser_______________23:98-99 

– om barmhärtighet och vägledning___________________________18:11 

– om beskydd mot förtryckare_________________________________4:76  
– om familj och barn_________________________________________ 25:75 

– om frid över de utvalda_____________________________________27:60 

– om förbarmande med föräldrar_____________________________ 17:25 

– om förlåtelse_______________________________________________ 66:9 

– om förlåtelse för dem som ångrar sig och om beskydd  
   mot helvetets straff och mot ondska______________________40:8-10  

– om förlåtelse och att ens onda gärningar raderas ut____ 3:194-195 

– om förlåtelse och förbarmande____________________________23:119 

– om förlåtelse, ståndaktighet och hjälp_______________ 3:148, 7:127 

– om goda ting i denna världen och i nästa____________________7:157  

– om sanningens seger över falskheten_________________________7:90 
– om skydd mot allt ont__________________________ 113:2-6, 114:2-5 

– om syndernas förlåtelse och skydd mot eldens straff__3:17, 23:110 

– om säkerhet i en båt eller på ett fartyg ______________________11:42 

– om säkerhet medan man rider eller kör__________________43:14-15 

– om tacksamhet över Allahs ynnest__________________________46:16  
– om ökad kunskap________________________________________ 20:115 

Faraos hustrus bön_________________________________________ 66:12 

Jesu apostlars bön om att få vara bland dem som  

bär vittnesbörd_______________________________________________3:54 

Jesu bön om levebröd åt sitt folk_____________________________5:115 

Jobs bön om att bli befriad från svårigheter___________________21:84 
Jonas bön om förlåtelse för en försummelse___________________21:88 

Josefs bön om att förenas med de rättfärdiga________________12:102  

Lots bön om hjälp mot dem som stiftar ofrid___________________29:31 

Mose bön om att söka vad gott Allah än måtte skänka_________28:25 

Mose bön om förlåtelse______________________________________ 28:17 
Mose bön om hjälp att sprida budskapet__________________20:26-36 

Mose bön om straff för förtryckare____________________________10:89 

Mose bön om åtskillnad mellan de troende och de upproriska___5:26  

Noaks bön om en säker landstigning__________________________23:30 

Noaks bön om förlåtelse för alla troende______________________71:29 

Noaks bön om hjälp när han befann sig i underläge____________54:11 
Noaks bön om seger över dem som behandlar honom som  

en lögnare__________________________________________________ 23:27 
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Profeten Abrahams bön för sig själv och sin avkomma_____14:36-42 

Sakarias bön om en rättfärdig avkomma och arvinge___19:5-7, 21:90 

Salomons bön om ett kungarike______________________________38:36 
Salomons bön om vishet och om att få räknas till de  

rättfärdiga__________________________________________________ 27:20 

Taluts bön om hjälp mot de icke troende______________________2:251 

Troendes bön om att räddas från straff och om att få hjälp_____2:287 

Vägledning på den rätta vägen________________________________1:2-7 

BÖRDA 
Ingen kan bära någon annans börda____________29:13, 29:14, 35:19 

DAG 
En dag hos er Herre kan motsvara femtiotusen år______________70:5 

En dag hos er Herre motsvarar 1000 år enligt människors 
räknesätt______________________________________________22:48, 32:6 

DAVID, profeten da’ud 
Allah förstärkte Davids kungarike____________________________38:21 

Allah gav David Zabúr, psaltaren, en bok full av vishet_________17:56  
Allah hedrade David med kunskap___________________________27:16 

Allah skänkte Sin nåd över David_____________________________34:11 

Bergen och fåglarna underkastades David för 

att lovprisa Allah tillsammans med honom___21:80, 34:11, 38:19-20 

Bergens invånare under Davids suveränitet___________________27:40  

– bad om sin Herres förlåtelse________________________________38:25 
David dräpte Djalút (Goliat) även i bildlig mening______________2:252 

– fick lära sig göra pansarskjortor____________________________21:81 

– gjordes till ställföreträdare på jorden_________________________8:27  

David hade en ställning nära Allah_____________________38:25, 38:26  

– och Salomon dömde i fallet med grödan__________________21:79-80 

–s dom rörande en tvist om tackor____________________________38:24 
– uppmanas till att göra brynjor___________________________34:11-12 

– vann över sina fiender och Allah gav honom överhöghet_____2:252 

Fiendens misslyckade försök att attackera David______________38:22 

DE FATTIGA OCH BEHÖVANDE 
Plikt att ta hand om tiggare och nödlidande_________51:20, 90:15-17 

Slutet för den som inte bryr sig om den fattige________________107:4 

DE HELIGA MÅNADERNA 
Att strida under en helig månad_____________________________2:218 
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Den heliga månaden________________________________________2:218 

DEN ANDLIGA TROSGEMENSKAPEN 
De som är med i___________________________________________ 4:70-71 

 

DEN MÄNSKLIGA SJÄLEN (ruh) 
– är skapad av Allah_________________________________________17:86 

DEN RÄTTA VÄGEN  
Allah vägleder genom Qur’anen________________________________5:17  

Bön om att bli vägledd till den rätta vägen_______________________1:6 

Profeten Muhammad bjuder in till den rätta vägen_____________14:2,  

          ____________________________________________ 23:74-75, 42:53 

Profeten Muhammad följde den rätta vägen_____6:162, 36:4-5,43,44 

DET HELIGA LANDET 
– kommer slutligen att tillhöra Guds rättfärdiga tjänare__21:106-113 

– var förbjudet för Mose folk under fyrtio år_____________________5:27 

– är Palestina_________________________________________________5:22 

Israels barn kommer att sammanföras under den  
yttersta tiden______________________________________________ 17:105 

DE TOLV MÅNADERNA 
Antalet månader hos Allah är tolv_____________________________9:36 

Det finns fyra heliga månader_________________________________9:36 

Egenskaper hos dem som är begåvade med förstånd _____ 13:20–25 
En kränkning under en helig månad_________________________2:195 

DET SOM ÄR UTMÄRKT 
Det är påbjudet att smycka sig med rättfärdighetens klädnad  

          ____________________________________________________7:32-33 

DHU’L-QARNAIN, Kyros den store 
– har konstruerat ett skyddsvärn__________________________18:96-97 

– når platsen där solen går ner och platsen där solen går upp  

          ___________________________________________________18:87-91 

–s berättelse ________________________________________________18:84 

DJIHÁD, strävan för Allahs sak  
Den som strider för Allahs sak skall få en belöning______________4:75 
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– med sin egendom och sitt liv_________________________________ 8:73 

– åläggs de troende__________________________________________22:79 

– är att kämpa med hjälp av Allahs budskap i Qur’anen________25:53  
I Djihád bör man inte överträda Allahs gränser________________2:191  

I Djihád är försvar tillåtet för er mot dem som strider mot er____2:191 

Uppmaningen att sträva för Allahs sak gäller alla troende_______4:85 

DJINN 
En Djinn försökte vinna över många människor_______________6:129 
En Djinn kan inte bryta himlarnas och jordens gränser  

utom med befogenhet _______________________________________55:34 

– och människa är skapade enbart för att dyrka Allah_________51:57 

– är skapad av brännande vindars hetta______________________15:28 

En grupp Djinner önskade höra Qur’anen_______________46:30, 72:2 

Iblis var en av Djinnerna____________________________________ 18:51 

DOMENS DAG 
Vad är domens dag?____________________________51:13-15, 82:18-20 

DÖDEN 
Allah för bort de levandes själar även under sömnen__________ 39:43 

Allah har inte skänkt evigt liv åt någon i denna värld______21:35-36 

Allah kommer att uppresa de andligen döda till liv______________6:37 

– betyder smärta och plåga i helvetet__________________________14:18 
Ingen dör utom med Allahs tillstånd__________________________3:146 

Inte möjligt att återkomma till detta livet efter döden__________21:96,  

          ________________________________________________ 23:100-101 

Om jag ändå hade dött före detta_____________________________19:24 

På Mose tid var judarnas andliga nivå låg______________________2:57 
Uppresa de döda till livet_11:8, 17:51, 56:48-50, 75:38-41, 80:22-23 

Varje själ skall smaka döden____________________3:186, 21:36, 29:58 

Vår Herre har låtit oss dö två gånger och givit oss  

liv två gånger________________________________________________40:12 

EDER, LÖFTEN 
Allah kommer inte ställa er till svars för obetänksamma eder_2:226 

– skall inte användas för att luras ________________________16:93-95 

– skall inte brytas_____________________________________ 5:90, 16:92 

Ett löfte om avhållsamhet från sin hustru_______________ 2:227-228 

Om att kompensera brutna eder________________________ 5:90, 66:3 

Ta ansvar för era eder________________________________________ 5:90 
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EGENDOM, TILLGÅNGAR, ÄGODELAR 
– är ett medel till uppehälle_____________________________________4:6 
Förvärva inte egendom eller ägodelar på ett olagligt  

eller orättmätigt sätt___________________________________ 2:189, 4:30 

ELD 
Allah kan framställa eld ur ett träd_________________36:81, 56:72-74 

En krigseld betyder krig_______________________________________5:65 

En rökfri eldtunga och rök utan eld___________________________55:36 

Moses ser en eld_________________________________20:11, 27:8, 28:30 

ELEFANTFOLKET 
Elefanternas folk från Jemen invaderade Mekka______________105:2 

ELIAS (iljas), profeten  
– behandlades som en lögnare______________________________37:128 

– hade ett gott rykte bland efterföljande släktled______________37:130 

var ett av sändebuden______________________________________37:124  
varnade sitt folk för avgudadyrkan__________________________ 37:126 

ELISA (al-djasá), profeten  
– var en av de bästa__________________________________________38:49 

ENOK (idris), profeten  
– hade tålamod______________________________________________21:86 

– upphöjdes till en hög ställning______________________________19:58 

– var en sannfärdig man och en profet________________________19:57 

ESRA (’uzair), profeten  
– anses av judarna vara Allahs son_____________________________9:30 

EVANGELIET 
Allah har sänt ned Evangeliet__________________________3:4, 5:47-48 

Beskrivning av den Helige Profetens följeslagare i Evangeliet___48:30 

EVOLUTION 
Människan är skapad i olika stadier___________________71:15, 71:18 

EXPEDITIONEN TILL TABUK 
Muslimer påbjöds att strida för Allahs sak _____________________9:41  

Resan tycktes dem för lång____________________________________9:42 
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FARAO 
Bekräftelse om att Faraos kropp bevarades___________________10:93 
– och hans rådgivare följs av en förbannelse i  

detta livet och på uppståndelsens dag________________11:100, 28:43 

FARAOS FOLK 
– drabbas av bestraffningar i form av torka och magra skördar _7:131 

– drabbas av bestraffningar på grund av att de bröt sitt löfte ___7:136 
Faraos dröm________________________________________________ 12:44 

FASTA, se Att iakttaga i islam 

FATTIGA 
Att inte ta hand om de fattiga fördöms________________________69:35 
Ta hand om de fattiga ___________________________90:12-17, 107:2-4 

FEST (ma’ida) 
Jesu bön om en fest för sitt folk_______________________________5:115 

FLAMMA, KLAR 
En klar flamma förföljer dem som stjäl i smyg________________37:11 

En klar flamma förföljer dem som tjuvlyssnar________________15:19 

FOLK, STAMMAR 
1. ’Ad_________________________________________________ 7:66, 11:51 

– får ett sttraff i form av ett moln och en stormvind________46:25-26  
 

2. Thamúd____________________________________________ 7:74, 11:62 

De skar av kamelens hälsenor________________________________11:66 

En kamelko är ett tecken____________________________________ 11:65 

En jordbävning fångade dem i deras hus_______________________7:79 
Ett åsknedslag hann upp dem som felat______________________11:68  

– drabbades av en jordbävning________________________________7:79 

 
3. Skogens folk (ass-habul aika) ______________________________50:15 

Shu’aibs folk kallades för Skogens folk_______________________15:79 

– fick ett straff_______________________________________________50:15 
– var syndare_______________________________________________ 15:79 

 

4. Tubba, folket i____________________________________________ 50:15  

– och deras straff _____________________________________44:38, 50:15 
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5. Brunnens folk (ass-habul rass) ____________________________25:39 

Var en del av stammen Thamud______________________________25:39 

 
6. Abessiniens här med elefanter (ass-hábul fil)_______________105:2 

Allah lät deras plan gå om intet_______________________________105:3 

 
7. Sabier, Sabéer (sabi’ún)____________________________________ 5:70 

 
8. Grottans folk (ass-habul khaf)_____________________________ 18:10 

grottans geografiska belägenhet______________________________18:18 

– deras hund________________________________________________18:19 
–s antal ____________________________________________________ 18:23 

– tidsperiod i grottan_________________________________________18:26 

FRED 
Förbjudet att begära fred på grund av slapphet________________47:36 
När en fiende är benägen till fred bör även du närma dig den____8:62 

FRÄLSNING 
Allah kommer att avlägsna era synder_________________________ 8:30 

De kommer att belönas för det goda de gör____________________3:136 

En väg till frälsning är att tro på alla uppenbarade böcker_____2:5-6 
– genom bön________________________________________________ 2:187 

Frälsning uppnås genom en själslig rening__________________91:7-10 

För den som tror och gör goda gärningar finns en  

obegränsad belöning__________________________________________95:7 

Löfte om framgång för dem som följer sin Herres vägledning______2:6 

Löfte om räddning för de rättfärdiga__________________________19:73 
Vistelsen i himlen är för evigt_______________________11:109, 18:109 

Älska Allah så förlåter Han era synder_________________________3:32 

FÖRDRAGET VID HUDAIBIA 
Fördraget vid Hudaibia _______________________________________48:2 
– tryggade säkerheten för muslimerna i Mecka ____________48:25-26 

FÖRDRAG, PANT, HANDEL  
Att byta vägledning mot villfarelse ger ingen vinning____________2:17 

En lönsam uppgörelse__________________________35:30-31, 61:11–14 

Fördrag__________________________________________ 9:4, 9:7, 9:12-13  
– bör inte avleda uppmärksamhet från Allah______9:24, 24:38, 62:12 

– är tillåtna____________________________________________2:276, 4:30 
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FÖRLÅTELSE 
Allah förlåter_____________________________________________39:54-56 
Allah kommer att älska den som följer den Helige Profeten  

och förlåta dem deras synder__________________________________3:32 

För den som förlåter och åstadkommer en bättring finns  

det en belöning hos Allah____________________________________ 42:41 

FÖRMYNDARSKAP 
Tag välhand om dem med klent förstånd_______________2:283, 4:6-7 

FÖRTAL 
Förbud mot förtal________________________________________24:24–27 

– är orätt och falskt______________________________25:5, 24:27, 104:2 

FÖRUTBESTÄMMELSE, DET FÖRUTBESTÄMDA 

(taqdir)  
Alla får hjälp av Allah ________________________________________17:21   

Allah har fastställt allt________________________________________25:3 

Allah har skapat allt i lagom mått_______________________54:50, 65:4  
Allt finns bevarat i en bok innan det blir till________________57:23-24  

Allt kommer från Allah_____________________________________4:79-80 

För varje folk finns en tidsfrist_________________________________7:35  

Varje människa ansvarar för sina egna handlingar____________ 74:39  

FÖRÄLDRAR 
Att be för förbarmande över föräldrar_________________________17:25 

Befallning om att visa vänlighet mot sina föräldrar____________17:24,  

          _________________________________________________29:9, 31:15 

Lyd dina föräldrar i allt utom när det gäller att  

förbinda något med Allah_____________________________________ 29:9 

FÖRÄLDRARLÖSA 
Att främja de föräldralösas välfärd är en mycket god gärning__2:221 

Bespisa en föräldralös_______________________________________90:16 

Den som förskingrar de föräldralösas egendom sväljer en eld___4:11 

Skydda de föräldralösas egendom och ägodelar___ 4:3, 6:153, 17:35 
– får inte förtryckas_________________________________________ 93:10 

Ge de föräldralösa deras egendom om de har ett moget omdöme_4:7 

Handla rättvist mot de föräldralösa__________________________ 4:128 
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GABRIEL , ängeln djibríl 
Gabriels fiender___________________________________________2:98-99 

GIFTERMÅL, POLYGAMI 
Att äkta bara en är det enklaste sättet att undvika orättvisa______4:4 

Äkta bara en om ni inte kommer att kunna vara rättvisa_________4:4 

GIFTERMÅL, ÄKTENSKAP 
Att efterskänka en brudgåva vid skilsmässa__________________2:238 

En man som fruktar att han inte kommer att kunna  

behandla fler hustrur rättvist bör endast äkta en_______________ 4:4 

Ett löfte om avhållsamhet från sin hustru_______________ 2:227-228  
Det äktenskapliga livet har ett speciellt syfte__________________2:224 

Det är förbjudet att äkta vissa kvinnor______________________4:23-25 

Det är inte lagligt att äkta eller hålla kvar krinnor mot  

deras vilja___________________________________________________ 4:20 

Frånkilda kvinnor och änkor har rätt att gifta om sig__________2:233,  

          __________________________________________________2:335-336  
– genom en ömsesidig överenskommelse_______________________4:25 

– inte tillåtet med avgudadyrkare___________________2:222, 60:11-12 

– kan anordnas för krigsfångar_______________________________24:33 

Lämna inte en hustru utan uppmärksamhet och ett gott 

omhändertagande___________________________________________4:130  
Makar är en källa till hugsvalelse för varandra________________7:190 

Fatta inte beslut om äktenskap under den föreskrivna  

vänteperiod_________________________________________________ 2:236 

Fortsätt leva tillsammans under skilsmässotiden_______________65:2 

Man och hustru är som om de vore varandras klädnader______2:188 

Om kvinnor som är skyldiga till en uppenbar oanständighet____4:16 
Om äktenskapliga relationer samt om adoption________________33:5 

Ordna äktenskap för dem som så vill, tvinga ingen till ett  

Okyskt liv________________________________________________24:33-34 

Otillåtna relationer___________________________________________4:22 

Sinnesfrid, kärlek och ömhet är syftet med den äktenskapliga  
relationen___________________________________________________30:22 

Tillåtelse att under vissa omständigheter äkta upp till fyra  

Kvinnor_______________________________________________________ 4:4 

Änkor skall erhålla bostad och underhåll under ett år_________2:241,  

          _______________________________________________________ 65:7 

Ömsesidiga rättigheter och skyldigheter vid skilsmässa__2:229, 4:20 
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GOG, människor från öst, MAGOG, människor från 

väst  
Gog och Magog______________________________________________18:95 

– kommer sprida sig över hela världen________________________21:97 

GOLIAT (djalút) 
Goliats nederlag________________________________________2:250-252 

GOTTGÖRELSE 
Ingen kan bära någon annans börda__________________________6:165 

GRAV, som symbol för ett tillstånd 
Att uppresas från graven betyder att lyftas andligen__________100:10 
Människan kommer att tilldelas en grav______________________80:22 

När gravarna har lagts öppna skall varje själ få veta_____________82:5 

GUDS SON 
Allah har ingen son______________________2:117, 6:101, 10:69, 18:5,  

          __________6, 19:36, 19:91-93, 23:92, 37:150-160, 39:5, 112:4 

GUDS TRON VILAR BILDLIGT PÅ VATTEN  
– och är en källa för liv__________________________________11:8, 21:31 

GULDKALVEN 
Mose folk gjorde en guldkalv att dyrka____________2:52, 7:149, 20:91 

GÄRNINGAR, goda 
Allah älskar dem som gör goda gärningar_________3:135, 4:150, 5:14 

Behandla grannar väl_________________________________________4:37 

Behandla släktingar väl________________________2:178, 16:91, 30:39 

Bevara sin kyskhet __________________________________________24:34 
Bär vittnesbörd med rättvisa______________________4:136, 5:9, 25:73 

Den som är orubblig i krigstider______________________________2:178 

Förlåt de icke troende_____________________2:110, 3:160, 5:14, 24:23 

Förtroenden, att respektera________________2:284, 4:59, 23:9, 70:33 

Föräldrar, behandla väl_____________________________4:37, 17:24-25 
Ge mat till dem som hungrar________________________76:9, 90:15-17 

Grundläggande principer___2:208, 4:75, 5:17, 6:163, 60:2, 92:19-22 

– kommer att belönas tiofalt__________________________________6:161 

Gå icke nära otukt___________________________________________17:33  

Gör goda gärningar________________________2:196, 3:135, 5:94, 7:57 
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Hjälp varandra________________________________________________ 5:3 

Inbjud till godhet och förbjud det otillbörliga_____3:111, 41,35, 42:38 

Ihärdighet__________________________________________________ 13:23  
Mod_________________________________3:173-175, 9:40, 20:73, 46:14 

Mäkla fred mellan människor_________________________4:115, 49:10  

Människornas gärningar vägs på våg ________________________7:9-10 

Osjälviskhet____________________________2:208, 2:263, 11:52, 59:10,  

          ___________________________________ 64:17, 76:9-10, 92:20-21 

Renhet___________________________9:103, 22:30, 24:22, 33:34, 87:15 
Renlighet_________________________________ 2:223, 4:44, 5:7, 74:5-6 

Rentvå______________________________________________________9:108 

Rättvisa___________________________________5:9, 6:153, 16:91, 49:10 

Sanning_________________________ 4:136, 5:120, 9:119, 17:82,25:73,  

          _________________________________________33:25, 33:36, 33:71 
Självkontroll___________4:136, 7:202, 18:29, 30:30, 38:27, 79:41-42 

Skänk pengar av kärlek till Allah______________________ 2:178, 17:27 

Slå ned sina blickar______________________________________24:31-32 

Ståndaktighet_______________________________________________41:31 

Tålmodig uthållighet____________________11:12, 29:60, 39:11, 103:4 

Tacksamhet____________________________2:153, 2:173, 2:186, 2:244,  
           __________________________________________3:145, 5:7, 46:16  

Ta hand om de fattiga och nödlidande_______2:84, 2:178, 2:216, 4:9,    

           ______________________________4:37, 8:42, 9:60, 17:27, 24:23,       

           _____________________________30:39, 51:20, 59:8, 76:9, 90:17 

Tålamod, tålmodighet____________________2:46, 2:154, 2:156, 2:178,  
          __________________________________________16:127-128, 42:44 

Tävla med varandra i goda gärningar_________________________2:149 

Undertryck vrede____________________________________________3:135 

Undvik misstänksamhet_____________________________________49:13 

Uppfyll överenskommelser_____2:178, 5:2, 16:92, 17:35, 23:9, 70:33 

Uppmärksamhet__________________________________________ 107:5-7 
Uppriktighet_________________________________________________ 39:3 

Vaka över sin dygd_________________________23:6-8, 24:31, 70:30-32 

Varaktiga goda gärningar är bättre___________________________18:47 

GÄRNINGAR, onda 
Avund ______________________________________________________113:6 
Baktalande _________________________________________________49:13 

Dricka alkoholhaltig drycker________________________2:220, 5:91-92 

Falskt tal, falskt vittnesbörd___________________________22:31, 25:73 

Framgång når dem som skyr allt som är fåfängligt______________23:4 

Förtala inte _________________________________________________49:12 
Ge inte någon öknamn______________________________________ 49:12 

Girighet_____________________________________________________59:10   
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Håna inte andra_____________________________________________49:12 

Hänge er inte åt respektlöst tal_______________________________ 74:46 

Högmod_____________________________________________________2:35,  
          __________4:174, 7:37, 7:41, 7:49, 7:76-77, 7:89, 7:134,10:76,   

          _____________14:22, 16:24, 16:30, 17:38, 23:47, 25:22, 28:40,  

          __________29:40, 31:19-20, 34:32-34, 38:75-76, 39:60, 40:36,  

          _____________40:48, 40:49, 41:16, 41:39, 45:32, 46:11, 46:21,  

          _________________________________________________71:8, 74:24  

Lyckospel __________________________________________2:220, 5:91-92 
Man skall inte följa det man inte har kunskap om_____________17:37 

Misströsta inte______________________________________________39:54 

Misstänksamhet ____________________________________________49:13 

Mäta med ett för litet mått __________________________________83:2-4 

Snålhet__________________________________4:38, 47:39, 57:25, 64:17 
Skrytsamhet ________________________________________________57:24 

Slösaktighet________________________________________7:32, 17:27-28 

Stöld_________________________________________________________5:39 

Trolöshet__________________________________4:106, 4:108, 8:28, 8:59 

Äktenskapsbrott ____________________________________________17:33 

Ögonens förräderi___________________________________________ 40:20 

HADJ, Pilgrimsfärden, se Att iakttaga i islam,  

HAMAN 
– var befälhavare för Faraos arme______________________________28:9 

– var Faraos byggmästare_____________________________28:39, 40:37 

HARUT OCH MARUT 
- var änglalika personer i Babylon____________________________ 2:103 

HASARDSPEL, LYCKOSPEL (se Gärningar, onda) 

HAV 
Profetia om en sammansmältning av haven_______________55:20-21 

Profetia om stora skepp som seglar på havet_________________55:25 

HELIG ANDE 
Helighetens ande stärker de troende ________________________16:103  
Jesus styrktes med helighetens ande ________________________2:254 

HELVETET 
Bland de upproriska finns inte en enda som inte kommer till  
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helvetet_____________________________________________________19:72 

De icke troende skall möta helvetet ansikte mot ansikte______18:101 

Den enda drycken i helvetet är isande kallt eller kokande  
hett vatten_______________________________________________78:26-27 

De rättfärdiga kommer inte att höra minsta ljud från helvetet  

          ________________________________________________ 21:102-103 

De som är envisa i sitt uppror mot Gud___________________19:70-72 

Eldens bränsle är människor och stenar__________________2:25, 66:7 

Förnekare kommer att hållas borta och inte kunna se sin  
Herre___________________________________________________  83:16-17 

– blir följden av andlig blindhet_______________________________17:73 

– en avskyvärd viloplats______________________________________13:19 

– har sju portar______________________________________________15:45 

– kommer att göras uppenbart för den som ser________________79:37 
– är en vistelseort för de upproriska_______________________78:22-31 

– omsluter dem som inte tror________________________________ 29:55  

–s eld fås att flamma upp____________________________________ 81:13 

– eld sträcker sig mot förtalarnas hjärtan___________________104:7-8 

–s föda är torr, bitter och taggig_____________________________88:7-8 

–s invånare kommer att vandra runt__________________________55:45 
–s invånare skall äta av Zaqqum-trädet_______________________56:53 

– varar inte för evigt________________________________________11:108 

– är ett tillstånd av att vara mitt i döden utan att dö____________14:18 

– är öppet för den som har gått vilse__________________________26:92 

Nitton änglar vaktar helvetets eld_________________________74:31-32 
Även från en avlägsen plats kommer helvetets dån att höras  

          _________________________________________________25:13, 67:8  

HESEKIEL, profeten dhul-kifl  
– var bland de bästa _________________________________________38:49 

–s dröm om Jerusalems förstörelse ___________________________2:260 
 

HIDJR, folket från (as-habul-hidjr) 
Hus av sten och allt en människa har tjänat hjälper inte  

mot Allahs straff_________________________________________ 15:81-85 

HIMLEN, SKYN 
Allt sänds ned från himlen____________________________15:22, 40:14 

Den lägsta himlen är smyckad med_______________37:7, 41:13, 67:6 

– blottläggs__________________________________________________81:12 
– blir som smält koppar_______________________________________ 70:9 

– kommer att rullas upp av Allahs högra hand_________________39:68 

– rämnar itu___________________________________________77:10, 82:2 
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– skall öppnas och bli till dörrar______________________________78:20 

– var något liknande rök _____________________________________41:12 

– är byggd av Allah med kraft________________________________ 51:48 
– är ett tak_____________________________________________2:23, 21:33 

– är full av spår_______________________________________________51:8 

– är skapad med ett syfte____________________55:8-9, 67:6, 79:28-30 

– är skapad utan synliga pelare_______________________________31:11 

Himlarna och jorden skapades under sex perioder______________10:4 

Himlarna och jorden var en tillsluten massa__________________21:31 
Om du låter himlen falla ned__________________17:93, 26:188, 34:10 

Solen och månen rör sig i en bana____________________________36:41 

Uppehälle från himlen_______________________________________10:32 

HJÄLPARNA (ansár) 
Allah har vänt sig med barmhärtighet till_____________________9:117 
Allah är nöjd med____________________________________________9:100 

HJÄRTAT 
Allah kan försegla hjärtan________________ 30:60 40:36, 42:25, 63:4  

Deras hjärtan är blinda______________________________________22:47 
Ett täckelse över hjärtat_____________________________________ 18:58  

Har de inte hjärtan att förstå med____________________________22:47 

HUDHUD  
Salomon sökte, men såg inte Hudhud_____________________27:18-21 

HUNAIN, bergsområdet mellan Mecka och Taíf 
Allah hjälpte de troende på dagen för slaget vid Hunain _____9:25-27 

HUSETS FOLK (ahl al-bait) 
– innebär Abrahams hustrur och hushåll_____________________11:74 

– innebär den helige Profeten Muhammads hustrur  
   och hushåll__________________________________________33:34, 66:5 

– Allah önskar undanröja all orenhet från hushållets medlemmar 

          ______________________________________________________ 33:34 

HYCKLARE 
Det finns en sjukdom i hycklarnas hjärtan_____________________2:11 
Det finns ett svårt straff för hycklare__________________________4:139 

– försökte skapa osämja mellan muslimerna ___________________63:8 

– försökte skrämma muslimerna genom falska nyheter_________ 4:84 

– försökte vanhedra Profeten__________________________________ 63:9 



 

1245 

 

– ger olika svar beroende på vem de talar med__________________2:15 

– ger upphov till oroligheter___________________________________ 2:13 

– hetsade de icke troende____________________________________ 59:12 
– kan inte se__________________________________________________2:18 

– ta icke troende till vänner___________________________________4:140 

- vacklar mellan det ena och det andra________________________4:144 

– vänder kappan efter vinden_______________________________4:73-74 

IBLIS 
– var inte en ängel utan en av Djinnerna______________________18:51 

– vägrade underkasta sig_______________2:35, 7:12-13, 15:32, 17:62,  

          ______________________________________________18:51, 20:117 

– vägran att underkasta sig berodde på högmod _________2:35, 38:75 

ISAK, profeten ishaq 
Abraham fick bud om Isaks födelse____________11:72, 37:113, 51:29 

Abraham, Isak och Jakob var Allahs tjänare__________________38:46 

Abrahams hustru blev förlägen när hon fick nyheten om en  

son_________________________________________________________ 51:30 

Allah skänkte välsignelser över Abraham och Isak___________37:114 
– och Jakob vägledde människor genom Allahs befallning__21:73-74 

–s mor blev förlägen när hon hörde nyheterna________________11:72 

ISLAM, Allahs religion 
Allah gav denna religion namnet Islam________________________22:79 

Allah har föreskrivit er samma religion som Noak, Moses och  
Jesus_______________________________________________________42:14 

Att förkunna islam är obligatoriskt för alla troende____________9:122 

Den som söker den rätta vägen underkastar sig Allah__________72:15 

Den som underkastar sig Allah kommer att bli vägledd_________3:21 

Det finns inga svårigheter i islam__________________2:186, 5:7, 22:79 

Det får inte finnas något tvång i religionen____________________2:257,  
          _________________________________________18:30, 25:58, 28:57 

En förutsägelse om islams seger______________________________13:42 

En profetia om islams uppgång och nedgång___________________32:6 

En uppmaning att acceptera den religion som är uppenbarad av  

Allah_______________________________________________________ 2:139 
Följ det som sänts ned från er Herre__________________1:6, 4:70, 7:70 

Grip ett fast tag om islam____________________________________31:23 

I islam accepteras inte något världsligt privilegium____________49:14 

I islam har Allah inte förbjudit vänlighet och rättvisa mot de icke  

troende______________________________________________________ 60:9  

I islam ålägger Allah er rättvisa även mot era fiender_____________5:9 
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I islam åläggs alla att ge andra en god behandling _____________4:37 

– liknas vid ett bra träd______________________________________14:25 

–s grundläggande principer___________________________________2:4-5  
– är den enda godtagbara religionen___________________________3:86 

– är den naturliga religionen_________________________________30:31   

– är den sanna religionen hos Allah____________________________3:20 

– är en fullkomlig religion_______________________________________5:4 

Namnet Islam gavs så att dess följare skulle vara  

Fullkomligt hängivna mot Allah_________________2:113, 6:154, 6:163 
Ni visar inte någon en ynnest genom att anta islam____________49:18 

Vem är bättre i tro än den som underkastar sig Allah?_________4:126 

 

ISMAEL, profeten Isma’il 
Abraham fick budskapet om en saktmodig son_______________37:102 

Abraham lät Ismael och Ismaels familj bosätta sig i en  

Obrukbar dal_______________________________________________ 14:38 

Abraham såg i en dröm att Ismael skulle offras__________37:103-106 

Allah återlöste Ismael med ett mäktigt slaktoffer_____________37:108 
Historien om Ismael som den nämns i Qur’anen______________19:55 

– uppmanade till bön och till att ge allmosor__________________19:56 

– var ett sändebud och en profet______________________________19:55 

– var noga med att hålla sina löften___________________________19:55 

ISRAELS BARN (bani isra’il) 
Allah befallde Mose folk att slakta en ko____________________2:68-70 

Allah försåg Israels barn med manna och salwa__________2:58, 7:161  

Allah prövade Djaluts folk med ett vattendrag_________________2:250 

Allah slöt förbund med Israels barn och uppreste tolv  

talesmän_____________________________________________________5:13 

Allah skänkte dem liv________________________________________2:244 
David dräpte Goliat och Allah gav honom överhöghet__________2:252 

De bland Israels barn som inte trodde förbannades av David och  

Jesus________________________________________________________ 5:79 

Ett förbund slöts med Israels barn___________________2:64,94, 7:172 

Farao och hans hövdingar bröt sitt löfte___________________43:50-51 
Förutsägelse om hemsökelser fram till uppståndelsens  

dag_________________________________________________________ 7:168 

Gud önskade visa Israels barn en ynnest_______________________28:6 

– drabbades av en jordbävning_______________________________7:156 

– fick ynnestbevis och upphöjdes över den tidens folk____2:48, 2:123 

– förkastade Allahs tecken och försökte döda profeterna________2:62 
– förvränger bokens text_______________________________________2:80 

– Gud uppmanade Moses att slå på klippan för att få vatten____2:61,  
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          ______________________________________________________ 7:161 

– har handlat orätt mot sig själva______________________________2:55 

– hemsöktes av Faraos folk__________________2:50, 7:142, 14:7, 28:5 
– kränkte sabbaten och blev som apor_________________________2:66 

– nöjde sig inte med ett slags föda _____________________________2:62 

– räddades men Faraos folk dränktes___________2:51, 7:137, 17:104 

– tog en kalv att dyrka medan Moses var frånvarande_____2:52, 2:94 

– uppmanas av Moses att träda in i det heliga landet____________5:22 

– uppmanas till att komma ihåg Allahs ynnestbevis____________2:48,  
          _________________________________________________2:123, 5:21 

– ville inte tro Moses om de inte fick se Allah ansikte mot  

   ansikte____________________________________________________ 2:56 

– önskar återgå till avgudadyrkan efter att ha korsat havet_____7:139 

Jakob fick namnet Israel_______________________________3:94, 19:59 
Moses beslutar att smälta ned kalven ________________________20:98 

Moses fick en uppenbarelse om att föra ut  

Israels barn ur Egypten________________________ 20:78, 26:53, 44:24 

Moses kom med ett tecken____________________________7:106, 20:48 

I´TIKAF  
Undvik äktenskaplig beröring under I’tikaf i mosken__________2:188 

JAKT 
Det är tillåtet att äta det som upptränade fåglar och djur fångat___5:5 

JAKOB, profeten Ja’qub 
Abrahams hustru gavs glädjebudskap om att Isak skulle födas  

          ______________________________________________________ 11:72 

Abrahams och Jakobs förmaning till sina söner__________2:133–134 

– avstod från viss mat_________________________________________3:94 

– fick namnet Israel___________________________________________3:94 

– säger till dem att gå in genom olika portar_______________12:18-69 

JERUSALEM 
Babylonierna hemsökte Jerusalem_____________________ 17:6, 2:260 

Hesekiels dröm om Jerusalems förstörelse____________________2:260 

 – förstördes av romarna______________________________________17:8 

JESUS, profeten ’Isa 
Allah höll tillbaka Israels barn från att ta livet av Jesus________5:111 

Allah styrkte Jesus med helighetens ande______________2:254, 5:111 

Allahs uppenbarelse för Jesu lärljungar______________________5:112 
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Det är de icke troende som tror att Messias är en gud_5:18, 5:73–74 

Någon från varje stam av Bokens folk kom att tro före  

Jesu död___________________________________________________ 4:160  
Efter Jesu födelse svor Maria en dags fasta under tystnad_____19:27 

En liknelse om en fågel_________________________________3:50, 5:111 

– beviljades hög andlig status__________________________________3:46 

– blev medveten om judarnas otro_____________________________3:53  

– bön om ett dukat bord som ett tecken_______________________5:115 

– dog en naturlig död________________________________________ 5:118  
– dog inte på korset__________________________________________4:158 

– föddes då dadlarna hade mognat________________________19:24-26 

– föddes som en uppfyllelse a Guds ord _________________3:46, 4:172 

– föddes utan medverkan av en mänsklig far_________3:48, 19:21-22 

– gav liv till de andligt döda___________________________________5:111 
– gavs kunskap om Toran______________________________5:111, 3:49 

– helade de andligen blinda och de spetälska____________3:50, 5:111 

– hjälptes till att nå ett högland med källor med rinnande  

   vatten____________________________________________________ 23:51 

– hängdes på korset men kunde inte dräpas genom korsfästning 

          ______________________________________________________ 4:158 
– skapades av stoft____________________________________________3:60 

– talade till folket redan i vaggan_______________________________3:47 

– uppfyllde det som uppenbarats i Toran____________3:51, 5:47, 61:7 

– uppmanade alla att tillbe Allah__________3:52, 5:118, 19:37, 43:65 

– var Allahs tjänare och Hans profet__________________________19:31 
– var ett av Allahs sändebud__________________________________4:172 

– var ett sändebud till Israels barn_____________________________3:50 

– var inte mer än ett av Allahs sändebud_______________________5:76 

– ålades att be sina böner, ge allmosor och behandla sin  

   mor väl________________________________________________19:32-33 

– är inte Allahs son___________________________________________9:30 
Judarna planerade att korsfästa___________________________3:55-56 

Maria tog med Jesus till sitt folk______________________________19:28 

Maria gavs de glada nyheterna om en son_______________3:46, 19:20 

Marias förvåning över de goda nyheterna________________3:48, 19:21 

Messias, Marias son, var icke mer än ett sändebud_____________5:76 

JOB, profeten Ajúb 
– hemsöktes av satan med slit och plåga ______________________38:42 

– fick familj och efterföljare efter det att han hade emigrerat___ 21:85,  

          ______________________________________________________ 38:44 

– omnämns___________________________4:164, 6:85, 21:84-85, 38:42 
Uppmanades att skynda på sitt riddjur_______________________ 38:43  
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JOHANNES, profeten Jahja 
Frid var med honom_________________________________________19:16 
– fick sitt namn av Allah_______________________________________19:8 

– gavs hjärtats ömhet och renhet_____________________________19:14 

– gavs vishet medan han ännu var ett barn____________________19:13 

– kommer att vittna om sanningen i Allahs ord________________ 3:40 
– var vördnadsfull mot sina föräldrar_________________________19:15 

Sakarias fick glada budskap om Johannes’ födelse _______3:40, 19:8 

JONAS, profeten Júnus 
Allah lät en pumpas ranka växa över honom ________________37:147 

Folk trodde på Jonas och deras straff avlägsnades ____________10:99 

– flydde till ett fullastat fartyg _______________________________37:141 

– kastade lott med sina skeppskamrater och förlorade________37:142 
–s namn var Dhu’n nun______________________________________21:88  

– svaldes av en fisk men överlevde______________________37:143-146 

– sändes som budbärare till etthundratusen människor eller  

   fler______________________________________________________ 37:148 

– sändes som ett sändebud och folket trodde________________37:149  
– var ett av sändebuden ________________________4:164, 6:87, 37:140 

– vägleddes och upphöjdes över folket__________________________6:87 

JORDEN (al-ard) 
– och himlarna och jorden skapades i sex perioder________11:8, 32:5 

– roterar runt sin egen axel___________________________________27:89 
– skapades tillsammans med himlen_________________________ 79:31 

– säkerställer att mänskligheten får föda hela livet____________41:11 

– tillgodoser människornas uppehälle________________________ 41:11 

– är rund____________________________________________________55:18 

Profetia om att jorden krossas och sprids ut____________________84:4 

Tillförsel av föda är ett bevis på Allahs existens________________41:11 

JOSEF, profeten Júsuf 
Allahs plan för Josef att få behålla Benjamin i Egypten_________12:77 

De som trodde på Josef var övertygade om att ingen  

profet skulle komma efter honom____________________________ 40:35 
I berättelsen om Josef finns en profetia för förståelsen av den  

Helige Profeten i framtiden____________________________________12:8 

– bad att Allah måtte förlåta hans bröder______________________12:93 

– bröder avundades honom____________________________________12:9 

– bröder besökte honom och tog med sig brodern Benjamin 

           __________________________________________________ 12:64-70 
– bröder kastar honom i en djup brunn_______________________12:16 
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– bröder rapporade att vargen tagit honom____________________12:18 

– drömde en dröm____________________________________________ 12:5 

– försåg sina bröder med spannmål __________________________12:60 
– gavs kunskap att tolka drömmar____________________________12:38 

– köptes av en man från Egypten_____________________________12:22 

– lade sin bägare i sin broders väska__________________________12:71 

– liknas av kvinnorna vid en ängel_________________________12:32-33 

– bröder planerar att döda honom____________________________12:10 

– råds av sin far om att inte berätta om sina drömmar för  
   sina bröder________________________________________________ 12:6  

– räddas från brunnen____________________________________12:20-21 

–s familj kom  till Egypten___________________________________12:100   

– släpptes från fängelset och gjordes till uppsyningsman___12:55-56 

– spärrades in_______________________________________________12:36 
– sänder sin skjorta till sin far________________________________12:94 

– tolkar Egyptens konungs drömmar______________________12:48-49 

Kvinnan i vars hus Josef var försökte förföra honom___________12:24 

Svält i Egypten och Josefs bröder kom till honom för att få säd  

          ______________________________________________________ 12:59 

KA’BA, DET URÅLDRIGA HUSET, bait ul-haram 
Det första hus som byggts för hela mänsklighetens bästa _______3:97 

Det uråldriga huset kallas Ka’ba_______________________________17:2 

En ed svärs vid Ka´ba_______________________________________52:5-6 

En profetia om att Ka´ba kommer att stå säker mot en attack  

         ______________________________________________________52:5-6 
Gå runt det uråldriga huset__________________________________22:30 

– kallas också för Masdjid ul-Haram___________________________17:2 

– är Abrahams ställe__________________________________________3:98 

– är en tillflyktsort för mänskligheten_________________________2:126 

– är en trygg plats______________________________________2:126, 3:98 
Pilgrimsfärden till Ka’ba är en plikt mot Allah___________________3:98 

KALIFAT, khiláfat  
Löfte om att etablera ett kalifat_______________________________24:56 

KAUTHAR, ett överflöd av det goda 
Den Helige Profeten gavs_____________________________________108:2 

KHATM-i-NABUW-WAT  
Dörren till profetvärdigheten är inte stängd________2:39, 40:35, 72:8 
Profeten Muhammad, den mest upphöjde profeten (khataman  
nabíjin)_____________________________________________________ 33:41 
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KLOSTERLIV 
– föreskrevs inte av Allah utan uppfanns av kristna__________ 57:28 

KORA (qarún) 
– hade givits stora skatter___________________________________ 28:77 

– kom från Mose folk________________________________________ 28:77 

– uppträdde som en tyrann mot Mose folk____________________28:77 

– var arrogant och straffades för det______________________ 28:79-82 

KRIG 
Avtal måste fullföljas___________________________________________9:4 

Bär vittnesbörd med rättvisa och låt ingen driva er till annat än  

rättvisa________________________________________________________5:9 

De som dräps för Allahs sak är ändå levande___________2:155, 3:170 

– är tillåtet för att försvara religionsfriheten___________________2:194 

– är tillåtet som försvar vid angrepp_______________ 2:191, 22:40–42 

Mäkla fred och bekämpa överträdelser____________________49:10-11 
Nationer marscherar mot nationer_______________18:48-49, 100–102  

När någon eldar en krigseld släcker Allah ut den________________5:65     

Slut fred om fienden är villig till det_________________________8:62-63  

Säkra tryggheten med beväpnade styrkor och utposter vid  

Gränsen_____________________________________________________ 8:61 

Sök inte fred av slapphet eller av rädsla_______________________47:36 

Var på er vakt________________________________________________3:201 

Vänd inte ryggen till i strid______________________________8:17, 3:156 

Övergrepp är inte tillåtna i krig____________2:191, 2:193-194, 16:127 

KRIGSFÅNGAR, SLAVAR 
Frige era krigsfångar om det finns förutsättningar för det______24:34 

Giftermål kan anordnas för krigsfångar_______________________24:33 

– kan endast tas i samband med reguljära strider_______________8:68 

– kan släppas fria som en ynnest eller mot lösen__________________________47:5 

Sant rättfärdig är den som friköper någon____________________2:178,  
          ______________________________________4:93, 5:90, 9:60, 90:14 

KRISTENDOM 
De kristna förmanas att inte överskrida sin religions gränser  

          ______________________________________________________ 4:172 

De kristnas välstånd är en prövning_________________________20:132 
Ingen kan bära någon annans börda___________________6:165, 53:39  

–ens uppgång varade i tio sekel_____________________________20:104 

Läran om treenigheten förkastas ___________________________5:74-75  
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Gud har ingen son_________________________________________9:30-31 

Profetia om att de blåögda och de syndiga kommer  

att samlas____________________________________________ 20:103-105 
Profetia om kristendomens uppgång______________________18:33-45 

Västvärldens filosofi och dess motargument________________82:7-13 

KUNSKAP  
Adams barn är upphöjda över resten av universum___________17:71 

Allah gav profeterna förståelse, vishet och kunskap__________ 21:80 
Allah har underkastat människan naturkrafterna_________45:13-14 

Allah lärde människan det hon inte visste___________________96:4-6 

Allah sänder profeter för att undervisa människor____________2:152  

De som har kunskap kommer att resas upp__________________58:12  

De som äger kunskap är inte lika dem som inte gör det_______39:10 

Det finns en läxa i andra nationers historia ________________12:112,  
          ______________________________ 30:10, 33:63, 35:44-45, 40:22 

De troende uppmanas att skaffa en  

djupare förståelse för religionen_____________________________ 9:122 

Endast de med sann kunskap fruktar Allah__________________35:29 

Endast den med förstånd kommer att ta sig i akt ______________39:10 
I skapelsen av himlarna och jorden finns tecken  

för förståndiga människor_______________3:191-192, 10:6-7, 13:4-5,  

          __________________________________16:11-17, 17:13, 35:28-29 

Med kunskap kan människan styra över naturkrafter______21:80-83  

Människan uppmanas till att förvärva kunskap______________96:4-6 

Om att resa för att söka kunskap_________________________18:66-67 
Profeten åläggs att be för ökad kunskap _____________________20:115 

Res och lär genom att studera andra nationers tillstånd_______17:22,  

          ____________________________________________ 22:46-47, 29:21 

KVINNA 
(i) GENERELLT 

Allah har skapat makar för er och gjort er till par_____________7:190,  

          _________________________________________16:73, 30:22, 42:12 

Allah låter inte någon ansträngning gå förlorad,  

varken för man eller kvinna____________________ 3:196, 33:36, 57:13  

Menstruationen är en opasslighet ____________________________2:223 
Män är kvinnors förmyndare __________________________________4:35 

 

(ii) Giftermål, se Giftermål, äktenskap 

 

(iii) BRUDGÅVA 
Betalning av brudgåva vid skilsmässa________________________2:237 
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– skall överlämnas för att ett giftermål skall vara giltigt__________4:25 

En kvinna får efterskänka en del av brudgåvan om det  

sker av egen fri vilja____________________________________________ 4:5 
 

(iv) ÄKTENSKAPLIG RELATION 

En hustru är som en odling för sin make______________________2:224 

– inte tillåtet dagtid under fastan_____________________________2:188 

– inte tillåtet i en moské______________________________________2:188 

– inte tillåtet under menstruationen__________________________2:223 
– inte tillåtet under pilgrimsfärden____________________________2:198 

 
(v) VÄNTEPERIOD FÖRE OMGIFTE (’iddat )  

– de havande_________________________________________________65:5 

– för en frånskild kvinna_____________________________________2:229 

– för en gravid kvinna_________________________________________65:5 
– för kvinnor som ännu inte har fått sin menstruation__________65:5 

 

(vi) SKILSMÄSSA, se skilsmässa 

 

(vii) AMNINGSTID 
Amningstid___________________________________ 2:234, 31:16, 46:16 

 

(viii) SEXUELL AVSHÅLLSAMHET (ila’)  

Maximal tidsperiod_____________________________________ 2:227-228 

LAGEN (sharia)  
Syftet med lagen är att lätta mänsklighetens börda  ____________4:29 

LIKNELSER  
– om att Allah är himlarnas och jordens ljus___________________24:36 

– om att den som sätter någon vid sidan av Allah faller_________22:32 

– om att det som en fluga har snappat bort kan inte återfås____22:74 
– om biet____________________________________________________16:69 

– om delägare_______________________________________________ 30:29 

– om drycker och välgörande föda____________________________16:68 

– om en arrogant, rik och en ödmjuk, fattig man___________18:33-45 

– om en hägring i en öken____________________________________24:40 
– om en klippa som spolas ren av regnet______________________2:265 

– om en liknelse så liten som en mygga_________________________2:27 

– om en man som tillhör flera människor_____________________39:30 

– om en slav och en fri man___________________________________16:76 

– om en som lockats bort_____________________________________ 6:72 

– om en som skär av sitt garn i bitar__________________________16:93 
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– om en som tror på Guds tecken________________________7:176-177 

– om en spindel som skaffar sig ett hus_______________________29:42 

– om en stad _______________________________________________16:113 
– om en trädgård på en högt liggande plats____________________2:266 

– om en trädgårds arroganta ägare ________________________68:18-34 

– en trädgård som drabbas av en våldsam virvelvind___________2:267 

– om en utmattad hund______________________________________7:177 

– om en åsna som bär på en last_______________________________62:6    

– om ett elakt träd___________________________________________14:27 
– om ett gott ord__________________________________________14:25-26 

– om ett sädeskorn som växer upp i sju ax______________________ 2:262 

– om fåglar som lyder när ägaren kallar_______________________ 2:261 

– om hur Allah tog bort ljuset så att det blev mörkt______________2:18 

– om livets förgänglighet_____________________________________18:46  
– om mjölk som är ren och behaglig att dricka_________________16:67 

– om onda gärningar som mörker över ett stort och djupt hav__24:41 

– om regn och åska________________________________________2:20-21 

– om två män, varav den ene är stum_________________________16:77 

– om vatten från skyn________________________________________13:18 

LIVET EFTER DÖDEN  
Allah bryter inte Sitt löfte_____________________35:35-36, 39:21, 86:9   

– bestäms av människans handlingar i detta livet_________17:14-15,  

          ________________________________________21:95, 43:81, 45:30,  

          ___________________________________50:19, 82:11-13, 83:8-19 

– börjar uppenbara sig redan i detta liv___41:31-33, 55:47, 89:28-31 
I livet efter detta kommer en rättvis dom  

att förkunnas_______________________39:70, 50:22-24, 57:13, 69:19,  

          _____________________________________________86:9-10, 99:7-9  

LIVET EFTER DÖDEN 
De icke troende har ingen fast grund att  

stå på angående livet efter detta_____________________6:30-31, 16:39,  

          _________________________________________17:50-52, 36:79-82 

De troende kommer att se Allah i livet efter detta______________75:24 

De troende kommer belönas i livet efter detta___________________2:26 

En belöning hos Gud för den som strävar efter det  
Tillkommande______________________________________________ 17:20 

En belöning till de troende och ett straff till de icke troende 

          ______________________________________________________ 57:20 

Endast de troende kommer dra nytta av  

det tillkommande________________________________________ 17:72-73 
Ett löfte om ett andra liv efter döden_____________________2:29, 53:48 
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Ett svårt straff för de icke troende ____________________________17:11 

– är bättre än livet i denna världen______________4:78, 12:110, 17:22 

– är permanent_______________________________________29:65, 40:40 
Skälet till ett liv efter döden____________________________________10:5 

Straffet i det tillkommande kommer att bli hårdare____________39:27 

Varje gärning kommer att återgäldas i livet efter detta_________18:50,  

          ______________________________________________________ 20:16 

LIVET på jorden 
Det goda i livet är litet i jämförelse med det goda i  

det tillkommande____________________________________________ 4:78 

Icke troende föredrar detta livet________________________2:201, 2:213 

– är en kort vistelse i kontrast till världen härefter______________3:16,  

          __________________________________________________4:78, 9:38 

– är underordnat livet efter detta__________________ 3:16, 4:78, 9:38 
Meningen med livet är är att tro på mötet med sin Herre________6:32,  

          ______________________________________10:46, 13:3, 30:9. 84:7 

LOT, profeten lut    
Hur Lots stad täcktes av ett regn av stenar__________7;85, 11:83-84,  
          _________________________________15:75, 26:174, 27:59, 54:35  

– anmodades att lämna staden under natten___________11:82, 15:66 

– befriades tillsammans med Abraham_________________21:72, 29:27 

– fick inte se tillbaka_________________________________________15:66 

– gavs vishet och kunskap. Han var en av de rättfärdiga___ 21:75-76 

– nämns med Abraham och Ismael _________________________6:84-87 
– och hans familj, utom hans hustru, räddades___________15:60-61,  

          _______________________________________________ 27:58, 29:34 

– var bekymrad för Allahs budbärare_________________________29:34 

– var ett av Allahs sändebud________________________________37:134 

–s bön om hjälp mot folket___________________________________29:31 
–s folk begår vederstyggligheter__________________26:166-167, 29:30 

–s folk ber om straff______________________________________29:29-30 

–s folk förbjöd honom att ta emot besök_______________________15:71 

–s folk förkastade förmanarna________________________________54:34 

–s folk hotade honom med förvisning_________________26:168, 27:57 

–s folk kom och darrade av ilska______________________________11:79 
–s folk kom och fröjdade sig __________________________________15:68 

–s folks undergång_____________________________________37:135-137 

–s folk överskrider alla gränser_______________ 26:166-167, 27:55-56 

–s och Noaks hustrur visas fram som exempel för dem  

   som icke tror______________________________________________66:11    
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LYDNAD OCH UNDERKASTELSE 
Den blir framgångsrik som underkastar sig till Allah och Hans  
sändebud___________________________________________________24:53 

Den som lyder Allah och detta av Hans sändebud kommer  

Allah att skänka Sina välsignelser_____________________________4:70 

Den som åtlyder sändebudet åtlyder Allah _____________________4:81 

Lyd Allah och Sändebudet ____________________________3:133, 3:173 

Lyd dem som styr över er _____________________________________4:60 
Om ni älskar Allah följ då den Helige Profeten__________________3:32 

Sändebud skall åtlydas enligt Allahs befallning ________________4:65 

LÅN 
En förfallodag för lånet måste fastställas______________________2:283 

– och lånevillkor skall skrivas ner_____________________________2:283 
Vittnen skall närvara om låntagaren är svag eller oförmögen___2:283 

LÄRLJUNGAR 
Jesu lärjungar var Allahs hjälpare_____________________________3:53 

LÖFTEN, se Eder 

MAKE och MAKA, RELATIONEN MELLAN, se giftermål 

MARIA 
En ängel visade sig för Maria_________________________________19:18  

I en andlig upplevelse visade en ängel sig för Maria i form av en  
man________________________________________________________ 19:18 

– fick sina livsförnödenheter av Allah__________________________3:38 

–s familj och bakgrund____________________________________ 3:36-37  

– vaktade på sin dygd_________________________________21:92, 66:13 

– var rättfärdig________________________________________________5:76  
– var utvald av Allah__________________________________________3:43 

Marias historia______________________________________________19:17   

Sakarias var Marias förmyndare_______________________________3:38 

MARTYRER 
– får ett evigt liv______________________________________________3:170 

MAT, allmänt 
Allah placerade medel till uppehälle på jorden ________________41:11 

Alla hälsosamma ting har gjorts tillåtna ________________________5:5 
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Att äta det som är rent påverkar uppförandet_________________23:52 

Ät av det som är tillåtet och nyttigt____________________2:169, 16:115 

Ät det som är tillåtet och frukta Gud___________________________5:94 

MAT, förbjuden 
Att äta blod är förbjudet_________________________2:174, 5:4, 16:116 

Att äta kött från djur som ett vilt djur har ätit av_________________5:4 

Det är olagligt att äta svinets kött_________ 2:174, 5:4, 6:146, 16:116 

Det över vilket ett annat namn än Allah har åkallats__________2:174,  
          __________________________________________5:4, 6:146, 16:116 

Djur som har slaktats på ett altare som avgudaoffer _____________5:4 

Djur som har strypts, slagits ihjäl, dött av fall eller stångats  

ihjäl___________________________________________________________5:4 

Ett djur som dör av sig själv______________________________2:174, 5:4 

Äta det över vilket Allahs namn inte uttalats__________________6:122 

MECKA (makka) 
Abrahams bön om att Allah skall göra Mecka till en fridens  

stad__________________________________________________2:127, 14:36 

Ansträngning krävs för att återvinna Mecka __________________2:151  
– flödade över av välsignelser__________________________________3:97  

– har av Allah gjorts helig____________________________________ 27:92 

– kallas också för balad al-amín, fredens boning _______________95:4 

Profetia om att den Helige Profeten skall få återvända  

till Mecka efter emigrationen____________________ 17:81, 28:86, 90:3  

Profetia om att Mecka grundlagts som vägledning  
för alla folk___________________________________________________3:97  

Profetia om erövrandet av Mecka_____________________________13:32  

Profetia om Meckas säkerhet_________________________________28:58  

MEDLING 
Bara den som vittnade om sanningen hade rätt att medla____20:110,  
          _______________________________________________ 34:24, 43:87 

De som åkallas vid sidan av Allah har ingen makt att medla____43:87 

Ingen får medla med Allah utom med Hans tillstånd___________2:256 

Rättfärdig och illasinnad medling______________________________4:86 

Varna för att de inte skall ha någon medlare förutom Allah______6:52 
Änglar har rätt att medla med Allah efter det att  

Han har givit Sitt tillstånd____________________________________53:27 

MESSIAS 
– var Allahs tjänare__________________________________________4:173 
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MIGRERA FÖR ALLAHS SKULL 
Den som emigrerar från sitt land för Allahs skull kommer  
att få ett överflöd____________________________________________4:101 

MI’RADJ, den Helige Profetens andliga himmelsfärd  
Den Helige Profetens andliga upplevelse av en himmelsfärd två  

gånger______________________________________________________53:14 

Inget missförstånd i att ha den andliga upplevelsen av  
himmelsfärden______________________________________________53:18  

Mose andliga upplevelse__________________________________18:61-63 

Profeten Muhammads andliga upplevelse av en resa från  

den heliga moskén till den avlägsna moskén___________________17:2 

Profetens andliga upplevelse om en prövning för människor  

          ______________________________________________________ 17:61   
 

MISSTRO (kufr) OCH DE SOM MISSTROR (kuffar) 
Anledningen till varför änglar inte stiger ned över de  

misstroende_________________________________________________17:96 
De som hittar på en lögn om Allah kommer inte att  

lyckas___________________________________________________ 10:70-71 

Detta livet ger anledning till misstro ___________________________14:4 

En liknelse om att kragar av järn läggs runt de icke  

troendes halsar_______________________________________________36:9 

Ett strängt straff för de misstroende___________________________83:8 
För dem som föredrar detta livet kommer allt att vara förgäves 

          ______________________________________________________ 11:17 

Hur kan någon vägra tro på Allahs existens____________________2:29 

– betyder att förneka Allahs favörer__________________________16:113 

– betyder förnekelse _________________________________________2:257 

–ende Mekkabors förnekelse _________________________________5:104  
Straffet för dem som förkastar sanningen__________________68:18-34 

MOLN  
Allah driver molnen dit Han behagar__________________________24:44  

Allah sänder ned regn från skyn och vederkvicker därmed jorden 
          ______________________________________________________ 2:165 

Allah sänder ned vatten från molnen______2,23, 14:23, 15:23, 16:11 

– med blixtar________________________________________________13:13 

– med hagel_________________________________________________24:44 

Regn, hagel och jordbruk på omfattande områden________ 30:49-51 
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MORD, DRÅP  
Det är inte tillåtet att dräpa__________________4:93-94, 17:34, 25:69 
En rättvis vedergällning är föreskriven vid mord______________2:179 

Olika slags dråp___________________________________________4:93-94 

Straff för avsiktligt dråp______________________________________ 4:93 

MOSES 
Allah befallde Israels barn att slakta en ko____________________ 2:68 
Allah delade havet för Israels barn______________________2:51, 44:25 

Allah förde Israels barn genom havet_________________________10:91  

Allah gav Moses löftet om fyrtio nätter___________________2:52, 7:143 

Allah talar till Moses och ger honom tavlorna_____________7:145-146 

Allah uppmanade Moses att bygga hus vända åt samma håll___10:88   

Berätta historien om Moses så som den nämns i boken_______19:52  
Farao förföljde Moses och dömdes till att dränkas__________44:24-30 

Farao hade bestämt sig för att mörda Moses som sökte  

skydd hos sin Herre_______________________________________ 40:27-2 

Farao krävde bevis från Moses_________________________7:107, 26:32 

Farao ropade att han trodde på Israels barns Gud när  
han höll på att drunkna______________________________________10:91  

Faraos familj tog upp Moses________________________________28:9-10 

Faraos folk bad Moses om att han skulle be att deras straff  

avvärjdes_________________________________________ 7:135, 43:49-51   

Faraos häxmästare utmanade Moses____7:112-117, 20:66, 28:37-41 

Gud gav Moses nio tecken som han visade Farao_____________7:134,  
          ______________________________________________17:102, 27:13 

Häxmästarna erkände sig besegrade  

och sade att de trodde på Gud__________7:121-123, 20:71, 26:47-49 

Israels barn beordras gå in i det heliga landet,  

deras vägran och straff____________________________________ 5:22-27  
– bad att Farao och hans folk skulle straffas__________________10:89 

– bad om förlåtelse_______________________________________28:16-17 

– beordras att leda Israels folk ut ur Egypten__________________26:53 

– ber att Aron utnämns till hans medhjälpare_____________20:30-36,  

           _______________________________________________26:14, 28:35 

– dräpte en man med sin knytnäve_____________________20:41, 28:16 
– erbjuds att gifta sig om han tjänar familjen i Midian  

   under åtta år_______________________________________________28:2 

– fördömer Sámiris arbete__________________________7:151, 20:96-98 

– gavs vishet och kuskap_____________________________________28:15 

– hade en andlig upplevelse______________________________ 20:10-11 
– hade en diskussion med Farao________________ 20:50-53, 26:19-34  

– hand har blivit vit utan skada_________________7:109, 20:23, 28:33 
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– hjälper två kvinnor att vattna sina hjordar_______________28:24-25 

– lades i en ark och kastades i floden av sin moder_______20:40, 28:8 

– leder sitt folks hövdingar till sidan av berget_________________7:156 
– möte med den Helige Profeten Muhammad under en miradj 

           __________________________________________________ 18:61-83 

– och Aron befalls att besöka Farao_________________20:43-45, 26:16 

– och Aron predikar för Farao_____________________________10:76-79 

– predikar för Farao________________________ 7:105-106, 17:102-103 

– ser en eld_____________________________________ 20:11, 27:8, 28:30 
– skickades som en ynnest för de svaga______________________28:6-7  

– stannade många år bland Midians folk_______________20:41, 28:23 

– såg eld i riktning mot berget____________________ 20:11, 27:8, 28:30 

– såg staven röra sig som en orm____________________________ 7:108,   

          _____________________________________20:21-22, 27:11, 28:32 

– varnades för hövdingarnas rådslag om att döda honom________28:2 
– visade sina tecken för Farao_____________________7:108-109, 79:21 

– önskar att få se sin Herre___________________________________7:144 

När Moses hade fullbordat tiden gav han sig åstad_____________28:30 

På grund av fruktan för Farao lydde endast ett fåtal Moses_____10:84  

Sanningen bakom trollkarlarnas magi___________________7:117-118 
Straffet som Faraos folk erhöll__________________________ 7:131-134 

Vi hade redan i förväg påbjudit att Moses skulle vägra dia  

Ammor_____________________________________________________ 33:70  

MOSE STENTAVLOR 
– innehöll en förmaning och en förklaring till alla ting__________7:146 

– lades ned och plockades sedan upp igen av Moses_____7:151, 7:155 

MOSKÈ 
Den heliga moskén, Al-Haram, och den avlägsna moskén,  

al-Aqsa______________________________________________________ 17:2 

Den heliga moskén är öppen för alla människor_______________22:26 

Förbjud inte att Allahs namn lovprisas i en moské_____________2:115  
– som hycklarna byggde för att skada islam___________________9:107 

MUHAMMAD, den helige profeten 
Abrahams bön om ett sändebud uppfylldes genom  

Muhammad________________________________________________ 2:130  

Allah och Hans änglar sänder välsignelser över Profeten_______33:57 
Allahs barmhärtighet omfattar Profeten som  

nämns i Toran och Evangeliet___________________7:158, 46:11, 46:13 

Allahs befallningar till profeten  

Muhammad riktas också till hans folk_____17:24, 17:25, 30:39, 65:2  
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Allah slöt ett förbund med folken______________________________ 3:82 

Allah uppenbarar budskap om osedda ting______________3:45, 19:17  

Allah ville inte straffa de icke troende så länge  
Muhammad fanns bland dem_________________________________8:34 

De icke troende drev ut Muhammad___________________________ 9:40   

De icke troendes anklagelser om att Muhammad var galen  

bemöts____________________________________________________ 68:3-7 

De icke troende tänkte ut planer mot Muhammad______________8:31 

Den Helige Profeten var en utmärkt förebild___________________33:22 
Den Helige Profeten ägde höga moraliska egenskaper___________68:5 

De som inte har kunskap undrar varför Allah inte talar till dem 

          ______________________________________________________ 2:119 

De som saknar kunskap undrar varför Allah inte  

sänder ned tecken till dem_______________________2:119, 6:38, 7:204 
De som svär en trohetsed till Muhammad svär en  

trohetsed till Allah__________________________________________ 48:11 

De som sårar eller förtretar Profeten kommer  

att få ett svårt straff____________________________________9:61, 33:58 

Den som åtlyder sändebudet åtlyder Allah_____________________4:81 

Det finns de som klagar på att Muhammad lyssnade på alla_____9:61 
Det finns de som klagar på Muhammads fördelning  

av allmosorna________________________________________________ 9:58 

De troende uppmanas till att ta sina tvister till  

Muhammad för beslut________________________________________4:66 

En varning till dem som förbjuder en av Allahs tjänare  
att be____________________________________________________96:10-11 

Ett löfte om att Allah kommer att beskydda Muhammad________5:68  

Folket ville inte tro såvida Muhammad inte visade dem  

Mirakel__________________________________________________17:91-94  

Förtal av Muhammad, om att en människa,  

lärde honom Qur’anen_____________________________________ 16:104 
Genom att lyda Muhammad kommer man vara bland de  

rättfärdiga___________________________________________________ 4:70 

Kan den vara en bedragare som äger ett klart bevis?___________11:18 

Man kan vinna Allahs kärlek genom att följa Muhammad_______3:32 

– bad inte om någon belöning__________________ 6:91, 12:105, 23:73 
– fick lära sig att tålmodigt utstå hån och förföljelse________6:35-36,  

          _______________________________________________ 15:98, 27:71 

– fick se hur skaror av människor omfattade Allahs religion____110:3 

– fick uppenbarelser från Allah på samma sätt som tidigare  

   profeter_____________________________________________ 4:164, 42:4 

– följer bara det som uppenbarats för honom___________________6:51 
– gavs ett överflöd av goda ting_______________________________108:2 

– kom efter ett uppehåll i raden av sändebud___________________5:20 
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– kunde inte läsa eller skriva_________________________________29:49 

– längtade efter att hela mänskligheten skulle tro_________18:7, 26:4 

– liknas vid en lysande lampa________________________________33:47 
– nämns vid namn i Qur’anen_____________3:145, 33:41, 47:3, 48:30 

– omsorg om sina efterföljare__________________________3:160, 9:128 

–s budskap är universellt________________7:159, 10:58, 22:50, 34:29 

–s huvudsakliga uppgift______________________________2:130, 62:2-3  

– skulle förmedla till folket de uppenbarelser han fick___________5:68 

– skyddades och hjälptes av änglarna___________________13:12, 66:5 
–s mi’radj_________________________________________________ 53:9-14 

–s rena liv innan innan uppenbarelsen kom till honom________10:17 

– uppmanades att dyrka sin Herre till dess att döden kom____15:100 

– uppmanades att göra sig redo att sprida sanningen___________74:2 

– uppmanades att lovprisa Allah och söka Hans förlåtelse______110:4 
– var en fullkomlig människa__________________________________20:2  

– var inte den ende___________________________________________46:10 

– var en utmärkt förebild_____________________________________33:22 

– ålades att vara barmhärtig mot de troende som följde honom  

          _____________________________________________________26:216 

– ägde höga moraliska egenskaper_____________________________68:5 
– är Allahs budbärare till hela mänskligheten_____4:80, 7:159, 34:29 

– är den fullkomlige ledaren___________________________________36:2 

– är den som står närmast Allah_______________________________53:9 

– är en budbärare på samma sätt som den som sändes till Farao 

          ______________________________________________________ 73:16 
– är ett av sändebuden________________________________________36:4 

– är profeternas insegel______________________________________ 33:41 

– är sänd som en barmhärtighet för alla folk_________________21:108 

– önskar endast att människorna vänder sig till Allah__________25:58 

Profetia om allt som lovades Muhammads efterföljare_________25:11 

Profetia om att Muhammad kommer att föras tillbaka till  
Mecka______________________________________________________ 28:86 

Qur’anen uppenbarades för Muhammad_____________________15:88,  

          ____________________________________16:45, 26:193-196, 47:3 

Samma invändningar framfördes mot Muhammad som till  

tidigare profeter_____________________________________________ 41:44 
Sanningen kom till Muhammad från hans Herre______________10:95  

Sändebudet kan ge andligt liv_________________________________8:25  

Under natten tog Allah med Profeten Muhammad på en andlig  

resa till Aqsa-moskén_________________________________________17:2 

Vad de icke troende inbillar sig om Muhammad__________11:13, 25.9 

MUHAMMADS FÖLJESLAGARE  
Allah är nöjd med de troendes löfte som gavs under trädet vid  
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Hudaibia____________________________________________________48:19 

Allah är nöjd med emigranterna och hjälparna________________9:100 

De svaga var sorgsna över att de inte hade något att ge__________9:92 
De troende förmanas till att hålla sig nära dem som åkallar sin  

Herre_______________________________________________________ 18:29 

Emigranterna, hjälparna och deras uppoffringar______________9:117 

Hjälparna älskar dem som söker tillflykt hos dem_____________59:10 

–s bön för de troende_________________________________________17:81 

–s följeslagares ansträngningar för islams sak_______________37:2-4,  
          _____________________________________________79:2-6, 100:2-6 

– står orubbligt fasta mot fienden men varmhjärtade mot  

   Varandra_________________________________________________ 48:30 

– är varmhjärtde mot varandra ______________________________48:30 

MUHAMMADS HUSTRUR 
Allah avslöjade en av Muhammads hustrur för honom__________66:4 

Allah förenade Muhammad i äktenskap med Zainab___________33:38 

Den Helige Profeten försökte behaga sina hustrur______________66:2 

De särskilda regler som gäller för Profetens hustrur________33:31-34 

Det är inte tillåtet för någon att någonsin gifta sig med någon  
Muhammads hustrur efter honom___________________________ 33:54 

En grupp hittade på en stor lögn om Aisha____________________24:12 

Hur man bör agera vid förtal_________________________________24:17 

– får välja mellan detta livets goda eller ett hem i det  

   tillkommande__________________________________________33:29-30 

– är som muslimernas mödrar_________________________________33:7 

MUSLIMER 
Att strida under den helgade månaden är skändligt___________2:218 

Den muslimska nationen är den bästa nationen_______________3:111 

Föredra inte icke troende som vänner framför troende__________3:29  
– bör tävla med varandra i att göra goda gärningar_____________2:149 

Strid är motbjudande även om den kanske är nödvändig______2:217 

MÄNNISKAN, MÄNNISKOR (al-insán) 
Allah betungar inte någon själ utöver dess förmåga___________2:234,  

          __________________________________________2:287, 23:63, 65:8 
Allah blåste in Sin ande i människan_________________________32:10  

Allah formar människan redan i moderliven_____________________3:7 

Allah har uppenbarat vad som är rätt och fel_______76:4, 90:11, 91:9 

Allah har uppenbarat vad som är rätt och fel för själen_______91:8-9 

Allah skapar och fullkomnar__________________________________87:3 

Allah underlättar i enligt med varje människas gärningar___92:6-11 
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Allt har underordnats människan_________2:30, 22:66, 31:21, 45:14 

Det fanns en tidsperiod när människan inte var något värt att  

nämna_______________________________________________________76:2 
Det ligger i människans natur att tro på Allah________________7:173 

Det skall finnas en god belöning för dem som  

söker goda ting i detta livet såväl som i nästa___________2:202, 42:21 

Meningen med skapandet av människans____________________ 51:57  

– bör avvisa ondska med det som är bäst______________________23:97 

– bör endast söka skydd hos Allah_____________________________2:42 
– har förmåga att ta emot uppenbarelser__________________15:29-30 

– har skapats svag____________________________________________4:29 

– kommer att prövas genom sina ägodelar och liv___2:156-158, 3:187 

– skall leva och dö på jorden___________________________________7:26 

– som enbart önskar denna världens goda får  
   ingen del den i nästa_________________________2:201, 4:135, 42:21 

–s plikt att lyda Allah och sändebudet och att vara på sin  

   vakt____________________________________________________ 5:93-94  

–s skapelse genomgår tre kritiska stadier______________________39:7 

–s ägodelar och barn är en prövning_____________________8:29, 64:16  

– underkastatelse är en välsignelse____________________2:132, 4:126 
– är benägen till att förtvivla___________________________30:37, 41:50 

– är fri att göra som hon vill__________________________________41:41 

– är född med en natur som skapats Av Allah_________________30:31 

– är grälsjuk till sin natur____________________________________18:55 

– är otålig________________________________________________70:20-22 
– är skapad av brådska______________________________________21:38 

– är skapad av stoft och lera______________________ 3:60, 7:13, 18:38 

– är skapad enligt den bästa skapelseplanen___________________95:5 

– är skapad för att tillbe Allah____________________________1:5, 51:57 

– är småsnål____________________________9:76, 17:101, 70:22, 89:21 

– är överlägsen all andra skapelser___________________________ 17:71 
– åläggs att behandla sina föräldrar med vänlighet____________17:24,  

          __________________________________________29:9, 31:15, 46:16 

– överträder för att hon tror sig vara oberoende______________ 96:7-8 

Mänskligheten var från början en enda gemenskap____________2:214  

Om människans otacksamhet_______________10:13, 11:10-12, 41:52 
Rättfärdigheten är den bästa klädnaden_______________________7:27  

Stadier i människans fysiska utveckling_____________22:6, 23:13-15 

Straffet för dem som förnekar sin tro efter att först ha trott_____3:107   

Utan gudfruktan befinner människan sig i ett tillstånd av  

förlust____________________________________________________ 103:3-4  

MÄNNISKANS SKAPELSE  
Meningen med skapelsen av människan______________________51:57 
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Människan skapades inte utan syfte__________________23:116, 75:37 

– är skapad av ett och samma väsen_______________4:2, 16:73, 30:22 

– är skapad enligt den bästa planen____________________________95:5 
Skapelsens stadier_____________________22:6, 23:13-15, 35:12, 39:7,  

          _______________________________________________40:68, 86:6-8 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
– och skyldigheter_____________________4:37-41, 17:24-40, 25:64-73 

MÅNEN 
Den Helige Profeten står för solen och Mahdi för månen_________91:3  

Ett av Profetens mirakel var att det såg ut som om  

månen hade gått itu__________________________________________54:2 
– och dess faser__________________________________________ 36:40-41 

–s faser mäter tiden för människor___________________________ 2:190 

–s faser är till för människornas allmänna bästa______________2:190 

– återspeglar solens ljus_____________________________________ 71:17 

Nymåne_____________________________________________________36:40 
Profetia om viktiga händelser i samband med mån- och  

solförmörkelse____________________________________________ 75:9-10  

Solen och månen är skapade av Gud_________________________21:34 

NATIONER, FOLK 
Allah förändrar inte ett folks tillstånd förrän de ändrar sig  
själva_______________________________________________________13:12 

För varje folk finns det en tidsfrist_____________________________7:35 

– förstörs efter att ha syndat_________________________________ 17:17 

NATUREN 
Allah har skapat tecken i naturen___________________________13:4-5 
Ingen brist på överensstämmelse i Guds skapelse____________67:4-5  

NOAK, profeten nuh  
Att förneka en profet är att förneka alla profeter______________26:106 

Den Helige Profeten liv är ett exempel_________________________11:50 
– bad till Allah för sin son_________________________________11:46-47 

– befalldes att lasta arken__________________________11:41-42, 23:28 

– bygger arken trots att hans folk hånade honom__________11:38-39 

– förmanade folket____________7:60, 10:72, 11:26-27, 23:24, 71:2-21 

– utvaldes av Allah____________________________________________3:34 

–s ark landade på berget  Al-Djúdi____________________________11:45 
–s ark var fullastad_________________________________________26:120 
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–s ark är ett tecken för folken_________________________________54:16 

–s folk framhärdade i sin dyrkan av avgudar_________________71:8-9  
–s folk förkastade honom___________7:65, 10:74, 11:28, 23:25, 54;10 

–s folk hade olika avgudar____________________________________71:24  

–s folk utmanar honom______________________________________11:33 

–s son vägrarde gå in i arken och dränktes________________11:43-44 

Profetvärdighet bland Noaks avkomma_______________________57:27 

OENIGHET, SPLITTRING 
Låt er inte splittras______________________________3:104, 3:106, 8:47 

ONDSKA, SYND 
Allah har ingjutit kärlek till och lydnad mot Profeten och  
hat mot olydnad______________________________________________49:8 

Allah kallar till räkning för vad människornas  

hjärtan har förtjänat___________________________2:226, 5:90, 20:116 

Allah är förlåtande mot den som ångrar sig  

och gör bot________________________3:136-137, 4:111, 16:120, 42:26 
Bön om att skydda sig mot otillbörlighet och det onda_________29:46 

De icke troende hittade på ursäkter för sina otillbörligheter 

          _______________________________________________________ 7:29 

Dygdiga gärningar fördriver det onda________________________11:115 

Eldens invånare är de som gör det som är ont__________________2:82 

Människan har möjlighet att följa två ädla vägar____________90:9-11 
Människans samvete kallas till vittne__________________________75:3 

Människans skam blev uppenbar______________________________7:23 

Sky både uppenbara och hemliga synder_________6:121, 6:152, 7:34 

Straff kommer att utmätas i enlighet med de onda  

gärningarna____________________________ 6:161, 10:28, 28:85, 40:41 

OPASSANDE TAL 
Allah tycker inte om opassande tal utom från dem som  

förorättats__________________________________________________ 4:149 

OTUKT 
– är förbjudet_________________________________________ 17:33, 25:69 

Straff för otukt är lika för män och kvinnor____________________ 24:3 

PARADISET, allmänt 
Allahs välbehag är den största belöningen______________________9:72 

Alla själens önskningar kommer att uppfyllas i paradiset___41:32-33 

Det finns två trädgårdar för den som fruktar sin Herre_________55:47 
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Det finns varken död eller straff i paradiset______37:59, 37:60, 44:57 

De troende kommer föras till himlen__________________________39:74 

En bildlik beskrivning av paradisets trädgård____13:36, 47:16, 57:13 
Ett paradis på jorden_________________________________________ 2:36 

Ingen själ vet vilken belöning som väntar för deras goda  

gärningar___________________________________________________ 32:18 

Invånarna i paradiset kommer att möta Allah_______________75:3-24 

Invånarna i paradiset kommer inte att behöva lyssna till  

något meningslöst___________________________________________19:63 
Om evighetens trädgårdar, vilka Gud har lovat Sina tjänare____19:62 

Paradiset i livet efter detta och i denna värld__________________55:47 

– och dess frukter____________________________________________ 2:26 

–s invånare kommer aldrig att stötas ut från det_______________15:49 

–s invånare kommer inte att uppleva varken stark hetta  
   eller bitter köld___________________________________________ 76:14 

–s invånares höga ställning_______________________________ 83:18-21 

– är som om det omfattade himlen och jorden___________3:134, 57:22 

PARADISET, människors inträde i 
De som ihärdigt söker sin Herres ynnest______________________13:23 
Folket på den högra sidan____________________________________56:28 

Folket på den vänstra sidan___________________________56:10, 56:42 

– finns till för dem som tror och handlar rättfärdigt_____________2:26 

– kommer att föras nära de rättfärdiga________________________50:32 

– är en belöning_____________________________________________ 3:137 

PARADISET, utmärkande drag 
Allahs utvalda tjänare skall få frukter i paradiset__________37:42-44 

Allahs välbehag är, för de troende i paradiset, den största  

ynnesten_______________________________________________ 3:16, 9:72 

Alla sorters frukter kommer att finnas i paradiset_____________56:21 
All hätskhet skall röjas undan före inträdet i paradiset________15:48 

De som tror och gör goda gärningar får armband av guld__18:31-32,      

         _______________________________________________________35:34 

De som tror och gör goda gärningar kommer att bära  

gröna dräkter____________________________________________18:31-32 

I paradiset finns dygdiga kvinnor__________________________37:49-50 
I paradiset finns en källa kallad Salsabíl______________________76:19 

I paradiset finns kött av fågel_________________________________56:22 

I paradiset finns makar, renade av Allah__________________3:16, 4:58 

I paradiset finns mattor och kuddar_______________________88:16-17 

Det finns mat och dryck i paradiset___________________________77:43 
Det finns mattbelagda golv i paradiset________________________55:55 
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I paradiset finns drycker smaksatta med ingefära_____________76:18 

I paradiset finns drycker smaksatta med kamfer_____________76:6-7 

I paradiset finns skålar av guld_______________________________43:72 
I paradiset finns upphöjda byggnader__________________25:76, 39:21 

I paradiset kommer det att finnas bananer i knippen  

och Sidr-träd____________________________________________ 56:29-30 

I paradiset kommer det att finnas dadlar och granatäpplen____55:69 

I paradiset kommer det att finnas en dryck smaksatt med  

vatten från Tasním__________________________________________ 83:28 
I paradiset kommer det att finnas fruktklasar_________________76:15 

I paradiset kommer det att finnas kärl och glas av silver___76:16-17 

I paradiset kommer det att finnas rent vatten______________83:26-29  

I paradiset kommer det att finnas skugga som varar för evigt___13:36 

I paradiset passar ungdomar upp______________ 52:25, 56:18, 76:20 
I paradiset räcks en bägare utan lättsinne eller synd___________52:24 

Paradiset finns till för dem som fruktar Allah____________3:16, 3:196,  

          ________3:199, 4:14, 4:58, 4:123, 5:13, 5:86, 7:44, 9:72, 9:89,  

          ______9:100, 10:10, 13:36, 22:15, 22:24, 25:11, 47:16, 58:23,  

          _______________________________________________ 61:13, 64:10 

Paradisets frukter räcker för evigt____________________________13:36 
Paradisets invånare kommer att få sitt livsuppehälle där_______19:63 

Paradiset är en ljuvlig boning__________________________________9:72 

Vindruvsrankor kommer att finnas i paradiset________________78:33 

Änglar kommer hälsa dem som träder in i paradiset___________13:24 

PESTEN (dabbatan minalard)  
Enligt en profetia innebär ett utbrott av pest under den  

yttersta tiden att de inte tror på Allahs tecken________________27:83 

Något kommer som skall bita dem___________________________ 27:83 

POET 
Poeters egenskaper____________________________________26:225-228 

Profeten Muhammad var inte en poet__________________ 36:70, 69:42 

PILGRIMSFÄRD, se Att iakttaga i islam 

PRIVATLIV 
Gå inte in i andras hus utan tillstånd_____________________24:28-30 

Kvinnors och mäns anständiga uppförande________ 24:31-32, 33:60 

Regler rörande privatlivet_________________________________24:59-60 
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PROFETER 
Allah kommer inte att uppenbara det osedda för  
människor utom för den profet Han väljer__________3:180, 72:27-28 

Allah har skyddat profeterna mot synd_______________________21:28 

Allah har upphöjt några profeter över de andra________________2:254 

Allahs hjälp är nära sändebudet och de som tror______________2:215 

Allah och Hans sändebud kommer att ha övertaget_____3:140, 58:22 

Allah straffar inte om Han inte först har sänt en profet_20:135, 28:48 
Allah väljer den Han vill av Sina sändebud_______________6:125, 16:3 

Alla profeter blir hånade och möter motsättningar_____6:113, 21:42,  

          __________________________________________25:32, 36:31, 43:8 

Alla profeter har den gemensamma uppgiften att befästa Allahs  

enhet_______________________________________________________ 23:53 

De icke troende försökte döda profeterna_________2:62, 3:113, 4:156 
De som icke har någon kunskap undrar varför Allah inte  

talar till dem________________________________________________ 2:119 

Det finns en vägledare för varje folk_______________10:48, 13:8, 16:37  

Det är inte möjligt för en profet att handla oärligt ______________3:162 

De verkliga förnekarna är de som inte tror på Allah och Hans  
sändebud___________________________________________________4:152 

Endast människor upphöjs till profeter______________________12:110 

Ett vittne kommer att frambringas från varje folk _______ 4:42, 16:85,  

          _______________________________________________ 16:90, 33:46 

Falska profeter skyddas inte mot Alah_____________________69:45-48 

Gör ingen åtskillnad mellan olika sändebud___________2:137, 2:286,  
          _________________________________________________3:85, 4:153 

Håll fast vid Allahs rep__________________________ 3:104, 6:160, 8:47 

I den Heliga Qur’anen nämns inte alla profeter_________4:165, 40:79 

Många profeter följde samma bok____________________________ 2:214 

– anklagades för att vara bland de förhäxade_________________26:154 
– anklagades för galenskap eller för att vara magiker____34:44, 51:53 

– ber inte om några belöningar från människor_________11:30, 11:52 

– får uppenbarelser på det språk som talas av deras folk________14:5 

– förkastades_______________26:106, 26:124, 26:142, 26:161, 26:177  

– förmedlar Allahs budskap till människan ____________5:100, 33:40 

– gifter sig och får barn_______________________________________13:39 
– och de troende prövas av Allah_______________________2:156, 2:215 

– och sändebud är synonyma beteckningar________________19:52-55 

– är bara människor__________________ 14:12, 18:111, 19:59, 21:8-9  

– är glädjebringare och förmanare_____________________________6:49 

– är inte rädda för någon utom för Allah_______________________33:40 
– underkastar sig Allahs vilja_________________________________10:73 

– uppdrag är att vägleda människorna till deras Herre_____79:18-20 

– talar inte på eget bevåg utan bara det som uppenbarats av  
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   Gud____________________________________________________  53:4-5 

– äter mat_________________________________________ 1:9, 25:8, 25:21 

Samma invändningar har gjorts beträffande alla profeter_____ 41:44,  
          ___________________________________________________51:53-54 

Satan lägger hinder i vägen för profeterna, men misslyckas  

alltid________________________________________________________22:53 

Sändebud anklagades för att ljuga_______________3:185, 7:93, 10:42 

Sändebuden kommer att bli hjälpta______________37:172-173, 40:52 

Vissa profeter är överlägsna andra_____________________2:254, 17:56 

PROFETIOR, generella  
Det heliga landet kommer slutligen att tillhöra de rättfärdiga 

          ________________________________________________ 21:106-113 

Frambärandet av budskapet vilar på profeterna________13:41, 40:29 

Israels barn kommer att sammanföras under den yttersta tiden 
          _____________________________________________________17:105 

Profetia om böckers spridning________________________________81:11 

Profetior innehåller antingen glädjande nyheter eller varningar 

          ______________________________________________________ 18:57 

Uppfyllandet av profetior kan skjutas upp om  
förutsättningarna inte är uppfyllda____________________________ 5:27 

PRÖVNINGAR 
Syftet med prövningar___________________________________2:156-158 

QURAISH 
– förenades och skyddades ________________________________106:2–5 

QUR’ANEN, den Ädla 
Allah har sänt ned ett sätt att skilja mellan sanning och lögn____25:2 

Allah skänker vishet till den Han behagar_____________________2:270 

Allahs ynnest är outtömlig__________________________________18:110 
Alla som önskar bli rättfärdiga kan dra nytta av Qur’anen_____81:29 

Den Helige Profetens följeslagare hänfördes av Qur’anen_______80:17  

Den vishet som finns i Qur’anen är outtömlig_________18:110, 31:28 

Den Ädla Quranen är förvarad på en välskyddad skrivtavla____85:23 

Den är en strålande Qur’an på en skyddad skrivtavla______85:22-23 
Det finns inga tvivel i Qur’anen_________________________________2:3 

Falskhet skall aldrig komma nära profeterna__________________41:43 

Fråga inte om det som kan bli besvärligt för er om ni får veta  

svaret_______________________________________________________5:102 

Fråga om varför inte hela Qur’anen uppenbarades på en gång _25:33 

Invändning om varför en färdigskriven bok inte skickades ned från  
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himlen______________________________________________________17:94 

I Qur’anen uppmanas ständigt till att komma ihåg Allah genom: 

(i) Observation______________________________________51:22 
(ii) Reflektion_________2:220, 2:267, 4:8, 7:185, 34:47, 47:25 

(iii) resonemang och förståelse____6:152, 16:13, 23:81, 28:61 

(iv) sökandet av kunskap______________20:115, 29:44, 35:29 

(v) försöka få en djupare förståelse_____________9:122, 17:45 

(vi) vid brist på andlig insikt_____________7:199, 11:21, 28:73 

(vii) tacksamhet mot Allah__________14:8, 16:15, 23:79, 56:71 
Lyssna uppmärksamt till Qur’anen när den läses upp_________7:205 

När Allah upphäver ett tecken sänder Han ett annat___________2:107 

Profetia om att varje själ kommer att få veta vad den fört  

med sig när kamelkonorna överges____________________________81:5 

– består av alla grundläggande budord______________________ 98:3-4 

– innehåller avgörande verser och verser som medger olika  

   Tolkningar__________________________________________________ 3:8  

– innehåller olika slags liknelser________________18:55, 39:28, 59:22 
– innehåller verser som stödjer varandra______________________39:24 

– kallas också för Boken_______________________________________15:2 

– nämndes i tidigare profeters skrifter___________________26:197-198 

– saknar motsvarighet__________2:24, 10:39, 11:14-15, 17:89, 52:35 

– skyddas av Allah___________________________________________15:10 

– uppenbarades under en välsignad natt_________________44:4, 97:2 
– är avgörande och definitiv_______________________________86:14-15 

– är det mäktigaste medlet för att kämpa mot de icke troende__25:53 

– är en bot och en barmhärtighet för de troende__10:58, 41:45, 17:83 

– är en förmaning till dem som fruktar Allah_________________20:3-4 

– är en uppenbarelse från Skaparen av himlarna och jorden_____20:5 
– är en upplysande bok_______________________________________ 27:2 

– är en vägledning från Allah för dem som går fredens vägar_5:16-17 

– är en vägledning för de rättfärdiga_____________________________2:3  

– är en vägledning och en barmhärtighet för de troende_10:58, 16:90 

– är fri från motsägelser_______________________________________4:83 

– är helande__________________________________________17:83, 41:45 
– är lättfattlig, den ger goda nyheter och varningar_____________19:98 

– är välbevarad och skyddad av Allah______________ 15:10, 56:78-81 

Syftet med att uppenbara Qur’anen bit för bit_____17:107, 25:33-34 

Sök skydd hos Allah mot satan innan du läser upp Qur’anen __16:99 

Tillbedjan är Allahs första bud till människan i Qur’anen_______2:22 
Varför Qur’anen inte uppenbarades genom en betydande person 

          ______________________________________________________ 43:32  
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QUR’ANEN, profetior i 
– om att rättvisa skall skipas__________________________________81:9 
– om att Allah kommer att låta hav smälta samman genom  

   Suez- och Panamakanalen________________________55:20-21, 82:4  

– om att Allah kommer att skydda Qur’anen __________________15:10 

– om att alla syndiga gärningar kommer att tilltaga____________81:13 

– om att andra nationer kommer att accepterar islam___________56:4 

– om att ateism kommer att spridas _______________82:7–9, 114:5-6 
– om att Bokens folk kommer att förödmjukas om de  

   inte skyddas_______________________________________ 3:113, 7:168 

– om att de rymliga skeppen på havet är Allahs________________55:25 

– om att fler böcker kommer att spridas_______________________81:11 

– om att folk skall föras samman_______________________________81:8 

– om att gravar kommer att grävas upp_________________________82:5 
– om att härskaror skall drivas på flykten vid Ahzab-slaget____38:12,  

          ______________________________________________________ 54:46 

– om att jorden kommer att utvidgas___________________________84:4 

– om att jorden visar upp sina dolda skatter_______________84:5, 99:3 

– om att judar ockuperar Palestina__________________________17:105   
– om att muslimer kommer att dominera över sina fiender _____30:6 

– om att några av bokens folk kommer att tro på Allah_________3:200 

– om att några kommer att strida mot andra_________________18:100 

– om att romarriket kommer att dominera över perserriket___30:3-4 

– om att rättfärdiga muslimer kommer att ärva landet___21:106-107 

– om de troendes seger i slaget vid Badr __________________30:6, 79:7 
– om förstörelse genom två mäktiga nationer___________55:32, 111:2 

– om den Helige Profetens återvändande till Mecka______17:81, 28:86 

– om islams uppgång___________________________________32:6, 81:19 

– om kosmiska strålar och atombomber________________44:11, 55:36 

– om krig och jordbävningar___________________________________99:2 
– om människor så höga som berg______________________ 81:4, 77:11 

– om spridandet av islam genom en migration_____________17:81-82 

– om tecken på de sista dagarna ___________________________81:3–17 

– om upptäckt av nya länder och kontinenter___________________84:4 

– om utveckling av geologi, mineralogi och astronomi____81:12, 84:5 

– om utveckling av transportmedel_____________16:9, 36:42-43, 81:5 
– om vad som händer när Gog och Magog släpps lösa_____21:97–105 

– om vilda djur som samlas ihop_______________________________81:6 

REGERING, STAT 
Den islamiska synen på dem som bryter ett fördrag__8:56–64, 9:1-4 
Förtroendeuppdrag skall lämnas till dem som är berättigade till  

dem__________________________________________________________4:59 
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Internationella relationer________________________ 16:93-95, 60:9-10 

Lydnad gentemot dem som styr________________________________4:60 

När strid är en plikt, är tillåten eller förbjuden___________2:191–194,  
          ________________________________________4:76, 8:40, 22:40-42 

Om att regera i ömsesidigt samråd_____________________3:160, 42:39 

Rättvisa är en grundval för regeringars styre___________________4:59,  

          __________________4:106-108, 4:136, 5:9, 16:91, 38:27, 42:16 

 

RÅD, SAMRÅD 
Ömsesidiga samråd är nödvändiga i alla viktiga angelägenheter 

          _______________________________________________ 3:160, 42:39 

RÄNTA (ribá)  
– främjar inte sant välstånd__________________________________30:40 

Varning för de onda konsekvenserna av att ta räntor______2:279-280 

– är förbjudet __________________2:276-277, 2:279–281, 3:131, 30:40 

RÄTTFÄRDIGHET (táqwa) 
Om táqwa________5:9, 7:27, 22:33, 22 38,47:18, 48:27, 58:10, 96:13 

– innebär___________________________________________________ 2:178 

– uppnås genom att dyrka Allah_______________________________2:22 

Vänd er till er Skapare och be om förbarmande för era onda  

handlingar___________________________________________________ 2:55  

RÄTTVISA 
De troende åläggs att vara rättvisa och opartiska________________5:9 

RÄTTVISA I OFFENTLIG ADMINISTRATION 
Domarens beslut gäller och måste accepteras av alla___________4:66  
Föreskrift om rättvisa___________________________________ 4:136, 5:9 

Skyldighet att lyda rättsliga beslut i tvister_____________________4:66  

 

SABÁ’, folket av 
Budskap från drottningen av Sabá och Salomon___________27:17-45 
Folket av Saba’______________________________________________34:16 

Tecken för Sabá’ i deras hemland_________________________34:16–22 

SABBAT 
Kränkning av sabbaten och straffet för det_________________2:66-67,  
          __________________________________4:48, 4:155, 7:164, 16:125  
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SAKARIAS, profeten  
Allah skänker Sakarias en ynnest_________________3:39-42, 19:3-12 

SALIH, profeten 
Att inte tro på Salih var som att avvisa alla profeter____26:142, 54:24 

Folket från Hidjr behandlade sändebuden som lögnare________15:81 

I Salihs stad fanns nio personer som ställde till med förtret i  

landet______________________________________________________ 27:49 
Kamelkon var ett tecken från deras Herre______________________7:74,  

          __________________________________________11:65, 26:156-157 

Några planerade att mörda Salih under natten________________27:50 

– anklagades för att vara förhäxad___________________________26:154 

–s folk straffades för sina överträdelser_______________7:79-80, 11:68 

–s folk stympade kamelkon____________________________7:78, 26:158 
– skickades till Thamúds folk____________________7:74, 11:62, 27:46 

– uppmanade sitt folk att be Allah om förlåtelse_______________11:62 

SALOMON, profeten sulaiman   
Allah gav Salomon vishet och kunskap_________________21:80, 27:16 
Allah underkastade Salomon djuphavsdykare________________21:83 

Djinner var hantverkare som tillverkade olika saker för Salomon 

          ___________________________________________________34:13-14  

Drottningen av Saba kommer till Salomons palats_________27:43-45 

Drottningen av Saba skickade en gåva till Salomon____________27:36 

Efter Salomons död faller hans makt sönder i händerna på hans  
oförmögne efterträdare______________________________________ 34:15 

En av Djinnerna var sakkunnig, stark och hängiven Salomon 

           _______________________________________________27:40, 38:38 

– fick allt till skänks av Allah_________________________________27:17 

– fick lära sig fåglarnas (fromma människors) språk___________27:17 

– hade tillträde till Allahs närhet______________________________38:41 
–s arbetare tillverkade artiklar av smält koppar åt honom______34:13 

–s armé bestod av Djinner, människor och fåglar (fromma  

   människor)_______________________________________________ 27:18 

–s armé kom till Naml-folkets dal_____________________________27:19 

– sände ett brev till drottningen av Sabá___________________27:29-32 
– tyckte om ädla springare________________________________38:32-34 

– var Davids arvinge_________________________________________27:17 

– vände sig alltid mot Allah___________________________________38:31 

– önskade en tron bättre än den drottningen av Saba hade_27:39-42 

På Salomons tron placerades bara en kropp___________________38:35 

Upproriska män förtalar Salomon____________________________2:103 
Vinden blåste på Salomons befallning___________21:82, 34:13, 38:37 
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Även personer slagna i bojor arbetade för Salomon_________38:38-39 

SÁMIRI  
– framställde en kalv att tillbe________________________________20:89 

– kastade bort sändebudens budskap________________________ 20:97 

–s bestraffning______________________________________________ 20:98 

SATAN 
Att komma ihåg Gud är det rätta sättet att skydda sig mot  
Satan________________________________________________ 7:102, 7:202 

Den som än blir vän med satan kommer vara tvungen  

att gå vilse___________________________________________________ 22:5 

Gå inte i satans fotspår______________________________________2:169 

– avvisades och förkastades av Allah______________________15:35-36 

– beviljades anstånd_______________________________________7:15-16 
– eggar till olydnad__________________________________________ 19:84 

– förskräcker sina vänner____________________________________3:176 

– ger falska löften____________________________________________14:23 

– hade inget samband med universums skapelse______________18:52 

– har endast makt över dem som väljer att bli vän med honom 
          ______________________________________________ 15:43, 16:101 

– har ingen makt över Allahs tjänare___________________14:23, 15:43 

– har ingen makt över dem som tror och sätter sin lit till Allah_16:100 

– hörde till de förnedrade______________________________________7:14 

– kommer att ligga i bakhåll för dem som följer den rätta vägen 

          ____________________________________________________7:17-18 
– lade hinder i vägen för sändebuden______________________22:53-54 

– lovar människorna värdelösa ting______________________4:120-121 

– och hans likar ser människorna men de ser inte dem__________7:28 

– skapades med en hetisg natur_______________________________7:13 

–s strategi är svag_____________________________________________4:77  
– vilseledde Adam till att göra misstag_________________2:37, 7:21-23 

– är en modell för alla elaka personer__________________ 2:103, 43:37 

– är en ond följeslagare________________________________________4:39 

– är människans fiende____________17:54, 25:30, 35:7, 36:61, 43:63 

SAUL, kung Talút   
–förordnades som kung______________________________________2:248 

–s följeslagare prövades genom ett vattendrag_________________2:250 

SHU’AIB, profeten 
–s folk drabbades av en jordbävning_________________7:92, 11:95-96 

–s folk hotade med att driva ut honom från staden _____________7:89 
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– skickades till stammarna i Midian ______________7:86, 11:85, 29:37 

– uppmanade sitt folk att mäta med fullt mått och full vikt 

          _____________________________________________ 7:86, 11:85-86 
Änglar sänktes ned med en uppenbarelse över Shu’aibs hjärta 

          _____________________________________________________26:194 

SIDR-TRÄDET (sidratul-muntaha)  
Det mest avlägsna Sidr-trädet________________________________53:15 

 

SJÄL 
– återvänder till sin Herre i frid____________________________89:28-31 

SKAPELSEN 
Andligt uppvaknande____ 2:57, 2:74, 2:261, 6:37, 8:25, 30:51, 41:40 

Den andliga skapelsen sker stegvis på samma sätt som den  

kroppsliga_________________________________________________ 22:6-7 

För varje fysiskt stadium finns det ett stadium för den andliga  

skapelsen_______________________________________________ 23:13-18  

SKILSMÄSSA 
Att efterskänka en brudgåva vid skilsmässa__________________2:238 

Bestämmelser angående barn som berörs av föräldrarnas  

skilsmässa__________________________________________________2:234 

Betalning av brudgåva vid skilsmässa________________________2:237 
Definitiv och oåterkallelig skilsmässa_________________________2:231 

En påbörjad skilsmässa kan hävas___________________________2:232 

Förfarandet vid en skilsmässa___________________________ 2:230-231 

Ömsesidiga rättigheter och skyldigheter vid skilsmässa__2:229, 4:20 

SKOGENS INBYGGARE, gamla arabisk stammar 
Skogens inbyggare straffades för att de förkastade sändebuden 

          ______________________________________________________ 50:15 

SLAGEN VID  
Ahzab___________________________________________________ 33:11-26 
Badr, se Badr 

Hunain______________________________________________________ 9:25 

Khaibir_______________________________________________33:28, 33:37 

Tabuk______________________________________________________ 48:12 

Úhud_________________________________3:122-123, 3:128, 3:153-156 
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SNÅLHET 
– är förbjuden__________________________________________3:181, 4:38 

SOLEN 
Allah förlänger skuggan och gör solen till en vägledare_____25:46-47 

Allah har gjort solen till en lampa_____________________________71:17 

När sol- och månförmörkelsen äger rum är det ett tecken___75:9-10 

– och månen formades till underkastelse genom Guds befallning 7:55 
– och månen glider fram i sina respektive banor_______________21:34 

– och månen lyser______________________________________10:6, 25:62 

– och månen är skapade av Gud______________________________21:34 

Tillbe inte solen_____________________________________________ 41:38 

STÄDERNAS MODER (umm al-Qura’) 
Qur’anen gjorde det möjligt att varna städernas moder__________6:93 

STÖLD 
Straffet för stöld______________________________________________5:39 

SVINKÖTT 
Det är olagligt att äta svinets kött__________2:174, 5:4, 6:146, 16:116 

TIGGERI 
Allmosorna är till för de behövande___________________________2:274 

Avhåll er från att tigga________________________________________4:33 

TAGHÚT  
– är de som överskrider alla gränser och som Allah har förbannat  

          _____________________2:257-258, 4:52, 4:61, 4:77, 5:61, 16:37 

TÁJAMUM, SYMBOLISK TVAGNING 
– är tillåtet på resa när man inte finner vatten______________4:44, 5:7 

TORAN  
Allahs sändebud har kommit till bokens folk med en bok_______5:16,  

          __________________________________________________5:17, 5:20 

De förvränger orden__________________________2:80, 3:79, 5:14, 5:16 
De som fick Toran men inte utförde dess befallningar___________62:6 

Mosaiska profeter bestäms enligt Toran________________________5:45 

Om de hade efterlevt Toran, Evangeliet och Qur’anen skulle  

de ha fått goda ting___________________________________________5:67  
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Profetior i Toran rörande islams Helige Profet___________7:158, 48:30 

Toran uppenbarades för Moses________________________________ 3:4,  

          ___________________________5:45, 6:155, 23:50, 28:44, 37:118 
 

TREENIGHET 
Det finns ingen treenighet______________________________4:172, 5:74 

TRO (imán) 
Allah är med de rättfärdiga__________________9:124, 33:22–23, 47:18 

Belöningen för att tro______________________________61:11-13, 64:10 

De som icke tror kommer att bli förlorare i det tillkommande_27:5-6 

Det räcker inte att börja tro när straffet hunnit ifatt_______10:52-53,  
          ____________________________________________ 10:91-93, 40:86 

Enbart – att säga ”vi tror” räcker inte_________________3:180, 29:3-4 

Skillnaden mellan att tro och få ro i hjärtat____________________2:261  

– har ett samband med goda gärningar_______2:26, 18:89, 41:9, 95:7 

– på Allah och Hans sändebud_______3:180, 4:171, 7:159, 57:8, 64:9 

– på alla profeter och deras böcker ____________________2:137, 29:47 
– på livet härefter______________________________________________2:5  

TRO, de som icke tror 
Allah omsluter dem som förkastar sanningen______________85:20-21 

De icke troendes gärningar kommer att vara förgäves__________2:218 
De icke troende kommer inte att upphöra med att bekämpa  

de troende__________________________________________________ 2:218 

Deras gärningar kommer att förvandlas till stoft när de ser  

änglarna_________________________________________________25:23-24 

De som inte tror fruktade inte räkenskapen____________________8:28 

De som inte tror har bytt ut vägledning mot villfarelse___________2:17 
Det finns ett straff för dem som förföljer de troende____________85:11 

Elden är beredd för de icka troende____________________________2:25 

– är som om de vore blinda ____________________________________2:19 

– är som om de vore döva______________________________________2:19 

– är som om de vore stumma__________________________________2:19   

TRO, de som tror och ger ut  
– kommer att ha framgång ___________________________________2:4-6 

TROENDE, sanna 
Allah försvarar dem som tror__________________________22:39, 30:48 
Allahs välbehag är det största av allt __________________________9:72 

Allah utökar de troendes vägledning__________________________47:18 
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Allah vägleder de troende ut ur mörkret och in i ljuset_________2:258 

Allah är med de troende___________________ 2:258, 3:69, 8:20, 47:12 

Förlåtelse och underhåll för de troende______________________ 2:4-6,  
          _______________2:166, 2:286, 8:3-5, 8:75-76, 9:124, 24:52-53,  

          _______________________24:63, 31:5-6, 32:16-17, 42:24, 58:23 

– har en hög rang i Allahs ögon___________________9:20, 20:76, 58:12 

– har utlovats en hedervärd belöning_________________________33:45 

Ingen fruktan skall komma över de sanna troende________5:70, 6:49 

– kommer att belönas med gåvor från Allah ___________________33:48 
– kommer att få en belöning som aldrig tar slut_____41:9, 84:26, 95:7 

– kommer att få förlåtelse och en ärofull försörjning________8:5, 8:75 

– lovas paradisets trädgårdar och ljuvliga boningar_____________9:72 

– nås av framgång_________________________________________ 23:2-12 

–s goda gärningar kommer inte att bli bortglömda_____________21:95 
– skall få förbli i paradisets trädgårdar_________________________3:16 

– skyndar att göra goda gärningar____________________________23:62 

– säger: Detta är min väg____________________________________12:109     

– utlovas en stor belöning _____________________________4:147, 17:10 

– är endast de som uppriktigt tror_________________________49:15-16  

TROHETSED (bái’at)  
Att svära Profeten en trohetsed är att svära Allah en trohetsed_ 48:11 

De som svor Profeten en trohetsed belönades med seger i  

slaget vid Hudaibiyah_______________________________________ 48:19 

Profeten befalldes att acceptera kvinnors trohetse_____________60:13 

Trohetsedens innehåll_______________________________________60:13 

TRONS LJUS 
Allah för ut de troende ur all slags mörker och in i ljuset_2:258, 57:13 

TRUMPET, BASUN 
Den dag när trumpeten kom mer att blåsas____6:74, 18:100, 20:103,  
          ____________23:102, 27:88, 36:52, 39:69, 50:21, 69:14, 78:19 

TVAGNING 
En tvagning skall utföras före den föreskrivna bönen_____________5:7 

TVISTEMÅL 
Rätt sätt att lösa tvistemål___________________________16:126, 29:47 

TVÅ HAV 
– vill inte upphöra förrän han når de två havens föreningspunkt 
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          ______________________________________________________ 18:61 

ÚHUD 
Allah gav en lindrigare sorg i ersättning för en svårare_________3:154 

Allah har redan förlåtit dem__________________________________3:156 

Allah förnedrade fienden så att de misslyckade fick vända  

tillbaka_____________________________________________________ 3:128 

Allah önskade pröva er______________________________________ 3:153 

Anledningar till eländet vid Úhud________________________3:153-154 
Lärdomar kan dras__________________________3:140-144, 3:153-172 

Profeten var vänlig mot dem genom Alahs barmhärtighet______3:160 

Rätten att bestämma tillhör endast Allah_____________________3:155  

Slaget vid Úhud ________________________________________3:122-123 

UNIVERSUM 
Allt levande skapades av vatten______________________________ 21:31 

Allt är skapat i par____________________________________36:37, 51:50  

Det finns ingen brist på överensstämmenlse i universum_____67:2-5 

Det tillkommande är bättre än denna världens liv__________87:17-18 

Människan skapades  för ett ändamål_______________________23:116 
Människans utveckling____18:38, 23:13-15, 40:68, 53:33, 71:15-19  

– lyder under människan_____________14:33-35, 16:11-15, 45:13-14 

– denna världens liv är ett tidsfördriv_________________________29:65 

– medför svårigheter__________________________________________90:5 

– skapades i enlighet med vishetens krav__________15:86, 39:6, 46:4 

– skapades inte utan anledning___________________________21:17-18 

UPPENBARELSER 
Det finns inget andligt liv utan uppenbarelser_________________21:31 

– av olika slag _______________________________________________42:52 

– fås på mottagarens språk ___________________________________14:5 

– ges till Allahs utvalda tjänare________________________________16:3 
– har sänts till varje folk_________________4:165, 10:48, 35:25, 40:79 

– innebär att även bin får ingivelser från Allah _______________16:69 

– stimulerar till eftertanke___________________________________16:45 

– sänds ned till hjärtat________________________________________2:98,  

          ______________________________________26:193-195, 53:11-12 
– sänds till profeter såväl som andra__4:164-165, 5:112, 20:39, 28:8 

Vägledning kan komma till människor genom uppenbarelser___2:39,  

          ______________________________________7:36, 14:2, 17:83, 47:3 

UPPFÖRANDE  
En uppteckning av varje människas gärningar________________17:14 
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Handlingar___________________________________________25:71, 35:33 

UPPSTÅNDELSE, de dödas 
De döda kan inte återkallas till fysiskt liv_____________________21:96,  

          _______________________________________23:101, 36:32, 39:43 

Jesus gav liv till dem som var andligen livlösa_________________5:111 

Sändebuden återupplivar de andligen döda_______________6:37, 8:25 

– innebär också ett andligt upplivande_________________________7:58 

UPPSTÅNDELSE, efter döden 
Det råder det inte något tvivel om uppståndelsen efter döden ___2:49,  

          _________________________________________22:8, 23:116, 58:19 

UPPSTÅNDELSENS DAG (qíjama) 
Det råder inget tvivel om uppståndelsens dag__________________4:88 
På uppståndelsens dag skall var och en komma ensam till  

Honom_____________________________________________________ 19:96 

Sådan är uppståndelsens dag__________17:52, 40:60, 54:2, 70:43-45 

Timmen för uppståndelsen___________________________________20:16 

UTHÅLLIGHET 
Allah prövar människorna på olika sätt men ger glada  

budskap för dem som härdar ut______________________________2:156 

Allah är med dem som visar uthållighet_______________________2:154 

Sant tålmodiga personer_____________________________________2:157 

Sök Allahs hjälp genom uthållighet och bön___________________2:154 

VEDERGÄLLNING (qisás)  
Förlåtelse istället för vedergällning_______________________2:179-180 

– skall vara rättvis___________________________________________2:179 

VITTNEN 
Det självanklangande sinnet kallas till vittne___________________75:3 

Ett testamente skall attestering av två vittnen ____________5:107-109 

Det självanklangande sinnet kallas till vittne___________________75:3  

Krav på vittnen för att säkra bevisen__________________________2:283 

VÄGLEDNING 
Allah vägleder den Han behagar till den rätta vägen ____24:47, 28:57 

Bön om att bli ledd på den rätta vägen___________________________1:6 

Det är de som följer sin Herres vägledning som får framgång ____2:6 

Ingen kan få vägledning utom med Allahs hjälp_________________7:44 
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Vägleder allt till dess rätta uppgift när det fått sin rätta form___20:51 

–en utökas av Allah för den som följer vägledningen___________47:18 

– hjälper inte dem som vänder sig bort____________________27:81-82 
– kommer att skänkas dem som tror och gör goda gärningar___10:10 

– utlovas dem som underkastar sig Allah_______________________3:21 

VÄLGÖRENHET 
Allah belönar dem som ger ut________________________________2:275 

Belöning för att ge ut på Allahs väg_____________________2:262, 2:266 
Ett vänligt ord och förlåtelse är bättre_________________________2:264 

Ge ut av det goda ni har förtjänat_____________________________2:268 

Om ni ger era allmosor i hemlighet är det bättre för er__________2:272 

– blir värdelös för givaren om den efterföljs av förolämpningar 

          __________________________________________________2:263-265 

ZAK’AT, se Att iakttaga i islam   

ÅKALLA ALLAH TILL STÖD FÖR SANNINGEN 

(mubáhala)  
Inbjudan till de kristna att be till Allah om sanningen___________3:62 
Inbjudan till judar att be till Allah om sanningen_______________62:7 

ÅNGER 
Allah accepterar ånger________________________________9:104, 42:26 

Allah förlåter alla synder ____________________________________ 39:54 
Allah kommer att ändra de ångrandes onda gärningar till goda_25:71 

När ånger inte accepteras_____________________________________4:19 

Om att ångra sig och göra rättfärdiga gärningar_______________25:72 

Sök Allahs förlåtelse och vänd er till Honom____________________11:4  

– accepteras enbart från den som gör fel i okunnighet___4:18, 16:120 

– bör vara uppriktig___________________________________________66:9 
– kan ge Allahs förlåtelse och barmhärtighet__________________2:161 

– är alltid möjlig______________________________________________ 3:90 

ÄKTENSKAPSBROTT 
Förbud för otuktiga män och kvinnor att gifta sig med  

andra än andra otuktiga eller avgudadyrkare___________________24:4 
Straffet för att förtala dygdiga kvinnor_________________________24:5 

Straff för oanständigt beteende _______________________________ 4:16 

Straffet för äktenskapsbrott___________________________________24:3  

Träd inte in i andra hus utan tillstånd_____________________24:28-30  

Vid anklagelse om äktenskapsbrott utan vittnen____________24:7-11 
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Vittnen krävs vid förtal av dygdiga kvinnor_____________________24:5 

– är förbjudet_________________________________________17:33, 25:69 

ÄNGLAR  
Bestraffande änglar___________________________________6:159, 96:19 

Den som inte tro på änglar har irrat vilse_____________________4:137 

De rättfärdiga tror på änglarna_______________________________2:178 

En ängel visade sig för Maria_________________________________19:18  
Gabriels, ängeln djibríl, fiender_____________________________2:98-99 

– sänktes ned med en uppenbarelse över Shu’aibs hjärta_____26:194 

– ber om förlåtelse för de troende_________________________40:8, 42:6 

– beskyddar sändebudet ____________________________________ 13:12 

– bär din Herres tron_________________________________________69:18 

– bär vittnesbörd ____________________________________________4:167 

– bär vittnesbörd om att Allah är en____________________________3:19 
– framför Allahs ord _________________________________________22:76 

– gör de troende ståndaktiga___________________________________8:13 

– gör som de blir befallda av Allah______________________________66:7 

– har ingen kunskap utom den Allah har gett dem______________2:33 

– håller vakt över människor______________________________82:11-13  

– prisar Allah med Hans lovprisning__________________________39:76 
– skall sändas ned___________________6:112, 6:159, 16:34, 25:22-23 

– skapar fruktan i fiendernas hjärtan____________________3:125-126 

– stiger ner på Allahs befallning________________________________97:5 

– tar hand om de dödas själar________________________________32:12 

– vet allt vad människan gör______________________________82:11–13 
– är de troendes vänner___________________________________41:31-33 

– är könlösa________________________________________________37:151 

– är olika till sina förmågor och styrkor________________________35:2 

– är ädla upptecknare____________________________________82:12-13 

ÖDETS NATT (lailatul-qadr)  
Vad innebär ödets natt?_____________________________________97:2-6 

ÖDMJUKHET 
De troende bör inte vara högmodiga utan ödmjuka________31:19-20  

De troende uppmanas gå med avmätta steg och sänka rösten _31:20 

Gå inte högdraget på jorden__________________________________31:19 
Vandra på jorden med värdighet______________________________25:64 

Ödmjukhet__________________6:64, 7:56, 7:162, 7:206, 17:38, 28:84  

ÖKNAMN 
Det är inte tillåtet att baktala någon eller kalla någon vid  
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öknamn____________________________________________________ 49:12 

ÖVERENSKOMMELSER, EDER 
Om du fruktar ett förräderi____________________________________8:59 

– skall hållas________________________________________ 5:2, 16:92-93 
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Lista med förklaringar av vissa ord och 

uttryck i Qur’anen 

enligt de förklaringar av Hans Helighet Mirza Tahir 

Ahmad, den fjärde efterföljaren till den Utlovade 
Messias, som ges i hans noter till denna upplaga 
 

 
Ord Referens Sida 

ákhira 29:21 681 
aghráiná 5:15 160 
akabira 
mudjrimiha 

6:124 212 

al-fatiha 43:5 868 
al-furqán 3:5 72 
al-qari’a 69:5 1057 
an tamída 
bikúm 

16:16 430 

aqímusaláta 10:88 328 
asaina 4:47 123 
attaír 38:20 798 
adhá 2:223 50 
’adhím 6:16 191 
bahíra 5:104 180 
baidún 37:50 783 
baidún 
maknún 

37:50 783 

dábba 34:15 745 
dínal-qaj-
jíma   

12:41  

30:31 

367 

696 
fí afwáhihim 14:10 826 
fí sabílilla 4:101 135 
fu’ad 32:10 716 
hámin 5:104 180 
huwa 
baidátul 
baládd 

37:50 783 

ikhtiláfan 
kathíran 

4:83 131 

inna bikúllin 
káfirún 

28:49 667 

   

Ord Referens Sida 

wa 

inalladhína 
4:158 147 

isrán 2:187 41 
íjakum 34:41 750 
idturra 6:146 217 
al-djibál 38:19 798 
al-djánna 20:122 528 
djunúban 4:44 122 
káhlan 5:111 182   
kun fajakún 6:74 202 
kursí 2:256 60 
láhu 18:2 477 
al-maghdúb 1:7 2 
máda 16:16 430 
mínhum 2:254 59 
muqtasid 37:114 

35:33 

788 

760  
musáddiqan 3:4 72 
nákkiru lahá 
árshaha 

27:39 

27:42 

646 

647 
naqíb 5:13 159 
qabla 
maútihi 

4:160 148 

qaíman bil 
qíst 

3:19 7 

qatta’na 
aidijahúnna 

12:32 365 

qáj-jim 12:41 367 
rafa’á 4:159 147 
ribbíjuna 3:147 98 
assá’a 4:62 126 
sábiqun 
bilkhairát 

37:114 
35:33   

788 
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Ord Referens Sida  Ord Referens Sida 

sadra 6:129 213  umm-ul- 
kitáb 

43:5 868 

sá’iba 5:104 180  umm-al-
qurá 

42:8 856 

sami’na wa 
ata’na   

4:47 123  qiblatan 10:88 328 

sau’átuhúma 20:122 528  wasíla 5:104 180 

shúbbiha 4:158 147  jakhrusún 6:117 211 

taklíman 4:165 150  jálbisakum 6:66 200 

taj-jíb 2:169 37  juhádhiru 
kumulláhu 
náfsahu 

3:29 77 

thijábaka 74:5 1086  zabúr 4:164  

17:56 

149 

463 
úkhra 29.21 681  dhálim 37:114 788 

uláika 11:18 337  dhálimun 
linafsihí 

37:114 788 

ulíl ámri 
mínkum 

4:60 126  dhulm 37:114 788 

umma 11:18 337     
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Referenslista över föreslagna översättningar 

av Hans Helighet Mirza Tahir Ahmad, den fjärde 

efterträdaren till den Utlovade Messias, måtte Allah 

välsigna hans själ med sin oändliga nåd. 

De första siffrorna visar referensen med sidnummer till 

höger. Referenser utan parentes visar endast den 

föreslagna översättningen, referenser inom parentes visar 

att det finns en förklarande not och referenser med 

parentes och asterisk visar att det finns en föreslagen 

översättning med en förklarande not.

al-fátiha  
(1:7)*___________1 

 

al-báqara  
2:7_____________5 

2:11 ___________6 

(2:19) __________7 

2:26 ___________9 

2:31 __________10 
2:35 __________11 

2:76 __________18 

2:113_________26 

(2139) ________31 

(2:147)*_______33
2:167_________37 

(2:169)*_______37 

(2:179)________39 

(2:188)________41 

(2:189)________42 

(2:223)*_______50 
(2:254)________59 

(2:256)*_______60 

2:268_________63 

(2:277)________65 

(2:287)________68 
 

ál-’imrán    

(3:4,5)*_______72 

3:16 _________74 

(3:19)________ 75 

(3:29)________ 77 
3:37__________78 

(3:48)_________80 

(3:74)*________85 

3:80__________86 

3:114_________92 
3:114_________92 

3:131_________95 

3:134_________96 

3:139_________97 

3:144_________97 

(3:147)________98 
3:153_________99 

(3:154) _______99 

3:160________101 

3:170________103 

3:185________106 
3:194________107 

 

an-nisa’ 
4:2__________112 

4:4__________112 

(4:6)*________113 

4:7__________113 

4:13 ________115 

(4:36)*_______121 

(4:44)*_______122 

(4:47)________123 

4:48_________124 
4:58_________125 

(4:60)*_______126 

4:63_________127 

(4:67)________127 

(4:83)________131 
(4:84)________131 

4:86_________131 

(4:87)________132 

4:93_________133 

(4:101) ______135 

4:104________137 
4:106________137 

4:114________138 

4:115________138 

4:118________139 

4:120________139 
4:130________141 

4:136________142 

4:143________144 

4:154________146 

(4:158) ______147 

(4:159) ______147 
(4:164)* _____149 

(4:165) ______150 
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al-má’ida  
(5:3)* ________156 

(5:13)________159 

(5:14)*_______160 

(5:14)________160 

(5:21)*_______162 
5:42_________166 

5:56_________170 

5:65_________171 

5:67_________172 

5:74_________174 

5:76_________174 
5:80_________175 

5:91_________177 

5:92_________177 

(5:102)* _____179 

(5:104) ______180 
5:106________181 

(5:108)*______181 

5:109________182 

5:110________182 

(5:111) ______182 

  

al-an’ám  
6:4__________189 

6:7__________189 
6:13_________191 

(6:16) _______191 

6:18_________191 

6:19_________192 

6:20_________192 

6:25_________193 
6:37_________195 

6:40_________196 

6:41_________196 

6:46_________197 

6:50_________197 
6:57_________199 

(6:66)*_______200 

6:69_________201 

(6:74)* ______202 

6:90_________205 

6:92_________205 

6:111 _______209 

(6:117) ______211 

6:121 _______211 
(6:124)* _____212 

(6:126)* _____213 

6:137 _______215 

6:138 _______215 

6:140 _______215 

6:144 _______216 
(6:146) ______217 

6:149 _______218 

6:150 _______218 

6:152 _______218 

6:155 _______219 
6:162 _______221 

6:165 _______221 

6:166 _______222 

 

al-a’ráf  
7:5__________226 

7:21 ________228 

7:32 ________230 

7:38 ________232 
7:41 ________232 

7:79 ________240 

7:86 ________241 

7:90 ________242 

7:103 _______244 
7:157 _______254 

7:158 _______254 

7:159 _______254 

7:160 _______255 

7:165 _______256 

7:166 _______256 
7:172 _______258 

7:177 _______259 

7:190 _______261 

7:204 _______263 

 

al-anfál  
8:18_________270 

8:28_________272 

8:37_________274 

8:43_________275 

8:48_________276 

8:56_________278 
8:72_________280 

8:73_________280 

 

at-táuba  
9:3__________284 

9:4__________284 

9:5__________284 

9:12_________286 

9:17_________287 
9:18_________287 

9:26_________289 

9:29_________289 

9:30_________289 

9:36_________291 
9:38_________291 

9:47_________293 

9:59_________295 

9:61_________296 

9:74_________298 

9:78_________299 
9:81_________300 

9:84_________300 

9:95_________303 

9:98_________303 

9:100________304 
9:104________305 

9:105________305 

9:106________305 

9:107________305 

9:109________306 

9:110________306 
9:111________306 

9:118________308 

9:120________308 

9:122________309 

9:123________309 

9:126________309 
 

júnus  
10:3_________313 
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10:4_________313 

10:6_________314 

10:13________315 
10:14________315 

10:16________315 

10:18________316 

10:19________316 

10:20________316 

10:21________317 
10:22________317 

10:23________317 

10:24________317 

10:25________318 

10:29________319 
10:30________319 

10:32________319 

10:33________319 

10:35________320 

10:37________320 

10:41________321 
10:42________321 

10:46________322 

10:47________322 

10:51________322 

10:56________323 
10:62________324 

10:64________325 

10:66________325 

10:67________325 

10:68________325 

10:71________326 
10:73________326 

10:74________326 

10:84________328 

(10:88)*______328 

10:89________329 
10:91________329 

10:92________330 

 

húd  
11:2_________336 

11:4_________336 

11:7_________337 

(11:18)* _____338 

11:35________342 

11:68________348 

11:71________348 
11:72________349  

(11:79)*______350 

(11:82) ______350 

11:86________351 

11:92________352 

11:99________354 
11:100 ______354 

11:115 ______356 

 

júsuf 
12:3_________360 

12:4_________360 

12:7_________360 

12:16________362 
12:19________362 

12:21________363 

12:22________363 

12:23________363 

12:25________364 

(12:32) ______365 
(12:41) ______367 

12:44________368 

12:50________369 

12:51________369 

12:52________369 
12:53________370 

12:54________370 

12:59________371 

12:60________371 

12:69________372 

12:81________374 
12:84________375 

12:85________375 

12:86________375 

12:91________376 

12:102 ______378 

12:105 ______378 
12:109 ______379 

12:111 ______379 

 

ar-ra’d  
13:4_________384  

13:5_________384 

13:7_________385 

13:15________386 

13:40________392 
 

ibráhim  
(14:10) ______398 
14:15________400 

14:18________400 

14:19________400 

14:20________401 

14:34________403 

14:41________405 
14:47________406 

14:53________406 

 

al-hidjr  
15:11________412 

15:17________412 

15:27________414 

15:28________414 

15:48________416 
15:56________417 

15:72________418 

15:80________419 

15:86________419 

15:89________419 
15:90________420 

15:91________420 

(15:92)*______420 

 

an-nahl  
16:3_________428 

16:6_________428 

16:12________429 

(16:16)*______430 
16:44________435 

16:45________435 

16:53________436 

16:61________437 

16:70________439 
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16:71________439 

16:80________441 

16:84________442 
16:85________442 

16:91________442 

16:97________444 

16:107 ______446 

16:113 ______447 

16:116 ______447 
16:118 ______448 

(16:121)* ____448 

16:122 ______448 

(16:125)* ____449 

 

baní ísrá’íl  
17:2_________455 

17:6_________455 
17:8_________456 

17:12________456 

17:13________457 

17:14________457 

17:17________457 

17:24________458 
17:30________459 

17:47________462 

(17:56)* _____463 

17:105 ______471 

17:107 ______472 
17:111 ______472 

 

al-kahf  
(18:2)*_______477 
18:12________478 

18:18________479 

18:21________480 

(18:22)* _____480 

18:23________481 
18:27________481 

18:38________484 

18:45________485 

18:47________485 

18:51________486 

18:56________487 

18:62________488 

18:64________488 

18:70________489 
18:104 ______494 

 

máriam  
19:24________501 

19:70________508 

19:87________510 

 

tá há  
20:12________515 

20:16________515 

20:23________516 

20:26________516 
20:28________516 

20:45________518 

20:61________520 

20:85________523 

20:89________524 

(20:95) ______525 
20:109 ______527 

20:114 ______527 

(20:122)* ____528 

20:130 ______530 

20:134 ______531 
 

al-anbia’  
21:4_________535 
21:8_________536 

21:11________536 

21:14________536 

21:23________538 

(21:64)* _____543 

21:70________544 
21:88________546 

21:92________547 

21:95________547 

21:106 ______549 

21:107 ______549 
 

al-hadj 
22:2_________553 

22:3_________553 

(22:6)*_______553 

22:12________555 
22:25________557 

22:30________558 

22:31________558 

 

al-mu’minún  
23:10________569 

23:21________571 

23:25________571 

23:31________572 
23:38________573 

23:51________574 

23:53________575 

23:54________575 

23:58________575 
23:72________577 

23:88________578 

23:98________579 

23:103 ______580 

23:105 ______580 

23:109 ______581 
23:117 ______582 

 

an-núr  
24:3_________586 

24:16________588 

24:23________589 

24:32________591 

24:34________592 

24:37________593 
24:38________593 

24:40________593 

24:46________595 

24:55________596 

24:61________597 
24:63________598 

24:65________599 

 

al-furqán  
25:24________606 

25:28________607 
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25:40________608 

25:41________608 

25:53________610 
25:56________610 

25:60________611 

25:62________611 

25:69________612 

25:75________613 

25:76________613 
 

ash-shu’ará’ 
26:15________617 
26:22________618  

26:43________620  

26:65________622 

26:73________622 

26:80________623 
26:90________624 

26:92________624 

26:126 ______627 

26:130 ______627 

26:136 ______628 

26:144 ______628 
26:149 ______629 

26:157 ______629 

26:163 ______630 

26:169 ______630 

26:174 ______631 
26:179 ______631 

26:183 ______632 

26:184 ______632 

26:185 ______632 

26:199 ______633 

26:200 ______633 
26:212 ______634 

 

an-náml  
27:13________642 

27:19________643 

27:20________643 

27:21________644 

27:22________644 

27:34________645 

(27:39)* _____646 

27:41________647 

27:42________647 
(27:45) ______647 

27:48________648 

27:51________649 

27:53________649 

27:56________649 

27:57________649 
27:60________650 

27:73________652 

27:82________653 

27:83________653 

27:85________653 
27:86________653 

27:89________654 

 

al-qasas  
28:4_________659 

28:9_________660 

28:11________660 

28:12________660 

28:13________660 
28:14________660 

28:16________661 

28:19________661 

28:25________663 

28:29________663 
28:31________664 

28:39________665 

(28:48)* _____667 

(28:49)* _____667 

28:50________668 

28:67________670 
28:72________671 

28:73________671 

28:77________672 

28:82________673 

 

al-’ankabút  
29:3_________678  

29:7_________678 

29:9_________679 

29:11________679 

29:14________679 

29:15________680 
29:17________680 

(29:21)*______681 

29:30________682 

29:39________684 

29:45________685 

29:62________688 
 

ar-rúm 
(30:31)* _____696 
30:37________697 

30:44________698 

30:58________701 

 

luqmán 
31:29________710 

 

assádjda 
(32:10)*______716 

32:22________718 

 

al-ahzáb  
33:5_________726 

33:6_________726 

33:7_________727 
33:11________727 

33:16________728 

33:21________729 

33:34________732 

33:47________734 
33:49________735 

33:50________735 

33:52________735 

33:54________736 

33:58________737 

33:60________737 
33:61________738 

33:70________739 

33:72________739 

33:73________739 
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sabá’ 
34:10________744 

34:11________744 

(34:15) ______745 

34:17________746 

34:35________749 
(34:41)*______750 

34:50________751 

(34:52) ______752 

34:54________752 

 

fátír 
35:9_________756 

35:11________756 

35:16________758 
35:37________761 

35:46________763 

 

já sín 
36:9_________766 

36:31________769 

36:38________770 

36:39________770 

36:43________770 
36:56________772 

36:69________773 

36:70________774 

36:71________774 

36:76________774  
36:83________775 

 

assáfat  
37:7_________779 

37:9_________779 

37:12________780  

37:20________780 

37:29________781 

(37:50) ______783 
37:80________785  

37:85________785 

37:87________785 

37:104 ______787 

(37:114)* ____788 

37:118 ______788 

37:142 ______790 

37:152 ______791 
37:159 ______791 

 

sád  
38:6_________796 

38:7_________796 

38:8_________796 

38:9_________796 

38:13________797 

38:14________797 
38:15________797 

38:16________797 

38:18________798 

(38:19) ______798 

(38:20) ______798 
38:21________798 

38:33________800 

38:34________800 

38:36________800 

38:43________801 

38:44________801 
38:46________801 

38:47________802 

38:65________803 

38:76________804 

38:89________805 
 

az-zúmar  
39:3_________809 

39:5_________809 
39:7_________810 

39:10________810 

39:17________812 

39:29________814 

39:30________814 
39:43________816 

39:46________816 

39:57________818 

39:62________819 

39:68________820 

 

al-mú’min  
40:11________826 

40:13________827 

40:15________827 

40:16________827 

40:17________827 
40:21________828 

40:22________828 

40:26________829 

40:27________829 

40:31________830 

40:33________830 
40:37________831 

40:38________831 

40:57________834 

40:65________835 

 

há mím 

assádjda  
41:4_________843 

41:6_________843 

41:10________844 

41:11________844 

41:20________845 
41:25________846 

41:26________846 

41:36________848 

41:40________849 

41:41________849 
41:48________850 

41:49________850 

41:52________851 

41:54________851  

 

ash-shúra  
42:4_________856 

42:6_________856 

(42:8)*_______856 
42:12________857 

42:15________858 

42:20________859 

42:24________860 

42:25________861 
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az-zúkhruff  
(43:5)________868 

43:9_________869  

43:14________869 

43:16________870 

43:24________871 
43:26________871 

43:33________872 

43:40________873 

43:45________873 

43:58________875 

(43:62)*______876 
43:70________877 

43:71________877 

43:78________877 

 

al-djathía  
45:15________883 

45:18________883 

45:19________883 

45:24________884 
45:28________884 

45:36________885 

 

al-ahqáf  
46:28________902 

 

muhammad 
47:3_________906 

47:5_________906 

47:6_________907 

47:7_________907 
47:21________909 

47:25________910 

47:32________911 

47:36________911 

 

al-fath  
48:7_________916 

48:13________917 

48:24________919 
48:27________920 

48:30________921 

al-hudjurát  
49:2_________924 

49:4_________924 

49:5_________924 

49:12________926 

49:13________926 
49:14________926 

49:18________927 

 

qáf 
50:2_________930 

50:17________932 

50:43________934 

 

adh-dháriat  
51:2_________938 

51:3_________938 

51:4_________938 
51:5_________938 

51:9_________938 

51:10________938 

51:11________938 

51:12________938 

51:15________938 
51:20________939 

51:29________940 

51:40________941 

51:48________942 

51:56________942 
51:60________943 

 

at-túr 
52:10________946 

52:11________946 

52:20________947 

52:35________949 

52:36________949 

52:45________950 
52:46________950 

 

an-nádjm  
53:2_________954 

53:7_________954 

53:8_________954 

53:12________954 

53:25________955 
53:26________955 

53:31________956 

53:33________956 

53:40________957 

53:41________957 

53:54________958 
53:55________958 

 

al-qámar  
54:25________963 

54:29________963 

54:30________963 

 

ar-rahmán  
55:5_________970 

55:20________971 

55:32________972 

55:36________972 
55:47________973 

55:49________973 

 

al-wáqi’á  
56:3_________979 

56:4_________979 

56:9_________979 

56:10________979 
56:14________979 

56:15________980 

56:24________980 

56:28________980 

56:39________981 

56:42________981 
56:56________982 

56:58________982 

56:62________983 

56:66________983 

56:76________984 
56:82________984 

56:91________985 

56:92________985 
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al-hadíd  
57:18________991 

57:22________992 

57:25________992 

57:28________993 

 

al-mudjádala  
58:13________998 

58:14________999 
 

al-háshr  
59:7________1003 

59:10 ______1003 
59:20 ______1005 

59:23 ______1006 

59:24 ______1006 

 

al-mumtahína 
60:3________1009 

 

assáff  
61:6________1015 

61:15 ______1017 

 

al-munáfiqún  
63:5________1023 

63:8________1024 
 

at-taghábun  
64:3________1027 

64:4________1027 
64:7________1028 

64:17 ______1029 

 

at-taláq 
65:2________1033 

65:5________1034 

65:7________1034 

 

at-tahrím 
66:3________1039 

66:10 ______1041 

al-múlk 
67:5________1044 

67:12 ______1045 

67:13 ______1045 

67:31 ______1048 

 

al-qalámm 
68:23 ______1051 

68:25 ______1051 
68:26 ______1051 

68:32 ______1052 

68:53 ______1054 

 

al-háqqa 
(69:5)* _____1057 

69:11 ______1058 

69:18 ______1058 

69:28 ______1059 
69:37 ______1060 

69:45 ______1060 

69:47 ______1060 

69:48 ______1060 

 

al-ma’áridj 
70:26 ______1065 

70:29 ______1065 

70:35 ______1066 
70:44 ______1067 

 

núh 
71:8________1070 

71:9________1071 

71:11 ______1071 

71:14 ______1071 

71:15 ______1071 
71:16 ______1071 

71:18 ______1071 

71:19 ______1071 

71:27 ______1072 

 

al-djinn  
72:27 ______1079 

72:28 ______1079 

al-múz-
zámmill  
73:2________1081 

73:18 ______1082 
 

 

al-múddath-
thirr  
74:4________1086 

(74:5)*______1086 
74:27 ______1087 

74:28 ______1087 

74:29 ______1087 

74:30 ______1088 

74:43 ______1089 

 

al-qiáma  
75:3________1094 

75:6________1094 
75:14 ______1095 

75:21 ______1095 

75:22 ______1095 

75:37 ______1096 

 

ad-dáhr  
76:3________1098 

76:17 ______1099 
76:22 ______1100 

76:31 ______1101 

 

al-mursalát  
77:2________1104 

77:3________1104 

77:4________1104 

77:5________1104 

77:6________1104 
77:7________1104 

77:33 ______1106 

77:34 ______1106 

 

an-nabá’ 
78:3________1109 
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78:12 ______1109 

78:19 ______1110 

78:25 ______1110 
78:26 ______1110 

78:27 ______1110 

78:38 ______1111 

 

an-nazi’át  
79:2________1115 

79:3________1115 

79:4________1115 

79:5________1115 
79:6________1115 

 

al-burúdj  
85:4________1138 

85:5________1138 

85:14 ______1139 

85:17 ______1139 

85:21 ______1139 

 

at-táriq  
86:12 ______1141 

86:16 ______1142 
86:17 ______1142 

 

al-gháshia  
88:20 ______1148 

88:23 ______1148 

 

al-fadjr  
89:9________1150 

89:12 ______1150 

89:22 ______1151 

 

al-baládd  
90:11 ______1154 

90:12 ______1154 

90:13 ______1154 
90:21 ______1155 

 

 

ash-sháms  
91:2________1157 

91:10 ______1157 

91:15 ______1158 

 

alláil  
92:7________1160 

 

ad-duhá  
93:11 ______1163 

93:12 ______1163 

 

al-inshiráh  
94:9________1165 

 

at-tín  
95:4________1167 

95:5________1167 

95:6________1167 
 

al-’alaq  
96:2________1169 
96:3________1169 

96:4________1169 

96:5________1169 

96:12 ______1169 

96:13 ______1169 
96:14 ______1169 

96:15 ______1169 

96:16 ______1170 

96:17 ______1170 

96:18 ______1170 

 

al-qádr  
97:5________1172 

97:6________1172 
 

al-bájina  
98:3________1174 
98:4________1174 

 

 

az-zilzál  
99:6________1177 

 

al-’adiát  
100:6 ______1179 

 

al-qári’a  
101:10 _____1181 

 

at-takáthur  
102:2 ______1183 

102:3 ______1183 

102:6 ______1183 

 

al-’asr  
103:2 ______1185 

 

al-húmaza  
104:5 ______1188 

104:6 ______1188 

104:8 ______1188 

104:9 ______1188 
104:10 _____1188 

 

al-quráish  
106:2 ______1192 

106:3 ______1192 

106:4 ______1192 

 

al-má’ún  
107:7 ______1194 

107:8 ______1194 

 

allahább  
(111:2)* ____1202 

111:5 ______1202 

 

al-fálaq  
113:2 ______1206 




