




































Såra 2 AL-BAQARAH l. del

27. Sandelig, Allah forsmår ikke at
bruge en lignelse, bvadenten det er en
myg eller noget derunder. Hvad så
angår dem, der tror. så ved de. at det
er sandheden fra deres Herre - og hvad
angår dem, der er vantro, så siger de:
Hvad vil Allah (sige) med denne lig
nelse? Dermed dømmer Han mange
som vildfarne. og dermed retleder Han
mange. men kun de oprørske dømmer
Han dermed som vildfarne 12.

28. De, som bryder pagten med
Allah efter at have sluttet den. og som
opløser, hvad Allah har befalet at
sammenslutte. og som stifter ufred på
jorden - disse er de tabende 13.

29. Hvordan kan I fornægte Allah?
Når l dog var uden liv, og Han indgav
jer liv. Derpå lader Han jer dø, og
derpå skænker Han jer atter livet. så
I vender tilbage til Ham.

30. Han er Den, der har skabt alt
hvad der er på jorden for jer. Dernæst
vendte Han sig mod himlen. og Han
fuldendte den som syv himle, og Han
ved alle ting.

31. Og da din Herre sagde til en
glene: Jeg vil indsætte en statholder
på jorden, sagde de: Vil Du anbringe
folk. der vil anstifte ufred og udgyde
blod der? - når vi dog fejrer Din pris
og ophøjer Din hellighed. Han sva-

12Fauq betyder både 'over' og 'under', 'større' eller 'mindre'. Sammenhængen viser, at
sidstnævnte betydning bør vælges her. Judhillu betyder ikke blot 'vildlede', men også 'dømme
som vildfaren' eller 'efterlade i vildfarelse'. Dette er i overensstemmelse med autoriteter
som Lane og Kashshåf. I v.8 er 'forseglingen' da også en straf for deres vantro.

13 'Hvad Allah har befalet at sammenslutte' betyder alle bånd mellem slægtninge, rige og
fattige, troende etc. Også båndet ml. tro og handling, bud og lydighed etc.
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Sura 2 AL-BAQARAH l. del

ydmyger sig af frygt for Allah. Og
Allah er ikke uvidende om, hvad I gør.

76. Mon I håber, at de skal tro på
jer, når en del af dem visselig hørte
Allahs ord, og derpå forandrede det,
efter at de havde forstået det, og de
ved det?

77. Og når de møder de troende,
siger de: Vi tror - og når de går bort
for sig selv. siger de til hinanden: Vil
I fortælle dem. hvad Allah har åben
baret jer, så at de kan strides med jer
derom for jeres Herre? Mon I da ikke
forstår? 33.

78. Ved de ikke, at Allah ved, hvad
de skjuler og hvad de åbenbarer?

79. Og blandt dem (jøderne) er der
analfabeter. som ikke kender skriften,
men kun (lavt) begær, og de bygger
blot på formodninger.

80. Derfor ve over dem, som skriver
Skriften med deres egne hænder og så
siger: Dette er fra Allah - for at sælge
det for en ringe pris. Ve derfor over
dem. for hvad deres hænder har skre
vet, og ve over dem, for hvad de har
fortjent 34.

81. Og de siger: Ilden skal kun
berøre os nogle få dage. Sig: Har I
fået en forjættelse fra Allah? For så
vil Allah ikke bryde Sit løfte. Eller siger
I om Allah, hvad I ikke ved?

~~}~0~\~1 ~\ ~/9f'~';; ~\Si ~~~''')~
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31 Jødeme rådede deres tilhængere til ikke at fortælle Muslimerne om de i Torahen nævnte
profetier om Muhammads komme. så at de ikke skulle kunne støtte sig til disse.

34 Dcn videnskabelige bibelkritik har ført bevis for, at Qur'ånen har ret i sin anklage. De
mange varianter og tilføjelser af forskellige redaktorer i manuskripterne til Gammel og
Ny Testamente accepteres af kristelige videnskabsmænd.
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SLim 2 AL-BAQARAH l. del

Allah er ikke uvidende om, hvad I
gør 36.

87. Disse er det, som har købt det
nuværende livfor det kommende. Der
for skal straflen ikke mildnes for dem,
og de skal ikke hjælpes.

88. Vi gav visselig Moses Skriften
og lod sendebuddene følge i hans
fodspor, og Vi gav Jesus, Marias søn,
de klare tegn og styrkede ham med
den hellige ånd. Vil I da, hver gang
der kommer et sendebud til jer med
hvad jeres sjæle ikke begærer, være
overmodige? Og nogle af dem forka
stede I, og andre søgte I at dræbe 37.

89. Men de siger: Vore hjerter er
uomskårne. Nej, Allah har forbandet
dem for deres vantro. og ringe er det,
de tror.

90. Og efter at en bog [Qur'ånen]
er kommet til dem fra Allah som
bekræftelse på det, de har - og de
plejede før at bede om sejr over de
vantro - efter at det, som de kender,
er kommet til dem, forkastede de det.
Allahs forbandelse er derfor over de
vantro.

91. Slet er det, som de har solgt deres
sjæle for: at de forkaster hvad Allah

1-

ft:,.

36 Der var tre jødiske stammer i Madina og to hedenske. De to jødiske stammer var forbundet
med den hedenske Aus-stamme i kamp mod den tredje, der var allieret med den hedenske
Khazradj-stamme. Da en jøde ikke efter Moseloven kunne være slave hos en hedning, løskøbte
jøderne i fællesskab de jøder, der blev gjort til slaver som følge af kampene. Her gøres
opmærksom på, at det jo først og fremmest er jøder forbudt at bekrige hinanden.

37 Visse kristne har benyttet dette vers til at hævde en særstilling for Jesus. Men 'klare
(egn' bringes af enhver profet, se allerede v. 93, eller 40:23. 'Den hellige ånd' betyder i
Qur'ånen den engel. der bringer åbenbaringen, eller: Guds åbenbarede ord . og skænkes
ikke blot profeterne (se 16:103), men også de sande troende (se 58:23). - VeTSCt her viser,
at Moses var en lovgiverprofet. medens de Og. israelitiske profeter, incl. Jesus, fulgte 'i
hans fodspor'.
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Sura 2 AL-RAQARAH l. del

134. Eller var I vidner, dengang
døden kom til Jakob'? Da han sagde
til sine sønner: Hvad vil I tilbede efter
mig? De sagde: Vi vil tilbede din Gud
og dine fædres Gud. Abrahams. Isrna
cis og Isaks Gud. den Eneste Gud,
og vi er l-lam hengivne [er Muslimer).

135. Dette er et folk. der er gået
bort. De har fået, hvad de fortjente.
Og (også) jer vil tilkomme, hvad I
fortjener, og I skal ikke udspørges om
deres gerninger.

136. Men de siger: Bliv jøder eller
kristne, S;I vil I være retledede. Sig: Nej,
(følg) Abraham den oprigtiges religion,
thi han hørte ikke til afgudsdyrkerne.

137. Sig: Vi tror på Allah og hvad
der er åbenbaret os, og hvad der er
åbenbaret Abraham og Ismael og Isak
og Jakob og stammerne, og på det,
der blev givet Moses og Jesus, og på
det. der blev givet (alle) profeterne fra
deres Herre. Vi gør ikke nogen forskel
på dem. og \1 er Ham hengivne.

138. Og hvis de tror på det samme,
som I tror på. så er de retledede. Men
11\1s de vender sig bort, så er det alene
dem, der skaber splittelse. Allah vil da
være dig tilstrækkelig (værn) mod dem,
og Han er den Althørcndc, den Al
vidende.

139. (Sig: Vi følger) Allahs religion.
Og hvem er en bedre (lærer) i troen
end Allah? Og vi tjener Ham (ale
ne) 51

SI SibglwJr betyder: farvning. dåb og religion. 'Dåb' i billedlig forstand vil i Islam sige
en farvning af hele personligheden ved antagelse af religionen.
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SLIm 2 AL-BAQARAH 2. del

Ig6. Måneden Rarnadån er den, i
hvilken Qur'ånen blev åbenbaret
(som) retledning for menneskeheden
og med klare beviser på retledningen
og (at den er) den (Bog), der sondrer
(mellem sandt og falsk). Derfor skal
den, som er vidne til denne måned,
faste i den. Men den, som er syg eller
på rejse, (skal faste) det (samme) antal
af andre dage. Allah ønsker at gøre
det let for jer og ønsker ikke at gøre
det besværligt for jer, og at I fuldender
antallet (af fastedage), og at I lovpriser
Allah, fordi Han har retledet jer, og
at I må blive taknemmelige 63.

187. Og når Mine tjenere spørger
dig om Mig, så (sig): Jeg er nær. Jeg
svarer den bedendes bøn, når han
påkalder mig. Derfor skal de høre på
Mig og tro på Mig, for at de må vandre
på den rette vej.

188. Det er jer tilladt at have kønsligt
samkvem med jeres hustruer om nat
ten i fasten. De er en klædning for
jer, og I er en klædning for dem. Allah
ved. at I var uærlige over for jer selv,
derfor har Han nådigt vendt Sig til
jer og skænket jer (denne) lettelse. Gå
derfor nu ind til dem og søg, hvad
Allah har bestemt for jer, og spis og
drik. indtil morgenrødens hvide tråd
kan skelnes fra dens sorte tråd, og
fuldend så fasten til natten (falder på).
Men gå ikke ind til dem, når I dvæler
i andagt i moskeerne. Dette er Allahs
grænser: gå derfor ikke nær til dem.
Således gør Allah Sine tegn tydelige

63 Åbenbaringen af Qur'ånen tog sin begyndelse i måneden Ramadån. i Lailat-ul-Qadr (se
SUr.1 97), og blev derefter åbenbaret stykkevis gennem 23 år. Sura 96, v. 1-6 var den første
åbenbaring.
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Såra 2 AL-BAQARAH 2. del

for mennesker, for at de må vogte sig
(mod ondt) 64.

189. Og opæd ikke hinandens ejen
dom med falskhed og søg ikke adgang
til øvrigheden dermed, for at I - skønt
vidende - kan opæde en del af men
neskers ejendom med urette.

I90. De spørger dig om nymånerne.
Sig: De er et middel til at måle tiden
for menneskene og til (fastsættelse af)
Valfarten. Og det er ikke fromhed, at
I går ind i jeres huse fra deres bagside,
men sandt retfærdig er den, der er
gudfrygtig. Men gå ind i jeres huse ad
deres døre, og frygt Allah, for at I må
blive fuldkomne 65.

191. Og kæmp for Allahs sag mod
dem, som bekæmper jer, men vær ikke
angribere, thi Allah elsker ikke angri
berne 66.
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64 Al opholde sig i en moske de sidste 10 dage i Rarriadån kaldes I'tikåf. En Mu'takif
afskærer sig fra alle verdslige forbindelser og forlader kun moskeen i nedtørftsøjemed,

65 Det var en hedensk skik, at man under pilgrimsfærd gik ad bagvejen ind i sit hus.
Islam afskaffede alk meningsløse skikke. I Islam findes der kun handlinger og ceremonier,
der er som døren ind i el hus, d.v.s, fører ind til meningen (det indre) i handlingen.

66 Islam tillader kun krig til forsvar. når et angreb har fundet sted. og trosfriheden er
truet. Smlgn. de Ilg. vers - og Såra 22:40-42. hvor tilladelsen til kamp gives.
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194. Og bekæmp dem. indtil der
ikke mere er forfølgelse, og troen på
Allah er (fri). Men hvis dc afstår (fra
kamp), så (skal de vide), at der kun
er fjendskab mod de uretfærdige.

195. (Vanhelligelse af) en hellig må
ned (ved kamp, skal gengældes) i den
helligemåned, og i alle hellige ting (skal
der være) gengældelse. Den, der da
begår overgreb mod jer. ham skal I
gengælde hans overgreb i samme grad,
som han begik overgreb mod jer. Men
frygt Allah. og vid, at Allah er med
de gudfrygtige 67.

196. Og giv ud for Allahs sag og
kast jer ikke i ødelæggelse med jeres
(egne) hænder og handl godt, thi Allah
elsker dem, der handler godt.

197.Og udfør Valfarten og Besøget
for Allah. Men hvis I er forhindret,
så (skænk) et offer, som det falder jer
let. Og barber ikke jeres hoveder. før
end offeret har nået sit bestemmelses
sted. Og den, der er syg blandt jer,
eller som har en lidelse i hovedet. (for
ham skal der være) løskøbelse ved faste
eller almisse eller et offer. Og når I
(igen) er i sikkerhed, så (skal der for)
den, der drager nytte af Besøget indtil
Valfarten, (være at give) et offer, som
det falder ham let. Men den, der ikke
finder (midlerne hertil), han skal faste
i tre dage under Valfarten - og syv
dage, når I er vendt hjem: det er ti
ialt. Dette (gælder) for den, der ikke

67 De hellige måneder er DIIIII-Qa'-da. Dhul-Hidjdja. Al-Muharram og Radjab. Dhul-Hidjdja
er måneden for Hadjdj Valfarten. og da den forudgående og den følgende måned var
fredhellige, d.v.s, kamp var forbudt, kunne man i fred og sikkerhed drage på pilgrimsfærd
og tilbage igen. I Radjab plejede man at foretage 'Umrah.
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for, hvad jeres hjerter har fortjent sig.
Og Allah er Tilgivende, Mild.

227. For dem, der sværger afhold
enhed fra deres hustruer, er ventetiden
(højst) lire måneder. Hvis de så går
tilbage (fra deres ed), er Allah visselig
Tilgivende, Barmhjertig.

228. Men hvis de beslutter sig til
skilsmisse, så er Allah Althørende.
Alvidende.

229. Og de fraskilte kvinder skal
vente angående sig selv i tre menstrua
tionsperioder, og det er dem ikke tilladt
at skjule, hvad Allah har skabt i deres
moderskød. hvis de tror på Allah og
den yderste dag. Og deres ægtemænd
har en større ret til at tage dem tilbage
i denne (periode). hvis de ønsker for
soning. Og for kvinderne (gælder) de
samme rettigheder. som (mændene
har) over dem - med billighed. Dog
har mændene en visforrang over dem.
Og Allah er Almægtig, Alviis 76.

230.(En sådan) skilsmisse(kan finde
sted) to gange, derpå (må man) enten
beholde dem på sømmelig vis eller
sende dem bort med godhed. Og det
er jer ikke tilladt at tage (noget) af
det, som I har givet dem, medmindre
begge frygter ikke at kunne holde sig
inden for Allahs grænser. Og hvis I

76 De hedenske arabere svor ofte afholdenhed fra deres hustruer og lod dem derefter svæve
i uvished, måske resten af deres liv. Efter vers 227 skal man inden udgangen af fire måneder
være kommel til klarhed over, om man ønsker al leve videre sammen eller beslutter sig
til SKilsmisse. Qur'ånen giver kvinden de samme rettigheder som manden. For 1400 ;;;
siden gav Islam kvinden ret til at forlange skilsmisse, ret til al besidde ejendom og handle
med den uden indblanding - og lovfæstet arveret, alt sammen rettigheder, som først i dette
århundrede er blevet den vestlige l-vindes. At manden har en vis forrang hentyder til 4:35:
det påhviler alene mændene al underholde familien, og derfor er mandens lovmæssige andel
i arv også større end kvindens. Hvad personlige rettigheder angår er mand og kvinde ligestillet,
men i sager vedrørende hjemmets disciplin ligger afgørelsen i tvivlstilfælde hos manden.
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Såra 2 AL-BAQARAH 3. del

vil. Og Allah er mægtig over alle
ting 91.

286. Sendebudet tror på det, der er
åbenbaret ham fra hans Herre, og
(ligeledes) de troende: alle tror de på
Allah og Hans engle og Hans bøger
og Hans sendebud (og siger): Vi gør
ikke forskel på nogen af Hans sen
debud. Og de siger: Vi hører, og vi
adlyder. (Giv os) Din tilgivelse. vor
Herre, og til Dig vender vi tilbage.

287. Allah bebyrder ingen sjæl over
dens evne. Den tilkommer, hvad den
har fortjent. og over den kommer,
hvad den har erhvervet sig. Vor Herre,
straf os ikke, hvis vi glemmer eller
fejler. Vor Herre, læg ikke et ansvar
på os. som Du lagde på dem før os.
Vor Herre. læg ikke en byrde på os.
som vi ikke har kraft til at bære. Og
rens os, og tilgiv os. og hav barmhjer
tighed med os. Du er vor Herre, hjælp
os derfor mod det vantro folk 92.
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91 Udtrykket 'hvem Han vil' betyder ikke, at Gud hersker som en vilkårlig despot. Udtrykket
betyder ene og alene, at Han handler i overensstemmelse med den lov, som er udtryk
for Hans vilje, som Han har åbenbaret i Qur'ånen. Gud er Måliku-jawmid-Din: Herskeren
over dommens dag (se Såra l). Se også 6:161: 'Den, der bringer en god gerning, han
skal have tifold igen, og den, der bringer en ond gerning, skal kun gengældes med det
samme'.

92 Ordene 'læg ikke et ansvar på os, som Du lagde på dem før os' betyder ikke, at Muslimerne
skal bede om lettere byrder end f.ex. jøder og kristne fik pålagt. Isr betyder her 'ansvar
for synd' og Muslimer skal altså bede om, at de ikke må falde i synd på samme måde
som de tidligere folk, der derved berøvede sig selv Guds nåde. Den Hellige Profet har
sagt: »Den, der reciterer 10 vers fra denne Såra: de fire første, åjat-al-Kursiog de to vers,
som kommer efter, og de tre sidste - denne mands hus vil Satan ikke træde ind k Delle
betyder, at disse vers manifesterer det væsentlige i den islamiske lære, og at Satan (eller
enhver modstander eller tilskynder til synd) ikke kan komme nær det menneske, som handler
trofast efter disse læresætninger.
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kender dets (rette) tolkning undtagen
Allah og de, som er fast grundede i
viden. De siger: Vi tror på det. Det
er altsammen fra vor Herre- Og kun
de forstandige vil tænke sig om l.

9. Vor Herre, lad ikke vore hjerter
fordærves. efter at Du har retledet os,
og skænk os barmhjertighed fra Dig,
thi Du er alene Den, der skænker (alle
ting).

JO. Vor Herre. Du vil samle men
neskeheden til dommens dag, hvorom
der ikke hersker tvivl, thi Allah bryder
ikke løftet.

Il. Sandelig. de, som er vantro 
deres rigdomme og deres børn vil intet
nytte dem mod Allah, og sådanne skal
blive brændsel for ilden.

12. Ligesom Faraos folk og de før
dem: de forkastede Voretegn, og Allah
greb dem da i deres synder. og Allah
er streng til at straffe.

13. Sig til dem, der er vantro: I vil
visselig blive overvundet og samlet
sammen i helvede. Og slemt er hvi
lestedet.

14. Sandelig, der var et tegn for jer
i de to partier. som stødte sammen:
det ene parti kæmpede for Allahs sag,
og det andet var vantro. Og de så dem

l Den Hellige Qur'ån er enestående - også i den henseende, at den selv \dart angiver, hvilket
princip der bør følges i dens fortolkning. De 'afgørende vers' er dem, der indeholder Islårns
fundamentale læresætninger. Andre vers er billedlige og bør derfor fortolkes i lyset af de
afgørende, fundamentale vers.Mutasjåbihåt betyder egt. 'dem, der ligner hinanden' - forskellige
vers om samme emne må derfor altid sammenholdes. - Det er værd at huske, at dette
vers blev åbenbaret under diskussionen med de kristne fra Nadjrån (Djarir), De kristnes
største fejltagelse beror netop på, at de ikke forstår, at visse udtryk også i de tidligere
skrifter er billedlige og derfor må fortolkes i lyset af de grundlæggende læresætninger. Deres
største vildfarelse består i, at de ikke fortolker el udtryk som ..Guds søn.. i lyset af den
grundlæggende lære: at Gud er Een.
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har åbenbaret Abraham og Ismael og
Isak og Jakob og stammerne, og på
det, der blev givet Moses og Jesus og
(alle) profeterne fra deres Herre. Vi gør
ingen forskel mellem dem. og vi un
derkaster os Ham.

86. Søger nogen en anden religion
end Islåm, skal den ikke modtages af
ham, og han skal i det kommende (liv)
være blandt taberne.

87. Hvorledes skal Allah retlede et
folk, som er blevet vantro, efter at de
har troet og bevidnet, at Sendebudet
var sandheden, og efter at de klare
beviser var kommet til dem? Men
Allah retleder ikke det uretfærdige
folk.

88. Sådannes løn skal være. at Al
lahs forbandelse og englenes og alle
menneskers skal være over dem!

89. De skal forblive deri! Straffen
skal ikke lettes dem. og der skal ikke
gives dem udsættelse,

90. Undtagen dem. som angrer der
efter og forbedrer sig, thi så er Allah
Tilgivende. Barmhjertig.

91. Sandelig. de. som bliver vantro
efter at de har troet. og så tiltager i
vantro. deres anger skal ikke modtag
es, og de er de vildfarne.

92. Sandelig. de. som er vantro. og
som dør som vantro, fra dem skal ikke
modtages - om det så var jorden fuld
af guld, selvom han også skulle ønske
at løskøbe sig dermed. For sådanne
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er der en smertelig straf, og de vil ingen
hjælpere have 26.

[ 4. del]

93.1 vil ikke nå den (fuldkomne)
retfærdighed, førend I giver bort af del.
I elsker. og hvad l end giver ud. så
er Allah visseligvidende derom.

94. Enhver føde var tilladt for Israels
børn. med undtagelse af hvad Israel
forbød sig selv. førend Torahen blev
åbenbaret. Sig: Kom da med Torahen
og læs den, hvis I er sandfærdige!

95. Men de, der herefter opdigter en
løgn om Allah - det er sådanne, som
er de uretfærdige.

96. Sig: Allah har talt sandhed. Følg
derfor Abraham den oprigtiges religi
on. og han var ikke en af afgudsdyr
kerne.

97. Sandelig. det første hus. som
blev grundlagt for mennesker, var det
i Bakka [dalen ved Makka]- (som) en
velsignelse og retledning for alverden.

98. Deri er der tydelige tegn: Abra
hams standplads - og den. der betræder
det, vil være i sikkerhed. Og for Allah
er valfart til huset pålagt menneskene
- de af dem. som formår at drage dertil.
Men de, der er vantro, (skal betænke),

26 Både dette vers og v. 73 beviser klart, at Islåm ikke kender noget til en straf i denne
verden for frafald. Der tales kun om straf i det hinsides. Jøderne kunne erklære deres
tro og afsværge den igen. uden at de blev draget til ansvar. Og som dette vers siger: folk
kunne falde fra troen, leve resten af deres liv som vantro og dø som vantro - der var
ikke tale om at straffe dem. Straffen tilkommer alene Gud!
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Og på Allah skal de troende forlade
sig 29.

124. Og Allah havde allerede hjulpet
jer ved Badr,da I var svage. Tag derfor
Allah til Beskytter. så r viser jer ta
knemmelige.

125. Da du sagde til de troende: Er
det ikke nok for jer, at jeres Herre vil
styrke jer med tre tusind nedsendte
engle?

126. Jo - hvis I er udholdende og
retfærdige, og de kommer over jer. så
vil jeres Herre styrke jer med fem
tusind voldsomt angribende engle.

127. Og Allah har kun gjort det til
et glædeligt budskab for jer, og for at
jeres hjerter må berolige sig derved.
- Og hjælpen kommer kun fra Allah.
den Almægtige, den Alvise-

128. (Og) for at Han måtte bort
skære en del af de vantro eller ned
dæmpe dem, så de vendte skuffede
tilbage.

129. Du har ingen del i denne sag:
Han kan vende Sig(nådig) til dem eller
straffe dem, thi de er syndere.

130. Og Allah tilhører, hvad der er
i himlene. og hvad der er på jorden.
Han tilgiver, hvem Han vil. og Han
straffer. hvem Han vil. Og Allah er
Tilgivende, Barmhjertig.

131. O I som tror, opæd ikke rente,
som fordobler (skylden) mange gange.
og frygt Allah, for at det må gå jer
vel.

29 Disse to partier var grupper fra de to stammer BanåMaslma (Khazradj) og BaniiHar/ha
(Aus). Ved Badrovervandl 313 mand en makkansk hær på 1000.
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kommendes belønning. ham vilVigive
deraf, og Vi vil belønne de taknem
melige.

147. Og hvor mangen profet (har
der ikke været), med hvem der kæm
pede mange fromme, og de svækkedes
ikke på grund af det, der ramte dem
for Allahs sag. og de blev ikke svage.
og de gav ikke efter. Og Allah elsker
de udholdende!

148. Og deres tale bestod blot i, at
de sagde: Vor Herre, tilgiv os vore fejl
og vore overtrædelser i vores sag. og
befæst vore fødder og hjælp os mod
det vantro folk.

149. Allah gav dem da det nærvæ
rendes løn. og den skønneste løn i det
hinsides. Og Allah elsker dem, der
handler godt!

150. O I som tror, hvis I adlyder
dem, der er vantro. vil de få jer til
at vende om på jeres hæle. og så vil
I vende om som tabende.

151. Nej. Allah er jeres Beskytter,
og Han er den bedste Hjælper!

152.Vi vil kaste rædsel i de vantros
hjerter, fordi de har stillet guder ved
siden af Allah. for hvilke Han ikke
har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres
bolig er ilden! Og slemt er de uret
færdiges hjemsted!

153. Og Allah har visselig opfyldt
Sit løfte til jer, da I slog dem med Hans
tilladelse, indtil det tidspunkt. da I
vaklede og stredes om befalingen og
blev ulydige, efter at Han havde vist
jer, hvad I elskede. Blandt jer er der
nogle, der ønsker denne verden, og
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blandt jer er der nogle, som ønsker
den kommende. Så vendte Han jer
bort fra dem for at prøve jer, men Han
har visselig tilgivetjer. Og Allah er rig
på nåde mod de troende 33.

154. Da I løb bort og ikke vendte
jer til nogen, medens Sendebudet kald
te på jer bag jer, da lønnede Vi jer
med sorg for sorg, for at I ikke skulle
sørge over det, der var undsluppet jer,
og ikke over det. som ramte jer. Og
Allah er vidende om, hvad I gør!

155. Derpå sendte Han sikkerhed
ned over jer efter sorgen: en slummer.
som overvældede en del af jer, medens
andre var foruroligede for sig selv, idet
de med urette tænkte uvidenhedens
tanker om Allah. De sagde: Mon vi
har nogen andel i ledelsen? Sig: AI
ledelse tilhører visselig Allah! De skju
ler i deres sjæle. hvad de ikke vil
åbenbare dig. De siger: Hvis vi havde
nogen andel i ledelsen, så var vi ikke
blevet dræbt her. Sig: Selvom I var
blevet i jeres huse, så var de, for hvem
kamp var foreskrevet, draget ud til
deres dødslejer. og (det skete) for at
Allah kunne prøve, hvad der er i jeres
bryst, og for at han kunne rense, hvad
der er i jeres hjerter. Og Allah ved,
hvad der er i hjerterne.

156. Sandelig, de af jer, som vendte
ryggen den dag, da de to hære mødtes,
dem var det Satan fik til at snuble på

33 Slaget ved Uhud var i begyndelsen en stor sejr for Muslimerne, og de vantro blev slået
på hovedkulds flugt. Men en deling bueskytter, der af Profeten var anbragt på et højdedrag
for at dække Muslimernes flanke, forlod mod den givne ordre deres position for at deltage
i forfølgelsen. Derved åbnedes flanken og de makkanske rytterstyrker benyttede sig af chancen
og skabte kaos i Muslimernes rækker. De trofaste samledes om Profeten, der blev hårdt
såret, og afvendte den totale ulykke. Allerede den næste dag kunne Profeten rykke ud
og forfølge de hjemdragende Makkanere.
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Sum 4 4. del

~1:0~a.-__~9)ø
AL-~SÅ

(åbenbaret efter Hidjra)

l. l Allahs den Nådiges den Barm
hjertiges navn.

2. O l mennesker, frygt jeres Herre,
som har skabt jer af ct levende væsen,
og deraf skabte Han dets modpart
[ægtefælle). og Han udbredte (over
jorden) fra dem mange mænd og kvin
der. Frygt Allah, i hvis navn I beder
hinanden om noget og (frygt Ham
særligt i jeres pleje al) slægtskabshån
dene, thi Allah er Vægter over jer l.

3. Og giv de forældreløse deres
ejendom og ombyt ikke det gode med
det dårlige, og opæd ikke deres ejen
dom sammen med jeres (egen) ejen
dom, thi det er en stor synd.

4. Og hvis I frygter ikke at kunne
handle retfærdigt mod de forældreløse,
så gift jer med kvinder, som behager
jer: to. tre eller fire, og hvis l frygter,
at I ikke kan handle ligeligt, så (gift
jer kun med) een, eller (med) dem, jeres
højrehænder ejer. Dette er den nær
meste vej til at undgå uret 2.

l Der er ikke her tale om, at Eva skabes af Adams ribben, men om at der i udviklingen
forud for kønsvæsener og kønnet forplantning gik ukønnede væsener med ukønnet
forplantning.

2 F1ergifte er tilladt under forudsætning af en social nødstilstand og under iagttagelse af
fuldstændig ligelig behandling. Efter islamisk lov kan en kvinde, der ikke modtager samme
opmærksomhed som en rnedhustru, forlange skilsmisse. I Tyskland var der efter sidste
verdenskrig forslag fremme om en begrænset og af samfundet kontrolleret polygami. hvilket
stødte på hård modstand, spec. fra katolske kredse. Resultatet var et tiltagende moralsk
forfald. Se også v.130 i denne såra,
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Sura 4 AL-NISA 5. del

troende. Og Allah vil snart give de
troende en stor belønning 35.

148. Hvorfor skulle Allah straffe jer,
hvis l var taknemmelige og troende.
Og Allah er Den, der belønner ta
knemmelighed. den Alvidende 36.

[ 6. del]
149. Allah elsker ikke offentlig om

tale af det onde [eller: slet tale j

offentlighed]. medmindre en eller an
den er blevet forurettet, og Allah er
Althørende. Alvidende.

150.Om I åbenbarer en god gerning
eller skjuler den eller tilgiver noget
ondt, så er Allah sandelig Den, der
udsletter (synd). Almægtig.

151. Sandelig. de som ikke tror på
Allah og Hans sendebud og ønsker
at gøre forskel på Allah og Hans
sendebud og siger: Vi tror på nogle.
og vi tror ikke på andre - og som
ønsker at slå ind på mellemvej -

152. Disse er de virkeligt vantro 
og Vi har beredt de vantro en forsmæ
delig straf1

153. Men de som tror på Allah og
Hans sendebud og ikke gør forskel
mellem dem - sådanne vil Visnart give

35 Del er urimeligt her al oversætte: Sådanne er sammen med de troende. - Efter virkelig
anger og forbedring, er de troende. Dette viser, at ma'a ikke blot betyder 'sammen med,
i selskab med', men også: 'hørende til en bestemt kategori'. Sammenlign her 4:70 : De
hengivne og fuldkomne Muslimer er ikke blot sammen med de omtalte lire kategorier,
men kan høre til dem.

36 Sjåkir, der brugt om mennesker betyder: 'taknemmelig', betyder brugt om Gud.'den,
der belønner taknemmelighed.' På samme måde er det arabisk sprogbrug al bruge ord,
der betyder en ting på det menneskelige plan, om straffen for denne ting fra Guds side.
Se v. 143: 'Allah vil bedrage dem' betyder: 'Allah vil straffe dem for deres bedrag'.
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Sura S AL-MA'IDAH 6. del

Allah ikke ønsker at rense. For dem
er der skændsel i denne verden, og i
den kommende bliver dem en svær
straf til del.

43. De lytter efter løgn og opæder
det forbudte. Men hvis de kommer til
dig, så døm mellem dem eller vend
dig fra dem. Og hvis du vender dig
fra dem. vil de ikke kunne skade dig
det mindste. Men hvis du dømmer, så
døm dem imellem i retfærdighed, thi
Allah elsker de retfærdige.

44. Men hvorledes skal de tage dig
til dommer. når de dog har Torahen
hos sig, hvori Allahs dom er? Dog
vender de sig derefter bort. Og sådanne
er ikke troende.

45. Vi har visselig åbenbaret Tora
hen, hvori der var retledning og lys.
Dermed har profeterne, som under
kastede sig. dømt for dem. som var
jøder. og (også) rabbierne og de lærde,
fordi det var dem pålagt at bevare
Allahs bog. og de var vægtere over
den. Frygt derfor ikke mennesker. men
frygt Mig, og sælg ikke Allahs tegn
for en ringe pris. Og de. der ikke
dømmer efter det. som Allah har åben
baret, er da de vantro 10.

46. Og Vi har foreskrevet dem deri:
liv for liv. og øje for øje. og næse for
næse. og øre for øre, og tand for tand,
og for (andre) skader lige gengæld.
Men den. der giver afkald derpå. for
ham skal det være en soning. Og de,

IO At de jødiske profeter dømte i overensstemmelse med Moseloven, viser at der er 2 slags
profeter - med lov og uden.
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Slim 6 AL-Al'\j'ÅM 7. del

deres hjerter, så de ikke forstår, og i
deres ører er der døvhed. Og selvom
de ser ethvert tegn, vil de ikke tro
derpå. så at de strides med dig, når
de kommer til dig. De, som er vantro,
siger: Dette er ikke andet end de
gamles fabler 8.

27. Og de holder (andre) borte der
fra og er (selv) fjernt derfra. Og de
fordærver kun sig selv,men de begriber
det ikke.

28. Og hvis du kunne se, når de
bliver stillet foran ilden. Da vil de sige:
O gid vi blev sendt tilbage (til livet),
så villevi ikke forkaste vor Herres tegn.
og vi ville være blandt de troende 9.

29. Nej, det, de plejede at skjule
tidligere. er blevet åbenbaret for dem.
Og selvom de også blev sendt tilbage.
så ville de visseligvende tilbage til det,
som er blevet dem forbudt. Og de er
visselig løgnere.

30. Og de siger: Der er ikke andet
end vort nærværende liv. og vi skal
ikke oprejses.

31. Og hvis du kunne se. når de
stilles foran deres Herre. Han vil sige:

8 Qur'ånen slår alter og atter fast, at straffen ikke er andel end virkningerne af forudgående
handlinger, se f.eks. 4:156: 'Allah har forseglet dem for deres vantros skyld.'

9 Det betones atter og atter, al vi kun kan regne med dette liv som prøve for vor kommende
skæbne. Islam nægter muligheden af en tilbagevenden til dette liv, d.v.s. reinkarnation. En
sådan tro \;1 blandt andet forflygtige menneskets ansvarsfølelse. Se også 23:101 : 'Og bag
dem (d.v.s. de døde) er en skranke til den dag, de opvækkes', Reinkarnationstanken, der
bygger på sjælens evighed (altså ikke skabt), fører til fornægtelse af Gud som Skaberen.
Netop del, al Gud har skabt alt, er denne Såras grundtema. som det i det hele taget
er et gennemgående tema i Qur'ånen. Det er karakteristisk, at Hinduismen og Buddhismen,
der hylder reinkarnationstanken, har udviklet sig til hhv. polyteisme og ateisme. Fornægter
man Gud som Skaberen, benægter man en af Hans fuldkomne egenskaber og forflygtiger
Gudsbegrebet derhen, at alt betragtes som en emanation af Gud, en udstrømning af Gud.
Men dermed er den kvalitative forskel ml. Gud og menneske udvisket.
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Sura 6 AL-AN'AM 7. del

kender de mindste ting. den Alviden
de 26.

105.Nu er denisselig kommet klare
beviser til jer fra jeres Herre. Den. der
da ser. ser til sit eget bedste, og den,
der er blind. harn bliver det til egen
skade. Og jeg er ikke nogen vægter
over jer.

106. Og således gentager Vi tegnene
(for at de må forstå), og for at de må
sige: Du har (sandelig) forelæst (dem),
og for at gøre dem tydelige for et folk,
som forstår.

107. Følg det, som er åbenbaret dig
fra din Herre - der er ingen gud
undtagen Ham - og vend dig fra
afgudsdyrkerne.

108. Og hvis Allah havde (gennem
tvunget) Sin vilje. så havde de ikke
sat (guder) op ved siden af'(Harn). Men
Vi har ikke gjort dig til vægter over
dem, og du er ikke ansvarlig for dem.

109. Og tal ikke nedsættende om
dem. som de anråber i stedet for Allah,
ellers vil de smæde Allah af fjendskab
(og) uden viden. Således har Vi for
ethvert folk gjort deres handlemåde
skøn for dem. Derpå er deres tilba
gevenden til deres Herre, og Han \il
meddele dem, hvad de plejede at
øve 27.

26 Gud er usynlig og kan ikke opfattes med øjnene ('øjnene når Ham ikke'), men Han
kan i Sin åbenbaring give Sig tilkende og vise Sig billedligt i visioner. ('l\len lian når
øjnene').

27 Qur'ånen går så vidt i tolerance. at den endog forbyder nedsættende tale om afguder
og gudebilleder, skønt tilbedelse af sådanne ting er den største synd, nemlig sjirk i den
groveste form, efter Qur'ånen, se 4:49. Men da nedsættende tale vil fremkalde gengældelse
og medføre en almindelig forgiftclse af atmosfæren mel1em forskellige religiøse opfattelser,
må delle forbud· selvom afgudsdyrkelse er Muslimer en vederstyggelighed. håndhæves,
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158. (Og så at) de heller ikke skal
sige: Hvis bogen var blevet åbenbaret
os. så villevivisselig være bedre retledet
end disse. Men der er allerede kommet
til jer et klart bevis fra jeres Herre og
retledning og barmhjertighed. Hvem
er da uretfærdigere end dem, der for
kaster Allahs tegn og vender sig fra
dem? Vi vil belønne dem, der vender
sig fra Vore tegn med en hård straf,
fordi de vendte sig bort.

159. Venter de på andet end at
englene skal komme til dem, eller din
Herre skal komme, eller nogen af din
Herres tegn skal komme? På den dag,
da nogle af din Herres tegn skal kom
me, skal troen ikke gavne noget men
neske, som ikke har troet før eller
erhvervet sig noget godt i sin tro. Sig:
Vent (blot). Vi venter sandelig også.

160.Sandelig. med dem der splittede
deres religion og blev til sekter, har
du intet at gøre. Deres sag vil alene
være (at henvise) til Allah, derefter vil
Han meddele dem, hvad de plejede at
gøre.

161. Den, der bringer en god ger
ning. skal belønnes tifold. men den.
der bringer en ond gerning, skal kun
belønnes med det samme, og der skal
ikke gøres dem uret.

162.Sig: Se. min Herre har ført mig
til den rette vej. den evige tro. Abra
hams den oprigtiges religion. Og han
hører ikke til dem, der sætter nogen
(eller noget) op ved siden af (Gud).

163. Sig: Min bøn og mit offer og
mit liv og min død er helliget Allah.
verdenernes Herre,
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Sura 9 AL-TAUBA IO. del

mer dem (godt og) skønt. men Allah
retleder ikke de vantros folk 13.

38. O [ som tror, hvad fejler jer,
at I klæber tungt til jorden, når der
siges til jer: Drag ud (til kamp) for
Allahs sag. Mon l foretrækker det
nærværende liv for det kommende?
Men det nærværende livs nydelse er
kun ringe sammenlignet med det kom
mende.

39. Hvis I ikke drager ud, så vil Han
straffe jer med en smertefuld straf og
indsætte et andet folk i jeres sted, og
I kan ikke skade Ham det mindste;
thi Allah er Mægtig over alle ting.

40. Og hvis [ ikke vil hjælpe (Pro
feten). så (vid), at Allah allerede hjalp
ham. da de vantro drev ham ud som
den anden af to, da de begge var i
hulen. Da sagde han til sin fælle: Sørg
ikke, thi Allah er med os.- Og Allah
sendte Sin fred ned over ham og
styrkede ham med hærskarer (af en
gie), som r ikke så. og ydmygede de
vantros ord. Og Allahs ord er (alene)
det ophøjede. Og Allah er Almægtig,
Alviis 14.

41. Drag ud (til kamp), lette eller
tunge (af udrustning). og kæmp med

13 De hedenske arabere plejede. hvis de fredhellige måneder skulle hindre dem i allerede
påbegyndte krigseventyr. at erklære en hellig måned profan - for så siden at skabe ligevægt
ved at gøre en profan måned hellig. Denne praksis blev også fulgt, når det gjaldt om
at skaffe sig fordele ved overrumplingsangreb mod andre stammer, som var uforberedte
på krig i de fredhellige måneder. - Denne hedenske skik omtales her for at vise, hvor
let de hedenske arabere havde ved at være utro mod sluttede aftaler - når de så let brød
et af religionens bud.

14 Dette vers hentyder til Profetens emigration fra Makka, som han forlod om natten sammen
med sin tro fælle Abzi Bakr. De skjulte sig for forfølgerne i en nærliggende bjerghule. Den
følgende morgen nåede Makkancrne hulen, men en edderkop havde spundet sit net over
indgangen, og en fugl havde bygget rede udenfor, så forfølgerne drog videre i den formening,
at de undslupne ikke kunne være der.
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der ikke tror derpå. Men din Herre
kender bedst dem. der stifter ufred.

42. Og hvis de forkaster dig, så sig:
For mig er mit værk. og for jer jeres
værk. I er fri (for ansvar) for det, jeg
øver. og jer er fri (for ansvar) for det,
I øver.

43. Og blandt dem er der dem, der
lytter til dig. Men kan du fa de døve
til at høre, når de ikke forstår?

44. Og blandt dem er der dem, der
ser på dig. Men mon du kan retlede
de blinde. når de ikke ser?

45. Sandelig, Allah gør ikke men
neskene det mindste uret. men men
neskene er uretfærdige mod sig selv.

46. Og på den dag, Han samler dem
sammen, (skal det være), som om de
kun har dvælet en stund af dagen. De
skal genkende hinanden. Fortabt er
visseligde. som fornægtede mødet med
Allah, og som ikke var retledede.

47. Og hvadenten Vi viser dig noget
af det. Vi har lovet dem, eller Vi lader
dig dø (før opfyldelsen), så skal de
vende tilbage til Os. og Allah er Vidne
til (alt) hvad de gør.

48. Og til ethvert folk (har der været)
et sendebud. Når da deres sendebud
kom. blev der truffet afgørelse mellem
dem i retfærdighed. og de led ikke uret.

49. Og de siger: Hvornår vil dette
løfte (blive opfyldt), hvis I taler sandt?

50. Sig (til dem): Jeg har ikke magt
over skade eller gavn for mig selv.
undtagen hvad Allah vil. For ethvert
folk er der en frist: når deres frist
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Lad dem da fryde sig derover. Dette
er bedre end hvad de hober sammen
(af rigdomme).

60. Sig: Mon I forstår. at Allah
sender jer (alle mulige ting som) un
derhold. Derpå gør [ (noget) forbudt
og (andet) tilladt? Sig: Mon Allah har
meddelt jer (dette)? Eller lyver I om
Allah?

61. Men hvad tænker de, der op
digter løgn om Allah, om opstandel
sens dag? Sandelig. Allah er Nådefuld
mod menneskeheden. men de flesteaf
dem er ikke taknemmelige.

62. Du er ikke (beskæftiget) med
noget hverv. og du forelæser ikke fra
Ham nogen del af Qur'ånen, og I øver
ikke nogen gerning, uden at Vi er
vidner over jer, når I hengiverjer dertil.
Og ikke et støvgrans vægt er skjult for
din Herre på jorden eller i himlen. Og
der er ikke noget mindre end dette eller
noget større. uden det er (optegnet)
i en klar (og tydelig) bog 13.

63. Husk. over Allahs venner skal
der sandelig ikke komme frygt. og de
skal ikke sørge:

64. De, som tror og stedse er ret
færdige,

65. Til dem (kommer der) glædeligt
budskab i dette liv og i det kommende.
Der er ingen ændring i Allahs ord, og
det er den største sejr 14.

13 sammenlign noten til v. 22.

14 Vv, 63-65 forjætter de sande Muslimer. at Guds åbenbaring ('glædeligt budskab i dette
liv') skal være deres gave og privilegium for stedse. Se også 41:31-33. Mubasjsjaråt (glædeligt
nyt) er en del af profetien (Bukhåri),
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Silla 13 AL-RA'O 13.del

og kornmarker og daddelpalmer, (som
vokser) fra en rod og (andre) fra flere
rødder. De vandes (alle) med det
samme vand, og (dog) lader Vi nogle
af dem udmærke sig frem for andre
i frugt. Heri er der sandelig tegn for
et folk, som forstår 3.

6. Og hvis du (o læser) forundrer
dig, så er deres tale sandelig forun
derlig. (når de siger): Hvorledes? Når
vi er støv, skal vi så visselig være i
en (tilstand af) ny skabelse? Disse er
det, som ikke tror på deres Herre. Og
disse er det. som har lænker om deres
hals. Og disse er ildens beboere. De
skal forblive i den 4.

7. Og de beder dig fremskynde
straffen fremfor det gode, selvom
eksemplariske straffe allerede er gået
forud for dem. Og din Herre er san
deligfuld af tilgivelse mod menneskene
trods deres uretfærdighed. Og din Her
re er visselig streng til at gengælde 5.

8. Og de, som er vantro. siger:
Hvorfor sendes der ham ikke et tegn
fra hans Herre? Du er kun en advarer
og en fører for ethvert folk 6.

9. Allah ved, hvad enhver kvinde
bærer (i sit moderskød), og hvad mo-

3 Alle får deJ j det samme vand, men udvikler sig alligevel forskelligt. Alle får deJ i den
samme åbenbaring, siger lignelsen, men ikke alle drager nytte af den ved at følge retledningen.

4 Det er i virkeligheden dem, der fornægter et kommende liv, der bør fremkalde forundring:
skulle den gigantiske udvikling, \; er vidner til, pludselig standse?

5 De vantro, som ikke tror på Profetens advarsler om den kommende straf for fornægterne,
beder ham fremskynde den lovede straf. Verset nævner Guds tilgivelse først og gør dermed
opmærksom på, at hensigten er ikke først og fremmest at straffe, men at kalde mennesker
til Guds barmhjertighed og kærlighed.

6 eller: 'der er en (åndelig) fører for ethvert folk'.
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Såra 18 AL-KAHF 15. del

ikke finde nogen tilflugt ved siden af
Ham.

29. Og vær udholdende sammen
med dem. der påkalder deres Herre
morgen og aften. idet de ønsker Hans
velbehag (alene). Og lad ikke dine øjne
søge ud over dem, idet du begærer
denne verdens pryd. Og adlyd ikke
den. hvis hjerte Vi har gjort ligegyldigt
over for Vor ihukommelse og som
følger sit begær og hvis sag overskrider
alle grænser [eller: hvis sag er lutter
forsømmelighed].

30. Og sig: Sandheden er fra jeres
Herre. Lad da den, der vil. tro, og
lad den, der vil, være vantro. Vi har
visselig forberedt de uretfærdige en ild,
hvis telt skal omfatte dem. Og hvis
de råber om hjælp, skal de hjælpes med
vand som smeltet bly. der brænder
deres ansigter. En frygtelig drik og en
frygtelig hjælp 12.

31.Sandelig. de, som tror og handler
retfærdigt, sandelig. Vi vil ikke gøre
deres belønning, som handler godt og
smukt, til intet.

32. De vil få evighedens haver, i hvis
bund floder strømmer, hvori de skal
være iført armbånd af guld og bære
grønne klædninger afsilke og brokade,
idet de der læner sig tilbage på op
højede puder. Hvor salig en belønning

~'C\ ••••• '
I.!:J ~

r-,~_

\?

12 Versetsiger klan, al i trossager hersker der fra Guds side fuldstændig frihed. Fra menneskers
side bør del derfor også være tilfældet.

Ilden kan opfaucs som helvede i det hinsides. men kan lige så vel forstås som en dennesidig
straf. Surådiq (telt) betyder også en hvælving over et hus eller røg, der hæver sig over
noget og dækker del helt. Denne straf er ikke hårdhed fra Guds side, men som indledningen
til verset gjorde klan. noget. de uretfærdige bringer over deres egne hoveder. Det ligger
nær at erindre om det misbrug af tekniske muligheder og økonomiske også. som førte
IiIde to verdenskrige, og at pege på den stadigt truende atomkrig.

393

































































































Sfira 21 AL-AivIBlJA 17. del

25. Eller har de taget guder ved siden
af Ham? Sig (til dem): Bring jeres bevis
(for deres eksistens)! Dette er en for
maning for dem. der er med mig. og
en formaning for dem. der var før mig.
Men nej. de fleste af dem kender ikke
sandheden. så de vender sig bort.

26. Og Vi sendte ikke før dig noget
sendebud, uden at Vi åbenbarede til
ham: Der er ikke nogen gud undtagen
Mig. tilbed derfor Mig (alene).

27. Og de siger: Den Nådige har
antaget Sig en søn. Ophøjet er Han
og fri for enhver mangel. Nej, de er
kun tjenere. der er ærede (af Mig med
dette navn) 7.

28. De foregriber ikke Ham. hvad
talen angår, og de handler (kun) på
Hans befaling.

29. Han ved, hvad der er før dem.
og hvad der er efter dem, og de går
ikke i forbøn undtagen for den. Han
er veltilfreds med, og de handler med
omhu på grund af frygt for Ham 8.

30. Og den af dem. som siger: Jeg
er en gud ved siden af Ham - en sådan
skal Vi gengælde med helvede. Således

7 At tage sig en søn ville betyde, at man behøvede hjælp og senere fortsættelse af sit værk.
Gud er Nådig, og Han tilgiver derfor uden at behøve at ofre Sin 'søn'. 'Guds søn' er
en ærestitel, som Gud skænker visse udvalgte tjenere. David kaldes således, og Moses kaldes
endda 'gud' (2.Moseb.4:16 og Salm.2:7l. Se også Johs. 10:31-36, hvor Jesus forklarer brugen
af sådanne titler,

8 Dette og det foregående vers siger ngo om profeter i alm: l) de taler på grundlag af
åbenbaring (ikke inspiration), 2) de er syndfri. 3) de kan kun gå i forbøn for mennesker,
når og for hvem Gud vil, 4) de er ikke blot syndfri. men også gode og retfærdige mennesker.
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Sura 22 AL-HADJDJ 17. del

36. Til dem, hvis hjerter skælver, når
Allahs (navn) nævnes, dem. der ud
holdende bærer, hvad der end rammer
dem. og dem. der opretholder bønnen
(på den foreskrevne vis) og giver ud
af det, Vi har forsynet dem med.

37. Og offerkameleme har Vi gjort
til et af Allahs hellige tegn for jer. Der
er (meget) godt i dem for jer, nævn
derfor Allahs navn over dem, når de
står på række. Og når de falder ned
på deres sider. spis da af dem og giv
den tilfredse og dcn ulykkelige at spise.
Således har Vi underlagt jer dem, for
at I må være taknemmelige 9.

38. Deres kød når ikke Allah, ej
heller deres blod, men jeres retfærdig
hed og gudsfrygt når Ham. Således
har Han underlagt jer dem, for at I
må ophøje Allah, fordi Han har ret
ledet jer. Og giv godt budskab til dem,
der handler godt IO.

39. Sandelig, Allah holder (det onde)
borte fra dem, der tror. Allah elsker
visselig ikke enhver forræderisk (og)
utaknemmelig {person).

40. Tilladelse (til at kæmpe) gives
dem, mod hvem der kæmpes. fordi de
har lidt uret. Og Allah er visselig
Mægtig til at hjælpe dem.

9 Ofringerne i Mimi under valfanen er en symbolsk handling. Dette vers og det flg. forklarer
den bagvedliggende filosofi: I) Mennesket skal være parat til at ofre alt, inel. sit eget liv,
for Allahs sag. 2) Ofringerne har derefter også en social hensigt, i bespisningen af de fattige.
3) Gud indskærper mennesket at ofre, fordi det derved vil forstå, at Gud har givet det
magt over hele skabningen. 4) Idet mennesket ofrer, indser det også, at det ofrede egt.
er en gave, og viser derved sin taknemmelighed, der er den religiøse grundfølelse.

IO Mennesket foretager ikke ofringer, fordi Gud behøver noget, men fordi det selv behøver
noget. Et sandt offer må udspringe af et sandt sindelag, og udvikles menneskets retfærdighed
og gudsfrygt, er hensigten med ofret nået.
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Sura 22 AL-HADJDJ 17. del

41. (Tilladelsen gives) dem. der er
blevet drevet ud af deres hjem med
urette, kun fordi de sagde: Vor Herre
er Allah (alene). Og hvis Allah ikke
drev visse mennesker tilbage ved hjælp
af andre mennesker [d.v.s, ved krig],
så ville visselig klostre og kirker og
synagoger og moskeer, hvori Allahs
navn ihukommes meget, være blevet
revet ned. Og Allah vil visselig hjælpe
den. der hjælper Ham. thi Allah er
Stærk, Almægtig II.

42. Dem. der, hvis Vi grundfæster
dem i landet. vil opretholde bønnen
og betale Zakåt og påbyde det rette
og forbyde det onde. Og hos Allah
er alle tings endemål.

43. Og hvis de forkaster dig, så
forkastede sandelig før dem Noahs
folk og 'Ad og Tharnud (deres pro
feter).

44. Og (ligeledes) Abrahams folk og
Lots folk.

45. Og Midians indbyggere. Og Mo
ses blev forkastet, og Jeg gav de vantro
udsættelse, men så greb Jeg dem (med
Min straf). Og hvordan blev ikke (føl
gerne af), at de forkastede IV1ig 12.

46. Og hvor mangen en by har Vi
ikke tilintetgjort, når den handlede
uretfærdigt, så den ligger sammental-

II Dfihåd (ofte oversat: 'hellig krig') vil ikke sige at udbrede troen ved sværdet. Dette og
det foregående vers angiver klart. hvad djihåd li sin specielle krigeriske form) er: nemlig
en forsvarskrig for religionsfriheden efter at et angreb har fundet sted. Kampen fores ikke
blot for at beskytte moskeer (altså Islam), men ligeså vel for kristendommen og jødedommen,
ja. for alle menneskers ret til i frihed at vælge deres religion og dyrke Gud på den måde,
de ønsker det.

12 'Åds profet var Hud. Thamiids profet var Sålih. og Midians profet var Sju'aib.
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Sum 23 18. del

l. I Allahs den Nådiges den Barm
hjertiges navn.

AL-MUMINUN
(åbenbaret før Hidjra)

"'~\\. ,-:::\\~\~
~J" o/~ ~ ,. #il'

, , ."
.,P"'I.:.~r"'f - '.\\"'_~'" '7 "':i\,,'

fj."\Cl~~ ~,-"""'" . -,t,.;;/\,Jo,/ .J'-' ...~~ ~ .. ",

[ 18. del]

2. De troende vil visselig udvikle sig
(fra trin til trin).

3. De, som er ydmyge i deres bønner,

4. Og som vender sig bon fra det.
der er forfængeligt.

5. Og de, som er aktive til (at betale)
zakåt [egt, renselse. dernæst renselse
af sin ejendom ved at ofre af den].

6. Og de, som vogter deres kønsdrift,

7. Undtagen når det drejer sig om
deres hustruer eller deres kvindelige
krigsfanger [hvad deres højrehænder
besidder eller har magt over], for så
skal de ikke dadles.

8. Men den. der begærer ud over
dette, er en overtræder.

9. Og de. som vogter opmærksomt
på deres tillidsposter og deres pagter,

IO. Og de. som vogter over deres
bønner (for at holde dem til rette tid
og i den foreskrevne form),

II. Sådanne er de, som vil arve,

12. Arve paradiset. hvori de skal
forblive.

13. Vi har visselig skabt mennesket
af et udtræk af ler.

~~ :2;~\l:~~:;r~Gj\~ j,
,~ - "" ;'

c",. '", f''''
0~jlA.#
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Sum 23 AL-MU'MINUN 18.del

14. Derpå har Vi gjort det til en
dråbe på et sikkert sted.

15. Derpå skabte Vi dråben om til
sammenløbet blod og omskabte det
sammenløbne blod til en klump. Så
skabte Vi knogler ud af denne klump.
Derpå dækkede Vi knoglerne med
kød. Og så udviklede Vi det til en
anden skabning (med sjæl). Velsignet
være da Allah. den Bedste af alle
skabere l.

16. Så må l sandelig derefter dø,

~ '~L;.J,~\ - ";

17. (Men) derpå skal I visselig op- • •_ "" "J-.".' ... ~ .. "'~~ ~9
'iL'. " "~l '" '':'\ .:.rejses på opstandelsens dag. VI <.:.l~~ ..~ ~Y.. ~~

18, Og Vi har visselig skabt over ~."'\!S~~-;r&",I,;b/'/ ;t·:nt.J.i)~
jer syv himrnelsfærer, og Vi er ikke "..;.f J J ~ >' -'
ligegyldige med skabelsen 2, e~

19. Og Vi sender vand ned fra
himlen efter mål. og Vi lader det blive
i jorden, og Vi er visselig i stand til
at tage det bort (igen). [eller: det er
visselig Os. der bestemmer dets for
svinden (igen)].

20. Og Vi fremkaldte ved dets hjælp
haver for jer med daddelpalmer og
druer. I dem har I mange frugter, og
af dem spiser l.

21. Og (Vi frembragte) et træ. som
springer frem af Sinais bjerg, (og) som

1 Læg mærke til, at både menneskets åndelige udvikling (v.2-12) omfatter 7 trin ligesom
dets tidligere materielle (fysiske) udvikling (v.I3-15). Se også v.18, hvor der omtales 7 himle
eller 7 stadier eller veje (tarå'iqa) i himlen over os. I v.15 kan der være tale om menneskets
udvikling i moders liveller dets udvikling fra en celletil homo sapiens (det tænkende menneske).

2 Tariqa betyder: 'vej, kurs, regel, opførsel, linie, stribe, himmelstadium. væv' (Lane & Aqrab).
Det er muligt, der her hentydes til de 7 hovedplaneter i von solsystem. Men verset kan
også forstås udelukkende i billedlig forstand i sammenhæng med den foregående skildring
af menneskets syv-fasede åndelige udvikling, hvor 7. fase eller stadium er paradiset.
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Sura 23 AL-MU'MINUN 18. del

98. Og sig: Min Herre. jeg søger min
tilflugt hos Dig fra satanemcs
tilskyndelser.

99. Og jeg søger tilflugt hos Dig,
min Herre, at de ikke kommer mig
nær.

100. (De fortsætter deres onde kurs)
indtil. en af dem. når døden kommer
til ham. siger: Min Herre. send mig
tilbage (til mit forrige liv),

IOI. For at jeg måske kan handle
retfærdigt i det. jeg har efterladt. Men
nej, det er kun et (tomt) ord, han taler.
Og bagved dem. (som er døde), skal
der være en (uoverstigelig) skranke
indtil den dag. de oprejses (fra de
døde) 8.

102. Når der så stødes i trompeten.
vil der ikke på den dag være slægts
kabsbånd imellem dem (som kan red
de dem) [eller: som de bare kan tænke
på]. og de vil ikke spørge efter hin
anden.

103. Og de, hvis vægtskåle er tunge
(af gode gerninger), de er de lykkelige
[eller: de. der har udviklet (deres ta
lenterj].

104. Men de. hvis vægtskåle er lette,
de har mistet sig selv. I helvede skal
de forblive.

105. liden skal svide deres ansigter.
og de skal lave grimasser der.

106. (Og der vil blive sagt til dem):
Mon ikke Mine tegn blev forelæst jer?
Men I forkastede dem.

8 Sjælevandring eller reinkarnation afvises kentant i Qur'ancn,
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Silla 23 AL-MU'MINUN 18. del

107. De vil svare: Vor Herre, vores
elendighed fik overhånd over os, og
vi er et vildfarende folk.

108. Vor Herre, tag os ud af dette
(helvede). og hvis vi så vender tilbage
(til vor ondskab). så er ,,; sandelig
uretfærdige.

109. (Gud) vil sige: Bort (med jer
og bliv) deri. og tal ikke til Mig.

I IO. Der var visseligen del af Mine
tjenere. som sagde: Vor Herre, vi tror.
tilgiv os derfor, og vis os barmhjer
tighed, thi Du er den Bedste af de
barmhjertige.

111.Men l drev spot med dem, indtil
de, {fordi l foragtede dem l. fik jer til
at glemme Min ihukommelse. medens
I (fortsatte og også) Io ad dem.

112.Sandelig. Jeg har idag belønnet
dem, fordi de var udholdende. så at
de alene er sejrherrerne.

113. (Gud) vil (så) sige: Hvorlænge
dvælede I på jorden i åremål?

114. De vil svare: Vi dvælede en dag
eller en del af en dag, men spørg dem,
der fører regnskab 9.

115.Han vil sige: I dvælede kun kort
tid. hvis I bare havde vidst det IO.

116. Mon I mente, at Vi blot havde
skabt jer for spøg [eller: til spøg], og
at I ikke skulle vende tilbage til Os, ",..,,. ."

eo~";

9 Deres liv, der var brugt i sus og dus. i overdrivelser og udskejelser. synles dem nu ganske
kort, da del var uden indhold og mål.

IO Det guddommelige svar siger, at et liv i luksus og begær i sandhed er kort (fordi det
er tomt). Hvis de blot havde forstået det. medens de levede. kunne de have ændret deres
kurs.
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Såra 25 18. del

AL-FURQAN
(åbenbaret før Hidjra)

l. I Allahs den Nådiges den Barm
hjertiges navn.

2. Velsignet være Den. som har
åbenbaret sondringen (mellem sandt
og falsk) til Sin tjener, så han kunne
være en advarer for alverden,

3. (Velsignet være Den.) Som ejer
magten over bimlene og jorden. Og
Han har ikke antaget Sig nogen søn,
og Han har ikke nogen fælle i her
redømmet. og Han har skabt alle ting.
og derpå bestemt for (alle disse ting)
et ret mål [d.v.s. en indre og ydre
lovmæssighed].

4. Og de har taget sig guder ved
siden af Ham, (guder) som ikke har
skabt noget. men som selv er skabte
og ikke har magt over gavn eller skade
for sig selv, og som (heller) ikke har
magt over død og liv og opstandelse.

5. Og de vantro siger: Dette er kun
en løgn. som han har opdigtet, og
andre folk har hjulpet ham. De (der
siger det) er sandelig kommet med en
uretfærdighed og en løgn I.

~.. ....
0 ' ~~ ....

j ~~;~~ t.;;~Lt;;~ ~~l
~ 1' ..,

0~.'j

6. Og de siger: (Det er kun) de ci 11'\~~;(;:;,;f1~-::SI9:lUl~~'"
gamles historier, som han har skrevet / H l..J""" ..... .......' ~ !-"-'

I Anklagen for plagiat rcncs også i vore dage mod Qur'åncn, fordi den indeholder beretninger
om profeter, der også lindes i Bibelen. Men en sammenligning ml. beretningerne de 10

steder vil hurtig afgøre sagen. Qur'ånens profethistorier reviderer ofte Bibelens på en sådan
måde, at den senere historiske forskning må give Qur'ånen ret. Denne kommentar henviser
ofte til sådanne eksempler. Qur'ånens profethistorier indeholder yderligere mange profetier,
hvis opfyldelse også understregede, hvad det ngo vers 7 siger: denne åbenbaring kan kun
være fra den Alvidende, den kan ikke være menneskeværk. og endnu mindre et plagiat.
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Såra 27 AL-NAML 19.del

49. Og der var i byen en flok på
ni, som stiftede ufred i landet, og som
ikke ville stifte fred.

50. De sagde: Tilsværg hinanden ved
Allah. at vi visselig vil angribe ham
og hans familie ved nattetide, og at
vi så (efter at have myrdet ham) vil
sige til hans arving og værge: Vi var
ikke vidne til hans families undergang.
og vi taler visseligsandt 14.

51. Og de lagde en plan, men Vi
lagde (også) en plan, uden at de op
dagede det.

52. Se så, hvorledes enden på deres
plan blev: Vi ødelagde dem og deres
folk alle tilhobc.

53. Og dette er deres huse, sammen
faldne. fordi de øvede uret. I dette er
der sandelig et tegn for et folk, som
besidder kundskab.

54. Men Vi frelste dem, der troede
og handlede retfærdigt [egt: tog Gud
til skjoldl.

55. Og (Vi sendte også) Lot, da han
sagde til sit folk: Begår I denne skæn
dighed. når l dog ser (hvad der er det
rette)?

56. Går I til mænd med begær i
stedet for til kvinder? Sandelig, I er
et uvidende folk.

14 Qur'ånen fortæller de tidligere profeters historie bl.a, for at fremsætte profetier om Profeten
Muhammad. Quraisjen, den ledende stamme i Makka, udvalgte en mand fra hver stamme
for at myrde Profeten og sprede ansvaret, så der ikke kunne blive tale om hævn.
Kommentatorerne nævner da også ni mænd ved navn. De otte af konspiratorerne faldt
i slaget ved Badr, og den niende (Abii Lahab, se Sura III) døde ved efterremingen om
Quraisjens nederlag.
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Sura 30 21. del

AL-RUM
(åbenbaret før Hidjra)

." t • ." I .,

l. l Allahs den Nådiges den Barm- 0~ ';~j\ ~}J\~\~

hjertiges navn.

2. Alif Lam Mim (Jeg er Allah, den
Alvidende) l.

3. Romerne er blevet besejret

4. I et land tæt herved. Men de vil
efter deres nederlag snart sejre,

5. Om nogle få år - Allah tilhører
magten før og efter - og på den dag
vil de troende fryde sig

6. Over Allahs hjælp. Han hjælper,
hvem Han vil. Og Han er den Almæg
tige. den Barmhjertige 2.

l Se note til 2:2. A-L-l\I-surerne (Sura 29-32) handler alle om de vantros nederlag og Islams
kommende triumf. Visse fortolkere (se Djarir) mener, at disse forkortelser også har
talbetydning efter det gamle Abdjad-systern. Her bliver værdien: 71, og det siges, at Islams
første triumf og hele udfoldelse skal vare 71 år (indtil Yazid, Mu'awiyas søn, arvede khalifatet,
i modstrid med Qur'ånens principper om demokratisk valg af Khalifa'cn).

2 Bidh'a (nogle) i v.5 betyder: 3-9 år (Lane & Aqrab). Perserne under Khosroes drev romerne
tilbage: Darnascus faldt i 613, Jerusalem 614, dernæst erobredes Ægypten, og Lilleasien
blev rendt over ende. Da kom i 616 åbenbaringen, at romerne ville sejre inden 9 år. I
624 rykkede den romerske kejser Heraelius ind i Persien og ødelagde det store ildtempel
i Gandzak (Gazaca). Men åbenbaringen indeholdt også en profeti om de troendes samtidige
sejr. Denne del af profetien opfyldtes ved sejren ved Badr (også år 624), da Quraisjens
magt blev brudt. De kristne kritikere. der hævder. at sajaghlibån (de vil sejre) i v.4 også
kan læses: sajughlabån (de vil blive besejret, glemmer to ting: l) at den Qur'åniske tekst
fra første færd blev lært udenad og anvendt i de daglige bønner, den kunne altså ikke
være usikker. 2) at modsætningen mellem nederlag (v.3) og den kommende sejr (vA) ville
forsvinde og gøre hele konstruktionen meningsløs. Hvis man skulle tillade forskellige
læsemåder, så skulle v.3 læses: Romerne har sejret. og v.4: de vil snart lide nederlag. I
så tilfælde ville der være tale om en profeti om muslimernes sejr over romerne under 'Umar,
for på den dag vil de troende juble. Al-Tabari fortæller i sin kommentar, hvordan Abå
Bakr indgik et væddemål med Quraisjen om, at romerne ville være sejrherrer om 3 år,
Profeten gjorde da opmærksom på, at bidh'a betød: fra 3-9. Væddemålet blev da ændret
og indsatsen forhøjet. Ihis denne beretning er sand bekræfter den den første version. der
imidlertid desforuden har den fordel at bekræftes af Qur'ånen selv.
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Sfira30 AL-RUM 21. del

tegnene for et folk, som er begavet med
fornuft.

30. Nej, de uretfærdige følger deres
egne begærlige ønsker uden nogen
viden. Hvem skal så retlede den, som
Allah har dømt som vildfarende? Og
de vil ikke have nogensomhelst hjæl
pere.

31. Og ret dit ansigt mod religionen
i (al) oprigtighed: (den er) Allahs natur.
som Han har skabt menneskene i. Der
er ingen ændring i Allahs skabelse.
Dette er den rette religion. men de
fleste mennesker ved det ikke 5.

32. (Ret jeres ansigter mod religio
nen), idet I angrende vender jer til
Ham, og tag Ham som værge (mod
alt ondt). og hold bøn, og vær ikke
af afgudsdyrkerne.

33. Af dem. der splittede deres re
ligion og blev partier. idet hver gruppe
glædede sig over. hvad den besad (af
særlige lærdomme).

34. Og når noget ondt rammer
menneskene. påkalder de deres Herre.
idet de vender sig til Ham i anger, men
når Han så lader dem smage af Sin
barmhjertighed, så sætter en del afdem
'medguder' op ved siden af deres Her
re.

35. Så at de bliver utaknemmelige
med hensyn til det Vi (alene) har

dl/" "'.'... r-: .... \, ...",~,. " \.!Jt ",:,'" .-:, ....
~. ~~r~t>~.)~U"· u-ob~)

..... '" .,': .. It,..-:. ... ~ """ '-' .... "'1. ...,,? .... 1.
I'Y~~ l.Y~ Ul ø.-:J ~~I')II))..;J

5 Udtrykket: 'ret dit ansigt mod religionen' kan opfattes således: Sæt dit mål med oprigtighed
i religionens tjeneste. Dette er en lige så ordret oversættelse, som den, der er givet ovenfor,
(idet li betyder: 'til. for'. og wadj betyder: 'ansigt. hensigt'). Profeten har selv forklaret dette
vers om den naturlige religion med ordene: 'Ethvert barn fødes i overensstemmelse med
Islåms natur, men så gør dets forældre det til jøde eller kristen eller magier. Har I nogensinde
set et dyr komme til verden med klippede øret? Ret da dit ansigt mod religionen i al
oprigtighed etc.' (Bukhåri 23:93).
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Såra 33 AL-AHZAB 22. del

den beror hos Allah (alene). Og hvad
skal lære dig. at timen måske er nær?

65. Allah har visselig forbandet de
vantro og beredt dem en brændende
ild,

66. Hvori de skal forblive i lang tid.
(Der) vil de ikke finde nogen ven eller
hjælper.

67. Den dag, hvor deres ansigter skal
vendes om i ilden, vil de sige: Å. gid
vi havde adlydt Allah og adlydt Sen
debudet 23.

68. Og de vil sige: Vor Herre. vi
har visselig adlydt vore høvdinge og
vore ældste, og de har ført os vild fra
vejen.

69. Vor Herre, giv dem en dobbelt
straf, og forband dem med en stor
forbandelse.

70. O I troende. vær ikke som dem,
der bagvaskede Moses, men (vid, at)
Allah derefter friede ham for det. de
sagde, og han har en ærefuld stilling
hos Allah 24.

71. O I troende, frygt Allah og før
retledet tale,

n. Så vil Han forbedre jeres hand
linger for jer og tilgivejer jeres synder.
Og den, der adlyder Allah og Hans
Sendebud. har visselig vundet en stor
triumf.

73. Vi tilbød visselig den betroede
(frihed) til himlene og jorden og bjer
gene, men de afslog at bære den, og

, ,
e~,

..~

23 Wudjåh (ansigter) kan også betyde: 'anførere, ledere', smlgn. næste vers.

24 Hvad angår bagvaskelsen af Moses, se 4.Moseb.12:1-1O, i anledning af en kvinde, han
havde ægtet. 'Profeten lig Moses', Muhammad, måtte udsættes for lignende bagvaskelser.
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Silla 33 AL-AHZAB 22.del

de frygtede derfor. Men mennesket bar
den. Det er visselig (dermed i stand
til at blive) uretfærdigt (og) forsømme
ligt 25.

74.Så at Allah straffer de hykleriske
mænd og kvinder og afgudsdyrkeme.
både mænd og kvinder. Og (så at)
Allah vender Sig (i nåde) til de troende
mænd og kvinder, thi Allah cr Tilgi
vende. Barmhjertig.

25Al-Amånah, 'noget, der er betroet mennesket', kan bedst opfattes om 'viljens frihed':
mennesket er den eneste skabning, der har frihed og kan vælge mellem godt og ondt.

Al-Amånah kan også stå for den guddommelige lov. Himmellegemerne. jorden og alt
i naturen adlyder de guddommelige love. Mennesket er det eneste skabte, som har brudt
denne betroede lov ihamala kan både betyde: 'bære' og 'bryde').
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Sura 35 AL-FATIR 22. del

17. Om Han ville. kunne Han tage
jer bort og bringe en ny skabning.

18. Og dene ville ikke være noget
stort (og vanskeligt) for Allah.

19. Og ingen. der bærer en byrde.
kan bære en andens byrde. Men hvis
en. som bærer en tung byrde, kalder
(en anden) til at bære den. skal intet
af den bæres (af nogen anden). selv
om det (også) var en slægtning. Du
kan kun advare dem. der frygter deres
Herre i det usete og som holder bøn.
Og den. der renser sig. renser sig kun
til sit eget bedste. Og til Allah vender
tingene tilbage.

20. Og den blinde og den seende
er ikke lige.

21. Ejheller (er) mørke og lys (lige),

22. Ejheller skygge og hede.

23. Og de levende og de døde er
ikke lige. Allah lader visseligden. som
vil, høre. Men du kan ikke få dem,
der er i gravene, til at høre.

24. Du er kun en advarer.

25. Vi har visselig sendt dig med
sandheden, som en forkynder af glæ
deligt nyt og som en advarer. Og der
findes ikke noget folk. undtagen en
advarer har været iblandt dem.

26. Og hvis de forkaster dig. så (skal
du vide). at de, som var før dem, (også)
forkastede (deres sendebud). Deres
sendebud kom til dem med de klare
tegn og med skrifterne og den lysende
Bog.

, . . ,,'
1:: , .; M\~ r......~. ro:",
W...b~OIl • • ...u I.::J (,;Jt8;:,.. ",. ~ > ... _-, ., .... ti'
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Sfira 36 JÅsIN 23. del

og af dem selv og (også) af det, de
(endnu) ikke ved.

38. Og (også) natten er et tegn for
dem: Vi tager dagen af den (som et
afflået skind) og se, de befinder sig i
mørke.

39. Og solen løber sin (foreskrevne)
kurs: dette er den Almægtiges. den
Alvidendes forordning.

40. Og (også) for månen har Vi
forordnet (forskellige) stadier. indtil
den igen bliver som en gammel (krum)
palmegren ll.

41. Det tilkommer ikke solen at
indhente månen, ejheller natten at ile
forud for dagen. Og alle bevæger sig
af sted i en kreds,

~ ,. .. , ". .,
®~--'~

42. Og det er et tegn for dem. at
Vi bærer deres afkom i det fuldtlastede
skib.

43. Og Vi vil skabe dets lige for dem.
som de vil rejse af sted på 12.

44. Og hvis Vi ville. kunne Vi lade
dem drukne, så der ikke var nogen.
der kunne hjælpe dem. og de ville ikke
blive reddet

45. Undtagen som en barmhjertig
hed fra Os og til en forsyning for en
(kort) tid.

46. Og når der siges til dem: Frygt ;6~ ~; .~ ~I-: ....~ 1';'':'\ ~ ~l' 'h \1, ...
det, som er foran jer, og det. som er r- ~ ... -~ !YU~~ ) ... )

Il Nat, dag, sol og måne står her som symboler for sandhedens forskellige stadier: solen
betegner den Hellige Profet og månen den Forjættede Reformator, som oplyser den åndelige
nat med Profetens lys.

12 En klar forudsigelse af nye samfærdselsmidlers voldsomme vækst på den Forjættede
Messias' tid, se også 81:5.
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Silla 41 HA MIM SADJDA 24.del

31. Sandelig. over dem. som siger:
Vor Herre er Allah, og som så forbliver
retskafne. stiger englene ned (og siger):
Frygt ikke og sørg ikke. men modtag
glædeligt nyt om den have, som er
forjættet jer.

32. Vi er jeres venner og beskyttere
i dette liv og i det kommende: deri
vil I have (alt) hvad jeres sjælebegærer,
og deri vil I fa (alt), hvad r beder om,

33. Som en gave fra (den) Tilgivende
(og) Barmhjertige (Gud) 6.

34. Og hvem [ører (vel) skønnere
tale end den, der kalder (mennesker)
til Allah og handler retfærdigt og siger:
Sandelig, jeg hører til dem, der un
derkaster sig (Gud).

35. Godt og ondt er ikke lige. Gen
driv (da) det onde med det bedste. og
se, den, der var din fjende. vil blive
en varmhjertet ven.

36. Men kun de udholdende skal
modtage dette, og kun de, der ejer stor
lykke. skal få det skænket.

37. Og hvis en bagvaskelse fra Satan
rammer dig, så søg din tilflugt hos
Allah, thi Han er den Althørende, den
Alvidende 7.

38. Og blandt Hans tegn er natten
og dagen og solen og månen. Kast jer

6 Profeten har sagt: 'Der er ikke noget tilbage af profetdømmet undtagen mubasjsjaråt'
(Bukhåri 92:5). (Se også 10:65). Busjrå eller mubasjsjaråt betyder: glædeligt nyt, og er en
del af profetdørnmet, nemlig uden lovgivning. Basfirer et andet navn for en profet, ligesom
Nadhir (advarer).

7 Nazgh betyder: 'sårende ord. ondt forslag, ophidselse, bagvaskelse'. Der hentydes altså
til bagvaskelse fra deres side, der søger at lægge hindringer i vejen for Profetens virke,
se også 7:201 og 22:53. Det er altså forken at opfatte verset som handlende om en fristelse
for Profeten.
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Sura 41 HA MIMSADJOA 24. del

-, ,
-$~\ ~~

ikke ned (i bøn) for solen og månen,
men kast jer ned for Allah, som skabte
dem, hvis det er Ham, I tilbeder.

39. Men hvis de er hovmodige, så
lovpriser de, der er hos deres Herre.
Ham ved nat og dag. og de trættes
ikke 8.

40. Og blandt Hans tegn er, at du
ser jorden ligge vissen og regnløs hen.
Men når Han sender vandet ned over
den, røres den og spirer (med planter).
Sandelig, Han, som gav den liv. vil
visselig skænke liv til de døde, thi Han
har magt over alle ting 9.

41. Sandelig, de, der afviger (fra
sandheden). hvad angår Vore tegn. er
ikke skjult for Os. Er da den, der kastes
i ilden, bedre end den, der kommer
frelst på opstandelsens dag? Gør hvad
I vil, thi Han ser, hvad I øver.

42. De, som forkaster Formanin
gen, efter at den er kommet til dem,
(skal kastes i ilden). Og det er sandelig
en mægtig Bog.

43. Løgn kan ikke komme nær den.
hverken før eller siden. (Den er) en
åbenbaring fra (den) Alvise (og) Lov
priste (Gud) IO.

44. Der skal ikke siges noget til dig
[eller: om dig] undtagen det. der al
lerede er sagt til sendebudene før dig.

8 Efter recitation af verset er der sadjda(med pande, hænder og knæ på jorden).

IO Verset siger. at Qur'ånen ikke på noget tidspunkt vil blive udsat for ændringer. fradrag
eller tilføjelser. Se også 15:IO.
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Sura 42 AL-S.rORA 25. del

41. Lønnen for noget ondt skal være
i rette forhold til det onde. Men den,
som tilgiver og (derved) forbedrer (syn
deren). har sin belønning hos Allah.
thi Han elsker ikke dem. der handler
uretfærdigt 6.

42. Men mod den, der forsvarer sig.
efter at der er øvet uret mod ham, er
der ikke nogen vej (til anklage).

43. Anklagen kan kun ramme dem,
der øver uret mod mennesker og begår
overgreb på jorden uden nogen ret.
De vil få en smertelig straf.

44. Men den, der er udholdende og
tilgiver. (står højere i Allahs øjne). thi
noget sådant er (et spørgsmål om)
beslutningernes styrke.

45. Den. Allah dømmer som vild
farende. vil ikke finde nogen beskytter
efter Ham. Og du vil finde. at de
uretfærdige, når de har set straffen. vil
sige: Er der nogen vej tilbage?

46. Og du vil se dem blive anbragt
foran (ilden), ydmygende sig af skam
og betragtende (den) med et stjålent
blik. Men de troende vil sige: Sandelig,
taberne er dem, der har mistet deres
sjæle [eller: sig selv] og deres familier
på opstandelsens dag. Sandelig, de
uretfærdige (befinder sig) i en varig
straf.

47. Og de har ikke nogen beskyttere,
som kan hjælpe dem ved siden af
Allah. De, som Allah dømmer som
vildfarende. kan ikke finde nogen vej.

6 Ikke straf, men reform er målet. Den, der kan forbedres, må behandles mildt, men den
uforbederlige må straffes retfærdigt. Qur'ånen fastslår - som så ofte - principper og overlader
deres anvendelse i de enkelte tilfælde til menneskelig fornuft og dømmekraft.
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Silla 48 AL-FATH 26. del

borte fra dem i Makkas dal, efter at
Han allerede havde skænket jer sejr
over dem. Allah ser, hvad I gør.

26. Det er dem, der er vantro og
har holdt jer borte fra den Hellige
Moske og det offer, der hindredes i
at nå sit bestemmelsessted. Og hvis der
ikke havde været troende mænd og
kvinder, som I ikke kendte. og som
I ville have trampet ned. så at vanære
ville have ramt jer på grund af dem,
jer selv uafvidende, (ville Han have
ladet jer kæmpe. men Han holdt jer
tilbage) for at Allah kan indføre i Sin
barmhjertighed hvem Han vil. Hvis de
(troende i Makka) havde været udskil
te. ville Vi have straffet de vantro med
en smertefuld straf.

27. Da de vantro nærede et rasende
had - uvidenhedens had i deres hjerter,
sendte Allah Sin fred ned over Sit
Sendebud og over de troende og lod
dem klæbe til retfærdighedens ord, og
de havde større ret dertil og var be
rettigede dertil. og Allah ved alle ting '.

28. Allah har virkeligt allerede op
fyldt det syn, som hans Sendebud så:
I vil visselig drage ind i den Hellige
Moske, om Allah vil, i sikkerhed med
jeres hoveder barberede eller kortklip
pede, og I vil ikke nære frygt. Men
Han vidste, hvad l ikke vidste, og
skænkede jer en nær sejr foruden den
ne 8.

7 Al-djåhilijjaer uvidenhedens lid før Islårn.

8 Visionen er den, hvori Profeten så sig selv og sine disciple vandre rundt om Ka'baen
(Bukhåri), Derpå drog Profeten ud med 1500tilhængere, men Quraisjen nægtede dem adgang
til Makka,og overenskomsten ved Hudajbijja blev undertegnet. Men synet var opfyldt, idet
de næste år frit kunne foretage 'Umrah. Men på en anden måde havde visionen set en
større opfyldelse, for den betød indledning til Islams definitive sejr.
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Sura 49 AL-HUDJURÅT 26. del

uskyldigt). så l derefter kommer til at
angre, hvad I har gjort.

8. Vid.at Allahs Sendebud er iblandt
jer. Hvis han ville følge jeres ønsker
i de flestesager, ville l sandelig komme
i fortræd, men Allah har gjort troen
kær for jer og gjort den skøn for jeres
hjerter, og han har fået jer til at hade
vantro. oprør og ulydighed. Sådan er
de, der er på den rette vej,

9. Som en nåde og yndest fra Allah,
og Allah er Alvidende. Alviis.

IO. Hvis to parter blandt de troende
strides, så stift fred imellem dem. Hvis
en af dem derpå begår overgreb mod
den anden, så bekæmp den (part), som
begår overgreb, indtil den vender til
bage til Allahs befaling. Hvis den så
vender tilbage. slut så fred mellem dem
med retfærdighed og handl ligeligt, thi
Allah elsker de retfærdige 2.

Il. De troende skal udelukkende
være (som) brødre (indbyrdes). Slut
derfor fred mellem jeres brødre. og tag
Allah som jeres skjold, for at der må
visesjer barmhjertighed 3.

12. O I troende. lad ikke noget folk
spotte et andet. måske er de bedre end
dem. og lad ikke kvinder spotte andre
kvinder. måske er de bedre end dem.

2 Delle vers indeholder ikke bare en udmærket procedure for forlig ml. islamiske grupper
eller stater. Vi har her et program for en organisation til fredens bevarelse. der er indlysende
rigtigt, og vil vise sig tvingende nødvendigt. Opstår der strid ml. to grupper af stater eller
to stater, så er det l) alle andres pligt at intervenere og udarbejde en mæglingsordning.
2) Om en af parterne nægter at følge mæglingen, må alle de øvrige tvinge den opsætsige
part til at rette sig efter den vedtagne ordning. 3) Når en sådan opsætsig gruppe eller
stat er tvunget til lydighed, må ingen benytte sig af situationen, men freden skal følge
den oprindelige ordning.

3 Ikhwah (brødre) er egt. en hunkønsform. Der bør derfor nok oversættes: 'brødre og søstre'.
Se 4:177, hvor ikhwal: betyder: søskende.
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Såra 54 AL-QAMAR 27. del

52. Vi har allerede tilintetgjort jeres ~

ligemænd. men mon nogen vil lade sig
formane?

44. Mon jeres vantro er bedre end
disse? Eller er der nogen frifindelse for
jer i skrifterne?

45. Eller siger de: Vi er en mængde,
som kan hjælpe sig selv (mod alt)?

46. Deres mængde skal snart slås
på flugt, og de skal vende deres rygge
tiP.

47. Ja, timen er deres forjættede tid,
og timen vil bringe dem i største ulykke
og være meget bitter.

48. Sandelig. synderne befinder sig
i vildfarelse og vanvid

49. På den dag, da de skal slæbes
ud i ilden på deres ansigter: Smag
helvedes berøring.

50. Sandelig. Vi har skabt alle ting
efter (et bestemt) mål.

51. Og Vores befaling skal (udføres
ved) et ord, som et blink med øjet.

53. Og alt hvad de har gjort er i
skrifterne 8,

54. Og alt, lidet eller stort, er skrevet
ned.

55. De retfærdige skal visselig være
blandt haver og strømme

7 Denne profeti så sin opfyldelse i slagel ved Badr, hvor Profeten. efter at have tilbragt
natten før slaget i bøn, kom ud og reciterede dette vers,

8 Meningen kan være, at de tidligere skrifter indeholder beretninger om den skæbne. der
ramte dem, der forkastede profeterne. Eller meningen kan være. at menneskets handlinger
- store og små - efter årsagsloven. der også gælder her, efterlader sig deres spor (Cl' 'optegnede'
eller 'nedfældede').
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Såra 55 AL-RAHMAN 27. del

42. De skyldige skal kendes på deres
mærker, og de skal gribes i deres
pandelokker og fødder.

43. Hvilken af jeres Herres velger
ninger vil Ida benægte, (I mennesker
og djinner)?

44. Dette er helvede, som de skyldige
plejede at benægte:

45. De skal vandre om mellem det
og boblende, kogende vand.

46. Hvilken af jeres Herres velger
ninger vil l da benægte. (I mennesker
og djinner)'?

47. Men den. der frygter at stå for
sin Herre vil have to paradiser 13.

48. Hvilken af jeres Herres velger
ninger viII da benægte. (I mennesker
og djinner)?

49. Begge med forskellige (frugter).

50. Hvilken af jeres Herres velger
ninger vil l da benægte. (I mennesker
og djinner)'?

51. 1 begge er der strømmende kil
der.

52. Hvilken af jeres Herres velger
ninger vil 1 da benægte. (I mennesker
og djinner)?

13 Paradis begynder - åndeligt set - allerede i dene liv. Det kommende er en mere håndgribelig
manifestation af dene livs åndelige realiteter. I Islam er der ikke noget spring mellem dette
og det kommende liv: Pamdis begynder her. Helvede begynder også her, jvf, 104:7-8. hvor
helvede er 'den ild, der rejser sig over hjerterne'.
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Silla 62 28. del

AL-DJUMU'AH
(åbenbaret efter Hidjra)

1. I Allahs den Nådiges den Barm
hjertiges navn.

2. (Alt) hvad der er i himlene og
på jorden lovpriser Allah, Kongen, den
Hellige. den Almægtige, den Alvise.

3. (Det er) Ham. som oprejste
blandt de analfabetiske (arabere) et
Sendebud fra deres egne rækker. som
forelæser dem Hans tegn og renser
dem og lærer dem Bogen og Visdom
men, og det skønt de tidligere var i
åbenlys vildfarelse I.

4. Og (Han viloprejse Sit Sendebud)
blandt andre af dem, som endnu ikke
har sluttet sig til dem, og Han er den
Almægtige, den Alvise 2.

5. Sådan er Allahs nåde. som Han
skænker til hvem Han vil, og Allah
er den store nådes Herre.

6. De, som fik pålagt Torahen, og
derpå ikke bar den. er ligesom et æsel,
der bærer på bøger. Slem er lignelsen
om et folk. der forkastede Allahs tegn.

:li 9ø ' w
r~,..

I I Abrahams bøn (2:130)omtales 'renselse' til sidst, men i opfyldelsen (her og 3:(65) kommer
renselse før man lærer Bogen og Visdommen. 'Kun de rene af hjertet kan forstå den'
(56:80).

2 Ifølge Bukhåri (65:lxii, i) spurgte Abå Huraira Profeten om, hvem der mentes med ordene
'og blandt andre, som endnu ikke har sluttet sig til dem'. Profeten lagde omsider hånden
på perseren Salmåns skulder og sagde: 'Selvom troen forsvandt op til Syvstjernen, ville
en mand fra disse visselig finde den (og bringe den tilbage til jorden)'. Mirzå Ghulåm
Ahmad var en persisk herkomst og hævdede, at han var den Forjættede Messias.
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Sum 72

AL-DJlNN
(åbenbaret før Hidjra)

29. del

"'~'.,."",,0 i

~

l. l Allahs den Nådiges den Barm
hjertiges navn.

2. Sig: Det er blevet åbenbaret mig,
at en skare af Djinner lyttede og sagde:
Sandelig. vi har hørt en forunderlig
Qur'ån 1.

3. Den fører til retfærdighed, så vi
tror på den, og vi sætter ikke nogen
ved siden af vor Herre.

4. (Sandheden er). at vor Herres
majestæt er ophøjet. Han har hverken
taget Sig nogen hustru eller nogen søn,

5. Og at tåberne blandt os plejede
at sige løgnagtige ting om Allah,

6. Og vi havde troet, at hverken
menneske eller djinn ville sige (nogen)
løgn om Allah.

7. Og ganske vist plejede nogle al
mindelige mennesker at søge tilflugt
hos nogle folk fra djinnerne, så at de
(sidstnævnte) bestyrkede dem i (deres)
ondskab,

8. Og ganske vist troede de. som I
tror, at Allah aldrig ville oprejse en
(profet),

1 Denne hændelse er forskellig fra den, der berettes Såra 46, v.3D-33. Dette var også et
selskab af jøder fra Mesopotamien, som besøgte Arabien i hemmelighed og lyttede til
Qur'ånen, men de mødte ikke den Hellige Profet. Profeten fik underretning om deres besøg
gennem åbenbaring. Dette selskab synes i nogen grad at have været påvirket afvisse kristelige
lærdomme.
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Såra 75 AL-QlJÅMAH 29. del

27. Men nej, når (den døendes sjæl)
når struben [egt: kravebenene].

28. Og der siges: Hvem er den trold
mand, (der kan redde dig nu?)

29. Og den ved, at det er afskeden(s
time),

30.Og når benene fletter sig sammen
(i dødsangst) -

31. Til din Herre skal på den dag
(sjælen)drives (med magt).

32.Thi han gav ikke almisse og holdt
ikke bøn 6.

33. Men fornægtede og vendte sig
bort

34. Og vendte så tilbage til sin slægt
med hovmod.

35. Ve dig da. ja ve dig.

36. Og atter: ve dig, ja ve dig.

37. Mener mennesket da, at det er
ladt alene uden mål?

38. Var det da ikke en dråbe sæd,
der blev udgydt?

39. Så blev det en klump blod, og
Han skabte det og fuldkommengjorde
det.

40. Derpå skabte Han et par af det.
manden og kvinden.

41. Skulle Han da ikke have magt
til at give de døde liv?

~ , r........ :' • ..."",,,, I

C!:DU'-J~~.Y..~;Jl ~

e~~;J~~

6 Saddaqa (give almisse) betyder også: 'bekræfte sandhedenDenne oversættelse bør måske
foretrækkes, da den danner modstykke til 'fornægtede' i v.33.
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Såra 80 'ABASA 30. del

16. I hånden på skrivere. (som vil
spredes viden om) 2,

17. Ædle og fromme.

18. Ve over mennesket. Hvor er det
utaknemmeligt.

19. Af hvad har Han skabt det?

20.Af en dråbe sæd. Han skaber det
og bestemmer dets evne (for frem
gang).

21. Så gør Han (fremskridtets) vej let
for det.

22. Så lader Han det dø (i rette tid)
og bestemmer en grav for det 3.

23. Derpå vil Han oprejse det igen,
når det behager Ham.

24. Nej, dct [mennesket] har endnu
ikke opfyldt. hvad Han bød det.

25. Lad da mennesket betragte sin
føde:

26. Hvordan Vi lader vandet strøm
me rigeligt ned

27.Og så spalterjorden med (de rette)
spalter

28. Og lader korn vokse frem deri

29. Og druer og urter

30. Og oliventræ og daddelpalme

31.Og velbeskyttede haver med over
dådighed (af afgrøde)

32. Og frugter og græs

8~~~ C:.;\~~lj~lJ;J'" ,.
b(",,,,.,, J:.""-: ",

@~&-=,~I,;..o,. o..r,.

2 Safara kan både betyde 'skrive' og 'rejse'.

3 'Graven' i dette vers betyder ikke den grav, hvori det døde legeme lægges, men sjælens
tilstand efter døden,
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Sum 94 30. del

AL-INSJIR.\H
(åbenbaret før Hidjra)

1. I Allahs den Nådlges den Barm
hjertiges navn.

2. Har Vi ikke udvidet dit bryst for
dig l?

3. Og tjernet din byrde fra dig,

4. Som (nær) havde brudt din ryg 2?

5. Og Vi ophøjede dit ry for dig.

6. Så er der da visselig sammen med
trængslen aflastning.

7. Ja visselig. sammen med trængslen
aflastning 3.

8. Når du da er fri (for din nuværende
byrde), så anstreng dig (for Allahs sag),

9. Og hengiv dig helt til din Herre.

l Gud har åbenbaret dig den fuldkomne retledning. så at du kan vandre i lyset af Hans
retledning og ikke forvirres.

2 Del spørgsmål plagede dig, hvordan du dog skulle lede dit folk til renhed og fremgang.

3 Vv.fr7 angiver. at trængslen, som Profeten og Muslimerne måtte døje i Makka var
midlertidig, men at deres fremgang ville være varig og tiltagende. Der kan også hentydes
til 2 nedgangs- og opgangsperioder.
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Sura 112 30. del

AL-IKHLAs
(åbenbaret før Hidjra)

I. I Allahs den Nådiges den Barm- I '":'1. I '~II ~,_ ,\
. , ø~..J'~-"~~

hjertiges navn.

2. Fortsæt med at forkynde (o du
troende): Han er Allah. den Eneste l,

3. Allah den Uafhængige, af Hvem
alt afhænger 2,

4. Han avler ikke. ejheller er Han
født.

5. Og ingen er Hans lige 3.

I Gud er ahad (den absolut ene, et i sit væsen)og wåhid(enestående iegenskaber og handlinger).

2 Al-Samad (den Uafhængige) betyder egt: den. der fylder alt, uden hulhed (eller mangel
eller behov), den, der ikke levner plads til andet og andre.

3 Profeten har sagt. at denne såra er lige så meget værd som alt i himmel og på jorden
- og lig en trediedel af Qur'ånen. (Det sidste en trøst for dem, der finder det vanskeligt
at lære hele Qur'åncn udenad). Forståelse af denne såra udelukker enhver form for afguderi.
Der kan formuleres 8 former for afguderi (det at give Gud fæller): mængde og tal, mangel
og forandring, årsag og virkning samt lighed og modsætning. Med Sit ord: 'Han er Allah,
Een', har Gud udelukket beskrivelsen af Sig selv med kategorien mængde og antal; og
lian har nægtet forandring og mangel med Sit ord: 'Allah, den Uafhængige (Evige). Med
Sit ord: 'Han avler ikke, ejheller er Han født', har Han benægtet virkning og årsag; og
Han har benægtet lighed og modsætning med Sit ord: 'og ingen er hans lige', Dermed
er Ilans Ecnhed gennemført konsekvent. (Tabrisi).
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