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Surat Al-Ma'idah  
Surat Al-Ma’idah är den enda suran som, efter ”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges 
namn, börjar med ”TROENDE!...” och ytterligare 16 gånger återupprepas uppmaningen 
”TROENDE!...” 
 
Denna uppmaning är värd att reflektera över eftersom den påminner och riktas till dig som 
säger sig tro på Gud och som säger sig ha accepterat Gud som den enda guden och Islam 
som vägledning. 
 
Suran kommer från Medina-perioden, strax innan Profetens avskedsvallfärd. Denna sura var 
alltså bland dem sista uppenbarelser och därav varför moder A’isha uppmanade folket att 
tillåta allt tillåtet och förbjuda allt förbjudet enligt denna sura. 
 
Vad är då syftet med denna sura och vad handlar den om? 
Suran inleds med en uppmaning till de troende att fullgöra sina skyldigheter på det andliga 
och samhällsenliga planet, och avslutas med en erinran om människans totala beroende av 
Gud. 
TROENDE! Fullgör [era förpliktelser enligt] de avtal som ni har ingått!... 
(5:01)* 
 
Så hela suran är en påminnare om alla förpliktelser människan åtagit sig;  
Dvs människans förpliktelser mot Gud, pakten mellan människan och hennes egen själ och 
pakten mellan människan och hennes medmänniskor. 
 
Låt oss titta närmare på den första förpliktelsen: 
TROENDE! Fullgör [era förpliktelser enligt] de avtal som ni har ingått! 
Tillåten föda för er är [kött av] alla växtätande djur utom det som [här] skall meddelas er... 
(5:01)* 
 
Notera att den första förpliktelsen handlar om föda och att allt är tillåtet förutom det som 
nämns senare. Notera gärna att versen inte börjar med vad som är förbjudet utan vad som 
är tillåtet och att grundtesen är att allt är tillåtet/halal tills motsatsen lagts fram. 
 
Låt oss läsa den andra förpliktelsen som behandlar social rättvisa: 
TROENDE! Vanhelga inte de riter och symboler som Gud har instiftat, inte heller den helgade 
månaden eller de bekransade offerdjuren, och visa respekt för dem som beger sig till 
Helgedomen för att söka Guds nåd och Hans välbehag... 
...,utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att 
befrämja synd och fiendskap... 
 (5:02)* 
 
Därefter, i den tredje versen kan vi läsa vilken slags föda specifikt som är tillåtet och inte 
tillåtet. Versen avslutas märkligt nog med: 
...Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse 
i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion... 
(5:03)* 
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Ingen föreskrift av rättslig natur uppenbarades efter denna vers, vilket belyser utsagan att 
Gud har fullbordat det religiösa regelverket och skänkt de troende Sin välsignelse i fullaste 
mått. Denna underkastelse innebar inte bara att tro på Gud utan också att lyda Hans bud. 
 
Vidare kan vi läsa om vad som gäller vid giftermål: 
[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som 
före er fick del av uppenbarelsen...  
(5:05)* 
 
Nästa vers kan tyckas märklig: 
TROENDE! När ni går till bön, två då ansiktet och händer samt armarna upp till armbågarna 
och...  
(5:06)* 
 
Dem föregående verserna talade om allt gott i det värdsliga, dvs vad kroppen mår bra av. 
Medan denna vers talar om det goda andligt, dvs vad själen mår bra av och hur vi kan rena 
själen genom tvagning och böner; dvs dyrkan. 
 
Versen efter påminner igen om människans förpliktelser mot Gud: 
Minns Guds välgärningar mot er och att Han knöt er till Sig med sitt förbund och att ni 
svarade: Vi hör och vi lyder... 
(5:07)* 
 
(Som ni säkert minns så läste vi ”Vi hör och vi lyder” även i slutet av surat Al-Baqarah). 
 
Lägg märke till surans fascinerande ordning där förpliktelser, en efter en, nämns med 
förtydligande om vad som gäller och däremellan påminnelsen om människans förpliktelser 
mot Gud.  
 
Nästa förpliktelse behandlar rättvisa: 
TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot 
människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt... 
(5:08)* 
 
Ännu en gång frågar Gud de troende om de kommer att fullfölja förpliktelserna ty 
Gud har lovat dem som tror och lever rättskaffens förlåtelse [för deras synder] en rik 
belöning. 
(5:09)* 
 
Dvs Gud håller vad Han lovar, men gör du det?? 
 
Den femte förpliktelsen säger: 
TROENDE! Minns Guds välgärning mot er när Han höll tillbaka dem som ville tillfoga er 
skada... 
(5:10)* 
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Härefter följer verser som berättar om israeliterna; Ett samfund som inte fullföljde sina 
förpliktelser mot varken Gud eller mot sina medmänniskor. 
GUD TOG [också] löften av Israels barn, då Vi sände ut deras tolv huvudmän och sade: ”Jag 
skall vara med er; om ni förrättar bönen och hjälper de behövande, tror på Mina sändebud 
och håller dem i ära och ger Gud ett lån av goda gärningar...”... 
(5:12)* 
När de sedan svek sina löften, fördömde Vi dem och lät deras hjärtan hårdna. De förvränger 
[uppenbarelsens] ord och bryter ut dem ur deras sammanhang... 
(5:13)* 
 
Gud nämner israels barn som exempel på hur allvarligt det är att bryta en förpliktelse. 
Följande verser om Profeten Moses och israels barn är för att vi ska ta lärdom av deras 
misstag. 
OCH MOSES sade till folket: Minns Guds välgärningar mot er, mitt folk, hur Han lät profeter 
uppstå bland er och gjorde er till herrar i eget hus och skänkte er det som Han inte har 
skänkt något [annat] folk i världen!... 
(5:20)* 
[Gud] svarade: ”Detta [land] skall under fyrtio år vara förbjudet för dem och [under denna 
tid] skall de vandra omkring på jorden utan mål; men sörj inte över sådana trotsiga 
syndare.” 
(5:26)* 
 
Verserna direkt efter handlar om Profeten Adams två söner och hur även dem bröt sina 
förpliktelser. 
LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick till... 
(5:27)* 
 
Det berättelserna om israels barn och Adams söner har gemensamt är att båda bröt mot 
sina förpliktelser. Den förstnämnda av feghet och det andra exemplet pga impulsiva 
handlingar. Därav orsaken till denna versen: 
TROENDE! Frukta Gud och sök det som kan föra er närmare Honom, och sträva och kämpa 
för Hans sak för att det skall gå er väl i händer. 
(5:35)* 
 
Den sjunde och åttonde förpliktelsen varnar för att ta judarna och de kristna till 
”budsförvanter” i moralisk mening, dvs att på bekostnad av Islams principer söka efterlikna 
deras livsstil och tillägna sig deras värderingar och samhällssyn: 
TROENDE! Välj inte judar och kristna till era budsförvanter ... 
(5:51)* 
 
Observera att dessa verser inte är av förolämpande eller skymfande karaktär. Det skulle ju 
gå emot versen som talade för giftermål med en icke-muslim. Den uppmuntrar inte heller 
intolerans. Tvärtom, verserna understrycker respekt och tolerans men är emot kopiöst 
efterliknande av judar och kristna till en sådan grad att din identitet som muslim inte längre 
är märkbar. En pekpinne till dagens ungdomar som förtränger den muslimska identiteten 
och går sig vilse för att efterlikna andra oislamiska identiteter. Det är som att dessa verser 
högt ropar: Ni är självständiga och har en egen, unik identitet så håll fast vid den! 
 
Därefter tas det upp om vad som händer om man lämnar Islam. Spontant kan man tro att 
Gud skulle nämna ett hårt straff men Guds barmhärtighet är stor ty istället säger Han: 
TROENDE! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som 
Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta 
mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att 
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bekymra sig om andras ogillande... 
(5:54)* 
Med denna vers får Gud en att tänka om och börja fråga sig själv: Vill man vara en av dem 
som Allâh älskar mest eller inte? 
 
Förpliktelse nummer tolv kan tyckas hård i sin betoning. En stark reprimand till dem som 
inte tar avstånd från följande: 
TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är 
ingenting annat än djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant för att det skall 
gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla 
fiendskap och hat emellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni 
inte upphöra [med allt detta]? 
(5:90-91)* 
 
Efterföljande verser fortsätter att ta upp detta ämne och dess risk tills förpliktelserna 14 och 
15. Förpliktelser med mycket allvarlig innerbörd! 
TROENDE! Fråga inte om saker som, om de förklarades för er, kan leda till att [ytterligare] 
bördor läggs på er; ställer ni frågor medan uppenbarelsen av Koranen pågår, skall de 
nämligen klargöras för er. [Men] Gud har förlåtit er [om ni har ställt sådana frågor] – Gud är 
ständigt förlåtande, mild och överseende. 
(5:101)* 
 
Lägg märke till att under hela suran belyser Gud förpliktelserna, en efter en, men Hans 
Barmhärtighet är enorm. Eftersom i denna vers understryks hur viktigt det är att inte driva 
sig själv till extremhet för att uppfylla dessa förpliktelser. Dvs Gud har genom att förbigå 
vissa frågor överlämnat dem till människans eget avgörande och sålunda gett henne frihet 
att handla efter sitt samvete och i enlighet med vad hon uppfattar som samfundets intresse. 
 
Vidare kan vi läsa följande vers som ett krav på ovannämnda. Dvs även om så alla 
människor följer en felaktig väg pga feltolkning av en förpliktelse skall du inte följa den 
felaktiga vägen. Du skall fortsätta på den raka och sanna vägen: 
Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda , kan de som har gått vilse inte 
skada er. Till Gud skall ni alla samlas åter och Han skall låta er veta vad era handlingar [var 
värda]. 
(5:105)* 
 
Avslutningsvis vill jag dela med mig en mycket märkbar notering.  
Shari’ahs samtliga 5 riktpunkter (maqased) nämns i denna sura, nämligen välbevarande av: 
Religion, liv, intellekt, släktskapsband och egendom. Dvs när du står fast vid dina 
förpliktelser så bevarar du dessa riktpunkter livet ut. Allt detta för ditt eget bästa! 
 
Surans avslut är mycket vacker. Vi påminns om att alla kommer att tillfrågas om sina 
förpliktelser på Domedagen: 
DEN DAG då Gud samlar sändebuden och frågar: ”Vilket gensvar fick ni?” – kommer de att 
svara: ”[Om det] vet Vi ingenting; Du [ensam] känner det som är dolt för människor. 
(5:109)* 
 
[På DOMENS dag] skall Gud säga: ”Denna dag skall de sanningsenliga skörda frukterna av 
sin kärlek till sanningen. På dem väntar lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till 
evig tid.” 
Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. Detta är den stora, den 
lysande segern. 
 (5:119)* 
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Suran tilldelades namnet Al-Ma’idah efter berättelsen om Profeten Jesus och den himmelska 
måltiden som lärjungarna efterfrågade. Versen betonar starkt det gudomliga straffet vid 
förnekelse av sanningen efter att ha erhållit den: 
Gud svarade: ”Ja, Jag skall låta denna [måltid] sänka sig ned till er, men om efter detta 
någon av er förnekar [tron] skall Jag låta honom utstå ett straff som ingen i hela världen 
fått utså.” 
(5:115)* 
 
Kära bröder och systrar, kom ihåg att fullfölja era förpliktelser!  
 
Wa assalaamo aleikom wa Rahmat Allâh!  
 
 
 
 
* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 
 


