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Surat An-Nisa'  
Denna sura har fått titeln An-Nisa’ därför att flera avsnitt behandlar kvinnans rättigheter. 
Suran i sin helhet hör till Medina-perioden och uppenbarades under fjärde året efter hijrah. 
Syftet med suran är mycket tydligt; För att du ska kunna uppfylla rollen som ställförträdare 
på Jorden så krävs en grundläggande egenskap; Att handla rättvist i kombination med 
barmhärtighet, i synnerhet mot de svaga. Nästan varje vers i denna sura nämner nästan 
enbart de hjälplösa, de svaga, de som blivit förtryckta på olika sätt såsom föräldrarlösa, 
manliga och kvinnliga slavar och vilka deras egentliga rättigheter är. Versen belyser även 
icke-muslimska minoriteter och hur vi muslimer bör behandla dem med respekt och 
barmhärtigt. Vidare behandlas frågor som berör familjelivet i allmänhet. 
 
Suran i sin helthet understryker hur ett rättvist agerande är ett måste för att kunna förvalta 
rollen som ställförträdare. Den första och viktigaste rättvisan är i ditt hem. Klarar du av att 
vara rättvis mot din fru och din egen familj då klarar du av att agera rättvist mot resten av 
samhället. Därav namnet nisa'. Som om Gud vill säga oss ”visa Mig först din rättvisa 
behandling gentemot din fru och familj för att jag ska tro på att du kan agera rättvist i 
övrigt.” 
 
Jag förvånas verkligen av de kvinnor som säger att Koranen nämner männen hela tiden. 
Hela denna sura är ju tillägnad kvinnor och är  dessutom den tredje längsta suran samt 
dessutom namngiven till ”Kvinnor”. I överlag behandlar suran kvinnans rättigheter och 
hurdan hon bör behandlas rättvist och barmhärtigt. 
 
Lägg märke till mönstret och den röda tråd som suran följer. För varje vers vi nystar upp så 
behandlar den antingen rättvisa eller barmhärtighet och hur dessa två är starkt 
sammanflätande med varandra. 
 
Den inledande versen understryker den enhet som i allt väsentligt kännetecknar 
människosläktet och mäns och kvinnors, på denna enhet grundade förpliktelser mot 
varandra: 
 
MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse 
...FRUKTA GUD, i vars namn ni inneligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa 
aktning för] de nära släktapsbanden. Gud vakar över er. 
(4:01*) 
 
Lägg märke till betoningen av ”en enda varelse...”. Dvs vi är alla av samma ursprung. 
Längre in i versen nämns kvinnan. Gud understryker att mannen och kvinnan är likvärdiga 
och förbjuder att någon av dem förtrycker varandra. Den som överhuvudtaget tillämpar 
fötryck har inte förstått Guds budskap i denna sura!  
 
Följande verser uppmanar de faderlösas rättigheter: 
Återställ till de faderlösa deras egendom... 
(4:02-03*) 
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Strax härefter understryker Gud vikten av att kvinnan ska erhålla sin brudgåva, alltså ett 
måste och som inte får nonchaleras: 
 
Ge kvinnorna som en ren skänk deras brudgåva; men om de frivilligt avstår från den... 
(4:04*) 
 
Längre fram tar suran upp familjelivet. Följande vers är en uppmaning till alla föräldrar; 
Behandla din omgivning rättvist och med barmhärtighet så behöver du aldrig frukta att 
denna omgivning kommer att förtrycka din familj. Med andra ord ” vi skördar vad vi sår”. 
 
När arv skiftas i närvaro av anförvanter, faderlösa och behövande, ge dem då något därav 
för deras behov och ha vänliga ord för [alla]. 
...Därför skall de frukta Gud och [till de faderlösa och de behövande] säga de rätta orden 
[av tröst och uppmuntran]. 
(4:08-09*) 
 
Efter att ha nämnt de faderlösas rätt och arvsrätt följs det av vers 13  
Notera hur varje avdelning avslutas med en varning för dem som frestas till att bryta mot 
dessa regler och styr mot att tillämpa förtryck och orättvisa: 
De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller [redan i detta liv] sin buk med 
eld; de kommer att plågas i ett flammande bål! 
(4:10*) 
 
Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]... 
Men de som trotsar Gud och Hans Sändebud och överträder de gränser Han [har fastställt] 
skall föras till Elden och förbli där till evig tid – ett förnedrande straff väntar honom. 
(4:13-14*) 
 
 
Vidare fortsätter suran med kvinnans rättigheter och hur allvarligt det är att förtrycka en 
kvinna: 
...och ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling... 
Och lev med era hustrur  i vänskap och samförstånd... 
(4:19*) 
 
”Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd...” innebär att mannen inte får 
förtrycka kvinnan OCH även ska tåla hennes förtryck mot honom och ha tålamod med henne 
tills hon finner sitt lugn! Såsom Profeten brukade göra. Detta innebär självklart inte att du 
som man ska leva i evig förtryck och inte få något att säga om, men å andra sidan ska du 
inte blossa upp alls. Vidare förklarar versen att även om mannen ”fattar ovilja mot dem...” 
dvs slutar älska kvinnan så ska inte den rättvisa behandlingen upphöra bara för det. Och om 
skilsmässa är ett måste, begär då inte pengar eller liknande tillbaka utan lämna varandra på 
goda och vänskapliga villkor. Kom ihåg det löftet du gav din kära i förhållandets allra början: 
...och sedan hon har fått ert högtidliga löfte?”  
(4:21*) 
 
Härefter följer verser som talar om individens skydligheter samt ekonomiska rättigheter. 
TROENDE! Tillskansa er inte varandras egendom med orätt – inte heller [under sken av] 
regelrätta köpeavtal – och konkurrerar inte ihjäl varandra! [Glöm inte att] Gud har visat er 
stor nåd! 
(4:29*) 
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Den röda tråden följs sedan av ett antal riktlinjer så att en balans skapas och ingen kan 
utnyttja sina fördelar till att förtrycka den andre. 
 
Vilka är då riktlinjerna? 
Männen skall ha det totala ansvaret vad det gäller försörjning och omsorg, men i samspel 
med kvinnan. Både könen måste känna till sina rättigheter såsom skyldigheter. 
Om kvinnan däremot inte följer sina skyldigheter gäller följande: 
MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra 
företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare... 
Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte 
hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem 
handgripligen... 
(4:34*) 
 
Innebörden av ”tillrättavisa dem handgripligen” ska ske som sista utväg och endast när 
kvinnan har gjort något helt moraliskt. Att utnyttja detta om kvinnan höjer rösten eller 
vägrar laga middag är ren absurdum! Dessutom handlar det inte om sparkar eller slag, det 
skulle gå emot surans grundprincip. I sin sista predikan under avskedsvallfärden gav 
Profeten ordern om att handgripliga tillrättavisningar INTE fick tillgripas annat än om 
hustrun ”öppet gjort sig skyldig omoraliskt beteende” och att det då skulle ske ”på ett 
sådant sätt att hon inte tillfogades smärta” och bör utföras närmast som en symbolisk gest, 
t.ex med en tandborste, hård kram eller liknande. 
 
Vidare belyser suran föräldrarnas samt familjens och vännernas rättigheter. 
”...Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de 
behövande, mot grannen som står er nära...mot vännen vid er sida... 
(4:36*) 
 
Vilka är då käppen i hjulet eller fallgroparna för att kunna handla rättvist?  
[och inte] girigbukarna, som förmanar andra att hålla hårt om penningspåsen och gömmer 
undan vad Gud i Sin Nåd har skänkt dem... 
(4:37*) 
[Inte heller älskar Han] dem som ger av sin rikedom så att människor ser [och berömmer 
deras frikostighet] och som inte tror på Gud eller den Yttersta dagen... 
(4:38*) 
 
Fallgroparna är snålhet samt högmodighet; Den som är snål eller sitter på höga hästar kan 
omöjligt agera rättvist i sina handlingar. 
 
Vers 58 är slutsatsen på allt det ovannämnda: 
GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, 
när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, föträffligt är det som Gud förmanar 
er till. Gud hör allt, ser allt. 
(4:58*) 
 
Sedan tar suran en märklig inriktning.  
Låt då dem kämpa för Guds sak som är villiga att ge upp detta jordiska liv för att vinna 
evigheten! Vare sig han stupar eller segrar, skall Vi skänka den som kämpar för Guds sak en 
riklig belöning. 
(4:74*) 
 
Vad har detta med rättvisa att göra? Vi läser vidare: 
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Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som 
ropar: ”Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, 
sänd oss i Din nåd en hjälpare!” 
(4:75*) 
 
Märkligt nog så nämns samtliga krigsregler i denna sura. Hur kommer det sig?  
Det är nämligen kvinnan som skapar och formar ”krigaren”. Vi pratar då inte om krigslystna 
eller blodtörstiga krigare utan en som kämpar för det goda och för att bringa rättvisa till/i 
samhället. Krigaren kan då vara både man som kvinna. Krigare har alltså här olika 
betydelser beroende på kontext men vars huvuduppdrag är att frambringa fred och rättvisa.  
 
Men om ett militärt krig är ett måste så gäller regler även här, såsom att fienden ska 
behandlas med respekt och barmhärtighet! 
 
TROENDE! När ni går ut för [att kämpa för] Guds sak, säg inte till den som hälsar er med 
fredshälsningen, utan att ha förvissat er [om rätta förhållandet]: ”Du är inte en av de 
troende”... 
(4:94*) 
 
I samband med detta uppmanade Profeten att vid ett självförsvar så får man inte under 
vilka omständigheter som helst döda gamla, kvinnor eller barn. Man får inte bränna 
egendomar eller demolisera hus. Ingen får komma till skada i sina tempel såsom präster 
eller vanliga tillbedjare. 
  
Vidare nämner Gud dem svaga eller minoriteterna i samhället. Deras rättigheter belyses 
starkt i samband med en händelse som skedde i Medina på Profetens tid; Tre bröder från 
Medina, alla muslimer, hade stulit en krigssköld och spontant lägger muslimerna skulden på 
en jude från staden. Då uppenbarades dessa verser för att tillrättavisa muslimernas felaktiga 
och orättvisa agerande: 
 VI HAR uppenbarat Skriften med sanningen för dig [Muhammad], för att du skall döma 
mellan människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse. Men försvara inte dem som sviker...  
(4:105*) 
Men om någon begår ett fel eller en synd och sedan skjuter skulden för [den] på en 
oskyldig, bär han [ansvaret för] förtal och en uppenbar synd. 
(4:112*) 
 
Dvs rättvisa gäller för alla; muslimer som icke-muslimer! 
TROENDE! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till 
skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter... 
(4:135*) 
 
Slutligen vill jag avsluta denna föreläsning med en mycket märkbar notering. Majoriteten 
eller rättare sagt 42 av Guds 99 attribut nämns i denna sura. Attribut som har samband med 
kunskap, visdom, makt, barmhärtighet och rättvisa. Kan vara värt att reflektera över. 
 
Wa assalaamo aleikom wa Rahmat Allah!  
 
 
 
 
 
* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 


