© NMKKF
‛Irfān-ul-Qur’ān

ISBN 978-82-998540-6-1

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om
kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.
Kopiering i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar og inndragning, og
kan straffes med bøter eller fengsel.

Åpningen
Kapittel: 1
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 5

Enheter: 1
Vers: 7

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. All lovprisning er for Allah alene, Forsørgeren av alle verdener,
2. den mest Barmhjertige, den evig Nåderike,
3. Herren over dommens dag.
4. (Å, Allah!) Deg alene tilber vi, og av Deg alene søker vi hjelp.
5. Vis oss den rette veien,
6. veien til dem som Du har skjenket Din gunst,
7. ikke til dem som er blitt rammet av vreden, og ei heller de villfarnes.

Del: 1

Kua
Kapittel: 2
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 87

Enheter: 40
Vers: 286

Del: 1, 2 og 3

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. (Dette er) den praktfulle skriften, hvori det ikke er noen mulighet for tvil. (Den er) en
rettledning for de gudfryktige:
3. de som tror på det usette og forretter tidebønnen (ved å oppfylle alle dens krav) og avser av
det Vi har gitt dem (for Vår sak),
4. og de som tror på alt det som er deg åpenbart, og alt det som er blitt åpenbart før deg, og
som har (fullkommen) forvissning om det hinsidige.
5. Disse er de som følger rettledningen fra Herren sin, og disse er de som vil oppnå den sanne
framgangen.
6. Sannelig, de som har overgitt seg til vantroen, det er det samme for dem om du advarer
dem, eller om du ikke advarer dem, de vil ikke tro.
7. Allah har satt et segl på hjertet deres og ørene deres (som et resultat av deres eget valg), og
det er satt et forheng foran øynene deres. Og for dem er en hard pine i vente.
8. Og blant folk er der (også) noen slike som sier: «Vi tror på Allah og på dommens dag!»,
enda de ikke er troende (i det hele tatt).
9. De ønsker å lure Allah (Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلمI og de troende, men de lurer kun seg selv (i
virkeligheten), og de er ikke engang klar over det.
10. I hjertet deres er det en sykdom, så Allah har forverret sykdommen deres. For dem er der
en smertefull pine fordi de pleide å lyve.
11. Når det blir sagt til dem: «Ikke spre ufred i landet!», sier de: «Det er jo vi som forbedrer.»
12. Ta dere i akt! Sannelig, det er de som sprer ufred, men de har ingen følelse (av det) i det
hele tatt.
13. Og når det blir sagt til dem: «Tro, slik som (andre) folk har antatt troen!», sier de: «Skal vi
også tro (slik) som de idiotene har antatt troen?» Vit! I sannhet, de er selv idiotene, men de
aner det ikke (om sin idioti og nedrighet).

I

Andreleddet i genitivsuttrykket er underforstått i dette verset, og det er: Sendebudet.
Ordene: «De ønsker å lure Allah!», betegner: «De ønsker å lure Allahs Sendebud!».
De fleste ledende autoritetene i fortolkningens verden har konkludert med denne betydningen.
Se fortolkningene: Qor~obi, Bey\āwi, Baghawi, Nasafi, Kashshāf, Mahari, Zād-al-masīr og Khāzin.

14. Og når de (hyklerne) møter de troende, sier de: «Vi har (også) antatt troen!», men når de
møter djevlene sine i det private, forsikrer de dem: «Vi er i sannhet sammen med dere, vi gjør
kun narr (av muslimene).»
15. Allah straffer dem for håningen deres og lar dem vandre fritt (så de selv kan møte sin
skjebne) – de raver omkring blindt i sin oppsetsighet.
16. Disse er de som har kjøpt villfarelsen i stedet for rettledningen, men handelen deres var til
ingen nytte, og de kjente ikke engang til veien (av nytte og profitt).
17. Eksemplet deres er lik en person som tenner en ild (i mørkets omkrets), men da den lyste
opp omgivelsene, tok Allah bort lyset deres og etterlot dem i totalt mørke. Nå ser de intet!
18. De er døve, stumme og blinde, så de vil ikke vende om (til den rette veien).
19. Eller eksemplet deres er lik et regn som skyller fra himmelen, hvor det er lag av mørke,
torden og lyn. De putter fingrene i ørene, av frykt for døden på grunn av tordenen, og Allah
har omringet de vantro.
20. Det virker som om lynet vil rykke bort synet deres. Når lynglimtet lyser opp (rundt dem),
begynner de å gå, og når mørket legger seg over dem, stanser de helt opp. Og hvis Allah ville,
kunne Han ha fratatt dem hørselen og synet fullstendig. Sannelig, Allah har fullstendig makt
til å gjøre alt.
21. Å, dere mennesker! Tilbe Herren deres, Han som skapte dere og dem som var før dere, så
dere må bli gudfryktige.
22. Han er Den som bredte ut jorden for dere som et gulv og reiste himmelen som en bygning
og skylte vann fra himmelen og med det brakte fram (flere sorter av) frukt for dere å spise.
Ikke likestill noe med Allah, når dere vet (hva sannheten er).
23. Og hvis dere er i tvil om den (skriften), som Vi har åpenbart for Vår (høytstående) tjener,
så kom med kun ett kapittel lik den. Og kall på (alle) hjelperne deres (for denne oppgaven)
utenom Allah hvis dere er sanne (i tvilen og fornektelsen deres).
24. Men hvis dere ikke makter å gjøre det, og aldri vil dere makte å gjøre det, så vokt dere for
ilden, hvis drivstoff er mennesker (vantro) og steiner (avgudsstatuene deres), som er forberedt
for de vantro.
25. Og (elskede Sendebud )صلى ﷲ عليه وسلم, bebud det gledelige budskapet til dem som tror og
handler rettskaffent, at for dem er det hager (av paradiset) som det flyter elver under. Når noe
frukt vil bli gitt til dem fra disse hagene for å spise, vil de si (ved å se på dens utseende):
«Dette er den samme frukten som vi ble forsynt med før (i jordelivet)!», mens de vil bli gitt
frukter som ligner (kun utseendemessig). I paradiset vil det for dem være rene hustruer, og de
vil bo der for alltid.
26. Sannelig, Allah er ikke forlegen ved å legge ut et eksempel (for å forklare), om det skulle
være av en mygg eller noe mer (motbydelig) enn det. De troende vet godt at det eksemplet er
(en påvisning av) sannheten fra Herren deres. Men de som har tatt til seg vantroen, spør (når
de hører det): «Hva kan vel Allah mene med dette eksemplet?»

Slik holder Allah mange forvillet og rettleder mange med det samme eksemplet, og med dette
lar Han kun dem som (fra før av) er ulydige, bli i villfarelsen.
27. (Disse ulydige er) de som bryter pakten med Allah etter å ha gjort den høytidelig og kutter
av det (forholdet) som Allah har befalt å knytte, og de anstifter ufred i landet. Disse er de som
er taperne.
28. Hvordan kan dere fornekte Allah, enda dere var livløse, og Han ga dere liv, så vil Han få
dere til å dø og vil igjen bringe dere tilbake til livet, og så vil dere bli brakt tilbake til Ham?
29. Han er Den som skapte alt det som er på jorden, for dere. Deretter vendte Han Seg mot
høyere regioner (av universet) og formet dem fullkomment til syv himmelgrader. Og Han er
allvitende om alle ting.
30. Og (kom i hu) da din Herre sa til englene: «Jeg er i ferd med å sette Min forvalter på
jorden.» De sa ydmykt: «Vil Du sette en slik (som Din forvalter) på jorden, som vil anstifte
ufred i den og utgyte blod, enda vi er engasjert i å forherlige Din hellighet med å lovsynge
Din pris, og opphøyer Din hellighet (til enhver tid)?» Allah sa: «Jeg kjenner til alt det dere
ikke kjenner til!»
31. Og Allah lærte Adam navnene på alle (ting), så satte Han dem foran englene og sa: «Si
Meg navnene på disse tingene, hvis dere nå er sanne (i antakelsen deres).»
32. Englene sa ydmykt: «Hellig er Du (fri for mangler)! Vi har ingen kunnskap unntatt den
Du har lært oss. Sannelig, Du alene er den Allvitende, den mest Vise.»
33. Allah sa: «Å, Adam! Opplys dem (nå) om navnene på disse tingene!» Så da Adam hadde
opplyst dem om navnene på de tingene, sa Allah: «Sa ikke Jeg til dere at Jeg kjenner til alle
de skjulte realitetene av himlene og jorden, og også alt det dere synliggjør, og alt det dere
skjuler?»
34. Og (kom også i hu) da Vi beordret englene: «Knel med ansiktet ned i respekt for Adam!»
De knelte med ansiktet ned i respekt alle sammen unntatt Iblīs (Satan). Han nektet og viste
hovenhet, og (som følge av det) ble (han) en av de vantro.
35. Og Vi beordret: «Å, Adam! Bo du og din hustru i dette paradiset og spis av det dere begge
hva dere enn måtte ønske, og fra hvor dere enn måtte ville. Men gå ikke nær dette treet, ellers
så vil dere bli (inkludert) blant dem som overskrider grensen.»
36. Men Satan ristet dem vekk fra det stedet og fjernet dem fra det (lykksalige) stedet som de
var på. Og Vi beordret (til slutt): «Kom dere ned! Dere vil være fiender for hverandre, og nå
er det skjebnebestemt for dere at på jorden skal dere oppholde dere og tjene til livets opphold
til en fastsatt tid.»
37. Så lærte Adam seg noen ord (av ydmykhet og anger) fra Herren sin. Og Allah godtok
angeren hans. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.
38. Vi sa: «Kom dere ned fra paradiset alle sammen! Hvis det skulle komme til dere noen
rettledning fra Meg, hvem som enn følger rettledningen Min, over dem vil ingen frykt hvile
(besette), og ei heller vil de være sørgmodige.

39. Og de som vil vise vantro og forsverge Våre åpenbaringer, disse vil være ildens beboere.
De vil bli i den for alltid.»
40. Å, Israels barn! Kom i hu Min gunst som Jeg skjenket dere, og oppfyll det løftet (dere ga)
Meg, Jeg vil oppfylle det løftet (Jeg ga) dere. Og frykt alltid Meg alene.
41. Og tro på den (skriften) som Jeg har åpenbart (for Mitt Sendebud Mohammad صلى ﷲ عليه وسلم,
enda) den stadfester den (opprinnelige toraen) som dere har. Og vær ikke de første til å
fornekte den, og selg ikke Mine åpenbaringer for en liten (jordisk) pris. Og frykt alltid Meg
alene.
42. Og bland ikke opp sannheten med falskheten, og skjul ikke sannheten med vilje.
43. Og forrett tidebønnen og gi det pålagte bidraget og bøy dere sammen med dem som bøyer
seg.
44. Beordrer dere andre fromhet mens dere glemmer dere selv, enda dere resiterer skriften
(Allahs skrift)? Tenker dere da ikke etter?
45. Og søk (Allahs) hjelp gjennom tålmod og bønn. Og sannelig, dette er svært hardt, men
ikke for de ydmyke (hvis hjerte er blitt myk av Allahs kjærlighet og grepet av Hans frykt).
46. (De ydmyke er) de som er fullt forvisset om at de vil møte Herren sin, og til Ham skal de
vende tilbake.
47. Å, Israels barn! Kom i hu Min gunst som Jeg skjenket dere, og det at Jeg ga dere forrang
over alt folk (på deres tid).
48. Og frykt den dagen da ingen sjel vil være i stand til å gi noen kompensasjon på vegne av
noen andre, og ei heller vil noen forbønn bli godtatt fra den (som ikke har tillatelse fra Allah
til å gå i forbønn for noen), heller ikke vil noen kompensasjon bli godtatt av den (for dens
egen frelse). Og de vil ikke bli hjulpet (mot Allahs forordning).
49. Og (kom også i hu) da Vi reddet dere fra faraos folk, som pleide å påføre dere grusom
pine: De slaktet sønnene deres og beholdt døtrene deres i live. Og i dette var det en svær
(problemfylt) prøvelse fra Herren deres.
50. Og da Vi splittet havet for (å berge) dere, og (slik) berget Vi dere, mens Vi (samtidig)
druknet faraos folk for deres øyne.
51. Og (kom også i hu) da Vi gjorde en avtale med Moses for førti netter. Så etter Moses (da
han gikk inn i Herrens helligdom for å trekke seg tilbake i askese) tok dere kalven (som
tilbedelsesverdig), og dere var visselig svært ondsinnede.
52. (Selv) etter det unnskyldte Vi dere, slik at dere måtte vise takknemlighet.
53. Og den gang Vi tildelte Moses skriften og det (miraklet) som skilte mellom rett og galt,
for at dere måtte oppnå rettledningens vei.

54. Og da Moses sa til folket sitt: «Å, folket mitt! Sannelig, dere har opptrådt (svært)
ondsinnet mot deres egen sjel ved å ha tatt kalven (som tilbedelsesverdig), vend nå om i anger
til deres Skaper (den sanne Forsørgeren). Og drep hverandre (blant dere selv; slik at de som
holdt fast ved levemåten og ikke tilba kalven, som straff for frafall skal drepe dem som vendte
bort fra levemåten og tilba kalven). Denne (handlingen) er den beste (angeren) for dere i deres
Skapers øyne.» Så godtok Han angeren deres. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig
Nåderike.
55. Og da dere sa: «Å, Moses! Vi vil aldri tro på deg inntil vi får se Allah fullstendig utilslørt
(foran våre øyne)», så grep en torden dere (for dette – den ble dødsårsaken deres) mens dere
stod og så (det hende).
56. Så gjenopplivet Vi dere etter døden deres, for at dere måtte være (Oss) takknemlige.
57. Og (kom i hu) da Vi holdt skyenes skygge over dere (i dalen Tīha) og sendte manna og
vaktler ned til dere, så dere kunne spise av det rene Vi forsynte dere. Og de skadet ikke Oss i
det hele tatt (ved å være Oss ulydige og utakknemlige); derimot var de mot sin egen sjel
ondsinnede.
58. Og (kom i hu) da Vi sa: «Gå inn i denne byen, og spis fra den så mye dere måtte ønske fra
hvor dere enn måtte begjære, men gå inn i porten (til byen) ved å falle på kne med ansiktet
ned og si: '(Å, vår Herre!) Vi ber om tilgivelse (for alle våre synder)!' Vi skal da tilgi dere
(deres tidligere) synder og (i tillegg til det) skjenke de dydige enda mer (gunst og
velsignelse).»
59. Men de ondsinnede byttet det ordet som ble sagt til dem, med en annen frase, så Vi sendte
en katastrofe fra himmelen (i form av pest) over de ondsinnede fordi de var ulydige
(uavbrutt).
60. Og (kom også i hu) da Moses ba om vann for folket sitt, og Vi sa: «Slå med staven din på
steinen!» Så sprutet det ut tolv kilder fra den (steinen). Uten tvil, enhver klan kjente sin
drikkeplass. (Vi sa): «Spis og drikk av den forsyningen (som er gitt) av Allah, men ikke stift
ufred i landet.»
61. Og da dere sa: «Å, Moses! Vi kan aldri holde ut med kun én type mat (manna og vaktler),
be til Herren din (i vår favør) at Han skal frambringe for oss det som vokser fra jorden av
grønne urter, agurker, hvete, hvitløk, linser og løk.» Moses sa (til folket sitt): «Forlanger dere
noe mindreverdig i bytte mot noe verdifullt? (Hvis det er det dere ønsker, så) kom dere ned til
hvilken som helst by! Sannelig, der vil det nok være (tilgjengelig) alt det dere forlanger.» Og
det ble satt over dem fornedrelse og usselhet, og de pådro seg Allahs vrede fordi de pleide å
fornekte Allahs tegn og drepe profetene i urett. Dette også fordi de pleide å være ulydige og
(alltid) overskred grensen.
62. Visselig, de som antok troen, og de som var jøder, og kristne og sabeere, (alle av dem)
som antok troen på Allah og den ytterste dagen og handlet rettskaffent, de har belønning i
vente hos Herren sin, og ingen frykt vil være over dem, og ei heller vil de være sørgmodige.
63. Og (kom i hu) da Vi sluttet en høytidelig pakt med dere og hevet Sinaifjellet høyt over
dere; alt det Vi har gitt dere, hold fast ved det, og husk alt det som er (skrevet) i den (skriften
tora), slik at dere må bli gudfryktige.

64. Fortsatt vendte dere dere bort etter dette (denne høytidelige pakten og advarselen), og
hadde det ikke vært for Allahs velvilje og nåde over dere, ville dere visselig ha blitt ruinert.
65. Og (å, jøder)! Uten tvil, dere vet svært vel om dem av dere som overtrådte (påbudet om)
sabbaten, og Vi sa til dem: «Bli nå til fornedrede og foraktelige aper!»
66. Vi gjorde denne (hendelsen) til en advarende lekse for dem i deres samtid og for dem i
ettertid og en (kilde til) formaning for de gudfryktige.
67. Og (kom også i hu den hendelsen) da Moses sa til folket sitt: «Visselig, Allah beordrer
dere å ofre en ku.» De sa: «Holder du oss for narr?» Moses sa: «Jeg søker Allahs vern (mot)
at jeg skulle bli av de uvitende.»
68. Da sa de: «Be for oss til Herren din at Han skal gjøre det tydelig for oss hva slags ku det
skal være!» Moses sa: «Sannelig, Han beordrer at kua ikke må være gammel og ei heller ung
(kvige), men midt imellom (helt voksen). Fullfør nå det dere er blitt befalt!»
69. De sa (igjen): «Be til Herren din for oss at Han skal spesifisere hvilken farge den bør ha!»
Moses sa: «Han sier at kua må være gul, med dyp farge, (så attraktiv) at den behager dem som
ser den.»
70. (Denne gangen) sa de: «Be for oss til Herren din at Han må klargjøre for oss eksakt
hvilken ku det er, (for) vi er blitt i tvil om kua, og sannelig, hvis Allah vil, vil vi visselig bli
rettledet.»
71. Moses sa: «Allah forordner: '(Det er ingen dårlig ku, derimot) det er visselig en (edel) ku,
som ikke blir brukt for å pløye, og ei heller vanne åkeren, en frisk ku, flekkfri og feilfri.'» De
sa: «Nå har du kommet med sannheten.» Så de slaktet den, enda det virket som om de ikke
gjorde det.
72. Og da dere drepte en person, så begynte dere å krangle dere imellom (om hvem som
hadde skylden for det), og Allah var i ferd med å avsløre det dere holdt skjult.
73. Vi beordret: «Slå den (døde kroppen) med en del av den (kua)!» Det er slik Allah
gjenoppliver de døde (eller vil gi liv til de døde på oppstandelsens dag) og viser dere Sine
tegn, for at dere må ta i bruk forstanden og fornuften deres.
74. Men (selv) etter dette hardnet hjertet deres. Og (i hardhet) er de blitt lik steiner eller enda
hardere. Sannelig, blant steiner finnes det slike som det bryter ut elver av, og i sannhet, blant
dem finnes også slike (steiner) som sprekker så det spruter vann fra dem. Og sannelig, blant
dem finnes også slike som styrter ned i ærefrykt for Allah. (Akk! Hjertet deres er ikke engang
såpass myke, følsomme og milde), og Allah er ikke uoppmerksom på hva dere gjør.
75. (Å, muslimer!) Forventer dere at de (jødene) vil tro på dere, enda det var en gruppe blant
dem som hørte Allahs ord (toraen) og så etter å ha forstått den endret den (selv), enda de
visste godt (hva sannheten var, og hva de bedrev)?
76. Og (de har nådd det stadiet) at når de møter de troende, sier de: «Vi har (også) antatt troen
(på Profeten Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمsom dere)!», men når de er med hverandre i ensomheten,

sier de: «Beretter dere for dem (muslimene) om det Allah har foldet ut for dere (ved toraen
om æren og profetskapet til Profeten Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, så de kan bruke det som
argument mot dere hos Herren sin? Har dere ikke (såpass lite) vett?»
77. Er ikke de klar over at Allah vet godt om alt det de skjuler, og alt det de viser?
78. Og blant dem (jødene) er noen (av dem) analfabeter, som ingen kunnskap har (utenom det
falske som har gått fra øre til øre og munn til munn) om (betydningen og begrepsinnholdet til)
skriften. De vet kun å lese (skriften) verbalt og følger kun antakelser.
79. En alvorlig katastrofe venter dem som skriver skriften med sine egne hender og deretter
sier: «Dette er fra Allah!» kun for å tjene en liten sum for det. Og fordervelse for dem på
grunn av det (den skriften) som hendene deres har skrevet, og undergang for det (den
inntekten) de fortjener.
80. Og de (jødene) sier (også): «Ild (helvetes ild) vil ikke røre oss unntatt noen få antall
dager.» (Vel) spør (dem) du: «Har dere ervervet et (slikt) løfte hos Allah?» Da vil Han aldri
bryte løftet Sitt. Eller kommer dere med en beskyldning mot Allah som dere ikke engang vet
noe om selv?
81. Jo, sannelig! De som omfavner det onde og blir omringet av sine synder, disse er ildens
beboere. De vil være i den for alltid.
82. Og de som antar troen og handler rettskaffent, disse er paradisets beboere, de vil være i
det for alltid.
83. Og (kom i hu) da Vi sluttet en høytidelig pakt med Israels barn: «Ikke tilbe noen utenom
Allah! Og behandle foreldrene moralsk fortreffelig, og (vis) også (godhet) mot de nærstående
og de foreldreløse og de trengende. Tal om rettsindighet til alle folk (på en høflig og god
måte). Og forrett tidebønnen, og gi alltid det pålagte bidraget.» Så vendte dere ryggen til
(pakten) unntatt noen få av dere, og dere er sterkt imot (sannheten).
84. Og (kom i hu) da vi sluttet (også) denne høytidelige pakten med dere: «Dere skal ikke
utgyte hverandres blod (blant dere selv), og ei heller skal dere landsforvise folket deres (fra
deres hjem og byer).» Dere godtok (å oppfylle den), og dere var vitner til det.
85. Til tross for det, det er dere som dreper deres egne folk og forviser en gruppe av deres
egne fra deres hjemland, og videre hjelper dere (deres fiender) med synd og urett mot dem.
Og hvis de kommer til dere som fanger, løskjøper dere dem (slik at de skal stå i
takknemlighetsgjeld til dere), enda det var forbudt for dere å forvise dem fra deres hjemland.
Tror dere på noen deler av skriften og fornekter andre? Den som gjør så blant dere, hva kan
være hans straff unntatt nedverdigelse (og ydmykelse) i jordelivet og også på oppstandelsens
dag? De (slike folk) vil bli brakt tilbake til den mest grusomme pinen. Og Allah er ikke
uoppmerksom på handlingene deres.
86. Disse er de som har kjøpt jordelivet i bytte mot det hinsidige. Pinen deres vil ikke bli lettet
på, og ei heller vil de bli hjulpet.
87. Og sannelig, Vi ga Moses skriften (toraen) og sendte etter ham (mange) sendebud etter
hverandre. Og Vi ga også Jesus, sønn av Maria, innlysende bevis og styrket (og støttet) ham

ved Den Hellige Ånd. Og det som hendte hver gang det kom et sendebud med det (de
påbudene) som deres indre mislikte, til dere, var at dere ble hardnakkede, og dere forsverget
noen av dem, mens dere begynte å drepe andre.
88. Og jødene sa: «Hjertet vårt er pakket inn i et dekke!» (Nei), derimot har Allah forbannet
dem for deres opprør mot troen. Så det er svært lite de tror.
89. Og da skriften (Koranen) kom til dem fra Allah, som stadfester den (opprinnelige toraen)
de hadde hos seg – enda før dette pleide de å be for seier over de vantro (ved å lage den siste
Profeten Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمog Koranen som mellomledd) – da den samme Profeten
(Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمmed Koranen) kom til dem som de (allerede) gjenkjente, fornektet de
ham. Allahs forbannelse er over slike (bevisst) vantro.
90. Hvilken dårlig handel de gjorde med sin sjel; at de fornekter skriften Allah åpenbarer, kun
av sjalusi fordi Allah skjenker av Sin velvilje (Sine åpenbaringer) til den Han vil av Sine
tjenere. De pådro seg mangfoldig vrede, og de vantro venter en nedverdigende pine.
91. Og når det blir sagt til dem: «Tro på det (denne skriften) som Allah har åpenbart (nå)!»,
sier de: «Vi tror kun på den (skriften) som ble oss åpenbart.» Og de fornekter alle andre enn
den, enda denne (Koranen også er) sannheten (og) stadfester den (skriften i tillegg) som de
har hos seg. Spør (dem): «Så hvorfor har dere da drept Allahs profeter før dette, hvis dere nå
(virkelig) tror (på skriften dere har)?»
92. Og (faktum er det at) Moses brakte dere klare tegn. Så tok dere kalven (som
tilbedelsesverdig) etter ham, og dere er (visselig) onde.
93. Og da vi sluttet en høytidelig pakt med dere og Vi hevet Sinaifjellet høyt over dere (mens
Vi sa): «Hold fast ved det (denne skriften) som Vi har tildelt dere, og lytt etter (Våre påbud).»
Men de (høvdingene deres) sa: «Vi har lyttet, men ikke adlydt!» Og deres hjerte ble fylt med
kjærlighet til kalven på grunn av vantroen deres. (Kjære elskede )صلى ﷲ عليه وسلم, si (til dem):
«Svært ille er det dere blir beordret av deres (såkalte) tro hvis dere (virkelig) tror (på den).»
94. Si: «Hvis det hinsidiges hjem er reservert kun for dere i Allahs øyne og ikke for noen
andre, så ønsk dere døden (uten å frykte) hvis dere er sanne (om tanken deres)!»
95. Men aldri vil de ønske seg den på grunn av syndene (og grusomhetene) som hendene
deres har sendt i forveien (eller allerede har begått), og Allah kjenner fullstendig de
ondsinnede.
96. Og du vil visselig finne dem som er mest ærgjerrige etter å leve lengst mulig, (selv) mer
enn flergudsdyrkerne. Enhver av dem begjærer å bli tildelt et liv på tusen år. Men selv om han
blir tildelt et slikt langt liv, vil det fortsatt ikke klare å berge ham fra pinen. Og Allah er
allseende overfor alt det dere gjør.
97. Si: «Den som er Gabriels fiende, (han gjør urett) fordi han har brakt ned den (Koranen) til
ditt hjerte kun av Allahs påbud, den som stadfester de (skriftene) som var før den, og den er
for de troende en rettledning og et gledelig budskap.
98. Den som er en fiende av Allah, englene Hans og sendebudene Hans og Gabriel og Mikael,
Allah er i sannhet en fiende av (slike) vantro.»

99. Og sannelig, Vi har sendt ned til deg innlysende tegn, og ingen andre enn de ulydige
fornekter dem.
100. Og er ikke det så at hver gang de inngikk et løfte, så brøt en gruppe av dem det og kastet
det til siden? Faktisk tror ikke engang de fleste av dem.
101. Og (likeledes var det) da Sendebudet (Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمfra Allah kom til dem,
som stadfester den skriften (opprinnelige toraen) som de (allerede) hadde hos seg, at et parti
av (disse) skriftens folk kastet (den samme) skriften av Allah (toraen) bak ryggen sin som om
de ikke kjente den, (enda den toraen hadde bebudet dem om den siste Profeten, Mohammads
 صلى ﷲ عليه وسلمkomme).
102. Og de (jødene) begynte å følge det (svart magi) som djevlene pleide å framsi under
Salomos herredømme. Salomo var ikke vantro (på noen som helst måte), det var faktisk
djevlene som var vantro. De pleide å lære bort trolldom til folket og begynte også å følge den
(trolldommen), som ble sendt ned til to engler ved navn Hārōt og Mārōt i byen Babylon.
Ingen av de to lærte bort noe som helst til noen før de hadde sagt: «Vi er kun (for) fristelse, bli
derfor ikke vantro (ved å tro på den).» Til tross for det pleide de (jødene) å lære slik (svart
magi) av dem begge, ved den førte de til atskillelse mellom ektemann og hustru, enda de ikke
kan skade noen ved den unntatt med Allahs befaling. Og de lærer kun ting som er skadelig for
dem og ikke bringer dem noen profitt. Og sannelig, de visste (også) at den som ville kjøpe
denne (svarte magien eller vantroen), ikke ville ha noen del i det hinsidige. Og svært elendig
er det de har solgt sin sjel for (deres virkelige bedring, altså deres sanne framgang). Om de
bare visste (sannheten om denne handelen)!
103. Men hvis de hadde antatt troen og blitt gudfryktige, (selv lite grann av) belønningen fra
Allah ville ha vært langt bedre (enn alt dette). Om de bare visste (om denne hemmeligheten).
104. Å, troende! Ikke si: «Ra‛inā (gi oss Deres oppmerksomhet)!» (når dere ønsker den
hellige Profetens  صلى ﷲ عليه وسلمoppmerksomhet), men si heller ydmykt: «Onorna (velsign oss
med Deres sjenerøse blikk)!», og lytt godt fokusert etter (Hans Hellighets  صلى ﷲ عليه وسلمtale).
Og der er en smertelig pine for de vantro.
105. Verken de som ble vantro av skriftens folk, eller flergudsdyrkerne likte at det skulle stige
ned til dere noe godt fra Herren deres. Og Allah utvelger spesielt den Han vil, for Sin nåde, og
Allah er Herren over den uendelige, veldige velviljen.
106. Når Vi opphever et vers eller gjør at det blir glemt, (i begge tilfeller) bringer Vi et (annet
vers) bedre eller likt. Vet da ikke dere at Allah har fullstendig makt over alle ting?
107. Vet da ikke dere at herredømmet over himlene og jorden tilhører Allah alene, og at dere
har ingen venn og ei heller hjelper utenom Allah?
108. (Å, muslimer!) Ønsker dere også å stille Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمderes spørsmål slik
som Moses ble spurt før? Den som bytter troen med vantroen, har uten tvil forvillet seg bort
fra den rette veien.
109. Mange av skriftens folk begjærer å omvende dere tilbake til vantroen etter at dere har
antatt troen, på grunn av den sjalusien de har i hjertet sitt, til tross for at sannheten er blitt

svært tydelig for dem. Fortsett å bære over og overse helt til Allah sender befalingen Sin.
Sannelig, Allah har fullstendig makt over alle ting!
110. Og forrett tidebønnen, og gi det pålagte bidraget regelmessig. Og hvilken som helst from
handling dere sender i forveien, vil dere finne hos Allah. Sannelig, Allah ser alt det dere gjør.
111. Og de (skriftens folk) sier: «Ingen vil tre inn i paradiset unntatt den som er en jøde eller
en kristen.» Dette er deres falske håp. Si: «Bring beviset deres (for denne påstanden) hvis dere
er sanne (om dette håpet)!»
112. Jo, sannelig, den som undergir Allah hele sitt vesen fullstendig (overgir seg til ham)
mens han også besitter åndelig fullkommenhet, han vil finne sin belønning hos Herren sin. Og
ingen frykt vil være over dem, og ei heller vil de være sørgmodige.
113. Og jødene sier: «De kristne har ikke grunnlaget sitt på noe (ikke riktig tro)!», og de
kristne sier: «Jødene har ikke grunnlaget sitt på noe (ikke riktig tro)!», mens de (alle) leser
den samme skriften (åpenbart av Allah). Likeledes sier de (flergudsdyrkerne) som ikke har
noe (himmelsk) kunnskap i det hele tatt, det samme som dem. Allah vil dømme blant dem på
oppstandelsens dag om det de er uenige i.
114. Og hvem er mer ondsinnet enn den som forbyr å ihukomme Allahs navn i Hans moskeer
og strever for å legge dem øde? Det var ikke passelig for dem å gå inn i moskeene uten å
frykte (Allah). For dem er det fornedring i denne verden og en skrekkelig pine i den
kommende.
115. Og Østen og Vesten tilhører Allah alene. Så hvilken som helst retning dere vender dere
mot, er Allahs oppmerksomhet der (Allahs guddommelige Vesen stråler åpenbart i alle
retninger). Sannelig, Allah er altomfattende, allvitende.
116. Og de sier: «Allah har anskaffet Seg en sønn!» enda Han er helligere (enn å ha slike
behov). Derimot er alt det som er i himlene og på jorden, Hans (skapninger og eiendom), (og)
alt er Ham underdanig.
117. Han er Den som har skapt himlene og jorden, og når Han vil (skape) en ting, sier Han
kun til den: «Bli!», og den blir til.
118. Og de som ikke har kunnskap, sier: «Hvorfor taler ikke Allah til oss, eller hvorfor
kommer det ikke til oss (direkte) et tegn?» Likeledes sa folk før dem også lignende ord som
dem. Hjertet til (alle) disse er det samme! Vi har i sannhet gjort tegnene innlysende for dem
som er fullt forvisset.
119. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi har sendt deg med sannheten som en
bærer av det gledelige budskapet og som en advarer. Og du vil ikke bli spurt om helvetes
beboere.
120. Og jødene og de kristne vil aldri bli tilfreds med deg før du begynner å følge deres
religion. Si: «Sannelig, rettledningen (gitt) av Allah er (den sanne) rettledningen!» (For
tilhengernes utdanning ble det sagt:) «Og hvis (det umulige skulle bli mulig, at) du skulle
følge deres begjær etter at den kunnskapen har kommet til deg (fra Allah), da vil det ikke
være noen venn eller hjelper for å beskytte deg mot Allah.»

121. (Det finnes slike også) som Vi ga skriften til, de resiterer den slik som den har rett til å
bli resitert, disse er de som tror på den (skriften). Og de som fornekter den, det er de som er
taperne.
122. Å, Israels barn! Kom i hu Min gunst som Jeg skjenket dere, og (spesielt) det at Jeg ga
dere forrang over alt folk (på den tiden).
123. Og frykt den dagen da ingen sjel vil være i stand til å erstatte noe som helst på vegne av
noen andre, og ei heller vil noen løsepenger bli godtatt fra den (for dens egen frelse), og ikke
vil noen forbønn gagne den (uten Allahs tillatelse), og ei heller vil de bli hjulpet (mot Allahs
befaling).
124. Og (kom i hu) da Abrahams Herre testet ham med flere befalinger, som han oppfylte.
(Om dette) sa Allah: «Jeg skal gjøre deg til menneskehetens leder!» Abraham sa ydmykt: «Og
hva med mitt avkom?» Allah sa: «(Ja, men) Mitt løfte gjelder ikke overtrederne.»
125. Og (kom i hu) da Vi gjorde dette huset (Ka‛bah) til et sted å henvende seg til (og et
samlingssted) og en helligdom for fred og (beordret): «Lag det stedet der Abraham stod, til et
bønnested!» Og Vi beordret ettertrykkelig Abraham og Ismael: «Rens huset Mitt for dem som
sirkler rundt det, og dem som trekker seg tilbake i askese i dets helligdom, og for dem som
bøyer seg og faller på kne med ansiktet ned i tilbedelse.»
126. Og da Abraham ba: «Min Herre! Gjør den til fredens by, og velsign dens beboere med
forskjellige sorter av frukt, (altså) de av dem som antar troen på Allah og den ytterste dagen.»
Allah sa: «Og den som er vantro, skal Jeg la få nyte en liten tid av livet, deretter vil Jeg (på
grunn av hans vantro) drive ham mot helvetes pine. Og det er en svært elendig avslutning på
ferden.»
127. Og (kom i hu) da Abraham og Ismael reiste Ka‛bahs fundament (samtidig drev de og
ba): «Herren vår! Godta denne (ydmyke tjenesten) fra oss. Sannelig, Du er den Allhørende,
den Allvitende.
128. Herren vår! Gjør oss begge underkastet Din befaling, og gjør av våre kommende
generasjoner et samfunn som er bare Deg lydig. Og lær oss våre tilbedelsesritualer (og
pilegrimsferdens ritualer) og se (i nåde og tilgivelse) til oss. Sannelig, Du er den mest
Benådende, den evig Nåderike.
129. Herren vår! La oppstå blant dem fra deres egen midte det (siste og øverste) Sendebudet
(Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, som skal resitere for dem Dine åpenbaringer og lære dem skriften
og visdommen (logikk og god dømmeevne, gi dem erkjennelsesevne om de guddommelige
hemmelighetene) og rense og helliggjøre dem (deres hjerte og eget jeg). Sannelig, Du alene er
den Allmektige, den mest Vise.»
130. Og hvem er det som vender seg bort fra Abrahams religion, unntatt han som har gjort seg
besatt av dumhet! Og visselig, Vi utvalgte ham i denne verden, og i sannhet vil han i det
kommende også være av de nærstående som er høyt rangert.
131. Og da hans Herre beordret ham: «Underkast deg (Meg)!», sa han ydmykt: «Jeg
underkaster meg alle verdeners Herre!»

132. Og Abraham påla sine sønner dette som testament, og (det samme gjorde) Jakob:
«Å, mine sønner! Visselig, Allah har utvalgt for dere den (sanne) levemåten (islam). Så dø
ikke som noe annet enn muslimer (uansett tilstand).»
133. Var vel dere til stede (på den tiden) da døden nærmet seg Jakob, da han spurte sønnene
sine: «Hvem vil dere tilbe etter meg (min bortgang)?» De sa: «Vi skal tilbe din
tilbedelsesverdige Herre og dine forfedres, Abrahams og Ismaels og Isaks tilbedelsesverdige
Herre, som er den eneste tilbedelsesverdige Herren, og vi skal (alle) være underkastet Ham.»
134. De var et samfunn som har gått bort. De vil få det de fortjente, og dere vil få det dere
fortjener, og dere vil ikke bli forhørt om de henfarnes handlinger.
135. Og de (skriftens folk) sier: «Bli jøder eller kristne, da vil dere oppnå rettledningen.» Si:
«(Nei!) Derimot har vi omfavnet Abrahams religion, som var atskilt fra all falskhet og vendt
til Allah alene. Og han var ikke av flergudsdyrkerne!»
136. (Å, muslimer!) Si: «Vi har antatt troen på Allah og på det (den skriften) som er oss
åpenbart, og (også) på det som ble åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres
avkom, og også på det (de skriftene) som ble tildelt Moses og Jesus, og (dessuten) det som ble
tildelt de andre profetene fra Herren deres. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem (når det
gjelder å tro på dem), og vi har underkastet oss kun Ham (den eneste som fortjener å bli
tilbedt).»
137. Hvis de (også) tror på samme måte som dere har trodd på Ham, så vil de (visselig) bli
rettledet. Og hvis de vender bort, så (forstå at) de har kun satt seg imot. Allah er tilstrekkelig
for å beskytte deg mot deres ondskap, og Han er den Allhørende, den Allvitende.
138. (Si: «Vi er blitt farget i) Allahs farge! Og hvem sin farge er bedre enn Allahs? Og vi
tilber Ham alene.»
139. Si: «Krangler dere med oss vedrørende Allah, enda Han er Herren vår og Herren deres
(også)? Og for oss er våre verk, og for dere er deres verk, og vi er kun Ham oppriktig
hengivne.
140. (Å, skriftens folk!) Sier dere at Abraham, Ismael, Isak, Jakob og sønnene deres var enten
jøder eller kristne?» Si: «Hvem vet bedre, dere eller Allah?» Og hvem er mer ondsinnet enn
den som skjuler et vitnesbyrd som han har hos seg (i skriften) fra Allah? Og Allah er ikke
uoppmerksom på handlingene deres.
141. De var et samfunn som har gått bort. De vil få det de fortjente, og dere vil få det dere
fortjener, og dere vil ikke bli forhørt om de henfarnes handlinger.
142. De ufornuftige vil nå si: «Hva har fått disse (muslimene) til å vende seg bort fra sin
bønneretning (den hellige moskeen i Jerusalem), som de pleide å vende seg til (før)?» Si:
«Østen og Vesten (alt) tilhører Allah alene. Han leder den Han vil, til den rette veien.»
143. Og (muslimer), således har Vi gjort dere til det beste samfunnet (rettferdige mot alle med
toleranse, måteholdenhet og et velbalansert syn på tilværelsen), slik at dere kan bære
vitnesbyrd til menneskene, og (Vårt høytstående) Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمbærer vitnesbyrd til

dere. Vi bestemte bønneretningen som dere pleide å vende til før, kun for å gjøre det synlig
(ved en test) hvem som følger Sendebudet Vårt ()صلى ﷲ عليه وسلم, og hvem som snur på hælene.
Og denne (forandringen av bønneretningen) var i sannhet en stor sak, men ikke for dem som
Allah velsignet med rettledning (og evne til erkjennelse av de guddommelige sannhetene).
Det er ikke lik Allahs Verdighet å sløse bort troen deres (sånn uten videre). Sannelig, Allah er
mot menneskeheten svært hjertevarm, evig nåderik.
144. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVi har sett det strålende ansiktet ditt vende gang på gang
mot himmelen. Vi vil visselig vende deg mot den bønneretningen som du er tilfreds med.
Vend ansiktet ditt mot den hellige moskeen nå med det samme. Og (muslimer), hvor dere enn
måtte være, vend ansiktet deres mot den, og de som er blitt gitt skriften, vet definitivt at denne
(ordren om å forandre bønneretningen) er sannheten fra Herren deres. Og Allah er ikke
uoppmerksom på de handlingene de utfører.
145. Og om du skulle bringe alle mulige tegn til skriftens folk, ville de ikke følge
bønneretningen din, og du ville heller ikke følge deres bønneretning, og ei heller følger de
hverandres bønneretning. (For tilhengernes utdanning ble det sagt): «Og hvis (det umulige
skulle bli mulig), at du også skulle følge deres begjær etter at vitenen har kommet til deg, da
ville du i sannhet ha vært av dem som gjør urett (mot sin egen sjel).»
146. De som Vi har gitt skriften til, gjenkjenner (det siste) Sendebudet (ærverdige
Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمhøyaktelse og storhet) slik som de uten tvil gjenkjenner sine egne
sønner. Men sannelig, et parti av dem skjuler sannheten med vilje.
147. (Å, du som lytter!) Sannheten er fra Herren din, så vær aldri av dem som tviler!
148. Og for enhver er det (fastsatt) en retning for fokus, som han vender seg mot. Så skynd
dere derfor å ta ledelsen i å handle rettskaffent. Hvor dere enn kommer til å være, vil Allah
samle dere alle sammen. Sannelig, Allah har fullstendig makt over alle ting.
149. Og hvor du enn går ut fra (for å reise), vend ansiktet ditt i retning av den hellige moskeen
(når det er tid for tidebønnen). Og sannelig, dette er sannheten fra Herren din, og Allah er ikke
uoppmerksom på handlingene deres.
150. Og hvor du enn går ut fra (for å reise), vend ansiktet ditt i retning av den hellige moskeen
(når det er tid for tidebønnen). Og (muslimer!), hvor dere enn er, vend ansiktet deres i retning
av den, slik at folk ikke kan reise innvendinger mot dere, unntatt de av dem som overtrer
grensen. Så frykt dem ikke, frykt Meg alene, slik at Jeg fullbyrder Min gunst mot dere, og for
at dere må oppnå fullkommen rettledning.
151. Slik har Vi sendt Sendebudet (Vårt) til dere fra deres egen krets, som resiterer Våre
åpenbaringer for dere og renser og helliggjør dere (hjertet deres og eget jeg) og lærer dere
skriften og innprenter logikk og visdom i dere og opplyser dere (erkjennelsesevnen om de
guddommelige hemmelighetene og sannhetene), som dere ikke hadde anelse om.
152. Så kom Meg i hu, Jeg skal komme dere i hu. Og vær Meg alltid takknemlige, og vær
Meg aldri utakknemlige.
153. Å, troende! Søk alltid hjelp (fra Meg) ved tålmod og bønn. Sannelig, Allah er (alltid)
med dem som holder ut i tålmodighet.

154. Og si ikke om dem som blir drept for Allahs sak, at de er døde. (De er ikke døde!)
Derimot er de levende, men dere har ingen forståelse (av livet deres).
155. Og Vi vil visselig teste dere med noe frykt og hungersnød og med noe tap av rikdom og
liv og frukt. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, gi det gledelige budskapet til dem som tålmodig
holder ut.
156. (De er) dem som når de rammes av noen vansker, sier: «Sannelig, vi er Allahs
(eiendom), og Ham skal vi vende tilbake til.»
157. Disse er de som Herren deres lar regne velsignelser og nåde over. Og disse er de
rettledede.
158. Visselig, ßafā og Marwah er i sannhet blant Allahs tegn. Og den som utfører
pilegrimsferden (¤ajj) eller det hellige besøket (‛Omrah) i Allahs hus, ham er det ingen synd
på om han vandrer (går og løper mellom dem) begge. Og hvis en person gjør noe fromt ut av
sin glede, så er Allah i sannhet mest verdsettende, allvitende.
159. Sannelig, de som skjuler de tydelige tegnene og rettledningen sendt ned av Oss etter at
Vi har åpenbart dem klart for folk i skriften (Vår), disse er de som Allah forbanner (forviser
fra Sin nåde), og de som forbanner, sender også forbannelse over dem.
160. Men de som angrer, forbedrer seg og gjør (sannheten) kjent, vil Jeg tilgi. Og Jeg er den
mest Benådende, den evig Nåderike.
161. Sannelig, de som viste vantro (ved å skjule sannheten) og døde mens de var vantro, over
dem er Allahs, englenes og all menneskehetens forbannelse.
162. De skal være (fanget) i den (denne forbannelsen) for all evighet. Pinen deres vil ikke bli
lettet, og ei heller vil de få noen utsettelse.
163. Og deres tilbedelsesverdige Herre er Én (alene) Tilbedelsesverdig! Det er ingen
tilbedelsesverdig utenom Ham, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike.
164. Visselig, i himlenes og jordens skapelse og vekslingen av natten og dagen og i skipene
som seiler over havet med nyttig last for menneskene, og i vannet (regnet) som Allah skyller
ned fra himmelen, vekker Han til live jorden etter dens dvale, (den jorden) som Han har
strødd ut alle mulige dyr på, og i vindenes forandring av retning og i skyene som svever
mellom himmelen og jorden pliktbundet (under Allahs befaling) – visselig, i alt dette er det
mange tegn (på Allahs allmakt) for dem som eier forstand.
165. Og det finnes også slike blant folk som holder andre som Allahs likestilte, og de elsker
dem slik som kun Allah har rett til å bli elsket. Men de som tror, elsker Allah mer enn alt
annet (langt mer dypfølt enn noen andre). Og hvis disse ondsinnede noen gang kunne ha sett
når pinen (på den ytterste dagen) står for øynene deres, (da vil de nok bli klar over) at Allah er
all krafts Herre. Og visselig, Allah er hard med pinen.

166. Når de som ble etterfulgt (flergudsdyrkernes ledere), vil fjerne seg i avsky fra dem som
adlød dem, og (de alle) vil se pinen (Allahs pine) og alle deres midler vil bli kuttet bort fra
dem,
167. og tilhengerne (av flergudsdyrkerne) vil si (etter å ha sett denne avskyen): «Om vi bare
hadde fått en sjanse (til å vende tilbake til jorden), da skulle vi også ha vendt dem ryggen, slik
som de har gjort mot oss (i dag).» Slik vil Allah vise dem deres egne gjerninger som
samvittighetsnag. Og på ingen måte vil de kunne unnslippe fra helvete.
168. Å, menneskehet! Spis av det som er lovlig og rent på jorden. Og følg ikke i Satans
fotspor, han er visselig deres åpenlyse fiende.
169. Han beordrer dere kun å gjøre det som er ondt og uanstendig, og at dere skal si om Allah
det dere (selv) ikke har noe kunnskap om.
170. Og når det blir sagt til dem (de vantro): «Følg det som er sendt ned av Allah!», sier de:
«(Nei!) Derimot, vi skal heller følge den (veien) som vi så våre forfedre på!», selv om
forfedrene deres ikke hadde noen forståelse og ei heller rettledning.
171. Og eksemplet om å invitere disse vantro (til rettledningen) er liksom den som kaller på
noe (et dyr) som hører intet unntatt et rop eller et skrik. Døve, stumme og blinde er de, de har
ikke forstand.
172. Å, troende! Spis av de rene tingene som Vi har forsynt dere, og vis Allah takknemlighet
hvis det er Han dere tilber (og adlyder).
173. Han har kun gjort ulovlig for dere det selvdøde dyret og blod og svinekjøtt og det dyret
som man under slaktingen påkaller et annet navn enn Allahs over. Men den som er tvunget av
nød og er verken ulydig eller grenseovertreder, for ham vil det ikke være noen synd (om han
spiser til den grad at han berger livet sitt). Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
174. Sannelig, de som skjuler det (de versene av toraen) som Allah har åpenbart, og i bytte for
dem tar en ussel pris, disse spiser ingenting, de fyller kun sine mager med ild. Og Allah vil
ikke engang tale til dem og ei heller rense dem på oppstandelsens dag, og for dem er en
smertelig pine i vente.
175. Disse er de som har kjøpt villfarelsen istedenfor rettledningen og pinen istedenfor
tilgivelsen. Hva har gjort dem så utholdende i tålmod for ilden (helvetes ild)?
176. Dette er fordi Allah har sendt ned skriften med sannheten. Og sannelig, de som skaper
splid i skriften, de har kommet langt på vei som motstandere (av sannheten).
177. Fromhet er ikke bare å vende ansiktet mot øst eller vest! Derimot er sann fromhet at en
person antar troen på Allah, den ytterste dagen, englene, skriften (åpenbart av Allah) og
profetene og av Allahs kjærlighet bruker rikdommen (sin) på sine nærstående, de foreldreløse,
de trengende, veifarende, tiggerne og for (å befri slavers) hals og forretter tidebønnen og gir
det pålagte bidraget og holder et løfte når han inngår et, og viser tålmod under hardhet
(fattigdom) og i vansker (sykdom) og under kampens (jihāds) voldsomhet. Disse er de som er
de sanne, og disse er de gudfryktige.

178. Å, troende! Gjengjeld (loven om likestilling i straff) er foreskrevet dere om dem som blir
drept på urett vis: En fri mann for en fri mann, en slave for en slave og en kvinne for en
kvinne. Men hvis han (morderen) blir tilgitt noe (gjengjeld) av sin bror (den dreptes arvtaker),
så bør det bli fulgt opp på rett vis ifølge loven, og det bør bli betalt (blodpenger til den dreptes
arvtakere) på en ærbar måte. Dette er en lettelse og godhet fra Herren deres. Så hvem som enn
overgår grensen etter dette, for ham er en smertelig pine i vente.
179. Og det er (garanti av) liv for dere i gjengjeldsloven (gjengjeldsstraff for drap), å,
visdomsrike folk, slik at dere må vokte dere (for blodsutgytelse og forderv).
180. Det er dere foreskrevet at når døden kommer nær noen av dere, og han vil etterlate noe
eiendom etter seg, så bør han testamentere på en rimelig måte for foreldrene (sine) og
nærstående slektninger. Dette er pålagt de gudfryktige.
181. Og den som endrer det (testamentet) etter å ha hørt det, vil få endringens synd over seg
som endrer det. Sannelig, Allah er allhørende, allvitende.
182. Men hvis en person frykter noe partiskhet (til noens fordel) eller urettferdighet (mot
noens rett) av en testator, så ordner han forsoning mellom dem, så vil det ikke være noen synd
for ham. Visselig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
183. Å, troende! Fastene er foreskrevet dere slik som de var foreskrevet dem før dere, slik at
dere må bli gudfryktige.
184. (De er) et fastsatt antall dager. Så hvem enn av dere som er syke eller på reise, han må
fullføre det fastsatte antallet med (å faste) noen andre dager. Men de som ikke makter å faste,
for dem er det pålagt å bespise en trengende person som gjengjeld for det. Men den som gjør
noe (enda) bedre av sin egen glede, for ham er det bedre. Og å faste er bedre for dere hvis
dere begriper.
185. Måneden ramadan er den da Koranen ble sendt ned, som er rettledning for
menneskeheten, den inneholder klare tegn som leder (til den rette veien), og som skiller
(mellom sannheten og falskheten). Derfor må den av dere som opplever denne måneden, faste
i den, men den som er syk eller på reise, må fullføre antallet (ved å faste et likt antall) andre
dager. Allah ønsker letthet for dere og ønsker ikke hardhet for dere, og det for at dere skal
klare å fullføre det fastsatte antallet, og for at dere skal opphøye Ham for den rettledningen
Han har velsignet dere med, og slik at dere må bli takknemlige.
186. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, når Mine tjenere spør deg om Meg, (opplys dem): «Jeg
er nær! Jeg besvarer anroperens anrop når han anroper Meg. Så de bør omfavne Min lydighet
og ha fast tro på Meg, for at de må oppnå veien (som leder rett til målet for tørsten)!»
187. Det er gjort lovlig for dere å gå til hustruene deres om nettene i fastene. De er som en
kledning for dere, og dere er som en kledning for dem, Allah vet at dere brøt det betrodde når
det gjaldt deres egen rett. Men Han har vist dere nåde og unnskyldt dere. Så ha nå seksuelle
forhold med dem (om nettene i fastene uten noe hemning), og søk etter det Allah har
foreskrevet for dere. Og spis og drikk til den hvite tråden av daggry er tydelig for dere (skilt)
fra den svarte tråden (av natten), og fullfør så fasten til kvelden (kommer). Og avhold dere fra
å ha seksuell kontakt med hustruene deres når dere har trukket dere tilbake i aksese i

moskeen. Dette er grensene satt av Allah, så kom dem ikke nær (for å overtre dem). Slik
klargjør Allah Sine vers (tydelig) for menneskeheten, for at de må omfavne gudfryktighet.
188. Ikke fortær hverandres rikdom på urett vis, og ikke før rikdommen til autoritetene (som
bestikkelse), slik at dere kan sluke andres rikdom på ulovlig vis, enda dere vet (at det er synd).
189. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمFolk spør deg om nymånene. Si: «Dette er tegn for å anvise
tid for menneskene og for (å bestemme) pilegrimsmåneden, og det er ikke noe fromhet i at
dere går inn i husene deres fra baksiden (mens dere er i tilstanden i^rām). Derimot er fromhet
å handle rettskaffent (heller enn å gjøre slike meningsløse ritualer) og å tre inn i husene fra
deres inngangsdører, og alltid frykte Allah, slik at dere må oppnå framgangen.
190. Og kjemp (i selvforsvar) for Allahs sak mot dem som kjemper mot dere. Men ikke
overtre grensen! Sannelig, Allah liker ikke dem som overtrer grensene.»
191. Og (under kamp) drep (de militære vantro) hvor dere enn finner dem, og driv dem ut fra
det stedet som de drev dere ut fra. Og å anstifte ufred og forfølgelse er (en) verre (forbrytelse)
enn å drepe. Men kjemp ikke mot dem i nærheten av den hellige moskeen (det hellige huset
Ka‛bah) så lenge de ikke kjemper mot dere der. Men hvis de angriper dere, så drep dem; dette
er den rette straffen for (militære) vantro.
192. Men hvis de gir seg, så er Allah i sannhet mest tilgivende, evig nåderik.
193. Og fortsett å kjempe mot dem helt til det ikke finnes noe mer anstifting av ufred og
forfølgelse og levemåten (livssystemet og det religiøse systemet) blir underordnet Allah alene
(fred, sikkerhet og menneskerettigheter blir fullstendig etablert). Hvis de gir seg, da er
offensiv akt ikke tillatt unntatt mot de ondsinnede.
194. For en hellig måned er det en hellig måned til gjengjeld, og andre hellige ting krever
hverandre til gjengjeld. Så om noen gjør dere noen urett, kan dere også gjøre ham urett, men
kun i den grad han har gjort mot dere. Og frykt Allah, og vit at Allah er med dem som frykter
Ham.
195. Og gi for Allahs sak, og kast ikke dere selv i tilintetgjørelsen med deres egne hender, og
ta til dere fromhet. Visselig, Allah elsker de dydige.
196. Og fullfør (ritualene for) pilegrimsferden og det hellige besøket for Allah. Men hvis dere
blir hindret (på veien), så (send til slakting) det offerdyret som er tilgjengelig. Og barber ikke
hodet deres før offerdyret når stedet sitt. Men den som er syk av dere eller har noe smerte i
hodet (og barberer hodet før den angitte tiden), han må gjengjelde det med å faste eller gi
almisse eller et offer. Den av dere som i fredelig tilstand drar nytte av å kombinere det hellige
besøket med pilegrimsferden, bør (ofre) det offerdyret som er tilgjengelig. Men den som ikke
klarer dette heller, må faste tre dager i løpet av pilegrimsdagene og syv dager etter å ha vendt
tilbake fra pilegrimsferden, det blir totalt ti (faster). Denne (lettelsen) er for den hvis familie
ikke bor i nærheten av den hellige moskeen (ikke er beboer av byen Mekka). Og frykt Allah,
og vit at Allah gir hard pine.
197. Noen måneder er fastsatt for pilegrimsferden (shawwāl, żol-qa‛dah og de ti første dagene
av żol-^ijjah). Den som (i de månedene) bestemmer seg for å gjennomføre pilegrimsferden og
gjør den pålagt for seg, han må ikke ha samleie med kvinner og ei heller begå (noen annen)

synd og ikke krangle med noen under pilegrimsdagene. Og hva dere enn gjør av godt, så vet
Allah det svært vel. Og samle reisegods for reisen (mot det hinsidige), sannelig, det beste
reisegodset er gudfryktighet. Frykt Meg, å, dere visdomsrike!
198. Og det er ingen synd for dere om dere søker deres Herres velvilje (ved handel i løpet av
pilegrimsdagene). Når dere vender fra ‛Arafāt, så nevn Allah ved det hellige veimerket
(Mozdalifah), og kom Ham i hu slik som Han har rettledet dere. Og sannelig, dere vandret
villfarende før.
199. Vend tilbake etter å ha gått til det stedet som alle andre vender tilbake fra, og be Allah
om tilgivelse (svært ivrig). Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
200. Og når dere har fullført pilegrimsritualene, så kom Allah i hu lidenskapelig (i Minā) slik
som dere kommer i hu forfedrene deres (med stor begeistring), eller kom (Allah) i hu med
enda dypere følelser. Det er noen blant folk som sier: «Vår Herre! Gi oss goder i denne
verden!» For slike er det ingen andel i det kommende.
201. Og det er noen andre av dem som ydmykt sier: «Vår Herre! Gi oss det gode i denne
verden og det gode i det hinsidige, og frels oss fra helvetes pine.»
202. Disse er de som har en andel i sin (fromme) fortjeneste, og Allah er snar med
avregningen.
203. Og kom i hu Allah (svært mye) i løpet av de (disse) talte dagene. Hvis noen haster (med
å returnere fra Minā) etter kun to dager, for ham er det ingen synd, og den som forlenger det
noe, for ham er det heller ingen synd, dette gjelder den som omfavner gudfryktighet.
Og fortsett å frykte Allah, og vit at dere vil alle sammen bli samlet hos Ham.
204. Og blant folk finnes det også noen hvis snakk virker behagende for deg i jordelivet, og
som holder Allah som vitne på det som finnes i hjertet hans, enda han egentlig er veldig
trettekjær.
205. Og når en slik vender bort (fra deg), løper han rundt i landet for å stifte ufred (på alle
mulige måter) og ødelegge avlinger og liv. Og Allah liker ikke ufred.
206. Og når det blir sagt til ham (vedrørende hans ondsinnethet og urostifting): «Frykt
Allah!», driver hans arroganse ham til å begå enda flere synder. Derfor er helvete tilstrekkelig
for ham, og det er visselig en elendig bolig.
207. Og det finnes også (i motsetning til dette) slike blant folk som til og med selger livet sitt
for å oppnå Allahs behag. Og Allah er svært hjertevarm mot tjenerne Sine.
208. Å, troende! Tre inn i islam fullt og helt, og følg ikke i Satans fotspor, han er i sannhet
deres erklærte fiende.
209. Og hvis dere feiler selv etter at Våre klare tegn har kommet til dere, så vit at Allah er
allmektig, mest vis.

210. Venter de kun på at Allah (Allahs pine) skal komme over dem i skyenes dekke og
englene også (skal nedstige), og at hele saken skal bli avgjort? Og til Allah vil alle affærer bli
brakt tilbake.
211. Og spør Israels barn hvor mange klare tegn Vi ga dem! Men den som bytter bort Allahs
gunst etter at den har kommet til ham, (ham) er Allah i sannhet hard med å påføre pinen.
212. For de vantro har jordelivet blitt gjort svært attraktivt, og de gjør narr av de troende. Men
de som har omfavnet gudfryktighet, vil stå langt høyere i rang enn dem på oppstandelsens
dag. Og Allah tildeler til hvem Han enn vil, uten å måle på det.
213. Alle folk var enige om den samme levemåten (i begynnelsen), (men da uenigheten
oppstod blant dem), sendte Allah profeter som bærere av gledelige budskaper og advarsler og
sendte ned med dem skriften basert på sannheten, slik at den kunne avgjøre de sakene som de
var uenige om. Men kun de folkene som fikk den skriften tilsendt, sa seg uenige i den, til tross
for at det hadde kommet klare tegn til dem. (Og uenigheten deres var basert kun på) gjensidig
hat og sjalusi, så Allah klargjorde med Sin beordring den saken av sannheten for de troende
som de hadde vært uenige om. Og Allah veileder dem Han vil, til den rette veien.
214. Tenker dere at dere vil tre inn i paradiset (sånn uten videre, uten noe prøvelse), enda dere
ikke har gjennomgått den tilstanden som de som har gått bort før dere, har gjennomgått?
De ble rammet av mange forskjellige hardheter og lidelser, og de ble rystet såpass at selv
sendebudet og de troende som var sammen med ham, skrek ut: «Når vil Allahs hjelp
komme?» Ta dere i akt! Sannelig, Allahs hjelp er nær.
215. De spør deg om hva de skal bruke (for Allahs sak), si: «Hvor mye dere enn bruker, (er
riktig), men de som fortjener det, er foreldrene deres og nære slektninger og foreldreløse og
de trengende og de veifarende. Og hva dere enn gjør av godt, så vet sannelig Allah det svært
godt.»
216. Det er dere foreskrevet å kjempe (i selvforsvar, etablere fred, eliminere vold og ufred),
enda dere føler motvilje mot det. Det kan være at dere misliker en ting som (egentlig) er bra
for dere. Og det er mulig at dere foretrekker noe som (egentlig) er dårlig for dere. Og Allah
vet svært godt, og dere vet ikke.
217. De spør deg om befalingen om å kjempe i den hellige måneden, si: «Å kjempe i den er
en stor synd, men å hindre folk fra Allahs vei og å fornekte Ham og å hindre dem fra den
hellige moskeen (Ka‛bah) og å drive ut dens beboere fra den er større synd (enn det) i Allahs
øyne.» Og denne anstiftingen av ufred er verre enn blodsutgytelse. Disse (vantro) vil alltid ha
gående krig mot dere helt til de klarer å vende dere fra levemåten deres, hvis de skulle makte
så. Og de av dere som vender seg fra sin levemåte og dør som vantro, alle deres gjerninger vil
bli null verdt både i denne verden og i den hinsidige. Og disse er helvetes beboere, de skal
leve i det for alltid.
218. Sannelig, de som antok troen og utvandret for Allahs skyld og anstrengte seg hardt for
Allahs sak, disse håper på Allahs nåde. Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
219. De spør deg om alkoholdrikk og pengespill, si: «Det ligger stor synd i dem begge og noe
(jordisk) profitt for folk, men synden i dem er større enn profitten!» Og de spør deg også om
hva de bør bruke, si: «(Bruk) det som er igjen etter at dere har dekket behovene deres.» Slik
klargjør Allah Sine befalinger for dere, for at dere må tenke dypt gjennom det –

220. (deres dyptgående tanker bør handle om både) det dennesidige og det hinsidige. Og de
spør deg om de foreldreløse, si: «Det er bedre å ordne saken for dem, og hvis dere assosierer
dem med dere selv (i underhold og forretning), så er de brødrene deres. Og Allah kan skille
den som ødelegger, fra den som bygger opp. Og hvis Allah hadde villet, kunne Han ha satt
dere i nød. Visselig, Allah er allmektig, mest vis.»
221. Og gift dere ikke med flergudsdyrkende kvinner før de blir muslimer. Sannelig, en
muslimsk slavepike er bedre enn en (fri) flergudsdyrkende kvinne, uansett hvor behagende
hun måtte virke for dere. Og ikke gift bort (muslimske kvinner) til flergudsdyrkere før de
vedtar islam. Og en muslimsk slave er i sannhet bedre enn en flergudsdyrker, selv om han
skulle virke behagende for dere. Disse (flergudsdyrkerne og de vantro) kaller dere til helvete,
mens Allah med sin bestemmelse inviterer dere til paradiset og tilgivelsen og forklarer Sine
vers klargjørende til folk, for at de må få fatt i formaningen.
222. Og de spør deg om menstruasjonen, si: «Det er urenhet, så hold dere unna kvinnene
under menstruasjonen, og gå dem ikke nær før de er blitt rene. Og når de har vasket seg rene,
så gå til dem fra den veien Allah har tillatt dere.» Sannelig, Allah elsker dem som angrer
svært mye, og Han elsker dem som holder seg svært rene.
223. Kvinnene deres er åkrene deres, så kom hvordan dere enn måtte begjære til åkrene deres.
Og ordne noe reisegods for dere selv for det kommende, og underordne deres indre Allahs
frykt og vit at dere må møte opp hos Ham. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, gi det gledelige
budskapet til de troende (at deres oppmøte hos Allah vil være nyttig for dem).
224. Og på grunn av edene deres skal dere ikke bruke (navnet til) Allah som en unnskyldning
for å hindre dere selv fra å gjøre godt (mot folk), å bli gudfryktige og å forsone folk. Og Allah
er allhørende, allvitende.
225. Allah vil ikke holde dere ansvarlige for deres formålsløse eder, men Han vil visselig
holde dere ansvarlige for de edene som blir avlagt med seriøs intensjon i hjertet deres. Og
Allah er mest tilgivende, mest overbærende.
226. Og for dem som sverger på at de ikke skal nærme seg hustruene sine, er det en fire
måneders revurderingsperiode; hvis de gjenopptar forholdet sitt (i løpet av denne perioden), så
er Allah mest tilgivende, evig nåderik.
227. Men hvis de blir fast bestemte på skilsmisse, så er Allah i sannhet allhørende, allvitende.
228. Og de fraskilte kvinnene skal holde seg tilbake i tre menstruasjonssykluser, og det er
ikke tillatt for dem å skjule det Allah har skapt i deres livmor, hvis de tror på Allah og den
ytterste dagen. Og i løpet av denne perioden har ektemennene deres mer rett til å ta dem
tilbake (igjen) i ekteskapelig bånd hvis de bestemmer seg for å forsones. Og ifølge skikken
har kvinnene også rett over mennene slik som mennene har rett over kvinnene. Likevel har
mennene et fortrinn framfor dem. Og Allah er allmektig, mest vis.
229. Skilsmisse er (kan tilbakekalles) kun to ganger. Ha deretter hustruen værende med ære (i
ekteskapets bånd), eller la henne gå med godhet. Og det er ikke tillatt for dere å ta tilbake noe
av det dere har gitt dem, unntatt hvis begge partene frykter at de (nå ved å holde på det
ekteskapelige båndet) ikke vil klare å overholde Allahs grenser. Hvis dere frykter at begge

ikke vil klare å overholde Allahs grenser, da er det ingen synd for noen av dem hvis hustruen
(selv) gir opp noe som erstatning for å befri seg selv (fra dette smertefulle ekteskapsbåndet).
Dette er grensene satt av Allah, så overtre dem ikke. Og de som overtrer Allahs grenser, det er
de som er ondsinnede.
230. Hvis han gir skilsmisse (for tredje gang), vil hun ikke være lovlig for ham før hun gifter
seg med en annen mann enn ham. Men hvis han (den andre ektemannen) også gir henne
skilsmisse, i et slikt tilfelle vil det ikke være noen synd for dem begge (den tidligere
ektemannen og kvinnen) hvis de går tilbake (til hverandre i ekteskapsbånd), under
forutsetning av at begge (nå) mener at de vil klare å overholde Allahs grenser. Dette er Allahs
(fastsatte) grenser, som Han forklarer for dem som har viten.
231. Og når dere gir skilsmisse til kvinner og de når (fullføringen av) venteperioden sin, så ha
dem da enten værende (i ekteskapsbåndet) på sjenerøst vis, eller la dem gå på ærbar måte. Og
hold dem ikke igjen kun for å påføre dem lidelse, slik at dere kan gjøre (dem) urett, og den
som gjør så, har faktisk gjort urett mot sin egen sjel. Og lag ikke Allahs påbud til spøk, og
kom i hu Allahs gunst som Han har skjenket dere, og den skriften som Han har sendt ned til
dere, og visdommen (visdommens perler som Han har belært dere). Han formaner dere (om å
følge disse prinsippene). Og frykt Allah, og vit at Allah i sannhet er allvitende.
232. Og når dere gir skilsmisse til kvinner og de når (fullføringen av) venteperioden sin, så
forhindre dem ikke i å gifte seg på nytt med (sine tidligere eller) en (nyvalgt) mann når de seg
imellom er blitt enige ifølge den islamske loven. Dette er en formaning for den av dere som
tror på Allah og den ytterste dagen. Dette er mest purt og rent for dere. Og Allah vet, og dere
vet ikke (svært mange ting).
233. Og mødrene skal amme sine barn i to hele år, denne (befalingen) er for den som ønsker å
fullføre ammeperioden. Og ammende mødres mat og klær er pålagt faren ifølge skikken.
Ingen sjel skal bli belastet mer enn det den evner, (og) ikke bør moren og ei heller faren
utsettes for påkjenning på grunn av barnet; samme rettslige påbud gjelder arvtakerne også.
Hvis moren og faren begge to av gjensidig enighet og rådslagning ønsker å avvenne (før to
år), så vil det ikke være noen synd for dem. Og hvis dere bestemmer dere for å la barna deres
dies (av en amme), så vil det heller ikke være noen synd for dere, så lenge dere betaler dem
det dere pleier å gi ifølge skikken. Og frykt Allah, og vit at Allah er allseende overfor alt det
dere gjør.
234. Og de av dere som dør og etterlater enker, de (enkene) skal holde seg ventende i fire
måneder og ti dager. Når de har nådd sin ventefrist, da vil det ikke være noe ansvar overfor
dere for hva de ordner for seg selv, ifølge den islamske loven. Og Allah er vel underrettet om
det dere gjør.
235. Og det er ingen synd for dere om dere gir et hint om ekteskapsfrieri (selv under
venteperioden) til en slik kvinne, eller om dere skjuler det (den ideen) i hjertet deres. Allah
vet at dere snart vil nevne det for dem, men ikke inngå noe løfte med dem i hemmelighet
unntatt at dere sier til dem (et hint) om det ifølge den islamske loven. Og ikke beslutt noen
ekteskapspakt (under denne tiden) før den fastsatte ventetiden er over. Og vit at Allah vet
også om det som er i hjertet deres. Fortsett å frykte Ham, og vit at Allah er mest tilgivende,
mest overbærende.

236. Det hviler ingen synd over dere hvis dere gir skilsmisse til kvinnene (i ekteskapsløftet)
før dere rører dem eller fastsetter brudegaven deres. (I et slikt tilfelle) gi dem en passende
forsørgelse, det er (pålagt) den rike ifølge hans råd og den fattige ifølge hans råd. (Uansett
tilfelle) skal denne forsørgelsen gis på sømmelig vis; dette er obligatorisk for de dydige.
237. Og hvis dere gir dem skilsmisse før dere har rørt dem, men har fastsatt brudegaven deres,
da er det nødvendig at dere gir halvparten av brudegaven som dere har fastsatt, dersom ikke
de selv ettergir (sin rett) eller han (ektemannen) som har ekteskapsbåndet i sin hånd, ettergir
(at han betaler mer enn halvparten eller hele). Og (å, menn!) hvis dere ettergir, så står det
nærmest gudfryktighet! Og aldri glem å være velvillige mot hverandre (selv under slike tunge
perioder). Visselig, Allah er allseende overfor hva dere enn gjør.
238. Vær påpasselig med alle tidebønnene, spesielt den midtre tidebønnen. Og stå foran Allah
som fullstendig undergitt og ærbødige.
239. Hvis dere skulle være i en tilstand av frykt, så (forrett tidebønnen) enten til fots eller
ridende (slik som det går), men når dere kommer i en tilstand av trygghet, så kom i hu Allah
på de måtene som Han har lært dere, dem som dere ikke ante om (før).
240. Og de av dere som dør og etterlater enker, må få skrevet testament til fordel for sine
enker (før dere dør), slik at enkene skal bli forsørget for et år og ikke bli kastet ut av husene
sine. Men hvis de forlater (av egen vilje), er det ingen synd for dere i det de gjør for seg selv,
ifølge skikken. Og Allah er allmektig, mest vis.
241. Og fraskilte kvinner må også bli forsørget på en rettferdig måte; dette er obligatorisk for
de gudfryktige.
242. Slik klargjør Allah Sine befalinger for dere, for at dere må forstå.
243. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHar du ikke sett de folkene som gikk ut av husene sine i
frykt for døden, enda de var flere tusen? Allah beordret dem: «Dø!» (og de døde alle mann).
Deretter vekket Han dem til live. Sannelig, Allah er full av velvilje mot menneskeheten, men
de fleste av menneskene viser (Ham) ikke takknemlighet.
244. Og (å, muslimer!) kjemp for Allahs sak og vit at Allah er allhørende, allvitende.
245. Hvem er den som vil låne Allah et vakkert lån? Så vil Han øke det for ham i mangfold,
og Allah er Den som reduserer og forøker (deres forsyning), og til Ham vil dere bli brakt
tilbake.
246. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHar du ikke sett den gruppen av Israels barn som kom etter
Moses' tid? Da de sa til profeten sin: «Bestem en konge for oss, så vi kan kjempe (under hans
ledelse) for Allahs sak», sa profeten (til dem): «Måtte det nå ikke bli slik at å kjempe blir
påbudt dere og dere nekter å kjempe!» De sa: «Hva er i veien med oss at vi ikke skulle
kjempe for Allahs sak, enda vi er blitt atskilt fra hjemmene og barna våre?» Men da
kjempingen ble dem påbudt, vendte de bort alle sammen unntatt noen få. Og Allah kjenner
svært godt til de ondsinnede.
247. Og profeten deres sa til dem: «Allah har bestemt Saul som konge for dere!» De sa:
«Hvordan kan han herske over oss, enda vi har mer rett til å herske enn han og han ikke

engang er blitt tildelt noe særlig rikdom?» Profeten sa: «Sannelig, Allah har utvalgt ham over
dere, og Han har gitt ham rikelig med kunnskap og kroppskraft, og Allah (betror) Sitt
herredømme til den Han vil, og Allah er altomfattende, allvitende.»
248. Og profeten deres sa til dem: «Tegnet på (at) hans kongedømme (er fra Allah), er at en
kiste båret av engler vil komme til dere fra Herren deres, den vil inneholde ting som bringer
hjertet ro og noen hellige levninger etterlatt av Moses' og Arons avkom. Sannelig, i dette er
det et stort tegn for dere hvis dere er troende.»
249. Så da Saul marsjerte ut av byen med troppene sine, sa han: «Sannelig, Allah vil prøve
dere ved en elv. Den som drikker av den, vil ikke være av mine (følgesvenner), og den som
ikke drikker av den, vil være av partiet mitt. Men hvis noen tar kun et håndfullt nipp (så er det
ingen fare).» Men de drakk av den unntatt noen få, så da Saul og hans troende følgesvenner
krysset elven, sa de: «Vi har ikke noe kraft i dag til å støte mot Goliat og hans styrker!» Men
de som var forvisset om at de ville møte Allah (etter døden eller martyrdom), sa: «Mange
ganger så overvinner et lite parti et (veldig) stort parti med Allahs befaling! Og Allah
belønner de tålmodige med Sitt samvær.»
250. Og da de stod overfor Goliat og styrkene hans, sa de ydmykt: «Herren vår! Gi oss rikelig
standhaftighet og gjør oss stø på føttene, og gi oss seier over de vantro!»
251. Så de beseiret dem (Goliats tropper) med Allahs befaling, og David drepte Goliat. Og
Allah ga ham (David) kongedømme og visdom og lærte ham det Han ønsket. Og hvis ikke
Allah hadde fjernet en gruppe (som krenker menneskerettighetene og freden) ved en annen
gruppe (som kjemper for å bevare menneskerettighetene og freden), da ville (det
menneskelige livet på) jorden vært ruinert (på grunn av tyranners undertrykkelse og ondskap).
Men Allah er full av velvilje mot alle verdener.
252. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDette er Allahs vers, Vi resiterer dem for deg med
sannheten, og du er i sannhet av sendebudene.
253. Av alle disse sendebudene (som Vi har sendt), har Vi gjort noen overlegne andre: Til
noen av dem talte Allah (direkte) og gjorde noen av dem (over alle andre) høyere i gradene
(eleverte Profeten Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمover enhver). Og Vi ga Jesus, sønn av Maria, klare
tegn og støttet ham ved Den Hellige Ånd, og hvis Allah hadde villet, hadde ikke folk som
kom etter disse sendebudene, noen gang kranglet seg imellom, etter at tydelige tegn hadde
kommet til dem. Men de kom i uoverensstemmelse (på grunn av den frie viljen de hadde fått
av Allah, slik at de kunne stå ansvarlige for sine handlinger overfor Ham). Noen av dem antok
troen, mens andre av dem valgte å bli vantro. (Og fest til minnet at) hvis Allah hadde villet (å
holde deres vilje til kun én mening), hadde de aldri stridd mot hverandre. Men Allah gjør det
Han vil.
254. Å, troende! Gi (for Allahs skyld) av det som Vi har tildelt dere, før den dagen kommer
da det ikke vil være noen handel og (for de vantro) ingen vennskap og ei heller noen forbønn;
og det er de vantro som er de ondsinnede.
255. Allah! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han, den Eviglevende (den Selveksisterende),
den som opprettholder (hele universet med Sin strategi). Han blir ikke grepet av tretthet og ei
heller søvn. Hans er alt som i himlene og alt som på jorden er. Hvem våger å gå i forbønn hos
Ham uten Hans tillatelse? Han vet alt det som er (har hendt og hender) overfor skapelsen, og

Han vet alt det som er (skal hende) etter dem, og de kan ikke gripe noe som helst av Hans
viten unntatt det Han vil. Hans trone (av makt og autoritet) omfatter himlene og jorden, og å
bevare dem begge (himlene og jorden) er ikke det minste vanskelig for Ham. Han er den aller
Høyeste, den Veldige.
256. Det er ingen tvang i levemåten (islam)! Sannelig, rettledningen er tydelig blitt skilt fra
villfarelsen. Den som fornekter avgudene og tror på Allah, han har grepet et slikt fast håndtak
som aldri vil ryke. Og Allah er allhørende, allvitende.
257. Allah er de troendes velynder. Han bringer dem ut fra mørket til lyset, og de som er
vantro, deres hjelpere er djevlene som tar dem ut av lyset (sannhetens lys) og fører dem inn i
mørket (ondskapens mørke). Disse er helvetes beboere, der skal de være for alltid.
258. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHar du ikke sett ham som begynte å disputere med Abraham
om sin egen Herre bare fordi Allah hadde gitt ham kongemakt? Da Abraham sa: «Min Herre
er Han som gir liv og forårsaker død!», svarte kongen: «Jeg gir også liv og forårsaker død.»
Abraham sa: «Sannelig, Allah lar solen stå opp i øst, få den til å stå opp i vest!» Da ble den
vantro lamslått. Og Allah veileder ikke de ondsinnede til den rette veien.
259. Eller (har du ikke sett ham), han som gikk forbi en by som lå i ruiner med takene sine
innsunket? Han sa: «Hvordan skal Allah kalle den til live etter dens død?» Så (for at han
skulle bevitne makten Hans), holdt Han ham død i hundre år, deretter ga Han ham liv, (og så)
spurte Han: «Hvor lenge har du vært her (etter å ha dødd)?» Han sa: «Jeg har vel vært her en
dag eller bare en del av en dag.» Allah sa: «(Nei!) Du har ligget her i hundre år. Se nå på din
mat og dine drikkevarer, de har ikke engang forandret seg (blitt bedervet). Og se nå på eselet
ditt (dets skjelett er ikke engang helt), og dette er for at Vi skal gjøre deg til et tegn (på Vår
makt) for folk. Og se nå på disse knoklene, hvordan Vi rister (og reiser) dem og bekler dem
med kjøtt.» Da dette (fenomenet) var blitt soleklart for ham, erklærte han: «Jeg har nå fått
viten (ved visshetens øye) om at Allah har fullstendig makt over alle ting!»
260. Og (kom i hu hendelsen) da Abraham sa: «Min Herre, vis meg hvordan du bringer de
døde tilbake til live.» Allah sa: «Har du ikke sikker tro?» Abraham sa ydmykt: «Jo, hvorfor
ikke! (Jeg har forvisset tro), men jeg ønsker at hjertet mitt også får fyllestgjørende ro.» Allah
sa: «Så ta fire fugler, og tem dem, slik at de føler seg knyttet til deg, deretter (slakt dem, og)
plasser en bit av hver av dem på forskjellige bakketopper, deretter kall på dem, de vil komme
springende til deg. Og vit at Allah er allmektig, mest vis.»
261. Eksemplet med dem som bruker rikdommen sin for Allahs sak, er lik det kornet som det
skytes fram syv aks fra, (og så) bærer ethvert aks hundre korn (de blir belønnet syv hundre
ganger). Og Allah ganger på (enda mer) for den Han vil, og Allah er altomfattende, allvitende.
262. De som bruker rikdommen sin for Allahs sak og derpå ikke følger opp det de har brukt,
ved å påminne om velviljen sin eller ved å såre, det er belønning for dem hos Herren deres.
Og det vil ikke være noen frykt over dem (på oppstandelsens dag), og ei heller vil de være
sørgmodige.
263. Tal hensynsfullt (til den trengende), og romslig toleranse er langt bedre enn den almissen
som etterfølges av at hjertet hans såres. Og Allah er selvtilstrekkelig, mest overbærende.

264. Å, troende! Ikke ødelegg almissegavene deres (i etterkant) ved å fornærme om å ha vært
velvillig og såre følelsene, slik som den som gir almisser fra sin rikdom til folk for å vise seg
fram, og som ikke tror på Allah og heller ikke på den ytterste dagen. Tilfellet hans er lik en
glatt stein dekket med et tynt lag av jord. Så pøser det kraftig regn på den, og det etterlater den
naken og hard (slik som den var før). Disse (innbilske) vil ikke få noe som helst av sin såkalte
fortjeneste. Og Allah veileder ikke de vantro folk.
265. Og de som bruker rikdommen sin for å oppnå Allahs behag og for å gjøre seg konstante
(i troen og lydigheten), de er som en hage på en høyere grunn. Når kraftig regn skyller over
den, gir den dobbel frukt, og hvis den ikke får kraftig regn, så er til og med dugg (eller
duskregn) tilstrekkelig. Og Allah er allseende overfor hva dere enn gjør.
266. Ville noen av dere likt å ha en hage av daddelpalmer og vindruer med elver flytende
under den, og alle mulige frukter (i tillegg til dadlene og druene); og (under denne tilstanden)
når alderdommen ham mens barna hans fortsatt er svake; og (under disse omstendighetene)
blir hagen tatt av en virvelvind bestående av (kun) ild, og hagen brenner opp helt? (Forestill
dere hans hjelpeløshet og urolighet.) Slik klargjør Allah for dere tegnene Sine, for at dere må
reflektere. (Ønsker dere at deres handlingers hage skal brenne opp til aske i innbilskhetens ild
i det hinsidige, mens det ikke er noen til stede for å rekke dere en hjelpende hånd?)
267. Å, dere troende! Bruk (for Allahs sak) av det rene (lovlige) dere har tjent, og av det Vi
har frambrakt for dere fra jorden. Og ikke tenk på å bruke (for Allahs sak) det som er urent,
for (hvis det samme var blitt gitt til dere), ville dere aldri ha godtatt det uten å lukke øynene
for det. Og vit at Allah er selvtilstrekkelig, all pris verdig.
268. Satan skremmer dere med fattigdom (for å stoppe dere fra å gi for Allahs sak) og påbyr
dere usedelighet. Og Allah lover dere Sin tilgivelse og velvilje. Og Allah er altomfattende,
allvitende.
269. Han gir visdom til den Han vil. Og den som gis visdom, han har mottatt et svært enormt
gode. Og kun de visdomsrike oppnår formaningen.
270. Og hva dere enn bruker, eller hva dere enn sverger å ofre, så vet i sannhet Allah det, og
de ondsinnede har ingen hjelpere.
271. Hvis dere gir almisse offentlig, er det verdt det (for det vil oppmuntre andre), men hvis
dere skjuler det og gir det til de fattige i hemmelighet, er det langt bedre for dere. Og Allah vil
utviske fra dere noen av syndene deres (takket være den veldedigheten). Og Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.
272. Det er ikke ditt ansvar at de blir rettledede, men det er Allah som tildeler rettledning til
den Han vil. Og hva dere enn gir (som veldedighetsdonasjon), er til deres egen nytte. Og det
er ikke passelig for dere å bruke med mindre det er for Allahs velbehag. Og hva dere enn gir
av deres rikdom, (belønning for det) vil bli betalt tilbake til dere fullt ut, og det vil ikke bli
gjort dere noen urett.
273. (Veldedighet er) de fattiges rett, som har fått begrenset sin bevegelsesfrihet (på grunn av
at de til enhver tid er opptatt med å satse iherdig for levemåten islam); de kan ikke engang
vandre fritt på jorden. Fordi de har sterk motvilje mot grådighet (de lever asketisk), så tror den
uvitende (som ikke kjenner til deres sjels og hjertes tilstand) at de er rike. Du vil gjenkjenne

dem ved deres framtreden, de spør ikke folk (om hjelp) i det hele tatt, at de må bøye seg i
ydmykhet (for folket). Og hva dere enn bruker av rikdom, så vet i sannhet Allah det.
274. De som bruker rikdommen sin (for Allahs sak) om dagen og natten, hemmelig og
åpenlyst, deres belønning venter dem hos Herren deres, og det vil ikke være noen frykt over
dem (på oppstandelsens dag), og ei heller vil de være sørgmodige.
275. De som lever av åger, vil ikke være i stand til å stå (på dommens dag) på annen måte enn
han som Satan har berørt og gjort gal (fortapt). Dette fordi de pleide å si at handel (kjøp og
salg) også er lik åger, enda Allah har erklært handel (kjøp og salg) lovlig og åger ulovlig. Den
som får formaning fra Herren sin og gir opp (åger), får beholde det som tilhører fortiden, og
hans sak er overgitt til Allah. Men de som fortsetter med åger, er helvetes beboere; de vil være
i det for alltid.
276. Allah tilintetgjør åger (velsignelsen forsvinner fra slikt utbytte) og forøker almisser
(forøker velsignelsen i velstanden ved almisser), og Allah liker ikke enhver som er
utakknemlig, ulydig.
277. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent og forretter tidebønnen og gir det
pålagte bidraget regelmessig, for dem er belønningen deres hos Herren deres. Og det vil ikke
være noen frykt over dem (på den ytterste dagen), og ei heller vil de være sørgmodige.
278. Å, troende! Frykt Allah og skriv av hva som enn er uoppgjort av åger, hvis dere nå er
troende!
279. Men hvis dere ikke gjør så, bli da klar over krigserklæringen fra Allah og Sendebudet
Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم. Og hvis dere vender om i anger, så får dere beholde deres opprinnelige
formue (lovmessig), (på denne måten) vil ikke dere være ondsinnede, og ei heller få gjort noe
ondt mot dere selv.
280. Og hvis en lånetaker er under økonomisk belastning, så bør han få frist til han føler seg
lettet nok til å kunne betale. Og å ettergi (lånet) er bedre for dere; hvis dere bare visste (hva å
trøste den fattige er i Allahs øyne).
281. Og frykt den dagen da dere vil bli brakt tilbake til Allah! Da vil enhver få fullt ut for det
han har fortjent, og det vil ikke bli gjort dem noe ondskapsfullt.
282. Å, troende! Når dere fastsetter et lån for en bestemt periode, så skriv det ned. Og den
som skriver mellom dere, han bør skrive på rettferdig vis, og skriveren bør ikke nekte å
skrive, for Allah har lært ham å skrive. Så han bør skrive (ved å overholde
dokumentasjonskrav med ærlighet ifølge loven i landet), skyldneren (låntakeren) bør diktere
avtalens innhold, og han bør frykte Allah, som er hans Forsørger, og han må ikke få redusert
noe som helst (fra lånebeløpet under skrivingen). Hvis den som har fått ansvaret pålagt seg
(lånetakeren), er mentalt utilstrekkelig eller fysisk svak eller mangler evne til å diktere
avtalens innhold, da bør formynderen hans diktere med rettferdighet. Og gjør to av deres egne
menn til vitner, men hvis ikke to menn er tilgjengelige, så en mann og to kvinner; de bør være
av dem som dere foretrekker som vitner (som dere finner pålitelige), slik at hvis en av dem
skulle glemme, så kan den andre påminne henne. Og vitnene bør ikke nekte når de blir tilkalt
(til vitnesbyrd). Og bli ikke trette av å føre den ned til dens termin enten transaksjonen er liten
eller stor. Denne dokumentasjonen av dere er mer rettferdig i Allahs øyne, og det gjør beviset

mer solid og det nærmeste fra å holde dere vekke fra tvil, bortsett fra hvis handelen er fra
hånd til hånd som dere gjør dere imellom, da er det ingen synd for dere om dere ikke skriver
det ned. Når dere gjør kjøp og salg mellom dere, så før vitner, og la det ikke påføres noen
belastning på enten skriveren eller vitnet. Men hvis dere gjør så, da vil det være ren ulydighet
fra deres side. Og fortsett å frykte Allah! Og Allah belærer dere (gjensidige
handlingsprinsipper), og Allah er allvitende om alle ting.
283. Og hvis dere er på reise og ikke finner en skriver, så ta noe i pant som garanti for avtalen.
Men hvis den ene stoler på den andre, så bør den hvis ærlighet er blitt vist tillit, levere det som
er ham betrodd, og frykte Allah, som er Forsørgeren hans. Og skjul ikke beviset. Og den som
skjuler det, hjertet hans er i sannhet syndig. Og Allah er allvitende om hva dere enn gjør.
284. Til Allah tilhører alt det som finnes i himlene og på jorden. Alt det som er i hjertet deres,
om dere avslører det eller skjuler det, Allah vil kreve regnskap av dere for det. Så vil Han tilgi
den Han vil, og pine den Han vil. Og Allah har fullstendig makt over alle ting.
285. Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمantok troen (stadfestet det) som ble åpenbart ham av Herren
hans, og det samme gjorde de troende. Alle omfavnet troen på Allah (fra hjertets dypeste
bunn), på englene Hans, på skriftene Hans og på sendebudene Hans. (De sier): «Vi gjør ikke
forskjell på noen av sendebudene Hans (trosmessig).» Og de sier ydmykt (overfor Allah): «Vi
har hørt (Din befaling) og adlyder (godtar å adlyde). Å, Herren vår, vi søker Din tilgivelse og
hos Deg tar alles ferd slutt.»
286. Allah belaster ingen sjel mer enn det den makter; det den har fortjent av godt, for det er
det en belønning for den, og det den har fortjent av synd, for det er det pine for den. Herren
vår! Ta oss ikke fatt hvis vi glemmer eller feiler. Herren vår! Legg ikke på oss en slik (tung)
byrde som Du la over dem før oss. Herren vår! Sett ikke på oss den byrden som vi ikke har
styrke til å bære, og overse (våre synder), og tilgi oss, og vær oss nådig. Du alene er Mesteren
vår, så tildel oss seier over de vantro.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Allah! Ingen er verd tilbedelse unntatt Han, den Eviglevende (den Selveksisterende), den
som opprettholder (hele universet med Sin strategi).
3. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHan har åpenbart for deg (denne) skriften med sannheten, den
stadfester det (alle skriftene) som ble åpenbart før den. Og Han åpenbarte toraen og
evangeliet.
4. Før dette (ble det åpenbart skrifter) for å veilede menneskene, og nå har Han (på samme
måte) åpenbart Kriteriet (Koranen) som gjør skille på sant og falskt. Visselig, de som
fornekter Allahs åpenbaringer, dem venter det en streng pine. Og Allah er allmektig, Herren
av gjengjeld.
5. Sannelig, ingenting er skjult for Allah på jorden og i himlene.
6. Han er Den som former formene deres slik som Han ønsker, i livmoren (mødrenes livmor).
Ingen er verd tilbedelse unntatt Han, den Allmektige, den mest Vise.
7. Han er Den som har åpenbart skriften for deg, som inneholder noen utvetydige vers (helt
klare i bokstavelig forstand og presise i betydningen); de er grunnlaget for skriften (skriftens
påbud). Mens andre vers er figurative (inneholder flere teoretiske og hentydende meninger).
De som er avvikende i hjertet sitt, følger kun dens figurative vers, (bare) av ønsket om å stifte
ufred og for å tilføre det de selv ønsker, heller enn den ekte tolkningen. Men ingen kjenner til
dens sanne tolkning unntatt Allah. Og de som er fullkomment forankret i viten, sier: «Vi tror
på det! Det hele (skriften) er åpenbart av Herren vår!» Men bare de visdomsrike lar seg
formane.
8. (Og de sier ydmykt): «Å, Herren vår! La ikke vårt hjerte avvike etter at Du forærte oss
rettledning, og tildel oss nåde spesielt fra Deg. I sannhet, Du alene er den veldige Giveren.
9. Å, Herren vår! Sannelig, Du vil samle sammen menneskeheten på den dagen som det ikke
er noen tvil om. Visselig, Allah bryter ikke løftet (Sitt).»
10. Sannelig, de som fornekter, verken rikdommen deres eller barna deres vil være i stand til å
redde dem i det hele tatt fra Allah (Allahs pine). Disse er de som er ildens drivstoff.
11. (De har) samme handlemåte som faraos folk og de før dem, som forsverget åpenbaringene
Våre. Så Allah grep dem for syndene deres, og Allah gir streng pine.
12. Si til de vantro: «Dere vil snart bli overmannet og drevet mot helvete, og det er en svært
elendig bolig.»

13. Det er uten tvil et tegn for dere i de to partiene som støtte sammen mot hverandre (på
Badrs slagmark) – det ene partiet (de troende) kjempet for Allahs sak (kjempet for å forsvare
seg), og det andre var vantro (Mekkas angrepslystne folk som invaderte Medinas fredelige
muslimer). De så dem med sine egne øyne som dobbelt av sitt eget antall. Og Allah gir styrke
til den Han vil, ved Sin hjelp. Sannelig, i denne hendelsen er det en (merkverdig) lekse av
påminning for dem som har øyne.
14. Lystenes kjærlighet som inkluderer kvinner, barn, og samlede skatter av gull og sølv og
merkede fine hester og kveg og åkrer, er blitt gjort (overdrevent) vakker for menneskene.
(Alt) dette er jordelivets forsyninger, men hos Allah er den beste boligen.
15. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Skal jeg gi dere nyheten om noe som er langt bedre enn
alt dette? (Jo), for de gudfryktige er det hager hos Herren deres, under dem flyter det elver. De
vil leve der for alltid. Det vil (for dem) være rene hustruer, og de vil (framfor alt) nyte Allahs
velbehag.» Og Allah er allseende overfor Sine tjenere.
16. (Disse er) de som sier: «Herren vår! I sannhet, vi har antatt troen, tilgi oss våre synder, og
berg oss fra helvetes pine.»
17. (De er) tålmodige, sannferdige i sine handlinger og ord, og de bøyer seg i ærbødighet og
lydighet, og de bruker for Allahs sak, og de (våker og) ber Allah om tilgivelse i nattens senere
stund.
18. Allah bevitner at ingen er verd tilbedelse unntatt Han, det samme gjør englene og de som
besitter kunnskap, (samt også det) at Han utfører enhver plan med rettferd. Ingen er verd
tilbedelse unntatt Han, den Allmektige, den mest Vise.
19. Sannelig, levemåten i Allahs øyne er kun islam! Og den uenigheten som skriftens folk
viste etter at kunnskapen var kommet til dem, den var kun basert på gjensidig sjalusi og strid.
Og den som fornekter Allahs åpenbaringer, er Allah visselig rask med å avregne.
20. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHvis de fortsatt strides med deg, si: «Jeg har bøyd mitt
ydmyke ansikt som undergitt for Allahs tilstedeværelse, og det samme har de som følger meg,
gjort.» Og si til skriftens folk og analfabetene: «Har dere også bøyd dere for Allah (godtar
dere islam)?» Hvis de omfavner lydigheten, har de visselig oppnådd rettledningen. Men hvis
de vender bort, så er ansvaret ditt kun å overbringe befalingen. Og Allah er allseende overfor
Sine tjenere.
21. Visselig, dem som fornekter Allahs åpenbaringer og dreper profetene urettmessig og også
dreper dem som påbyr rettferdighet, bebud dem budskapet om en smertelig pine.
22. Disse er de hvis gjerninger er blitt til intet verdt i denne verden og i det hinsidige, og de
vil ikke ha noen hjelpere.
23. Har du ikke sett dem som ble tildelt en del av skriften (skriftens kunnskap)? De blir
invitert til Allahs skrift, så den (skriften) kan avgjøre blant dem (deres uenigheter). Men da
vender et parti av dem bort, og det er de som avviker.
24. Dette (motet til å avvike) er fordi de sier: «Helvetes ild vil ikke røre oss unntatt noen få
antall dager.» Og løgnene som de oppdikter (om Allah), har villedet dem om levemåten deres.

25. Hvordan vil det stå til når Vi samler dem alle sammen på den dagen som det er ingen tvil
om (vil inntreffe), og enhver vil få full betaling for det han har gjort, og det ikke vil bli gjort
dem noe ondskapsfullt?
26. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi (på denne måten): «Å, Allah! Kongemaktens Herre! Du
tildeler kongemakten til den Du vil, og Du fratar kongemakten fra den Du vil. Og Du tildeler
ære til den Du vil, og Du nedverdiger den Du vil. Alt det gode hviler i Din mektige hånd, og
visselig har Du fullstendig makt over alle ting.
27. Du får natten til å bli til dag, og Du får dagen til å bli til natt, og Du frambringer det
levende ut av det døde, og Du frambringer det døde ut av det levende, og Du velsigner (med
Din gunst) den Du vil, uten å måle på det.»
28. Muslimene bør ikke danne vennskap med de vantro istedenfor med muslimer. Og den som
gjør så, han vil ikke ha noe som helst med Allah (Allahs vennskap) å gjøre, med mindre dere
vil beskytte dere fra dem (de vantros ondskap). Og Allah formaner dere å frykte Hans
guddommelige Vesen (Hans guddommelige Vesens vrede), og hos Allah er ferdens slutt.
29. Si: «Om dere skjuler det som er i brystet deres eller synliggjør det, Allah vet om det, og
Han vet godt om alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Og Allah har fullstendig
makt over alle ting.»
30. Den dagen da enhver sjel vil finne tilstedeværende alt det gode den har gjort, og alt det
onde den har gjort, vil den ønske at det var en stor avstand mellom den og det onde (eller den
dagen). Og Allah formaner dere å frykte Hans guddommelige Vesen (Hans guddommelige
Vesens vrede), og Allah er svært hjertevarm mot tjenerne Sine.
31. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Hvis dere elsker Allah, så følg meg! Først da vil Allah ta
dere som (Sine) elskede og tilgi dere for syndene deres, og Allah er mest tilgivende, evig
nåderik.»
32. Si: «Adlyd Allah og Sendebudet ( »!)صلى ﷲ عليه وسلمMen hvis de vender bort, så liker ikke
Allah de vantro.
33. Sannelig, Allah utvalgte Adam og Noah og Abrahams familie og Joakims familie (i
verdighet) over all verdens folk.
34. De er alle en rase, etterkommere av hverandre. Og Allah er allhørende, allvitende.
35. Og (kom i hu) da Joakims hustru sa: «Herren min! Det som befinner seg i mitt skjød, jeg
befrir det (fra alle andre ansvar) og vier det kun til Deg, så godta det (denne ofringen) fra
meg, Du er i sannhet den Allhørende, den Allvitende.»
36. Men da hun fødte en pike, sa hun ydmykt: «Herre, jeg har født en pike!», enda Allah
svært godt visste hva hun hadde født. (Hun fortsatte): «Og guttebarnet (som jeg ba om), kunne
aldri være lik dette pikebarnet (som Allah har velsignet meg med); og jeg har gitt henne
navnet Maria (tilbederen), og sannelig, jeg overgir henne og avkommet hennes til Din
beskyttelse fra Satan den forviste.»

37. Og Herren hennes godtok henne (Maria) med en velvilje, og oppfostret henne på herlig vis
og betrodde hennes formynderskap til Sakarias. Hver gang Sakarias gikk inn i bedeværelset
hennes, fant han hos henne (ferske og uvanlige) matvarer. Han spurte: «Å, Maria! Hvorfra
kommer disse tingene til deg?» Hun svarte: «Det (denne forsyningen) kommer fra Allah.
Visselig, Allah tildeler forsyning til den Han vil, uten å måle på det.»
38. På det samme stedet ba Sakarias inderlig til Herren sin, han sa: «Herren min! Tildel meg
fra Deg en dydig etterkommer. Sannelig, Du alene hører skuddbønnen.»
39. Mens han fortsatt stod bedende i bedeværelset, ropte englene til ham: «Sannelig, Allah gir
deg gledens nyhet om (en sønn), Johannes, som skal stadfeste ordet (Jesus) fra Allah, og han
vil være en leder, velbeskyttet mot (forkjærlighet for) kvinner og en profet av (Våre)
usedvanlige rettskafne tjenere.»
40. Sakarias sa ydmykt: «Herren min! Hvordan skal jeg få en sønn når alderdom har innhentet
meg og hustruen min er ufruktbar?» Han sa: «Akkurat slik som Allah gjør det Han vil!»
41. Sakarias sa ydmykt: «Herren min, fastsett et tegn for meg!» Allah sa: «Tegnet ditt er at du
ikke vil være i stand til å tale med folk i tre dager unntatt ved håndbevegelser. Og kom i hu
Herren din rikelig, og forherlig iherdig helligheten Hans om aftenen og morgenen.»
42. Og den gang englene sa: «Å, Maria! Visselig, Allah har utvalgt deg og velsignet deg med
renhet, og Han har i dag opphøyet deg over all verdens kvinner.
43. Å, Maria! Adlyd Herren din konsekvent som svært ydmyk, fall ned i tilbedelse og bøy deg
i tilbedelse med dem som bøyer seg.»
44. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDette er det usettes underretninger, som Vi åpenbarer for deg,
enda du var ikke til stede der da de kastet sine penner (som å kaste lodd) om hvem av dem
skulle få dra omsorg for Maria, og ei heller var du hos dem da de kranglet med hverandre.
45. En gang sa englene: «Å, Maria! Sannelig, Allah gir deg det gledelige budskapet om et
(spesielt) ord fra Ham, navnet hans er Messias, Jesus, sønn av Maria, han vil være
fremragende og høytstående i denne verden og i det hinsidige, og han vil være av Allahs svært
nærstående.
46. Og han vil tale til folket (på samme måte) både i vuggen og i moden alder, og han vil være
av de rettskafne tjenerne (til Allah).»
47. Maria sa ydmykt: «Herren min! Hvordan kan jeg få en sønn når ingen mann noen gang
har rørt meg?» Han sa: «Akkurat som Allah skaper det Han vil!» Når Han bestemmer seg for
et verk, befaler Han kun til det: «Bli!», og det blir til.
48. Og Allah vil lære ham skriften og visdommen, og toraen og evangeliet (alt sammen).
49. Og han vil være et sendebud til Israels barn (og si til dem): «Jeg har uten tvil brakt et tegn
til dere fra Herren deres: Jeg former for dere av leire noe (en figur) lik en fugls form, så blåser
jeg i den, og den blir med det samme en flygende fugl ved Allahs befaling. Og jeg helbreder
den som er født blind, og den spedalske, og jeg gjenoppliver de døde ved Allahs befaling. Og

jeg opplyser dere om alt det dere har spist, og det dere lagrer i hjemmene deres. Sannelig, i
dette er det et tegn for dere hvis dere er troende.
50. Og jeg stadfester det som ble sendt før meg av toraen, og det er for at jeg skal erklære
noen ting lovlige for dere som ble dere forbudt. Og jeg har kommet til dere fra Herren deres
med et tegn, så frykt Allah, og adlyd meg.
51. Visselig, Allah er min Herre og Herren deres, så tilbe kun Ham! Det er den rette veien.»
52. Og da Jesus merket deres vantro, sa han: «Hvem er mine hjelpere på Allahs vei?» Hans
oppriktige disipler sa: «Vi er Allahs (utvalgte levemåtes) hjelpere! Vi har antatt troen på
Allah, og vær du vitne på at vi i sannhet er muslimer.
53. Herren vår! Vi har antatt troen på den skriften som Du har sendt ned, og vi følger dette
sendebudet, så skriv oss opp blant dem som bærer (sannhetens) vitnesbyrd.»
54. Men så smidde de (jødene som var) vantro, hemmelige renker (om å drepe Jesus), men
Allah utarbeidet en hemmelig plan (for å redde Jesus). Og Allah er den beste til å legge
hemmelige planer.
55. Da Allah sa: «Å, Jesus! Jeg kommer til å fullføre alderen din, og Jeg skal til å løfte deg
opp til Meg (i himlene) og berge deg fra de vantro og gjøre dem som følger deg, opphøyd
over (disse) vantro til oppstandelsens dag. Deretter skal dere alle vende tilbake til Meg, så vil
Jeg dømme mellom dere om det dere pleide å strides om.»
56. Når det gjelder dem som var vantro, dem vil Jeg gi en hard pine (både) i denne verden og i
det hinsidige, og de vil ikke ha noen hjelpere.
57. Og de som antar troen og handler rettskaffent, dem vil Han (Allah) belønne fullt ut. Og
Allah liker ikke de ondsinnede.
58. Dette som Vi resiterer for deg, er tegn og vis formaning.
59. Sannelig, Jesu eksempel er i Allahs øyne helt likt Adams, som Han formet av leire, så sa
Han til ham: «Bli!», så han ble til.
60. (For å advare enhver tilhenger av islam:) «Dette er sannheten fra Herren din, så vær ikke
av dem som tviler!»
61. Hvis noen kjekler med deg om Jesus etter at kunnskapen har kommet til deg, si: «Kom, la
oss (sammen) kalle på våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner, og oss selv
og dere (til samme sted). Så møter vi opp for å be (en tårevåt bønn) og nedkalle Allahs
forbannelse over løgnerne!»
62. Visselig, dette er den sanne beretningen, og det er ikke noen som er verd tilbedelse unntatt
Allah. Og sannelig, Allah er den Allmektige, den mest Vise.
63. Men hvis de vender bort, så kjenner Allah i sannhet ufredsstifterne svært vel.

64. Si: «Å, skriftens folk! Kom til den saken som er felles for oss og dere, (det er): Vi skal
ikke tilbe noen andre enn Allah, og vi skal ikke likestille noe med Ham, og ei heller skal noen
av oss holde hverandre som herrer utenom Allah.» Men hvis de vender bort, si: «Vær vitner
til at vi er Allahs underdanige tjenere (muslimer).»
65. Å, skriftens folk! Hvorfor tretter dere om Abraham (hvorfor anser dere ham som jøde eller
kristen), enda toraen og evangeliet (som begge deres religioner er basert på) ble sendt ned
etter hans tid. Har dere da ikke såpass mye vett?
66. Hør etter! Dere er det folket som har disputert om saker som dere hadde (noen) kunnskap
om, men hvorfor disputerer dere om de sakene som dere ikke har noen kunnskap om? Og
Allah vet, og dere vet ikke.
67. Abraham var verken jøde eller kristen, derimot var han en sann muslim, atskilt fra all
falskhet, og han var ikke av flergudsdyrkerne.
68. Visselig, de som er Abraham nærmest (og de som har mest rett til å kalle seg ham
tilknyttet), er de som har fulgt ham (levemåten hans). Og det er ingen andre enn denne
Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de som antar troen (på ham). Og Allah er de troendes hjelper.
69. (Å, muslimer!) En gruppe av skriftens folk ønsker (sterkt) å villede dere på en eller annen
måte, men de har forvillet kun seg selv, mens de ikke aner det engang.
70. Å, skriftens folk! Hvorfor fornekter dere Allahs åpenbaringer, enda dere bevitner dem selv
(dere har lest om alt dette i skriftene deres)?
71. Å, skriftens folk! Hvorfor blander dere sannheten med falskheten, og hvorfor skjuler dere
sannheten, enda dere vet?
72. Og en gruppe av skriftens folk sier: «Tro på skriften (Koranen) som er sendt ned til
muslimene, ved daggry og fornekt den om aftenen, slik at de også vender bort (ved å se dere).
73. Og tro ikke på noen unntatt den som følger kun deres levemåte!» Si: «Sannelig,
rettledningen er kun Allahs rettledning!» (Videre sier de til sine at de aldri skal tro på dette
heller:) «Slik skrift (eller levemåte) som er blitt dere tildelt, kan også bli tildelt noen andre,
eller noen kan bringe til Herren deres en klage mot dere.» Si: «Velviljen er i Allahs hånd, Han
skjenker den til hvem Han enn vil, og Allah er altomfattende, allvitende.
74. Han gjør spesiell for Sin nåde den Han vil, og Allah er Herren over den uendelige, veldige
velviljen.»
75. Og blant skriftens folk finnes den, som vil gi det tilbake til deg hvis du betror ham en haug
av velstand. Men blant dem finnes også den at hvis du betror ham kun en dinar (en gullmynt),
vil han ikke gi det tilbake til deg med mindre du står over ham stadig vekk. Dette fordi de
sier: «Vi kan ikke trekkes til ansvar når det gjelder analfabetene!» Og de dikter opp løgn om
Allah, og det vet de godt.
76. Jo, den som oppfyller sitt løfte og omfavner gudfryktighet (vil i sannhet ikke være
skyldig), sannelig, Allah elsker de gudfryktige.

77. Visselig, de som selger Allahs løfte og sine eder for en ussel pris, disse vil ingen del ha i
det hinsidige, og på oppstandelsens dag vil Allah verken tale til dem eller se på dem, og ikke
vil Han rense dem, og for dem vil det være en smertelig pine.
78. Og i sannhet, det er en annen gruppe blant dem, som vrir tungene sine mens de resiterer
skriften, for at dere skal tro at deres forandrede utsagn er (en del) av skriften, enda det ikke er
av skriften. Og de sier: «(Alt) dette er fra Allah!», enda det ikke i det hele tatt er fra Allah. Og
de dikter opp løgn om Allah, og det vet de godt.
79. Intet menneske som Allah har tildelt skriften, visdommen og profetskapet til, har rett til å
si til folket: «Vær mine tjenere istedenfor Allahs!» (Derimot vil han si): «Vær gudhengivne
fordi dere lærer bort skriften, og for at dere studerer den selv også.»
80. Og aldri ville det sendebudet ha beordret dere å ta englene og profetene som herrer. Ville
da han ha beordret dere vantro etter at dere er blitt muslimer?
81. Og (kjære elskede صلى ﷲ عليه وسلم, kom i hu den tid) da Allah sluttet en høytidelig pakt med
profetene: «Når Jeg har tildelt dere skriften og visdommen, kommer det til dere, det
Sendebudet ( صلى ﷲ عليه وسلمsom står over alle i ære), han som vil stadfeste de skriftene som vil
være hos dere. Dere skal uten tvil anta troen på ham og visselig stå ham bi.» Allah sa:
«Bekrefter dere dette, og holder dere ved denne (betingelsen) fast ved Min byrdefulle pakt?»
Alle sa ydmykt: «Vi bekrefter!» Allah sa: «Vær dere vitner, og Jeg er også med dere blant
vitnene!»
82. (En formaning til all menneskehet:) «Så de som vender bort etter dette (denne
bekreftelsen), det er de som vil være de ulydige.»
83. Søker de en levemåte utenom Allahs? Og alt som i himlene og på jorden er, har omfavnet
Hans lydighet (enten) med valg eller med nødvendighet, og til Ham skal alle bli brakt tilbake.
84. Si: «Vi har antatt troen på Allah og på det som er blitt sendt ned til oss, og det som er blitt
åpenbart for Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble
tildelt Moses og Jesus og alle andre profetene fra Herren deres (vi har antatt troen på alt det).
Vi gjør intet skille på noen av dem trosmessig, og vi er Ham undergitt.»
85. Og hvis noen søker en annen levemåte enn islam, vil det aldri bli godtatt fra ham, og han
vil være av taperne i det hinsidige.
86. Hvordan skulle da Allah veilede dem som blir vantro etter å ha omfavnet troen, enda de
har avlagt vitnesbyrd om at dette Sendebudet er sant, og tydelige tegn også har kommet til
dem? Og Allah rettleder ikke det ondsinnede folket.
87. Straffen til slike er at de kontinuerlig blir forfulgt av Allahs, englenes og all
menneskehetens forbannelse.
88. De vil være (fanget) i den forbannelsen for alltid, og denne pinen vil ikke bli lettet på, og
ei heller vil de bli gitt noe pusterom,
89. unntatt de som vender om i anger etter det og forbedrer sin væremåte. Sannelig, Allah er
mest tilgivende, evig nåderik.

90. Sannelig, de som blir vantro etter å ha antatt troen og så vokser i vantro, deres anger vil
aldri bli godtatt, og det er de som er villfarne.
91. Sannelig, de som ble vantro og døde mens de var vantro, hvis noen av dem tilbyr en
verden fylt av gull som løsepenger (for sin frelse), vil det aldri bli godtatt fra dem. Dem venter
det en smertelig pine, og det vil ikke være noen hjelper for dem.
92. Dere kan aldri nå fromhet før dere (for Allahs sak) gir av det dere holder mest kjært, og alt
det dere gir bort, det vet Allah i sannhet svært godt om.
93. Før åpenbaringen av toraen var alle spiselige ting lovlige for Israels barn unntatt det (de
tingene) som Jakob forbød seg selv. Si: «Bring toraen, og les den opp, hvis dere nå er sanne!»
94. Og de som dikter opp en løgn om Allah selv etter dette, de er de ondsinnede.
95. Si: «Allah har talt sannheten, så følg Abrahams religion, som var atskilt fra all falskhet og
hengitt Allah fullt og helt. Og han var ikke av flergudsdyrkerne.»
96. Sannelig, det første huset som noen gang ble bygget for menneskeheten (for tilbedelse), er
det som er i Mekka, som er fullt av velsignelser og (sentrum for) rettledning for all verden.
97. Det er tydelige tegn i det, (en av dem er) Abrahams sted. Og hvem som enn går inn i det,
har oppnådd sikkerhet, og pilegrimsferden til huset er foreskrevet menneskene kun for Allahs
skyld for den som makter å foreta en reise til det. Og den som fornekter (det), sannelig, Allah
er uavhengig av alle verdener.
98. Si: «Å, skriftens folk! Hvorfor fornekter dere Allahs åpenbaringer? Og Allah iakttar
handlingene deres!»
99. Si: «Å, skriftens folk! Hvorfor hindrer dere den som har antatt troen, fra Allahs vei? Dere
ønsker å gjøre veien deres krokete også, mens dere er vitner (til at den egentlig er rett). Og
Allah er ikke uoppmerksom på det dere gjør.»
100. Å, troende! Hvis dere adlyder noen som helst gruppe av skriftens folk, vil de vende dere
tilbake til vantro etter at dere har (antatt) troen.
101. Og hvordan kan dere bli vantro nå som dere er de (heldige) som Allahs vers blir resitert
for, og tilstedeværende blant dere er Allahs sendebud? Og den som holder seg fast til Allah
(Allahs favntak), han blir uten tvil ledet til den rette veien.
102. Å, dere troende! Frykt Allah slik som Han har rett til å bli fryktet, og døden bør nå dere
kun når dere er muslimer.
103. Og hold fast i Allahs rep alle sammen samlet, og ikke skap splid. Og kom i hu Allahs
gunst mot dere da dere var (hverandres) fiender, og Han skapte kjærlighetens bånd mellom
deres hjerter, og ved Hans gunst ble dere brødre. Og dere var på (hadde nådd) randen av
ildens (helvetes ilds) avgrunn, men Han berget dere fra den. Slik klargjør Allah Sine tegn for
dere, for at dere må oppnå rettledningen.

104. Og det må være et parti av dere som omfatter slike som inviterer folk til fromhet, som
påbyr det rette og forbyr det urette. Og de er de framgangsrike.
105. Og bli ikke lik dem som ble splittet i forskjellige grupperinger og ble uenige selv etter at
det hadde kommet klare tegn til dem. Og dem venter det en svær pine
106. den dagen da mange ansikter vil være skinnende hvite og mange andre vil være
formørkede. De med de formørkede ansiktene (vil bli spurt): «Fornektet dere troen etter at
dere hadde antatt den? Så smak nå på pinen for den vantro dere viste.»
107. Men de med de skinnende hvite ansiktene vil være i Allahs nåde. De vil leve i den for
alltid.
108. Dette er Allahs åpenbaringer, som Vi resiterer for deg i sannhet. Og Allah ønsker ikke
noe ondt mot all verden.
109. Og alt det som eksisterer i himlene og på jorden, tilhører Allah alene. Og til Allah vil alle
saker bli brakt tilbake.
110. Dere er det beste samfunnet som er blitt brakt fram for (rettledningen av)
menneskeheten: Dere påbyr det rette og forbyr det urette og tror på Allah. Og hvis skriftens
folk også hadde antatt troen, hadde det visselig vært bedre for dem. Det er noen blant dem
som tror, mens de fleste av dem er ulydige.
111. De kan ikke gjøre dere noen skade bortsett fra å fornærme, og hvis de kjemper mot dere,
vil de vende ryggen til, deretter vil de ikke bli hjulpet.
112. Hvor de enn finnes, rammes de av ydmykelser med mindre de blir (gitt ly) under et løfte
fra Allah eller et løfte fra folk. Og de har gjort seg fortjent til Allahs vrede, og fattigdom er
satt over dem. Dette fordi de fornektet Allahs åpenbaringer og drepte profetene i urett, og
fordi de var blitt oppsetsige og overtrådte alle grenser.
113. De er ikke alle like. Noen av skriftens folk er fast forpliktet til sannheten, de resiterer
Allahs vers i nattetimene og forblir knelende med ansiktet ned i tilbedelse.
114. De tror på Allah og på den ytterste dagen, og de påbyr det rette og forbyr det urette og
skynder seg framrykkende i fromme handlinger. Og det er de som er av de rettskafne.
115. Og hva de enn gjør av fromme handlinger, vil ikke bli oversett, og Allah kjenner godt til
de gudfryktige.
116. Visselig, de som har vist vantro, verken rikdommen deres eller barna deres vil gi dem
noen beskyttelse mot Allah (Allahs pine) i det hele tatt. Og det er de som er helvetes beboere
og vil leve i det for alltid.
117. Hva disse (enn) bruker av velstand i jordelivet, er lik vinden lastet med frost som slår til
og ødelegger åkrene til folk som gjør sin egen sjel ondt. Og Allah har ikke gjort dem noe
ondt, derimot gjør de ondt mot sin egen sjel.

118. Å, dere troende! Lag ikke dem som ikke er av dere, til deres betrodde, de ville aldri ha
latt en sjanse gå fra seg til å anstifte ufred blant dere, de ønsker dere smertelig lidelse. Noe er
blitt åpenlyst ved tungene deres, og det (den fiendtligheten) som de har skjult i sitt hjerte, er
enda større. Vi har gjort tegnene tydelige for dere hvis dere nå var villige til å bruke
forstanden.
119. Ta dere i akt! Dere er de som elsker dem, men de liker ikke engang dere, enda dere tror
på alle skriftene. Og når de møter dere, sier de: «Vi har antatt troen!», men når de er alene,
biter de i fingrene av raseri mot dere. Si: «Dø av deres undertrykkende raseri!» Visselig, Allah
kjenner svært godt til hjertets hemmeligheter.
120. Hvis noe går til deres fordel, volder det dem sorg. Og hvis dere rammes av noen lidelse,
gleder det dem. Men hvis dere holder dere tålmodige og gudfryktige, vil ikke deres renker
kunne påføre dere noen som helst skade. Sannelig, Allah omslutter alt det de gjør.
121. Og (kom i hu den tid) da du tidlig om morgenen forlot ditt velsignede hjem (på dagen for
O^od-slaget) og stilte muslimene i posisjonene deres for slaget (for å forsvare seg mot
Mekkas angrepslystne hær). Og Allah er allhørende, allvitende.
122. Den gang to grupper (Banō Salamah Khazraj og Banō ¤ārithah Aus) blant dere besluttet
å være umandige, selv om Allah var begges hjelper. Og de troende må sette sin lit til Allah
alene.
123. Og Allah hjalp dere i Badr-slaget, enda dere hadde lite kampressurser (på den tiden).
Frykt derfor Allah, slik at dere må bli takknemlige.
124. Den gang du drev og sa til de troende: «Er det ikke nok for dere at Herren deres
forsterker dere med tre tusen nedsendte engler?»
125. Jo, sannelig! Hvis dere vedblir å være tålmodige og holder fast ved gudfryktighet og
disse (vantro) skulle angripe dere nå med full kraft, vil Herren deres støtte dere med fem tusen
merkede engler.
126. Og Allah gjorde denne (hjelpen) til kun et gledelig budskap for dere, og for å
tilfredsstille hjertet deres ved den. Og hjelpen kommer kun fra Allah den Allmektige, den
mest Vise,
127. (også) for at Allah skulle tilintetgjøre en del av de vantro eller nedverdige dem, så de
måtte vende tilbake mislykket.
128. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDenne saken har ikke noe med deg å gjøre (nå), om Allah
gir dem evne til å angre, eller om Han piner dem fordi de er ondsinnede.
129. Og Allah alene tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Han tilgir hvem
Han vil, og piner hvem Han vil, og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
130. Å, dere troende! Ikke lev på åger ved å doble og flerdoble, og fortsett å frykte Allah, slik
at dere må oppnå framgangen.
131. Og frykt den ilden som er blitt forberedt for de vantro.

132. Og adlyd vedvarende Allah og Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, slik at det må bli vist dere nåde.
133. Og skynd dere fram mot tilgivelsen fra Herren deres og paradiset, hvis omfang omfatter
himlene og jorden, som er forberedt for de gudfryktige.
134. De er de som gir for Allahs sak i velstand og fattigdom (i begge tilstandene), og de
fortrenger sitt sinne, og de unnskylder folk (overser folks feil), Allah elsker de velvillige.
135. Og de er slik at hvis de begår noe umoralsk eller gjør seg selv ondt, kommer de Allah i
hu og ber om tilgivelse for syndene sine. Og hvem tilgir syndene unntatt Allah? Og de driver
ikke på videre med vilje i de syndefulle handlingene som de har utført.
136. De er dem hvis lønn er tilgivelse fra Herren deres og hager som det flyter elver under, de
vil bo i dem for alltid. Hvilken utmerket belønning det finnes for dem som handler
rettskaffent!
137. Det har passert mange lovsamlinger (av guddommelig lov) før dere (for de henfarne
folkenasjonene). Reis rundt på jorden og se hva enden ble for dem som forsverget!
138. Denne Koranen er en klargjøring for menneskeheten og rettledning og formaning for de
gudfryktige.
139. Og mist ikke motet, og ei heller vær sørgmodige. Og det er dere som vil være de seirende
hvis dere er troende.
140. (Husk at) hvis dere har fått et sår (nå), så har også de fått et slikt sår. Disse er dagene
som Vi roterer blant menneskene, og disse (medgangene og motgangene) forekommer for at
Allah skal synliggjøre de sanne troende og tildele noen av dere martyrdommens rang. Og
Allah liker ikke de ondsinnede.
141. Og dette er også for at Allah skal lutre de troende enda mer (rense og foredle dem) og
tilintetgjøre de vantro.
142. Antar dere at dere vil gå inn i paradiset (sånn uten videre), enda Allah ikke ennå har
testet dem av dere som kjemper for Hans sak, og ei heller har vurdert de tålmodige?
143. Og dere pleide å lengte etter døden (martyrdom) før dere stod overfor den. Nå har dere
sett den rett foran øynene deres.
144. Og Mohammad ( )صلى ﷲ عليه وسلمer kun et sendebud (og ikke Allah)! Mange sendebud har
gått bort før ham (fra denne verden etter å ha lidt vansker og smerte). Hvis han skulle gå bort
eller oppleve martyrdøden, vil dere da snu på hælene (tilbake til deres tidligere tro [måtte
Allah forby; vil dere da anse hans bortgang eller martyrdød som en påvisning av at islam eller
hans profetskap er noe falskt])? Og den som snur på hælene, skader ikke Allah det minste, og
Allah vil snart belønne dem som viser takknemlighet (ved å holde seg standhaftige under
hardhet).

145. Og ingen person kan dø uten Allahs befaling, enhvers tid er skrevet ned. Og den som
begjærer denne verdens belønning, ham gir Vi av den. Og den som lengter etter det hinsidiges
belønning, ham gir Vi av den. Og snart vil Vi belønne de takknemlige (svært rikelig).
146. Og hvor mange profeter har det ikke vært som kjempet for Allahs sak; mange
gudhengivne (helgener) var også sammen med dem. De mistet ikke motet på grunn av de
vansker de ble rammet av for Allahs sak, og ikke viste de svakhet, og ei heller overga de seg.
Og Allah elsker dem som vedblir å være tålmodige.
147. Og de sa intet annet enn denne appellen: «Herren vår! Tilgi våre synder, og overse
overskridelsene som vi begår i handlingene våre, og la våre føtter stå stø (på Din vei), og
skjenk oss seier over de vantro.»
148. Så Allah tildelte dem denne verdens belønning og en fortreffelig belønning i det
hinsidige. Og Allah elsker de dydige (som er forelsket kun i Ham).
149. Å, troende! Hvis dere adlyder de vantro, vil de få dere til å snu på hælene deres (tilbake
til vantro). Da vil dere vende tilbake som tapere!
150. Nei, Allah er deres velynder, og Han er den beste av hjelperne.
151. Vi skal snart plante skrekk (for dere) i de vantros hjerte fordi de har likestilt med Allah
det som Han ikke har sendt ned noen autoritet om. Og helvete er deres bolig! Hvor forferdelig
de ondsinnedes oppholdssted er.
152. Sannelig, Allah gjorde Sitt løfte sant overfor dere da dere drepte dem på Hans befaling,
helt til dere viste feighet og dere begynte å krangle om (Sendebudets  )صلى ﷲ عليه وسلمordre og
dere etter det var ulydige (mot ham), mens Allah hadde vist dere det (den seieren) som dere
ønsket. Blant dere var noen som begjærte denne verden, og andre som begjærte den hinsidige
verden. Så Han vendte dere tilbake fra dem (som seierherrer) for å teste dere. Han unnskyldte
dere (etterpå), og Allah er svært velvillig mot de troende.
153. Da dere løp bort (i panikk) og ikke så dere tilbake etter noen, mens Sendebudet
( )صلى ﷲ عليه وسلمropte etter dere (idet han stod) blant den hæravdelingen som var (stø på føttene)
bak dere, så påførte Han dere sorg oppå sorg (for formaning og oppdragelse), slik at dere ikke
skulle sørge over det dere hadde tapt, og den katastrofen som rammet dere. Og Allah er fullt
klar over gjerningene deres.
154. Så etter sorg sendte Han over dere ro (og fred for lettelse) i form av slummer, som la seg
over et parti av dere, mens et annet parti (som bestod av hyklere) var bekymret kun for sitt
eget liv, overgitt til falske antakelser om Allah som var antakelser kun av uvitenhet. De sier:
«Har vi noe som helst (noen som helst autoritet) i denne saken?» Si: «Hele saken hviler i
Allahs hånd!» De holder i sitt hjerte skjult ting som de ikke lar bli avslørt for deg. De sier:
«Hadde vi hatt noe å si i denne saken, ville vi ikke ha blitt drept her!» Si: «Om så dere hadde
vært i hjemmene deres, ville fortsatt de som døden var skrevet for, kommet ut til sine
slakteplasser.» Dette (ble gjort) for at Allah skal teste det dere har i brystet deres, og for å
rense ut det (de onde fanteriene) som er i hjertet deres. Og Allah har fullstendig viten om
brystets hemmeligheter.

155. Sannelig, de av dere som flyktet på den dagen da de to armeene støtte sammen i voldsom
kamp, de skled bort kun på grunn av Satan for noe de hadde forøvet. Visselig, Allah
unnskyldte dem. Sannelig, Allah er mest tilgivende, mest overbærende.
156. Å, troende! Bli ikke lik de vantro som sier om de brødrene sine som drar (noe sted) på en
reise eller går til kamp (og dør der): «Om de bare var blitt hos oss, ville de verken ha dødd
eller blitt drept», for at Allah skal gjøre denne (antakelsen) til et samvittighetsnag i deres
hjerte. Det er Allah som holder levende og forårsaker død. Og Allah er allseende overfor det
dere gjør.
157. Og hvis dere blir drept for Allahs sak eller dør, så er Allahs tilgivelse og nåde langt bedre
enn det (den velstanden) som dere samler.
158. Og hvis dere dør eller blir drept, vil dere hos Allah bli samlet (alle sammen).
159. (Min kjære bedårende elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHvilken herlig nåde av Allah at du er
overbærende mot dem. Hadde du vært streng og hardhjertet, ville folk ha flyktet vekk fra din
omkrets. Så unnskyld dem, og be om tilgivelse for dem, og rådfør deg med dem i (viktige)
saker. Men når du har bestemt deg, sett din lit til Allah. Sannelig, Allah elsker dem som setter
sin lit til Ham.
160. Hvis Allah hjelper dere, så kan ingen overmanne dere. Men hvis Han skulle forlate dere
ved å frata dere all støtte, hvem er det så som kan hjelpe dere etter Ham? Og de troende bør
sette sin lit til Allah alene.
161. Det er ikke engang tenkelig at noen profet skal skjule noe. Og hvem som enn skjuler
(noen andres rett), han må bringe fram det han holdt skjult, på oppstandelsens dag. Så vil
enhver person få fullt igjen for sine handlinger, og det vil ikke bli gjort dem noe
ondskapsfullt.
162. Hvordan kan en person som har undergitt seg Allahs vilje, være lik den som har pådratt
seg Allahs vrede? Og helvete er boligen hans, og det er en svært elendig avslutning på ferden.
163. De har forskjellige grader i Allahs øyne, og Allah ser deres handlinger svært godt.
164. Sannelig, Allah viste stor gunst mot de troende da han sendte blant dem (det mest
eminente) Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمfra deres egen midte, som resiterer for dem Hans
åpenbaringer og renser dem og belærer dem skriften og visdommen, for før det var de i klar
villfarelse.
165. Når en vanske nådde dere, sa dere, enda dere hadde påført (fienden deres) dobbelt så
mye som den: «Hvorfra inntraff denne?» Si: «Den er fra dere selv!» Sannelig, Allah har
fullstendig makt over alle ting.
166. Og den lidelsen som rammet dere på den dagen da de to armeene støtte sammen, den
skjedde (kun) med Allahs befaling. Og dette for at Allah skulle fastslå de troendes identitet,
167. og også fastslå identiteten til hyklerne. Og da det ble sagt til dem: «Kom og kjemp for
Allahs sak, eller forsvar (mot fiendens invasjon)», sa de: «Hadde vi visst at det skulle bli en
krig (av noe slag, eller om vi hadde ansett det som en krig for Allahs sak), ville vi visselig ha

fulgt dere.» Denne dagen var de nærmere åpenbar vantro enn (liksom) tro. De sier med
munnen sin det som ikke er i hjertet deres. Og Allah kjenner svært vel til det (de sakene) de
skjuler.
168. Det er disse som sa om brødrene sine mens de selv ble sittende igjen (hjemme): «Hadde
de bare hørt på oss, ville de ikke blitt drept.» Si: «Beskytt dere fra døden hvis dere er sanne.»
169. Og ikke tenk (noen gang) at de som blir drept for Allahs sak, er døde. Derimot er de
levende hos Herren sin, og de blir forsynt (med paradisets gunst).
170. De fryder seg over det (velsignelsene av det evige livet) som Allah har tildelt dem av Sin
velvilje, og de gleder seg over (å se) dem etter seg (på adlydelsens og troens sti) som ennå
ikke er blitt forenet med dem, for det vil heller ikke være noen frykt over dem, og ei heller vil
de være sørgmodige.
171. De er gledefylte over gunsten (av den guddommelige nærhetens stråler) fra Allah og
velviljen Hans (fornøyelsen av å være i lag med Ham) og for at Allah ikke lar de troendes
belønning gå tapt.
172. De som stilte seg i tjeneste for Allah og Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمselv etter å ha blitt
skadet, for de av dem som besitter åndelig fullkommenhet og er gudfryktige, er det en
umåtelig stor belønning.
173. Disse er de som folk sa dette til: «Motstanderne har samlet seg mot dere (i et stort antall),
så frykt dem.» Men dette (denne informasjonen) forøket troen deres, og de sa: «Allah er
tilstrekkelig for oss, og hvilken storartet formynder Han er!»
174. De (muslimene) vendte tilbake uberørt av noen lidelse med Allahs gunst og velvilje. De
fulgte Allahs vilje, og Allah er Herren av uendelig veldig velvilje.
175. Sannelig, det (denne informanten) er Satan som truer (dere) ved vennene sine. Frykt
derfor ikke dem, men frykt heller Meg alene hvis dere er troende.
176. (Kjære sympatisør av all verden  )!صلى ﷲ عليه وسلمDe som skynder seg i (å støtte) vantroen,
må ikke gjøre deg sørgmodig. De kan ikke skade Allah (Allahs utvalgte levemåte), og Allah
ønsker ikke å holde noen andel for dem i det hinsidige. Og dem venter det en svær pine.
177. Sannelig, de som kjøper vantro på bekostning av troen, de kan aldri skade Allah i det
hele tatt. Og dem venter det en smertelig pine.
178. Og de vantro må aldri anta at den fristen Vi gir dem, er bedre for deres sjel. Vi gir dem
(denne) fristen kun for at de skal vokse i synden. Og det venter dem (til slutt) en
nedverdigende pine.
179. Og Allah vil aldri la muslimene bli værende i den tilstanden som dere er i (nå), inntil
Han renser ut det urene fra det rene. Og det er ikke lik Allahs ære at Han avslører det usette
for dere (vanlige mennesker). Men Han utvelger hvem Han vil av Sine sendebud (for
kunnskapen om det usette). Anta derfor troen på Allah og sendebudene Hans. Og hvis dere
antar troen og blir gudfryktige, vil det være en enorm belønning for dere.

180. Og de som er gjerrige med å gi bort (fra velstanden) det som Allah har skjenket dem av
Sin velvilje, må aldri anse denne griskheten som noe nyttig for dem selv, den er faktisk
skadelig for dem. Snart, på oppstandelsens dag, vil velstanden som de er så griske etter, bli
hengt rundt (halsen deres) som en halslenke. Og Allah tilhører arven av himlene og jorden
(Han vil fortsette å være Eieren av universet etter døden deres akkurat som Han er Eieren av
den i dag). Og Allah er fullstendig klar over alle gjerningene deres.
181. Sannelig, Allah har hørt ordene til dem som sier: «Allah er nødlidende, og vi er rike!» Vi
skal skrive ned alle utsagnene deres og at de drepte profetene i urett. Og Vi vil si (på
oppstandelsens dag): «Smak (nå) dere på den forbrennende pinen!»
182. Dette er gjengjeldelse for deres gjerninger som hendene deres har sendt i forveien, og
sannelig, Allah viser ikke ondsinnethet mot Sine tjenere.
183. Det folket (jødene) som sier (som en rettferdiggjørelse): «Allah sendte oss det påbudet at
vi ikke skulle anta troen på noe sendebud helt til han bringer oss et offer (for å bevise sitt
profetskap) som ilden (kommer og) sluker.» Si (til dem): «Visselig, det kom mange sendebud
før meg med klare tegn, og de kom også med det tegnet som dere snakker om. Hvorfor sendte
dere dem (til tross for det) i martyrdøden da, hvis dere er (så) sannferdige?»
184. Hvis de fortsatt skulle forsverge deg (Min elskede صلى ﷲ عليه وسلم, så bli ikke trist). Mange
sendebud ble forsverget før deg som kom med klare tegn (mirakler) og bøkene og den
opplysende skriften.
185. Enhver person skal smake døden. Og deres vederlag vil bli gitt fullt ut kun på
oppstandelsens dag. Hvem som enn blir berget fra helvete og ført inn i paradiset, vil i sannhet
være framgangsrik. Og jordelivet er intet annet enn bedragersk velstand.
186. (Å, muslimer!) Dere vil visselig bli satt på prøve når det gjelder både eiendommene
deres og dere selv. Og selvfølgelig må dere høre på mange krenkelser (hån) av dem som ble
gitt skriften før dere, og av dem som er flergudsdyrkere. Men hvis dere vedblir å være
tålmodige og holder dere til gudfryktighet, så er dette av de sakene som krever stor
viljestyrke.
187. Og den gang da Allah sluttet en høytidelig pakt med dem som ble gitt skriften: «Dere
skal visselig kommunisere den klart og ublandet til folk og ikke skjule den (det som er blitt
beskrevet i den).» Men de kastet denne pakten bak ryggen sin og solgte det for en ussel pris.
Dette er et svært elendig kjøp for deres del.
188. Aldri anse (som frelst) dem som fryder seg over sine uhederlige verk, og som ønsker å
bli priset for de gjerningene som de ikke har gjort. (For å legge mer vekt på det sa Allah:)
«Aldri tenk at de er frelst fra pinen! Og dem venter det en grusom pine.»
189. Allahs alene er herredømmet over alle himlene og jorden, og Allah har fullkommen makt
over alle ting, (konsentrer derfor deres oppmerksomhet om, og sett deres lit til Ham).
190. Sannelig, i skapelsen av himlene og jorden og i vekslingen av natten og dagen er det tegn
(på Allahs allmakt) for dem som besitter konstruktiv visdom.

191. De er de som kommer Allah i hu stående (innbegrepet av underdanighet) og sittende
(som inkarnasjon av ærefrykt) og snur på seg (grepet av lengsel), og som funderer dypt over
skapelsen av himlene og jorden (over glansen av Hans overhøyhet og vakkerhet som utfører
alt i den). (Så roper de ut av herligheten av å ha blitt kjent med innsikten om Ham:) «Å,
Herren vår! Du har ikke skapt alt dette uten noen visdom og plan. Du er helligere (enn å ha
noen mangel og være tvunget til noe)! Bevar oss for helvetes pine.
192. Herren vår! Den Du kaster i helvete, han har Du i sannhet vanæret, og de ondsinnede har
ingen hjelpere.
193. Herren vår! (Vi hadde glemt Deg), så hørte vi en utroper som kalte til troen: '(Å, folk!)
Tro på Herren deres!' Og vi antok troen. Herren vår! Tilgi nå våre synder og utvisk våre
tabber (fra våre gjerningers register), og la oss dø i lag med de fromme.
194. Herren vår! Tildel oss alt det som Du har lovet oss ved Dine sendebud, og vanær oss
ikke på oppstandelsens dag. Sannelig, Du går ikke imot løftet Ditt!»
195. Og Herren deres bønnhørte skuddbønnen deres (og sa): «Visselig, Jeg lar ikke noen
strebers anstrengelse gå tapt om det er en mann eller en kvinne; dere er alle fra hverandre. De
som har utvandret (for Allahs sak) og er blitt drevet ut av sine hjem (på grunn av troen på
Ham alene) og er blitt plaget på Min vei og har kjempet (for Min skyld) og blitt drept, deres
synder skal Jeg visselig utviske (fra gjerningsregisteret deres) og visselig føre inn i hagene
som det flyter elver under. Det er en belønning fra Allah, og hos Allah finnes det (til og med)
bedre belønning (enn det).»
196. (Å, Allahs tjener!) Måtte ikke de vantros vandring (luksuriøse livsførsel) rundt omkring i
byene bedra deg.
197. Det er en liten besittelse (for noen få dager). Så vil deres bolig være helvete, og det er en
svært elendig bolig.
198. Men de som holder fast ved å frykte Herren sin, for dem er det hager som det flyter elver
under. Der skal de være for alltid, en gjestfrihet fra Allah. Og alt det som finnes hos Allah
(Hans nærhets sal, glans av skjønnhet og velsignelsen av tilknytning til Ham), er best for de
fromme.
199. Og sannelig, noen av skriftens folk er slik at de tror på Allah og (tror på) den skriften
som er åpenbart dere, og på den som ble sendt ned til dem. Hjertet deres er underkastet Allah.
Og de tar ikke en ussel pris for Allahs åpenbaringer, de er de hvis belønning er hos Herren
deres. Sannelig, Allah er rask med å avregne.
200. Å, troende! Vær tålmodige og strev utholdende (hardere enn fienden) og vær alltid klar
(til å kjempe mot brudd på fred og menneskerettigheter), og oppretthold (alltid) gudfryktighet,
slik at dere må oppnå framgang.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Å, dere menneskehet! Frykt Herren deres, som skapte dere (innledet skapelsen deres) av en
enkelt sjel og så av den skapte dens make, og fra de to spredde (skapelsen av) utallige menn
og kvinner. Og frykt Allah, for ved Ham søker dere behov fra hverandre, og (vær gudfryktige)
mot slekten deres. Sannelig, Allah vokter dere.
2. Og gi de foreldreløse deres eiendom, og bytt ikke det dårlige mot det gode, og fortær ei
heller velstanden deres (foreldreløses) ved å blande den sammen med deres egen. Sannelig,
det er en stor synd!
3. Og hvis dere er redd for at dere ikke vil klare å behandle foreldreløse jenter rettferdig, så
gift dere med de kvinnene som dere liker, og som er lovlige for dere; to eller tre eller fire
(men denne tillatelsen er betinget av rettferdighet). Men hvis dere frykter at dere ikke vil være
i stand til å behandle (mer enn én hustru) rettferdig, så (gift dere med) kun én kvinne eller de
slavinnene som har kommet i deres besittelse (ifølge den islamske loven). Dette er mer
nærliggende for å holde seg unna urett.
4. Og gi kvinnene brudegaven deres med et gledefylt hjerte. Men hvis de gir avkall på noe av
den (brudegaven) av sin egen glede, så kan dere benytte den som behagelig og gunstig (for
dere).
5. Og betro ikke til de mentalt utilstrekkelige deres eiendom (eller de mentalt utilstrekkeliges
eiendom) som Allah har gjort til et middel for stabilitet for deres økonomi. Men mat dem
derav, og bekle dem, og si til dem gode ord.
6. Og bedøm og test de foreldreløse (for opplæring) inntil de når gifteferdig alder. Hvis dere
finner klokskap (og planleggingsferdigheter) hos dem, så gi dem eiendommen deres. Og sluk
ikke deres eiendom ved å forbruke den sløsende og i hast (i den frykt at) når de blir voksne
(vil de ta den tilbake). Og den som er velstående, bør holde seg fullstendig unna (den
foreldreløses eiendom), men den som (selv) er fattig, bør benytte seg (kun) av en rettferdig del
av den. Og når dere gir tilbake til dem eiendommene deres, så ha vitner overfor dem. Og
Allah er tilstrekkelig for avregning.
7. Menn har en andel i det (den eiendommen) som foreldre og nære slektninger etterlater seg
og kvinnene har også andel i det foreldre og nære slektninger etterlater seg. Være det lite eller
meget, andelen er blitt fastsatt (av Allah).
8. Og hvis slektninger, foreldreløse og trengende (som er ikke arvinger) er til stede under
fordelingen (av arven), så gi til dem noe av den, og si gode ord til dem.
9. Og folk (som er de foreldreløses verger) bør frykte at hvis de etterlater seg kjært avkom
(når de dør), hvor redde (og engstelige) vil de ikke være for sine barns tilstand! Derfor bør de
fortsette å frykte Allah (når det gjelder de foreldreløses sak) og si (til dem) rette ord.

10. Sannelig, de som spiser av foreldreløses eiendom på en urettferdig måte, de fyller sine
mager med kun ild, og snart vil de falle inn i en flammende ild.
11. Allah beordrer dere vedrørende deres barn (barns arv): En sønns andel er lik to døtres,
men hvis det er kun døtre eller flere enn to, har de rett til to tredjedeler av arven. Men hvis det
er kun én datter, vil hennes andel være halvparten. Og moren og faren til den avdøde vil få en
sjettedel hver av arven hvis den avdøde etterlater barn. Men hvis den avdøde ikke har noen
barn og arvingene er kun foreldrene, er morens andel en tredjedel (og resten er farens). Men
om avdøde har søsken, er morens andel en sjettedel. (Denne fordelingen vil bli utført) etter
(at) legatet som han har avsatt, (er oppfylt), og etter (nedbetaling av) gjeld. Dere vet ikke
hvem som er nærmest i å bringe dere nytte av fedrene deres eller sønnene deres. Dette (denne
fordelingen) er en pålagt plikt (forordnet) av Allah. Sannelig, Allah er allvitende, mest vis.
12. Og for dere er halvparten av det hustruene deres etterlater, så fremt de ikke har noen barn.
Men hvis de har barn, er det en fjerdedel av arven for dere, (dette også) etter at legatet som er
blitt avsatt, (er oppfylt), og etter (nedbetaling av) gjeld. Og deres hustruers andel i
eiendommen dere etterlater, er en fjerdedel, så fremt dere ikke har noen barn. Men hvis dere
har barn, er deres andel en åttendedel av det dere etterlater, etter at legatet som er blitt avsatt,
(er oppfylt), og etter (nedbetaling av) gjeld. Når det gjelder en mann eller en kvinne som
verken har foreldre eller barn, men har en bror eller en søster (på morssiden – halvsøsken), for
dem er det en sjettedel hver. Men om de er flere enn det, vil de ha lik andelseie i en tredjedel.
(Denne fordelingen er også) etter at legatet som er blitt avsatt, (er oppfylt), og etter
(nedbetaling av) gjeld. Dette er en befaling fra Allah, og Allah er allvitende, mest
overbærende.
13. Dette er grensene satt av Allah. Og den som adlyder Allah og Sendebudet Hans
()صلى ﷲ عليه وسلم, vil Han føre inn i hager som det flyter elver under. De skal være i dem for alltid,
og dette er den store seier.
14. Men den som er Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمulydig, og overskrider grensene
Hans, ham vil Han føre i ilden. Der skal han være for alltid, og ham venter det en
nedverdigende pine.
15. Og de av kvinnene deres som begår hor, be om fire vitner av menn blant dere mot dem.
Hvis de framlegger bevis, så hold dem i husarrest til døden gjør slutt på livet deres eller Allah
forordner en vei (et nytt rettslig påbud) for dem.
16. Og de to personene blant dere som begår hor, straff dem begge. Men hvis de deretter
angrer og forbedrer sin væremåte, så la være å straffe dem. Sannelig, Allah er mest
benådende, evig nåderik.
17. Allah har lovet å godta angeren kun til dem som begår feil i uvitenhet og så angrer fort
like etter. Allah vil vende Seg i nåde mot slike folk, og Allah er allvitende, mest vis.
18. Men angeren godtas ikke av dem som fortsetter med syndefulle gjerninger helt til en av
dem står overfor døden, og da sier han: «Nå angrer jeg!» Og heller ikke er angeren for dem
som dør som vantro. Vi har forberedt en smertelig pine for dem.
19. Å, dere troende! Det er ikke lovlig for dere å overta kvinner med tvang. Og hold dem ikke
tilbake for å kunne ta (tilbake) fra dem en del av det dere har gitt dem, med mindre de

bedriver åpen usedelighet. Og behandle dem ærbart. Hvis dere misliker dem, så er det mulig
at dere misliker noe, men at Allah har lagt svært mye godt i det.
20. Og hvis dere ønsker å skifte ut en kone med en annen og dere har gitt henne haugevis av
rikdom, så ta ikke noe tilbake av det. Vil dere ta (tilbake) den rikdommen ved urette
beskyldninger og åpenbar synd?
21. Og hvordan kan dere ta det tilbake, enda dere har hatt ekteskapelig forhold til hverandre
og de har fått et høytidelig løfte av dere?
22. Og gift dere ikke med kvinner som fedrene deres har vært gift med, men det som allerede
har hendt (før denne befalingen, er tilgitt). Sannelig, dette er umoralsk i høy grad og (fører til
Allahs) vrede og er en ond skikk.
23. Forbudt for dere er mødrene deres, døtrene deres, søstrene deres, deres fedres søstre, deres
mødres søstre, deres brødres døtre og søstrenes døtre og mødrene deres som har diet dere,
deres diesøstre og svigermødrene deres og (forbudte er også) stedøtrene deres som er
oppfostret under deres formynderskap, og som er født av de kvinnene deres som dere har hatt
samleie med. Men hvis dere ikke har hatt samleie med dem, da er det ingen synd for dere (å
gifte dere med døtrene til disse kvinnene). Forbudt for dere er også hustruene til deres ekte
sønner som er fra lendene deres, også å ha to søstre samtidig, unntatt det som allerede har
skjedd i uvitenhetens dager. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
24. Og (forbudt for dere er også) kvinner som har ektemenn, unntatt de (kvinnene som er
krigsfanger), som kommer i deres lovlige besittelse. Allah har foreskrevet dette (disse
forbudene) for dere. Og alle kvinner utenom dette er gjort lovlige for dere, slik at dere kan
søke ekteskap med dem ved deres velstand (brudegave), som opprettholdere av kyskhet, og
ikke kun for å tilfredsstille lysten. De av dem som dere har fått nytte av, gi dem deres fastsatte
brudegave. Og det er ingen synd for dere vedrørende det beløpet som dere blir gjensidig enige
om etter å ha fastsatt brudegaven. Sannelig, Allah er allvitende, mest vis.
25. Og de av dere som ikke har råd til å gifte seg med en fri troende kvinne, bør gifte seg med
en av de troende slavinner som er i deres besittelse (ifølge den islamske loven). Og Allah
kjenner best til deres tro (tros tilstand). Dere er alle fra hverandre. Gift dere med disse
(slavinnene) med tillatelse fra mestrene deres, og gi dem deres brudegave ifølge skikken,
forutsatt at de er villige til å binde seg i ekteskap (som ærbare) og ikke begår utukt og ei heller
har hemmelige elskere. Hvis de begår utukt etter å ha inngått ekteskap, vil deres straff være
halvparten av den som er (bestemt) for en fri (ugift) kvinne. Denne tillatelsen er for ham blant
dere som frykter (å overgi seg til) synden, men hvis dere er tålmodige, er det bedre for dere.
Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
26. Allah ønsker å klargjøre for dere (Sine påbud) og veilede dere til stiene til de (rettskafne)
folkene som har gått bort før dere, og vende Seg mot dere i nåde. Og Allah er allvitende, mest
vis.
27. Og Allah ønsker å skjenke dere Sin nåde, men de som følger lystene (til sin indre
egoisme), de vil at dere kommer på avveier langt bort fra den rette veien.
28. Allah ønsker å lette på deres byrder, og mennesket er blitt skapt svakt.

29. Å, troende! Ikke fortær hverandres rikdom på ulovlig vis, men bare dersom det er en
handel som dere har kommet til gjensidig enighet om. Og drep ikke hverandre! Sannelig,
Allah er nådig mot dere!
30. Men den som gjøre dette som en overtredelse og i ondskap, ham vil Vi snart kaste inn i
ilden (helvetes ild), og dette er svært lett for Allah.
31. Hvis dere holder dere unna de store syndene som er forbudt dere, vil Vi utviske fra dere
deres små synder og føre dere inn i et ærefullt sted.
32. Og lengt ikke etter det som Allah har gitt noen av dere fortrinn i over andre. For menn er
det andel i det de tjener, og for kvinner er det andel i det de tjener. Og fortsett å be Allah om
Hans velvilje. Sannelig, Allah vet best om alle ting.
33. Og for alle har Vi fastsatt arvinger av eiendommen etterlatt av foreldre og nære
slektninger. Og de som dere har inngått en avtale med, gi dem deres andel. Sannelig, Allah
iakttar alle ting.
34. Menn er kvinners formyndere fordi Allah har gitt noen forrang over andre, og også fordi
menn bruker sin velstand (på dem). Så de rettskafne hustruene er lydige, de bevarer (sin
kjønnslige renhet) i sine menns fravær med Allahs beskyttelse. Men de kvinnene hvis
ulydighet og oppsetsighet dere er forvisset om (mot Allahs befalinger), forman dem, og (hvis
de ikke tar til seg formaningen), så separer dem (fra dere selv) i sengen, og (hvis de fortsatt
ikke forbedrer seg), så fortsett å formane dem gjennom eksempler (helt til de forbedrer seg).
Hvis de blir dere lydige, så søk ingen vei mot (for å undertrykke) dem. Sannelig, Allah er aller
mest høytstående, stor.
35. Og hvis dere frykter et brudd mellom de to, så utnevn en voldgiftsmann fra ektemannens
familie og en fra hustruens familie. Hvis begge (voldgiftsmennene) beslutter forsoning, vil
Allah skape harmoni mellom de to. Sannelig, Allah er allvitende, vel underrettet.
36. Og tilbe Allah, og ikke likestill noe som helst med Ham. Og behandle foreldrene moralsk
fortreffelig, og (vær god mot) slektninger og foreldreløse og trengende og nære naboer og
fremmede naboer og følgesvennene deres og veifarerne og dem som dere besitter. Sannelig,
Allah liker ikke de som er arrogante (innbilske) og skrytepaver (egoister),
37. som selv er gjerrige og påbyr andre gjerrighet, og skjuler det (den velsignelsen) som Allah
har tildelt dem av Sin velvilje. Og Vi har forberedt en nedverdigende pine for de vantro
38. og dem som bruker velstanden sin for å vise seg for folk og ikke tror på Allah og ei heller
på den ytterste dagen. Og den som Satan blir følgesvennen til, dårlig er han som følgesvenn.
39. Og hvilket tap hadde de lidt hvis de hadde trodd på Allah og den ytterste dagen, og (for
Hans sak) gitt av det Allah hadde gitt dem? Og Allah vet godt om deres (tilstand).
40. Sannelig, Allah gjør ikke ondt, ikke engang lik et støvfnugg. Og hvis det er en god
gjerning, fordobler Han den og gir fra Seg en umåtelig stor belønning.
41. Hvordan vil det være på den dagen når Vi vil bringe et vitne fra ethvert samfunn, og
(kjære elskede  )صلى ﷲ عليه وسلمVi vil bringe deg som vitne mot dem alle!

42. På den dagen vil de som fornektet og var ulydige mot Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, ønske at
jorden var blitt jevnet over dem (etter at de var blitt begravd). Og de vil ikke kunne skjule noe
som helst for Allah.
43. Å, troende! Gå ikke nær bønnen når dere er beruset, før dere er i stand til å forstå hva dere
sier. Og (gå) heller ikke (nær bønnen) i en tilstand av urenhet før dere har renset dere ved et
rituelt bad, unntatt hvis dere er underveis på reisefot. Og hvis dere er syke eller på reise eller
på vei tilbake fra naturens kall, eller har seksuell omgang med kvinnene (hustruene deres) og
ikke finner vann, så rens dere med ren jord; stryk over ansiktet deres og hendene deres.
Sannelig, Allah er mest unnskyldende, mest tilgivende.
44. Har du ikke sett dem som ble gitt en del av (den himmelske) skriften? De kjøper
villfarelse og ønsker også at dere skal vende bort fra den rette veien.
45. Og Allah kjenner best til fiendene deres, og Allah er tilstrekkelig som en velynder, og
Allah er tilstrekkelig som en hjelper.
46. Og noen blant jødene forvrir ordene (toraens ord) fra deres (opprinnelige) plasser, og de
sier: «Vi har hørt, men vi er ulydige!» og (måtte Allah forby, men de sier også): «Lytt! Måtte
du ikke bli hørt på!», og de forvrir tungene sine ved å håne levemåten idet de sier: «Ra‛inā!I».
Men hvis de hadde sagt (istedenfor dette): «Vi har hørt, og vi adlyder!» og «(Deres Nåde,
vennligst) hør (på vårt ønske), og velsign oss med et (sjenerøst) blikk!», det ville ha vært
bedre for dem, og det ville ha vært mer rett og mer passende (med disse ordene). Men Allah
har forbannet dem på grunn av vantroen deres, så de tror ikke, unntatt noen få.
47. Å, dere skriftens folk! Tro på det (den skriften) som Vi har åpenbart (for Vår elskede
Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, som stadfester den skriften (den opprinnelige toraen) som er hos
dere, før Vi utvisker (ansiktstrekkene til noen) ansikter og snur dem bak fram eller forbanner
dem slik Vi forbannet sabbatsbryterne. Og Allahs befaling er bundet til å bli utført.
48. Sannelig, Allah tilgir ikke at noe blir likestilt ved Ham, men (hvilken som helst synd)
mindre enn denne tilgir Han overfor den Han vil. Og den som likestiller noe med Allah, har i
sannhet oppdiktet en mektig synd.
49. Har du ikke sett dem som viser seg selv fram som rene? Nei, Allah er Den som renser
hvem Han enn vil, og det vil ikke bli gjort dem noe ondt, ikke engang lik en tråd.
50. Se! Hvordan de dikter opp løgn om Allah, og denne åpenbare synden er tilstrekkelig (for å
påføre dem pine)!
51. Har du ikke sett dem som ble gitt en del av (den himmelske) skriften? De velger (fortsatt)
å tro på avguder og Satan, og om de vantro sier de: «Disse (vantro) er mer på rett vei enn
muslimene.»
52. Disse er de som Allah har forbannet, og den som Allah forbanner, for ham vil du aldri
finne noen hjelper.
I

Ra‛ina: Ordet betyr gi oss din oppmerksomhet, men jødene pleide å endre trykket på ordet og uttalte det på
arameisk ved å si: «Re‛yana!», som betyr gjeter, men en blanding av arabisk og arameisk gjorde betydningen om
til «Gjeteren vår!», ordet kan også bety idiot og dum på arameisk, ifølge noen språkeksperter.

53. Har de noen andel i herredømmet? Hvis så, ville de ikke gi til folket så mye som et fnugg
(på grunn av sin grådighet).
54. Er de misunnelige på folk for det (de velsignelsene) som Allah har skjenket dem av Sin
velvilje? Sannelig, Vi har gitt Abrahams familie skriften og visdommen, og Vi tildelte dem et
stort kongerike.
55. Noen av dem antok troen på den, og andre vendte seg bort fra den, og helvetes flammende
ild er tilstrekkelig (for den som vender seg bort).
56. Sannelig, de som fornektet Våre åpenbaringer, vil Vi snart kaste inn i ilden (helvetes ild).
Hver gang deres hud er brent av, vil Vi erstatte den med ny hud, så de kan smake pinen (uten
avbrudd). Sannelig, Allah er allmektig, mest vis.
57. Og de som antar troen og handler rettskaffent, vil Vi føre inn i hager som det flyter elver
under, de skal være der for alltid. Der vil det være rene hustruer for dem, og Vi vil føre dem
inn i en skyggefull skygge.
58. Sannelig, Allah befaler dere å levere betrodde eiendeler til dem som eier dem, og når dere
dømmer saker blant menneskene, så døm rettferdig. Sannelig, hvilken storartet formaning
Allah gir dere! Sannelig, Allah er allhørende, allseende.
59. Å, troende! Adlyd Allah, og adlyd Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمog dem (sannhetens menn)
som holder autoritet blant dere. Hvis dere er uenige om noen sak, så henvis den til Allah og
Sendebudet ( صلى ﷲ عليه وسلمfor dens endelige dom) hvis dere tror på Allah og den ytterste dagen.
Dette er best (for deres del) og best for utfallet.
60. Har du ikke sett disse (hyklerne) som (med tungen) hevder at de tror på det som er
åpenbart for deg (Koranen), og på det som ble sendt ned før deg (av de hellige skriftene)?
(Men) de ønsker å ta med sine uenigheter (for avgjørelse) til Satan (loven som baserer seg på
å være oppsetsig mot Allahs befaling), enda det er blitt dem befalt at de skal fornekte den
(åpenlyst). Og Satan ønsker kun å holde dem på villspor i en langt kommen villfarelse.
61. Og når det blir sagt til dem: «Kom til det Allah har åpenbart (Koranen), og til Sendebudet
(»!)صلى ﷲ عليه وسلم, vil du se hyklerne vende bort fra (å komme til) deg.
62. Hva vil deres tilstand være (på den tiden) når noen vansker rammer dem på grunn av deres
egne forvridde verk og de viser seg overfor deg idet de sverger ved Allah (og sier):
«Vi hadde til hensikt kun godt og gjensidig forsoning!»?
63. Disse er de (hyklerne og ufredsskaperne); Allah kjenner svært godt til enhver
hemmelighet som er i hjertet deres. Ta avstand fra dem, og forman dem iherdig, og ha
påvirkende samtale med dem om dem.
64. Og Vi har ikke sendt noe som helst sendebud unntatt for at han må bli adlydt ved Allahs
befaling. Og (kjære elskede )صلى ﷲ عليه وسلم, hvis de hadde kommet til deg når de hadde gjort sin
sjel ondt, og bedt om tilgivelse fra Allah og også Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمhadde bedt om
tilgivelse for dem, så ville de sannelig ha opplevd Allah som mest benådende, evig nåderik
(takket være denne mellomkomsten og forbønnen).

65. Men (kjære elskede  )صلى ﷲ عليه وسلمved din Herre, de kan aldri bli sanne troende før de gjør
deg til dommer i enhver stridighet som oppstår mellom dem, og deretter ikke føler noe nag i
sitt hjerte mot den avgjørelsen du har tatt, og godtar (din avgjørelse) med glede som
fullstendig undergitt.
66. Hvis Vi hadde foreskrevet dem: «Drep dere selv, eller forlat hjemmene deres og kom dere
ut!» så ville svært få av dem ha handlet ifølge det. Hvis de hadde handlet ifølge det de blir
formant til, ville det ha vært bedre for dem og gjort dem faste (urokkelige i deres tro).
67. Og da ville Vi ha skjenket dem en umåtelig stor belønning fra Oss.
68. Og Vi ville visselig ha veiledet dem til den rette veien.
69. Og de som adlyder Allah og Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, de er de som (på den ytterste dagen)
vil være i selskap med de (høyerestående personlighetene) som Allah har velsignet med Sin
(spesielle) gunst: profetene, de sannferdige, martyrene og de rettskafne. Og hvor herlige disse
følgesvennene er!
70. Denne velviljen er (spesielt) fra Allah, og Allah er tilstrekkelig som allviter.
71. Å, troende! Vær innstilt på deres beskyttelse, og rykk ut som flere enheter eller samlet (for
å eliminere og anstrenge dere hardt mot terrorisme og ufred).
72. Og visselig, det er noen blant dere som forsinker (med vilje ved å vise latskap), og hvis
noen vansker rammer dere (under kampen), sier han (den som ble igjen): «Sannelig, Allah
viste meg gunst ved at jeg ikke var til stede med dem (på slagmarken).»
73. Men hvis noe velvilje når dere fra Allah, da vil i sannhet den (samme hykleren) si
(sørgende) som om det aldri var noe vennskap mellom dere og ham: «Om jeg bare hadde vært
med dem, da ville nok jeg også ha oppnådd en svær seier.»
74. De (troende) som selger jordelivet i bytte mot det hinsidige, bør kjempe for Allahs sak
(for å eliminere terrorisme og for å fremme fred, godhet og menneskelig verdighet). Og den
som kjemper for Allahs sak, om han selv blir drept eller seirer, (i begge tilfellene) vil Vi snart
tildele ham en umåtelig stor belønning.
75. Og (muslimer), hva er i veien med dere, at dere ikke kjemper for Allahs sak (for de
undertryktes frihet), enda de svake menn og kvinner og barn skriker ut (for sin frihet, etter å
ha fått nok av undertrykkelse og tyranni): «Herren vår! Få oss ut av denne by hvis folk
(overhoder) er ondsinnede, og utnevn for oss en velynder fra Din nærhet, og utnevn for oss en
hjelper fra Din nærhet.»
76. De som tror, kjemper for Allahs sak (for gode mål: verdensfred og for de undertryktes
frihet), og de som er vantro, kjemper for Satans sak (for onde mål: undertrykkelse og krig).
Så (å, troende!), kjemp mot Satans allierte (Satans misjons tilhengere; de angrepslystne,
terrorister). Sannelig, Satans list er svak.
77. Har du ikke sett tilstanden til dem som det ble sagt til (i begynnelsen for en liten periode):
«Hold hendene deres tilbake (fra kampen), og forrett tidebønnen, og gi det pålagte bidraget

regelmessig!»? (Med dette var de tilfredse), men når det ble dem foreskrevet å kjempe (mot
ufredsstifting og ondskapen), begynte en gruppe av dem å frykte folk (motstanderne) på den
måten som man skal frykte Allah eller enda mer. Og de sa: «Herren vår! Hvorfor har Du
foreskrevet oss å kjempe (allerede)? Hvorfor ga Du oss ikke utsettelse for en liten periode
til?» Si (til dem): «Det jordiskes utbytte er lite (betydningsløst), mens det hinsidige er (en)
langt bedre (velsignelse) for den som blir gudfryktig. Dere vil ikke lide urett så mye som en
tråd der.»
78. (Å, dere som holder dere unna væpnet kamp av frykt for døden!) Uansett hvor dere enn er,
vil døden nå dere, om så dere var i uinntakelige festninger. Og (deres tankegang er at) hvis
noe godt (fordel) når dem, sier de: «Dette er fra Allah (Profeten Mohammads صلى ﷲ عليه وسلم
velsignelse og mellomkomst har ingen del i dette)!», men hvis noe ille (tap) rammer dem, sier
de: «(Å, Sendebudet!) Dette er fra deg (på grunn av deg)!» Si: «Alt kommer (faktisk) fra
Allah!» Hva er i veien med dette folket, at de ikke engang kommer i nærheten av å begripe
noe som helst?
79. (Å, menneske! Lær deg selv opp på den måten at) hvis det overgår deg noe godt, er det
(innse at det er) fra Allah (ikke tilskriv det din gode planlegging). Og når noe ille rammer deg,
er det (innse at det er) fra deg selv (tilskriv det det onde i deg selv). Og (kjære elskede
)صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har sendt deg som et sendebud for all menneskehet, og Allah er tilstrekkelig
som vitne (for ditt profetskap).
80. Den som adlyder Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, han har i sannhet adlydt Allah, men den som
vender bort, over dem har ikke Vi sendt deg som en oppsynsmann.
81. Og de sier (hyklerne er slik at i din tilstedeværelse sier de): «Adlydelse (vi har adlydt
ordren din)!» Men når de (reiser seg og) går ut fra ditt selskap, begynner en gruppe av dem å
legge planer (og lage sammensvergelser) om natten, det stikk motsatte av det du har sagt til
dem. Og Allah skriver ned alt det som de sammensverger natten lang. (Kjære elskede
)صلى ﷲ عليه وسلم, vend bort det opplyste ansiktet ditt fra dem, og sett din lit til Allah, og Allah er
tilstrekkelig som verge.
82. Tenker de da ikke dypt over Koranen? Og hvis denne (Koranen) var (hadde kommet) fra
noen andre enn Allah, ville de ha funnet mange motsigelser i den.
83. Og når det kommer noen nyheter om trygghet eller frykt til dem, så sprer de det rundt.
Men hadde de heller gjenfortalt det til Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمeller til de som har autoritet
blant dem (enn å gjøre nyheten offentlig), så ville visselig de som kan trekke konklusjonen av
en sak blant dem, forstått den (nyhetens sannhet). Hadde det ikke vært for Allahs velvilje og
Hans nåde mot dere, ville visselig dere (alle) ha fulgt Satan, unntatt noen få.
84. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمKjemp for Allahs sak (i selvforsvar)! Du vil ikke bli holdt
ansvarlig for noen andre enn din egen sjel. Og motiver de troende (for kamp mot dem som
initierer krig mot dere). Det vil ikke være noe underlig om Allah knuser de vantros kampvilje.
Og Allah er strengest i å ta fatt og hardest i å gi straff.
85. Den som gir en rettsindig anbefaling til noen, har en (fastsatt) andel i den (i dens
belønning). Og den som gir en ond anbefaling, har en (bestemt) andel i den (i dens synd), og
Allah har makt over alle ting.

86. Og når dere blir beæret med (et ord av) hilsen, så hils (i svar) med en bedre hilsen eller (i
det minste) tilsvarende (hilsen) tilbake. Sannelig, Allah krever regnskap for alt.
87. Allah, ingen er verd tilbedelse unntatt Han. Han vil i sannhet samle dere på
oppstandelsens dag, det er det ingen tvil om. Og hvem er mer sann enn Allah i ord?
88. Hva er det i veien med dere, at dere er delt opp i to grupper når det angår hyklerne, enda
Allah har snudd opp ned på dem (på hyklernes forstand og tankegang) for misgjerningene
deres? Ønsker dere å veilede ham til den rette veien, han som Allah lar fare i villfarelsen? Og
(å, du som lytter til disse ordene), du kan aldri finne en vei (av rettledning) for ham som Allah
lar fare i villfarelsen.
89. De (hyklerne) vil at dere skal være vantro slik som de er vantro, sånn at dere alle blir like.
Dann ikke vennskap med (noen av) dem, før de utvandrer for Allahs sak (for å bevise sin tro
og oppriktighet). Hvis de vender bort (og initierer krig mot dere), så pågrip dem, og drep dem
hvor dere enn finner dem (under krigen), og ta ingen av dem som venn og ei heller som
hjelper.
90. Men (kjemp ikke mot) dem som har alliert seg med et folk som dere har en fredsavtale
med, eller dem som (blir motløse og) kommer til dere i den tilstand at det er klem i brystet
(hjertet) deres av det å kjempe mot dere eller folket sitt. Hvis Allah hadde villet, kunne Han i
sannhet ha gitt dem overmakten over dere (ved å styrke hjertet deres), og da ville de visselig
ha kjempet mot dere. Men hvis de holder seg unna dere og ikke kjemper mot dere, og sender
dere (bud om) fred, så har ikke Allah (for å bevare freden) latt noen vei stå åpen for dere (til å
gå offensivt til verks) mot dem.
91. Nå vil dere finne noen andre også som (på hyklersk vis: ved å late som om de er troende)
ønsker å leve i fred med dere og å leve i fred med sitt eget folk (ved å støtte vantroen
hemmelig). (Men egentlig er de slik at) når de blir snudd mot anstifting av ufred (mot
muslimene), hopper de i det (hodekulls). Hvis de ikke gir seg (med å kjempe mot dere) og (ei
heller) sender dere (bud om) fred og (ikke) holder vekk hendene sine (fra anstifting av ufred),
så pågrip dem (og fang dem), og drep dem hvor dere enn finner dem. Og overfor disse har Vi
gitt dere ubegrenset autoritet.
92. Og det er ikke (lovlig) for en muslim å drepe en muslim, med mindre det er en feil. Og
den som dreper en muslim ved en feiltagelse, må (vil bli pålagt å) befri en muslimsk
slave/slavinne og betale blodpenger, som må bli gitt til den dreptes familie, med mindre de
ettergir det. Men hvis den (drepte) er fra et folk som er fiendene deres og er en troende også,
så er det kun pålagt å befri en slave/slavinne, men hvis den (drepte) er fra det folket som dere
har fredsavtale med, så må det betales (er det pålagt å betale) blodpenger til familien hans og
befri en muslimsk slave/slavinne. Den som ikke finner (mulighet til å befri en slave eller
slavinne), han må (påligger det å) faste to måneder etter hverandre. Det er botemiddel (for
ham) fra Allah, og Allah er allvitende, mest vis.
93. Men den som dreper en muslim med vilje, straffen hans er helvete, der skal han være i all
evighet. Og Allah vil være vred på ham og forbanne ham, og Han har gjort klar for ham en
svær pine.
94. Å, dere troende! Når dere reiser ut (for å kjempe) for Allahs sak, så undersøk grundig, og
si ikke til den som hilser på dere (som en muslim): «Du er ingen troende!» Dere søker

jordelivets gods (i form av krigsbytte ved å drepe en muslim etter å ha erklært ham for
vantro). (Bli fullt forvisset om at) hos Allah er det et mangfold av krigsbytter. Før dette var
dere også slik, så viste Allah godhet mot dere, (og dere ble muslimer). Så undersøk grundig
(vedrørende andre). Sannelig, Allah er fullt klar over hva dere gjør.
95. De av muslimene som blir sittende igjen hjemme (for å forsømme kjempingen) uten noen
hemmende tilstand (lovlig grunn), og de som kjemper for Allahs sak med sin eiendom og sitt
liv, kan ikke være like (i rang og belønning). Allah har gitt overlegenhet i rang til dem som
kjemper med sin eiendom og sitt liv, framfor de hjemmesittende, og Allah har lovet alle (de
troende) godhet, men Allah har gitt kjemperne et svært fortrinn overfor hjemmesitterne i
belønning (og vinning).
96. Fra Ham er det (for dem mange) høye grader og tilgivelser og nåde, og Allah er mest
tilgivende, evig nåderik.
97. Sannelig, de hvis sjel blir tatt av englene i en tilstand der de gjør sin egen sjel ondt, og
englene spør dem: «I hvilken tilstand var dere (dere verken satset for levemåten islams
fotfeste eller forlot stridighetens hjem for rettferdighetens og fredens hjem)?» De svarer (for å
bli fritatt for skyld): «Vi var maktesløse og hjelpeløse i landet!» Englene vil svare: «Var da
ikke Allahs jord vidstrakt nok til at dere kunne utvandre i den (et eller annet sted)?» Disse er
de hvis bolig vil være helvete, og det er en svært elendig avslutning på ferden.
98. Unntatt er de mennene og kvinnene og barna som virkelig er undertrykket og hjelpeløse,
som verken er kapable til å tenke ut en plan eller kjenner til noen utvei (for å komme seg ut).
99. Disse er de, som Allah i sannhet vil unnskylde, og Allah er mest unnskyldende, mest
tilgivende.
100. Og den som forlater huset sitt for Allahs sak, vil finne mange steder på jorden (å
utvandre til) og rikelig forsyning (av midler til livets opphold). Og den som forlater huset sitt
ved å utvandre til Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, men blir innhentet av døden (på
veien), hans belønning blir Allahs ansvar, og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
101. Og når dere reiser rundt i landet, vil det ikke være noen synd for dere om dere forkorter
tidebønnen (be to enheter av den pålagte tidebønnen istedenfor fire), hvis dere frykter at de
vantro vil påføre dere plage. Sannelig, de vantro er deres åpenbare fiender.
102. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, når du er (til stede) blant disse (kjemperne), så bring i
orden for dem (en samling for) tidebønnen. Først skal en hæravdeling av dem stille seg hos
deg (under din bønneledelse), og de skal bære våpnene sine; når de har knelt med ansiktet ned
i tilbedelse (utført en enhet av bønnen), skal de (flytte på seg og) stille seg bak dere, og så skal
den andre hæravdelingen som ennå ikke har bedt, komme, så skal de be sammen med deg
(under din bønneledelse), og de skal også bære på sine sikkerhetsmidler og våpen. De vantro
vil at dere ser bort fra våpnene og forsvarsmidlene deres, slik at de kan gå til et overraskende
angrep mot dere. Og det er ingen synd for dere om dere (tar av våpnene deres og) legger dem
fra dere hvis dere opplever det vanskelig på grunn av regn eller sykdom, men hold fast ved
sikkerhetsmidlene. Visselig, Allah har gjort klar en nedverdigende pine for de vantro.
103. (Å, muslimer!) Når dere har fullført tidebønnen, så kom Allah i hu stående, sittende og
(liggende) på sidene deres (i enhver tilstand). Og når (frykten har forlatt) dere (og dere) føler

dere trygge, så forrett tidebønnen (ifølge den regelbundne måten). Sannelig, tidebønnen er
pålagt de troende ifølge fastsatte tider.
104. Og vis ikke latskap når det gjelder å lete etter (fiendens) folk. Hvis dere lider (i å lete
etter dem), så lider de også på samme måte som dere lider, enda dere håper på det (de
belønningene og vinningene) som de ikke håper på, fra Allah. Og Allah er allvitende, mest
vis.
105. (Kjære praktfulle Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi har åpenbart skriften basert på
sannheten for deg, så du kan dømme blant folk ifølge det (den sannheten) som Allah har vist
deg. Og bli aldri en talsmann på vegne av de forræderske.
106. Og be om tilgivelse fra Allah. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
107. Og ikke argumenter (i forsvar) for dem som bedrar sin egen sjel. Sannelig, Allah liker
ikke noen som har bundet seg til svik og synd.
108. De skjuler (sine bedrag) fra menneskene (av skamfølelse), men de føler ingen skam
overfor Allah, enda Han er hos dem når de holder (hemmelig) råd om natten om den saken
som Allah misliker. Og Allah har omsluttet alt det de gjør.
109. Ta dere i akt! Dere er de som argumenterte på deres vegne i jordelivet, men hvem skal
argumentere på vegne av dem overfor Allah på oppstandelsens dag, eller hvem vil være deres
fortaler (den dagen også)?
110. Og den som begår noe dårlig eller gjør sin egen sjel ondt og deretter søker Allahs
tilgivelse, han vil finne Allah som mest tilgivende, evig nåderik.
111. Og den som begår noen synd, bringer den (dens elendighet som følger etter), over sin
egen sjel, og Allah er allvitende, mest vis.
112. Og den som begår noen feil eller synd og deretter legger skylden for den på en uskyldig,
han bærer i sannhet (byrden av) en falsk beskyldning og en åpenbar synd.
113. Og (kjære elskede )صلى ﷲ عليه وسلم, hadde det ikke vært for Allahs velvilje og nåde mot deg,
så hadde et parti av disse (lumske) besluttet å forville deg, mens de egentlig villeder kun seg
selv og umulig kan skade deg. Og Allah har åpenbart skriften og visdommen for deg, og Han
har skjenket deg all den kunnskapen som du ikke kjente til. Stor er Allahs velvilje mot deg.
114. Det er ikke noe godt i de fleste av rådslagningene deres, unntatt (rådet) til den personen
som befaler veldedighet eller fromhet eller forsoning blant folk. Og hvem som enn gjør dette
mens han søker Allahs velbehag, vil Vi snart belønne med en umåtelig stor belønning.
115. Men den som motsetter seg Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمetter at rettledningens vei er blitt
klar for ham, og følger en annen sti enn de troendes, vil Vi holde vendt mot den (villfarelsen)
som han (selv) har vendt seg mot. Og Vi vil (til slutt) kaste ham inn i helvete, og det er en
svært elendig avslutning på ferden.

116. Sannelig, Allah tilgir ikke (den synden) at noen likestiller noe med Ham, men Han tilgir
det (den synden) som er mindre enn denne, for hvem Han vil. Og den som likestiller noe med
Allah, er i sannhet villfarende i en langt kommen villfarelse.
117. Disse (flergudsdyrkerne) tilber kun kvinnelige gjenstander utenom Allah, og de tilber
kun den oppsetsige Satan,
118. han som Allah har forbannet, og som sa: «Jeg vil visselig ta over (for meg) en bestemt
del av Dine tjenere.
119. Jeg vil visselig forville dem og visselig vekke falske håp i dem og visselig konstant
beordre dem. De vil i sannhet skjære av ørene til buskapen, og jeg vil visselig beordre dem
vedvarende, så de garantert vil forandre på det som Allah har skapt.» Og den som gir slipp på
Allah og tar Satan som sin velynder, har i sannhet lidt et åpenbart tap.
120. Satan gir dem (falske) løfter og vekker i dem falske håp, men Satan lover dem intet annet
enn bedrag.
121. Disse er de hvis bolig er helvete, og de vil ikke finne noen vei å flykte fra det på.
122. Men de som antar troen og handler rettskaffent, vil Vi snart føre inn i hager som det
flyter elver under, de skal bo i dem for all evighet. Dette er Allahs sanne løfte! Og hvem er
mer sann enn Allah i ord?
123. Det (Allahs løfte om frelse) er ikke i samsvar med deres ønsker og ei heller det
skriftfolket ønsker. Den som gjør en ond gjerning, vil bli straffet for det, og han vil ikke finne
for seg en eneste velynder og ei heller hjelper bortsett fra Allah.
124. Men den som gjør rettskafne handlinger, (enten) mann eller kvinne, og er troende – disse
er de som skal tre inn i paradiset, og de vil ikke lide et fnugg av urett.
125. Og når det angår å velge levemåte, hvem kan vel være bedre enn den som undergir Allah
hele sitt vesen fullstendig mens han også besitter åndelig fullkommenhet og følger Abrahams
religion vedvarende, han som var Allah fullstendig hengiven og tro? Og Allah gjorde
Abraham til Sin inderlige venn (den personen blir også Allahs venn i kraft av hans åndelige
tilhørighet til Abraham).
126. Og Allah tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er, og Allah har
omsluttet alt.
127. Og (kjære Profet )صلى ﷲ عليه وسلم, folk spør deg om lovbestemmelsen vedrørende
(foreldreløse) kvinner. Si: «Allah befaler dere vedrørende dem, og den befalingen som blir
meddelt dere i denne hellige skriften (fra før), gjelder også de foreldreløse kvinnene, som dere
ikke gir (de rettighetene) som er foreskrevet for dem. Og dere ønsker å gifte dere selv med
dem (for å få deres eiendeler i deres egen besittelse), og om hjelpeløse barn (er det også
befalt) at dere skal holde dere til rettferdighet når det gjelder de foreldreløse. Og hva dere enn
gjør av godt, så er i sannhet Allah fullstendig vitende om det.»
128. Hvis en kvinne frykter mishandling eller likegyldighet fra mannen sin, er det ingen skade
for begge (mannen og hustruen) om de forsoner seg ved en passende enighet, og forsoning er

(i sannhet) best. Og det har (uten tvil) blitt lagt (noe) griskhet i menneskets indre vesen, men
hvis dere viser godhet og viser gudsfrykt, så er visselig Allah vel underrettet om gjerningene
dere gjør.
129. Og dere har ikke evnen i det hele tatt til å vise (fullkommen) rettferdighet mellom
hustruene deres, uansett hvor mye dere måtte ønske det. Len dere derfor ikke (mot den ene)
med full oppmerksomhet, slik at dere lar den andre bli en hengende gjenstand (i midten). Men
hvis dere kommer til enighet og viser gudsfrykt (mot urettferdighet), så er Allah i sannhet
mest tilgivende, evig nåderik.
130. Og hvis begge (mannen og hustruen) skilles, vil Allah gjøre hver av dem uavhengige (av
hverandre) av Sitt eget overmål, og Allah er altomfattende, mest vis.
131. Og Allah tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Og uten tvil, Vi påla
ettertrykkelig dem som fikk skriften før dere, og (pålegger ettertrykkelig) dere også:
«Alltid frykt Allah!» Men hvis dere viser ulydighet, så er i sannhet alt som i himlene og alt
som på jorden er, Allahs. Og Allah er uavhengig, all pris verdig.
132. Og Allah tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er, og Allah er
tilstrekkelig som verge.
133. Å, dere mennesker! Hvis Han vil, kan Han eliminere dere og bringe andre (i deres sted),
og Allah evner fullt ut å gjøre dette.
134. Den som ønsker jordisk belønning, hos Allah er både den jordiske og den hinsidige
belønningen, og Allah er allhørende, allseende.
135. Å, dere troende! Bli dere stående urokkelig fast ved rettferdigheten, som vitner (kun) for
Allah, selv om det (vitneutsagnet som bæres fram), skulle være imot dere selv eller foreldrene
(deres) eller slektningene (deres). Uansett (hvem vitneutsagnet bæres fram mot) – rik eller
fattig –, ønsker Allah dem begge mer vel (enn dere). Følg ikke lystene til deres indre begjær,
at dere går bort fra rettferdigheten, men hvis dere vrir (vitneutsagnet) eller vrenger (på
sannheten), så er i sannhet Allah vel underrettet om alt dere gjør.
136. Å, dere troende! Tro på Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog den skriften som Han
åpenbarte for Sendebudet Sitt ()صلى ﷲ عليه وسلم, og den skriften som Han åpenbarte før det. Og den
som fornekter Allah og englene Hans og skriftene Hans og sendebudene Hans og den ytterste
dagen, han er i sannhet på villspor i en langt kommen villfarelse.
137. Sannelig, de som antar troen, så blir vantro og deretter antar troen igjen og derpå blir
vantro igjen og så øker på i vantro, dem vil Allah aldri (beslutte Seg for å) tilgi og heller ikke
lede til den rette veien.
138. (Kjære Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, meddel hyklerne at det venter dem en smertelig pine.
139. De er slike som blir venner med de vantro istedenfor de troende, er det ære de søker i
deres selskap? Men all ære tilhører Allah (den aller mest Høytstående)!
140. Og i sannhet, Allah har åpenbart for dere (denne befalingen) i skriften, at når dere hører
at Allahs åpenbaringer blir fornektet og latterliggjort, så sitt ikke med dem før de blir opptatt

med et annet samtaleemne (holder opp med å fornekte og latterliggjøre), ellers så vil dere bli
lik dem. Sannelig, Allah vil samle hyklerne og de vantro i helvete alle sammen.
141. De (hyklerne) som er svært vitelystne om dere (deres seier og tap), hvis dere blir tildelt
seier av Allah, sier de: «Var da ikke vi med dere også?» Og hvis de vantro får en andel (av
den tilsynelatende seieren), sier de (til dem): «Hadde ikke vi overtaket over dere, men vi
reddet dere (til tross for det) fra (å bli påført noe tap av) muslimene?» Allah vil dømme
mellom dere på oppstandelsens dag, og aldri vil Allah gi de vantro noen utvei til (å overvinne)
muslimene.
142. Sannelig, hyklerne ønsker å lure Allah, enda Han er i ferd med å straffe dem for deres
selvbedrag. Når de stiller til tidebønnen, gjør de det med slapphet, (kun) for å vise seg for
folk. Og de kommer ikke Allah i hu, unntatt litt.
143. Mellom den (troen og vantroen) vingler de, de er ikke på siden (til de vantro) og heller
ikke på siden (til de troende). Og du kan aldri finne en vei (av rettledning) for ham som Allah
lar fare i villfarelsen.
144. Å, dere troende! Bli ikke venner med de vantro istedenfor de troende. Ønsker dere (ved å
ha vennskap med de ulydige) å gi Allah et klart bevis mot dere?
145. Sannelig, hyklerne vil være i helvetes dypeste grunn, og du vil aldri finne en hjelper for
dem.
146. Men de som omvender seg og forbedrer seg og knytter et fast forhold til Allah og gjør
sin levemåte oppriktig for Allah, disse vil være i de troendes selskap. Og snart vil Allah
tildele de troende en umåtelig stor belønning.
147. Hvorfor skulle Allah pine dere hvis dere blir takknemlige og antar troen? Og Allah er
mest verdsettende (av enhver sannhet), allvitende (om enhver handling).
148. Allah liker ikke at det blir sagt noe fælt (om noen) høylytt (offentlig eller åpenlyst),
unntatt av den som det blir gjort noe ondt mot (han har rett til å avdekke den ondsinnedes
ondskap). Og Allah er allhørende, allvitende.
149. Enten dere synliggjør en god handling eller holder den skjult, eller om dere unnskylder
noens misgjerning, så er Allah i sannhet mest unnskyldende, allevnende.
150. Sannelig, de som fornekter Allah og sendebudene Hans og ønsker å gjøre forskjell
mellom Allah og sendebudene Hans og sier: «Vi tror på noen av dem og fornekter andre av
dem!», og ønsker å lage en mellomvei (mellom troen og vantroen),
151. det er disse som egentlig er vantro! Og Vi har forberedt nedverdigende pine for de
vantro.
152. Men de som tror på Allah og (alle) sendebudene Hans og ikke gjør forskjell (trosmessig)
på noen av dem (sendebudene), vil Han snart gi deres belønning. Og Allah er mest tilgivende,
evig nåderik.

153. (Kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, skriftens folk ber deg om å få nedsendt en bok til dem fra
himmelen (som er helt nedskrevet på en gang). Så har de bedt Moses om noe enda større enn
det, de sa: «Vis oss Allah (Allahs guddommelige Vesen) fullstendig utilslørt!» Så ble de
grepet av tordenen på grunn av ondsinnetheten (den skamløse etterspørselen) deres, (de døde
av den, deretter ble de vekket til live ved Moses' skuddbønn). Derpå tok de kalven (som
tilbedelsesverdig) etter at det hadde kommet til dem klare tegn (som påviste sannheten). Men
Vi unnskyldte dette (denne synden) også, og Vi skjenket Moses en klar overmakt (over dem).
154. Og Vi hevet Sinaifjellet (og fikk det til å bli hengende) over dem for å slutte en
høytidelig pakt med dem (da jødene igjen fornektet toraens påbud), og Vi sa til dem: «Gå inn
porten (til denne byen – Aelias port) ved å knele med ansiktet ned (i takknemlighet)!», og Vi
sa til dem: «Ikke krenk sabbaten (ved å bryte forbudet mot fisking på lørdager)!» Og Vi
sluttet en høytidelig, alvorsfylt pakt med dem.
155. Det (alle de straffene de fikk) var fordi de brøt sin pakt (sine pakter) og fornektet Allahs
åpenbaringer, og at de drepte profetene urettmessig, og (også på grunn av) utsagnet deres:
«Vårt hjerte er pakket inn i et dekke!» Nei, (egentlig var det ikke slik), men Allah har satt segl
på hjertet deres for deres vantro. Så de vil ikke godta troen, unntatt noen få.
156. Og (i tillegg) for deres fornektelse og uttalelse mot Maria, en svær beskyldning,
157. og for deres påstand (som de sier skrytende): «Vi har drept Allahs sendebud, Messias,
Jesus, sønn av Maria!», enda de ikke drepte ham og heller ikke korsfestet ham, men det var en
person som ble gjort lik (Jesus) utseendemessig for dem. Og sannelig, de som er uenige om
ham, de er visselig i tvil (basert på denne drapspåstanden). De har ingen kunnskap (om hva
sannheten er), men følger kun antakelser. Og de har visselig ikke drept Jesus!
158. Tvert imot, Allah løftet ham opp til Seg (i himmelen), og Allah er allmektig, mest vis.
159. Og det vil (rett før den siste timen på tiden for Jesu nedstigning fra himmelen) ikke være
noen som helst (enkeltperson eller sekt) blant skriftfolkene som ikke visselig vil tro på Jesus
(på rett vis) før hans død. Og Jesus vil være vitne overfor dem på oppstandelsens dag.
160. Og på grunn av jødenes ondskap gjorde Vi forbudt for dem (mange) rene ting som var
dem tillatt (før), og også fordi de pleide å hindre folk fra Allahs vei i hopetall,
161. og fordi de krever åger, selv om de ble nektet å gjøre det, og (de fikk straff) for at de
fortærte (tilrev seg) andres eiendom på urett vis. Og Vi har gjort klar en smertelig pine for de
vantro blant dem.
162. Men de blant dem som er rotfestet i viten, og de troende, tror (likt) på det som er
åpenbart for deg, og det som ble sendt ned før deg. Og (hvor gode de er) de forretter
tidebønnen og gir det pålagte bidraget regelmessig, og de tror konstant på Allah og den
ytterste dagen. Disse er de som Vi snart vil gi en umåtelig stor lønn.
163. (Kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, sannelig, Vi har åpenbart for deg, slik som Vi åpenbarte for
Noah og andre profeter etter ham. Og Vi åpenbarte (også) for Abraham og Ismael og Isak og
Jakob og avkommet (hans) og Jesus og Job og Jonas og Aron og Salomo, og til David ga Vi
salmene.

164. Og (Vi har sendt flere) sendebud som Vi har berettet til deg om før (dette), og Vi har
(sendt mange) sendebud som Vi ikke har berettet om til deg (ennå); og Allah talte til Moses
(uten noe mellomledd).
165. Sendebudene som var bærere av gledelige budskap og advarsler, (ble sendt) for at
menneskene ikke skulle ha noen unnskyldning å komme med overfor Allah etter disse
sendebudene (sendebudenes ankomst). Og Allah er allmektig, mest vis.
166. Men (kjære elskede صلى ﷲ عليه وسلم, om noen tror på profetskapet ditt eller ikke), Allah
bevitner selv at alt det Han har åpenbart for deg, det har Han åpenbart ved Sin kunnskap, og
englene bevitner det også (for din skyld). Og Allah er tilstrekkelig som vitne.
167. Sannelig, de som viser vantro (forsverget Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap)
og hindrer (folk) fra Allahs vei, de er i sannhet på villspor i en langt kommen villfarelse.
168. Sannelig, de som viser vantro (ved å fornekte Allahs vitnesbyrd) og er ondsinnede (ved å
benekte Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمrang), aldri vil Allah tilgi dem, og ei heller vil Han vise dem
noen vei (i det hinsidige),
169. bortsett fra veien til helvete, som de skal bo i for alltid, og dette er lett for Allah.
170. Å, menneskehet! Sannelig, dette Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمhar kommet til dere med
sannheten fra Herren deres, så tro (på ham) for deres eget beste. Men hvis dere fornekter
(troen på Profetens  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap), så (vit at han  صلى ﷲ عليه وسلمer uavhengig av dere, og)
alt det som i himlene og på jorden er, er i sannhet Allahs, og Allah er allvitende, mest vis.
171. Å, skriftens folk! Overskrid ikke grensene i deres levemåte (religion), og si ikke om
Allahs Verdighet noe annet enn sannheten! Sannheten er at Messias, Jesus, sønn av Maria, er
Allahs sendebud og Hans ord som Han overførte til Maria, og en ånd fra Ham. Tro på Allah
og sendebudene Hans, og si ikke: «Det er tre (tilbedelsesverdige [treenighet])!» Gi slipp på
dette (denne falske overbevisningen), det er det beste for dere. Sannelig, Allah er den eneste
tilbedelsesverdige Herren, helligere er Han enn at Han skulle ha noe barn! Alt tilhører Ham,
alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Og tilstrekkelig er Allah som formynder.
172. Messias føler ingen forakt ved å være Allahs tjener, og ei heller føler de nærstående
englene det (noe forakt). Og de som føler forakt for å tjene Ham og viser arroganse, alle slike
mennesker vil Han snart samle sammen foran Seg.
173. De som antar troen og handler rettskaffent, vil Han gi belønningen fullt ut, og enda mer
av Sin velvilje. Men de som føler forakt (for Allahs tilbedelse) og viser arroganse, dem vil
Han pine med en smertelig pine, og de vil ikke finne noen velynder og heller ikke noen
hjelper utenom Allah.
174. Å, menneskehet! Visselig, det har kommet til dere (i form av Profeten Mohammads
 صلى ﷲ عليه وسلمhellige person) det (mest sikre, fullkomne og soleklare) avgjørende beviset fra
Herren deres (den Sanne, den Veldige). Og Vi har (med ham  )صلى ﷲ عليه وسلمnedsendt innlysende
og opplysende lys (i form av Koranen) til dere.

175. De som antar troen på Allah og holder fast ved Han (Hans favntak), dem vil (Allah) snart
føre inn i Sin (særskilte) nåde og velvilje og vise den rette veien til Seg (for at de skal kunne
nå Ham).
176. De spør deg om lovbestemmelse (ifølge den islamske loven). Si: «Allah befaler dere
vedrørende (arven til) den som etterlater verken foreldre eller barn, at hvis en person dør
barnløs, men har en søster, så er halvparten av det (den eiendommen) som blir etterlatt,
hennes. Men (i motsatt tilfelle, hvis søsteren dør og ikke etterlater foreldre), så vil broren arve
henne (fullt ut) hvis hun er barnløs. Hvis det er to (søstre som er arvinger etter en brors død,
som etterlater verken foreldre eller barn), så er det for dem to tredjedeler av det han etterlater.
Og hvis (den avdøde som etterlater verken foreldre eller barn, har noen) søsken, både menn
og kvinner (som arvinger), da vil enhver manns del være lik to kvinners.» Allah forklarer
(disse lovene) tydelig for dere, for at dere ikke skal bli villfarende. Og Allah er allvitende om
alle ting.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Å, troende! Oppfyll løftene (deres). Lovlig for dere er firbente dyr (kveg) blitt gjort, unntatt
de (dyrene) som vil bli kunngjort for dere etterpå. (Men) når dere er i tilstanden i^rām, ikke
anse jakt som lovlig da. Sannelig, Allah befaler det Han vil.
2. Å, troende! Ikke vær uærbødige mot Allahs tegn og ei heller mot den hellige (og ærede)
måneden (en av disse månedene: żol-qa‛dah, żol-^ijjah, mo^arram og rajab) og heller ikke
mot offerdyrene sendt til det fredlyste stedet (Ka‛bah), og heller ikke mot de dyrene som blir
brakt med inn i Mekkas hellighet med symboliserende stropper rundt halsen, og heller ikke
mot (livet, eiendelene og æren til) pilegrimene på vei til det hellige huset (Ka‛bah, for de er
de) som søker sin Herres velvilje og tilfredshet. Og når dere trår ut av tilstanden i^rām, da kan
dere jakte igjen. Og aldri la fiendskapen til et folk hisse dere til aggresjon (mot dem) fordi de
forhindret dere fra den hellige moskeen (besøke Ka‛bah). Og støtt alltid hverandre i fromhet
og gudsfrykt, og ikke støtt hverandre i synd og overtredelse, og frykt alltid Allah! Sannelig,
Allah gir streng straff (til de ulydige).
3. Forbudt for dere er det selvdøde (dyret som dør uten å bli slaktet i henhold til islamsk lov)
og blod (som blir tappet ut), og svinekjøtt og det dyret som man under slaktingen påkaller et
annet navn enn Allahs over, og det (dyret) som blir kvalt, og (det som blir) drept av et
voldsomt slag (ikke av noe skarpt redskap), og det som dør ved å falle ned fra en høyde eller
har blitt stanget i hjel (av et annet dyr), og det dyret som er blitt revet i filler av et rovdyr,
unntatt det dere slakter (før det dør), og (det dyret er også forbudt) som blir slaktet på
offerstedet tilegnet avgudene. Og det (er også forbudt) at dere får spådd skjebnen ved
spådomspiler (eller fordeler andeler), alt dette er synd. I dag har de vantro mistet alt håp om
(de grufulle hensiktene sine, for) levemåten (religionen) deres (har overtaket). (Å, muslimer!)
Frykt ikke dem, men frykt alltid Meg! I dag har jeg gjort levemåten fullkommen for dere og
fullbyrdet Min gunst mot dere, og utvalgt islam som (en fullkommen) levemåte (å tilbringe
livet på) for dere. Hvis noen skulle havne i en nødssituasjon (tvunget) av hungersnød (og
tørst), men ikke er tilbøyelig til synd (ikke spiser det forbudte av ond lyst), så er Allah i
sannhet mest tilgivende, evig nåderik.
4. Folk spør deg om hva som er blitt gjort lovlig for dem. Si (til dem): «Rene ting er blitt gjort
lovlige for dere. Og de jaktdyrene som dere har dressert til å jakte, dere har lært dem (de
jaktknepene) som Allah har lært dere, så spis av det (byttet) som jaktdyrene deres holder på
for dere (etter å ha felt byttet), og (når dere sender det på jakt etter noe), så påkall Allahs navn
over det (jaktdyret).» Frykt alltid Allah! Sannelig, Allah er snar med avregningen.
5. Denne dagen er rene ting blitt gjort lovlige for dere. Og slaktet til dem som ble gitt skriften,
er lovlig for dere, mens deres slakt er lovlig for dem. Og likeledes er ærbare muslimske
kvinner og ærbare kvinner av dem som ble gitt skriften før dere, (lovlige for dere) dersom
dere gir dem deres brudegave, men (kravet er) at dere vil inngå ekteskap med dem (ved å
overholde et sedelig og trofast forhold), og ikke kun for åpen utukt eller for hemmelige
kjærlighetsaffærer (bare for å tilfredsstille deres egen lyst). Og den som fornekter troen (på
Allahs påbud), alle hans verk vil bli ruinert, og han vil også være av taperne i det hinsidige.

6. Å, dere troende! Når dere stiller (har til hensikt å stille) dere opp til bønnen, så (for rituell
renselse) vask ansiktet deres og hendene deres opp til og med albuene og stryk over hodet
deres (med våte hender) og (vask) føttene deres opp til og med anklene. Og hvis dere er i en
tilstand av urenhet, så bli rene (ved et rituelt bad), og hvis dere er syke eller på reise, eller om
noen av dere kommer tilbake fra (å besvare) naturens kall eller etter seksuell berøring
(samleie) med kvinner, men ikke finner vann (i disse tilfellene), så kan dere utføre tayammom
(renselse) med ren jord. (Tayammom er) å stryke den (rene jorden) over ansiktet og hendene.
Allah ønsker ikke å belaste dere med noen hardhet, men Han ønsker å rense dere og fullbyrde
Sin gunst mot dere, slik at dere må bli takknemlige.
7. Og kom i hu Allahs gunst som ble vist dere, og (kom også i hu) den pakten Hans som Han
sluttet med dere (på høytidelig vis) da dere sa (i all enighet): «Vi har hørt (Allahs påbud), og
Vi har adlydt (det)!» Og frykt alltid Allah! Sannelig, Allah vet best om hjertets
hemmeligheter.
8. Å, dere troende! Stå fast for Allah, som vitner basert på rettferdighet, og la ikke (selv) den
sterke fiendtligheten mot et folk hisse dere til å avstå fra rettferdighet (mot dem). Vær alltid
rettferdige, (for) det er gudsfrykten nærmest, og frykt alltid Allah. Visselig, Allah er vel
underrettet om gjerningene deres.
9. Allah har lovet tilgivelse og en enorm belønning til dem som antar troen og handler
rettskaffent.
10. Men de som viser vantro og forsverger åpenbaringene Våre, de er de som er helvetes
beboere (de skal brenne i helvete).
11. Å, dere troende! Kom i hu Allahs gunst, som ble vist dere da det (vantro) folk besluttet å
legge hånd på dere (for drap og utsletting), og Allah stanset hendene deres. Og frykt alltid
Allah, og de troende må alltid sette sin lit til Allah alene.
12. Og sannelig, Allah sluttet en høytidelig pakt med Israels barn, og Vi utnevnte blant dem
tolv høvdinger (for paktens oppfyllelse, håndheving og vern). Og Allah sa (til Israels barn):
«Jeg er med dere (Min særskilte støtte vil være deres ledsager)! Dersom dere forretter
tidebønnen og gir det pålagte bidraget regelmessig og (alltid) antar troen på Mine sendebud
og alltid støtter dem (deres profetiske misjon) og gir Allah et vakkert lån (for å gjøre kjent og
finansiere Hans utvalgte levemåte), vil Jeg visselig utviske syndene deres og visselig føre dere
inn i hager som det flyter elver under. Den som viser vantro blant dere etter dette (overtrer
pakten), han har i sannhet kommet på avveier fra den rette veien.»
13. Fordi de brøt sin pakt, forbannet Vi dem (Vi fratok dem nåden Vår), og Vi gjorde deres
hjerte forherdet (de ble fratatt evnen til å bli veiledet og føle noen virkning). De forandrer
ordene (til Allahs skrift) fra deres (rette) sted, og de har glemt en (stor) del av det (den
veiledningen) som ble dem formanet. Og du vil hele tiden bli klar over et eller annet
forræderi fra dem, unntatt noen få av dem (som har antatt troen). Unnskyld dem, og overse.
Sannelig, Allah elsker de velvillige.
14. Og Vi sluttet (også) den (samme) høytidelige pakten med dem som sier: «Vi er kristne!»
Men også de glemte en (stor) del av det (den veiledningen) som ble dem formanet. (Fordi de
brøt sin pakt) plantet Vi gjensidig fiendtlighet og hat mellom dem til oppstandelsens dag. Og
snart vil Allah underrette dem om det (de handlingene) som de pleide å utføre.

15. Å, skriftens folk! Sannelig, (dette) Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمVårt har kommet til dere, for å
synliggjøre (helt tydelig) mye for dere av det dere holdt skjult fra skriften, og overse mange
av deres feil. Sannelig, det har kommet til dere et lys (Hans Hellighet Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم
fra Allah og en klar skrift (den hellige Koranen).
16. Ved det veileder Allah dem som søker Hans velbehag på fredens veier, og ved Sin
befaling tar Han dem ut av mørket (av uvitenhet og vantro) og fører dem til lyset (av troen og
rettledningen) og leder dem mot den rette veien.
17. Uten tvil har de vist vantro som sier: «Sannelig, Allah er Messias, sønn av Maria!» Si:
«Hvem er da den som eier noen som helst makt over Allah (Allahs vilje), hvis Han skulle
bestemme seg for å tilintetgjøre Messias, sønn av Maria, og moren hans og alle de som på
jorden er, (hvem kan så berge dem fra Hans vilje)?» Og Allahs alene er herredømmet over
himlene og jorden og alt det (universet) som mellom dem begge er. Han skaper det Han vil,
og Allah har fullstendig makt over alle ting!
18. Og jødene og de kristne sa: «Vi er Allahs sønner og Hans mest kjære!» Si: «(Hvis
påstanden deres er riktig), hvorfor piner Han så dere for syndene deres?» Tvert imot,
(sannheten er at) av alle de (skapningene) som Allah har skapt, er også dere mennesker
(akkurat som andre menneskearter). Han tilgir den Han vil, og piner den Han vil. Og Allahs
alene er herredømmet over himlene og jorden og alt det (universet) som mellom dem begge
er, og ferden (enhvers ferd) vil ta slutt hos Ham.
19. Å, skriftens folk! Sannelig, (det siste) Sendebudet Vårt ( )صلى ﷲ عليه وسلمhar kommet til dere
(på det tidspunktet da) nå som sendebudenes kjede tilendebringes (etter en stans i
sendebudenes kjede), han forklarer tydelig for dere (Våre påbud), (for) at dere ikke skal kunne
si (unnskyldende): «Det kom ikke til oss noen gledesbudbringer og ei heller advarer.» (Nå har
dere ingen unnskyldning å komme med, for) uten tvil har det kommet til dere (den siste)
gledesbudbringeren og advareren. Og Allah har fullstendig makt over alle ting.
20. Og (kom i hu den tiden) da Moses sa til folket sitt: «Å, mitt folk! Kom i hu den gunst som
Allah viste dere da Han lot oppstå profeter blant dere og gjorde dere til konger og tildelte dere
(alt) det som ingen fra noen av verdenene ble tildelt (i deres tid).
21. Å, mitt folk! Tre inn i dette hellige landet (av Levanten eller helligdommens hus
[Jerusalem]) som Allah har skjebnebestemt for dere, og vend ikke tilbake ved å snu ryggen til,
ellers vil dere vende tilbake som tapere.»
22. De svarte: «Å, Moses! Det bor mektige (brutale, ondsinnede herskere) folk i det, og vi vil
aldri gå inn i det før de drar ut fra det (landet). Hvis de drar ut herfra, skal vi visselig gå inn i
det.»
23. Blant de få som fryktet (Allah), var det to som sa (til folket sitt), og Allah hadde vist dem
Sin gunst: «Gå inn byens port (ved å angripe dem uten frykt); når dere så går inn gjennom den
(porten), vil dere visselig seire. Og sett deres lit til Allah dersom dere er troende!»
24. De sa: «Å, Moses! Så lenge de befinner seg der (i det landet), vil vi aldri gå inn i det. Gå
nå du og Herren din (i lag), og kjemp dere begge (mot dem). Vi blir sittende her!»

25. Moses sa ydmykt: «Herren min! Jeg eier ingen makt over noen andre enn meg selv og min
bror (Aron), så skap Du atskillelse (ved Din befaling) mellom oss og det ulydige folk!»
26. Herren sa: «Det (dette landet) skal være disse (ulydige) forbudt i førti år, de vil vandre
rundt (plaget) på jorden som forstyrrede. (Å, Moses!) Sørg nå ikke over dette ulydige folket
(ulydige folkets skjebnesvangre lærepenge).»
27. (Kjære høyaktede Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمResiter for dem historien om Adams to sønner
(Abel og Kain), som er helt sann, da begge la fram et offer hver (for Allah) og den enes
(Abels) ble godtatt, mens den andres (Kains) ikke ble godtatt. Kain sa (til Abel av sjalusi og
tørstende etter hevn): «Jeg skal visselig drepe deg!» Abel svarte: «Sannelig, Allah godtar
(offer) kun fra de gudfryktige.
28. Hvis du løfter din hånd mot meg for å drepe meg, (selv da) vil jeg ikke løfte min hånd mot
deg for å drepe deg, for jeg frykter Allah, Herren over alle verdener.
29. Jeg ønsker (ikke å gjøre noen urett, men heller) at du skal bære min synd (det at du
kommer til å drepe meg) og din (tidligere) synd (som førte til at ditt offer ikke ble godtatt), og
bli av helvetes beboere, og dette er de ondsinnedes straff.»
30. Kains indre gjorde det lett for ham (og fristende) å drepe broren sin (Abel). Han drepte
ham, så han ble av taperne.
31. Så sendte Allah en ravn som begynte å rispe i jorden for å vise ham hvordan han skulle
skjule sin brors lik. Han sa (etter å ha sett dette): «Ve meg! Klarte jeg ikke engang å være lik
denne ravnen, så jeg kunne ha skjult min brors lik?» Og han ble av dem med
samvittighetskval.
32. Av denne grunn foreskrev Vi (dette påbudet for) Israels barn (i toraen som ble åpenbart
for dem), at den som dreper en person uten at det er blodhevn eller (straff) for anstifting av
ufred på jorden, det er som om han har drept hele menneskeheten. Og den som får en person
til å overleve (redder ham fra å dø på urett vis), det er som om han har latt hele
menneskeheten leve (han har reddet det menneskelige fellesskap). Og sannelig, sendebudene
Våre kom til dem med innlysende tegn, men selv etter det er de fleste av dem visselig slike
som overtrer grensene på jorden.
33. Sannelig, straffen for dem som kjemper mot Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog
vandrer rundt og anstifter ufred på jorden (begår blodsutgytelse, forøver terrorisme,
plyndring), er at de blir drept eller hengt, eller at hendene deres og føttene deres blir kappet av
kryssvis, eller at de blir forvist fra landet (eller fanget for ikke å kunne bevege seg fritt i
landet). Dette er en nedverdigelse for dem på jorden, og i det hinsidige er det en svær pine for
dem,
34. med mindre de vender om i anger før dere har dem i deres makt. Vit at Allah er mest
tilgivende, evig nåderik.
35. Å, dere troende! Frykt alltid Allah, og søk etter midler for å nå Hans (nærhet), og anstreng
dere for Hans sak, slik at dere må oppnå framgang.

36. Sannelig, de som viser vantro, hvis de hadde alt det som finnes på jorden (av eiendommer
og skatter), faktisk like mye i tillegg til det også, for at de skulle løskjøpe seg ved det (for å
berge seg) fra pinen på oppstandelsens dag, vil ikke det (alt det) bli godtatt av dem. Og dem
venter det en smertelig pine.
37. De vil ønske at de skal klare å komme seg ut av helvete (på en eller annen måte), men de
vil ikke klare å gå ut av det, og dem venter det en evigvarende pine.
38. Og mannlig tyv og kvinnelig tyv, kapp av begges hender som straff for det (lovbruddet)
som de har begått (etter en rettferdig rettssak ifølge loven), (dette er) en avskrekkende straff
fra Allah. Og Allah er allmektig, mest vis.
39. Den som angrer etter (denne) ondskapen sin og forbedrer seg, mot ham vil Allah i sannhet
vende Seg i nåde. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
40. (Å, menneske!) Vet du da ikke at himlenes og jordens herredømme tilhører Allah alene?
Han piner den Han vil, og tilgir den Han vil. Og Allah har fullstendig makt over alle ting.
41. Kjære Sendebud ( !)صلى ﷲ عليه وسلمMåtte ikke de som skynder seg mot vantroen, gjøre deg
sørgmodig, blant dem (er den ene gruppen hyklere) som med munnen sier: «Vi har antatt
troen!», mens deres hjerte egentlig ikke har antatt troen. Og blant dem er jødene (den andre
gruppen), de lytter ivrig (på deg) for å dikte opp løgn, og de lytter (i virkeligheten for å
spionere) for andre folk, som ikke har kommet til deg (ennå). De (er slike som) forandrer
ordene (Allahs ord) selv etter at kontekstene deres er blitt fastsatt, (og) de sier: «Hvis dere blir
gitt denne (ordren som de selv foretrekker), så ta det, og hvis dere ikke får denne (ordren), så
hold dere unna!» Og hvis Allah beslutter å la noen bli villfaren, har ikke du noen autoritet
over Allah (til å hindre Allahs vilje). Disse er de hvis hjerte Allah ikke i det hele tatt har til
hensikt å rense, for dem er det forsmedelse (av vantro) i denne verden og en svær pine i det
hinsidige.
42. Disse spionerer for å dikte opp løgn, og (i tillegg) er (de) grådige etter å sluke ulovlig
rikdom. Hvis de kommer til deg (med en krangel om en dom), så kan (har) du (full myndighet
til å) dømme mellom dem eller vende deg bort fra dem. Og hvis du vender bort fra dem, kan
de (uansett) aldri skade deg i det hele tatt. Men hvis du dømmer, så døm med rettferd blant
dem også (fiendskapen med dem må ikke bli en hindring for rettferdigheten). Sannelig, Allah
elsker dem som utøver rettferdighet.
43. Og hvordan skal de klare å godta deg som dommer når de har toraen hos seg og Allahs
bud finnes (nevnt helt klart) i den, men de likevel vender bort (fra sannheten)? Disse vil aldri
anta troen (i det hele tatt).
44. Sannelig, Vi åpenbarte toraen, i den var det veiledning og lys. Ved den pleide profetene,
som var (Allahs) lydige (tjenere), å gi ordre til jødene, og de gudhengivne (helgener) og de
skriftlærde (pleide også å dømme ifølge den) fordi de var utnevnt til å bevare Allahs bok og
de var dens vernere (og vitner). Frykt ikke menneskene (når du etablerer levemåten islam og
håndhever Allahs bud), men frykt kun Meg, og selg ikke Mine åpenbaringer (bud) for en ussel
(jordisk) pris. Og de som ikke dømmer (og regjerer) ifølge de påbud som Allah har åpenbart,
disse er de vantro.

45. Og Vi foreskrev for dem i den (toraen): «Liv for liv, øye for øye, nese for nese, øre for
øre, tann for tann, og for sår lik gjengjeldelse.» Men det vil være soning for (syndene til) den
som tilgir denne (gjengjeldelsen) som veldedighet. Og de som ikke dømmer (og regjerer)
ifølge de påbud som Allah har åpenbart, disse er de ondsinnede.
46. Og Vi sendte (etter sendebudene) i deres fotspor Jesus, sønn av Maria, for å stadfeste
toraen, som var før ham. Og Vi tildelte ham evangeliet, som inneholdt veiledning og lys, og
(evangeliet) stadfestet også toraen, som var før det, og det var en (absolutt) veiledning og en
formaning for de gudfryktige.
47. Og evangeliets folk må dømme ifølge det (de bud) som Allah har åpenbart i det. Og de
som ikke dømmer (og regjerer) ifølge de påbud som Allah har åpenbart, disse er de ulydige.
48. Og (kjære høyaktede Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har for deg åpenbart (også) skriften med
sannheten som stadfester den skriften som var før den, og den er dens (opprinnelige buds og
innholds) verner. Så døm mellom dem ifølge det (disse bud) som Allah har åpenbart, og følg
ikke lystene deres ved å vike bort fra den sannheten som har kommet til deg. For enhver av
dere har Vi skapt atskilt lov og en vidstrakt vei for å handle. Og hvis Allah hadde villet, kunne
Han ha gjort dere alle til ett samfunn (enige om samme lov), men Han ønsker å teste dere ved
disse (ulike bud) som Han har gitt dere (passende for deres tilstand). Så framrykk skyndsomt i
å gjøre fromme handlinger. Til Allah må dere alle vende tilbake, Han vil da opplyse dere om
det (sannheten og løgn i alle saker) som dere pleide å være uenige om.
49. Og (kjære elskede صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har befalt at) du skal dømme mellom dem ifølge det
(budet) som Allah har åpenbart, og følg ikke lystene deres, og vær på vakt mot dem, at de
ikke vender deg bort fra noe av det (de bud) som Allah har åpenbart for deg. Men hvis de
vender bort (fra din avgjørelse), så vit at Allah ønsker å straffe dem for noen av deres synder.
Og de fleste folk er i sannhet ulydige.
50. Ønsker de loven fra uvitenhetstiden? Og hvem er bedre enn Allah til å dømme for folk
som er fullt forvisset i troen?
51. Å, troende! Ikke dann vennskap med jødene og de kristne, de er samlet som venner med
hverandre (mot dere). Og den av dere som inngår vennskap med dem, han vil i sannhet bli en
av dem. Sannelig, Allah veileder ikke det ondsinnede folket.
52. Du vil se slike som har sykdom (av hykleri) i hjertet (og slaveri i tankene), at de løper mot
dem (for å bli en av jødene og de kristne), de sier: «Vi frykter at skjebnehjulet slår mot oss
(muligens vil vi få beskyttelse ved å være med dem)!» Men det er ikke lenge til Allah
(virkelig) bringer (muslimenes) seier eller en bestemmelse fra Seg (som tegn på seier og
suksess), da vil de føle seg skamfulle over det (den hyklerske tankegangen) de holdt skjult i
sitt hjerte.
53. Og da vil de troende si: «Er dette de som sverget ved Allah (ved svært) høytidelige eder at
de uten tvil visselig er med dere?» (Men) alle gjerningene deres har gått tapt, så de er blitt
tapere.
54. Å, troende! Hvem enn av dere som vender bort fra sin levemåte (religion), (i deres sted)
vil Allah snart bringe et slikt folk som Han vil elske, og som vil elske Ham, de vil være milde
mot de troende, (men) strenge mot de vantro, de vil anstrenge seg (svært hardt) for Allahs sak,

og de vil ikke frykte noen klandrers klander. Dette (denne konstruktive personligheten) er
Allahs velvilje, Han tildeler den til hvem Han enn vil, og Allah er altomfattende, allvitende.
55. Sannelig, deres venner (hjelpere) er kun Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og (også)
de troende som forretter tidebønnen og gir det pålagte bidraget regelmessig, og de bøyer seg (i
all ydmykhet for Allah).
56. Og de som danner vennskap med Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troende,
de er (de som er Allahs parti og medlemmene av) Allahs parti, som i sannhet vil seire.
57. Å, dere troende! Ikke dann vennskap med dem som fikk skriften før dere, og de vantro,
som driver med latterliggjørelse og lek med levemåten (religion) deres. Og frykt alltid Allah
hvis dere (virkelig) er troende.
58. Og når dere kaller til tidebønnen (ved bønneropet), holder disse det som noe latterlig og
bare lek. Dette fordi de er et folk som ikke eier forstand (i det hele tatt).
59. (Kjære høyaktede Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, si: «Å, skriftens folk! Hva har dere mislikt ved oss,
unntatt at vi har antatt troen på Allah og det (den skriften) som er åpenbart for oss, og det (de
skriftene) som ble åpenbart tidligere? Og de fleste av dere er i sannhet ulydige!»
60. Si: «Skal jeg opplyse dere om den personen som er verre enn dette (han som dere anser
som elendig) i Allahs øyne når det gjelder straff? (Det er han) som Allah har forbannet og er
vred på, og Han gjorde noen av disse ondsinnede personene til aper og noen til svin, og det er
en slik person som har (adlydt og) tilbedt Satan. Disse er verst stilt når det gjelder den
endelige boligen og på fryktelig villspor fra den rette veien.»
61. Og når de (hyklerne) kommer til dere, sier de: «Vi har antatt troen!», enda de kom (til
selskapet deres) med vantro og med den samme (vantroen) gikk ut. Og Allah vet godt om alt
det de bærer skjult.
62. Og du vil se mange blant dem som strømmer i all hast mot synd og ondskap og sluker det
ulovlige. Visselig, alt det de bedriver, er svært ille.
63. Hvorfor forbyr ikke de gudhengivne (åndelige mestre) og de skriftlærde deres syndefulle
tale og ulovlige tilegnelse? Visselig, alt det de steller i stand (ved å ikke heve sin stemme mot
ondskapen), er svært ille.
64. Og (måtte Allah bevare mot det) jødene sier: «Allahs hånd er bundet fast (Han er
smålig)!» Bundet være deres (egne) hender, og forbannet være dem for det de har sagt!
Faktisk er (sannheten at) begge hendene Hans (er) vidåpne (for å skjenke Sin gavmildhet og
sjenerøsitet). Han tildeler (Sine mennesker) slik Han vil! Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, det
(den skriften) som er blitt åpenbart for deg fra Herren din, vil i sannhet øke oppsetsigheten og
vantroen blant de fleste av dem (på grunn av sjalusi). Og Vi har satt fiendskap og hat mellom
dem til oppstandelsens dag. Når de enn tenner krigens flamme, så slukker Allah den. Og de
vandrer rundt og anstifter ufred på jorden, men Allah liker ikke ufredsstiftere.
65. Og hvis skriftens folk hadde antatt troen (på Profeten Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمog
omfavnet gudfryktighet, ville Vi ha utvisket alle syndene deres (fra registeret over deres
gjerninger) og i sannhet ført dem inn i den evige lykksalighetens hager.

66. Og hadde de overholdt (og håndhevet) toraen og evangeliet og alt det som ble åpenbart for
dem av Herren deres, ville de ha (fått såpass stor forsyning av rikdom og midler at de hadde)
spist både fra over seg og fra under føttene sine (fortsatt ville ikke forsyningen ha tatt slutt).
En gruppe av dem er måteholden (de foretrekker middelveien), men det de fleste av dem gjør,
er svært ille.
67. Kjære (høytstående) Sendebud ( !)صلى ﷲ عليه وسلمForkynn alt det som er åpenbart for deg fra
Herren din. Og hvis du ikke gjør det, har du ikke videreformidlet budskapet Hans. Og Allah
vil bevare deg (livet ditt) mot folk (fiendene). Sannelig, Allah veileder ikke det vantro folk.
68. Si: «Å, skriftens folk! Dere har ikke noe (grunnlag å stå på vedrørende levemåten) før
dere overholder (og håndhever) toraen og evangeliet og alt det som ble åpenbart for dere av
Herren deres!» Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, den (skriften) som er blitt åpenbart for deg fra
Herren din, vil i sannhet øke oppsetsigheten og vantroen blant de fleste av dem (på grunn av
sjalusi). Vær du ikke sørgmodig over det vantro folk!
69. Sannelig, de som (kaller seg) muslimer, og jødene og sabeerne (stjernetilbederne) og de
kristne, hvem som enn antar troen (med et sant hjerte) på Allah og den ytterste dagen (ifølge
Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمlære) og gjør rettskafne handlinger, over dem skal ingen
frykt være, og ei heller vil de være sørgmodige.
70. Sannelig, Vi sluttet en høytidelig pakt med Israels barn, og Vi sendte (mange) sendebud til
dem. Men hver gang et sendebud kom til dem med en slik befaling som deres indre mislikte,
forsverget de en gruppe (av profetene) og drepte en gruppe (etter hverandre).
71. Og de tenkte (i tillegg) at det (å drepe og forsverge profetene) ikke ville føre til noen pine,
så de ble blinde og døve. Så godtok Allah angeren deres, men så ble de fleste av dem blinde
og døve igjen (de ble ute av stand til å begripe sannheten med synet og hørselen). Og Allah er
allseende overfor alt det de gjør.
72. Sannelig, vantro er de blitt, de som sier: «Allah er Messias, sønn av Maria!», enda
Messias selv sa: «Å, Israels barn! Tilbe Allah, Herren min og Herren deres!» Sannelig, den
som likestiller noe med Allah, for ham har Allah i sannhet gjort paradiset forbudt, og helvete
er hans bolig, og det vil ikke være noen hjelpere for de ondsinnede.
73. Sannelig, vantro er (også) de blitt, de som sier: «Allah er den tredje av tre
(tilbedelsesverdige [treenigheten])!», enda det ikke er noen som er tilbedelsesverdig unntatt
den ene tilbedelsesverdige Herren. Og hvis de ikke holder opp med det (meningsløse) de sier,
så vil visselig en smertelig pine ramme de vantro blant dem.
74. Vil de da ikke vende seg i anger til Allah og be om tilgivelse fra Ham, siden Allah er mest
tilgivende, evig nåderik?
75. Messias, sønn av Maria, er ikke noe annet enn et sendebud (verken Allah eller sønn av
Allah og ei heller Ham likestilt). Sannelig, det har passert mange sendebud før ham, og moren
hans var en sannferdig person (helgen). Begge (var av Allahs skapninger, for de) pleide å
spise mat. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSe hvordan Vi tydeliggjør åpenbaringene for dem (for
deres veiledning), men se hvordan de (til tross for det) vender bort (fra sannheten).

76. Si: «Tilber dere istedenfor Allah det som ikke har noen makt til å skade dere og ei heller
nytte dere? Og Allah er den Allhørende, den Allvitende.»
77. Si: «Å, skriftens folk! Ikke overskrid grensene i deres levemåte (religion) urettmessig, og
følg ikke lystene til det folket som var villfarende før (offentliggjørelsen av Profeten
Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap) og forvillet mange andre og fortsatte å være på villspor
fra den rette vei (selv etter offentliggjørelsen av Profeten Mohammads صلى ﷲ عليه وسلم
profetskap).»
78. De blant Israels barn som viste vantro, ble forbannet av tungen til David og Jesus, sønn av
Maria. Dette fordi de var ulydige og pleide å overtre grensene.
79. (Og en av grunnene til den forbannelsen var også dette): De hindret ikke hverandre fra de
onde gjerningene som de pleide å gjøre. Visselig, ille var det de pleide å bedrive.
80. Du vil se at de fleste av dem har vennskap med de vantro. Hvor ille det er, det som de har
sendt i forveien for seg selv (sitt regnskap på den ytterste dag), og det er at Allah er (mektig)
vred på dem, og de vil være (fanget) i pinen for alltid.
81. Og hvis de hadde antatt troen på Allah og (den aller siste) Profeten (Mohammad
 )صلى ﷲ عليه وسلمog det (den skriften) som ble åpenbart for ham, ville de ikke ha inngått vennskap
med dem (islams fiender). Men de fleste av dem er ulydige.
82. Visselig, du vil finne at jødene og flergudsdyrkerne av alle mennesker er de bitreste i
fiendtlighet mot de troende. Og som de nærmeste i kjærlighet for de troende vil du visselig
finne dem som sier: «Sannelig, vi er kristne!» Dette fordi det finnes lærde (prester) og munker
(som lever asketisk viet til Allahs tilbedelse) blant dem, og de viser ikke arroganse heller.
83. Og (dette er årsaken til at) når de (en del av de sanne kristne) hører det (Koranen) som er
blitt åpenbart for Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, ser du at øynene deres blir oversvømt av tårer.
(Denne tåreflommen kommer) av den sannheten som de har (oppnådd) innsikt i. De sier
ydmykt: «Herren vår! Vi har antatt troen (på sannheten sendt fra Deg)! Skriv oss ned sammen
med vitnene (til sannheten).
84. Og hva er i veien med oss at vi ikke skal tro på Allah og det som har kommet til oss av
sannheten (Profeten Mohammad den utvalgte  صلى ﷲ عليه وسلمog Koranen), enda også vi håper at
vår Herre skal føre oss inn (i Sin nåde og Sitt paradis) i lag med det rettskafne folk?»
85. Og Allah belønnet dem takket være deres (religiøst overbeviste) utsagn med hager som
det flyter elver under. I dem skal de være for alltid, og dette er de dydiges lønn.
86. Men de som viser vantro og forsverger Våre åpenbaringer, de er helvetes beboere.
87. Å, troende! Ikke forby (for dere selv) det rene som Allah har gjort lovlig for dere, og dere
skal ei heller overskride grensen. Sannelig, Allah liker ikke dem som overskrider grensen.
88. Og spis av det rene og lovlige som Allah har forsynt dere med, og frykt alltid Allah, Ham
som dere tror på.

89. Allah griper dere ikke for deres lettsindige (og ikke alvorlige) eder, men Han griper dere
for deres (alvorlige) eder som dere binder dere til (med hensikt). (Hvis dere bryter en slik ed,
er) soningen for det å bespise ti trengende med gjennomsnittlig kvalitetsmat som dere mater
deres egen familie med, eller bekle dem (med samme kvalitet som familien) eller befri en hals
(en slave eller slavinne). Men den som ikke finner mulighet (til noe av dette), skal faste i tre
dager. Dette er soningen for edene deres når dere avlegger dem (og bryter dem etterpå). Og
bevar alltid edene deres! Slik klargjør Allah Sine åpenbaringer for dere, for at dere må bli
takknemlige (ved å adlyde Hans påbud).
90. Å, dere troende! Alkoholdrikk, pengespill, avgudsstatuer laget for tilbedelse og
spådomspiler (for å få spådd skjebnen, alt dette) er urene, sataniske verk. Hold dere unna dem
(fullstendig), slik at dere må oppnå framgang.
91. Satan ønsker kun å sette fiendskap og hat mellom dere ved alkoholdrikk og pengespill, og
hindre dere fra å komme Allah i hu og tidebønnen. Vil dere da holde dere unna (disse
forførende fristelsene)?
92. Og adlyd Allah, og adlyd Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, og vokt dere vel (for motstand mot
Allah og Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم. Men hvis dere vender bort, så vit at ansvaret til Sendebudet
( )صلى ﷲ عليه وسلمVårt er kun å videreformidle (budene) klart, (og han har oppfylt plikten sin).
93. Det er ikke noen synd for dem som antar troen og gjør rettskafne handlinger, når det
gjelder det de har spist og drukket (av ulovlige ting før befalingen av forbudet kom), så lenge
de er gudfryktige (i alle andre saker) og antar troen (på alle Allahs bud) og gjør rettskafne
handlinger konstant. (Etter at befalingen om forbudet kom), avholdt de seg (fra alt det
forbudte) og antok troen (på forbudet med et sant hjerte), deretter ble de herrer av
gudfryktighet, og til slutt ble de herrer av åndelig fullkommenhet (Allahs særskilte elskede,
nærstående og fromme tjenere). Og Allah elsker dem som besitter åndelig fullkommenhet.
94. Å, troende! Allah vil visselig teste dere ved noe (slikt) vilt som hendene deres og lansene
deres kan nå, slik at Allah kan fastslå identiteten til den som frykter Ham i det usette. Men
den som overskrider grensen selv etter dette, ham venter en smertelig pine.
95. Å, dere troende! Ikke drep viltet når dere er i tilstanden i^rām. Og den av dere som dreper
det med vilje (i tilstanden i^rām), skal kompensere med (et) tilsvarende (dyr) av kveg som
han har drept. Vedrørende dette bør to rettferdige menn blant dere dømme om (det dyret
virkelig er lik viltet, under forutsetning av at) det offerdyret skal bringes til Ka‛bah, eller dets
soning er å bespise noen trengende (maten handles inn for like mye som dyret er verdt, og så
fordeles den blant så mange trengende som den klarer å dekke), eller faste dets tilsvarende
(faste like mange dager som antall trengende maten kunne dekke), for at han skal smake
(belastningen) av det han har gjort. Allah har tilgitt det som har skjedd før dette, men den som
gjør (noe slikt) på nytt, over ham vil Allah kreve hevn (for hans ulydighet), og Allah er
allmektig, Herren av gjengjeldelse.
96. Havets fangst og det å spise den er blitt gjort lovlig for deres og de veifarendes fordel,
men å drive jakt på land er gjort forbudt for dere så lenge dere er i tilstanden i^rām. Frykt
alltid Allah, hos Ham skal dere (alle) bli samlet.
97. Allah har gjort det ærefulle (og respektinngytende) huset Ka‛bah til en kilde for
opprettholdelse (av fred i åndelige og verdslige saker) for menneskene, og likeledes den

hellige måneden og offerdyrene som blir brakt til Ka‛bah, og dyrene som blir brakt med inn i
Mekkas hellighet med symboliserende stropper rundt halsen (alle er blitt gitt ære og
ærbødighet i kraft av den samme tilhørigheten). Dette for at dere skal vite at Allah vet godt
om alt det som finnes i himlene, og alt det som finnes på jorden, og Allah er allvitende om
alle ting.
98. Vit at Allah er streng med straffen, og at Allah også er mest tilgivende og evig nåderik.
99. Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمhar intet annet ansvar enn å videreformidle (de fullkomne
budene). Og Allah kjenner til alt det dere synliggjør, og alt det dere skjuler.
100. Si: «Det rene og det urene kan aldri være likt, (å, du som lytter!), selv om det urenes
overflod skulle fascinere deg. Å, dere visdomsrike! (Istedenfor å se på overflod og knapphet)
frykt heller Allah, slik at dere må oppnå framgang.»
101. Å, dere troende! Ikke still spørsmål vedrørende ting (som Koranen tier om), for hvis de
blir avslørt for dere, vil de utsette dere for slit (og dere ville ikke ha likt dem). Men hvis dere
stiller spørsmål om dem når Koranen åpenbares, vil de bli avslørt (fastsatt) for dere (ved
åpenbaring av bud, og det vil sette en stopper for deres egne valg og binde dere til kun en
befaling). Allah har (så langt) oversett (disse sakene og spørsmålene), og Allah er mest
tilgivende, mest overbærende.
102. Sannelig, et folk før dere spurte om lignende ting, men de fornektet dem (da de ble
videreformidlet til dem).
103. Allah har ikke gjort lovlig (i den islamske loven fe viet til avguder), slik som en Ba^īrah,
en Sā’ibah, en Wa|īlah eller en ¤ām. Men de vantro dikter opp løgn om Allah, og de fleste av
dem eier ikke forstand.
104. Og når det blir sagt til dem: «Henvend dere til denne (Koranen), som Allah har åpenbart,
og til Sendebudet (»!)صلى ﷲ عليه وسلم, så sier de: «For oss er den (veien) tilstrekkelig som vi så
våre fedre følge!», selv om fedrene deres ikke hadde noen kunnskap (om levemåten
[religionen]) og ei heller var de rettledede.
105. Å, dere troende! Ta vare på dere selv, ingen forvillet person kan gjøre dere noen skade
hvis dere er rettledet. Til Allah skal dere alle vende tilbake, så vil Han opplyse dere om alt det
dere pleide å gjøre.
106. Å, dere troende! Når døden nærmer seg noen av dere og dere testamenterer, må det være
to rettferdige menn blant dere som vitner fra deres egne eller to andre utenfor deres egne hvis
dere er på reise i landet, men hvis dødens lidelse skulle nå dere (i den tilstanden), så hold de to
igjen etter tidebønnen. Hvis dere mistenker dem, så la dem begge sverge ved Allah: «Vi skal
ikke selge det for noen pris, uansett hvor nærstående noen måtte være, og ei heller vil vi
skjule vitnesbyrdet (fastsatt) av Allah; hvis vi gjør (skjuler) det, så vil vi visselig med det
samme være av synderne.»
107. Men hvis man blir klar over at begge har vært skyldige i en synd (for å ha skjult det
sanne vitnesbyrdet), så skal to andre stå fram (som vitner) i deres sted fra dem som har fått sin
rett fratatt av de to første (vitnene, og de bør være den avdøde mer nærstående). Så skal de
sverge ved Allah: «Visselig, vitnesbyrdet vårt er mer sannferdig enn begges vitnesbyrd, og vi

overskrider ikke grensen (sannhetens grenser), hvis vi gjør det, så vil vi visselig med det
samme være av de ondsinnede!»
108. Denne (metoden) er den mest nærliggende for at folk skal avlegge rett vitnesbyrd, for de
vil føle frykt for at deres eder (deres falske vitnesbyrd) vil bli tilbakevist etter at de har avlagt
sine eder (og retten for vitnesbyrd vil bli gitt til mer nærstående arvinger). Og frykt alltid
Allah, og lytt vel etter (Hans bud)! Og Allah veileder ikke det ulydige folk.
109. (Frykt) den dagen da Allah vil samle alle sendebudene; da vil Han si (til dem): «Hvilket
svar fikk dere (av samfunnene deres da dere inviterte dem til troen)?» De vil svare ydmykt (i
Herrens påsyn): «Vi har ingen kunnskap! Sannelig, Du har i Din viten alt det usette.»
110. Når Allah vil si: «Å, Jesus, sønn av Maria! Kom i hu Min gunst mot deg og moren din da
Jeg styrket deg med Den Hellige Ånd (engelen Gabriel), du talte til folk (på samme måte) fra
vuggen (i tidlig barndom) og i moden alder (i tiden for profetskapet og forkynningen av
budskapet), og da Jeg lærte deg skriften og visdommen (og innsikten) og toraen og evangeliet,
og da du av leire laget noe (en skulptur) som lignet en fugl ved Min befaling, så blåste du i
den, og den (skulpturen) ble en levende fugl ved Min befaling. Og når du helbredet de
blindfødte og de spedalske ved Min befaling, og når du fikk de døde til å komme ut (fra
graven og stå levende) ved Min befaling, og da Jeg holdt Israels barn tilbake fra (å drepe) deg
mens du brakte dem innlysende tegn, og de vantro blant dem sa: 'Dette er ikke noe annet enn
ren magi!'.»
111. Og den gang Jeg i disiplenes hjerte innga: «Anta troen på Meg og sendebudet Mitt
(Jesus)!» De sa: «Vi antar troen, og vær Du vitne om at vi i sannhet er muslimer!»
112. Og (kom også i hu) da disiplene sa: «Å, Jesus, sønn av Maria! Makter Herren din å sende
ned til oss fra himmelen et dekket bord (bord dekket med mat)?» Jesus svarte: «(Å, folk!)
Frykt Allah hvis dere er troende!»
113. De sa: «Vi ønsker (kun) å spise av det og at vårt hjerte blir tilfredsstilt, og at vi (med en
økt forvissning) får vite at du har talt sant til oss, og at vi kan bli vitner (til nedstigningen av
det dekkede bordet).»
114. Jesus, sønn av Maria, sa ydmykt: «Å, Allah! Herren vår, send ned til oss fra himmelen et
dekket bord (bord dekket med velsignelser), slik at det (dets nedstigningsdag) blir en høytid
(‛īd) for oss, for våre første og våre siste, og (det dekkede bordet kommer) som et tegn fra
Deg, og forsyn oss, og Du er den beste Forsørgeren av alle!»
115. Allah sa: «Sannelig, Jeg skal sende det ned til dere, men den av dere som viser vantro
etter det, ham vil Jeg i sannhet pine med en pine som Jeg aldri vil påføre noen andre i noen
verdener.»
116. Og når Allah vil si: «Å, Jesus, sønn av Maria, sa du til menneskene: 'Hold meg og min
mor som to tilbedelsesverdige istedenfor Allah (som alene tilbedelsesverdig Herre)!'?», vil
Jesus svare ydmykt: «Hellig er Du! Det er meg ikke passelig å si noe jeg ikke har rett til. Hvis
jeg hadde sagt det, ville Du i sannhet ha visst det. Du kjenner til alt det som bor i hjertet mitt,
men jeg kjenner ikke til det som er i Din viten. Sannelig, Du har i Din viten alt det usette.

117. Jeg sa ikke noe annet til dem enn det som var meg befalt av Deg å si: 'Tilbe kun Allah,
Herren min og Herren deres!' Og jeg var underrettet om dem (deres trosoverbevisning og
handlinger) så lenge jeg var blant dem, men da Du løftet meg opp, var det Du alene som var
vokter over dem (av deres tilstand), og Du er vitne til alle ting.
118. Hvis Du piner dem, så er de Dine tjenere, og hvis Du tilgir dem, så er Du i sannhet den
Allmektige, den mest Vise.»
119. Allah vil si: «Dette er en slik dag, hvor de sannferdiges sannferdighet vil være dem
nyttig. For dem er det hager som det flyter elver under, de skal leve i dem for alltid. Allah er
tilfreds med dem, og de er tilfreds med Ham. Dette (Allahs tilfredshet) er den største seieren.»
120. Allah tilhører herredømmet over himlene og jorden og alt det som finnes i dem, og Han
har fullstendig makt over alle ting.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. All lovprisning er for Allah alene, Han som skapte himlene og jorden og laget mørke og
lys, men fortsatt stiller de vantro (avgudene) likt med Herren sin.
2. Han er Den som skapte dere av leire (innledet menneskets kjemiske tilblivelse på
jordkloden), og så fastsatte Han en tidsfrist (for døden deres), og hos Ham alene er den
fastsatte tiden (for når oppstandelsens dag skal stå), men fortsatt tviler dere!
3. Og Han alene er Allah (den sanne tilbedelsesverdige Herren) i himlene og på jorden, Han
kjenner til (alle) deres skjulte og synlige affærer, og Han kjenner til det dere gjør dere fortjent
til.
4. Og det kommer ikke til dem et eneste tegn av deres Herres tegn, uten at de vender seg bort
fra det.
5. I sannhet, de forsverget sannheten (Koranen på samme måte) da den kom til dem (som et
tegn fra Allah). Men snart vil det komme til dem underretning om det de pleide å gjøre narr
av.
6. Har de ikke sett hvor mange generasjoner Vi har tilintetgjort før dem, generasjoner som Vi
hadde gitt (en mektig) autoritet i landet, slik autoritet (og fotfeste) som Vi ikke engang ga
dere? Og Vi sendte over dem vedvarende fallende regn, og Vi lot elver flyte under dem
(husene og palassene deres). Men så, (til tross for at Vi hadde skjenket dem et så luksuriøst
liv) tilintetgjorde Vi dem på grunn av syndene deres og lot andre samfunn stå fram etter dem.
7. Og hadde Vi åpenbart en bok skrevet ned på papir for deg, så disse kunne ha rørt den med
hendene sine, ville de vantro fortsatt ha sagt: «Dette er intet annet enn ren magi!»
8. Og de (vantro) sier: «Hvorfor ble ikke en engel (som vi kunne ha sett med våre egne øyne,
og som kunne ha verifisert profetskapet), sendt ned til ham (det høyaktede Sendebudet
 »?)صلى ﷲ عليه وسلمOg hadde Vi sendt ned en engel, ville hele saken ha vært avgjort for dem, derpå
hadde de ikke fått noen nådetid.
9. Og hadde Vi skapt Sendebudet som en engel, ville Vi ha skapt ham som (i form av) en
mann, og Vi hadde (selv da) satt dem i samme forvirring som den forvirringen de er i nå (etter
å ha sett Sendebudets fysiske form ville de ha sagt: «Men han er jo et menneske lik oss!»).
10. Og sannelig, sendebudene ble latterliggjort før deg også, men så ble de som latterliggjorde
blant dem, omringet av det (sannhetens pine) de gjorde narr av.
11. Si: «Reis rundt omkring på jorden, se deretter (med et øye villig til å ta lærdom av) hva
enden ble for dem som forsverget (sannheten)!»

12. Spør (dem dette spørsmålet): «Hvem tilhører alt som i himlene og på jorden er?» Si
(derpå): «Det tilhører Allah!» Han har pålagt Seg selv nåde (som Sin sjenerøsitets
forpliktelse). Han vil visselig samle dere på oppstandelsens dag, derom hersker det ingen tvil.
De som har brakt (evig) tap over sin sjel, de vil ikke tro.
13. Og Ham tilhører alt (all skapelsen) som hviler om natten og dagen, og Han er den
Allhørende, den Allvitende.
14. Si: «Skal jeg ta som velynder (for tilbedelse) noen andre enn Allah, OpphaverenI til
himlene og jorden og Han som bespiser (alle) og selv ikke bespises?» Si: «Jeg er blitt befalt å
være den første muslimen (den som bøyer hodet sitt i Allahs påsyn), og (det er også blitt meg
befalt): 'Aldri bli av flergudsdyrkerne!'.»
15. Si: «Sannelig, jeg frykter en svær dags pine hvis jeg er min Herre ulydig (noe som er
umulig!).»
16. Den som (pinen) blir holdt borte fra på den dagen, ham har Allah i sannhet vist nåde, og
dette (denne forløsningen på den ytterste dagen) er den åpenbare seieren.
17. Og hvis Allah rammer deg med noe lidelse, er det ingen som kan fjerne den utenom Han,
og hvis Han lar noe godt nå deg, så har Han fullstendig makt over alle ting.
18. Og Han er den Enerådende over tjenerne Sine, og Han er den mest Vise, den vel
Underrettede.
19. Spør (dem): «Hvem er størst når det gjelder å avlegge vitnesbyrd?» Si (selv): «Allah er
vitne mellom meg og dere, og denne Koranen er åpenbart for meg for at jeg ved den skal
advare dere og enhver som den (Koranen) når. Bevitner dere virkelig at det finnes andre
tilbedelsesverdige sammen med Allah?» Si: «Jeg bevitner ikke (dette falske utsagnet)!» Si:
«Kun Han er den eneste tilbedelsesverdige Herren, og jeg avskyr alt det dere likestiller (med
Allah den Ene).»
20. De som Vi ga skriften til, de gjenkjenner ham (det siste Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمslik som
de gjenkjenner sine sønner. De som har brakt (evig) tap over sin sjel, de vil ikke tro.
21. Og hvem er mer ondskapsfull enn den som dikter opp en løgn om Allah eller forsverger
åpenbaringene Hans? Sannelig, de ondsinnede vil ikke oppnå framgang.
22. Og den dagen da Vi vil samle alle sammen, vil Vi si til dem som pleide å likestille (andre
med Allah): «Hvor er de dere likestilte (med Oss) som dere anså (som tilbedelsesverdige)?»
23. Deretter vil de ikke ha noen unnskyldning å komme med bortsett fra å si: «Ved Allah,
Herren vår! Vi var ikke flergudsdyrkere!»
24. Se hvordan de lyver mot seg selv, og borte vekk fra dem er alt det de pleide å dikte opp (i
jordelivet).

I

Se ordliste.

25. Og blant dem finnes det også slike som holder ørene rettet mot deg, men Vi har lagt slør
over deres hjerte (takket være deres onde hensikter), (så nå er det) ikke (mulig for dem lenger)
å begripe den (Koranen), og Vi har tettet ørene deres med tunghørthet. Og om de nå skulle se
alle tegnene (helt tydelig), ville de ikke ha antatt troen på dem. Selv når de kommer til deg og
krangler med deg, (da) sier de vantro: «Denne (Koranen) er ikke noe annet enn de henfarnes
skrøner!»
26. Og de hindrer (andre) fra det (å adlyde Sendebudet og Koranen), og (selv) løper (de) langt
vekk fra det. Og de ruinerer kun sin egen sjel, men de innser det ikke.
27. Og hvis du ser (dem på den tiden) når de vil bli stilt overfor (på randen av) ilden! Da vil
de si: «Om vi bare kunne ha blitt sendt tilbake (til jorden), for da ville vi aldri ha forsverget
vår Herres tegn og ville ha blitt av de troende!»
28. (Det er ingen sannhet i denne erklæringen!) Faktisk har alt det de pleide å skjule, blitt
synliggjort for dem, og hvis de skulle bli sendt tilbake (til jorden også), ville de ha gjentatt
akkurat det de ble forbudt. Og sannelig, de er (ekte) løgnere.
29. Og de vil fortsette å si (det som de sa før): «Det er intet annet liv for oss enn dette
jordelivet, og vi vil ikke bli gjenoppvekket (etter døden).»
30. Og hvis du ser (dem på den tiden) når de vil bli stilt overfor Herren sin! Og Allah vil si:
«Er ikke dette (livet) sant?» De vil si: «Jo, selvfølgelig, ved Herren vår, (det er sant)!» Da vil
Allah si: «Smak nå pinen fordi dere pleide å vise vantro!»
31. Uten tvil, de som forsverger møtet med Allah, har pådratt seg tap, så mye at når timen
plutselig kommer over dem, (da) vil de si: «Å, ve oss for at vi forsømte det helt (ved å ikke tro
på det)!» Og de vil bære lasten sin (lasten av syndene sine) på ryggen. Vit, svært ille er den
lasten de bærer på.
32. Og jordelivet (jordelivets luksus) er ikke noe annet enn lek og moro, og det hinsidiges
hjem er visselig bedre for dem som er gudfryktige, forstår dere da ikke (denne sannheten)?
33. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi vet at det de sier, visselig gjør deg sørgmodig,
men det er ikke deg de forsverger, (sannheten er at) de ondsinnede fornekter Allahs
åpenbaringer.
34. Og sannelig, før deg ble (også mange) sendebud forsverget, men de viste tålmodighet mot
forsvergingen og forfølgelsen helt til hjelpen Vår nådde dem. Og ingen kan endre Allahs ord
(løfter)! Og i sannhet, det har (for hjertets ro) kommet underretninger om sendebudene til deg.
35. Og hvis deres bortvending er tung for deg (og du inderlig ønsker at de skal anta troen
uansett), hvis du klarer, så finn en tunnel i jorden eller en stige (for å klatre opp) til himmelen,
og bring dem så et (spesielt) tegn (fortsatt vil de ikke anta troen). Og hadde Allah villet, kunne
Han visselig ha samlet dem om veiledningen, bli du ikke uoppmerksom (på grunn av din
overveldende nåde og medlidenhet, kun for at de selv har gjort sin skjebne elendig).

36. Sannheten er den at det er kun de som lytter på (sannhetens invitasjon med et sant hjerte),
som godtar den. Og de døde (fornekterne av sannheten) vil Allah gjenoppvekke (i en tilstand
av vantro fra gravene), og så vil de bli brakt tilbake til Ham (Herren som de pleide å
fornekte)!
37. Og de sa: «Hvorfor er det ikke blitt sendt ned til ham (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمet tegn
(som et livsvarig tegn) av Herren hans?» Si: «Sannelig, Allah evner fullt ut å sende ned et
(slikt) tegn, men de fleste av dem kjenner ikke (Hans visdoms hemmeligheter)!»
38. Og (å, mennesker!), det er ingen bevegelige dyr og ei heller en eneste fugl som flyr ved
sine to vinger, som ikke er arter lik dere (i flere trekk)I. Vi har ikke utelatt noe som helst i
skriften (alt er blitt klargjort enten utdypet i detalj eller ved tegn). Deretter vil alle bli samlet
hos Herren sin.
39. Og de som forsverget Våre åpenbaringer, de er døve og stumme, (vaklende) i mørket. Den
Allah vil, lar Han bli villfaren (på grunn av fornektelse av sannheten og gjenstridighet), og
den Han vil, setter Han på den rette veien (på grunn av dennes aksept av sannheten).
40. Si (til de vantro): «Vel, si meg, hvis Allahs pine eller den timen skulle komme over dere,
vil dere da anrope noen andre enn Allah (for å unnslippe pinen)? (Svar nå) hvis dere er
sanne!»
41. (Dette er ikke mulig i det hele tatt!) Tvert imot! Dere anroper faktisk Allah (selv nå), så
hvis Han vil, fjerner Han det (de vanskene) som dere anroper Ham for, og da (i det
øyeblikket) glemmer dere de (avgudene) som dere likestiller (med Allah).
42. Og sannelig, Vi har sendt mange sendebud før deg til flere samfunn; Vi tok dem
(samfunnene) fatt (for deres ulydighet) med trengsel og lidelse, slik at de måtte trygle (som
underdanige og ydmyke).
43. Hvorfor tryglet de ikke i ydmykhet når pinen Vår kom over dem? Men (sannheten er den
at) deres hjerte var blitt forherdet og Satan hadde gjort det (de syndene) som de pleide å begå,
attraktive for dem.
44. Men da de glemte det som de ble formanet om, åpnet Vi over dem (for å føre dem til deres
ende) alle tings porter (i rikt monn), helt til de ble svært glade (følte ekstase og
tilfredsstillelse, og beruset av lykkerus) over alt det de hadde fått. Da tok Vi dem
overraskende fatt (med pinen), og da oppga de alt håp.
45. Og det ondsinnede folkets rot ble skåret bort. Og all lovprisning er for Allah alene,
Forsørgeren av alle verdener.
46. Si (til dem): «Vel, si meg, hvis Allah skulle frata dere hørselen deres og synet deres og
sette segl over deres hjerte, hvilken tilbedelsesverdig guddom unntatt Allah kan da bringe
I
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dere tilbake disse (velsignelsene på nytt)?» Se, hvordan Vi forklarer åpenbaringene Våre på
forskjellige måter, men fortsatt vender de bort.
47. Si (også til dem): «Vel, si meg, hvis Allahs pine skulle komme over dere plutselig eller
åpenlyst, vil da noen andre enn det ondsinnede folk bli tilintetgjort?»
48. Og Vi sender ikke sendebudene unntatt som bærere av gledelige budskap og som
advarere. De som antar troen og forbedrer seg (sine gjerninger) helt, over dem vil det ikke
være noen frykt, og ei heller vil de være sørgmodige.
49. Men de som forsverget Våre åpenbaringer, dem er pinen nødt til å ramme fordi de pleide å
være ulydige.
50. Si (til de vantro): «Jeg sier ikke til dere: 'Jeg har Allahs skatter!', og ei heller kjenner jeg
til det usette av meg selv, og heller ikke sier jeg til dere: 'Jeg er en engel!' Jeg følger kun det
(den befalingen) som blir åpenbart for meg.» Si: «Kan da den blinde og den seende være like?
Tenker dere da ikke dypt etter?»
51. Og advar ved dette (denne Koranen) dem som frykter å bli samlet hos Herren sin i den
tilstanden der det ikke vil være for dem en eneste velynder utenom Ham, og ei heller en
eneste til å tale deres sak, slik at de blir gudfryktige.
52. Og vis ikke bort (fra ditt selskap og din nærhet) dem (med knust hjerte og de nedslåtte)
som anroper Herren sin om morgenen og aftenen søkende etter Hans tilfredshet. Det påligger
deg ikke noe av deres (handlingers og lønns) regnskap, og ikke noe påligger dem av ditt
regnskap. Men hvis du fortsatt skulle vise dem bort (fra din gavmildhet og sjenerøsitet), vil du
bli av de urettferdige (som ikke er lik deg i verdighet).
53. Og på denne måten tester Vi noen av dem ved andre av dem, slik at de (rike vantro) skal si
(til de fattige muslimene ved å gjøre narr av dem): «Er det disse Allah har skjenket Sin gunst
blant oss?» Kjenner da ikke Allah best til de takknemlige?
54. Og når de som tror på Våre åpenbaringer, kommer til deg, så si (til dem kjærlig): «Fred
være med dere!» Herren deres har pålagt Seg selv nåde (som Sin sjenerøsitets forpliktelse).
Hvis noen av dere klarer å begå noe dårlig i uvitenhet, men vender om etter det og forbedrer
seg, så er Han i sannhet mest tilgivende, evig nåderik.
55. Og således belyser Vi åpenbaringene i detaljer, og det for at syndernes vei skal bli
åpenlyst (for alle).
56. Si: «Det er meg forbudt å tilbe de (avgudene) som dere tilber utenom Allah!» Si: «Jeg kan
ikke følge lystene deres; hvis det hadde vært slik, hadde jeg visselig vært forvillet, og ikke
kunne jeg ha vært av de rettledede (noe som er umulig).»
57. Si: «(Å, dere vantro!) Sannelig, jeg står fast på et innlysende bevis fra Herren min, og dere
forsverger det! Jeg har ikke den (pinen) hos meg som dere ønsker framskyndet. Avgjørelsen
tilhører kun Allah! Han meddeler sannheten, og Han er den beste til å ta avgjørelsen.»

58. Si (til dem): «Hvis den (pinen) hadde vært hos meg som dere ønsker framskyndet, hadde
visselig saken vært avgjort mellom meg og dere, og Allah kjenner svært vel til de
ondsinnede!»
59. Og det usettes nøkler (midlene som det usette blir avslørt for noen ved) er kun hos Ham,
ingen kjenner til dem (av seg selv) unntatt Han. Og Han vet om alt det som er på landet og i
havet (uten noen formidler). Og intet blad faller uten at Han vet det, og det finnes ingen korn i
jordens dype mørke og ikke noe friskt og ei heller noe tørt, uten at det er (skrevet ned) i en
innlysende bok.
60. Og Han er Den som tar sjelen deres om natten (under søvn), og Han kjenner til alt det dere
bedriver om dagen. Så lar Han dere stå opp om dagen, slik at den fastsatte fristen (for livet
deres) blir fullbyrdet, deretter skal dere vende tilbake til Ham, derpå vil Han (på oppgjørets
dag) underrette dere om alt det dere pleide å gjøre (i løpet av jordelivet).
61. Og Han er den Enerådende over tjenerne Sine, og Han sender over dere (engler som)
voktere, helt til døden når en av dere, da tar utsendingene Våre sjelen hans, og de gjør ingen
feil (ei heller utelater de noe).
62. Så vil de (alle) bli brakt tilbake til Allah, sin sanne Herre. Vit! Domsmyndigheten tilhører
kun Allah, og Han er den raskeste i å ta avregningen.
63. Spør (dem): «Hvem berger dere fra landets og havets mørke? (Akkurat) da trygler dere
Ham gråtende i ydmykhet og i det hemmelige (inni dere): 'Hvis Han berger oss fra dette
(denne vansken), vil vi visselig bli av de takknemlige!'»
64. Si: «Det er Allah som berger dere fra dette (denne vansken) og fra all nød. Men fortsatt
likestiller dere (andre med Ham)!»
65. Si: «Han evner fullt ut å sende pinen over dere, (enten) ovenfra eller fra under føttene
deres, eller å splitte dere i grupper ved å sette dere opp mot hverandre og la noen av dere
smake volden til andre av dere.» Se hvordan Vi forklarer åpenbaringene Våre på forskjellige
måter, slik at de må forstå.
66. Og folket ditt har forsverget den (Koranen), enda den er sannheten! Si: «Jeg er ingen
oppsynsmann over dere.»
67. Enhver underretning har en fastsatt tid (for å inntreffe), og snart vil dere få vite!
68. Og når du ser slike som er opptatt med (nytteløs diskusjon om og latterliggjøring av)
åpenbaringene Våre, så hold deg borte fra dem helt til de blir opptatt med et annet
samtaleemne. Og hvis Satan skulle få deg til å glemme (denne veiledningen), må du når du
kommer på den igjen, aldri sitte med det ondsinnede folk.
69. Og det påligger intet av de vantros regnskap over dem som er gudfryktige, men de bør
formane dem, slik at de må klare å forsvare seg (fra vantroen og latterliggjøring av Koranen).
70. Og la dem være, dem som har lagt sin levemåte (tro [religion]) til lek og moro, og er blitt
bedratt av det verdslige livet. Og fortsett å formane dem ved den (Koranen for å få deres
oppmerksomhet), slik at ingen sjel blir overlevert til undergangen for det den har begått.

Da vil det ikke for den være en eneste velynder og ei heller en eneste til å tale deres sak
utenom Allah. Og hvis den (sjelen) skulle gi en full kompensasjon (løsepenger for sine
synder), vil ikke det bli godtatt av den (i det hele tatt). Disse er de som har gått sin undergang
i møte på grunn av sine gjerninger; dem venter det kokende vann å drikke og en smertelig
pine fordi de pleide å vise vantro.
71. Si: «Skal vi tilbe utenom Allah noe slikt som ikke kan være til nytte for oss og ei heller
skade oss? Og skal vi snu på hælene våre etter at Allah har veiledet oss, slik som han som
djevlene har overtalt til å komme på vidvanke på jorden og gjort fullt forvirret, som har
ledsagere som kaller ham til veiledningen: 'Kom til oss!', (men som er sanseløs for alt)?»
Si: «Allahs veiledning er (den sanne) veiledningen! Og derfor er vi befalt at vi skal underkaste
oss alle verdeners Herre.»
72. Og det (er også blitt oss befalt): «Forrett tidebønnen, og frykt alltid Ham, og Han er Den
som dere alle skal bli samlet hos.»
73. Og Han er Den som har skapt himlene og jorden med (en feilfri plan basert på) sannheten.
Og den dagen Han vil si: «Bli!», så vil den bli til (oppgjørets dag vil stå). Ordet Hans er
sannheten! Og Ham vil kongemakten tilhøre den dagen da det vil bli blåst i
dommedagsbasunen (av engelen Rafael). Han kjenner til alt det usette og det åpenlyse, og
Han er den mest Vise, den vel Underrettede.
74. Og (kom i hu) den gang Abraham sa til faren sin, Azar (han var egentlig profeten
Abrahams onkel, men ble kalt for far ifølge arabernes vane): «Holder du avgudsstatuer som
tilbedelsesverdige? Sannelig, jeg ser deg og folket ditt (fanget) i soleklar villfarelse!»
75. Og slik viste Vi Abraham alle rikene av himlene og jorden (underverkene av
skaperverket), og det var for at han skulle bli av dem med forvissningens øye.
76. Og da natten la seg over ham, så han en stjerne, og han sa: «(Tror dere at) dette er min
Herre?» Men da den falt, sa han (til folket sitt): «Jeg liker ikke dem som faller!»
77. Og da han så månen skinne, sa han: «(Tror dere at) dette er min Herre?» Men da den
forsvant, sa han (til folket sitt): «Hadde ikke Herren min veiledet meg, ville jeg visselig ha
vært av det villfarne folk (som dere)!»
78. Og da han så solen skinne, sa han: «(Tror dere nå at) dette er Herren min, i og med at den
er størst?» Men da den gikk ned, kunngjorde han: «Å, mitt folk! Jeg tar sterk avstand fra alt
det som dere likestiller (med Allah)!
79. Sannelig, jeg har vendt ansiktet mitt (bort fra alle andre kanter og) rettet meg fullstendig
(atskilt fra all falskhet) mot Den (Det guddommelige Vesenet) som har skapt himlene og
jorden uten like, og (vit!): Jeg er ikke av flergudsdyrkerne.»
80. Og folket hans begynte å krangle med ham, så han sa: «Krangler dere med meg om Allah,
enda Han har veiledet meg? Og jeg frykter ikke alle disse (avgudene) som dere likestiller med
Ham, unntatt det (at) Herren min (kan påføre den skaden Han) vil. Herren min har omsluttet
alle ting i Sin viten. Vil dere da ikke godta formaningen?
81. Og hvordan skulle jeg vel frykte slike (avguder) som dere likestiller (med Allah), når dere
ikke frykter at dere med Allah har likestilt (avgudsstatuer) som Han ikke har sendt ned noen

autorisasjon til dere om (likestillingen)? (Svar nå, dere), hvilket av de to partiene har mer rett
til å føle seg trygg (fra pinen), hvis dere vet?
82. De som antar troen og ikke blander sin tro med (flerguderiets) ondsinnethet, disse er de
som har trygghet i vente (i det hinsidige), og de er de rettledede.»
83. Og dette var beviset Vårt (på Enheten Vår) som Vi skjenket Abraham som motkraft mot
hans folk (som var hans motstandere). Vi eleverer i rang hvem Vi enn vil. Sannelig, Herren
din er mest vis, allvitende.
84. Og Vi skjenket ham (Abraham) Isak og Jakob (sønn og sønnesønn), Vi velsignet dem alle
med rettledningen, og før dem velsignet Vi Noah med rettledningen og (rettledet) blant
avkommet hans: David og Salomo og Job og Josef og Moses og Aron, og slik belønner Vi de
dydige.
85. Og (Vi rettledet) Sakarias og Johannes og Jesus og Elias, de var alle rettskafne (Allahs
nærstående og Hans høytstående tjenere).
86. Og (Vi rettledet også) Ismael og Elisja og Jonas og Lot, og Vi ga dem forrang over alt folk
(på deres tid).
87. Og (Vi ga slik forrang til noen) blant fedrene deres, etterkommerne deres og brødrene
deres, og Vi utvalgte dem (for Vår særskilte gunst og for høyhet), og Vi ledet dem til den rette
veien.
88. Dette er Allahs rettledning, Han rettleder ved den hvem Han enn vil av Sine tjenere. Og
hvis disse (noen gang) hadde likestilt (noen med Allah – hvis det umulige hadde skjedd), ville
alle deres (gode) gjerninger som de pleide å gjøre, ha blitt beslaglagt (blitt null verdt).
89. Disse er de som Vi ga skriften til og autoriteten til å avsi dom (ifølge Allahs lov) og
profetskapet. Hvis disse (vantro) skulle fornekte det, så har Vi i sannhet bestemt et slikt folk
(for å anta troen på det) som ikke fornekter det.
90. Disse er de (Allahs profeter) som Allah har veiledet, så (kjære profetskapets tilendebringer
)!صلى ﷲ عليه وسلم, følg (alle) deres (overlegne) praksiser (ved å samle dem i din hellige
personlighet, slik at alle profetenes enestående egenskaper og fullkommenheter viser seg i din
person). Si: «(Å, folk!) Jeg ber ikke om noen lønn fra dere (for videreformidlingen av denne
veiledningen). Dette er kun en formaning for alt folk!»
91. Og de (jødene) verdsatte ikke Allah slik som de burde ha verdsatt Ham, da de sa
(fornektet Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap ved å si): «Allah har ikke sendt ned
noe som helst for noe menneske!» Si: «Hvem sendte da ned den skriften som Moses kom
med, som var et lys og en rettledning for folket? Dere har laget den til forskjellige papirark,
dere synliggjør noe av den (for folket), mens dere skjuler svært mye av den. Og dere er blitt
belært det som dere ikke visste og ei heller fedrene deres!» Si: «Allah (Allahs sjenerøsitet er
alt dette)!» La dem derpå leke i sitt vrøvl.
92. Og dette er (den) skriften som Vi har sendt ned, den er velsignelsesfull, som stadfester de
(opprinnelige) skriftene som var før den. Og den er (blitt sendt ned) for at du (først og fremst)
skal advare innbyggerne av alle (menneskelige) samfunns kjerne (Mekka) og (for det andre)

alle rundt omkring den (hele verden). Og de som tror på den ytterste dagen, det er kun de som
antar troen på den (Koranen), og de er påpasselige med tidebønnene sine.
93. Og hvem er vel mer ondsinnet enn den som dikter opp løgn om Allah eller sier (kommer
med en falsk påstand om profetskap ved å si): «Jeg har fått en åpenbaring!», enda intet er
åpenbart for ham, og (hvem er vel enda større ondsinnet person enn) den som sier (kommer
med en falsk påstand om guddommelighet ved å si): «Jeg skal også snart åpenbare maken
(skrift) til det som Allah har åpenbart!» Og hvis du ser (det tidspunktets syn) når de
ondsinnede vil være (fortapt) i dødens vansker og englene vil rekke fram hendene sine (mot
dem idet de sier): «Se å få ut sjelen fra kroppen deres! I dag vil dere få en nedverdigelsens
pine som straff fordi dere pleide å si det som usant var om Allah, og dere viste arroganse mot
åpenbaringene Hans.»
94. Og sannelig, dere vil komme til Oss (på oppstandelsens dag) helt alene akkurat som Vi
skapte dere (helt alene) aller første gang, og alt det Vi hadde gitt dere (av eiendom og avkom),
vil dere forlate bak ryggen deres, og Vi vil ikke se sammen med dere talsmennene deres som
dere antok var Oss likestilte i affærene deres. Sannelig, deres gjensidige forhold (og tillit) er
blitt brutt (i dag), og borte vekk er alle de påstandene som dere pleide å komme med.
95. Sannelig, Allah får frøets og fruktens stein til å briste ved spiring, Han frambringer det
levende fra det døde og frambringer det døde fra det levende. Dette er Allah (Herren over
denne særegne storheten)! Hvor hen farer dere vill?
96. Han er Den som splitter nattens mørke for å få morgenens gry til å lysne. Og Han har
skapt natten til hvile og solen og månen for tidsberegning. Dette er anordningen til den
Allmektige, den Allvitende.
97. Og Han er Den som har skapt stjernene for dere, for at dere skal finne veiene ved dem i
mørket på landet og havet. Sannelig, Vi har klargjort åpenbaringene (Våre) detaljert for folk
som eier viten.
98. Og Han er Den (Allah) som skapte dere av en enkelt sjel (en enkelt celle). Derpå er det
(for dere) et sted å bo og et opplagssted (morens livmor og verden, eller verden og graven).
Sannelig, Vi har klargjort tegnene (på Vår allmakt) detaljert for folk som forstår.
99. Og Han er Den som sendte ned vann fra himmelen. Så frambrakte Vi all slags vegetasjon
ved det (regnet), og fra den frambrakte Vi grønne nyttevekster, fra hvilke Vi frambringer korn
i aks som sitter oppå hverandre, og klaser av daddelpalme som henger lavt fra palmebladene,
og hager av druer, og oliven og granatepler, som ligner på hverandre, men er ulike (i fruktens
smak og virkning). Se på treets frukt når det bærer fram frukt, og (se også på) når den
modnes. Sannelig, i dette er det jærtegn for det folket som tror.
100. Og disse (vantro) har laget dsjinnene til Allahs likestilte, enda det var Han som skapte
dem, og de har diktet opp, uten noe kunnskap (og forstand), å tillegge Allah sønner og døtre.
Hellig er Han og langt mer høytstående enn det de tillegger Ham.
101. Han er OpphaverenI til himlene og jorden! Hvordan kunne da Han ha barn, enda Han
ikke har noen kone? Og Han har skapt alt som er, og Han kjenner best til alt som er.
I

Se ordliste.

102. Dette er Allah, Forsørgeren deres! Ingen er verd tilbedelse unntatt Han, (Han er)
Skaperen av alt. Så tilbe kun Ham, og Han er alle tings formynder.
103. Intet syn kan omslutte Ham, men Han har omsluttet alle syn, og Han er den mest
Klartseende om den minste detaljen, den vel Underrettede.
104. (Elskede Sendebud صلى ﷲ عليه وسلم, si): «Sannelig, det har kommet til dere (rettledningens)
tegn fra Herren deres, den som ser (dem med innsiktens øye), er det (til fordel) for ham selv,
og den som forblir blind, han har påført seg selv tap. Og jeg er ingen vokter over dere!»
105. Og slik forklarer Vi versene (Våre) gang på gang (på diverse måter), for at de (vantro)
skal utbryte: «Du har studert (fra et eller annet sted)!», og for at Vi skal klargjøre det for folk
som har kunnskap.
106. Følg du det (denne Koranen) som er blitt åpenbart for deg fra Herren din. Ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Han! Og vend deg bort fra flergudsdyrkerne.
107. Og hvis Allah hadde villet (stoppe dem med tvang), ville disse aldri ha vært
flergudsdyrkere. Og Vi har ikke gjort deg til en vokter over dem, og ei heller er du en
formynder over dem.
108. Og (å, muslimer!), si ikke fornærmende ord til dem (avgudene) som disse
(flergudsdyrkerne) tilber utenom Allah, ellers så vil de si (som motsvar) fornærmende ord om
Allahs ære som ondsinnede i uvitenhet. Slik har Vi for enhver sekt (og gruppe) gjort deres
handlinger tiltrekkende (i deres øyne, og de antar det som sannheten). Men så må alle vende
tilbake til Herren sin, så vil Han underrette dem om det de pleide å gjøre.
109. Og de sverger sine mest høytidelige eder ved Allah, at hvis det kommer til dem et (klart)
tegn, vil de visselig tro på det. Si: «Tegnene befinner seg hos Allah alene! Og (å, dere
muslimer!), hvordan kan dere vite at hvis tegnet hadde kommet, ville de fortsatt ikke ha antatt
troen?»
110. Og Vi vil snu om på deres hjerte og synet deres (fra å godta sannheten takket være deres
egen ondskap), på samme måte som de ikke trodde på ham (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمførste
gang. (De vil ikke anta troen selv etter å ha sett klare tegn.) Og Vi vil forlate dem i deres
oppsetsighet ravende omkring i blinde.
111. Og hvis Vi hadde sendt ned engler til dem og de døde hadde begynt å tale til dem og Vi
hadde samlet alt for dem gruppevis etter hverandre (foran deres øyne), ville de fortsatt ikke ha
antatt troen, unntatt det Allah hadde villet, men de fleste av dem tyr til uvitenheten.
112. Og slik har Vi for enhver profet laget en fiende, djevlene blant menneskene og dsjinnene,
som i hverandres hjerte inngir forgylte (fristende) ord (og fyller dem med svik) for å bedra.
Og hvis Herren din hadde villet (stanse dem med tvang, så) ville de ikke ha klart å gjøre dette.
La dem være og også det falske de dikter opp.
113. Og (dette) for at hjertet til dem som ikke tror på det hinsidige, skal bli tilbøyelig til det
(bedrageriet), og for at de skal foretrekke det, og for at de skal gjøre (de onde gjerningene)
som de selv (gjør).

114. (Si): «Skulle da jeg søke etter noen andre enn Allah som dommer, enda det er Han som
har sendt ned til dere skriften (som består av et tydelig handlingsmønster), grundig forklart i
detaljer?» Og de som Vi ga skriften til (før), vet (av hele sitt hjerte) at den (Koranen) er
åpenbart fra Herren din med (basert på) sannheten. Så bli ikke av dem som har mistanke (med
hensyn til skriftens folk, at de vet om Koranen er en åpenbart skrift eller ikke).
115. Og din Herres ord er fullkomment i sannhet og rettferdighet. Ingen kan forandre Hans
ord! Og Han er den Allhørende, den Allvitende.
116. Og hvis du adlyder de fleste folk (som er tilstedeværende) på jorden, så vil de forville
deg fra Allahs vei. De følger kun antakelser og formodninger (istedenfor sannheten og
forvissningen), og de holder kun på med gjetninger (og falske utsagn).
117. Sannelig, Herren din kjenner svært vel til den som har kommet på vidvanke fra Hans vei,
og Han alene vet svært vel om de rettledede.
118. Spis av det (slaktet) som det er blitt påkalt Allahs navn over (under slaktingen), hvis dere
tror på åpenbaringene Hans.
119. Og hva er i veien med dere at dere ikke spiser av det (slaktet) som det er blitt påkalt
Allahs navn over (under slaktingen, dere anser disse lovlige dyrene som forbudt uten grunn)?
Han har jo tydeliggjort detaljert for dere alt det som Han har gjort forbudt for dere, unntatt det
dere (under uunngåelige omstendigheter) blir tvunget av nød til (å spise, kun i den grad at
dere berger livet; erklær derfor ikke andre ting som forbudt fra dere selv). Sannelig, svært
mange villeder (andre) uten (rotfast) kunnskap ved sine lyster (oppdiktede forestillinger).
Sannelig, Herren din kjenner svært vel til dem som overtrer grensen.
120. Og gi slipp på kroppslige og sjelelige (åpenlyse og skjulte) synder. Sannelig, de som
begår synd, vil snart få straff på grunn av det (de syndene) de begikk.
121. Og spis ikke av det (dyrets kjøtt) som Allahs navn ikke er blitt påkalt over (under
slaktingen). Sannelig, det er en synd (å spise det kjøttet)! Og sannelig, djevlene inngir
(djevelske fristelser) i hjertet til vennene sine for at de skal krangle med dere. Men hvis dere
adlyder dem, vil også dere bli flergudsdyrkere.
122. Er vel den som var død (uten tro), og som Vi så ga liv (veiledet) og skapte lys for (av
troen og innsikten), og som (nå) vandrer blant (resten av) folket ved det (for å spre lyset), lik
den som er i den tilstanden at han ligger fastbundet i mørket (av uvitenhet og villfarelse) og
ikke kan klare å komme ut av det? Slik virker de vantros handlinger som de utfører, attraktive
for dem.
123. Og således har Vi gjort enhver bys største (og rike menn) til dens forbrytelsers anførere,
for at de skal spinne renker i den (byen). Men de (i virkeligheten) driver med lureri kun mot
seg selv, og de aner ikke engang (det elendige utfallet av det).
124. Og når det kommer et tegn til dem, sier de: «Vi vil aldri anta troen før vi får (et tegn)
maken til det Allahs sendebud ble tildelt!» Allah vet svært vel om hvem Han skal overlate
budskapet Sitt til. Snart vil forbryterne lide nedverdigelse hos Allah og en streng pine på
grunn av at de pleide å smi renker (og bedra).

125. Den som Allah (velvillig) har til hensikt å gi veiledning, hans bryst gjør Han vidt for
islam. Og den som Han har til hensikt å la bli i villfarelsen (av rettferdighet takket være det
mennesket selv har valgt å kjøpe), hans bryst gjør Han svært trangt ved en (slik) hard
innsnøring, som om han klatret opp i himmelen (noe høytliggende) med store vansker. Slik
setter Allah (nedverdigelsens) pine over dem som ikke tror.
126. Og denne (islam) er din Herres (eneste utvalgte) rette vei. Sannelig, Vi har tydeliggjort
åpenbaringene i detaljer for dem som godtar formaningen.
127. For dem er fredens hjem hos Herren deres, og Han er Velynderen deres takket være de
(rettskafne) handlingene de pleide å utføre.
128. Og den dagen når Han vil samle dem alle sammen, (vil det bli sagt): «Å, forsamlingen av
dsjinner (djevler)! Sannelig, dere har (villedet) mange mennesker!» Og vennene deres blant
menneskene vil si: «Herren vår! Vi dro (svært mye) nytte av hverandre, og (i den
forsømmende tilstanden og strevet etter nytte) har vi nådd den slutten som Du fastsatte for
oss, (men vi har ikke gjort noen forberedelser for den).» Allah vil si: «Ilden er deres
oppholdssted (nå)! For alltid skal dere være i den, utenom hva Allah måtte ville. Sannelig,
Herren din er mest vis, allvitende.»
129. Og på denne måten setter Vi noen ondsinnede til å dominere andre på grunn av det de
gjør seg fortjent til ved (onde) gjerninger.
130. (Allah vil si): «Å, forsamlingen av dsjinner og mennesker! Kom det ikke til dere
sendebud fra deres egen midte som resiterte Mine vers for dere og advarte dere mot denne
deres dags møte?» De vil si: «Vi bevitner mot vår egen sjel!» Og jordelivet holdt dem fanget i
bedrag, og de vil bevitne mot sin egen sjel at de (i jordelivet) var vantro (fornektere av
sannheten).
131. Dette (det å sende ut sendebudene) var for at Herren din ikke er slik at Han legger noen
by i grus ved urettferdighet, mens dens beboere er (helt) uoppmerksomme (på sannhetens
lære, at ingen har gjort dem kjent med sannheten).
132. Og det er (bestemt) grader for enhver i henhold til handlingene deres, og Herren din er
ikke uoppmerksom på det (de gjerningene) de utfører.
133. Og Herren din er den Selvtilstrekkelige, Herren over (den ualminnelig store) nåden. Hvis
Han vil, kan Han utslette dere og lage deres etterfølgere til hvem Han enn vil, slik som Han
lot dere framstå av andres avkom.
134. Sannelig, den (pinen) som dere blir lovet, vil visselig komme, og dere kan ikke forhindre
(Allahs vilje).
135. Si: «Å, folket mitt, fortsett å handle på deres sted! Sannelig, jeg handler (på mitt sted).
Snart vil dere få vite hvem det hinsidiges utfall vil være (bedre) for. Sannelig, de ondsinnede
vil ikke oppnå frelsen!»
136. De har fastsatt for Allah en andel av det som Han har skapt av avling og buskap. Sier de
av (falske) spekulasjoner: «Denne andelen er for Allah, og denne er for våre likestilte

(avguder som vi likestiller med Allah).» Den andelen som er for dem de likestiller (med
Allah), den når ikke Allah, men den andelen som er for Allah, den når dem som blir likestilt
av dem (med Allah). Hvilken elendig avgjørelse de tar!
137. Og slik har de som likestilles (med Allah), i øynene til mange av flergudsdyrkerne
forskjønnet å ofre sine barn for å ruinere dem og for å gjøre deres (gjenværende) levemåte
(religion) tvilsom for dem. Og hvis Allah hadde villet (stanse dem med tvang), ville de ikke
ha klart å gjøre dette. La dem og det de dikter opp, være (uten å bry deg om det).
138. Og de sier også ifølge sine (falske) tanker: «Disse (avsatte) buskap og avlinger er
forbudt! Ingen kan spise dem unntatt den vi vil, og (noen) buskaps rygg er (det) forbudt (å ri
og laste på)!» mens det er (noen) buskap som de ikke påkaller Allahs navn over (under
slakting). Alt dette er å oppdikte løgn om Allah. Snart vil Han straffe dem for det de pleide å
oppdikte.
139. Og de sier (også): «Det (avkommet) som er i denne buskapens (hunndyrets) liv, er avsatt
for våre menn og forbudt for våre kvinner!», men hvis det er dødfødt, er de alle (menn og
kvinner) likestilt i (å spise) det. Snart vil Han straffe dem for deres (oppdiktede) dogmer.
Sannelig, Han er mest vis, allvitende.
140. Uten tvil, ruinert er de som ofrer barna sine uten (sann) kunnskap, (kun) ut av ren idioti,
og gjør ulovlig det som Allah har forsynt dem med (som livsopphold), ved å dikte opp løgn
om Allah. De er i sannhet blitt villfarne og klarte aldri å bli rettledet.
141. Og Han er Den som har frambrakt hager med støttestillas og uten støttestillas (planter
som stiger opp med støtte, og de som ikke stiger opp) og (frambrakt) daddelpalmer og
vegetasjon som har et stort utvalg av frukter og oliven og granateple, som ligner på hverandre
(i ytre form), men skiller seg (i smak). Når de (disse trærne) bærer frukt, så spis av deres
frukter, og på dagen for innhøsting (av avlingen og frukten) skal dere betale dens krav (det
som er bestemt del for de nødlidende i kraft av Allahs lov). Og driv ikke med sløseri.
Sannelig, Han liker ikke dem som sløser.
142. Og blant buskapen (har Han skapt store) lastedyr og (små) som kan legges på bakken
(for slakting eller på grunn av liten høyde). Spis av det (den forsyningen) som Allah har
forsynt dere med (ved den rette måten for slakting). Og følg ikke i Satans fotspor, han er i
sannhet deres soleklare fiende.
143. (Allah skapte) åtte par: to av sauen (hanndyr og hunndyr) og to av geita (hanndyr og
hunndyr). Si (til dem): «Har han forbudt begge hanndyrene eller begge hunndyrene eller det
(avkommet) som er i begge hunndyrenes liv? Underrett meg med kunnskap hvis dere nå er
sanne!»
144. Og to av kamelen (hanndyr og hunndyr) og to av kua (hanndyr og hunndyr). Si (til dem):
«Har Han forbudt begge hanndyrene eller begge hunndyrene eller det (avkommet) som er i
begge hunndyrenes liv? Var dere til stede da Allah befalte dere om det (forbudet)?» Hvem
kan da være mer ondsinnet enn den som oppdikter løgn om Allah, slik at han kan føre
menneskene vill uten kunnskap? Sannelig, Allah veileder ikke det ondsinnede folk.
145. Si: «Jeg finner ikke i det som er blitt åpenbart for meg, noe som helst som forbudt for
den som spiser om det han spiser, unntatt det som er selvdødt eller rennende blod eller

svinekjøtt, for det er urent, eller det dyret som er slaktet syndefullt ved at det har blitt påkalt
navnet til noen andre enn Allah over det under slaktingen. Men for den som blir tvunget (av
sult), men ikke driver med ulydighet og ei heller overskrider grensen, så er Herren din i
sannhet mest tilgivende, evig nåderik.»
146. Og Vi forbød for jødene ethvert (dyr) med klør, og av kua og geita forbød Vi for dem
deres fett, unntatt det fettet som sitter på ryggen deres, eller det som er i innvollene, eller det
som er festet til knoklene. Dette ga Vi dem som straff for deres oppsetsighet, og sannelig, Vi
er sann!
147. Hvis de skulle forsverge deg, så si: «Herren deres er Herren over uendelig nåde, men
pinen Hans kan ikke avverges fra (å inntreffe) det syndige folk.»
148. Snart vil flergudsdyrkerne si: «Hvis Allah hadde villet, ville vi ikke ha likestilt noe (med
Ham) og ei heller fedrene våre, og ikke ville vi ha erklært noe forbudt (uten autoritet).» Slik
forsverget også de som var før dem, helt til de fikk smake pinen Vår. Si: «Har dere noen
(autentisk) kunnskap som dere kan bringe fram for oss? (Hvis dere har det, så kom nå med
det!) Men dere følger kun antakelser (ved å gi slipp på den forvissede kunnskapen), og dere
gjør intet annet enn å lyve (basert på gjetninger).»
149. Si: «Det ugjendrivelige beviset tilhører kun Allah, så hvis Han hadde villet (tvinge dere),
kunne Han ha gjort dere alle til (faste) følgere av rettledningen.I»
150. Si (til disse flergudsdyrkerne): «Framstill vitnene deres som kan (komme og) bevitne at
Allah har forbudt dette.» Hvis de til slutt avgir et vitnemål (men det er falskt), så ikke godta
vitnemålet deres (avslør faktisk heller for dem at de farer med løgn). Og følg ikke slikes lyster
som forsverger Våre åpenbaringer, og ei heller dem som ikke tror på det hinsidige, og som
setter andre (sine avguder) på lik linje med Herren sin.
151. Si: «Kom, så skal jeg resitere for dere det Herren deres har forbudt dere!» Det er: Ikke
likestill noe som helst med Ham! Og behandle foreldrene moralsk fortreffelig, og drep ikke
barna deres på grunn av fattigdom, det er Vi som forsyner dere og (som også vil forsørge)
dem. Og gå ikke i nærheten av usedelige gjerninger (verken) åpenlyst eller skjult. Og drep
ikke det livet som Allah har gjort (det) ulovlig (å drepe), unntatt med rett (ifølge loven: i
selvforsvar, bekjemping av ufredsstiftelse og terrorisme). Dette er det (de påbudene) som Han
har befalt dere svært bestemt, slik at dere må ta til fornuften.
152. Og nærm dere ikke den foreldreløses eiendom, unntatt på en slik måte som er svært god,
inntil han når moden alder. Og gi alltid fullt mål og full vekt med rettferd. Vi legger ikke
byrde på noen person mer enn det han makter å bære. Når dere sier noe (om noen), så vis
rettferdighet, selv om vedkommende (den du sier imot), er en nærstående. Og oppfyll alltid
løftet gitt til Allah. Dette er det Han har befalt dere svært bestemt, slik at dere må godta
formaningen.
153. Og dette (denne islamske loven) er Min rette vei, så følg den! Og følg ikke andre veier,
for de (veiene) vil skille dere fra Allahs vei. Dette er det Han svært ettertrykkelig har befalt
dere, slik at dere må bli gudfryktige.
I

Han viser enhver skillet mellom sannheten og falskheten og forklarer utfallet av begge, så gir Han alle rett til å
velge ifølge sin egen frie vilje, slik at enhver kan holdes som ansvarlig for sine handlinger og gjøre seg fortjent
til lønn eller straff.

154. Så ga Vi Moses skriften for å fullbyrde (gunsten Vår) mot den som viste fromhet, og (Vi
åpenbarte den) som enhver tings detaljerte forklaring, og som rettledning og nåde, slik at de
måtte tro på møtet med Herren sin (på oppstandelsens dag).
155. Og denne (Koranen) er en skrift full av velsignelse som Vi har åpenbart, så følg nå den.
Og frykt alltid Allah, slik at det må bli vist dere nåde.
156. (Vi har åpenbart Koranen av den grunn) at dere ikke skal finne på å si: «(Den hellige)
skriften ble åpenbart kun til to samfunn (jødene og kristne) før oss, og vi var i sannhet ikke
klar over deres undervisning.»
157. Eller at dere ikke skulle finne på å si: «Hvis skriften var blitt sendt ned til oss, ville vi
nok ha vært mer rettledet enn dem!» Men nå har det kommet til dere fra Herren deres et
tydelig bevis og rettledning og nåde. Hvem er mer ondsinnet enn den som forsverger Allahs
åpenbaringer og vender bort fra dem? Vi vil snart straffe dem som vender bort fra
åpenbaringene Våre, med en grusom pine fordi de pleide å vende bort (fra Allahs
åpenbaringer).
158. Venter de kun på at (pinens) engler skal komme til dem, eller at (selveste) Herren din
skal komme, eller at noen (spesielle iakttagbare) tegn av Herren din skal komme? (Opplys
dem om at) den dagen da noen av din Herres tegn vil komme (synlig, da) vil ikke en (slik)
persons tro (omfavnelse av troen) nytte ham som ikke trodde før, eller som ikke gjorde noe
godt i sin tro. Si: «Vent dere, vi avventer også!»
159. Sannelig, de som har oppdelt levemåten (religionen) sin (ved å lage forskjellige stier) og
har splittet seg i (forskjellige) grupperinger, dem har du ikke noe å gjøre med (og intet ansvar
for i noe som helst). Saken deres er overgitt til Allah, så Han vil underrette dem om det de
pleide å gjøre.
160. Den som bringer med en from gjerning, han vil (som belønning) få igjen tidobbelt lik
den, mens den som bringer med en illgjerning, ikke vil bli straffet for noe annet enn dennes
(illgjerningens) like. Og det vil ikke bli gjort noe ondt mot dem.
161. Si: «Sannelig, Herren min har rettledet meg til den rette veien! Dette er den grunnfestede
levemåtens (religionens) vei, (og dette er) Abrahams religion, som var atskilt fra all falskhet
og vendt til Allah alene, og Abraham var ikke av flergudsdyrkerne!»
162. Si: «Sannelig, mine bønner (de pålagte og de supplerende), og min pilegrimsferd og
ofringer (sammen med all min tilbedelse) og livet mitt og døden min, alt tilhører Allah alene,
alle verdeners Herre.
163. Ingen er Ham likestilt! Og dette har jeg blitt befalt, og jeg er den første muslimen (av
Allahs alle skapninger)!»
164. Si: «Skal jeg drive og søke etter en annen Herre enn Allah, enda Han er Forsørgeren av
alle ting? Og hvilken synd en sjel enn begår, så havner den (syndens onde utfall) over den
igjen, og ingen byrdebærer vil bære noen andres byrde. Deretter må dere vende tilbake til
Herren, så vil Han underrette dere om det dere pleide å være uenige om.»

165. Og Han er Den som har gjort dere til forvaltere på jorden, og Han eleverte noen av dere
over andre i gradene, for at Han kunne teste dere ved alt det Han har gitt dere (som en
betroelse). Sannelig, Herren din er snar til å straffe (dem som er berettiget til pinen), og Han
er i sannhet mest tilgivende, evig nåderik (mot dem som setter sitt håp til tilgivelsen Hans).

Vollene
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Del: 8 og 9

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm, ßād (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne
betydningen).
2. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDette er skriften som er blitt åpenbart for deg, så ditt
(opplyste) bryst ikke skal bli trangt (av å tenke på at de vantro forsverger videreformidlingen
av budskapet). (Den er jo åpenbart) for at du skal kunne advare (fornekterne) ved den, og den
er en formaning for de troende.
3. (Å, menneskehet!) Følg det som er sendt ned til dere fra Herren deres! Og følg ikke andre
(frafalne bestyrere og) velyndere utenom Ham. Dere godtar svært lite av formaningen.
4. Og hvor mange byer det er som Vi har tilintetgjort! Pinen Vår kom over dem om natten
eller under middagshvilen.
5. Og da Vår pine kom over dem, da skrek de ut intet annet enn: «Sannelig, vi var
ondsinnede!»
6. Vi vil visselig forhøre dem som det ble sendt sendebud til, og Vi vil visselig spørre
sendebudene også (vedrørende responsen på deres invitasjon og videreformidling av
budskapet).
7. Deretter vil Vi meddele dem med kunnskapen (Vår) om alle (deres) affærer. Og Vi var
aldri fraværende (Vi overvåket dere hele veien).
8. Og veiingen (av gjerningene) på den dagen er sannhet. De som har tyngre vektskåler (av
fromme gjerninger), de vil være de framgangsrike.
9. Men de som har lette vektskåler (av fromme gjerninger), disse er de som har påført sin egen
sjel tap fordi de var ondsinnede mot åpenbaringene Våre.
10. Og sannelig, Vi etablerte dere fast med makt og autoritet på jorden, og på den skapte Vi
midler for livsopphold for dere. Dere viser svært liten takknemlighet.
11. Og i sannhet, Vi skapte dere (deres opprinnelige tilværelse), deretter formet Vi dere
(fullførte de kjemiske og biologiske fasene til deres livs tilblivelse og evolusjon ved å
ferdigstille Adams fysiske eksistens), derpå sa Vi til englene: «Knel med ansiktet ned i
respekt for Adam!» Så knelte de med ansiktet ned i respekt alle sammen unntatt Iblīs (Satan).
Han valgte å ikke bli av dem som knelte med ansiktet ned i respekt.
12. Allah sa: «(Å, Satan!) Hva hindret deg i å knele med ansiktet ned i respekt da Jeg befalte
deg det?» Han sa: «Jeg er bedre enn ham! Du skapte meg av ild, mens Du skapte ham av
leire.»

13. Allah sa: «Kom deg ned herfra! Du har ingen rett til å vise hovmod her! Kom deg ut (fra
Min kongelige sal)! Sannelig, du er av de nedverdigede og vanærede.»
14. Satan sa: «Gi meg frist (til å leve) til den dagen da de gjenoppvekkes (fra gravene).»
15. Allah sa: «Sannelig, du er av dem som har fått frist!»
16. Satan sa: «(Jeg sverger på at) siden du har ført meg vill, skal jeg visselig sitte på Din rette
vei for (å forville) dem (Adams barn, slik at jeg kan føre dem langt vekk fra sannhetens sti).
17. Jeg vil visselig nærme meg dem forfra og bakfra og fra høyre og fra venstre, og Du vil
ikke finne de fleste av dem som takknemlige (som resultatet av alt dette).»
18. Allah sa: «(Å, Satan!) Kom deg ut herfra som fornedret og forvist! Hvem som enn følger
deg av dem, med alle dere vil Jeg visselig fylle helvete!
19. Og å, Adam! Bo du og din hustru (begge to) i paradiset, og spis fra hvor dere enn måtte
ville, men gå ikke nær dette treet, ellers så vil dere bli av dem som overtrer grensen.»
20. Men så innga Satan et djevelsk fristende forslag i hjertet til dem begge (Adam og Eva), for
å gjøre synlige for dem deres kjønnsdeler, som var skjult (for deres øyne), og han sa: «(Å,
Adam og Eva!) Herren deres har forbudt dere (å spise) dette treet (treets frukt) bare fordi dere
(hvis dere spiser den), vil bli til engler (rene for menneskelige egenskaper) eller evige beboere
(av dette paradiset og aldri miste dette nærstående forholdet til Allah).»
21. Og han sverget for dem begge: «Sannelig, jeg er av deres velgjørere!»
22. Så ved bedrag fikk han dem med seg ned (til å spise treets frukt). Da begge hadde smakt
treet (treets frukt), ble begges kjønnsdeler synlige for dem, og de begynte å klistre paradisets
blader på seg (kroppen sin). Og Herren deres ropte til dem: «Forbød ikke Jeg dere begge (å
nærme dere) det treet, og sa ikke Jeg at Satan i sannhet er deres soleklare fiende?»
23. Begge sa ydmykt: «Herren vår! Vi har gjort vår egen sjel urett, og hvis ikke Du tilgir oss
og ser i nåde til oss, vil vi i sannhet bli av taperne!»
24. Allah sa: «Kom dere ned (alle sammen, og bo på jorden)! Noen av dere vil være andres
fiender, og nå er det skjebnebestemt for dere at på jorden skal dere oppholde dere og tjene
livsoppholdet til en fastsatt tid (dere blir sendt ned til jorden med to grunnleggende rettigheter
til bolig og underhold, stabiliser og organiser derfor livssystemet deres basert på dette).»
25. Allah sa: «På den (jorden) skal dere tilbringe livet, og på den skal dere dø, og fra den skal
dere bringes fram (på oppstandelsens dag).»
26. Å, Adams barn! Sannelig, Vi har sendt ned for dere slikt antrekk som skjuler deres
kjønnsdeler og er til pynt, og (med dette ytre antrekket har Vi sendt ned et åndelig antrekk
som er) gudfryktighetens antrekk, det er best. Disse (det ytre og åndelige antrekket) er Allahs
tegn, slik at de må godta formaningen.
27. Å, Adams barn! Måtte ikke Satan sette dere på prøve, slik som han fikk foreldrene deres
(Adam og Eva) ut av paradiset. Han fikk fjernet antrekket deres for å vise dem deres

kjønnsdeler. Sannelig, han og klanen hans ser dere (fra de posisjonene) hvor dere ikke ser
dem fra. Sannelig, Vi har gjort djevlene til venner av dem som ikke tror.
28. Og når de begår noe uanstendig, sier de: «Vi så våre fedre handle på denne måten, og
Allah har befalt oss dette!» Si: «Sannelig, Allah befaler ikke det uanstendige! Sier dere om
Allah (Allahs guddommelige Vesen) det dere ikke engang selv kjenner til?»
29. Si: «Herren min befaler rettferdighet! Og rett ansiktet deres (mot Ka‛bah) ved enhver
anledning og på ethvert sted når dere skal knele med ansiktet ned i tilbedelse (for Allah), og
tilbe Ham ved å vie deres lydighet oppriktig til Ham alene. Slik som Han lot dere oppstå
(innledet skapelsen og livet deres), slik vil dere også vende tilbake!»
30. Han veiledet en gruppe, mens villfarelsen ble satt over en annen gruppe (på grunn av
deres egne handlinger). Sannelig, de tok djevlene som sine velyndere ved å gi slipp på Allah,
og de tror at de er rettledet.
31. Å, Adams barn! Ta på dere deres anstendige antrekk for enhver bønn, og spis og drikk, og
ikke sløs, for sannelig, Han liker ikke sløsere.
32. Si: «Hvem har forbudt Allahs pynt (og forskjønnelse) som Han har frambrakt for Sine
tjenere, og (hvem har forbudt) de rene matvarer?» Si: «Dette (alle disse velsignelsene) til de
troende som er (generelt tilgjengelige for alle) i jordelivet, vil være forbeholdt (de troende) på
oppstandelsens dag. Slik tydeliggjør Vi åpenbaringene for det folk som forstår.»
33. Si: «Herren min har forbudt kun (alle) uanstendige handlinger, de åpenlyse av dem og de
skjulte, og synd og urettmessig eksess, og at dere likestiller med Allah det som Han ikke har
sendt ned noen autoritet om, og (i tillegg) at dere sier noe om Allah (Allahs guddommelige
Vesen) som dere ikke selv vet engang!»
34. Og for ethvert samfunn er det fastsatt en tidsfrist, så når deres fastsatte tid er inne, kan de
ikke forsinke den et eneste øyeblikk og ei heller forsere den.
35. Å, Adams barn! Hvis det fra deres egen krets kommer sendebud til dere som forkynner for
dere Mine åpenbaringer, så vil de som blir gudfryktige og forbedrer seg, ikke ha noen frykt
over seg, og ei heller vil de være sørgmodige.
36. Men de som forsverger Våre åpenbaringer og viser hovmod mot dem (ved å ikke tro på
dem), disse er helvetes beboere, de skal være i det for alltid.
37. Hvem er vel mer ondsinnet enn den som oppdikter løgn om Allah eller forsverger
åpenbaringene Hans? Den vil nå disse, den delen som er skrevet ned i boken for dem, helt til
Våre utsendinger (engler) kommer til dem for å ta sjelen deres, de (englene) vil si: «Nå, hvor
er de (avgudene) dere tilba utenom Allah?» De vil svare: «Borte vekk er de fra oss (vi ser dem
ingen steder nå)!» Og de vil (selv) vitne mot sin egen sjel om at de i sannhet var vantro.
38. Allah vil si: «Gå inn i helvete sammen med de (helvetes) samfunn av dsjinner og
mennesker som har gått bort før dere!» Når et samfunn går inn (i helvete), vil det samfunnet
forbanne samfunn som er lik det, helt til alle (samfunn) er samlet i det; da vil de siste av dem
si om de første av dem: «Herren vår! Disse forvillet oss, så gi dem det dobbelte av pinen
(helvetes pine)!» Han vil si: «Det er det dobbelte for enhver, men det vet dere ikke.»

39. Og de første vil si til de siste: «Dere fikk ingen fortrinn framfor oss, så smak nå på pinen
for det dere pleide å begå!»
40. Sannelig, de som forsverger åpenbaringene Våre og viser hovmod mot dem, for dem vil
himmelens (nådens og godtakingens) porter ikke bli åpnet, og ei heller vil de kunne gå inn i
paradiset før en kamel passerer gjennom et nåløye (akkurat som dette er umulig, slik er det
umulig for dem å gå inn i paradiset). Og slik straffer Vi synderne.
41. Helvete (helvetes ild) vil være deres liggeunderlag, og (den vil de ha) til å bre over seg.
Og slik straffer Vi de ondsinnede.
42. Og de som antar troen og handler rettskaffent – Vi legger ikke byrde på noen person mer
enn det han makter å bære –, disse er paradisets folk, de vil være i det for alltid.
43. Og Vi vil fjerne (bitterheten og) naget i deres hjerte (som de hadde for hverandre i
jordelivet), elver vil flyte under dem (palassene deres), og de vil si: «All lovprisning er for
Allah, som har ført oss hit! Og vi kunne aldri ha funnet veien (til denne rangen) hvis ikke
Allah hadde veiledet oss. Sannelig, sendebudene til Herren vår kom med sannheten (det sanne
budskapet)!» Og det vil bli ropt ut (på den dagen): «Dere er blitt gjort til arvtakerne av dette
paradiset takket være de handlingene dere pleide å utføre.»
44. Og paradisets beboere vil rope ut til helvetes beboere: «Vi har i sannhet funnet vår Herres
løfte sant, har dere også funnet det sant, det som Herren deres lovet (dere)?» De vil si: «Ja!»
Så vil en utroper utrope mellom dem: «Allahs forbannelse er over de ondsinnede!
45. De er de som pleide å hindre folk fra Allahs vei og lette etter muligheter for å gjøre den
krokete, og de fornektet det hinsidige.»
46. Og mellom dem (beboerne av paradiset og helvete) er det et slør (en voll), og på den
vollen vil det være noen menn som vil gjenkjenne alle ved deres kjennetegn. Og de vil rope til
paradisets beboere: «Fred være med dere!» De (vollens folk) har ikke gått inn i paradiset (selv
ennå), men de vil ha forhåpning (om å gjøre det).
47. Og når blikket deres snus mot helvetes beboere, vil de si: «Herren vår! Samle oss ikke
sammen med det ondsinnede folk!»
48. Og vollens folk vil rope til (helvetes) menn, som de gjenkjenner ved kjennetegnene deres,
de vil si (til dem): «Samlingene deres var til ingen nytte for dere, og ei heller (ble dere berget
av) hovmodet som dere pleide å vise.
49. Er det disse (nødlidende muslimene) dere pleide å sverge på (ved å se deres elendige
tilstand) at Allah aldri ville velsigne med Sin nåde?» (Lytt nå selv! Det er dem det blir sagt
til): «Tre inn i paradiset! Ingen frykt vil være over dere, og ei heller vil dere være
sørgmodige.»
50. Og helvetes beboere vil rope til paradisets beboere: «Skjenk oss litt fra vannet (paradisets
vann) eller av det Allah har forsynt dere med!» De vil si: «Sannelig, Allah har forbudt begge
(disse foræringene) for de vantro,

51. de som holdt sin levemåte (tro [religion]) for moro og lek og ble bedratt av det verdslige
livet.» I dag skal Vi glemme dem, som de hadde glemt denne deres dags møte (med Oss), og
slik som de pleide å fornekte åpenbaringene Våre.
52. Og uten tvil, Vi har brakt dem en slik skrift (Koranen) som Vi har belyst i detaljer med
(gjort den tydelig basert på) viten, den er rettledning og nåde for det folk som tror.
53. Venter de kun på det (sagte ordets) endelige utfall? Den dagen da det (ordets) endelige
utfall vil komme til syne, vil de som hadde glemt den før, si: «Sannelig, vår Herres sendebud
kom med sannheten (det sanne ordet)! Finnes der noen forbedere (i dag), som kan gå i
forbønn for oss? Eller kunne vi bare ha blitt snudd (tilbake til jorden), slik at vi kunne handle
annerledes (denne gangen) enn vi handlet (tidligere)?» Sannelig, de har påført seg selv tap, og
borte vekk fra dem er det (alt oppspinn og all oppdiktning som) de pleide å finne på.
54. Sannelig, Herren deres er Allah! Han som skapte himlene og jorden (hele universet) i
løpet av seks tidsperioder (seks faser), deretter steg Han over tronen (håndhevet Sin befalings
og makts system i universet). Han brer natten over dagen, de (natten og dagen) løper etter
hverandre raskt. Og solen og månen og stjernene er underordnet (et system) ved Hans
befaling. Ta dere i akt! Det er Hans oppgave å styre skapelsens og befalingens og
plangjennomføringens system (for alle ting). Full av velsignelse er Allah, som forsørger alle
verdener (steg for steg).
55. Anrop Herren deres tryglende og rolig (på begge måter). Sannelig, Han liker ikke dem
som overtrer grensen.
56. Og ikke anstift ufred på jorden etter at alt er satt i orden (etter at landets levekår er brakt i
orden). Og be skuddbønn til Ham ved å frykte (Hans pine) og ved å sette håp (til Hans nåde).
Sannelig, Allahs nåde er svært nær dem som er viet til dydigheten (de åndelig fullkomne).
57. Og Han er Den som sender vindene før Sin nåde (regn), som et gledelig budskap, helt til
de (vindene) bærer med seg regntunge skyer. Vi driver dem til en død (uttørket og ufruktbar)
by. Så lar Vi vann pøse fra dem (skyene), derpå frambringer Vi ved det (vannet fra jorden)
alle slags frukter. Slik vil Vi frambringe de døde (fra gravene på oppstandelsens dag), (dette
forklares) for at dere må godta formaningen.
58. Og den jorden som er god (fruktbar), dens vegetasjon vokser (rikelig) fram ved dens
Herres (Allahs) befaling, mens den jorden som er dårlig, (fra den) kommer det intet annet enn
noe knapt unyttig. Slik klargjør Vi åpenbaringene (bevisene og tegnene) Våre gang på gang
(på diverse måter) for det folk som er takknemlig.
59. Sannelig, Vi sendte Noah til folket sitt, og han sa: «Å, folket mitt! Tilbe Allah, det finnes
ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham! Sannelig, jeg frykter en stor dags pine for
dere!»
60. Høvdingene og de velstående blant folket hans sa: «(Å, du Noah!) Sannelig, vi ser deg
(fanget) i klar villfarelse!»
61. Noah sa: «Å, mitt folk! Det er ingen villfarelse i meg, men (sannheten er at) jeg er et
sendebud fra alle verdeners Herre!

62. Jeg formidler dere min Herres budskap og formaner dere, og jeg vet fra Allah det som
dere ikke vet.
63. Forundres dere over det at formaningen fra Herren deres har kommet til dere ved (tungen
til) en mann blant dere, for at han skal advare dere (mot Herrens pine), og slik at dere blir
gudfryktige, og slik at det skal bli vist dere nåde?»
64. Men de forsverget ham. Så berget Vi ham og dem som var med ham i arken, og Vi
druknet dem som forsverget åpenbaringene Våre. Sannelig, de var et blindt folk (uten
innsiktsevne)!
65. Og til (folket) ‛Ād sendte Vi broren deres (fra deres folk) Eber, og han sa: «Å, mitt folk!
Tilbe Allah, det finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham! Vil dere da ikke
bli gudfryktige?»
66. Høvdingene og de velstående blant folket hans som var vantro (de som stod imot og
opponerte mot sannhetens invitasjon), sa: «(Å, du Eber!) Sannelig, vi ser deg (fanget) i
dårskap, og i sannhet anser vi deg som en av løgnerne!»
67. Eber sa: «Å, mitt folk! Det er ingen dårskap i meg, men (sannheten er at) jeg er et
sendebud fra alle verdeners Herre!
68. Jeg formidler dere min Herres budskap, og jeg er for dere en troverdig velgjører som
ønsker dere vel.
69. Forundres dere over det at formaningen fra Herren deres har kommet til dere ved (tungen
til) en mann blant dere, for at han skal advare dere (mot Herrens pine)? Og kom i hu da Han
gjorde dere til etterfølgere (i landet) etter Noahs folk og økte deres fysiske kraft (styrke og
vekst). Kom i hu Allahs gunst mot dere, slik at dere må oppnå framgang!»
70. De sa: «Har du kommet til oss for at vi skal tilbe Allah alene og forsake det (alle
avgudene) som våre fedre pleide å tilbe? Så kom med den (pinen) som du truer oss med, hvis
du nå er av de sannferdige!»
71. Eber sa: «I sannhet, over dere har pinen og vreden fra Herren deres blitt uunngåelig!
Krangler dere med meg om (disse avgudenes) navn som dere og fedrene deres har gitt dem,
noe som Allah ikke har sendt ned noen autoritet om? Bare vent (på pinen), jeg er også med
dere blant dem som venter.»
72. Så Vi berget ham og dem som var sammen med ham, ved nåden fra Oss og kuttet av roten
til dem som forsverget Våre åpenbaringer. Og de var slike som aldri ville ha antatt troen.
73. Og til (folket) Thamōd sendte Vi broren deres (fra deres folk) ßāli^, og han sa: «Å, mitt
folk! Tilbe Allah, det finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham! I sannhet,
det har kommet til dere et evident bevis fra Herren deres. Denne Allahs kamelhoppe er et tegn
for dere! La den være (fri), så den kan beite fritt på Allahs jord, og rør den ikke med ond
hensikt, ellers så vil en smertelig pine gripe dere.

74. Og kom i hu da Han gjorde dere til etterfølgere av (folket) ‛Ād (i landet) og bosatte dere i
landet. Dere bygger slott i dets myke områder (sletter) og hogger ut fjell for å lage boliger.
Kom i hu Allahs gunst, og vandre ikke rundt på jorden for å spre ufred!»
75. Høvdingene og de velstående blant folket hans som var hovmodige og oppsetsige, sa til de
stakkarslige som var undertrykket, som hadde antatt troen: «Har dere virkelig full forvissning
om at ßāli^ er sendt som et sendebud av Herren sin?» De sa: «Sannelig, vi tror på alt det han
er blitt sendt med!»
76. De hovmodige sa: «Sannelig, det dere har antatt troen på, det fornekter vi på det
sterkeste!»
77. De drepte kamelhoppen (ved å skjære av hasesenen) og viste hovmod mot sin Herres
befaling, og de sa: «Å, du ßāli^! Bring over oss den (pinen) som du truet oss med, hvis du nå
(virkelig) er av sendebudene!»
78. Så ble de tatt fatt av (en pine ved) et forferdelig kraftig jordskjelv, om morgenen ble de
liggende falne på ansiktet (døde) i hjemmene sine.
79. ßāli^ vendte bort fra dem, og han sa: «Å, mitt folk! I sannhet, jeg formidlet dere min
Herres budskap og formanet dere (i tillegg), men dere liker ikke dem som formaner.»
80. Og (på likt vis sendte Vi) Lot da han sa til folket sitt: «Bedriver dere slik uanstendighet
som ingen i hele verden har bedrevet før dere?
81. Visselig, dere går til menn for den seksuelle lysten framfor kvinnene, i sannhet er dere et
folk som overtrer grensen!»
82. Og folket hans hadde ikke noe annet å svare enn at de sa: «Driv dem ut av byen, sannelig,
de søker for mye renhet!»
83. Så Vi berget ham (Lot) og familien hans, bortsett fra hustruen hans, hun var av dem som
ble igjen (i pinen).
84. Og Vi lot regne ned (steiner) over dem. Se hva enden ble for synderne!
85. Og til Midjan sendte Vi deres bror (fra deres slekt) Jetro, og han sa: «Å, mitt folk! Tilbe
Allah, det finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham! I sannhet, det har
kommet til dere et evident bevis fra Herren deres. Så gi fullt mål og full vekt, og kort ikke av
på folks ting når dere gir dem det, og anstift ikke ufred i landet etter dets (levekårs)
forbedring! Dette er det beste for dere hvis dere tror (på det guddommelige budskapet).
86. Og sitt ikke dere på enhver vei for å sette skrekk i enhver som har omfavnet troen på den
(denne invitasjonen), og for å hindre (dem) fra Allahs vei og for å søke etter krokveier i den
(for å få dem til å føle skuffelse og avsky for denne sanne levemåten [religionen]). Og kom i
hu (Allahs gunst mot dere) den gang da dere var få og Han mangedoblet dere, og se hva enden
ble for dem som anstifter ufred.

87. Og hvis en gruppe av dere antar troen på den (levemåten [religionen]) som jeg er blitt
sendt med, og en annen gruppe velger å ikke tro, så (dere som tror!), vær tålmodige helt til
Allah avgjør saken mellom oss. Og Han er den beste av alle dommerne.»
88. Høvdingene og de velstående som var hovmodige og oppsetsige blant folket hans, sa: «Å,
du Jetro! Vi skal visselig drive ut deg og dem som har antatt troen sammen med deg, fra byen
vår med mindre dere visselig vender tilbake til religionen vår!» Jetro sa: «Selv om vi skulle
avsky det (å omvende tilbake til deres religion) sterkt?
89. Uten tvil, vi ville ha smidd løgn om Allah hvis vi hadde vendt tilbake til religionen deres,
etter at Allah har berget oss fra den. Og det er ikke (aktuelt) for oss i det hele tatt å vende
tilbake til den religionen, med mindre Allah, som er Herren vår, skulle ville det. Herren vår
har omfattet alt i Sin viten, til Ham setter vi vår lit. Herren vår, avgjør mellom oss og vårt
(fiendtlige) folk med sannheten. Og Du er den beste av alle dommerne!»
90. Og høvdingene og de velstående som var vantro (og fornektere av sannheten) blant folket
hans, sa: «(Å, folk!) Hvis dere følger Jetro, da vil dere i sannhet bli av taperne!»
91. Så ble de tatt fatt av (en pine ved) et forferdelig kraftig jordskjelv, om morgenen ble de
liggende falne på ansiktet (døde) i hjemmene sine.
92. De som forsverget Jetro, (ble utslettet), (det virket) som om de aldri hadde bodd i den
(byen). De som forsverget Jetro, det var de som ble taperne (i virkeligheten).
93. Jetro vendte seg bort fra dem, og han sa: «Å, mitt folk! Sannelig, jeg formidlet dere min
Herres budskap, og jeg formanet dere også, så hvorfor skulle jeg da sørge over et vantro folk
(vantro folks undergang)?»
94. Og Vi har ikke sendt et sendebud til noen som helst by uten at Vi tok dens innbyggere fatt
med motgang og knapphet, lidelse og vansker (fordi de forsverget og motsatte seg sendebudet
sendt til dem), slik at de måtte trygle og bli ydmyke.
95. Så byttet Vi (deres) uhell mot hell, helt til de oppnådde framskritt (i alle mulige verdslige
ting) og de (av utakknemlighet) sa: «På samme måte nådde sorg og glede våre fedre også!» Så
grep Vi dem uventet fatt (for den utakknemligheten de viste mot Vår gunst), mens de intet
ante.
96. Og hvis (disse) byenes innbyggere hadde antatt troen og omfavnet gudfryktigheten, ville
Vi ha åpnet velsignelsene fra himmelen og jorden over dem, men de forsverget (sannheten),
så Vi grep dem fatt (med pinen) for det (ugudelige) de pleide å begå.
97. Føler byenes innbyggere seg sikre mot at Vår pine ikke skal komme over dem (igjen) om
natten, mens de ligger og sover (i forsømmelig søvn)?
98. Eller føler byenes innbyggere seg sikre mot at pinen Vår ikke skal komme over dem
(igjen) i det soleklare dagslyset, mens de driver med sin lek (fullstendig tapt i verdslige
fornøyelser)?
99. Føler de seg sikre mot Allahs hemmelige plan? Ingen kan føle seg sikker mot Allahs
hemmelige plan unntatt det folket som er tapere.

100. Gir ikke dette (engang heller) veiledning (og forstand) til dem som arver jorden etter
(tilintetgjørelsen av) dens folk som bodde på den (i en tid), at Vi hvis Vi ville, kunne ha
straffet dem (også) for syndene deres? Men Vi vil sette segl over deres hjerte, så de ikke
engang kan høre (og begripe sannheten).
101. Dette er de byene som Vi meddeler deg underretningene om, og i sannhet kom
sendebudene deres til dem med evidente tegn, men fortsatt klarte de ikke å bli verdige nok til
å anta troen på det de hadde forsverget tidligere. Slik setter Allah segl over de vantros hjerte.
102. Og Vi fant ikke (forpliktelse for oppfyllelse av) pakt i de fleste av dem, og Vi fant de
fleste av dem som ulydige.
103. Etter dem sendte Vi Moses med Våre tegn til farao og adelsmennene (av hoffet) hans,
men de viste ondsinnethet mot dem (bevisene og miraklene). Se hva enden ble for dem som
anstifter ufred!
104. Og Moses sa: «Å, farao! Sannelig, jeg er (kommet som) et sendebud fra Herren over alle
verdener!
105. Det passer meg kun å tale sant om Allah og intet annet! Uten tvil har jeg kommet til dere
med et evident bevis fra Herren deres. Send med meg Israels barn (sett dem fri fra ditt
slaveri)!»
106. Farao sa: «Hvis du har brakt med deg et tegn, så kom (fram) med det, hvis du er av de
sannferdige!»
107. Så Moses la staven sin (ned), og med det samme ble den til en tydelig (levende) slange.
108. Og han trakk fram hånden sin (etter å ha puttet den i halsåpningen til skjorten sin), og
med det samme ble den (strålende) hvit for tilskuerne.
109. Adelsmennene blant faraos folk sa: «Sannelig, dette er en svært dyktig magiker!
110. (Å, folk!) Han ønsker å drive dere ut av landet deres! Hva foreslår dere?»
111. De sa: «Utsett (for øyeblikket) hans og hans brors sak, og send folk til byene for å samle
inn (magikere).
112. De skal bringe deg enhver dyktig magiker.»
113. Og magikerne kom til farao, og de sa: «Sannelig, det bør være noen belønning for oss
hvis vi seirer?»
114. Farao sa: «Ja! Og sannelig, (vanlig belønning er ikke ordet i dette tilfellet), dere vil bli av
mine nærstående (blant hoffet mitt)!»
115. Magikerne sa: «Å, du Moses! Skal du kaste (det du har), eller skal vi bli de som kaster
(først)?»

116. Moses sa: «Kast dere (først)!» Og da de kastet (sine tau og kjepper), forhekset de folks
øyne og gjorde dem skrekkslagne og brakte fram stor magi.
117. Og Vi åpenbarte for Moses: «Legg nå staven din (på bakken)!» Så begynte den med det
samme å sluke det de hadde framstilt ved falskhet.
118. Og sannheten ble konstatert, og alt det de bedrev, ble bevist falskt.
119. De (faraos representanter) ble beseiret på det stedet, og vendte tilbake som vanæret.
120. Og (alle) magikerne falt på kne med ansiktet ned i tilbedelse,
121. de utbrøt: «Vi antar troen på alle verdeners (sanne) Herre,
122. (Han som er) Moses' og Arons Herre!»
123. Farao sa: «Har dere antatt troen på Ham før jeg tillot dere det? Sannelig, dette er en
renke som dere har smidd sammen i byen (mot meg), slik at dere kan drive ut dets (dette
landets) innbyggere (kopterne) fra det. Men snart skal dere få vite (konsekvensen av det)!
124. Visselig, jeg skal kappe av hendene og føttene deres i kryss, deretter skal jeg visselig
korsfeste dere alle mann!»
125. De sa: «Sannelig, vi skal vende tilbake til Herren vår!
126. Og hvilken av våre handlinger har du mislikt, kun det at vi har antatt troen på vår Herres
(sanne) tegn da de nådde oss? Herren vår! Øs over oss en strøm av tålmodighet, og løft oss
opp (fra verden) som (standhaftige) muslimer!»
127. Og adelsmennene blant faraos folk sa (til farao, idet de fryktet for sine tyrannske
maktstillinger): «Vil du la Moses og hans (revolusjonære) folk være, så de kan anstifte ufred i
landet, og vil de da la deg og dine avguder være?» Han svarte: «(Nei!) Nå skal vi drepe
sønnene deres (for at deres mannlige tallrike kraft skal ta slutt) og la kvinnene deres leve (så
vi kan gjøre dem urett), og sannelig, vi dominerer dem!»
128. Moses sa til folket sitt: «Søk hjelp fra Allah, og vær tålmodige, i sannhet tilhører jorden
Allah! Han lar dem Han vil, arve den av Sine tjenere. Og den beste enden tilhører de
gudfryktige!»
129. Folket sa: «(Å, Moses!) Vi er blitt påført lidelser før du kom til oss, og etter at du kom til
oss (vi har lidd uansett tilfelle, når vil vår smerte ta slutt?).» Moses sa (trøstende til folket
sitt): «Nær forestående er det at Herren deres vil tilintetgjøre fienden deres og la dere overta
landet (landets herredømme), så Han kan se hvordan dere handler (når dere kommer til
makten)!»
130. Og så grep Vi fatt faraos folk med (hungersnødens pine i) noen år og tap av frukt, slik at
de måtte ta til seg formaningen.
131. Når noe godt nådde dem, sa de: «Dette er takket være oss!» Og hvis noen motgang
rammet dem, beskyldte de Moses og dem som var med ham (i troen) for sin ulykkelige

skjebne. Ta dere i akt! Deres ulykkelige skjebne (utfallet av deres onde gjerninger) er hos
Allah alene, men de fleste av dem vet ikke det.
132. Og de (faraos folk) sa (med hovmod): «(Å, du Moses!) Hvilket tegn enn du kommer til
oss med for å forhekse oss ved det, så vil vi ikke tro på deg!»
133. Så sendte Vi over dem stormen og gresshoppene og lusene og froskene og blodet, som
mange forskjellige tydelige tegn (som pine), men fortsatt viste de hovmod og oppsetsighet, og
de var et syndig folk.
134. Og når en pine rammet dem, sa de: «Å, Moses! Be for oss til Herren din ved den pakten
som du har hos deg (som du har gjort med Ham). Hvis du fjerner denne pinen fra oss, vil vi
visselig anta troen på deg og sende med deg Israels barn (ved å sette dem fri).»
135. Men da Vi fjernet pinen fra dem til de nådde en fastsatt tidsfrist, brøt de med det samme
løftet sitt.
136. Så (til slutt) tok Vi hevn over dem (for alle deres ulydigheter og løftebrudd) og druknet
dem i havet fordi de forsverget Våre åpenbaringer (gang på gang) og var mot dem
(fullstendig) forsømmelige.
137. Og Vi lot det folket (Israels barn) som var svakt og undertrykket, arve landets øst og vest
(Levanten og Egypt), som Vi hadde lagt velsignelser i. Og slik ble din Herres gode ord
fullbyrdet overfor Israels barn fordi de hadde vist tålmod (under faraos ondskap). Og Vi
destruerte det (de praktfulle slottene) som farao og folket hans hadde bygget, og de tårnene
(og hagene) som de pleide å heve høyt.
138. Og Vi brakte Israels barn tvers over havet (Rødehavet). Så kom de til et folk som satt
dypt hengivne rundt avgudene sine (for tilbedelse). De (Israels barn) sa: «Å, Moses! Lag en
slik gud som de gudene de har, til oss også.» Moses sa: «Sannelig, dere er et uvitende folk!
139. Sannelig, det disse er (druknet) i (å tilbe), det vil bli tilintetgjort, og det de bedriver, er
falskheten (selv).»
140. Moses sa (videre): «Skal jeg søke etter en annen tilbedelsesverdig herre for dere enn
Allah, enda Han (Allah) har gitt dere overlegenhet over alle verdener?»
141. Og kom i hu (den tid) da Vi berget dere fra faraos folk, som pleide å påføre dere grusom
pine, de drepte sønnene deres og beholdt døtrene deres i live. Og i dette var det en svær
(problemfylt) prøvelse fra Herren deres.
142. Og Vi lovet Moses tretti netter, og Vi fullførte det ved å legge til ti (netter i tillegg), så
tiden (fastsatt) av Herren hans ble fullbyrdet i løpet av førti netter. Og Moses sa til broren sin,
Aron: «Overta for meg overfor folket mitt (under denne tiden), og forbedre (dem), og ikke
følg ufredsstifternes vei (ikke la Israels barn forverre seg ved å følge den veien).»
143. Og da Moses møtte opp til Vår (fastsatte) tid og Herren hans talte til ham, (følte han av å
høre herligheten av Herrens tale en fornøyelse som tvang ham til å ønske å se Herren, og så)
sa han ydmykt: «Herre! Vis meg (Din vakre stråleglans), så jeg kan nyte et syn av Deg!»
Allah sa: «Du kan aldri se Meg (direkte), men se mot fjellet; hvis det blir stående på plassen

sin, så vil du veldig snart se Meg!» Men da Herren hans viste Sin (vakkerhets) strålende
lysglans for fjellet, så gjorde Han det knust til støv (av sterke guddommelige lysstråler), og
Moses falt ned besvimt. Da han kom seg, sa han ydmykt: «Hellig er Du, jeg vender i anger til
Deg, og jeg er den første av de troende!»
144. Allah sa: «Å, Moses! Sannelig, Jeg har opphøyet og utvalgt deg framfor menneskeheten
ved Mine budskap og ved Min tale, så hold fast ved det Jeg har gitt deg, og vær av de
takknemlige.»
145. Og Vi skrev alle tings formaning og alle tings forklaring i detaljer for ham på tavlene
(toraens tavler); «Så hold fast ved den, og beordre folket ditt til å omfavne det beste i den.
Snart vil jeg vise dere de ulydiges hjem.»
146. Jeg vil holde dem unna (forståelse og aksept av) Mine åpenbaringer som viser hovmod
på jorden uten rett. Og om de ser alle tegn, vil de (fortsatt) ikke tro på dem, og hvis de ser
rettledningens vei, vil de (fortsatt) ikke ta den som sin vei. Men hvis de ser villfarelsens vei,
så vil de ta den som sin vei. Dette fordi de forsverget Våre åpenbaringer og forsømte dem.
147. Og de som forsverger Våre åpenbaringer og det hinsidiges møte, verdiløse er deres
handlinger. Hva vil de få i lønn unntatt det de har gjort?
148. Og etter (at) Moses (gikk til Sinaifjellet), laget hans folk av sine smykker en kalv, som
var en skulptur, den rautet som en ku. Så de ikke at den ikke talte og ei heller veiledet dem til
noen vei? De holdt den (for å være tilbedelsesverdig), og de var ondsinnede.
149. Og da de ble svært skamfulle over det de hadde begått, og de så at de virkelig var blitt
villfarne, sa de: «Hvis ikke Herren vår viser oss nåde og tilgir oss, vil vi visselig bli av
taperne.»
150. Og da Moses vendte tilbake til folket sitt svært sint og trist, sa han: «Alvorlig ille er det
dere har gjort i mitt fravær etter at jeg gikk (til Sinaifjellet)! Forhastet dere dere overfor
Herrens befaling?» Og Moses la fra seg tavlene (toraens tavler) og tok tak i hodet til broren
sin og dro ham til seg. Da sa Aron: «Min mors sønn! Sannelig, dette folket anså meg som
svak, og det var like før de drepte meg (fordi jeg nektet dem)!La ikke fiendene få sjansen til å
le av meg, og inkluder ikke meg i (skaren til) dette ondsinnede folket!»
151. Moses sa ydmykt: «Herren min, tilgi meg og broren min, og før oss inn i (favntaket til)
Din nåde. Og Du er den mest Nåderike av dem som viser nåde.»
152. Sannelig, de som holdt kalven (som tilbedelsesverdig), de vil bli grepet fatt av sin Herres
vrede og nedverdigelse i jordelivet, og slik straffer Vi løgnens oppdiktere.
153. Og de som handler ondt, men så angrer etter det og antar troen, sannelig, Herren din er
etter det mest tilgivende, evig nåderik.
154. Og da Moses' sinne var blitt beroliget, tok han opp tavlene, og i deres innskrift var det
(nevnt) veiledning og nåde for slike som frykter sin Herre mye.
155. Og Moses valgte sytti menn av folket sitt for Vår fastsatte tid (for å framstille dem
overfor Oss for tilgivelse). Men da et forferdelig kraftig jordskjelv tok dem fatt (som

irettesettelse for ikke å nekte andre folk å gjøre ondt), da sa Moses ydmykt: «Herren min!
Hvis Du hadde villet, kunne Du ha tilintetgjort dem og meg før dette. Vil Du tilintetgjøre oss
for den (feilen) som uforstandige blant oss har begått? Dette er kun en test fra Deg, hvorved
Du lar fare vill hvem Du enn vil, og rettleder hvem Du enn vil. Du er Vår velynder. Tilgi oss,
og vis oss nåde. Og Du er den beste av dem som tilgir!
156. Og skriv for oss det gode i denne verden (jordelivet) og også i det hinsidige. Sannelig, vi
har vendt oss til Deg i anger og kjærlighet.» Allah sa: «Jeg lar Min pine ramme den Jeg vil, og
Min nåde omslutter alt. Jeg vil snart skrive den (nåden) for dem som omfavner gudfryktighet
og gir det pålagte bidraget regelmessig, og det er de som tror på Våre åpenbaringer.
157. (De er) de som følger det Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمsom er Profeten (som blir kalt)
al-ommi (han som aldri har studert hos noe menneske, og som til menneskeheten forkynner
underretninger fra Allah om det usette og kunnskap om samfunnsforhold og det kommendes
erkjennelsesevne), de finner om ham (hans eminente egenskaper og utmerkede underverker)
nedskrevet hos seg i toraen og evangeliet, han befaler dem om det rette og forbyr dem det
urette, og han lovliggjør for dem det rene og ulovliggjør for dem det urene, og han fjerner fra
dem deres tunge byrder og åkene (lenkene) som var over dem (på grunn av ulydighet, slik
velsigner han dem med frihet). De som antar troen på ham (det høytstående Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمog ærer og hedrer ham og står ham (hans misjon) bi og følger det lyset (Koranen)
som er sendt ned med ham, det er de som vil være de framgangsrike.»
158. Si: «Å, menneskehet! Jeg er Allahs sendebud til alle dere, Han som herredømmet over
himlene og jorden tilhører, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han! Han gir liv og forårsaker
død.» Tro på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, som er Profeten (kronet med æren av å
være) al-ommi (han har ikke mottatt kunnskap fra noen andre enn Allah, men han vet langt
mer enn hele skaperverket og vokste opp i et samfunn av vantro og flerguderi, men han er like
uskyldig og ren som et nyfødt barn), som tror på Allah og (alle) ordene Hans (som er
åpenbart). Og følg ham, slik at dere oppnår rettledningen.»
159. Og blant Moses' folk finnes et samfunn som veileder til sannhetens vei og gjør
rettferdighet ifølge (og basert på) den.
160. Og Vi delte dem opp i tolv stammer som separate samfunn. Og Vi åpenbarte for Moses
da folket hans ba ham om vann: «Slå med staven din på steinen!» Så sprudlet det fram tolv
kilder fra den, enhver stamme kjente nå til sitt drikkested. Og Vi holdt over dem skyggen av
skyene og sendte ned til dem manna og vaktler (og sa til dem): «Spis av det rene Vi forsyner
dere med!» Og de skadet ikke Oss i det hele tatt (ved å være Oss ulydige og utakknemlige),
derimot var de ondsinnede mot sin egen sjel.
161. Og (kom i hu) da det ble sagt til dem: «Bosett dere i denne byen (helligdommens hus
[Jerusalem] eller Jeriko), og spis fra den hvor dere enn måtte ønske, og si (med tungen): 'Tilgi
(våre synder)!', og gå inn gjennom porten (til byen) ved å falle på kne med ansiktet ned, så vil
Vi tilgi dere feiltrinnene deres, snart vil Vi skjenke de dydige enda mer.»
162. Men så byttet de ondsinnede av dem det ordet som ble sagt til dem, med en annen frase,
så Vi sendte over dem pine fra himmelen fordi de pleide å bedrive ondskap.
163. Og spør dem om byen som lå ved havet, da de pleide å overtre sabbaten (sabbatens
påbud). (Dette hendte) da fiskene deres kom til dem og viste seg tydelig på alle kanter av

havet (havets overflate) på deres (ærede) sabbatsdag. Men de (resten av) dagene, da de ikke
holdt sabbaten, kom de (fiskene) ikke til dem. Slik holdt Vi på og testet dem fordi de var
ulydige.
164. Og da et samfunn blant dem sa (til dem som prekte budskapets oppfordring om
omvendelse): «Hvorfor formaner dere et slikt folk som Allah uansett vil tilintetgjøre eller pine
med en voldsom pine?» De svarte: «For å vise (vår) unnskyldning overfor Herren deres, og
for at de kanskje blir gudfryktige.»
165. Så da de glemte (alt) det de ble formanet om, berget Vi dem som forbød det onde (de
utførte sin plikt med å forby folk det urette), og tok fatt (resten av alle) dem som handlet ondt
(aktivt eller passivt) med en grusom pine fordi de pleide å være ulydige.
166. Da de viste oppsetsighet mot (befalingen om å gi opp) det de var blitt forbudt, befalte Vi
dem: «Bli nå til fornedrede og foraktelige aper!»
167. Og (kom også i hu den tid) da Herren din kunngjorde (denne) befalingen (overfor
jødene), at Allah visselig vil sette over dem slike personer som vil påføre dem grusomme
lidelser til oppstandelsens dag. Sannelig, Herren din er snar med straffen, og i sannhet er Han
også mest tilgivende, evig nåderik.
168. Og Vi delte dem opp i flere samfunn på jorden (fikk dem til å gjennomgå diaspora);
blant dem er noen rettskafne, mens noen av dem er utenom det (syndere). Og Vi testet dem
med (både) medgang og motgang, slik at de måtte vende om (til Allah).
169. Det var æreløse folk som etterfulgte dem, de arvet skriften. Disse (arvingene) tar denne
mindreverdige velstanden (verdens velstand som bestikkelse), og de sier: «Snart vil vi bli
tilgitt!», skjønt hvis det hadde kommet til dem enda mer slik rikdom, så ville de ha tatt imot
den også. Ble ikke denne pakten om skriften (Allahs skrift) avkrevd dem, at de ikke skulle si
noe annet om Allah enn sannheten? Og de hadde studert alt i den. Og det hinsidiges hjem er
bedre for dem som omfavner gudfryktighet, fatter dere da ikke?
170. Og de som holder fast ved skriften (Allahs skrift) og forretter tidebønnen (påpasselig), Vi
lar i sannhet ikke belønningen til dem som forbedrer seg, gå tapt.
171. Og (kom i hu den tid) da Vi hevet over dem fjellet som om det var en baldakin, og de
begynte å tenke at den ville falle over dem. (Så Vi sa til dem: «Frykt ikke, men) hold fast med
kraft ved den (skriften ved å handle ifølge den) som Vi har gitt dere, og ha godt i minnet det
(de påbudene) som er (nevnt) i den, slik at dere må klare å berge dere (fra pinen).»
172. Og (kom i hu) den gang da Herren din tok ut etterslekten fra Adams barns lender og
gjorde dem til vitner overfor deres egen sjel (og sa): «Er ikke Jeg Herren deres?» De svarte
(alle i kor): «Selvfølgelig, vi bevitner (at det er Du som er vår Herre)!» Dette for at dere ikke
skal si på oppstandelsens dag: «Vi var uoppmerksomme på dette løftet!»
173. Eller at dere sier: «Det var våre fedre som likestilte (noe med Allah) først, og vi var jo
(deres) etterkommere (vi er ikke synderne, det er de som er de ekte synderne)! Vil Du da
tilintetgjøre oss for det (den synden) som ble begått av falskhetens folk?»
174. Og slik belyser Vi åpenbaringene i detaljer, slik at de må vende om (til sannheten).

175. Og resiter for dem historien om ham som Vi ga Våre tegn, men som så vred seg ut av
dem (ut av deres kunnskap og formaning); Satan begynte å forfølge ham, og han ble av de
villfarne.
176. Og hvis Vi hadde villet, kunne Vi ha forhøyet ham ved dem (ved åpenbaringenes
kunnskap og handlinger basert på dem), men han ble selv tilbøyelig til det verdslige
(verdsliges laveste grad) og fulgte sine lyster. Nå er lignelsen hans lik lignelsen om denne
hunden: Hvis man behandler den strengt, lar den bare tungen henge, og hvis man lar den
være, vil den fortsatt bare la tungen henge. Dette er lignelsen om det folket som forsverget
Våre tegn, så berett disse historiene for folk, slik at de må tenke dypt etter.
177. Det folket som forsverget Våre åpenbaringer er svært dårlig som et eksempel, og de
pleide (i virkeligheten) å gjøre sin egen sjel ondt.
178. Den Allah rettleder, han er rettledet, og dem Han holder forvillet, de er taperne.
179. Og uten tvil har Vi skapt mange (personer) blant mennesker og dsjinner for helvete; de
har hjerte (og hjerne), men de begriper ikke (sannheten) ved det (dem), og de har øyne, men
de ser ikke (sannheten) ved dem, og de har ører, men de hører ikke (sannheten) ved dem. De
er som kveg, faktisk enda mer villfarne (enn dem også). Det er disse som er forsømmelige.
180. Og Allahs navn er de vakreste, så anrop Ham ved disse navnene. Og la slike være som
avviker fra sannheten når det gjelder navnene Hans. Snart vil de få straff for det
(illgjerningene) de begår.
181. Og blant dem som Vi har skapt, er det et folk (av slike) som veileder til sannheten og tar
avgjørelser basert på rettferdighet.
182. Og de som forsverger Våre åpenbaringer, dem vil Vi snart gradvis føre mot undergangen
på en slik måte at de ikke engang vil ane det.
183. Og Jeg har gitt dem nådetid. Sannelig, Mitt grep er kraftig.
184. Har de da ikke tenkt dypt over det at han (det Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمsom velsigner dem
med sitt nærvær (som en ledsager av dem), at han ikke er besatt av galskap? Han er kun en
klar advarer (for de ulydige).
185. Har de ikke sett på himlenes og jordens herredømme og (utenom det) alle de tingene som
Allah har skapt, og (tenkt på) at det er fullt mulig at deres dødsfrist er forestående? Hvilket
budskap vil de anta troen på etter dette?
186. Den Allah lar fare i villfarelsen, for ham finnes det ingen veileder. Og Han forlater dem i
deres oppsetsighet ravende omkring i blinde.
187. De (vantro) spør deg om timen: «Når vil den finne sted?» Si: «Kunnskapen om den er
kun hos Herren min. Ingen vil synliggjøre den på dens (fastsatte) tid unntatt Han. Den er
(virker) tung for himlene og jorden (himlenes og jordens innbyggere på grunn av hardhet og
vansker). Den vil komme overraskende på dere (som et katastrofalt uhell)!» De spør deg om
den som om du stadig leter etter den. Si: «Kunnskapen om den er kun hos Allah, men folk
flest vet ikke (om dette faktum)!»

188. Si (også til dem): «Jeg er ikke herre over noen vinning eller noe tap for meg selv, unntatt
i den grad Allah vil. Og hvis jeg (på samme måte) hadde hatt kunnskap om det usette (uten
Allahs foræring til meg), ville jeg av meg selv ha oppnådd rikelig av det gode (og seirer),
mens motgang (og lidelse) aldri hadde nådd meg (under noen som helst omstendighet). Men
jeg er (i kraft av min rang som et sendebud) kun en advarer og bærer av det gledelige
budskapet for det folk som er troende.I»
189. Og Han er Den som har skapt dere av en enkelt sjel, og så skapte Han fra den dens make,
for at han skulle få ro (trøst, støtte i motgang, lindring i sorg) hos henne. Da han dekket
(besvangret) henne, bar hun på en lett byrde, så hun beveget seg rundt omkring med den. Da
hun ble tyngre, ba begge skuddbønn til Allah, Herren sin: «Hvis du gir oss et friskt barn, vil vi
visselig være av de takknemlige.»
190. Men da Han ga dem et friskt barn, begynte begge å holde andre likestilt med Ham
(Allah) for det (barnet) Han hadde gitt dem, men Allah er langt mer høytstående enn det de
likestiller med Ham.
191. Likestiller de med Ham slike som ikke engang kan skape noe som helst, men selv er blitt
skapt,
192. og som ikke makter å hjelpe dem (flergudsdyrkerne) og ei heller å hjelpe seg selv?
193. Og hvis dere kaller dem til rettledningen (rettledningens vei), vil de ikke følge dere. Det
er det samme for dere om dere kaller dem (til sannheten og rettledningens vei), eller om dere
forblir stille.
194. Sannelig, de (avgudene) som dere tilber utenom Allah, de er også (Allahs) slaver akkurat
som dere. Når dere anroper dem, bør de svare dere hvis dere er sanne (i å lage dem til
tilbedelsesverdige)!
195. Har de føtter som de kan gå med, eller har de hender som de kan gripe med, eller har de
øyne som de kan se med, eller har de ører som de kan høre med? Si: «(Å, dere vantro!) Rop
på deres likestilte (avgudene som dere likestiller med Allah for min tilintetgjørelse),
gjennomfør deretter deres lister mot meg, og ikke gi meg noen nådetid!
196. Sannelig, min velynder er Allah, som har åpenbart skriften, og Han er også de rettskafnes
velynder.
197. Og de (avgudsstatuene) som dere tilber foruten Ham, de makter ikke å hjelpe dere og ei
heller å hjelpe seg selv.»
I

Advarsler og gladmeldinger er fra det usette som Allah opplyser til Profeten  صلى ﷲ عليه وسلمSin. For uten
opplysninger om det skjulte fra Allah kan ikke profetskapet være kjent (for den som blir utvalgt som profet), og
ei heller kan vedkommende oppfylle plikten sin. Derfor ble det sagt om Hans Nåde صلى ﷲ عليه وسلم: «Og denne
Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمer ikke smålig når det gjelder å berette om det usette! (Koranen 81:24)» Ifølge denne
erklæringen fra Koranen kan det å ikke være smålig når det gjelder å berette om det usette, være mulig kun når
Allah har gitt rikelige opplysninger og underretninger om det usette til den sjenerøse Profeten صلى ﷲ عليه وسلم. Hvis
Hans Hellighet  صلى ﷲ عليه وسلمikke er blitt tildelt kunnskapen om det usette, hvordan kan man da være beretter om det
skjulte, og hva vil det da si å ikke være smålig når det gjelder å berette om det usette? Det vi lærer av dette verset
(7:188), er at Hans Høyhet  صلى ﷲ عليه وسلمikke selv er viteren av kunnskapen om det usette (den kunnskapen har
kommet fra en kilde og er så blitt en del av Profeten  )صلى ﷲ عليه وسلمog ikke selv er herre over sin vinning og sitt tap,
for dette er det kun Allah som har i Sin makt.

198. Og hvis dere kaller dem til rettledning, så kan de ikke (engang) høre. Og du ser disse
(avgudsstatuene; de er hogget ut slik) at de ser på deg, enda de intet ser.
199. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمOmfavn overbærenhet, og påby alltid det rette, og
vend deg bort fra de uvitende!
200. Og (å, menneske!), hvis en djevelsk fristelse fra Satan skulle oppmuntre deg (mot disse
befalingene), så søk vern hos Allah! Sannelig, Han er allhørende, allvitende.
201. Sannelig, de som har omfavnet gudfryktighet, når de så blir berørt av en tanke fra Satan,
så begynner de å komme i hu (Allahs befalinger og forbud, og Satans falskhet og
fiendtlighet), og med det samme åpner deres (innsikts) øyne seg.
202. Og (de som er) disse djevlenes brødre, de trekker dem med seg dypere i villfarelsen (ved
sine djevelske fristelser), deretter minsker de ikke på (ufredsstifting og blodsutgytelse).
203. Og når du ikke bringer dem noe tegn, (da) sier de: «Hvorfor har ikke du laget et selv?»
Si: «Jeg følger kun det (den befalingen) som blir åpenbart for meg fra Herren min.» Denne
(Koranen) er (en samling av) avgjørende bevis fra Herren deres, og den er rettledningen og
nåden for det folk som antar troen.
204. Og når Koranen resiteres, så lytt konsentrert, og vær stille, slik at dere må bli vist nåde.
205. Og kom i hu Herren din i hjertet ditt med ydmykhet og tårevåt underdanighet og med
frykt og anger, også ved å anrope Ham med middels høy stemme om morgenen og aftenen
(hold Herrens ihukommelse gående), og bli ikke av de forsømmelige.
206. Sannelig, de (nærstående englene) som er hos Herren din, de viser aldri oppsetsighet mot
tilbedelsen Hans, og de forherliger helligheten Hans, og de holder seg knelende med ansiktet
ned for Ham i tilbedelse.

Krigsbyttene
Kapittel: 8
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 88

Enheter: 10
Vers: 75

Del: 9 og 10

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Kjære høyaktede Profet  )!صلى ﷲ عليه وسلمDe spør deg om krigsbyttene, si: «Krigsbyttene
tilhører Allah og Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, frykt Allah, og hold deres felles affærer i orden.
Og adlyd Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمhvis dere er troende!»
2. De troende er kun de hvis hjerte blir fylt med ærefrykt (av Allahs storhet og velmakt) når
Allah nevnes (overfor dem). Og når åpenbaringene Hans blir resitert for dem, så øker
(åpenbaringenes resitasjon) troen deres (av deres elskede Herres søte tale, som fyller dem med
ekstase), og de setter sin lit til Herren sin (under enhver omstendighet, og de ser ikke engang
noen annen retning å sette sin lit til).
3. (Disse er) de som forretter tidebønnen, og det Vi har gitt dem av det, gir de (for Vår sak).
4. Det er de som (i virkeligheten) er de sanne troende, for dem er det (høy) rang hos Herren
sin, og tilgivelse og forsyning som står høyt på rangstigen.
5. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSlik som Herren din førte deg ut fra hjemmet ditt med
sannheten (sannhetens store mål for å kjempe for Hans sak), enda en gruppe blant de troende
ikke var glad (over det),
6. og de begynte å krangle med deg om sannheten, selv etter at det (glade budskap) var blitt
tydeliggjort (at Allahs hjelp vil komme og Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمhær vil seire),
som om de ble drevet mot døden og kunne se (døden i øynene).
7. Og (kom i hu den tid) da Allah lovet dere seier over en av de to gruppene (til de vantro fra
Mekka), at den i sannhet ville være deres. Og dere ønsket å få den (gruppen) som var uten
våpen (den svake gruppen), men Allah ville fastslå sannheten som sann ved Sitt ord og kutte
bort de vantros rot (styrke og ære, ved å gi muslimene seier over fiendens store og
slagkraftige gruppe),
8. for å (at triumfen i slaget ved Badr skulle) fastslå sannheten som sann og falskheten som
falsk, selv om synderne skulle mislike det (dette gode utfallet av slaget om sannheten og
falskheten).
9. (Kom i hu den tid) da dere ba inntrengende til Herren deres (om hjelp), så Han godtok
anropet deres (og sa): «Jeg vil støtte dere med tusen engler som kommer etter hverandre!»
10. Og Allah gjorde den (hjelpen) til kun en gledelig melding og for å tilfredsstille deres
hjerte ved den. Og hjelpen er (i virkeligheten) kun den fra Allah, (og) det finnes ingen annen
hjelp. Sannelig, Allah er allmektig, mest vis.
11. Da Han la trøtthet over dere for (å gi dere) følelse av ro og trygghet fra Seg og sendte
vann over dere fra himmelen for å gjøre dere rene (fysisk og åndelig) og for å fjerne fra dere

Satans urenhet (falske, djevelske fristelser) og for å gjøre deres hjerte fast (i forvissningens
styrke) og for å gjøre føttene deres urokkelige.
12. (Kjære høyaktede elskede  !صلى ﷲ عليه وسلمKom i hu det mektige synet av din ære), da Herren
din åpenbarte budskapet for englene (på Badr-dagen): «Jeg er også med dere (for å støtte
Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمfølgesvenner)! Hold de troendes føtter stø (på slagmarken ved det
gledelige budskapet og hjelpen)! Jeg skal med det samme kaste skrekk i de (militante) vantros
hjerte (for Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمhær). Hogg mot deres (de militante vantros) hals
ovenfra, og knus ethvert av deres kroppsledd (som motsvar på deres krigslister og
kamphandlinger)!»
13. Dette fordi de motsatte seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم. Og den som motsetter
seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, gir Allah, i sannhet, grusom pine.
14. Dette (er den verdslige pinen), så smak den (først), og i sannhet, for de vantro er det (i det
hinsidige) helvetes pine (også).
15. Å, dere troende! Når dere kjemper mot de vantro (på slagmarken), vend aldri ryggen til
(selv om de skulle være) en stor hær.
16. Og den som vender ryggen til dem på den dagen, unntatt den som gjør avledningsmanøver
i krigen eller ønsker å forene seg med sin egen tropp (for støtte), (den som utenom dette
vender ryggen til i flukt), vil uten tvil vende tilbake med Allahs vrede, og hans bolig er
helvete. Og det er en svært ille avslutning på ferden.
17. (Å, soldater i islams hær!) Det var ikke dere som drepte de (krigslystne) vantro (som
initierte kampen mot dere), derimot var det Allah som drepte dem! Og (kjære praktfulle
elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, da du kastet (småstein) på dem, var det ikke du som kastet, faktisk var
det Allah som kastet! Og det var for å velsigne de troende med god gunst fra Seg. Sannelig,
Allah er allhørende, allvitende.
18. Dette er (en gunst og gave), og (det andre er at) Allah svekker de vantros renker.
19. (Å, vantro!) Hvis dere ba om en avgjørende seier, så har i sannhet (sannhetens) seier
kommet til dere, og hvis dere holder opp (selv nå), så er det bedre for dere. Men hvis dere
fortsatt gjør det samme (den samme skurkestreken), så vil Vi gi samme (straff) igjen, og
hæren deres vil ikke være til noen nytte for dere i det hele tatt, uansett hvor tallrik den skulle
være. Og sannelig, Allah er med de troende.
20. Å, dere troende! Adlyd Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og vend ikke bort fra
ham, enda dere hører.
21. Og bli ikke lik dem som (for å forråde) sa: «Vi har hørt!», enda de ikke hører.
22. Sannelig, de verste blant alle levende i Allahs øyne er de døve og de stumme som (ikke
hører sannheten, ikke sier sannheten og heller) ikke begriper (sannheten som sann).

23. Og hvis Allah hadde kjent til noe (noen tilbøyelighet til) godt i dem, ville Han visselig latt
dem høre, men (deres tilstand er slik at) hvis Han lar dem høre (sannheten) også, vil de
(fortsatt) vende seg bort, og de fjerner seg (fra sannheten).
24. Å, dere troende! Still dere (umiddelbart) til tjeneste for Allah og Sendebudet Hans
( )صلى ﷲ عليه وسلمved å svare med lydighet når Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمkaller på dere for en sak
som gir dere (evig) liv. Og vit at Allah griper inn (gjør et sterkt følelsesmessig inntrykk)
mellom en person og hans hjerte (med Sin særskilte nærhet i all Sin herlighet), og at hos Ham
skal dere alle samles (til slutt).
25. Og frykt den hjemsøkelsen som vil hjemsøke ikke bare de ondsinnede av dere og være
forbeholdt kun dem (men også de som støtter den ondskapen, og de som velger å tie overfor
den ondskapen, vil bli inkludert i dens grep). Og vit at Allah er streng med pinen!
26. Og kom i hu den tid da dere var få (dere var i fåtall under Mekka-tiden) og undertrykket i
landet (økonomisk svake og ofre for utnytting), dere fryktet at (de mektige) folkene skulle
rykke dere bort (dere var ikke frie eller trygge sosialt heller). Så (etter utvandringen til
Medina) ga Han dere (et fritt og trygt) oppholdssted og forsterket dere med hjelpen Sin (ved
islamsk styre og autoritet) og forsynte dere av det rene (gjennom brorskap, krigsbyttene og fri
økonomi), slik at dere måtte bli takknemlige (ved å være Ham fullstendig underdanige).
27. Å, dere troende! Vær ikke troløse mot Allah og Sendebudet Hans (når det gjelder å
oppfylle deres rett), og vær heller ikke troløse i det dere betror hverandre, enda dere vet (hele
sannheten).
28. Og vit at rikdommen deres og barna deres er kun en test, og at hos Allah alene er den
enorme belønningen.
29. Å, dere troende! Hvis dere omfavner gudsfrykt for Allah, vil Han fastsette for dere et
avgjørende bevis (og en rettledning) som vil vise dere skillet mellom sannheten og falskheten
og utviske fra dere syndene deres og tilgi dere. Og Allah er Herren over den uendelige,
veldige velviljen.
30. Og den gang da de vantro spant hemmelige renker mot deg, for enten å holde deg som
fange eller å myrde deg, eller å landsforvise deg (på den ene siden), satt de og spant renker,
mens Allah (på den andre siden) la hemmelige planer (for å slå tilbake renkene deres), og
Allah er den beste av alle som legger hemmelige planer.
31. Og når Våre åpenbaringer blir resitert for dem, sier de: «Uten tvil har vi hørt! Hvis vi vil,
kan vi også si det samme som dette (denne talen), det er ikke noe annet enn de henfarnes
(fantasifulle) fabler!»
32. Og den gang de (for å håne) sa: «Å, Allah! Hvis denne (Koranen) er sannheten fra Deg, så
la det regne over oss steiner fra himmelen (for vår ulydighet), eller send over oss en smertelig
pine!»
33. Men (sannheten er den at) det er ikke lik Allahs Verdighet å pine dem, mens du (kjære
ærerike elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمer (til stede) blant dem. Og ei heller vil Allah pine dem mens de
ber om tilgivelse (fra Ham).

34. Og hvilken annen grunn kan det være for at Allah ikke piner disse (vantro fra Mekka etter
din utvandring til Medina), enda de hindret (folk) fra den hellige moskeen (det hellige huset
Ka‛bah) og de ikke fortjener å være dens formyndere (og tilsynsmenn)? Dens formyndere
(velgjørere) er det kun de gudfryktige som fortjener å være, men de fleste av dem vet ikke
(om denne sannheten).
35. Og deres (såkalte) bønn ved Allahs hus (det hellige huset Ka‛bah) er kun å plystre og
klappe, så smak på pinen fordi dere pleide å vise vantro.
36. Sannelig, de som er vantro, gir av sin rikdom (kun for å påvirke folk), slik at de kan hindre
(folk) fra Allahs vei (utvalgte levemåte). Og nå vil de fortsette å gi den (rikdommen), men så
vil det (de har avsett), bli bedrøvelse (skuffelse og gremmelse) for dem, deretter vil de bli
overvunnet (av Allahs grep). Og de som har overgitt seg til vantroen, de vil bli drevet til
helvete,
37. slik at Allah (den aller mest Høytstående) kan skille det urene fra det rene og sette de
urene (dem med skitne karakterer) over hverandre og så lage dem alle til en dynge og derpå
kaste den (urene dyngen) i helvete. Disse er de som er taperne!
38. Si til dem som viser vantro, at hvis de holder opp (med sine handlinger basert på vantro),
vil det (de syndene) som de har gjort tidligere, bli tilgitt. Men hvis de gjentar det samme, så er
i sannhet praksisen (pine på pine) blitt satt mot de henfarne (da vil de også få smake det
samme).
39. Og (å, sannhetens folk!), fortsett å kjempe mot dem (lederne av ondskap og terrorisme for
å anstifte varig fred) helt til det ikke lenger finnes nedbryting (av lov og rett) og all levemåte
(tilbedelsessystemet [å undergi seg Allah fullstendig] og livssystemet [fullstendig å undergi
seg Allahs lovbestemmelser som kjemper for menneskerettighetene]) blir viet til Allah alene.
Men hvis de holder opp, så er Allah i sannhet allseende overfor det (de handlingene) de
utfører.
40. Og hvis de vender bort (fra å adlyde Allah), så vit at Allah sannelig er Velynderen deres,
Han er den beste Velynderen, den beste Hjelperen.
41. Og vit at hva dere enn har fått tak i av krigsbytte, så tilhører dets femtedel Allah og
Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمog (Sendebudets  )صلى ﷲ عليه وسلمnære slektninger og de foreldreløse og
de trengende og de veifarende hvis dere har antatt troen på Allah og på det (åpenbaringen)
som Vi åpenbarte for Vår (høytstående) tjener på avgjørelsens dag (mellom sannheten og
falskheten), den dagen da de to hærene (de troendes og de vantros hær) støtte sammen (på
Badr-slagmarken). Og Allah har fullstendig makt over alle ting.
42. Den gang da dere var i den nærmere delen av dalen (i retning av Medina), mens de
(vantro) var i den bortre delen og handelskaravanen var nedenfor dere, ville dere hvis dere
hadde inngått en gjensidig avtale (om krig), visselig ha nådd fram til forskjellige tidspunkter
med hensyn til avtalen (deres). Men (Allah samlet dere på et sted uten noen inngåelse av
avtale); dette (hendte) fordi Allah skulle fullføre den saken som var ment å hende, slik at den
som skulle dø, måtte dø med et (tydelig) bevis, og den som skulle leve, måtte leve med et
(tydelig) bevis (at beviset om sannheten om islam og det sanne Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمskulle
bli besørget overfor enhver). Og sannelig, Allah er allhørende, allvitende.

43. (Få dem til å komme i hu den hendelsen) da Allah viste deg de vantro (vantros hær) som
undertallig i drømmen din; hvis Han hadde vist deg dem som overtallig, så (å, muslimer!)
ville dere ha mistet motet, og dere ville visselig ha begynt å krangle med hverandre om denne
saken (kampen). Men Allah bevarte (muslimene fra umandig oppførsel og uenighet).
Sannelig, Han kjenner svært godt til hjertets hemmeligheter.
44. Og (få dem til å komme i hu det synet) da Han viste dere de vantro (vantros hær) som
undertallig i (kun) øynene deres under kampens sammenstøt og viste dere som undertallig i de
vantros øyne (for at begge hærene skulle være i full beredskap for å kjempe), dette for at
Allah skulle fullføre (utfallet av) den saken (de vantros knusende nederlag i kampen) som var
ment å skje (ifølge Hans vilje). Og (til slutt) til Allah blir alle affærer brakt tilbake.
45. Å, dere troende! Når dere støter på en hær (av fienden), så stå støtt, og kom Allah i hu
rikelig, slik at dere må bli framgangsrike.
46. Og adlyd Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og krangle ikke med hverandre, ellers
vil dere miste motet (ved å bli atskilt i grupper og svake) og vil lufta deres gå ut (vil styrken
deres forsvinne overfor fienden), og vær tålmodige. Sannelig, Allah er med de tålmodige.
47. Og bli ikke lik dem som kom ut av hjemmene sine i arroganse og for å vise seg fram for
folk og hindret (folk) fra Allahs vei. Og Allah har omsluttet alt det de bedriver (med Sin
kunnskap og allmakt).
48. Og den gang da Satan fikk handlingene deres (de vantros) til å vise seg som attraktive for
dem og han sa (til dem): «I dag kan ingen overvinne dere av menneskene, og jeg er i sannhet
deres verner (hjelper)!» Men da begge hærene så hverandre (stå overfor hverandre), snudde
han på hælene sine, flyktet og sa: «Sannelig, jeg tar sterk avstand fra dere! Sannelig, jeg ser
det dere ikke ser! Sannelig, jeg frykter Allah, og Allah er streng med pinen!»
49. (Kom også i hu den tid) da hyklerne og de som har (vantroens) sykdom i sitt hjerte, sa:
«Levemåten (religionen) deres har gjort dem overmodige!», enda (sannheten er at) den som
setter sin lit til Allah, (for ham blir Allah Formynderen over alle affærene hans). Sannelig,
Allah er allmektig, mest vis.
50. Og hvis du ser (det synet) når englene tar de vantros sjel (ville du ha blitt forundret), de
fortsetter å slå dem (med klubber) i ansiktet deres og på ryggen deres og (sier): «Smak på
ildens (helvetes ilds) pine!
51. Denne (pinen) er til gjengjeld for det (de ugudelige handlingene) som hendene deres har
sendt videre i forveien, og Allah gjør aldri Sine tjenere ondt.»
52. Disses (vantros) sak er lik faraos folks sak og dem som var før dem. De fornektet også
Allahs åpenbaringer, så Allah grep dem fatt (med pinen) for syndene deres. Sannelig, Allah er
overhendig, streng med pinen.
53. Dette (denne pinen) fordi Allah aldri endrer på noen velsignelse som Han har skjenket
rikelig til noen, før det folket selv forandrer på den velsignede tilstanden de er i (at de viser
utakknemlighet overfor velsignelsen, begår syndige handlinger og viser ulydighet, og etter
dette ikke engang har noen følelse av at de har tapt noe, først da blir det folket grepet av
undergangen og tilintetgjørelsen). Og i sannhet, Allah er allhørende, allvitende.

54. Denne utøvelsen (pinens utøvelse) er lik den faraos folk og de som var før dem, fikk
oppleve, de forsverget sin Herres tegn. Vi tilintetgjorde dem på grunn av syndene deres, og Vi
druknet faraos folk (i havet), og de var alle sammen ondskapsfulle.
55. Sannelig, verre enn alle dyr i Allahs øyne er de som viser vantro og ikke antar troen.
56. Det er de som du har inngått pakt med (flere ganger), men så bryter de pakten sin hver
eneste gang, og de har ingen frykt (for Allah).
57. Så hvis du skulle støte på dem på slagmarken, så skal du ved å drepe dem på en
eksemplarisk måte (for å ha brutt fredspakten) drive vekk dem bak dem, slik at de må oppnå
formaningen.
58. Og hvis du engster deg for svik fra et folk, så forkast pakten deres basert på like
betingelser (begge skal sørge for at fredspakten blir overholdt). Sannelig, Allah liker ikke de
svikefulle.
59. Og måtte ikke de vantro noen gang anta at de har (berget seg) kommet seg unna! Sannelig,
de kan aldri gjøre (Oss) maktesløs.
60. Og (å, muslimer!), (for å kjempe) mot dem skal dere forberede (våpen og annet
krigsutstyr) i den grad dere makter av stridskrefter og rytteri. Sett skrekk i Allahs fiende og
deres fiende ved det (krigsberedskapet) og andre utenom dem også (hvis skjulte fiendskap)
dere ikke kjenner til; (men) Allah kjenner til dem. Og hva dere enn gir for Allahs sak, vil dere
få fullt ut tilbake, og det vil ikke bli gjort noen urett mot dere.
61. Og hvis de (vantro) er tilbøyelige til forsoning, så vær også du tilbøyelig til det, og sett din
lit til Allah. Sannelig, Han er den Allhørende, den Allvitende.
62. Men hvis de prøver å lure deg, så er i sannhet Allah mer enn nok for deg. Han er Den som
har gitt deg styrke med Sin hjelp og med de troendes.
63. Og Han (er Den som) skapte gjensidig kjærlighet i deres (muslimenes) hjerte. Og hvis du
hadde gitt bort alt det som finnes på jorden, selv da (ved disse materielle ressursene) kunne du
ikke ha skapt (denne) kjærligheten i deres hjerte. Men Allah har skapt gjensidig kjærlighet
mellom dem (gjennom et åndelig forhold). Sannelig, Han er allmektig, mest vis.
64. Kjære (ærede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمTilstrekkelig for deg er Allah og de muslimene som
har omfavnet det å følge deg.
65. Kjære (høyaktede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمOppildne de troende til kamp (innstill dem på å stå
støtt på slagmarken for sannheten, fred og menneskeverd). Hvis det er tjue hos dere som står
urokkelige i standhaftighet (under kampen), vil de overvinne to hundre (militante vantro). Og
hvis det er hundre hos dere (som står urokkelige i standhaftighet), vil de overvinne tusen av de
(militante) vantro fordi de er et folk som intet begriper (om den enorme belønningen i det
hinsidige, derfor kan de ikke kjempe med den iveren og entusiasmen som de troende, som har
solgt sin sjel i bytte mot Allahs velbehag og paradiset).

66. Nå har Allah lettet byrden (Sin befalings byrde) på dere, for Han vet at det finnes (litt)
svakhet i dere. Så (nå etter lettelsen er befalingen): Hvis det er hundre hos dere som står
urokkelige i standhaftighet, vil de overvinne to hundre (vantro), og hvis det er tusen av dere,
vil de overvinne to tusen (vantro) med Allahs befaling. Og Allah er med de tålmodige (det er
et mål for de troende at under en kamp må deres trosivers påvirkning i det minste være såpass
sterk).
67. Det passer seg ikke for en profets ære at han har (vantro som) fanger før han har latt
(underlagt seg fienden ved å la) blodet deres (ufredsstifteres og stridslystne terroristers) flyte.
Dere ønsker dere verdslig rikdom, mens Allah har til hensikt (det bedre i) det hinsidige. Og
Allah er allmektig, mest vis.
68. Hvis det ikke hadde vært en forordning fra Allah fra før (en bestemmelse om tilgivelse),
ville dere visselig ha blitt rammet av en stor pine for det dere tok (som løsepenger fra Badrslagets fanger).
69. Så spis av de lovlige og rene krigsbyttene dere har fått tak i, og frykt Allah. Sannelig,
Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
70. Kjære Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمSi til de fangene som er i deres hender: «Hvis Allah vet om noe
godt i deres hjerte, vil Han gi dere noe bedre enn den (summen) som ble tatt fra dere (som
løsepenger), og Han vil tilgi dere.» Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
71. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, hvis de prøver å forråde deg, så har de uten tvil opptrådt
troløst overfor Allah før dette. Derfor har Han gitt noen av dem i din makt. Og Allah er
allvitende, mest vis.
72. Sannelig, de som har antatt troen og utvandret (for Allahs skyld) og kjempet for Allahs
sak med sin eiendom og med sitt liv, og de som ga (utvandrerne) husly og hjalp (dem), disse
er hverandres sanne venner. Og de som har antatt troen, men ikke har forlatt sine hjem (for
Allah), dere har ikke noe vennskapsforhold til dem i det hele tatt, helt til de utvandrer. Men
hvis de ber om hjelp fra dere (om noen sak) basert på levemåten (troen [religionen]), er det
pålagt dere å hjelpe, unntatt mot et folk som dere har en fredspakt med. Og Allah er allseende
overfor det (de handlingene) dere utfører.
73. Og de som er vantro, de er hverandres hjelpere. (Å, muslimer!) Hvis ikke dere er
(samarbeider og hjelper hverandre) på samme måte, vil stor ugagn (ugudeligheten og
falskheten vil overmanne) og ufred bre om seg i landet.
74. Og de som har antatt troen og utvandret og kjempet for Allahs sak, og de som ga husly (til
dem som ofret sine hjem for Allahs sak) og hjalp (dem), disse er de sanne muslimene, for dem
er det tilgivelse og et hederlig forsyn.
75. Og de som antok troen etter det og utvandret for sannhetens skyld (ved å ofre alt) og
kjempet sammen med dere (for å forsvare det nye systemet av sosial rettferd, fred og
sikkerhet mot dem som initierte kampen for å ta knekken på det), disse er av dere. Og
slektninger har mer rett på hverandre (med hensyn til forsoning og arverett) ifølge Allahs
skrift. Sannelig, Allah er allvitende om alle ting.
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Jeg søker vern hos Allah mot Satan den forviste
1. Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمerklærer herved opphør (ansvarsfrihet) til de
flergudsdyrkerne som dere inngikk (freds- og forsonings-) traktat med (men de overholdt ikke
traktatens krav og initierte heller krig mot dere).
2. (Å, flergudsdyrkere!) Vandre rundt omkring i landet i fire måneder (på denne fristens slutt
må dere stå ansikt til ansikt med krigen). Og vit at dere aldri kan gjøre Allah maktesløs! Og
sannelig, Allah vil gjøre de vantro til vanærede.
3. (Disse versene er) en (offentlig) erklæring fra Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمtil
hele menneskeheten på den største pilegrimsdagen, at Allah er ansvarsfri for alle forpliktelser
overfor flergudsdyrkerne og også Sendebudet Hans ( صلى ﷲ عليه وسلمer ansvarsfri).
(Å, flergudsdyrkere!) Hvis dere vender om i anger, så er det bedre for dere, men hvis dere
vender bort, så vit at dere aldri kan gjøre Allah maktesløs! Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم,
bebud dem som er vantro, om en smertelig pine.
4. Unntatt de flergudsdyrkerne som dere inngikk traktat med, og som deretter ikke unngikk (å
oppfylle traktatens krav) og ikke hjalp (eller forsterket) noen mot dere, oppfyll traktaten
inngått med dem til deres bestemte frist. Sannelig, Allah elsker de gudfryktige.
5. Når de fredlyste månedene har passert, så drep (de militante) flergudsdyrkerne hvor dere
enn finner dem (under kampen), og pågrip dem, og fang dem, og sitt i bakhold for (å ta og
omringe) dem på ethvert sted. Men hvis de vender om i anger og forretter tidebønnen og gir
det pålagte bidraget regelmessig, så la deres vei være. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig
nåderik.
6. Og hvis noen av flergudsdyrkerne søker din beskyttelse, så gi ham beskyttelse, slik at han
kan høre Allahs ord, før ham deretter til hans tilfluktssted. Dette fordi de er et folk som ikke
eier kunnskapen (om sannheten).
7. Hvordan kan det vel eksistere en traktat for flergudsdyrkerne hos Allah og hos Sendebudet
Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, unntatt dem dere inngikk traktat med nær den hellige moskeen (ved
¤odeybiyah)? Så lenge de opptrer tro mot dere (traktaten), så hold dere tro mot dem
(traktaten). Sannelig, Allah elsker de gudfryktige.
8. Hvordan (kan det vel forventes trofasthet mot traktaten av dem)? De er slike som hvis de
får overtaket over dere, ikke ville ha tatt hensyn til noe slektskap og ei heller traktat. De
tilfredsstiller dere med munnen sin, mens deres hjerte fornekter (det de sier), og de fleste av
dem er løftebrytere.
9. De har oppnådd en ussel (jordisk) pris ved å ha byttet bort Allahs åpenbaringer, så begynte
de å hindre (folk) fra veien (den utvalgte levemåten) Hans. Sannelig, svært ille er det de
bedriver.

10. De tar ingen hensyn til slektskap og ei heller avtale med en muslim, og disse er de som
overtrer grensen (i oppsetsighet).
11. Men (selv etter dette) hvis de vender om i anger og forretter tidebønnen og gir det pålagte
bidraget regelmessig, så er de brødrene deres i levemåten (religionen). Og Vi belyser (Våre)
åpenbaringer i detaljer for det folk som har kunnskap og dyp innsikt.
12. Og hvis de bryter sine eder (initierer krig på nytt) etter å ha inngått fredsavtale og
vanhelliger levemåten (religionen) deres, så kjemp (defensivt) mot (disse) vantro høvdingene
(for å eliminere ufred og terrorisme). Sannelig, edene deres kan ikke stoles på, slik at de må
holde opp (med sin ufredsstifting).
13. Vil dere da ikke kjempe mot et slikt folk som brøt sine eder (brøt fredspakten og initierte
krig mot dere) og besluttet å landsforvise Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, enda det var de som
innledet (løftebrudd og krig) mot dere første gangen? Frykter dere dem? Når det er Allah som
har mer rett til å bli fryktet, hvis dere er troende!
14. Kjemp mot dem (for å eliminere deres krigslystne verk og terrorisme), Allah vil pine dem
ved hendene deres og nedverdige dem og hjelpe dere mot dem (i deres defensive kamp) og
helbrede de troendes bryst,
15. og fjerne sorg og raseri fra deres hjerte. Og Allah godtar angeren til den Han vil, og Allah
er allvitende, mest vis.
16. Tenker dere at dere vil få bli sånn uten videre (uten å ha gjennomgått påkjenninger og
vansker), enda Allah ikke (ennå) har gjort tydelig hvem av dere som kjempet (for Allahs sak),
og ikke tok noen andre som sin fortrolige venn foruten Allah, Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم,
og de troende? Og Allah er fullt underrettet om de gjerningene dere gjør.
17. Det passer seg ikke for flergudsdyrkerne å ta seg av Allahs moskeer mens de er vitner til
sin egen vantro. Disses handlinger er bortkastet, og i helvete skal de bo for alltid.
18. Det er kun de som antar troen på Allah og den ytterste dag og forretter tidebønnen og gir
det pålagte bidraget regelmessig og ikke frykter noen andre enn Allah, som kan ta seg av
Allahs moskeer. Det er forventet at disse vil bli av de rettledede.
19. Har dere gjort det å skjenke pilegrimene vann og forvalte den hellige moskeens
opprettholdelse og vedlikehold (en handling) lik den personen (personens handling) som antar
troen på Allah og den ytterste dag og kjemper for Allahs sak? Aldri kan de være like i Allahs
øyne! Og Allah veileder ikke det ondsinnede folk.
20. De som antok troen og utvandret og kjempet for Allahs sak med sin eiendom og sitt liv, de
står høyt på rangstigen hos Allah, og disse er de som har oppnådd målet.
21. Herren deres bebuder dem det gledelige budskapet om nåde fra Ham og (Hans) velbehag
og de paradisene hvori det for dem vil være evige velsignelser,
22. de vil bo i dem for evig og alltid. Sannelig, hos Allah finnes den mektige belønningen.

23. Å, dere troende! Ta ikke fedrene deres og ei heller brødrene deres som vennene deres hvis
de elsker vantroen framfor troen, og den av dere som tar dem til venner, er de som er
ondsinnede.
24. (Kjære høyaktede Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Hvis fedrene deres, sønnene (og døtrene)
deres, brødrene (og søstrene) deres, hustruene deres og (alle de andre) slektningene deres og
den rikdommen som dere har opptjent (med hardt slit), og handel og forretninger hvis tap dere
engster dere for hele tiden, og de boligene som dere liker, er dere kjærere enn Allah og
Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog å kjempe for Hans sak, så bare avvent helt til Allah bringer
befalingen (pinen) Sin. Og Allah veileder ikke det ulydige folk!»
25. Uten tvil har Allah hjulpet dere ved mange anledninger, og (spesielt) på ¤oneyn-dagen,
da deres overtallighet (av soldater) gjorde dere selvsikre. Men så hjalp ikke den
overtalligheten dere i det hele tatt, og jorden ble trang for dere til tross for sin vidstrakte
rekkevidde, så trakk dere dere tilbake ved å snu ryggen til.
26. Allah sendte Sin sjelefred (nåde) over Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troende, og Han
sendte ned (slike) hærskarer (av engler) som dere ikke kunne se, og Han pinte dem som viste
vantro, og dette er de vantros straff.
27. Men selv etter dette godtar Allah angeren til den Han vil (Allah velsigner ham med evnen
til å forsone seg med islam og Sin nådes fokus). Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
28. Å, dere troende! Flergudsdyrkerne er helt urene! De må ikke nærme seg den hellige
moskeen etter dette året deres (etter Mekka-erobringen, det niende året etter utvandringen)!
Og hvis dere engster dere for fattigdom (på grunn av nedgang i handelen), så (ikke bekymre
dere), snart vil Allah gjøre dere rike av Sin velvilje hvis Han vil. Sannelig, Allah er allvitende,
mest vis.
29. (Å, muslimer!) Kjemp også (defensivt) mot dem av skriftens folkI som ikke tror på Allah
og ei heller den ytterste dag, og som ikke anser som forbudt det Allah og Sendebudet Hans
( )صلى ﷲ عليه وسلمhar forbudt, og ei heller omfavner den sanne levemåten (islam), (kjemp mot dem)
helt til de følger og overgir seg (retter seg etter den islamske loven) og betaler skatt med sin
egen hånd.
30. Og jødene sa: «Esra er Allahs sønn!», og de kristne sa: «Messias er Allahs sønn!» Dette er
deres (absurde) ord som de sier med munnen sin, de etterligner deres ord som har vist vantro
før (dem). Måtte Allah tilintetgjøre dem! Hvor hen vandrer de bortvendte?
31. De tok sine skriftlærde og munker som herrer utenom Allah, og også Messias, Marias
sønn! Enda de ikke ble befalt noe annet enn å tilbe alene den ene tilbedelsesverdige Herren;
ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han, langt helligere er Han enn det de likestiller med Ham.
32. De ønsker å slukke Allahs lys ved å blåse det ut med munnen sin. Og Allah godtar ikke
dette, men Han vil ikke noe annet enn å fullkommengjøre lyset Sitt, selv om de vantro skulle
mislike (det).

I

Skriftens folk som bryter fredspakten og satser alt for å gjøre det vanskelig for dere, og som senere allierte seg
med Mekkas vantro under skyttergravsslaget.

33. Han er Den som sendte Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمmed rettledning og sannhetens
levemåte (religion), slik at Han kunne gjøre ham (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمtil den øverste
person over enhver (talsmann av en) levemåte (religion), selv om flergudsdyrkerne skulle
mislike det.
34. Å, dere troende! Sannelig, de fleste av skriftens folks skriftlærde og munker fortærer
andre menneskers eiendom på urett vis, og de skaper hindringer på Allahs vei (de fyller sine
pengeskap med folks formue og hindrer at folk skal bruke sine formuer for å styrke og gjøre
kjent den sanne levemåten [religionen]). Og de som samler seg skatter i hopetall av gull og
sølv og ikke bruker dem for Allahs sak, bebud dem budskapet om en smertelig pine.
35. Den dagen da det (gull, sølv og rikdom) vil bli glødende i helvetes ild, vil de få pannen
sin, siden sin og ryggen sin merket med den (glødende rikdommen), (det vil bli sagt til dem):
«Dette er det (den rikdommen) som dere samlet (til nytte) for deres egen sjel, så smak nå det
(den rikdommen) som dere samlet!»
36. Sannelig, ifølge Allah er månedenes antall tolv (det er skrevet) i Allahs bok
(skjebnebestemt naturlov), helt siden den dagen Han skapte (systemet til) himlene og jorden,
fire av de månedene er fredlyste (rajab, żol-qa‛dah, żol-^ijjah og mo^arram). Dette er den
rette levemåten (religionen), gjør ikke ondt mot deres egen sjel i disse månedene (ved å skitne
hendene deres med å innlede krig og kamp), og kjemp samlet mot flergudsdyrkerne (som
motsvar) slik som de samler seg alle sammen og kjemper mot dere, og vit at Allah i sannhet er
med de gudfryktige.
37. Å forskyve de (fredlyste månedene fram eller tilbake) er kun tillegg i vantroen, de vantro
forvilles ved dette, som gjør dem lovlige i et år og gjør dem ulovlige det andre året, slik at de
kan fullføre antallet (til månedene), som Allah har gjort fredlyste, og lovliggjøre det (den
måneden) som Allah har erklært ulovlig. Illgjerningene deres er blitt gjort attraktive for dem,
og Allah veileder ikke det vantro folk.
38. Å, dere troende! Hva er i veien med dere? Når det blir sagt til dere: «Dra ut (for å kjempe)
for Allahs sak!», så blir dere tunge og bøyer dere mot jorden (det materielle og mindreverdige
i verden). Er dere blitt tilfreds med jordelivet framfor det hinsidige? Men jordelivets gods er
svært lite verd i forhold til det hinsidige.
39. Hvis dere ikke drar ut (for å kjempe), vil Han pine dere med en smertelig pine og bytte
dere ut med et annet folk, og dere vil ikke kunne skade Ham i det hele tatt, og Allah har
fullstendig makt over alle ting.
40. Hvis ikke dere støtter ham (Allahs Sendebud  صلى ﷲ عليه وسلمi kampen for å få islam til å seire,
hva så!), for sannelig, Allah støttet ham da de vantro drev ham ut (av hans hjemby Mekka),
han var den andre av de to (som utvandret) da de begge (Allahs Sendebud  صلى ﷲ عليه وسلمog Abō
Bakr) var i hulen (Thaur), da han sa til følgesvennen sin (Abō Bakr): «Bli ikke sørgmodig!
Sannelig, Allah er med oss!» Da sendte Allah over ham Sin sjelefred og styrket ham med
slike mannskap (av engler) som dere ikke kunne se, og Han gjorde de vantros ord
underlegent, og Allahs ord er alltid overlegent. Og Allah er allmektig, mest vis.
41. Dra ut, (i enhver tilstand om dere er) lette eller tunge, og kjemp for Allahs sak med deres
eiendom og liv, dette er det beste for dere, hvis dere bare visste (hva sannheten er).

42. Hvis fortjenesten (krigsbyttene) hadde vært nær og reisen (kampens reise) lettvint, så ville
visselig de (hyklerne) ha fulgt etter deg. Men den besværlige reisen virket for lang for dem.
Og nå vil de snart sverge ved Allah: «Hvis vi hadde maktet, ville vi visselig ha dratt ut med
dere.» De drukner seg selv (mer og mer) i fortapelsen, og Allah vet at de i sannhet er løgnere.
43. Måtte Allah bevare deg vel (med ære og varsomhet)! Hvorfor ga du dem tillatelse (til å la
være å kjempe) før de også ble synlige for deg som talte sant, og du hadde visst hvem som
løy?
44. De som tror på Allah og den ytterste dag, vil ikke be deg om fritak fra å kjempe med sin
eiendom og sitt liv, og Allah er allvitende om de gudfryktige.
45. Kun de som ikke tror på Allah og den ytterste dag, vil be om tillatelse fra deg (om fritak
fra å kjempe), og hjertet deres er i tvil, og i denne tvilen vingler de tapt i forvirring.
46. Og hvis de (virkelig) hadde hatt til hensikt å dra ut (i kamp), ville de visselig ha gjort klar
(et eller annet) utstyr. Men (sannheten er den at) Allah mislikte (for deres løgn og hykleri) til
og med å se dem stå opp (for kamp), så Han stanset dem (der), og det ble sagt til dem: «Bli
dere sittende sammen med de sittende (dem som unnviker kampen)!»
47. Hvis de hadde dratt ut med dere, ville de kun ha skapt mer skade og uro for dere, og de
ville ha strevd hardt for det (å så splid mellom dere), de ønsker å anstifte uorden (blant dere),
og selv nå er det blant dere (noen) spioner av dem. Og Allah er allvitende om de
ondskapsfulle.
48. Sannheten er at de har vært engasjert i å stifte uorden tidligere også, og de har holdt på
med å smi renker for å velte dine affærer, helt til sannheten kom og Allahs vilje seiret, enda
de mislikte det.
49. Og det finnes også en slik person blant dem som sier: «Gi meg tillatelse (til å sitte hjemme
istedenfor å gå ut i kamp), og sett meg ikke på ildprøven!» Vit! De har falt i ildprøvens hender
(selv), og sannelig, helvete har omsluttet de vantro.
50. Hvis det skjer deg noe godt (eller trøst), plager det dem. Men hvis du får vansker (eller
smerte), sier de: «Vi hadde truffet (våre forføyninger) i saken vår fra før av!» Og de vender
seg bort frydefulle.
51. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Aldri kan det nå oss (noe som helst), unntatt det som
Allah har skrevet for oss, Han er vår velynder, og til Allah alene skal de troende sette sin lit.»
52. Si: «Forventer dere for oss kun én ting av de to godhetene (seier og martyrdød; hvorvidt vi
blir martyrer eller vender tilbake som seierherrer)? Vi forventer derimot for dere (takket være
deres hykleri) at Allah skal ramme dere med en (særskilt) pine fra Ham selv eller ved våre
hender. Så bare avvent dere, vi avventer med dere også (for å se hvilken venting som fører til
et endelig utfall)!»
53. Si: «Gi gladelig eller motvillig, det (den formuen) vil aldri bli godtatt fra dere! Sannelig,
dere er et ulydig folk.»

54. Og det er ingen annen ting som hindrer at deres veldedighets gaver (almisser) blir godtatt,
unntatt at de er fornektere av Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, at de ikke kommer til
tidebønnen uten å vise latskap og mangel på kjærlighet, og at de ikke (engang for Allahs sak)
gir uten å bli misfornøyd.
55. La deg ikke bli forbauset over rikdommen deres og ei heller barna deres. Allah har kun til
hensikt å pine dem i jordelivet ved det (de tingene), slik at sjelen deres blir tatt ut i den
tilstand mens de (fortsatt) er vantro.
56. Og (de er så feige at) de sverger ved Allah på at de er av dere, enda de er ikke av dere,
derimot er de slike folk som er fryktsomme (for at deres hykleri skal bli synlig og utfallet av
det, derfor går de rundt og later som om de er muslimer, for å skjule sitt sanne jeg).
57. (Deres sinnstilstand er at) hvis de hadde funnet et tilfluktssted eller huler eller et sted å gå
i dekning i, ville de ha løpt i full fart tilbake til det, (og de ville ikke ha vært med deg et eneste
øyeblikk, men for øyeblikket er de tvunget, derfor viser de falsk lojalitet).
58. Og noen av dem er slike som kritiserer deg for almissene (almissefordelingen). Hvis det
blir gitt noe av dem (almissene) til dem, føler de seg tilfredse, men hvis de ikke blir gitt noe
som helst av dem (almissene), blir de inderlig sinte.
59. Og hvor bra det hadde vært om de var blitt tilfreds med det Allah og Sendebudet Hans
( )صلى ﷲ عليه وسلمga dem, og sagt: «Allah er mer enn nok for oss, snart vil Allah tildele oss fra Sin
velvilje og Sendebudet Hans! Sannelig, vi er hengivne til Allah alene, (og Sendebudet
 صلى ﷲ عليه وسلمer mellomledd til Ham [Hans mellommann og forvalter], det Hans Hellighet
 صلى ﷲ عليه وسلمtildeler, er faktisk det Allah tildeler. Hadde de vært forankret i denne
trosoverbevisningen og holdt seg unna kritikken, ville det ha vært bedre).»
60. Sannelig, almissene (det pålagte bidraget) er kun for de fattige og de trengende og dem
som er ansatt for å samle dem, og dem i hvis hjerte det er et mål å skape kjærlighet til islam,
og (i tillegg) for å befri menneskers hals (fra slaveriets åk) og for å avlaste byrden til
skyldnere og for Allahs sak og for veifarerne (at det pålagte bidraget brukes på disse, er disses
rett, og dette er sannheten); alt dette er pålagt av Allah. Og Allah er allvitende, mest vis.
61. Og blant disse (hyklerne) er det også slike som sårer (den høyaktede) Profeten
( )صلى ﷲ عليه وسلمog sier: «Han låner øre til alt (tror på alt han hører)!» Si: «Han er godhetens ører
for dere, han tror på Allah og tror på de troende (troendes ord), og han er en nåde for dem av
dere som har antatt troen.» Og de som sårer Allahs Sendebud ( صلى ﷲ عليه وسلمved sine falske
trosoverbevisninger, tvil og skarpe tunger), dem venter en smertelig pine.
62. (Å, muslimer!) Disse (hyklerne) sverger ved Allah overfor dere, slik at de kan gjøre dere
tilfredse, enda Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمhar mer rett til at de gjør Ham tilfreds,
hvis de nå var troende (da hadde de innsett den sannheten og gjort Sendebudet صلى ﷲ عليه وسلم
tilfreds, for å gjøre Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمtilfreds er å tilfredsstille Allah, fordi begges
tilfredshet er det samme).
63. Vet da ikke de at den som motsetter seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, for ham
er helvetes ild (bestemt), som han skal bo i for alltid? Dette er den største vanæren!

64. Hyklerne frykter at det skulle bli sendt ned et slikt kapittel til muslimene som underretter
dem om det som er (skjuler seg) i hjertet deres (hyklernes). Si: «Bare fortsett å gjøre narr!
Sannelig, Allah er i ferd med å gjøre synlig det dere frykter.»
65. Og hvis du spør dem, vil de visselig si: «Vi slår kun av en prat (for tidsfordriv) og har det
moro!» Si: «Holdt dere på med å gjøre narr av Allah og åpenbaringene Hans og Sendebudet
Hans (»?)صلى ﷲ عليه وسلم
66. Kom (nå) ikke med unnskyldninger! Uten tvil er dere blitt vantro etter (å ha vist) troen.
Hvis Vi hadde tilgitt en gruppe av dere, ville Vi (fortsatt) ha pint en annen gruppe, fordi de
var syndere.
67. Hyklerske menn og hyklerske kvinner er fra hverandre (samme sort). De påbyr det urette
og forbyr det rette og holder hendene sine lukket (fra å avse for Allahs sak). De har glemt
Allah, så Han har glemt dem! I sannhet, hyklerne er de ulydige.
68. Allah har lovet hyklerske menn og hyklerske kvinner og de vantro helvetes ild, i den vil
de bo for alltid, den (ilden) er tilstrekkelig for dem, og Allah har forbannet dem, og for dem er
det en evigvarende pine.
69. (Å, hyklere!) Dere er like dem som var før dere. De var langt mektigere enn dere i styrke
og var langt rikere i eiendom og barn. De dro nytte av sin (verdslige) andel. Slik drar dere
nytte av deres andel, slik som folk før dere dro nytte av sin fastsatte andel (av verdslige
fornøyelser), men dere har også (på samme måte) undergitt dere falskheten slik som de
underga seg falskheten. Deres handlinger er null verdt i denne verden og i det hinsidige, og de
er taperne.
70. Har ikke underretningen om dem som var før dem, nådd dem, om Noahs folk og ‛Ād og
Thamōd og Abrahams folk og Midjans innbyggere og de omveltede byenes beboere?
Sendebudene deres kom til dem med klare tegn, (men de var ulydige). Det var ikke lik Allahs
ære å være ondsinnet mot dem, derimot var de mot sin egen sjel ondsinnet (for de fornektet
sannheten).
71. Og de troende menn og de troende kvinner er hverandres velyndere. De påbyr det rette og
forbyr det urette, og de forretter tidebønnen og gir det pålagte bidraget regelmessig, og de er
Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمlydige. Snart vil Allah vise dem nåde. Sannelig, Allah
er allmektig, mest vis.
72. Allah har lovet de troende menn og de troende kvinner hager som det flyter elver under,
de skal bo i dem for alltid, og (Han har lovet dem) rene boliger plassert på særskilte områder i
Edens hager, men Allahs tilfredshet og velbehag (som vil bli skjenket som en enorm
belønning) er større enn alt (alle disse velsignelsene). Dette er den største seieren.
73. Kjære (ærverdige) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمKjemp mot de vantro og hyklerne, og vær streng
mot dem (fordi de krenker freden og menneskerettighetene og er krigerske)! Og deres bolig er
helvete, og det er en svært elendig avslutning på ferden.
74. De (hyklerne) sverger ved Allah at de ikke har sagt noe, enda de uten tvil har sagt
vantroens ord, og de ble vantro etter (å ha vist) sin (tro på) islam, og de hadde til hensikt noe

(flere forbryterske komplotter) som de ikke klarte å gjennomføre. Og de mislikte ikke (av
islam eller Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمhandlinger) noe annet enn at Allah og Sendebudet Hans
( )صلى ﷲ عليه وسلمgjorde dem velstående av Sin velvilje. Hvis de vender om i anger (selv nå), vil
det være det beste for dem. Men hvis de fortsetter å være bortvendt, vil Allah pine dem med
en smertelig pine i både denne verden og i det hinsidige (i begge liv), og det vil ikke være en
eneste velynder og ei heller en hjelper for dem på jorden.
75. Og blant disse (hyklerne) finnes det slike også som inngikk en pakt med Allah: «Hvis Han
tildeler oss (rikdom) av Sin velvilje, vil vi visselig gi almisser (for Hans sak) og visselig bli av
de rettskafne.»
76. Men da Han tildelte dem (rikdom) av Sin velvilje, ble de gjerrige med den, og de vendte
seg bort ved å fjerne seg helt (fra pakten sin).
77. Så Han gjorde hykleriet i hjertet deres til utfallet (av deres gjerrighet) fram til den dag da
de skal møte Ham, fordi de brøt det de hadde lovet Allah, og fordi de pleide å lyve.
78. Vet de ikke at Allah kjenner til deres hemmeligheter og deres hemmelige rådslagninger,
og at Allah er det usettes allviter?
79. De som beskylder de troende som gir almisser med glede og nestekjærlighet (for at de
later som, gir kun for å vise seg fram og er tvunget til å gi), og (beskylder også) de (fattige
muslimene) som intet annet finner enn strevet sitt (å tilby), de (hyklerne) gjør narr av dem
(deres lidenskap for å gi for Allahs sak), Allah vil straffe dem for deres hån, og dem venter
det en smertelig pine.
80. Om du ber om tilgivelse for dem (elendige og uforskammede hyklere som fornærmer din
ære), eller om du ikke ber om tilgivelse for dem, selv om du (av din sjenerøse naturs
tilgivelses og overbærenhets vane) ber om tilgivelse for dem sytti ganger, vil Allah fortsatt
aldri tilgi dem. Dette fordi de fornektet Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og Allah
veileder ikke det ulydige folk.
81. De (hyklerne) som ble igjen (for å slippe å kjempe) på grunn av sin opposisjon til
Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, gleder seg over at de ble sittende igjen, og de mislikte å kjempe med
sin eiendom og sitt liv for Allahs sak. Og de sa: «Dra ikke ut i denne glødende varmen!» Si:
«Helvetes ild er den mest glødende varmen!» Om de bare kunne begripe.
82. De bør le lite og gråte mer (for i det hinsidige skal de gråte mye), dette er lønnen for det
de pleide å begå.
83. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمHvis Allah skulle vende deg tilbake (etter Tabōk-slaget) til en
gruppe av dem (hyklerne) igjen og de skulle be deg om tillatelse til å dra ut (til kamp under en
framtidig kamp), så si: «Nå skal dere aldri dra ut med meg noen gang, og aldri skal dere
kjempe mot en fiende ved min side, fordi dere ble tilfredse av å sitte igjen første gang; bli nå
derfor sittende igjen med dem som blir sittende igjen.»
84. Og forrett aldri begravelsesbønn over noen av dem (hyklerne) som dør, og stå aldri ved
hans grav (fordi hvor du enn setter din fot, der regner det nåde og velsignelse, men disse
fortjener ikke din nåde og velsignelse). Sannelig, de har fornektet Allah og Sendebudet Hans
()صلى ﷲ عليه وسلم, og de døde som ulydige.

85. Og la deg ikke bli forbauset over rikdommen deres og ei heller barna deres. Allah har kun
til hensikt å pine dem i denne verden ved det (de tingene), slik at sjelen deres blir tatt ut i den
tilstand mens de (fortsatt) er vantro.
86. Og når det blir åpenbart et (slikt) kapittel som sier: «Tro på Allah og kjemp sammen med
Sendebudet Hans (»!)صلى ﷲ عليه وسلم, da ber de velstående og innflytelsesrike blant dem om
fritakelse fra deg, og de sier: «La oss være, vi vil bli med dem som sitter igjen tilbake.»
87. De var tilfreds med å bli igjen sammen med dem som blir igjen tilbake av kvinner, barn
og funksjonshemmede, og det er satt segl over hjertet deres, så de begriper ingenting.
88. Men Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de som antar troen sammen med ham, de kjemper med
sin eiendom og sitt liv, og for dem er alt det beste, og de er de som vil oppnå målet.
89. Allah har forberedt hager som det flyter elver under, for dem, de vil bo i dem for alltid,
dette er den kjempemessige seieren.
90. Og noen blant ørkennomadene kom med unnskyldninger (til Profeten )صلى ﷲ عليه وسلم, slik at
de kunne få fritakelse, og de som løy for Allah og Sendebudet Hans (صلى ﷲ عليه وسلم, at de var
troende), satte seg igjen tilbake (ved å forsake kampen helt). Snart vil de som viste vantro
blant dem, bli rammet av en smertelig pine.
91. De gamle (svake) begår ingen synd, og ikke de syke og ei heller slike som ikke finner noe
å gi når de er blitt oppriktige og lojale mot Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم. Man kan
ikke klandre de dydige (de åndelig fullkomne), og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
92. Og heller ikke slike kan klandres som kom til din tjeneste for at du skulle utruste dem (for
kamp, fordi de ikke hadde noe befordringsmiddel selv), og du måtte si: «Jeg finner ikke noe
(ingen ekstra befordringsmiddel) som jeg kan utruste dere med.» De vendte så tilbake (på
grunn av fritakelsen gitt av deg) med øynene fulle av tårer av sorg (fordi de ikke fikk
kjempet). (Triste fordi) at de ikke engang har (såpass rikdom) at de kan ofre det (for å delta i
kampen for sannheten).
93. Kun de kan klandres som ber deg om tillatelse til fritak, enda de er velstående; de er
tilfreds med at de blir igjen sammen med de kvinnene og funksjonshemmede som blir sittende
igjen tilbake. Og Allah har satt segl over hjertet deres, så de vet intet (om hva som er det
virkelige tapet og den sanne vinningen).
94. (Å, muslimer!) De vil komme med unnskyldninger til dere når dere vender tilbake (fra
Tabōk-ekspedisjonen). (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Kom nå ikke med unnskyldninger, vi
vil aldri tro på dere! Allah har gjort oss underrettet om tilstanden deres, og Allah vil se
handlingene deres (i denne verden), og Sendebudet Hans ( صلى ﷲ عليه وسلمvil også se), deretter (i
det hinsidige) vil dere bli brakt tilbake til (Herren, som er) Allviteren om det usette og det
synlige; så vil Han underrette dere om alt det dere pleide å gjøre.»
95. Nå kommer de til å sverge ved Allah overfor dere når dere vender tilbake til dem, for at
dere skal unnskylde dem. Bare overse dem! Sannelig, de er urene, og tilholdsstedet deres er
helvete, lønnen for det de pleide å begå.

96. De sverger overfor dere på at dere skal bli tilfreds med dem. Men (å, muslimer!), hvis dere
blir tilfreds med dem, vil Allah (fortsatt) ikke bli tilfreds med det ulydige folk.
97. (Disse) ørkenboerne er verst i vantro og hykleri, og de er kun verdige til å forbli uvitende
om disse grensene og befalingene (på grunn av sin sterke vantro og hykleri), som Allah har
åpenbart for Sendebudet Sitt ()صلى ﷲ عليه وسلم. Og Allah er allvitende, mest vis.
98. Og blant disse ørkenboerne finnes det også han som anser det han gir (for Allahs sak),
som en bot, og han venter på at tiden skal vende seg mot dere (vansker og elendighet skal
ramme dere), men den (vanskenes og elendighetens) dårlige tids vending er over dem. Og
Allah er allhørende, allvitende.
99. Og blant ørkenboerne finnes det også han som tror på Allah og den ytterste dag, og det
han gir (for Allahs sak), anser han som en måte å komme nær Allah på og en måte å få
Sendebudets ( )صلى ﷲ عليه وسلمnådige skuddbønner (i sin favør) på. Ta dere i akt! Sannelig, det er
en måte å komme nær Allah på for dem, snart vil Allah føre dem inn i Sin nåde. Sannelig,
Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
100. Og foregangsmennene blant utvandrerne og hjelperne, de første til å anta troen, og de
som fulgte dem med åndelig fullkommenhet, tilfreds er Allah med dem alle, og de er (alle)
tilfreds med Ham. Og Han har forberedt hager som det flyter elver under, for dem, de vil bo i
dem i all evighet, dette er den kjempemessige seieren.
101. Og (å, muslimer!) noen blant ørkenboerne omkring dere er hyklere og noen blant
Medinas beboere også, de er urokkelige i hykleriet. Du kjenner ikke dem (til nå), Vi kjenner
til dem, (senere ble Hans Høyhet  صلى ﷲ عليه وسلمgitt kunnskapen om alle hyklerne). Snart vil Vi
pine dem to ganger (i jordelivet)I, så vil de bli brakt tilbake til en mektig pine (på
oppstandelsens dag).
102. Og det er andre som har bekjent sine synder. De har blandet noen fromme handlinger
med misgjerninger (ved feil). Det skal snart skje at Allah vil godta deres anger. Sannelig,
Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
103. Samle inn almissegaver (det pålagte bidraget) fra deres eiendom slik at du kan rense dem
(for synder) ved det (bidraget), og skjenk dem tiltakende velsignelser (i alt, ved denne
rensingen av troen og eiendommen), og be skuddbønn for dem. Sannelig, skuddbønnen din er
sjelero (sjeleroens kilde) for dem. Og Allah er allhørende, allvitende.
104. Vet de da ikke at det i sannhet er Allah alene som godtar Sine tjeneres anger og tar
almisser (det pålagte bidraget og veldedige gaver imot med Sin guddommelige hånd), og at
Allah er den mest Benådende, den evig Nåderike?
105. Og si: «Handle i vei! Snart vil Allah, Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troende se
handlingen deres. Snart vil dere bli brakt tilbake til (Herren, som er) Allviteren om det usette
og det synlige; da vil Han underrette dere om alt det dere pleide å gjøre.»

I

Da det ble gjort kjent for Hans Hellighet  صلى ﷲ عليه وسلمom hyklernes hykleri, og Hans Nåde  صلى ﷲ عليه وسلمropte
navnene deres én etter én og fikk dem til å forlate moskeen under fredagstidebønnen, var dette den første pinen,
og den kom i form av fornedrelse. Den andre pinen var den som kom i form av tilintetgjørelse; befalingen om det
kom seinere.

106. Og det finnes andre hvis sak er utsatt til Allahs (neste) befaling kommer, Han vil enten
pine dem eller godta deres anger. Og Allah er allvitende, mest vis.
107. Og (blant hyklerne finnes også) slike som har bygget seg en moské for å påføre
(muslimene) tap og (for å styrke) vantroen og for å skape splittelse mellom de troende og for å
lage et bakholdsangrepssted for den som fører krig mot Allah og Sendebudet Hans
( )صلى ﷲ عليه وسلمfra før av. Og de vil visselig sverge: «Vi har (bygget denne moskeen med) bare
gode hensikter!» Men Allah bevitner at de i sannhet er løgnere.
108. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمStå aldri noensinne i den (bygningen som de kaller for
moské). Men den moskeen som er blitt grunnlagt på gudsfrykt fra første dag, den har mer rett
til at du står i den. I den er det slike folk som elsker å være rene (fysisk og åndelig), og Allah
elsker dem som forplikter seg til renhet.
109. Hvem er best – den som grunnla sin bygning (moské) på frykt for Allah og Hans
tilfredshet, eller er den (best) som grunnla sin bygning på randen av et falleferdig stup, slik at
den (bygningen) raser ned med ham i helvetes ild? Og Allah veileder ikke det ondsinnede
folk.
110. Deres bygning som de har bygget (og kaller for moské), vil alltid irritere til uro i hjertet
deres (på grunn av tvil og hykleri), med mindre hjertet deres blir revet i stykker (av
vedvarende gnag). Og Allah er allvitende, mest vis.
111. Sannelig, Allah har kjøpt fra de troende deres liv og deres eiendom i bytte med at
paradiset vil være deres. Nå kjemper de for Allahs sak (for å bevare freden), de dreper (kun
under krigen) og blir drept. Allah har pålagt Seg (Sin sjenerøsitets forpliktelse) et høytidelig
løfte i toraen og evangeliet og Koranen. Og hvem er mer tro enn Allah når det gjelder å
oppfylle et løfte? (Å, dere troende!) Vær dere frydefulle over handelen deres som dere har
solgt dere (deres liv og eiendom) for. Og dette er den kjempemessige seieren.
112. De (disse troende som har inngått handelen om det hinsidige med Allah,) som vender om
i anger, er tilbedere, (Allahs) lovprisere, som faster, avholder seg strengt fra verdslige
nytelser, som bøyer seg (for Allah med den ytterste hengivenhet og underdanighet), som
kneler med ansiktet ned (for Ham for å oppnå Hans nærhet), som pålegger det rette og forbyr
det urette, som holder vakt over Allahs (fastsatte) grenser, bebud disse troende det gledelige
budskapet.
113. Det passer seg ikke for Profetens ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troendes ære at de ber om tilgivelse
for flergudsdyrkere, selv om de skulle være nærstående slektninger, etter at det er blitt gjort
tydelig for dem at de (flergudsdyrkerne) er helvetes beboere.
114. Og Abrahams tilgivelsesbønn for sin far (onkel Azar, som oppdro ham) var ikke noe
annet enn et løfte som han hadde gitt ham. Men da det ble gjort klart for ham at han var en
Allahs fiende, tok han sterkt avstand fra ham (han kuttet sin relasjon til ham, og så ba han
aldri for ham igjen). Sannelig, Abraham var medfølende, (pleide å trygle fra Allah med
tåreflom), overbærende.
115. Og det er ikke lik Allahs ære å forville et folk etter at Han har veiledet dem, før Han har
gjort innlysende for dem hva de skal avholde seg fra. Sannelig, Allah er allvitende om alle
ting.

116. Sannelig, Allah alene tilhører kongemakten over himlene og jorden, Han gir liv og
forårsaker død. Og dere har ingen velynder og ei heller hjelper utenom Allah (som kan hjelpe
dere mot Allahs befaling).
117. Sannelig, Allah har vendt Sin oppmerksomhet med nåde mot Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمog
utvandrerne og hjelperne som fulgte ham ( صلى ﷲ عليه وسلمtil og med) i vanskens time (under
Tabōk-slaget), etter (den tilstanden) at det var like før hjertet til en gruppe blant dem snudde
seg (sviktet). Da vendte Han Seg mot dem i nåde og foræring. Sannelig, Han er svært
hjertevarm, evig nåderik mot dem.
118. Og (Han viste også) de tre personene (nåde) hvis avgjørelse ble utsatt, helt til da jorden
til tross for sin store utstrekning ble trang for dem og (selv) sjelen deres ble en påkjenning for
dem og de ble sikre på at det ikke finnes noe tilfluktssted fra Allah (Allahs pine) unntatt å
vende seg til Ham (i anger). Han vendte Seg så i nåde mot dem, for at de skulle ivareta sin
anger. Sannelig, Allah er den mest Benådende, den evig Nåderike.
119. Å, dere troende! Frykt Allah, og hold dere (i lag) med de sannferdige.
120. Det var ikke passende for Medinas beboere og ørkenboerne omkring dem at de vek unna
fra Allahs Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمved å bli igjen tilbake, og ei heller (var det passende for
dem) å ha forkjærlighet for sitt liv framfor hans (hellige) liv. Dette fordi de ikke skulle bli
rammet av tørst, besværlighet og sult for Allahs sak og gå på et sted som gjorde de vantro
rasende, og vinne over fienden (drepe dem, såre dem eller ta krigsbytte), uten å få godskrevet
en rettskaffen handling i bytte mot de vanskene. Sannelig, Allah lar ikke de dydiges lønn gå
tapt!
121. De (hellige krigerne) bruker ikke lite eller stort og ikke krysser de noen dal (for Allahs
sak) uten at det godskrives dem (denne anstrengelsen og reisen), slik at Allah kan belønne
dem bedre for det (enhver slik handling) som de pleide å utføre.
122. Og det er ikke mulig at alle muslimene skulle ha dratt ut (samtidig), men hvorfor skulle
ikke en samling fra enhver gruppe (eller stamme) dra ut for å tilegne seg levemåtens dypere
kunnskap (religionens grundige forståelse og innsikt) og advare folket sitt når de vender
tilbake til dem, slik at de må sikre seg (mot et syndig og ulydig liv)?
123. Å, dere troende! Kjemp mot slike blant de vantro som er i nærheten av dere (dem som
påfører dere og levemåten [religionen] deres skade åpenlyst og direkte, ved å initiere krig og
fiendskap mot dere). Og (kjemp på den måten og på den tiden) at de finner hardhet (styrke og
tapperhet for selvforsvar) i dere. Og vit at Allah er med de gudfryktige.
124. Og når det blir åpenbart et kapittel, sier noen av dem (hyklerne hånende): «Hvem av dere
har fått økt troen av dette kapittelet?» De som har antatt troen, det (kapittelet) har styrket dem
i troen, og de er frydefulle (over denne økningen i troen).
125. Og de som har sykdom i hjertet sitt, deres usedelighet (vantro og hykleri) har det
(kapittelet) gjort mer urent, og de dør som vantro.
126. Ser de da ikke at de blir satt fast i vansker en eller to ganger i løpet av hvert eneste år?
Men fortsatt vender de ikke om i anger, og ei heller tar de til seg formaningen.

127. Og når det blir åpenbart et kapittel, begynner de å se på hverandre (og spør hverandre
med tegn): «Det er vel ikke noen som ser dere?» Så vender de seg bort. Allah har vendt bort
hjertet deres, for de er det folk som intet begriper.
128. Uten tvil har det kommet til dere et (ærverdig) Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمfra deres midte.
Det er tungt for ham ( )صلى ﷲ عليه وسلمnår dere lider. (Å, menneskehet!) Han er inderlig opptatt av
å håpe (på det beste og veiledning) for dere. (Og) han er mot de troende svært hjertevarm,
uendelig nådig.
129. Men hvis de (fortsatt) vender seg bort (selv etter alle disse sjenerøse foræringene), så si:
«Mer enn nok er Allah for meg! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han, til Ham setter jeg min
lit, og Han er Herren over den mektige tronen!»
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
Dette er den vise skrifts vers.
2. Er det merkelig for folk at Vi har sendt åpenbaring til en (fullkommen) mann fra deres
midte: «Advar (villfarne) mennesker (mot Allahs pine), og bebud det gledelige budskapet til
de troende, at det for dem hos Herren deres er et høyt fotfeste (høy rang)!» De vantro sier:
«Sannelig, dette er en soleklar magiker!»
3. Sannelig, Herren deres er Allah, Han som skapte himlene og jorden (øvre og nedre lag av
universet, gradvis) på seks dager (seks tidsperioder eller faser), og som deretter (ifølge Sin
Verdighet med Sin eneveldige autoritet) steg over tronen (etter å ha skapt universet håndhevet
Han Sin befalings system og makt i alle verdener og himmellegemer), Han tilrettelegger alle
affærer (styrer alt ifølge en plan, får alt til å fungere ifølge et system). Ingen kan gå i forbønn
(hos Ham) uten Hans tillatelse. Dette er Allah (den Ærerike, den Allmektige), deres Herre, så
tilbe Ham alene! Tenker dere da ikke dypt etter (for å kunne ta til dere formaningen)?
4. (Å, folk!) Det er til Ham dere alle må vende tilbake, (det er) Allahs sanne løfte! Sannelig,
Han er den som lar skapelsen oppstå, deretter vil Han gjenta den, for at Han skal gi dem som
antok troen og handlet rettskaffent, belønning med rettferdighet. Og de som viste vantro, dem
venter det kokende vann som drikke og en smertelig pine, (en lønn) for at de pleide å vise
vantro.
5. Han er Den som har gjort solen til lyset (lysets kilde) og (lot) månen skinne (ved solen) og
fastsatte faser (hver av de skiftende formene vi ser den lysende delen av månen i, større eller
mindre) for den, for at dere skulle kunne beregne årenes antall og tidsregningen. Allah har
skapt alt dette med en feilfri plan. Han tydeliggjør i detaljer (gjennom disse Sin
skapelsesevnes kosmiske realiteter, Sin Enhet og allmakt) tegnene for det folk som eier viten.
6. Sannelig, (på samme måte) er det tegn i nattens og dagens veksling og i alt det som Allah
har skapt i himlene og på jorden, for det folk som er gudfryktig.
7. Sannelig, de som ikke håper på å møte Oss og er tilfreds med jordelivet og finner det
fyllestgjørende, og de som er forsømmelige mot tegnene Våre,
8. disses bopel er helvete takket være de handlingene som de pleide å utføre.
9. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, dem vil Herren deres lede (til
paradisets hager) takket være troen deres, flyte vil det elver under dem (boligene deres), (disse
boligene vil være) i den evige lykksalighetens hager.
10. Deres skuddbønn vil være (av å se velsignelsene og velværet) i de (hagene): «Hellig er
Du, å, Allah!» Og deres hilsen til hverandre i dem vil være: «Fred!» (eller velkomsthilsenen

fra Allah og englene vil være: «Fred!» for dem). Og deres skuddbønn vil slutte med (disse
ordene): «All lovprisning er for Allah alene, Forsørgeren av alle verdener!»
11. Og hvis Allah skulle framskynde motgang (pinen) for menneskene (de vantro), slik som
de skynder seg med å ønske det gode, da ville visselig levetiden deres ha blitt fullført for dem
(fått en hastig ende, at de skulle dø og havne raskt i helvete). Men Vi lar dem være som ikke
håper på å møte Oss, ravende omkring i blinde i sin oppsetsighet.
12. Og når en (slik) person blir rammet av lidelse, så anroper han Oss liggende på siden, eller
sittende eller stående. Men når Vi fjerner lidelsen hans fra Ham, så går han videre (ved å
glemme Oss) som om han aldri har anropt Oss for lidelsen som rammet ham. Slik har (de
syndige) handlingene som de pleide å utføre, blitt gjort attraktive for dem som overtrer
grensen.
13. Og uten tvil har Vi utslettet (mange) samfunn før dere, da de var ondskapsfulle. Og
sendebudene deres kom til dem med evidente tegn, men de ville ikke anta troen i det hele tatt.
Slik straffer Vi det syndige folk (for deres ugudelige atferd).
14. Deretter gjorde Vi dere til (deres) etterfølgere i landet, slik at Vi (nå) kunne se hvordan
dere ville handle.
15. Og når Våre opplysende åpenbaringer blir resitert for dem, så sier de som ikke håper på å
møte Oss: «Kom med en annen (koran) enn denne Koranen, eller forandre den!» (Kjære
høyaktede Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, si: «Jeg har ingen rett til å gjøre endringer i den på egen hånd,
jeg følger kun det som blir åpenbart for meg. Hvis jeg skulle være min Herre ulydig, så
frykter jeg i sannhet en svær dags pine.»
16. Si: «Hvis Allah hadde villet, da hadde ikke jeg resitert den (Koranen) for dere og ei heller
hadde Han gjort den kjent for dere. Sannelig, jeg har levd blant dere en mannsalder før den
(Koranens åpenbaring), eier dere da ikke forstand?»
17. Hvem er vel mer ondsinnet enn den som oppdikter løgn om Allah eller forsverger
åpenbaringene Hans? Sannelig, synderne vil aldri oppnå framgang.
18. Og de (flergudsdyrkerne) tilber (avgudene) utenom Allah, det som ikke kan skade dem og
ei heller være til nytte for dem, og de sier (som forsvar for sin falskhet): «Disse (avgudene) er
våre forbedere hos Allah!» Si: «Er det Allah dere underretter om (oppspinnet deres at
avgudene er forbedere), noe som Han ikke kjenner (eksistensen) til i himlene og ei heller på
jorden?» Hellig er Han og langt mer høytstående enn det de likestiller med Ham.
19. Og hele menneskeheten var ett samfunn (i begynnelsen), så kom de i uenighet og ble
oppsplittet. Og hvis det ikke hadde vært for et ord som på forhånd var avgjort av Herren din
(at pinen ikke skal bli påskyndet), så ville nok saken vært avgjort mellom dem om alt det de er
uenige om.
20. Og nå sier de (på grunn av denne nådetiden): «Hvorfor er det ikke blitt sendt ned et tegn
til ham (Profeten Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمfra Herren hans?» Si: «Det usette tilhører kun
Allah, så bare avvent, jeg er også med dere blant dem som avventer.»

21. Og når Vi lar menneskene smake herligheten av nåden (Vår) etter at de er blitt hjemsøkt
av lidelse, så (glemmer de Vår gunst og) begynner de med det samme å smi renker mot Våre
tegn. Si: «Snarlig er Allahs straff mot renkesmedene!» Sannelig, Våre utsendte engler skriver
ned alle de renkene dere bedriver.
22. Han er Den som lar dere (skjenker dere evnen til å) reise gjennom land og hav, helt til når
dere går om bord på skip og de (skipene) seiler av sted med folk i gunstig vind og de føler
glede ved det. Men plutselig kommer en voldsom vind som tar dem (skipene), og de
(reisende) blir omringet av (sinte) bølger fra alle kanter, og de begynner å tenke at bølgene har
beleiret dem. Da (på det tidspunktet) anroper de Allah (i den tilstand) der de har viet sin
levemåte (religion) oppriktig til Ham alene, (og de sier): «(Å, Allah!) Hvis du berger oss fra
denne (kjempestore kvalen), vil vi visselig bli av (Dine) takknemlige tjenere!»
23. Men når Allah har berget dem, så begynner de med det samme å være oppsetsige på
jorden på urettmessig vis (akkurat som før). Å, dere mennesker (som er oppsetsige mot
Allah)! (Tapet) deres oppsetsighet (medfører), rammer kun deres egen sjel. Bare nyt
jordelivet, men til slutt må dere vende tilbake til Oss; da vil Vi underrette dere om alt det dere
pleide å gjøre.
24. Jordelivets lignelse er som det vannet som Vi sender ned fra himmelen. Så ved det vokser
jordens grøde kraftig, som både mennesker og kveg spiser. Når jorden tar på seg sin (fulle og
hele) prakt og skjønnhet og blir ferdig pyntet og dens beboere begynner å tenke at de har full
makt over den, da (plutselig) kommer befalingen Vår (om pinen) over den om natten eller
dagen, så gjør Vi den til (en) nedmeid (slette), som om den ikke engang eksisterer dagen før.
Slik tydeliggjør Vi Våre tegn i detaljer for det folk som funderer dypt.
25. Og Allah kaller til fredens hjem (paradiset), og Han veileder hvem Han enn vil til den
rette veien.
26. For slike som handler dydig, er det en vakker lønn, faktisk enda mer (i tillegg). Og
ansiktet deres vil ikke bli formørket med mørke (eller støv) og ei heller med fornedrelse.
Disse er paradisets beboere, de vil bo i det for alltid.
27. Og de som har begått illgjerninger, lønnen deres vil være lik illgjerningene. Og
nedverdigelsen vil legge seg over dem, det vil for dem ikke være en eneste som kan redde
dem fra Allah (Allahs pine). (Det vil være) som om ansiktet deres er dekket med biter av
nattemørket. Disse er helvetes beboere, de vil være i det for alltid.
28. Og den dagen, da Vi vil samle dem alle sammen; deretter vil Vi si til flergudsdyrkerne:
«Hold dere på plassene deres, dere og de dere likestilte med Allah (avgudene)!» Så vil Vi
forårsake en splid mellom dem, og de som de (selv oppdiktet og) likestilte (med Allah), vil si
(til dem): «Dere pleide ikke å tilbe oss!
29. Allah er mer enn nok som vitne mellom oss og dere, for vi var visselig uoppmerksomme
over denne tilbedelsen deres!»
30. På det (skrekkelige) stadiet vil enhver person vurdere det (sannheten om verkene) som han
har sendt fram og vil bli brakt tilbake til Allah, som er deres sanne Herre, og borte vekk vil
det være fra dem alt det de pleide å dikte opp.

31. Si (til dem): «Hvem forsyner dere fra himmelen og jorden (ovenfra og nedenfra)? Hvem
er Herren over hørselen og synet (deres)? Og hvem frambringer det levende fra det døde (gir
liv til det livløse) og frambringer det døde fra det levende (gjør det levende til livløst)? Og
hvem styrer alt (alle kosmiske systemer)?» De vil umiddelbart si: «Allah!» Si: «Frykter dere
da ikke (Ham)?»
32. Dette er Allah (den Veldige, den Allmektige), deres sanne Herre. Hva kan være etter
(denne) sannheten unntatt villfarelse? Hvor er det dere blir vendt bort hen?
33. Slik ble din Herres dom fastslått som sann over dem som viste ulydighet, at de ikke
kommer til å anta troen.
34. Spør (dem): «Finnes det noen blant dem dere likestiller (med Allah, deres selvlagde
avguder), som lar skapelsen oppstå og deretter gjenskaper den (etter livets utslettelse)?»
Si: «Allah alene innleder skapelsen (bringer livet til eksistens fra intet), deretter vil Han gjenta
den (også). Hvor hen farer dere vill?»
35. Spør (dem): «Finnes det noen blant dem (deres selvlagde avguder som) dere likestiller
(med Allah), som kan veilede til sannheten?» Si: «Allah alene veileder til sannheten (den
sanne levemåten)! Hvem har da mer rett til å bli adlydt, Han som veileder til sannheten, eller
han som ikke engang finner veien selv med mindre han blir vist veien (blir båret fra et sted til
et annet, slik som flergudsdyrkerne pleide å bære på sine avguder når de hadde behov for
det)? Hva er i veien med dere? Hvordan er det dere tar avgjørelser?»
36. Og de fleste av dem følger kun formodninger. Sannelig, formodninger er til ingen nytte
mot sannheten. I sannhet, Allah er allvitende om alt det de gjør.
37. Denne Koranen er ikke slik at den ble dannet av noe annet enn Allah (Allahs
åpenbaringer), faktisk er den stadfesteren av det (de skriftene) som ble (åpenbart) før den, og
er en utdypning av det som er (Allah har) skrevet (i den beskyttede tavlen eller i lovens
lovbestemmelser). Det er ingen tvil om den (dens sannhet), (den) er fra alle verdeners Herre.
38. Sier de: «Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمhar selv oppdiktet den?» Si: «Så bring vel et (eneste)
kapittel lik dens og kall (for deres egen hjelp) på alle dem dere makter, utenom Allah, hvis
dere nå er sanne!»
39. Nei, sannelig! De forsverger det (Allahs ord) hvis kunnskap de ikke engang kunne
omfatte, og ennå hadde ikke dens sannhet vist seg klart for dem. Slik forsverget også de som
var før dem (sannheten), og se hva enden ble for de ondsinnede.
40. Og noen blant dem vil anta troen på den, mens andre av dem ikke vil anta troen på den.
Og Herren din kjenner best til ufredsstifterne.
41. Og hvis de forsverger deg, så si: «For meg er min handling, og for dere er handlingen
deres! Dere er ikke ansvarlige for det jeg gjør, og jeg er ikke ansvarlig for hva dere gjør.»
42. Og blant dem er det noen som er lutter øre (iøynefallende, på overflaten), men vil du få de
døve til å høre, enda de ikke har noen forstand?

43. Og blant dem er noen som ser på deg (iøynefallende, på overflaten), men vil du få de
blinde til å se veien, enda de ikke eier synssans?
44. Sannelig, Allah er ikke ondsinnet mot menneskene i det hele tatt; derimot gjør
menneskene ondt mot sin egen sjel.
45. Og den dagen Han samler dem, (vil de føle det) som om de ikke var på jorden mer enn en
time av dagen, de vil gjenkjenne hverandre. Sannelig, tapere er de som forsverget møtet med
Allah, og de ble ikke rettledede.
46. Og om Vi enten skulle vise deg noen del av den (pinen i verden) som Vi lover dem (og Vi
vil la dem smake den i løpet av din velsignede levetid), eller om Vi løfter deg tilbake, så må
de vende tilbake til Oss (uansett). Allah er (selv) vitne til alt det de gjør.
47. Og det har kommet et sendebud for ethvert samfunn, og da sendebudet deres var
ankommet (med klare tegn, men de fornektet det til tross for det), da ble det mellom dem
dømt med rettferd, og det vil ikke bli gjort dem noe ondt (på dommens dag vil det være på likt
vis; de vil ikke lide urett).
48. Og de sier (hånende): «(Å, dere muslimer! Si oss,) når vil dette løftet (om pinen) bli
oppfylt, hvis dere er sannferdige?»
49. Si: «Jeg er ikke herre over noe vinning eller tap for meg selv, unntatt i den grad Allah vil.
Det er en fastsatt tidsfrist for ethvert samfunn, så når deres fastsatte tid er inne, kan de ikke
forsinke den et eneste øyeblikk og ei heller forsere den.»
50. Si: «(Å, vantro!) Tenk nå litt etter, hvis pinen Hans hadde kommet over dere (plutselig) i
løpet av natten eller om dagen, (hva ville dere gjøre da)? Hva er det av den som synderne
ønsker framskyndet?
51. Kommer dere til å anta troen på den når den (pinen) har overgått dere? (Da vil det bli sagt
til dere:) 'Nå (antar dere troen, det er til ingen nytte på dette tidspunktet!), enda dere pleide å
be (hånlig) om framskyndelse for denne (pinen).'»
52. Deretter vil det bli sagt til de (disse) ondsinnede: «Smak nå på den evigvarende pinen,
dere vil ikke få noen annen lønn enn de handlingene dere pleide å utføre.»
53. Og de spør deg: «Er det (ordet om den evigvarende pinen) virkelig sant?» Si: «Ja, ved
Herren min, sannelig, det er fullstendig sant! Og dere kan ikke forhindre (Allahs vilje med
deres fornektelse).»
54. Og hvis enhver ondsinnet person hadde i sin eie alt (all den formuen) som finnes på
jorden, ville han visselig ha gitt det for å løskjøpe seg fra pinen. Og slike vil skjule sitt
samvittighetsnag når de ser pinen, og det vil bli dømt mellom dem med rettferd, og det vil
ikke bli gjort dem noe ondt.
55. Vit! Sannelig, Allah tilhører alt det som i himlene og på jorden er. Ta dere i akt! Sannelig,
Allahs løfte er sant, men de fleste av dem vet det ikke.
56. Han er Den som gir liv og forårsaker død, og til Ham alene må dere vende tilbake.

57. Å, menneskehet! Sannelig, det har kommet formaning til dere fra Herren deres og
legemiddel for alle de sykdommene som er (skjuler seg) i brystet (hjertet), og veiledning og
nåde for de troende.
58. Si: «(Alt dette er) takket være Allahs velvilje og nåden Hans (som er blitt forært dere
gjennom Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap), så muslimene bør fryde seg over det.
Det er langt bedre enn alt det de samler i haug (av velstand og rikdom).»
59. Si: «Vel, si meg, den (rene) forsyningen som Allah har nedsendt for dere, noe av den
erklærer dere ulovlig og noe lovlig.» Si: «Var det noe Allah ga dere tillatelse til å gjøre, eller
oppdikter dere løgn om Allah?»
60. Og hva tenker slike om oppstandelsens dag som dikter opp løgn om Allah? Sannelig,
Allah er full av velvilje mot menneskene, men de fleste av dem viser ikke takknemlighet.
61. Og (å, høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, i hvilken tilstand du enn er, og hvor mye du enn
resiterer av Koranen fra Ham, og (å, dere Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمsamfunn!) hvilken
handling dere enn utfører, så er Vi vitne og våker over dere når dere er engasjert i den. Og det
er ingenting lik en støvpartikkel som er skjult for din Herre (Herres viten) på jorden og ei
heller i himmelen, og ikke noe mindre enn den (støvpartikkelen) heller og ei heller noe større
som ikke er (skrevet ned) i den klare boken (den beskyttede tavlen).
62. Ta dere i akt! Sannelig, Allahs hjertevenner, over dem er det ingen frykt, og ei heller vil
de være sørgmodige.
63. (De hjertevennene er) de som antok troen og forholdt seg til gudfryktigheten (livet ut).
64. De får det gledelige budskapet i jordelivet (om ære og anerkjennelse, og guddommelige
inspirasjoner gjennom fromme drømmer) og i det hinsidige (om tilgivelse og forbønn, og de
vil få nyte det herlige synet av Allah), Allahs ord endrer seg ikke, dette er den kjempemessige
seieren.
65. Og (å, høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, måtte ikke deres (fiendtlige) ord gjøre deg trist.
Sannelig, all ære og makt tilhører Allah (Han gir det Han vil, til hvem Han enn vil), Han er
den Allhørende, den Allvitende.
66. Vit! Sannelig, alle i himlene og alle på jorden tilhører Allah (de er Hans tjenere). Og de
som tilber noe (avgudsstatuer) utenom Allah, de følger (i virkeligheten) ikke engang (sine
oppdiktede) likestilte (med Allah). De følger kun (sine) antakelser, og de driver kun med
feilgjetninger.
67. Han er Den som skapte natten for dere for at dere skulle hvile i den, og skapte dagen som
lysende (for at dere skulle kunne arbeide i den). Sannelig, i dette er det tegn for det folk som
lytter (nøye).
68. De sier: «Allah har avlet en sønn (for Seg)!» (Enda) helligere er Han enn det, Han er den
Selvtilstrekkelige, Ham tilhører alt som i himlene og alt som på jorden er. Dere har ikke noe
bevis for det (falskhetens ord) dere sier; sier dere om Allah det dere ikke engang vet noe om
(selv)?

69. Si: «Sannelig, de som dikter opp løgn om Allah, vil aldri oppnå framgang!»
70. Det er (noen få dagers) nytelse i jordelivet; deretter må de vende tilbake til Oss, så vil Vi
la dem smake streng pine for den vantro de pleide å vise.
71. Og resiter for dem historien om Noah da han sa til folket sitt: «Å, mitt folk (Kains barn)!
Hvis min tilstedeværelse og min formaning til dere med Allahs vers er tungt for dere, så (vit
at) jeg har satt min lit til Allah alene (og jeg frykter ikke dere). Samle dere sammen, og gjør
planen deres håndfast (mot meg), og ta med dere deres (oppdiktede) likestilte (med Allah, og
tenk såpass), etter dette blir ikke noen som helst del av planen deres tilslørt for dere; gjør
derpå hva dere vil mot meg, og gi (meg) ikke noen nådetid.
72. Men hvis dere vender bort (fra min formaning), så har ikke jeg bedt dere om noen lønn,
min lønn er kun Allahs (sjenerøsitets) forpliktelse, og det er meg befalt at jeg skal forbli (Hans
befaling) underdanig.»
73. Men de (folket hans) forsverget ham; så berget Vi ham og dem som var sammen med ham
i arken (fra syndflodens pine), og Vi gjorde dem til etterfølgere (på jorden), og Vi druknet
dem som forsverget Våre åpenbaringer. Se hvordan enden ble for dem som ble advart.
74. Vi sendte derpå (mange) sendebud til deres folk etter ham, og de kom til dem med
innlysende tegn, men de var (heller) ikke slik at de antok troen på det de hadde forsverget fra
før. Slik setter vi segl over hjertet til dem som overtrer grensen.
75. Senere, etter dem, sendte Vi Moses og Aron til farao og hans høvdinger med Våre tegn,
men de viste hovmod, og de var et syndefullt folk.
76. Da sannheten kom til dem fra Oss, sa de: «Sannelig, dette er soleklar magi!»
77. Moses sa: «Sier dere om sannheten (noe slikt) når den har kommet til dere? (Åpne vettets
og forstandens øye og se), er dette magi? Og magikerne vil aldri oppnå framgang.»
78. De sa: «(Å, Moses!) Har du kommet til oss av den grunn for å vende oss fra den veien
som vi så våre fedre følge, og for at dere begge skal få overtaket i landet (Egypt)? Og vi
kommer ikke til å tro på dere to.»
79. Og farao sa: «Bring meg enhver dyktig magiker!»
80. Da magikerne ankom, sa Moses til dem: «Kast alle de tingene som dere vil kaste fram.»
81. Da de hadde kastet (fram sitt tau og sine staver), sa Moses: «Hva dere enn har brakt med
dere, er magi. Sannelig, Allah vil med det samme bevise det som falskt. Sannelig, Allah
bringer ikke i orden de ufredsstifternes verk.»
82. Og Allah fastslår sannheten som sann ved Sine ord, enda de syndige skulle mislike det.
83. Men det var ingen andre enn noen få ungdommer fra folket hans som antok troen på
Moses, av frykt for farao og høvdingene hans, for at disse skulle sette dem i vanskeligheter.
Og sannelig, farao var en svært grusom enehersker og lovovertreder i landet (Egypt), og han
var i sannhet av dem som overtrer grensen (i ondskap).

84. Og Moses sa: «Å, folket mitt! Hvis dere har antatt troen på Allah, så sett deres lit kun til
Ham, hvis dere nå er sanne muslimer (Allah underkastede).»
85. De sa: «Til Allah alene har vi satt vår lit! Å, Herren vår, gjør oss ikke til et offer for det
ondsinnede folk!
86. Og berg oss med Din nåde fra det vantro folk!»
87. Og Vi åpenbarte følgende for Moses og broren hans: «Forbered dere to noen hus for folket
deres i Egypt (Egypts by), og lag husene deres vendt i bønneretningen (for å forrette
tidebønnen), og forrett (deretter) tidebønnen, og bebud det gledelige budskapet (om hjelp og
seier) til de troende.»
88. Og Moses sa: «Herren vår! Sannelig, Du har gitt farao og høvdingene hans glitrende prakt
og rikdom (i overflod) i jordelivet. Herren vår, (har Du gitt dem alt dette) for at de skal
forville (folk) fra Din vei (noen ganger ved å friste dem, andre ganger ved å skremme dem)?
Herren vår, ruiner rikdommene deres, og forherd hjertet deres (til de grader) at de ikke skal
anta troen, helt til de ser den smertelige pinen.»
89. Allah sa: «Sannelig, begge deres bønn er blitt oppfylt, vær dere begge stø, og følg ikke
slikes vei som ikke eier kunnskap.»
90. Og Vi lot Israels barn krysse havet. Farao og hæren hans forfulgte dem med tyranni,
ondskap og fiendtlighet, helt til han holdt på å drukne; (da) sa han: «Jeg antar troen på at det
ikke er noen som er tilbedelsesverdig unntatt Han som Israels barn har antatt troen på, og jeg
er (fra og med nå) av muslimene (Allah underkastede)!»
91. (Allah svarte ham): «Nå (antar du troen?), enda du viste konstant ulydighet før og du var
av ufredsstifterne.
92. (Å, farao!) I dag skal vi berge din (livløse) kropp, for at du skal være et (advarsels-) tegn
for dem som kommer etter deg. Men sannelig, de fleste folk er forsømmelige med (å begripe)
Våre tegn.»
93. Og uten tvil, Vi ga Israels barn et godt sted å bo, og Vi forsynte dem med ren forsyning.
De var ikke uenige om noe før kunnskapen og visdommen kom til dem. Sannelig, Herren din
vil dømme mellom dem på oppstandelsens dag i de sakene som de var uenige om.
94. (Å, du som lytter til disse ordene!) Hvis du i det hele tatt er i tvil om denne (skriften), som
Vi har nedsendt til deg (gjennom Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمVårt), så spør dem (om Koranens
ekthet) som resiterer skriften (Allahs skrift) fra før din tid. Sannelig, sannheten har kommet til
deg fra Herren din, bli derfor aldri av dem som tviler,
95. og bli aldri av dem som forsverger Allahs åpenbaringer, for da vil du bli av taperne.
96. (Å, høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, de som din Herres ord er blitt sant for, vil
aldri tro,

97. selv om det skulle komme alle mulige tegn til dem, til og med om de hadde sett den
smertelige pinen også.
98. Hvorfor har det ikke vært noen annen by som har antatt troen og fått nytte av troen sin,
bortsett fra (byen til) Jonas' folk? Da de (byen Ninives folk før pinens nedsending) antok
troen (kun av å ha sett dens tegn), fjernet Vi fra dem den fornedrende pinen (til og med) i
jordelivet, og Vi lot dem benytte seg av fortjenesten for en tid.
99. Og hvis Herren din hadde villet, ville visselig enhver på jorden ha antatt troen, absolutt
alle sammen, (når ikke Herren tvang dem til å bli troende alle mann), skal da vel du tvinge
dem helt til de blir troende?
100. Og ingen person makter å tro (på egen hånd) uten Allahs tillatelse. Han lar vantroens
urenhet falle over dem som ikke tar i bruk forstanden (for å forstå sannheten).
101. Si: «Se, dere, det som er av Allahs allmakts tegn i (det grenseløse kosmos av) himlene og
på jorden!» Men disse tegnene (og de sendebudene) som advarer (mot Allahs pine), kan ikke
gagne slike som ikke har noen intensjon om å anta troen.
102. Venter disse på (slike elendige) dager som har overgått dem som var før dem? Si: «Bare
avvent, jeg er også med dere blant dem som avventer!»
103. Så Vi berger Våre sendebud og dem som antar troen på den måten, det er Vår
sjenerøsitets forpliktelse at Vi berger de troende.
104. Si: «Å, menneskehet! Hvis dere er i den minste tvil om min levemåte (levemåtes
[religions] ekthet), så (vit): Jeg tilber ikke de avgudene som dere tilber utenom Allah. Men jeg
tilber Ham som får dere til å dø, og det er meg befalt at jeg (alltid) skal være av de troende.
105. Og (det er meg befalt): Bevar deg for all falskhet og vend ansiktet ditt
(rettet fullstendig) mot levemåten (religionen)! Og bli aldri av flergudsdyrkerne!»
106. (Denne befalingen blir gitt til den muslimske nasjonen gjennom Allahs Sendebud
)صلى ﷲ عليه وسلم: «Og tilbe ikke utenom Allah disse (avgudene), som ikke kan gagne deg og ei
heller skade deg. Hvis du gjør så, vil du på det tidspunktet være av de ondsinnede.»
107. Og hvis Allah rammer deg med noen lidelse, så kan ingen fjerne den unntatt Han. Og
hvis Han har til hensikt å gjøre deg noe godt, så kan ingen tilbakevise velviljen Hans. Han lar
Sin velvilje nå hvem Han enn vil av Sine tjenere. Og Han er den mest Tilgivende, den evig
Nåderike.
108. Si: «Å, menneskehet! Sannelig, sannheten har kommet til dere fra Herren deres. Den
som omfavner rettledningen, han omfavner rettledningen kun for sin egen nytte. Og den som
blir villfaren, han blir villfaren kun for sin egen undergang. Og jeg er ikke oppsynsmann over
dere (at jeg skal få dere på rettledningens vei med strenghet).»
109. (Kjære elskede Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمFølg det som blir åpenbart for deg, og forbli
tålmodig, helt til Allah treffer en avgjørelse. Og Han er den beste av alle dommere.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
(Dette er) den skriften hvis vers er faste, derpå forklart i detaljer fra En (Herren) som er mest
vis, velunderrettet:
2. Ikke tilbe noen andre utenom Allah! Sannelig, jeg er for dere en advarer og et gledens
budskaps budbringer fra Ham,
3. og at dere skal søke tilgivelse fra Herren deres, vend deretter i anger til ham (med et sant
hjerte). Han vil holde dere fornøyd med en utmerket forsyning inntil en bestemt tid, og Han
vil gi enhver overlegen (åndelig fortrinnlig) belønning for hans (åndelige) overlegenhet (man
vil få større belønning og høyere rang ifølge sine rettskafne handlinger og sin oppriktige
innsats). Og hvis dere vender bort, så frykter jeg en svær dags pine for dere.
4. Til Allah må dere vende tilbake. Han har fullstendig makt over alle ting.
5. Vit! Sannelig, de (vantro) folder sammen brystet (hjertet) sitt, for at de skal kunne skjule
(sitt hjertes tilstand) fra Ham. Ta dere i akt! Selv når de dekker seg (kroppen) med klærne
sine, (på det tidspunktet) vet Han også alt det de skjuler, og det de legger fram.
Sannelig, Han er allvitende om det som befinner seg (skjult) i hjertet.
6. Og det finnes ingen bevegelig skapning (levende vesen) på jorden, hvis forsyning ikke er
Allahs (sjenerøsitets) forpliktelse. Han kjenner til dens værested og hvor den vil bli betrodd;
alt er (skrevet ned) i en klar bok (den beskyttede tavlen).
7. Og Han er Den som skapte himlene og jorden (øvre og nedre lag av universet, gradvis) på
seks dager (seks tidsperioder eller faser av skapelse og evolusjon). Og Hans autoritets trone
var på vann (før jordens skapelse, og av vann skapte Han alle livstegn og dere), slik at Han
kunne teste hvem av dere som er best med hensyn til handlinger. Og hvis du skulle si:
«Sannelig, dere vil bli gjenopplivet etter døden», vil de vantro visselig si: «Dette er intet annet
enn soleklar magi!»
8. Og hvis Vi utsetter pinen for dem til noen fastsatte dager, vil de visselig si: «Hva er det som
holder den igjen?» Ta dere i akt! Den dag da den (pinen) vil komme over dem, vil den ikke bli
avverget fra dem, og den (pinen), som de pleide å latterliggjøre, vil omringe dem.
9. Og hvis Vi lar mennesket smake nåde fra Oss og Vi derpå (av en eller annen grunn) trekker
den tilbake, blir han svært skuffet (og) utakknemlig.
10. Og hvis Vi lar ham smake noen gunst etter den lidelsen som nådde ham, sier han visselig:
«Borte er alle mine smerter fra meg!» Sannelig, han blir svært lykkelig (og) skrytende,
11. unntatt de som forble tålmodige og fortsatte å handle rettskaffent, for disse venter
tilgivelse og en stor belønning.

12. Hvordan kan det være mulig at du utelater en del av det som er åpenbart for deg, og at (det
hellige) brystet ditt blir trangt av det (den tanken) at de vantro sier: «Hvorfor ble det ikke
sendt ned en skatt til ham (Profeten Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, eller hvorfor har det ikke
kommet en engel sammen med ham?» (Å, storartede Sendebud صلى ﷲ عليه وسلم, dette er ikke
mulig!) Du er kun en advarer (du har ikke kommet for å friste noen med det verdslige og ei
heller for å straffe noen), og Allah er formynder over alle ting.
13. Sier de vantro: «Sendebudet har oppdiktet Koranen selv!» Si: «Så bring vel ti like
oppdiktede kapitler, og anrop hvem dere enn makter, utenom Allah (for hjelp), hvis dere nå er
sanne!»
14. (Å, muslimer!) Hvis ikke de godtar utfordringen deres, så vær fullt forvisset om at
Koranen er åpenbart kun med Allahs viten, og at ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han.
Så vil dere nå være (stø på føttene) for islam?
15. De som ønsker seg kun jordelivet og dets forskjønnelse (og stas), dem gir Vi deres
handlingers lønn fullt ut i denne verden, og det blir ikke redusert noe som helst i deres
(verdslige) vederlag.
16. Disse er de som ikke har noe (noen andel) i det hinsidige, unntatt (helvetes) ild. Og alt det
de bedrev i jordelivet, blir null verdt (som belønning i det hinsidige), og alt det de pleide å
gjøre, blir falskt og verdiløst (fordi de har fått sitt vederlag fullt ut i jordelivet, og ingenting
blir igjen for deres del i det hinsidige, for dette var ikke deres mål).
17. Den som holder seg til et innlysende bevis fra Herren sin, og som det har kommet et vitne
(Koranen) fra Allah for å støtte og bestyrke – og før det (har også kommet) skriften (toraen)
til Moses, som var en veileder og en nåde –, disse er de som antar troen på den (Koranen).
Kan vel disse og den personen av de vantro gruppene som er dens (Koranens) fornekter,
(være like) når helvetes ild er hans møtested? Og (å, du som lytter til disse ordene!) du bør
ikke engang være i den minste tvil om den! Sannelig, den (Koranen) er sannheten fra Herren
din, men folk flest tror ikke.
18. Og hvem er mer ondsinnet enn den som dikter opp løgn om Allah? Slike vil bli framstilt
hos Herren sin, og vitnene vil si: «Disse er de som diktet opp løgn mot Herren sin.» Vit!
Allahs forbannelse er over de ondsinnede,
19. som hindrer (andre) fra Allahs vei og leter etter krokveier på den, og som er fornektere av
det hinsidige.
20. Disse kan aldri forhindre (Allahs vilje fra å skje) på jorden, og ikke er det noen velyndere
for dem utenom Allah. Pinen vil bli gjort fordoblet for dem fordi de ikke maktet å høre og ei
heller se (sannheten).
21. Disse er de som har påført sin sjel tap, og borte vekk fra dem er det de pleide å dikte opp.
22. Det er helt sant at det i sannhet er disse som vil være de største taperne i det hinsidige.
23. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent og er ærbødige overfor Herren sin, de
er paradisets folk, de vil bo i det for alltid.

24. Begge partenes (de vantros og de troendes) eksempel er som den blinde og døve (i
motsetning til) den seende og hørende. Er begges tilstand den samme? Vil dere da fortsatt
ikke godta formaningen?
25. Og sannelig, Vi sendte Noah til folket hans, (han sa til dem): «Jeg er sendt som en tydelig
advarer for dere
26. om at dere ikke skal tilbe noen andre enn Allah! Jeg frykter en smertelig dags pine for
dere!»
27. De vantro høvdingene og storkarene blant folket hans sa: «Vi ser deg ikke som noe annet
enn et vanlig menneske som oss, og vi har ikke sett noen (fornem person) følge deg unntatt
dem som har overfladiske meninger, som er underlegne og laverestående (de har begynt å
følge deg uten å tenke seg om). Og vi ser ikke noen overlegenhet og suverenitet i dere overfor
oss (makt og autoritet, rikdom og velstand, at en fornem person har sluttet seg til dere, eller
noe lignende); derimot anser vi dere som løgnere!»
28. Noah sa: «Å, folket mitt! Vel, si meg: Hvis jeg holder meg til et innlysende bevis fra
Herren min og Han har skjenket meg (særskilt) nåde fra Seg, men den er gjort skjult for dere
(som blinde), kan vi da pålegge dere den med tvang, enda dere misliker den?
29. Og å, mitt folk! Jeg forlanger ingen rikdom av dere for denne (invitasjonen og
videreformidlingen av budskapet), lønnen min er kun Allahs (sjenerøsitets) forpliktelse. Og
jeg kommer ikke til å drive vekk de (fattige og nødlidende for deres skyld) som har antatt
troen, (anse ikke dere dem som æreløse, det er de som i virkeligheten er ærverdige). Sannelig,
de vil bli velsignet av møtet med Herren sin, faktisk ser jeg i sannhet dere som uvitende folk
(slike som ikke tenker etter).
30. Og å, folket mitt! Hvis jeg skulle drive dem vekk, hvem skulle da hjelpe (redde) meg fra
Allah (Allahs vrede)? Tenker dere da ikke dypt nok etter?
31. Og jeg sier ikke til dere at jeg har Allahs skatter (at jeg er svært velstående), og heller ikke
at jeg kjenner til det usette (uten Allahs åpenbaring), og jeg sier heller ikke at jeg er en engel
(at jeg er ikke et menneske, invitasjonen min er ikke basert på mirakler), og ikke sier jeg om
dem som øynene deres anser som laverestående, at Allah aldri vil gi dem det gode (det ligger i
Allahs hånd og enhvers del), Allah vet best om det som befinner seg i hjertet deres, (hvis jeg
skulle si noe i strid med dette), ville jeg i sannhet ha vært av de ondsinnede med en eneste
gang.»
32. De sa: «Å, Noah! Sannelig, du har kranglet med oss, og du har kranglet med oss mye, så
bring nå over oss den (pinen) som du lover oss, hvis du (virkelig) er av de sannferdige!»
33. Noah sa: «Den (pinen) vil kun Allah bringe over dere hvis Han vil, og dere kan ikke
forhindre (Hans vilje).
34. Og min formaning vil ikke engang gi dere nytte, selv om jeg skulle ha til hensikt å
formane dere, hvis Allah har besluttet å la dere fare vill; Han er Herren deres, til Ham vil dere
bli brakt tilbake.»

35. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSier disse: «Sendebudet har oppdiktet den
(Koranen) selv!»? Si: «Hvis jeg har diktet den opp, da vil (belastningen til) min synd være
over meg, og jeg er skyldfri for de syndene som dere begår.»
36. Og det ble åpenbart for Noah: «Nå vil aldri noen (flere) av ditt folk tro unntatt dem som
har antatt troen til nå. Bli du ikke trist av det de gjør (forsverging og latterliggjøring).
37. Og bygg du en ark ifølge Vår ordre og for Våre øyne, og tal ikke til Meg om de
ondsinnede, de skal i sannhet druknes.»
38. Og Noah begynte med å bygge arken, og hver gang høvdingene fra folket hans gikk forbi,
pleide de å gjøre narr av ham. Noah pleide å svare: «Hvis dere gjør narr av oss (i dag), så vil
vi også gjøre narr av dere (i morgen) slik som dere gjør narr nå.
39. Og snart vil dere få vite hvem pinen kommer over (i jordelivet), en pine som vil
nedverdige og vanære ham, og (deretter) hvem den evigvarende pinen vil komme over (i det
hinsidige).»
40. Da befalingen (pinen) Vår kom og ovnen begynte å sprudle med kraft (som vannkilder),
sa Vi: «(Å, Noah!) Ta om bord i arken et par av alle arter (hankjønn og hunkjønn) og familien
din, unntatt den som ordet (om tilintetgjørelsen) er blitt forhåndsbestemt for, men (ta med
deg) dem som har antatt troen.» Men det var bare noen få som antok troen med ham.
41. Noah sa: «Stig om bord i den, i Allahs navn er dens seilas og dens ankerplass. Sannelig,
Herren min er mest tilgivende, evig nåderik.»
42. Og arken seilte med dem gjennom (rasende) bølger som fjell, og Noah ropte på sønnen
sin, og han var atskilt fra ham (han stod med de vantro): «Å, min sønn! Stig om bord med oss,
og vær ikke sammen med de vantro!»
43. Han sa: «Jeg skal med det samme søke ly i et fjell (istedenfor å stige om bord i arken), det
vil berge meg fra vannet.» Noah sa: «Det finnes ingen som kan berges fra Allahs pine i dag,
unntatt den Han viser nåde!» I dette øyeblikket kom det en (rasende) bølge mellom dem
begge (far og sønn), og han ble av dem som druknet.
44. Og det ble befalt (da alt hadde druknet og blitt tilintetgjort unntatt Noahs ark): «Å, du
jord, oppsluk vannet ditt! Og å, du himmel, stans nedbøren din!» Og vannet tørket inn, og
befalingen ble fullbyrdet, og arken kom til hvile på fjellet al-Jōdi, og det ble sagt: «Langt
vekk med de ondsinnede (fra nåden)!»
45. Og Noah anropte Herren sin, og han sa ydmykt: «Herren min! Sannelig, sønnen min er jo
av familien min, og sannelig, løftet Ditt er sant, og Du er den beste Dommeren av alle
dommere.»
46. Allah sa: «Å, Noah! Sannelig, han er ikke av familien din, for handlingene hans var ikke
rettskafne. Så spør Meg ikke om det du ikke har viten om. Jeg formaner deg at du ikke må bli
av de ufornuftige.»
47. Noah sa ydmykt: «Herren min! Jeg søker vern hos Deg mot å spørre Deg om det jeg ikke
har viten om, og hvis ikke Du tilgir meg og viser meg nåde, vil jeg bli av taperne.»

48. Det ble sagt: «Å, Noah! Gå fra borde (fra arken) med fred og velsignelser fra Oss, som er
over deg, og med de gruppene som er med deg. Og der vil komme slike grupper som Vi vil
forsyne (med verdslige velsignelser); deretter vil det nå dem en smertelig pine fra Oss.»
49. Denne (historien) er fra det usettes underretninger, som Vi åpenbarer for deg; før dette
kjente ikke du til dem og ei heller folket ditt. Så forbli tålmodig! Sannelig, den beste enden
tilhører de gudfryktige.
50. Og til (folket) ‛Ād (sendte Vi) broren deres Eber. Han sa: «Å, folket mitt! Tilbe Allah, det
finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham, dere bare dikter opp løgn om
Allah (ved å likestille andre med Ham).
51. Å, folket mitt! Jeg krever ikke noen lønn fra dere for denne (invitasjonen og forkynnelsen
av budskapet), lønnen min er kun Hans (sjenerøsitets) forpliktelse, Han som skapte meg. Tar
dere ikke i bruk forstanden?
52. Og å, folk! Be om tilgivelse (for syndene) fra Herren deres; vend derpå til Ham i anger
(fra hjertets dypeste, sanne bunn). Han vil sende over dere pøsende regn fra himmelen, og
Han vil øke kreftene deres med mer kraft, og vend ikke bort fra Ham som syndere.»
53. De sa: «Å, Eber! Du har ikke kommet til oss med noe innlysende bevis, og ei heller har vi
tenkt å gi slipp på våre guder på ditt ord, og heller ikke tror vi på deg.
54. Vi kan ikke si noe annet enn at en av våre guder har latt deg bli tatt av en sinnssykdom.»
Eber sa: «Sannelig, jeg tar Allah til vitne, og vær dere også vitner på at jeg har intet å gjøre
med dem som dere likestiller
55. med Allah! Lag dere alle sammen (inkludert deres avguder) en sammensvergelse mot
meg, gi meg deretter ikke noen nådetid.
56. Sannelig, jeg har satt min lit til Allah, som er min Herre og deres Herre, ingen bevegelig
skapning (levende vesen) er slik at Han ikke holder ham i luggen (alle skapninger er i Hans
allmakts fullstendige kontroll). Sannelig, (ved å vandre støtt) på sannhetens og rettferdens vei
er (når man) Herren min.
57. Hvis dere fortsatt skulle vende dere bort, så har jeg uten tvil brakt dere det (alle de
budene) som jeg ble sendt med til dere. Og Herren min vil sette et annet folk i deres sted, og
dere vil ikke være i stand til å skade Ham det minste. Sannelig, Herren min våker over alle
ting.»
58. Og da befalingen Vår (om pinen) kom, berget Vi Eber og dem som var troende sammen
med ham, ved nåde fra Oss, og Vi berget dem fra en kraftig pine.
59. Og dette er (folket) ‛Ād, som fornektet sin Herres åpenbaringer og var ulydige mot
sendebudet sitt og fulgte enhver (arrogant) tyranns ordre som var sannhetens fiende.
60. Og en forbannelse ble satt til å forfølge dem i denne verden og på oppstandelsens dag
også. Husk, (folket) ‛Ād fornektet Herren sin. Ta dere i akt, vekk med Ebers folk, ‛Ād (fra
nåden)!

61. Og til (folket) Thamōd (sendte Vi) deres bror ßāli^. Han sa: «Å, folket mitt! Tilbe Allah,
det er ingen som er tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham. Han skapte dere fra jorden
og bosatte dere der, be om tilgivelse fra Ham; vend derpå om i anger til Ham. Sannelig,
Herren min er nær, bønnhører skuddbønnene.»
62. De sa: «Å, ßāli^! Før dette var du midtpunktet for våre håp blant folket vårt. Forbyr du oss
å tilbe disse (avgudene), som våre fedre tilba? Og vi er i sannhet i foruroligende tvil om det
(troen på Allahs Enhet) du inviterer oss til!»
63. ßāli^ sa: «Å, mitt folk! Tenk nå litt etter: Hvis jeg holder meg (stø) til et innlysende bevis
fra Herren min og Han har tildelt meg fra Seg en (særskilt) nåde, hvem skal da hjelpe meg
mot Allah (Allahs pine) hvis jeg viser Ham ulydighet (ved å ikke forkynne loven Hans til
dere)? Dere kan ikke tillegge meg noe annet enn tap.
64. Og å, mitt folk! Dette er Allahs kamelhoppe (skapt på særskilt vis), som er et tegn for
dere, så la den beite fritt på Allahs jord, og påfør den ikke noen smerte, ellers vil dere bli tatt
av den forestående pinen (som vil inntreffe).»
65. Men de slaktet den (kuttet hasesenene). ßāli^ sa: «Nå kan dere nyte luksusen i hjemmene
deres kun for tre dager; dette er et løfte som aldri vil bli usant!»
66. Da befalingen Vår (om pinen) kom, berget Vi ßāli^ og dem som var troende med ham ved
nåde fra Oss og fra den dagens nedverdigelse. Sannelig, Herren din er den Overhendige, den
Allmektige.
67. Og et forferdelig brak tok de ondsinnede, og om morgenen ble de liggende falne på
ansiktet (døde) i hjemmene sine,
68. som om de aldri hadde levd i dem. Husk, (folket) Thamōd fornektet Herren sin! Ta dere i
akt, langt vekk med (folket) Thamōd (fra nåden)!
69. Og sannelig, Våre utsendte engler kom til Abraham med et gledelig budskap, de sa: «Fred
(være med deg)!» Abraham svarte: «Fred (være med dere)!» Og brukte ikke lange tiden før
han serverte dem en stekt kalv (for å vise gjestfrihet).
70. Da Abraham så at de ikke strakte hendene sine mot maten, anså han dem som fremmede
og kjente litt frykt for dem i hjertet sitt. De sa: «Vær ikke redd, vi er blitt sendt til Lots folk.»
71. Og hustruen hans (Sara) stod like ved, og hun lo. Så ga Vi henne det gledelige budskapet
om Isak og om Jakob etter Isak.
72. Hun sa: «Hvor merkelig! Skal jeg føde barn, enda jeg er blitt gammel og denne mannen
min er en eldre mann? Sannelig, dette er en svært underlig ting.»
73. Englene sa: «Undrer du deg over Allahs befaling? Å, husets folk, Allahs nåde og
velsignelser er over dere. Sannelig, Han er all pris verdig, prektig.»
74. Da angsten forsvant fra Abraham og det gledelige budskapet hadde kommet til ham,
begynte han å diskutere med Våre (engler) om Lots folk.

75. Sannelig, Abraham var svært overbærende, tryglende, vendt til Oss i enhver tilstand.
76. (Englene sa): «Å, Abraham! La denne (saken) være. Sannelig, din Herres befaling (om
pinen) har nå kommet, og pinen som ikke kan avverges, er i ferd med å nå dem!»
77. Og da Våre utsendte engler kom til Lot, ble han bekymringsfull av deres ankomst, og på
grunn av dem sank styrken hans, og han sa: «Dette er en hard dag (englene var svært vakre,
og profeten Lot kjente til sitt folks vane. Han ble bekymret for den uroen som ville oppstå
nå).»
78. Og (akkurat det han hadde fryktet, hendte), Lots folk kom løpende til ham (idet de hørte
om gjestene), og de bedrev umoralske handlinger fra før. Lot sa: «Å, mitt (ulydige) folk!
Dette er mine (mitt folks) døtre, de er rene og tillatelige for dere (ved ekteskap), frykt Allah,
og fornedre meg ikke overfor mine gjester (med deres løsaktighet)! Finnes det da ikke en
eneste rettsindig mann blant dere?»
79. De sa: «Du vet godt at vi ikke har noen interesse for dine (ditt folks) døtre, og du vet i
sannhet hva vi ønsker.»
80. Lot sa: «Om jeg bare hadde krefter til å kjempe mot dere, eller om jeg kunne søke ly i et
ugjennomtrengelig fort (i dag)!»
81. Da sa englene: «Å, Lot! Vi er din Herres utsendinger. Disse kan aldri nå deg, så dra videre
med familien din i en nattetime, og ingen av dere må snu seg for å se (tilbake), men ikke (ta
med) din hustru; sannelig, hun skal bli tatt av den samme pinen som skal komme over de
andre. Sannelig, deres avtalte pinetid er morgenstunden! Er da ikke morgenstunden nær?»
82. Da Vår befaling (om pinen) kom, veltet Vi byen ved å gjøre dens øvre del til dens nedre
del, og Vi lot det regne over dem teglstein, som fosset ned lag etter lag,
83. som var merket av Herren din. Og denne (steinregnspinen) er ikke fjern fra de ondsinnede
(selv nå).
84. Og til Midjan (sendte Vi) deres bror Jetro. Han sa: «Å, folket mitt! Tilbe Allah, det finnes
ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham, og reduser ikke i mål og vekt! Sannelig,
jeg ser dere lever i velstand, og jeg frykter for dere en slik dags pine, som vil omslutte dere.
85. Og å, mitt folk! Gi fullt mål og full vekt med rettferdighet, og kort ikke av på folks ting
når dere gir dem det, og vandre ikke rundt i landet for å anstifte ufred.
86. Det som blir igjen av Allahs forsyn til dere, (kun) det er bedre for dere hvis dere er
troende. Jeg er ikke oppsynsmann for dere.»
87. De sa: «Å, Jetro! Beordrer tidebønnen din deg at vi skal gi slipp på de (avgudene) som
våre fedre tilba, eller at vi ikke kan gjøre det vi vil, med vår eiendom? Sannelig, du må
(virkelig) være (den eneste som er) tolerant, rettledet!»

88. Jetro sa: «Å, mitt folk! Vel, si meg, hvis jeg holder meg til et innlysende bevis fra Herren
min og Han har forsynt meg fra Seg med et vakkert forsyn, (så hvorfor skulle jeg da ikke
forkynne sannhetens ord)? Og jeg ønsker heller ikke å følge dere og selv begynne å gjøre det
(som er i strid med sannheten) som jeg forbyr dere. Jeg ønsker ikke noe annet enn deres
forbedring så langt jeg makter, og min evne kommer kun fra Allah (Allahs hjelp), til Ham
alene setter jeg min lit, og til Ham alene vender jeg meg.
89. Og å, mitt folk! Måtte ikke deres fiendskap til meg forlede dere, slik (at takket være den
fiendskapen) kommer det over dere den (pinen), slik (pine) som rammet Noahs folk eller
Ebers folk eller ßāli^s folk, og Lots folk (folks dager) har jo hendt ikke så lenge før dere
(deres tid).
90. Og be om tilgivelse fra Herren deres; vend deretter til Ham i anger (med hjertets dypeste,
sanne bunn). Sannelig, Herren min er nåderik, mest elskende.»
91. De sa: «Å, Jetro! Vi begriper ikke det meste av det du sier, og vi ser deg som en svak
person i samfunnet vårt, og hadde det ikke vært for slekten din, ville vi ha steinet deg;
(vi tar hensyn til dem,) ellers er ikke du en ærverdig person i våre øyne!»
92. Jetro sa: «Å, mitt folk! Er slekten min mer ærverdig enn Allah for dere, og Ham har dere
(liksom) kastet bak ryggen deres? Sannelig, Herren min har omsluttet alle handlingene deres.
93. Og å, mitt folk! Fortsett å handle på deres sted, jeg handler (på mitt sted). Snart vil dere få
vite hvem pinen kommer over, en pine som vil nedverdige ham, og hvem som er en løgner, og
avvent, og jeg avventer med dere.»
94. Og da Vår befaling (om pinen) kom, berget Vi Jetro og dem som var troende sammen med
ham ved nåde fra Oss, og de ondsinnede ble tatt av et forferdelig brak, så de om morgenen ble
liggende falne på ansiktet (døde) i hjemmene sine,
95. som om de aldri hadde levd i dem. Vit, for Midjans folk var det tilintetgjørelse slik som
Thamōd (Thamōds folk) ble tilintetgjort.
96. Og sannelig, Vi sendte (også) Moses med Våre tegn og klart bevis
97. til farao og høvdingene hans. Høvdingene adlød faraos befaling, enda faraos befaling ikke
var rett.
98. Han vil gå foran folket sitt på oppstandelsens dag, og til slutt vil han føre dem ned i
helvetes ild. Og hvilket forferdelig sted det er å bli ført ned i.
99. Og en forbannelse ble satt til å forfølge dem i denne verden og på oppstandelsens dag
også. Hvilken elendig gave de har fått.
100. (Kjære praktfulle Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمDette er noen av byenes underretninger som Vi
beretter til deg; noen av dem står fortsatt, mens andre er helt utslettet.
101. Og Vi var ikke ondsinnet mot dem; derimot gjorde de sin egen sjel ondt. Deres avguder
som de tilba utenom Allah, var dem til ingen nytte da din Herres befaling (om pinen) kom; de
(avgudene) økte kun deres undergang.

102. Og slik pleier din Herres grep å være når Han tar fatt byene når de er blitt ondskapsfulle.
Sannelig, Hans grep er smertelig og jernhardt.
103. Sannelig, i disse (hendelsene) er det en lærepenge for den som frykter det hinsidiges
pine. Denne (oppstandelsens dag) er den dagen som hele menneskeheten vil bli samlet for, og
den er den dagen da enhver vil være til stede.
104. Og Vi utsetter den bare til en fastsatt tidsfrist (som er forhåndsbestemt).
105. Når den dagen kommer, vil ikke noen sjel kunne tale uten Hans tillatelse. Noen av dem
vil være ulykkelige, mens andre vil være lykkelige.
106. De som vil være ulykkelige, vil være (fortapt) i helvete; deres skjebne vil være å skrike
og jamre i det.
107. De vil være i det for alltid så lenge himlene og jorden (i det hinsidige) eksisterer, skjønt
slik Herren din vil. Sannelig, Herren din gjør hva Han enn vil.
108. Og de som vil være lykkelige, de vil være i paradiset; i det vil de være for alltid så lenge
himlene og jorden (i det hinsidige) eksisterer, skjønt slik Herren din vil, en foræring som aldri
vil ta slutt.
109. Så (å, du som lytter til disse ordene!) bli ikke du i den minste tvil om det som disse
tilber, disse tilber ikke (basert på noe bevis eller noen innsikt), men kun slik som fedrene
deres tilba før dem. Og sannelig, Vi vil gi dem deres del (av pinen) fullt ut, det vil ikke bli
gjort noen forminskning i den.
110. Og sannelig, Vi ga Moses skriften, men så viste de seg å bli uenige om den, og hvis det
ikke hadde vært for et ord som på forhånd var avgjort av Herren din (at pinen ikke skal bli
påskyndet), så ville saken visselig vært avgjort mellom dem, og de er i sannhet i en
foruroligende tvil om den (Koranen).
111. Sannelig, Herren din vil gi dem fullt ut for deres handlinger; i sannhet er Han vel
underrettet om alt de bedriver.
112. Så forbli stø på føttene slik som du er befalt, og han (må) også (være stø på føttene) som
har vendt seg (til Allah) med din ledsagelse. Og (å, dere folk!), vis ikke gjenstridighet!
Sannelig, Han ser alt det dere gjør.
113. Og len dere ikke til dem som er ondskapsfulle, ellers vil dere bli tatt av ilden (helvetes
ild), og det vil ikke være en eneste velynder for dere utenom Allah, derpå vil dere ikke bli
hjulpet heller.
114. Og forrett tidebønnen på dagens begge ytterkanter og i noen deler av natten. Sannelig,
fromme gjerninger sletter illgjerninger. Dette er en formaning for dem som godtar
formaningen.
115. Og vær tålmodig! Sannelig, Allah lar ikke de frommes belønning gå tapt.

116. Hvorfor var det ikke blant samfunnene før dere menn av overlegen moral og visdom,
som kunne ha hindret andre fra ufredsstifting på jorden, unntatt noen få, som Vi berget? Og
de ondsinnede holdt seg til det (samme) staselige, luksuriøse leveviset, som de var avhengige
av, og de var syndere (av vane).
117. Og Herren din er ikke slik at Han tilintetgjør byene ved ondskap når dens beboere er
fromme.
118. Og hvis Herren din hadde villet, kunne Han ha gjort hele menneskeheten til ett samfunn,
(men Han gjorde ikke det ved tvang, Han ga heller alle fri vilje til å omfavne en religion), og
nå vil disse være uenige for alltid,
119. unntatt den personen som din Herre viser nåde, og til dette har Han skapt dem. Og din
Herres ord er fullbyrdet: «Visselig, Jeg vil fylle helvete med alle (vantro) dsjinner og
mennesker!»
120. Og Vi meddeler deg alle underretningene om sendebudene for å styrke ditt (hellige)
hjerte. Og det har kommet sannhet og formaning til deg i dette (kapittelet) og lærerik advarsel
(og påminnelse) for de troende.
121. Og si til dem som nekter å anta troen: «Fortsett å handle på deres sted, (og) vi handler
(på vårt sted),
122. og avvent, vi avventer også!»
123. Og det usette av himlene og jorden tilhører Allah alene, og til Ham vender enhver affære
tilbake, så fortsett å tilbe Ham, og fortsett å sette din lit til Ham. Og Herren din er ikke
uoppmerksom på alt det dere gjør.

Josef
Kapittel: 12
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 53

Enheter: 12
Vers: 111

Del: 12 og 13

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
Dette er den opplysende skriftens vers.
2. Sannelig, Vi har åpenbart den som Koranen på det arabiske språket, slik at dere må forstå
den (uten mellomledd).
3. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVi meddeler deg herved den beste historien ved denne Koranen
som Vi har åpenbart for deg, enda du ikke var klar over den (denne historien) før.
4. (Historien er): En gang sa Josef til faren sin: «Å, ærede far! Jeg har sett elleve stjerner og
solen og månen (i drømmen), jeg så dem knele med ansiktet ned i respekt for meg.»
5. Han sa: «Å, min sønn! Fortell ikke denne drømmen din til brødrene dine, ellers så vil de
nok spinne renker mot deg. Sannelig, Satan er menneskets soleklare fiende.
6. På samme vis vil Herren din velge deg (for en opphøyd rang), og Han vil lære deg å tyde
begivenhetene (kunnskapen om å tyde drømmer) og fullbyrde Sin gunst mot deg og Jakobs
avkom slik som Han før fullbyrdet den mot fedrene dine (oldefar og bestefar), Abraham og
Isak. Sannelig, Herren din er allvitende, mest vis.»
7. Sannelig, i (historien om) Josef og brødrene hans er det (mange) tegn for dem som spør.
8. (Kom i hu den tid) da Josefs brødre sa: «Visselig, Josef og broren hans (Benjamin) er vår
far mer kjære enn vi, enda vi er en sterkere gruppe (som består av ti menn). Sannelig, faren
vår er helt fortapt i en tydelig henrykkelse (bunnløst forelsket i dem)!
9. (Den eneste løsningen nå er): Drep Josef, eller kast ham langt vekk på et fremmed ukjent
sted; slik vil deres fars oppmerksomhet bli rettet kun mot dere, og (vend) etter dette (om i
anger og) bli av de rettskafne.»
10. En taler blant dem sa: «Ikke drep Josef, men kast ham heller i bunnen av en dyp, mørk
brønn, en eller annen veifarende vil nok plukke ham opp, hvis dere vil gjøre noe (så gjør
dette)!»
11. De sa: «Å, vår far! Hva er i veien med deg siden du ikke stoler på oss når det gjelder
Josef, enda vi i sannhet er hans velgjørere?
12. Send ham med oss i morgen, så han kan spise seg mett og leke, og sannelig er vi hans
voktere.»
13. Han sa: «Sannelig, denne tanken gjør meg trist at dere tar ham med dere, og jeg frykter
(også av den tanken) at ulven skal spise ham mens dere er uoppmerksomme på han (hans
beskyttelse).»

14. De sa: «Hvis ulven skulle spise ham, enda vi, som er en sterk gruppe (skulle være til
stede), da er vi i sannhet helt udugelige!»
15. Da de så tok ham med seg og alle ble enige om å kaste ham ned i bunnen av en dyp, mørk
brønn, da åpenbarte Vi for ham: «(Å, Josef! Frykt ikke, der vil komme en tid da) du visselig
vil minne dem om denne gjerningen deres og de ikke vil ane noe (om din høye rang).»
16. Og om kvelden kom de til faren sin gråtende (med falske tårer etter å ha kastet Josef i
brønnen).
17. De sa: «Å, vår far! Vi gikk bort for å løpe om kapp, og vi lot Josef være igjen ved
eiendelene våre; og så spiste ulven ham. Men du vil ikke engang tro på oss, selv om vi skulle
være sannferdige.»
18. Og de brakte falskt blod, som de smurte på skjorten hans. Jakob sa: «(Dette er ikke
sannheten), tvert imot, deres (misunnelige) jeg har gjort en (stor) sak lett og tiltrekkende for
dere (og dere har gjennomført den). Nå er tålmod bedre (over denne tragedien)! Og jeg søker
hjelp av Allah alene mot det dere beskriver.»
19. Og det kom en veifarende karavane, og de sendte sin vannhenter; han senket ned bøtten
sin (i brønnen) og utbrøt: «Gledelig nyhet! Det er en gutt her!», og de skjulte ham, idet de
antok ham som en verdifull handelsvare. Men Allah var allvitende om alt det de bedrev.
20. Og (Josefs brødre, som hadde ankommet til åstedet, lot som om han var deres slave på
rømmen), de solgte ham for en ynkelig pris, noen få dirham, fordi de (veifarerne) var
likegyldige til (å kjøpe) ham (senere tok de ham med seg til Egypt, hvor de solgte ham
videre).
21. Og mannen fra Egypt som kjøpte ham (het Potifar, og han var finansministeren til Egypts
farao Rayyān bin Walīd, og han var kjent ved tittelen Egypts ‛Azīz [Egypts stormann]), sa til
sin hustru (Zoleykhā): «La ham bo med ære! Muligens bringer han oss gagn, eller så
adopterer vi ham som en sønn.» Og slik ga Vi Josef stabilitet (sikker stilling) i landet (Egypt),
og det var for at Vi skulle lære ham å tyde begivenhetene (kunnskapen om å tyde drømmer).
Og Allah har overmakt over Sitt verk, men folk flest vet ikke.
22. Og da han nådde sin manndoms fulle kraft, tildelte Vi ham (profetskapets) visdom og
(drømmetydningens) kunnskap, og slik belønner Vi de dydige.
23. Og hun (Zoleykhā), som han bodde hos, forsøkte inderlig å friste ham; hun stengte (til og
med) dørene, og hun sa: «(Jeg sier til deg!) Kom igjen, skynd deg!» Josef sa: «Allah verne
meg! Sannelig, han (ektemannen din) er min herre, han har latt meg bo i ære. Sannelig, de
ondsinnede vil aldri bli framgangsrike.»
24. (Josef nektet), men hun hadde uten tvil bestemt seg for ham, og (kanskje) hadde han også
bestemt seg for henne hvis han ikke hadde sett sin Herres innlysende bevisI. Slik (ble det

I

Verset kan også bety at profeten Josef  عليه السالمbestemte seg for å fjerne henne fra seg med styrke. Hvis han ikke
hadde sett sin Herres innlysende bevis, kunne han ha brukt sin fysiske styrke for å verge seg mot dette. Da kunne
skjorten hans ha blitt revet forfra, noe som ville ha vært et bevis mot ham og årsak til smerte, Allahs bevis
hindret ham i å opptre fysisk strengt.

gjort) for at Vi skulle holde ham unna lidelse og uanstendighet. Sannelig, han var av Våre
utvalgte (opphøyde) tjenere.
25. Og begge løp mot døren (hun jaget ham), og hun (Zoleykhā) rev skjorten hans bakfra, og
begge fant ektemannen hennes (Egypts stormann) ved døren; hun sa (med en gang): «Hva bør
straffen til den personen være som har til hensikt å gjøre din hustru noe forferdelig, annet enn
at han blir fengslet eller får smertelig pine?»
26. Josef sa: «(Nei, tvert imot!) Det var hun som forsøkte å friste meg for hensikten sin.» Og
da (i det øyeblikket) vitnet et vitne (et spedbarn) fra hennes husholdning: «Hvis skjorten hans
er revet forfra, da har hun talt sant, og han er av løgnerne.
27. Men hvis skjorten hans er revet bakfra, da har hun løyet, og han er av de sannferdige.»
28. Da han (Egypts stormann) så at skjorten hans var revet bakfra, sa han: «Sannelig, dette er
dere kvinners listige påfunn! Sannelig, dere kvinners listige påfunn er svært farlige.
29. Josef! Overse dette, og (å, Zoleykhā) be om tilgivelse for din synd! Sannelig, du var av
dem som begår feiltrinn.»
30. Og noen kvinner (av samfunnets eliteklasse) i byen begynte å si: «Stormannens hustru
forsøker å friste sin unge slave for sin hensikt. (Den unge slavens) kjærlighet har slått rot i
hennes hjerte. Sannelig, vi ser henne i soleklar villfarelse.»
31. Da hun (Zoleykhā) fikk høre deres sladder, sendte hun dem invitasjon og ordnet en
sammenkomst for dem, (så la hun frukt foran dem) og ga enhver av dem en kniv. Og så sa
hun (til Josef): «Gå ut til dem (slik at de kan få ane noe om min tilstand)!» Da de fikk se Josef
(Josefs blendende skjønnhet), begynte de å forherlige ham (stråleglansen av hans skjønnhet),
og (helt ute av seg) kuttet (de) seg i hendene (istedenfor å kutte frukten), og så (etter å ha sett
ham) utbrøt de: «Måtte Allah bevare oss vel! Dette er ikke et menneske, han må være en
opphøyd engel (et legeme av lys nedsendt fra himmelriket).»
32. (Zoleykhās plan lyktes), hun sa: «Dette er han (et legeme av lys) som dere pleide å
bebreide meg for. Og uten tvil, det var jeg som forsøkte å friste ham (av min sterke lyst), men
han forble kysk. Men hvis han nå ikke gjør det jeg sier, så vil han visselig havne i fengsel, og
han vil visselig bli vanæret.»
33. (Nå hadde eliteklassens kvinner fra Egypt også blitt enige med Zoleykhā); Josef (hørte
deres prat og) sa ydmykt: «Herren min, fengselet er meg langt kjærere enn det de kaller meg
til. Og hvis Du ikke vender bort deres renkespill fra meg, kan jeg bli tilbøyelig til å gå med på
deres (renkespill) og vil ende opp med å bli av de uforstandige.»
34. Herren hans bønnhørte skuddbønnen hans og fjernet kvinnenes renkespill fra ham.
Sannelig, Han er den Allhørende, den Allvitende.
35. Deretter fant de det, selv etter å ha sett Josefs uskyld, bedre å fengsle ham for en tid (for at
den hendelsens sladderhistorie skulle ta slutt i byen).
36. Og to unge menn gikk inn i fengselet sammen med ham. Den ene av dem sa: «Jeg så meg
selv presse vin fra druene (i drømmen)», og den andre sa: «Jeg så meg selv bære brød på

hodet mitt som fuglene spiste av (i drømmen). (Å, Josef!) Underrett oss hva det betyr,
sannelig, vi ser at du er av de dydige.»
37. Josef sa: «Den maten som dere blir forsynt med (daglig), vil ikke nå dere, og jeg vil
underrette dere begge om drømmenes betydning før den (maten) når dere. Dette
(drømmetydningen) er fra den kunnskapen som min Herre har lært meg. Sannelig, jeg har gitt
slipp på det folkets religion (fra begynnelsen) som ikke tror på Allah, og de fornekter det
hinsidige også.
38. Og jeg følger mine fedres levemåte (religion), Abrahams og Isaks og Jakobs. Vi har ingen
rett til å likestille noe som helst med Allah. Denne (troen på Allahs Enhet) er Allahs velvilje
mot oss og mot menneskeheten, men folk flest viser ikke takknemlighet.
39. Å, mine fengselsfeller! (Si meg), er flere guder bedre eller Allah den Ene (alene
tilbedelsesverdige Herren), den Enerådende?
40. (I sannhet!) Dere tilber ikke utenom Allah noe annet enn få navn, som dere og fedrene
deres selv har gitt (på egen hånd). Allah har ikke sendt ned noen autorisasjon for dem.
Dommens autoritet er det kun Allah som har! Han har befalt å tilbe ingen unntatt Ham, dette
er den eneste rette veien (rette levemåten), men folk flest vet ikke.
41. Å, mine fengselsfeller! (Tydningen av drømmen til) den ene av dere to (er): Han vil
skjenke sin herre (faraoen) vin. Når det gjelder den andre (som så at han bar brød på hodet):
Han vil bli korsfestet, og fuglene vil spise av hodet hans. (En endelig) avgjørelse er blitt tatt
om det dere spør om.»
42. Og Josef sa til den ene av de to, som han mente skulle bli befridd: «Nevn meg for din
herre (faraoen, muligens kommer han på at det er en uskyldig mann til i fengselet).» Men
Satan fikk ham til å glemme å nevne (Josef) for sin herre (faraoen), og det førte til at Josef ble
værende i fengselet i flere år.
43. Og kongen (faraoen) sa (en dag): «Jeg så (i drømmen min) syv fete kyr, de ble spist opp
av syv magre kyr, og (jeg så) syv grønne kornaks og andre (syv) tørre. Å, dere hoffmenn!
Framlegg svaret på drømmen min hvis dere kan tyde drømmer.»
44. De sa: «(Dette er) forvirrende samlinger av drømmer, og vi vet ikke å tyde forvirrende
samlinger av drømmer.»
45. Og den ene av de to (fangene) som var blitt løslatt, sa, og han kom på (det løftet han hadde
gitt Josef), etter lang tid: «Jeg skal underrette dere om tydningen av den – send meg (til
Josef).»
46. (Da han kom til fengselet, sa han): «Josef, du den sannferdige! Klargjør for oss tydningen
(av denne drømmen): Det er syv fete kyr som blir spist opp av syv magre kyr, og det er syv
grønne kornaks og andre (syv) tørre, slik at jeg kan vende tilbake til folket; muligens blir de
kjent (med din rang).»
47. Josef sa: «Dere vil dyrke i syv år som dere alltid har gjort; den avlingen dere høster, skal
dere oppbevare (i et lager) ved å la kornet være i aksene, unntatt en liten mengde av det, som
dere kan spise (hvert år).

48. Etter det vil det komme syv svært harde uår; de vil spise opp det dere har (lagret opp) fra
før for disse årene, men en liten mengde (vil være igjen), som dere vil bevare.
49. Men deretter vil det komme et slikt år der folket vil få (rikelig med) regn, og i det (året)
vil (det vokse såpass mye frukt at) folk (vil) presse saft (av det årets frukt).»
50. Og kongen (faraoen) sa (idet han hørte denne tydningen): «Bring Josef til meg (med en
eneste gang)!» Da budbringeren nådde Josef, sa Josef: «Vend tilbake til herren (faraoen) din,
og spør ham om hvordan det er med de kvinnene som kuttet seg i hendene? Sannelig, Herren
min er allvitende om deres renkespill.»
51. Kongen (faraoen) spurte (Zoleykhā og de andre kvinnene): «Hva overgikk dere da dere
forsøkte å friste Josef vekk fra hans kyskhet (forklar hva saken var)?» De svarte (i kor):
«Måtte Allah bevare oss vel! Vi har ikke funnet noen umoral i Josef.» Egypts stormanns
hustru (Zoleykhā) sa også: «Nå har sannheten blitt evident, (sannheten er at) jeg forsøkte å
friste ham for hensikten min, og det er han som i sannhet er av de sannferdige.»
52. (Josef sa): «(Jeg har gjort dette) for at han (Egypts stormann, som var min herre og
velgjører) skal vite at jeg aldri gjorde noe svikefullt i hans fravær (bak hans rygg). Og
sannelig, Allah lar ikke de svikefulles renker bli vellykket.
53. Og jeg hevder ikke at mitt indre er skyldfritt! Sannelig, det indre (eget jeg) befaler svært
ofte det onde, unntatt den som Herren min viser nåde. Sannelig, Herren min er mest
tilgivende, evig nåderik.»
54. Og kongen (faraoen) sa: «Bring ham til meg, så jeg kan utnevne ham spesielt som min
(rådgiver).» Da kongen (faraoen) samtalte med ham, (ble han svært imponert og) sa: «(Å,
Josef!) Sannelig, fra og med i dag har du myndighet og tillit hos oss (du er blitt tatt inn i
landets regjering).»
55. Josef sa: «(Hvis du virkelig skal ha utført en spesiell oppgave av meg, så) ansett meg (som
(en minister for og tillitsmann) over skattene i landet (Egypt). Sannelig, jeg er påpasselig og
vet mye (om økonomisk forvaltning).»
56. Slik ga Vi Josef myndighet i landet (Egypt), slik at han kunne bosette seg i det hvor han
enn ville. Vi forfremmer hvem Vi enn vil med Vår nåde, og Vi lar aldri de dydiges lønn gå
tapt.
57. Og i sannhet, det hinsidiges lønn er bedre for dem som antar troen og holder seg
vandrende på gudfryktighetens sti.
58. Og så (under uårets tid) kom Josefs brødre (til Egypt for å skaffe seg korn), og de møtte
opp hos ham. Josef kjente dem igjen, men de kjente ikke ham igjen.
59. Og da Josef hadde utstyrt dem med deres forsyninger (og materiell), sa han: «Bring meg
deres bror fra farssiden (Benjamin), ser dere da ikke at jeg gir fullt mål, og at jeg er den beste
verten?
60. Hvis dere ikke bringer ham til meg, så vil det ikke være noen tilmåling (tilmålt del av
korn) hos meg for dere, og ei heller vil dere kunne komme nær meg.»

61. De sa: «Vi skal be faren hans om å sende ham, og vi skal i sannhet gjøre det.»
62. Og Josef sa til sine tjenere: «Legg summen (som de betalte for kornet, tilbake) i sekkene
deres, slik at når de vender tilbake til sin familie, så gjenkjenner de den (at summen ble med
hjem igjen); kanskje det vil få dem til å komme tilbake (i samme hensikt).»
63. Da de kom tilbake til faren sin, sa de: «Å, vår far! Tilmåling (av korn) er blitt nektet oss (i
kommende tid så sant ikke Benjamin blir med oss)! Send med oss broren vår (Benjamin),
(slik at) vi kan få tilmålt (mer) korn, og vi vil i sannhet være hans voktere.»
64. Jakob sa: «Skal jeg stole på dere angående ham (også) på samme måte som jeg stolte på
dere tidligere om broren hans (Josef)? Allah er den beste Vokteren, og Han er den mest
Barmhjertige av alle som er barmhjertige.»
65. Og da de åpnet sin oppakning, fant de summen sin (i den), som ble returnert til dem. De
sa: «Å, vår far! Hva mer kan vi ønske oss? Denne summen vår har også blitt oss returnert, og
nå vil vi (visselig) hente korn for familien vår, og vi vil vokte over broren vår og hente en
kamellast i tillegg. Dette kornet (som vi har brakt med oss denne gangen), er en liten
tilmåling.»
66. Jakob sa: «Aldri kommer jeg til å sende ham med dere før dere gir meg et høytidelig løfte
ved å sverge ved Allahs navn på at dere visselig vil bringe ham (tilbake hjem igjen) til meg,
med mindre dere blir omringet (eller drept)!» Da de ga Jakob sitt høytidelige løfte, sa Jakob:
«Allah holder øye med alt det vi sier i dette øyeblikket som en formynder!»
67. Og Jakob sa: «Å, mine sønner! Ikke gå inn i byen fra én (og samme) port, men gå inn fra
forskjellige porter (oppdelt). Og jeg kan ikke berge dere mot Allah (Allahs vilje) i det hele
tatt, for (skjebnens) avgjørelse tilhører Allah alene. Til Ham har jeg satt min lit, og de som
forlater seg på noen, må forlate seg på Ham alene.»
68. Og da de gikk inn (i Egypt) slik som faren deres hadde beordret dem; den (ordren) kunne
ikke berge dem fra Allah (Allahs vilje) i det hele tatt, men det var et ønske som Jakob hadde i
sitt hjerte, som han oppfylte, og (ta aldri dette ønsket som meningsløst, for hva vet dere!), i
sannhet, Jakob eide viten, for Vi skjenket ham (spesiell) viten, men folk flest vet ikke (om
disse realitetene).
69. Og da de møtte opp hos Josef, ga Josef broren sin plass hos seg og sa (rolig til ham):
«Sannelig, jeg er din bror (Josef)! Vær ikke trist over det disse har holdt på med.»
70. Da Josef utstyrte dem med forsyningene deres, la han (det kongelige) begeret i sin brors
(Benjamins) sekk. Deretter ropte en herold: «Å, dere i karavanen (vent nå litt)! Sannelig, dere
er (virker som) tyver!»
71. De vendte seg til dem og sa: «Hva er det som er blitt borte?»
72. De (det kongelige tjenerskapet) sa: «Vi finner ikke kongens beger, og den som bringer
det, vil få en kamellast (i belønning), og det har jeg ansvaret for.»
73. De sa: «Ved Allah! Sannelig, dere vet svært vel at vi ikke kom hit for å (begå noen
forbrytelse og) anstifte ufred i landet, og vi er heller ikke tyver!»

74. De (det kongelige tjenerskapet) sa: «(Si dere selv), hva bør straffen til den (tyven) være
hvis det viser seg at dere er løgnere?»
75. Brødrene sa: «Straffen til den dere finner begeret i sekken til, hans straff bør være han selv
(at han holdes igjen i gjengjeldelse), det er slik vi straffer de ondsinnede!»
76. Josef begynte å lete i sekkene deres før i sin brors, og til slutt dro han fram begeret fra sin
brors (Benjamins) sekk. Det var denne planen Vi hadde avslørt for Josef. Han kunne ikke ha
holdt igjen broren sin (som fange) ifølge kongens (faraos) lov med mindre Allah hadde villet
det. Vi eleverer i rangen hvem Vi enn vil. Og over enhver besitter av viten er det en som
besitter mer viten.
77. Brødrene sa: «Hvis han har stjålet, (så er det ikke noe å undre seg over)! Sannelig, broren
hans (Josef) har også stjålet før.» Josef holdt disse ordene skjult i hjertet sitt og viste ingenting
overfor dem. Josef sa (inni seg): «Deres tilfelle er det verste, og Allah er allvitende om det
dere uttrykker.»
78. Brødrene sa: «Å, du (Egypts) stormann! Faren hans er en veldig gammel mann; ta derfor
en av oss i hans sted. Sannelig, vi ser at du er av de velvillige.»
79. Josef sa: «Allah verne oss mot at vi skulle ta noen andre enn han vi fant vår eiendel hos!
Da ville vi i sannhet være av de ondsinnede!»
80. Da de hadde mistet håpet av Josefs (beslutning), trakk de seg til side for å rådslå (med
hverandre). Den eldste (broren) av dem sa: «Vet dere ikke at faren deres krevde et høytidelig
løfte fra dere ved at dere sverget ved Allah, og (dere vet også) før dette hva dere har gjort av
urett når det gjaldt Josef? Jeg vil aldri forlate dette landet før min far tillater meg det eller
Allah treffer en avgjørelse om meg. Han er den beste av alle dommere!
81. Vend tilbake til faren deres og si: 'Å, vår far! Sannelig, sønnen din har stjålet (derfor har
han blitt pågrepet), og vi bevitnet kun det vi hadde viten om, og vi var ikke voktere av det
usette.
82. Og (hvis ikke du tror på oss, så) spør (folk) i den byen som vi var i, og i den karavanen
som vi kom med. Og sannelig, vi er visselig sannferdige (i vårt ord).'»
83. Jakob sa: «(Nei, slik er det ikke!) Tvert imot, deres eget jeg har gjort denne saken attraktiv
for dere! Nå er tålmodighet det beste, forestående er det at Allah bringer dem alle sammen
tilbake til meg. Sannelig, Han er den Allvitende, den mest Vise.»
84. Og Jakob vendte bort ansiktet sitt fra dem og sa: «Akk! Hvor sorgfull jeg er over Josef
(Josefs avskjed)!» Og øynene hans ble hvite av sorgen, og han undertrykte hjertesorgen sin.
85. Brødrene sa: «Ved Allah! Du kommer alltid til å minnes Josef helt til at du kommer døden
nær eller du dør.»
86. Jakob sa: «Jeg sørger over min bekymring og sorg overfor Allah alene, og jeg vet fra
Allah det dere ikke vet.

87. Å, mine sønner! Kom dere av gårde, og bring noen nyheter om Josef og broren hans (fra
et eller annet sted), og mist ikke håpet om Allahs nåde. Sannelig, det er kun det vantro folk
som mister alt håp når det gjelder Allahs nåde!»
88. Da de møtte opp hos Josef (igjen), sa de: «Å, du (Egypts) stormann! Motgangen har
rammet oss og familien vår (vi er slått av hungersnød), og vi er kommet med dette magre
beløpet, men gi oss fullt mål (av korn i bytte), og gi oss almisser også. Sannelig, Allah
belønner de veldedige!»
89. Josef sa: «Vet dere hva dere gjorde mot Josef og broren hans? Var dere uforstandige (på
den tiden)?»
90. De sa: «Er du virkelig Josef?» Josef sa: «(Ja!), jeg er Josef og her er min bror! Sannelig,
Allah viste oss velvilje. Sannelig, den som frykter Allah og viser tålmod, sannelig, Allah lar
ikke de dydiges lønn gå tapt!»
91. De utbrøt: «Ved Allah! Sannelig, Allah har gitt deg overlegenhet over oss, og vi var i
sannhet de som begikk feiltrinn!»
92. Josef sa: «Ingen klander (eller straff) er over dere i dag, måtte Allah tilgi dere. Han er den
mest Barmhjertige av alle som er barmhjertige.
93. Kom dere av gårde med denne skjorten min, og legg den over min fars ansikt; synet hans
vil komme tilbake, og bring (etter det) til meg familien deres, alle sammen.»
94. Og da karavanen dro av gårde (fra Egypt), sa faren deres (mens han satt hjemme i
Kanaan): «Sannelig, jeg føler Josefs kroppslukt, selv om dere antar meg som senil av
alderdom.»
95. De sa: «Ved Allah! Sannelig, du er helt betatt av den (samme) gamle kjærligheten din!»
96. Men da budbringeren med det gledelige budskapet ankom, la han skjorten over Jakobs
ansikt, og i det samme øyeblikket kom synet hans tilbake. Jakob sa: «Sa ikke jeg til dere at jeg
i sannhet vet fra Allah hva dere ikke vet?»
97. De sa: «Å, vår far! Be om tilgivelse for oss (fra Allah) for våre synder. Sannelig, vi var de
som begikk feiltrinn.»
98. Jakob sa: «Snart skal jeg be om tilgivelse for dere fra Herren min. Sannelig, Han er den
mest Tilgivende, den evig Nåderike.»
99. Da de (hele familien) kom til (Josef, ønsket) Josef (dem velkommen med et kongelig
æresfølge, med opptog av hester, soldater og byens folk). Av respekt ga han foreldrene sine
en plass nær seg (eller omfavnet dem) og sa (hjertelig velkommen): «Tre inn i Egypt; hvis
Allah vil, (så bli her) i fred og trygghet.»
100. Og Josef satte foreldrene sine på tronen, og de knelte (alle) med ansiktet ned i respekt for
Josef, og Josef sa: «Å, min far! Dette er tydningen av (den) drømmen min som jeg hadde for

lenge siden,I og Herren min har uten tvil vist den å være sann. Og sannelig, Han viste meg
stor godvilje da Han befridde meg fra fengselet og brakte dere alle (hit) fra ørkenen etter at
Satan skapte splid mellom meg og brødrene mine. Sannelig, Herren min gjør det lett med Sin
plan hva Han enn vil. Sannelig, Han er den Allvitende, den mest Vise.
101. Å, Herren min! Sannelig, Du tildelte meg herredømme, og Du lærte meg å tyde
drømmer. Å, Opphaveren til himlene og jorden, Du er min velynder i denne verden og i det
hinsidige. La meg dø som muslim (Deg underkastet), og foren meg med de rettskafne!»
102. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDenne (historien) er av det usettes
underretninger, som Vi åpenbarer for deg. Og du var ikke til stede sammen med dem da de
(Josefs brødre) samlet seg om sammensvergelsen sin og drev med listige påfunn.
103. Og folk flest kommer ikke til å tro, hvor mye du enn skulle ønske.
104. Og du ber ikke om noen lønn for den (invitasjonen og forkynnelsen). Denne Koranen er
en formaning for all verden.
105. Og hvor mange tegn er det ikke i himlene og på jorden som disse folkene går forbi? De
har vendt sine sanser bort fra dem.
106. Og de fleste av dem tror ikke på Allah, uten å være flergudsdyrkere også.
107. Føler de seg trygge for at Allahs pines katastrofe skulle bre seg over dem, eller at timen
skulle komme over dem helt uventet mens de intet aner?
108. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Dette er min vei! Jeg inviterer til Allah, (stø)
på (og forpliktet til) innsikten (i Herrens åpenbaringer) er jeg og den som følger meg. Hellig
er Allah! Jeg er ikke av flergudsdyrkerne!»
109. Og før deg sendte Vi også kun menn fra (forskjellige) byers folk som Vi sendte
åpenbaringer til. Har de ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hva enden ble for dem
som var før dem? Visselig, det hinsidiges hjem er bedre for de gudfryktige. Har dere da ikke
forstand?
110. Da sendebudene mistet håpet (for sine ulydige folk) og de (ulydige folkene) begynte å
tenke at de var blitt løyet for (at ingen pine ville nå dem), kom vår hjelp til sendebudene. Så
berget Vi hvem Vi enn ville. Og pinen Vår mot det syndige folk kan ikke bli avverget.
111. Sannelig, det er en advarende lekse i historiene deres for fornuftens folk. Denne
(Koranen) er ikke ord som kan diktes opp; derimot stadfester den de (hellige skriftene) som
var før den, og den er alle tings detaljerte utdypning, og rettledning og nåde for det folk som
tror.

I

Ifølge de fleste fortolkerne hadde profeten Josef  عليه السالمden drømmen førti år før gjenforeningen med familien.

Tordenen
Kapittel: 13
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 96

Enheter: 6
Vers: 43

Del: 13

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne
betydningen). Dette er Allahs skrifts vers, og alt det som er blitt åpenbart for deg fra Herren
din, er sannheten, men folk flest antar ikke troen.
2. Allah er Den som hevet himlene (i verdensrommet) uten søyler, (slik som) dere ser.
Deretter steg Han (ifølge Sin Verdighet med Sin eneveldige autoritet) over tronen (etter å ha
skapt universet, håndhevet Han Sin befalings system og makt i alle verdener og
himmellegemer), og Han underordnet solen og månen et system, enhver av dem beveger seg
(i sin bestemte bane) for en fastsatt tid (for å fullføre sin rotasjon). Han tilrettelegger alle
affærer (styrer alt ifølge en plan, får alt til å fungere ifølge et system). Han klargjør tegnene
(eller naturloven) utdypet i detaljer, slik at dere må få full forvissning om at dere (en dag) må
møte opp hos (stå overfor) Herren!
3. Og Han er Den som har spredd jorden (selv om den er rund), og Han skapte fjell og elver
på den. Og blant alle frukter skapte Han to par (kjønn), Han dekker dagen med natten.
Sannelig, i dette er det tegn for det folk som funderer dypt.
4. Og på jorden finnes det (ulike) trakter som er ved siden av hverandre, og druehager, åkrer
og daddelpalmetrær i klynger og enkeltvis, alle vannet med samme vann. Men til tross for det
har Vi gitt overlegenhet til noen av dem over andre i smak. Sannelig, i dette er det (store) tegn
for dem som har fornuft.
5. Og hvis du forundrer deg (over de vantros fornektelse), så er (dette) utsagnet deres (mer)
forundringsverdig: «Når vi er blitt jord (etter vår død), skal vi da bli skapt på nytt?» Disse er
de som har fornektet sin Herre, og disse vil ha jernkrager rundt halsen. Og disse vil være
helvetes beboere, de vil være i det for alltid.
6. Og de skynder seg med å be om pinen fra deg før nåden, enda det har overgått mange piner
før dem. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, sannelig, Herren din er full av tilgivelse mot
menneskene til tross for deres ondskap, men Herren din gir i sannhet også hard pine.
7. Og de vantro sier: «Hvorfor er det ikke blitt sendt ned et tegn til ham (Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمfra Herren hans?» (Kjære høyaktede Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمDu er kun en advarer
(for de ulydige mot den forferdelige enden) og en rettleder for ethvert folk (i hele verden).
8. Allah vet hva enhver kvinne bærer på i sitt liv, og hvor mye livmoren krymper, og hvor
mye den utvider seg, og enhver ting er hos Ham i sitt fastsatte mål.
9. Han er Allviteren om det usette og det synlige, den Største, den aller mest Høytstående i
rang.
10. Den av dere som taler lavt, og den som taler høylytt, og den som er godt gjemt i natten
(nattens mørke), og den som vandrer omkring om dagen (dagslys, for Allah) er alle like.

11. For ethvert menneske er det engler som kommer i tett rekkefølge, (englene er) foran ham
og bak ham, de vokter over ham på Allahs befaling. Sannelig, Allah forandrer intet folks
tilstand før de selv foretar en forandring i sitt indre. Og når Allah har til hensikt å pine et folk
(på grunn av dets egne illgjerninger), kan ingen avverge den, og heller ikke har de en eneste
velynder utenom Allah.
12. Han er Den som lar dere få et glimt av lynet, (noen ganger) for å sette frykt og (noen
ganger) for å gi dere forhåpninger, og (noen ganger) lar (Han) tunge skyer stige (lar regntunge
skyer samle seg).
13. Og (lynets og skyenes) torden (eller engelen utnevnt over den) og alle (andre) engler
forherliger helligheten Hans med Hans lovprisning av frykt for Ham. Og Han sender
lynnedslag og treffer den Han vil, med dem, men fortsatt krangler de (vantro) om Allah (til
tross for Hans allmakts tegn). Og Han har en bestemt plan og et hardt grep.
14. Ham tilhører sannhetens invitasjon (invitasjonen til troen på Allahs Enhet)! Og de
(avgudene) som de (vantro) tilber utenom Ham, de kan ikke svare dem på noe som helst.
Deres lignelse er kun lik den som strekker ut begge sine håndflater mot vannet, (sittende i
håp) om at vannet selv skal nå munnen hans, skjønt det (vannet) aldri vil nå ham (på denne
måten). Og de vantros (tilbedelse av og) skuddbønn (til avgudene) er (på samme måte) ikke
noe annet enn å rave i villfarelse.
15. Og alle som i himlene og på jorden er, kneler med ansiktet ned for Allah, (noen) med
glede og (noen) uvillig, og også skyggene deres om morgenen og aftenen! (Hvorfor har da
fornekterne gitt slipp på Allah og gitt seg hen til tilbedelse av avguder?)
16. Si (overfor disse vantro): «Hvem er Herren over himlene og jorden?» Si (selv): «Allah!»
Spør (dem deretter): «Holder dere de (avgudene) utenom Ham som velyndere, som ikke
engang er herrer over sin egen vinning eller tap?» Si: «Kan vel den blinde og den seende være
like, eller kan mørket og lyset være like? Har de laget slike likestilte for Allah som selv skal
ha skapt noe lik Allahs skaping, så denne skapingen (skapt av avgudene) må ha virket likt for
dem (satt dem i tvil)?» Si: «Allah alene er alle tings Skaper, og Han er Én, den Enerådende!»
17. Han sendte ned vann fra himmelen, så det begynte å renne i dalene i henhold til deres
kapasitet. Så bar flommens overflate på svulmende skum, og de tingene som blir smeltet i
ilden for å lage smykker eller andre varer, fra dem danner det seg et lignende skum. Slik
klargjør Allah lignelser om sannheten og falskheten, så (om) skummet (skulle være dannet av
vann eller ild), blir (det) uansett nytteløst, mens det som er nyttig for menneskene, forblir
værende på jorden. Slik klargjør Allah lignelser.
18. De som godtok sin Herres befaling, har det beste i vente. Og de som nektet å godta Hans
befaling, hvis de skulle ha alt det som finnes på jorden, og like mye i tillegg til det også, og de
ga det som løsepenger (for å berge seg fra pinen), ville deres oppgjør fortsatt være forferdelig
og boligen deres helvete. Hvilken elendig bopel det er.
19. Kan vel den som vet at det som er åpenbart for deg fra Herren din, er sannheten, være lik
den som er blind? Sannheten er at det er kun de visdomsrike, som tar til seg formaningen,
20. som oppfyller sin pakt med Allah og ikke bryter sitt ord og sin ed,

21. og som holder knyttet (opprettholder) alt det som Allah har befalt å holde knyttet
(opprettholdt; Allahs rett, Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمrett, menneskehetens rett og de nære
slektningers rett), og bevisst frykter sin Herre og frykter det forferdelige oppgjøret,
22. og som viser tålmod idet de søker sin Herres tilfredshet, og forretter tidebønnen og gir av
det Vi har forsynt dem med, hemmelig og åpenlyst, og med det gode støter vekk det onde,
som det hinsidiges (vakre) hjem vil være for.
23. Der vil det være Edens hager, de vil gå inn i dem, og hvem som enn er rettskaffen av deres
fedre og deres hustruer og deres barn, og englene vil komme til dem fra enhver port av
paradiset.
24. (Englene vil ønske dem velkommen og gratulere dem ved å si): «Fred være med dere, som
en belønning for tålmodigheten deres! (Se nå) hvor herlig det hinsidiges hjem er.»
25. Og de som bryter pakten med Allah etter å ha gjort den høytidelig og kutter av det
(forholdet og den retten) som Allah har befalt å knytte, og anstifter ufred i landet, for dem er
det Allahs forbannelse, og for dem er det verste hjemmet.
26. Allah utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil, og gjør den trang (for hvem Han
enn vil). Og de (vantro) er frydefulle over jordelivet, enda jordelivet ikke er noe annet enn en
verdiløs forsyning i forhold til det hinsidige.
27. Og de vantro sier: «Hvorfor er det ikke blitt sendt ned et tegn til ham (Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمfra Herren hans?» Si: «Sannelig, Allah lar hvem Han enn vil, fare vill (til tross for
tegn) og veileder den som vender seg til Ham,
28. dem som antar troen, og hvis hjerte blir fredfylt av Allahs ihukommelse. Vit at det er
gjennom Allahs ihukommelse hjertet blir fredfylt!
29. De som antar troen og handler rettskaffent, for dem er det luksus og fryd (i det hinsidige)
og en utmerket bolig.»
30. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSlik har Vi sendt deg (som sendebud) til et samfunn, og uten
tvil (alle) samfunn har gått bort før det (dette er det siste samfunnet), for at du skal resitere for
dem den (skriften) som Vi har åpenbart for deg. Men de fornekter den mest Barmhjertige! Si:
«Han er min Herre, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han, til Ham har jeg satt min lit, og til
Ham alene vender jeg meg.»
31. Og hvis det hadde funnes en slik koran som hadde fått fjellene til å bevege seg eller delt
opp jorden eller gjort det mulig å samtale med de døde (fortsatt ville de ikke ha antatt troen)!
Men alle affærer er i Allahs allmakt. Vet da ikke de troende at hvis Allah hadde villet, kunne
Han ha veiledet alle menneskene? Og de vantro vil alltid bli nådd av en eller annen vanske på
grunn av sine misgjerninger, eller den vil komme ned rundt omkring husene (byene) deres,
helt til Allahs løfte (om pinen) ankommer. Sannelig, Allah bryter ikke løftet Sitt.
32. Og sannelig, også før deg ble sendebud latterliggjort (av de vantro). Jeg ga de vantro en
nådetid, deretter tok Jeg dem fatt (med pine), så (se) hvordan Min pine var!

33. Kan da Han som vokter enhver sjels handling, og de (avgudene) som (de vantro) har laget
som Allahs likestilte, (være like? Nei, aldri)! Si: «Nevn deres navn! (Dere intetanende!)
Underretter dere (Allah) om noe som Han ikke kjenner (eksistensen) til på jorden, (er dette)
kun framvisning av falske ord (som har intet med sannheten å gjøre).» Tvert imot, (sannheten
er at) de vantros renker er gjort attraktive for dem, og de er blitt hindret fra den rette veien. Og
den Allah lar fare i villfarelsen, kan ingen være veileder for.
34. For dem er det pine i jordelivet (også), og visselig er pinen i det hinsidige hardere, og
ingen kan verge dem mot Allah (Allahs pine).
35. Slik vil det paradiset være som er lovet de gudfryktige: Det vil flyte elver under det, dets
frukt vil være evigvarende og også dets skygge. Det er den (vakre) enden til dem som
omfavnet gudfryktigheten, mens de vantros ende er helvetes ild.
36. Og de som Vi har gitt skriften (toraen) til, (hvis de er sanne troende), så fryder de seg over
den (Koranen) Vi har åpenbart for deg. Og blant sektene deres er det også slike som fornekter
en del av den. Si: «Meg er det kun befalt å tilbe Allah alene og ikke likestille noe med Ham,
til Ham alene inviterer jeg, og til Ham må jeg vende tilbake!»
37. Og på samme måte har Vi åpenbart den (Koranen) som påbud på arabisk. Og (å, du som
lytter til disse ordene!), hvis du følger de (vantros) lyster etter at det har kommet til deg
(avgjørende) kunnskap, da vil det for deg ikke være en eneste velynder og ei heller verner mot
Allah.
38. Og (kjære elskede Sendebud )!صلى ﷲ عليه وسلم, uten tvil har Vi sendt (mange) sendebud før
deg, og Vi skapte også hustruer og avkom for dem. Og det er ikke opp til et sendebud å
komme med et tegn unntatt med Allahs tillatelse, det er en nedskrevet skrift for enhver fastsatt
tid.
39. Allah utvisker det (nedskrevne) Han vil, og fastholder (det Han vil), og Hos Ham er den
ekte boken (den beskyttede tavlen).
40. Og hvis Vi skulle vise deg en del av den pinen i løpet av ditt synlige liv som Vi har lovet
de vantro, eller om Vi skulle løfte deg opp til Oss før det, er begge disse valgene underlagt
Vår vilje. Deg påligger det kun å videreformidle (lovbestemmelsen), mens oppgjøret påligger
Oss.
41. Ser de da ikke at Vi reduserer landet (det som er under deres herredømme) fra alle kanter
(at de fleste områdene deres driver og gradvis blir tilhengere av islam)? Og Allah avgjør!
Ingen kan gjendrive avgjørelsen Hans, og Han er snar med avregningen.
42. Og uten tvil drev også de som var før dem, med renkespill, men å ta knekken på alle de
renkespillene er i Allahs allmakt. Han kjenner svært vel til det enhver person fortjener, og
snart vil de vantro få vite hvem hjemmet i det hinsidige tilhører.
43. Og de vantro sier: «Du er ikke et sendebud!» Si: «Mer enn nok er Allah som vitne mellom
meg og dere (om mitt profetskap), i tillegg til dette den som har (rett og riktig) kunnskap om
(den hellige) skriften.»

Abraham
Kapittel: 14
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 72

Enheter: 7
Vers: 52

Del: 13

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
Dette er en (praktfull) skrift, som Vi har åpenbart for deg for at du skal føre menneskeheten ut
av (vantroens) mørke til (troens) lys (og i tillegg lede dem) med deres Herres befaling til den
Allmektiges, den all pris verdiges vei.
2. Allah, til Ham tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Og tilintetgjørelse
er det for de vantro ved en hardhendt pine.
3. Disse er de som elsker jordelivet mer enn det hinsidige og hindrer (folket) fra Allahs vei og
ser etter krokveier på den (i den sanne levemåten). Disse har falt dypt i villfarelsen.
4. Og Vi har aldri sendt noen sendebud unntatt med hans folks språk, så han helt skal kunne
tydeliggjøre (sannhetens budskap) for dem. Allah lar den Han vil, fare vill og skjenker
rettledning til den Han vil. Han er den Allmektige, den mest Vise.
5. Og uten tvil, Vi sendte Moses med Våre tegn: «(Å, Moses!) Bring ut folket ditt fra mørket
til lyset, og påminn dem om Allahs dager (som hadde vederfares dem og de tidligere
generasjonene).» Sannelig, i dette er det flere tegn for enhver som er veldig tålmodig (og)
dypt takknemlig.
6. Og (kom i hu den tiden) da Moses sa til folket sitt: «Kom i hu (den) velsignelsen til Allah
av dere, da Han berget dere fra faraos folk, som påførte dere grusom pine og slaktet sønnene
deres og lot kvinnene deres leve.» Og i dette var det en tung prøvelse for dere fra Herren
deres.
7. Og (kom i hu) da Herren deres kunngjorde: «Hvis dere viser takknemlighet, skal Jeg
visselig øke på for dere (med Mine velsignelser), men hvis dere viser utakknemlighet, så er
Min pine i sannhet hard.»
8. Og Moses sa: «Hvis dere og alle de som på jorden er, viser vantro, så er Allah i sannhet
selvtilstrekkelig, all pris verdig.»
9. Har ikke underretningen nådd dere om dem som gikk bort før dere? (De var) Noahs folk og
(folk fra) ‛Ād og Thamōd og (andre) som kom etter dem. Ingen kjenner til dem unntatt Allah
(fordi de er blitt fullstendig utslettet fra jordens overflate). Sendebudene deres kom til dem
med innlysende tegn. Men de puttet hendene i munnen sin (for å latterliggjøre og være
trassige) og sa (med fryktløshet): «Vi fornekter det (levemåten) dere er sendt med, og vi er i
sannhet i urovekkende tvil om det dere inviterer oss til.»
10. Sendebudene deres sa: «Er det noen tvil om Allah, som er Opphaveren til himlene og
jorden, (som) kaller dere for at Han kan tilgi dere for syndene deres, og som (til tross for deres
ulydigheter) gir dere nådefrist til en fastsatt tidsfrist?» De (fornekterne) sa: «Dere er intet

annet enn mennesker som oss! Dere ønsker å hindre oss fra dem (avgudene) som ble tilbedt
av våre fedre, så kom til oss med et soleklart bevis!»
11. Sendebudene deres sa til dem: «Selv om vi (i den fysiske strukturen) er mennesker lik
dere, men (tenk nå litt dypt etter på den forskjellen også at) Allah skjenker Sin godhet til den
Han vil av Sine tjenere (hvordan kan vi være like da?). Og det er ikke opp til oss å bringe noe
bevis til dere (når det gjelder det klare beviset), uten Allahs bestemmelse. Og de troende må
lite på Allah alene.
12. Og hva er det med oss at vi ikke skal sette vår lit til Allah alene, enda det er Han som har
vist oss veiene (til rettledning og framgang)? Og vi skal visselig vise tålmod mot de lidelsene
dere påfører oss, og de som setter sin lit til noen, skal lite på Allah alene.»
13. Og de vantro sa til sendebudene sine: «Vi skal visselig forvise dere fra landet vårt, ellers
må dere absolutt komme tilbake til vår religion.» Det ble så åpenbart til dem av Herren deres:
«Vi skal visselig tilintetgjøre de ondsinnede,
14. og visselig vil Vi la dere bosette dere i (det samme) landet etter dem! Dette (løftet) er for
enhver som frykter å stå overfor Min tilstedeværelse og frykter Mitt (pines) løfte.»
15. Og omsider ba sendebudene om seier (fra Allah), og enhver oppsetsig ulydig møtte tap og
kom til intet.
16. Etter denne (ruineringen) er (igjen) helvete. Og han vil få å drikke vann av sårvæske,
17. som han med vansker vil drikke i nipp etter nipp, og ikke vil han klare å svelge den ned i
strupen sin. Og døden vil omslutte ham fra alle kanter, og han vil ikke klare å dø. Og igjen
bak det vil det være en svært grusom pine.
18. Lignelsen til dem som har fornektet Herren sin, er slik at handlingene deres er askelag
som kraftig blir blåst bort av vinden på en stormfull dag. De vil ikke klare å gripe tak i noe
som helst fra det (handlingene) som de utførte. Dette er en langt kommen villfarelse.
19. (Du som lytter til disse ordene!) Har du ikke sett at Allah har skapt himlene og jorden i
nøye samsvar med (en plan basert på) sannheten? Han kan utslette dere hvis Han så vil, og
bringe en ny skapning (i deres sted).
20. Og dette er ikke (i det hele tatt) vanskelig for Allah (å utføre)!
21. Og (på innsamlingens dag) foran Allah vil alle (store og små) møte fram. De svake
(tilhengerne) vil spørre de (sterke) hovmodige: «Vi adlød dere (hele livet), kan dere nå klare å
redde oss fra noe av Allahs pine?» De (innflytelsesrike lederne) vil svare (de fattigslige
tilhengerne): «Hvis Allah hadde rettledet oss, ville vi visselig ha vist dere rettledningens vei
(vi var selv villfarne, så vi villedet dere også). Det er det samme (i dag) om vi sukker og
jamrer eller er tålmodige, det finnes ingen utvei for oss!»
22. Og når avgjørelsen er blitt tatt, vil Satan si: «Sannelig, Allah ga dere et sant løfte, og også
jeg lovet dere noe, men jeg har brutt løftet. Og jeg hadde ikke noen autoritet over dere (på
jorden), unntatt det at jeg kalte dere (til det falske). Dere godtok kallet mitt (for deres egne
interesser). Legg nå ikke skylden på meg, men skyld på dere selv. Jeg kan ikke gjøre noe som

helst (i dag) for å hjelpe dere ut, og ei heller kan dere hjelpe meg. Før dette har dere likestilt
meg (med Allah); sannelig, jeg fornekter det (i dag).» Uten tvil, der er en smertelig pine for de
ondskapsfulle.
23. Og de som antar troen og holder seg til rettskafne handlinger, vil bli ført inn i hager med
elver flytende under dem. De vil leve i dem for alltid med sin Herres befaling. Deres hilsen
der (når de møter hverandre) vil være: «Fred!»
24. Har du ikke sett hvordan Allah har framlagt lignelsen: Et rent ord er lik det rene treet hvis
rot er fast (i jordbunnen), og hvis grener når til himmelen.
25. Det (treet) gir frukt til enhver tid med sin Herres befaling, og Allah klargjør lignelser for
menneskene for at de må ta imot formaningen.
26. Og lignelsen til et urent ord er lik det urene treet som blir rykket opp med roten fra jordens
overflate, (og) som ikke har noen mulighet til å bli fast (i jorden for å overleve).
27. Allah gjør de troende stø på føttene i jordelivet og i det hinsidige med (velsignelsene til)
dette faste ordet, men Allah lar de ondsinnede fare vill. Og Allah gjør som Han vil.
28. Har du ikke sett dem som har byttet bort Allahs gunst (troen) mot vantro og ført ned folket
sitt i fortapelsens hjem?
29. (Det er) helvete, hvori de vil bli kastet hodestups, og det vil være et elendig tilholdssted.
30. Og de setter likestilte ved Allah, slik at de kan forville bort (folk) fra veien Hans. Si: «Dra
nytte av (noen få dagers) gagn; i sannhet er deres endelikt å havne i ilden!»
31. Si til Mine tjenere som har antatt troen, at de skal forrette tidebønnen og (for Vår sak) gi
både hemmelig og åpenlyst fra forsyningen som Vi har gitt dem, før den dagen gryr da ingen
handel vil finne sted og ei heller (jordisk) vennskap (vil nytte).
32. Allah er Den som har skapt himlene og jorden, og Han nedsendte fra himmelen vann og
frambrakte ved det vannet frukter som forsyning for dere. Og Han har gjort skip underdanige
for dere, for at de skal flyte på havet med Hans befaling, og Han har også satt elvene under
deres styring.
33. Og til deres fordel har Han underordnet solen og månen (til et fastsatt system); de roterer
(i hver sin bane). Og Han har også underordnet natten og dagen (til et system) for dere (deres
livs system).
34. Og Han har gitt dere alt det dere har bedt Ham om, og hvis dere ønsker å telle Allahs
velsignelser, vil dere ikke være i stand til å telle dem alle. Sannelig, mennesket er svært
urettferdig og svært utakknemlig.
35. Og (kom i hu den gang) da Abraham ydmykt sa: «Min Herre, lag denne byen (Mekka) til
et fredfullt sted, og hold meg og mine barn borte fra å tilbe avgudsstatuer.
36. Min Herre! Disse (avgudsstatuene) har villedet mange mennesker. Den som følger meg,
vil tilhøre meg, og om noen er meg ulydig, så er i sannhet Du mest tilgivende, evig nåderik.

37. Herren vår! Sannelig, jeg har bosatt mitt avkom (Ismael) i den ufruktbare dalen (Mekka),
like ved det hellige huset Ditt, Herren vår, så de må forrette tidebønnen. Og gjør Du folkets
hjerte følsomt med forkjærlighet mot dem, og gi dem (alle mulige) frukter som forsyning, slik
at de må forbli takknemlige.
38. Herren vår! Sannelig, Du kjenner til (alt) det vi skjuler, og det vi gjør synlig, og ikke er
noe som helst skjult for Allah, verken på jorden eller i himmelen.
39. All pris er for Allah alene, som i alderdommen ga meg (to sønner) Ismael og Isak.
Sannelig, Herren min er Allhørende med hensyn til skuddbønnen.
40. Min Herre! Gjør meg og avkommet mitt til forrettere av tidebønnen. Vår Herre, godta min
skuddbønn.
41. Vår Herre! Tilgi Du meg, og (tilgi) mine foreldreI og alle troende den dagen oppgjøret
skal stå.»
42. Og ha aldri i tankene at Allah er uoppmerksom på det de ondsinnede bedriver. Han gir
dem (de ondsinnede) frist kun til den dag da øynene vil bli vidåpne (av frykt).
43. Med hodet reist opp vil de springe (mot regnskapets innsamlingsslette), med øyne som
ikke kan klare å blunke, og med hjerte som tømmes for styrke.
44. Og advar menneskene mot den dag da pinen vil komme over dem. De som handlet ondt,
vil si: «Vår Herre, gi oss nådefrist en liten stund til, slik at vi kan godta invitasjonen Din og
etterleve sendebudene!» (Det vil bli sagt til dem:) «Er ikke dere de som før dette pleide å
sverge på at dere aldri ville falle?
45. Og bodde i palassene til (etterlatt av) dem som hadde gjort sin egen sjel ondt (i løpet av
sine leveperioder), enda det var blitt klargjort for dere hvordan Vi tok Oss av dem, og Vi
klargjorde lignelser for dere (deres fatteevne).»
46. Og de smidde sine mange renker (beruset av makt og velstand), men Allah hadde
mottiltak for å avverge alle renkene deres, selv om sammensvergelsene deres var slike som
kunne rykke opp fjellene med roten.
47. Ha aldri i tankene at Allah noen gang vil svike løftet Sitt til sendebudene Sine. Sannelig,
Allah er allmektig, Herren av gjengjeld.
48. Den dagen da (denne) jorden vil bli ombyttet til en annen jord og alle himlene også vil bli
ombyttet og alle skapningene vil framtre for Allah, den Ene, den Enerådende,
49. på den dagen vil du se synderne bundet sammen i lenker;

I

Her ber profeten Abraham  عليه السالمfor sin biologiske far Tarah. Han var ingen flergudsdyrker eller vantro person;
derimot hadde han den sanne troen. Azar var profeten Abrahams  عليه السالمonkel, som oppdro ham etter farens død.
Av respekt ble Azar kalt for far av profeten Abraham عليه السالم. Azar var flergudsdyrker, og profeten Abraham
 عليه السالمble forbudt å be om tilgivelse for onkelen Azar. I dette verset ber profeten Abraham  عليه السالمfor sine foreldre,
og Allah foretrakk den skuddbønnen så til de grader at den er blitt en del av tidebønnen til alle muslimer.

50. klesdrakten deres vil være av svovel (eller lettantennelig olje), og ilden vil dekke ansiktet
deres,
51. slik at Allah kan lønne enhver person for det han har gjort seg fortjent til. Sannelig, Allah
er snar med avregningen.
52. Denne (Koranen) er en fullkommen videreformidling av budskapet for menneskeheten,
for at de skal bli advart ved den, og for at de virkelig skal vite at Han (Allah) alene er den
tilbedelsesverdige Herren, og for at formaningen skal bli godtatt av de visdomsrike.

Steinområdet
Kapittel: 15
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 54

Enheter: 6
Vers: 99

Del: 13 og 14

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Rā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
Dette er (den ærerike) skriftens og den opplysende Koranens vers.
2. De vantro vil gang på gang (når de ser syn av Allahs nåde mot de troende i det hinsidige)
ønske seg at de hadde vært muslimer.
3. (Bli du ikke trist), la dem være, la dem spise (og drikke) og leve luksuriøst, og la deres
falske håp holde dem forsømmelige (fra det hinsidige), snart vil de få vite (om sin ende).
4. Og Vi har aldri utslettet noen by uten at det var (en) nedskrevet (lov) for det (som de brøt
og derfor møtte sin undergang).
5. Intet folk kan foregripe sin fastsatte tid (bestemmelsen om storhetstid og nedgangstid), og
ei heller kan de utsette den.
6. Og (uforskammet) sier de vantro: «Å, du som har fått åpenbart Koranen! Sannelig, du er
vanvittig.
7. Hvorfor bringer du ikke engler til oss, hvis du er av de sannferdige?»
8. Vi pleier ikke å nedsende englene, unntatt med sannheten (sannhetens dom; når pinens time
ankommer, så sender Vi dem for å utføre den), og da får de ingen nådetid.
9. Sannelig, det er Vi som har åpenbart denne storslagne formaningen (Koranen), og i
sannhet, det er Vi som skal vokte den.
10. Og sannelig, Vi sendte også sendebud før deg i de henfarne generasjonene.
11. Og intet sendebud kom til dem som de ikke latterliggjorde.
12. Slik lar Vi den (latterliggjøringen) fylle syndernes hjerte,
13. de vil ikke anta troen på den (Koranen), og uten tvil var dette også praksisen til de
henfarne.
14. Og hvis Vi skulle åpne en port i himmelen for dem (og også gjøre mulig for dem) at de
stiger opp gjennom den hele dagen lang,
15. ville de visselig (fortsatt) si: «Øynene våre må ha blitt trollbundet (ved noe magi), faktisk
er vi et forhekset folk!»
16. Og sannelig, Vi har skapt festninger i himmelen (i form av galakser for å beskytte
stjernene), og Vi gjorde det (verdensrommet) tiltrekkende for dets beskuere.

17. Og Vi har sikret det (himmelske universets system) mot enhver utstøtt djevel (enhver
opprørsk krafts handling som fører til ondskap),
18. men den som forsøker å tyvlytte, han blir forfulgt av en (glødende) lyssterk ildkule!
19. Og Vi spredde jorden (til tross for at den er rund), og Vi skapte faste fjell på den (ved å slå
sammen forskjellige substanser), og Vi ga til alle arter på den midler til vekst i samsvar (med
deres behov).
20. Og Vi skapte på den midler til livsopphold for dere og for de (menneskene, dyrene og
fuglene) som dere ikke forsyner.
21. Og det finnes ingenting (i universet) som ikke har sitt forrådskammer hos Oss, men Vi
nedsender det kun i en bestemt mengde.
22. Og Vi sender vindene bærende på skyenes tyngde, så sender Vi ned fra himmelen vann,
derpå skjenker Vi det til dere for å drikke, og dere har ikke dets forrådskammer.
23. Og sannelig, det er Vi som gir liv og forårsaker død, og Vi alene er alles arvtaker (den
sanne Eieren av alt).
24. Og uten tvil, Vi kjenner til dem som var før dere, og uten tvil, Vi kjenner til dem som vil
komme.
25. Og sannelig, Herren din vil samle dem sammen (på oppstandelsens dag). Sannelig, Han er
mest vis, allvitende.
26. Og sannelig, Vi lot menneskets (kjemiske) skapelse oppstå av en tørr, ringende leire, som
var av høyere alder, (under hete og av andre biologiske og kjemiske påvirkninger hadde den
forandret seg til) et stinkende, mørkt mudder.
27. Og før det skapte Vi dsjinnene av røykløs forbrennende ild.
28. Og (kom i hu den hendelsen) da Herren din sa til englene: «Jeg er i ferd med å skape et
menneske av en tørr, ringende leire, som var et stinkende mørkt mudder av høyere alder.
29. Når Jeg har formet hans (fysiske) form i dens fullkomne skikkelse og blåser Min
(guddommelige) ånd i han (i hans indre), så fall på kne med ansiktet ned for ham i respekt.»
30. Så (idet det guddommelige lyset begynte å skinne i det menneskelige vesenets indre,) falt
alle englene på kne med ansiktet ned for ham i respekt,
31. unntatt Iblīs (Satan), han nektet å være med dem som falt på kne med ansiktet ned i
respekt.
32. Allah sa: «Å, Iblīs (Satan)! Hva feiler det deg siden du valgte å ikke være sammen med
dem som falt på kne med ansiktet ned i respekt?»

33. Iblīs (Satan) sa: «Jeg kan aldri være slik at jeg kneler med ansiktet ned i respekt for et
menneske som Du har skapt av en tørr, ringende leire, som var et stinkende, mørkt mudder av
høyere alder!»
34. Allah sa: «Kom deg ut herfra! Sannelig, du er utstøtt (forvist)!
35. Og sannelig skal forbannelsen være over deg (slå deg vedvarende) til dommens dag.»
36. Iblīs (Satan) sa: «Min Herre, gi meg frist til den dag da de blir gjenoppvekket.»
37. Allah sa: «I sannhet, du er av dem som har fått frist,
38. til den fastsatte tidens dag (oppstandelsen)!»
39. Iblīs (Satan) sa: «Min Herre! Fordi Du har latt meg bli villfaren, skal jeg visselig gjøre
(synder og ulydighet) attraktivt og tiltrekkende for dem på jorden, og jeg vil visselig forville
dem alle sammen,
40. unntatt de høyerestående tjenerne Dine som har oppnådd frihet (fra mine svik og sviket i
sitt eget jeg).»
41. Allah sa: «Dette (denne frigjøringen fra disse svikene) er den stien som fører direkte til
Meg!
42. Sannelig, Mine tjenere (som har oppnådd denne frigjøringen fra disse svikene) vil du ikke
ha noen makt over, unntatt de villfarne som følger din vei.
43. Og sannelig, helvete er deres lovede sted.
44. Det har syv porter; for enhver port er det blitt avsatt en gruppe av dem.»
45. Sannelig, de gudfryktige vil være i hager og kilder,
46. (det vil bli sagt til dem): «Gå inn i dem med fred i all trygghet!»
47. Og Vi skal fjerne alt nag (som de hadde fordi de misforstod hverandre i jordelivet) fra
brystet (hjertet), de vil sitte på troner som brødre overfor hverandre (i paradiset).
48. Ingen lidelse vil nå dem der, og ei heller vil de bli vist ut derfra.
49. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمUnderrett Mine tjenere om at Jeg i sannhet er den mest
Tilgivende, den evig Nåderike!
50. Og (meddel dem dette også): at pinen Min er den smertelige pinen.
51. Og underrett dem om Abrahams gjester også.
52. Da de kom til Abraham, sa de: «Fred!» Abraham sa: «Vi føler noe redsel for dere!»

53. (Gjestene, som var engler) sa: «Føl ikke redsel, vi bebuder deg et gledelig budskap om en
vis gutt (en vis gutts fødsel).»
54. Abraham sa: «Bebuder dere meg det gledelige budskapet i en slik tilstand når
alderdommen har nådd meg? Hvilket gledelig budskap bringer dere nå?»
55. Englene sa: «Vi gir deg et sant gledelig budskap, bli ikke av dem som mister håpet!»
56. Abraham sa: «Hvem kan vel miste alt håp når det gjelder hans Herres nåde, unntatt de
villfarne?»
57. Abraham spurte: «Å, dere (Allahs) utsendte engler! Hvilket annet oppdrag har dere
(kommet for utenom denne gledens nyhet)?»
58. Englene sa: «Vi er blitt utsendt til et syndig folk,
59. unntatt Lots familie; sannelig, vi vil berge dem alle sammen,
60. bortsett fra hustruen hans. Vi har besluttet at hun i sannhet er av dem som skal være igjen
(for pinen).»
61. Da utsendingene (englene) kom til Lots familie,
62. sa Lot: «Sannelig, dere er (virker som) fremmedfolk.»
63. Englene sa: «(Nei, sannelig!), faktisk er vi kommet til deg med den (pinen) som dette folk
har tvilt på.
64. Og vi har kommet til deg med sannheten (sannhetens dom), og vi er i sannhet sannferdige.
65. Kom deg av sted med familien din i en nattetime, og gå selv bak dem, og ingen av dere
må engang snu seg for å se tilbake, og gå dit dere blir befalt om å dra.»
66. Og Vi underrettet Lot om denne avgjørelsen ved åpenbaring, at sannelig ville deres rot bli
kuttet av i det øyeblikket morgenen grydde.
67. Og byens folk kom frydefulle (til Lot beruset i sin lyst).
68. Lot sa: «Sannelig, disse er mine gjester, bring ikke skam over meg (vedrørende dem),
69. og frykt Allah (Allahs vrede), og vanær meg ikke!»
70. De (berusede i lysten) sa: «(Å, Lot!) Har ikke vi forbudt deg (å gi beskyttelse til) all
verdens folk?»
71. Lot sa: «Dette er mine døtre (mitt folks døtre); hvis dere ønsker å gjøre noe, (så gift dere
heller med dem enn å bedrive hor)!»
72. (Kjære ærerike elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVed din velsignede alder, sannelig, disse raver
berusede i lysten rundt omkring i blinde (akkurat som Lots folk).

73. Ved soloppgang tok et forferdelig brak dem.
74. Vi snudde opp ned på byen deres, og Vi lot det regne teglstein over dem.
75. Sannelig, i dette (denne hendelsen) er det tegn for dem som øyner sannhetens dybde.
76. Og sannelig, den byen ligger ved en beferdet vei.
77. Sannelig, i dette (denne hendelsen til Lots folk) er det et (advarende) tegn for de troende.
78. Og sannelig, Eykahs folk (beboere i området med fyldige og tette trær) var svært
ondsinnede.
79. Vi tok hevn over dem, og begge disse (byene) ligger på en synlig vei (som eksisterer i dag
også).
80. Og sannelig, også steinområdets dals folk forsverget sendebudene.
81. Og Vi ga dem Våre tegn, men de vendte seg stadig bort fra dem.
82. Og de pleide å hogge ut boliger i fjellene uten å føle seg truet.
83. I det øyeblikket dagen grydde, ble de tatt av et forferdelig brak.
84. Det (den rikdommen) de pleide å fortjene, kunne ikke ta bort noe (Allahs pine) fra dem.
85. Og Vi har ikke skapt himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er, uten hensikt.
Og sannelig, timen vil komme! (Kjære elskede  صلى ﷲ عليه وسلمmed den mest fortreffelige
moralen!) Vis evig overbærenhet med den vakreste væremåten.
86. Sannelig, Herren din er Skaperen av alt, den Allvitende.
87. Og uten tvil, Vi har tildelt deg syv vers som blir gjentatt gang på gang (Koranens første
kapittel [Åpningen]), og den praktfulle Koranen.
88. Løft ikke engang blikket ditt for å se på det Vi har gitt til de vantros flokker for (noen
dagers) luksuriøs tilværelse, og bli ikke trist over dem (deres villfarelse), og senk dine
(kjærlighets- og omsorgs-) vinger over de troende (for å glede deres hjerte).
89. Og si: «Sannelig er det (fra nå til tidens ende) jeg som er den soleklare advareren (mot
Allahs pine)!»
90. Slik (pine) som Vi nedsendte over dem som oppdelte (jødene og kristne),
91. de som oppdelte Koranen i biter (de tok til seg de versene som passet dem, og forkastet
dem som ikke passet dem).
92. Ved Herren din! Vi vil visselig forhøre dem alle sammen
93. om de handlingene de utførte.

94. Kunngjør alt det du er blitt befalt, og vend deg bort fra flergudsdyrkerne.
95. Sannelig, Vi er mer enn nok for deg mot dem som latterliggjør (for å la dem møte sin
skjebne),
96. som setter en annen som tilbedelsesverdig sammen med Allah, de vil snart få vite (hva
deres ende vil bli)!
97. Og sannelig, Vi vet at (det hellige) brystet ditt føler seg trykket av det de sier.
98. Men forherlige din Herres hellighet med lovprisning, og vær alltid av dem som kneler
med ansiktet ned (for Herren)!
99. Og tilbe Herren din til du når den fulle forvissningen (som egner seg for din verdighet, at
du oppnår sannhetens fullkomne erkjennelse eller blir forenet med sannheten).

Bien
Kapittel: 16
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 70

Enheter: 16
Vers: 128

Del: 14

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Allahs løfte er kommet (nær), så ikke skynd dere med å ønske det! Hellig er Han og langt
mer høytstående enn det de vantro likestiller (med Ham).
2. Han nedsender englene med Sin befalings åpenbaring (som er kjernen i levemåtens lære) til
den Han vil av Sine tjenere: «Advar (folk) om at det ikke finnes noen tilbedelsesverdig herre
utenom Meg, så omfavn Min ærefrykt!»
3. Han skapte himlene og jorden med en feilfri plan, Han er langt mer høytstående enn det de
vantro likestiller (med Ham).
4. Han har skapt mennesket av en sammensmeltet dråpe, til tross for at det soleklart ble
trettekjært (heller enn å være Allah underdanig).
5. Og Han skapte kveget for dere, i dem er det varme klær og (andre) fordeler for dere, og
dere spiser noen av dem.
6. Og de er et strålende (og hjertegledende) syn for dere når dere driver dem tilbake fra
beitemarken om kvelden, og når dere driver dem (til beitemarken) om morgenen.
7. Og de (dyrene) bærer på lasten deres til byene, som dere ikke kunne ha nådd uten hardt slit.
Sannelig, Herren din er svært hjertevarm, evig nåderik.
8. Og (Han skapte også) hestene, muldyrene og eslene, for at dere skal kunne ri på dem, og
for at de skal være til pryd (for dere). Og Han kommer til å skape det (slike nydelige
transportmidler) som dere ikke kjenner til (per i dag).
9. Og middelveien når Allah (Allahs port), og det er mange krokveier som stikker ut av den.
Og hvis Han hadde villet, kunne Han ha veiledet dere alle sammen.
10. Han er Den som har sendt ned vann fra himmelen for dere; noe av det er for å drikke, og
noe av det er for planting (som det vokser planter, vegetasjon og beite av), hvor dere lar
(buskapen deres) beite.
11. Og ved det vannet lar Han åker, oliven, daddelpalmer, druer og alle sorter frukt vokse for
dere. Sannelig, i dette er det tegn for det folk som funderer dypt.
12. Og Han har underordnet natten og dagen for dere, og solen og månen og stjernene er også
underordnet (et system ifølge) Hans plan. Sannelig, i dette er det tegn for det folk som har
fornuft.
13. Og alt det Han har skapt for dere på jorden (av dyr, vegetasjon, mineraler), dets farger er
forskjellige (kjønn, arter, klasser, egenskaper, fordeler; og alle er blitt stilt til deres tjeneste).
Sannelig, i dette er det tegn for det folk som godtar formaningen.

14. Og Han er Den som har underordnet havet (og elver, og i tillegg til det luft og land), slik
at dere kan spise ferskt kjøtt av det (som dere foretrekker) og ta ut av det perler (og andre
prydsaker) som dere bærer for pynt. Og (å, menneske!), du ser skipene skjære seg gjennom
(elvers og havs) vann, og (dette ble gjort) for at dere skal søke Hans velvilje (forsyning, ved å
ferdes vidt og bredt), og slik at dere må bli takknemlige.
15. Og Han skapte faste fjell på jorden (ved å slå sammen forskjellige substanser), for at den
ikke skulle begynne å skjelve med dere (mens den roterte i sin bane), og Han skapte elver og
(naturlige) veier, slik at dere må finne veien (for å nå destinasjonene),
16. og landemerker (for å finne veien på dagtid). Og folk finner veien ved stjernene (om
natten).
17. Kan da Han som skaper (så mye), være lik den som ikke kan skape (noe som helst)? Vil
dere da ikke godta formaningen?
18. Og hvis dere ønsker å telle Allahs velgjerninger, kan dere aldri telle dem alle. Sannelig,
Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
19. Og Allah kjenner til det dere skjuler, og det dere synliggjør.
20. Og de (avgudene) som disse (flergudsdyrkerne) tilber utenom Allah, kan ikke skape noe
som helst, faktisk så er de selv blitt skapt.
21. (De er) døde og ikke levende, og de aner ikke engang når folk vil bli gjenoppvekket.
22. Deres tilbedelsesverdige Herre (Allah) er Én (alene) Tilbedelsesverdig! De som ikke tror
på det hinsidige, deres hjerte er fornektere, og de er oppsetsige og hovmodige.
23. Det er sannelig sant at Allah vet om alt det de skjuler, og alt det de synliggjør. Sannelig,
Han liker ikke de hovmodige.
24. Og når det blir spurt dem: «Hva har Herren deres åpenbart?» svarer de: «De henfarnes
falske historier!»
25. De skal få å bære på sin (sine synders) fulle last på oppstandelsens dag, og noe av lasten
til dem som de forviller med (sin) uvitenhet. Vit! Elendig er den lasten de bærer på.
26. Sannelig, også de som var før dem, drev med renkespill, men Allah rykket opp
byggverkene deres (av renker og svik) med røttene, og ovenfra styrtet det tak over dem, og
pinen kom over dem fra det holdet som de ikke hadde forventet.
27. Deretter vil Han på oppstandelsens dag vanære dem, og Han vil si: «Hvor er Mine
(såkalte) likestilte, som dere pleide å krangle (med de troende) om?» De som er blitt gitt
kunnskap, vil si: «Sannelig, i dag er det all slags nedverdigelse og ruinering av de vantro!
28. Dem som englene tar sjelen til når de gjør sin egen sjel ondt (konstant).» De vil vise
lydighet og underkastelse (på oppstandelsens dag og si): «Vi pleide ikke å gjøre noe dårlig (i
jordelivet)!» Nei, derimot! Sannelig, Allah er allvitende om det dere pleide å bedrive.

29. Så gå nå inn gjennom helvetes porter; alltid skal dere være der. Hvor elendig de
hovmodiges oppholdssted er!
30. Og om det blir sagt til de gudfryktige: «Hva har Herren deres åpenbart?», svarer de:
«(Han har åpenbart) det gode (både for jordelivet og for det hinsidige liv)!» De som handler
dydig, venter det gode i denne verden, og det hinsidiges hjem er visselig bedre. Og hvor
fortreffelig de gudfryktiges hjem er.
31. De vil tre inn i Edens hager, elver vil flyte under dem, i dem vil det være (tilgjengelig) hva
de enn måtte ønske seg. Slik belønner Allah de gudfryktige,
32. dem som englene tar sjelen til når de er rene, gledefylte og tilfredse (ved fromhet og
underkastelse); (i det øyeblikket englene tar sjelen deres) sier englene: «Fred være med dere!
Gå inn i paradiset takket være det dere pleide å gjøre (av rettskafne handlinger).»
33. Hva annet avventer de enn at englene skal komme til dem, eller at din Herres (pines)
befaling skal ankomme? Det samme gjorde de som var før dem, og Allah var ikke ond mot
dem, derimot gjorde de sin egen sjel ondt.
34. De ble nådd av straffen for de handlingene de gjorde, og den (pinen) de pleide å gjøre narr
av, omringet dem.
35. Og flergudsdyrkerne sier: «Hvis Allah hadde villet, ville vi ikke ha tilbedt noe som helst
utenom Ham, verken vi eller fedrene våre, og ei heller hadde vi erklært noe forbudt uten Han
(Hans befaling).» Det samme gjorde de som var før dem. Er da sendebudenes ansvar noe
annet enn å videreformidle (Allahs budskap og befalinger) klart?
36. Og sannelig, Vi sendte et sendebud til ethvert samfunn: «(Å, folk!) Tilbe Allah alene og
hold dere unna lovovertredelse (tilbedelse og adlydelse av Satan og avguder)!» Noen av dem
ble veiledet av Allah, mens villfarelsen ble satt (som korrekt) over andre av dem. Reis rundt
på jorden, og se hva enden ble for dem som forsverget (sannheten)!
37. Hvis du inderlig ønsker at de skal bli rettledede, så (belast ikke ditt hellige indre vesen).
Sannelig, Allah veileder ikke den Han lar fare vill, og ei heller har de noen hjelpere.
38. Og de sverger sine mest høytidelige eder ved Allah, at Allah ikke vil gjenopplive den som
dør. Jo, sannelig! Dette er et sant løfte pålagt Hans sjenerøsitets forpliktelse, men folk flest vet
ikke.
39. (De døde vil bli gjenoppvekket) for at Han skal gjøre (sannheten) evident for dem, som de
er uenige om, og for at de vantro skal innse at det er de som er løgnerne.
40. Når Vi beslutter (å bringe) noe (til eksistens), er ordet Vårt kun det at Vi sier til den:
«Bli!», så blir det til.
41. Og de som utvandret for Allahs sak etter å ha blitt utsatt for brutal ondskap (av
forskjellige sorter), dem vil Vi visselig gi bedre bosted i denne verden, og det hinsidiges
belønning er visselig større. Om de bare visste (om denne hemmeligheten),
42. de som viser tålmod og setter sin lit til Herren sin.

43. Og før deg sendte Vi også kun menn som sendebud, som Vi åpenbarte for. Spør
formaningens folk hvis ikke dere selv kjenner til noe.
44. (De tidligere sendebudene sendte Vi også) med innlysende bevis og skrifter. Og (kjære
ærverdige Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har åpenbart for deg den praktfulle formaningen (Koranen),
slik at du skal klargjøre for menneskene det (budskap og befalinger) som er blitt nedsendt til
dem, slik at de må fundere dypt.
45. Har disse som bedriver slemme renkespill, blitt trygt forvisset om at Allah ikke vil senke
dem i jorden eller sende over dem pine fra et slikt hold som de ikke kan forestille seg engang?
46. Eller at Han ikke vil ta dem fatt under bevegelsene (reisene og handelen) deres? De kan
ikke forhindre Allah (Allahs vilje).
47. Eller at Han ikke vil ta dem fatt for deres skrekk? Sannelig, Herren deres er svært
hjertevarm, evig nåderik.
48. Har de ikke sett på de (skyggefulle) tingene som Allah har skapt, at skyggene deres kneler
med ansiktet ned for Allah ved å kaste seg til høyre og venstre? Og (i virkeligheten) viser de
underkastelse og lydighet.
49. Og alt som i himlene og på jorden er, av det levende, og englene, kneler med ansiktet ned
for Allah, og de viser ikke hovmod (i det hele tatt).
50. De er fryktende for Herren sin, som er høyt over dem, og de utfører det de blir befalt.
51. Og Allah har sagt: «Hold ikke to som tilbedelsesverdige! Sannelig, Han alene er den ene
tilbedelsesverdige Herren! Og vær Meg fryktende!»
52. Og Hans er alt som i himlene og på jorden er, og alle er pålagt å være Ham lydig. Frykter
dere noen andre enn Allah?
53. Og hvilken velsignelse dere enn har fått, er den fra Allah alene. Når dere blir rammet av
lidelsen, så trygler dere overfor Ham.
54. Når Allah deretter fjerner den lidelsen fra dere, begynner en gruppe blant dere å gi Herren
sin likestilte,
55. (denne vantro og dette flerguderiet er) for å vise utakknemlighet for de (velsignelsene)
som Vi har tildelt dem. (Å, dere flergudsdyrkere!) Dra nytte (i noen få dager), snart vil dere få
vite (hva enden deres blir).
56. Og de setter av en bestemt andel av den forsyningen Vi har gitt dem for dem (avgudene),
som de ikke engang selv kjenner (sannheten) til. Ved Allah, dere vil visselig bli forhørt om
dette falske som dere har diktet opp.
57. Og disse (vantro og flergudsdyrkerne) tilskriver Allah døtre, helligere er Han (enn at Han
skal avle barn), mens for seg selv det de foretrekker (sønner).

58. Og når noen av dem får nyheten om et pikebarn (pikebarns fødsel), da blir ansiktet hans
formørket og fylles han med raseri.
59. Han gjemmer seg for folk på grunn av den dårlige nyheten han har fått. (Nå tenker han:)
Skal han beholde henne (levende) i vanære eller begrave henne i sanden? Ta dere i akt! Hvor
elendig avgjørelsen deres er!
60. (Dette er) den verste egenskapen til dem som ikke tror på det hinsidige, og Allah tilhører
den aller mest høytstående egenskapen, og Han er den Allmektige, den mest Vise.
61. Og hvis Allah skulle ta fatt menneskene (med det samme) for deres ondskap, da ville det
ikke ha vært igjen et eneste levende vesen (på jorden). Men Han gir dem nådetid til en fastsatt
tidsfrist, og når deres fastsatte tid er inne, kan de ikke forsinke den et eneste øyeblikk og ei
heller forsere den.
62. Og de tilskriver Allah det de misliker (for seg selv), og tungene deres taler løgn om at det
gode venter dem. (Aldri!) Sannheten er at det venter dem helvete, og at de vil bli sendt inn
aller først (i helvete, og der vil de bli forlatt i all evighet).
63. Ved Allah! Sannelig, Vi sendte sendebud til (mange) samfunn før deg, og Satan gjorde
deres (umoralske) handlinger innbydende og behagelige for dem; i dag er han (Satan) vennen
deres, og dem venter det en smertelig pine.
64. Og Vi har åpenbart skriften for deg for at du skal gjøre det (de sakene) innlysende for
dem, som de er uenige om, og (også for at denne skriften er) veiledning og nåde for det folk
som har antatt troen.
65. Og Allah sendte ned vann fra himmelen, og ved det vekket Han jorden til live
(blomstrende og frodig) etter dens død (ufruktbarhet). Sannelig, i dette er det tegn for det folk
som lytter etter (formaningen).
66. Og sannelig, i kveget har dere en dyp grunn til ettertanke, Vi gir dere ren melk å drikke
dannet av det de har i sin buk, (som blir produsert av) blanding av tarmens innhold og blod,
som frisker opp dem som drikker den.
67. Og av daddelpalmens og druers frukt lager dere sukker og (annen) god mat. Sannelig, i
dette er det tegn for det folk som har fornuft.
68. Og Herren din innga (en tanke) i biens hjerte: «Lag du bikuber i noen fjell og i noen trær
og i enkelte tak som folk reiser høyt.
69. Sug så ut saften av alle sorter frukt, og vandre deretter på Herrens (tydeliggjorte) veier
(som fører til disse fruktene og blomstene som du skal suge saft ut av); gjør det også lett (for
andre bier).» Det kommer ut en drikke fra deres indre (honning) av forskjellige farger; i den er
det legemiddel for menneskene. Sannelig, i dette er det tegn for det folk som funderer dypt.
70. Og Allah har skapt dere; deretter får Han dere til å dø (tar sjelen deres). Og noen blant
dere blir vendt til mangelfull alder (alderdom), slik at etter å ha visst (mye i livet), skal han
ikke vite noe som helst nå (at mennesket får se sin hjelpeløshet og ynkelighet). Sannelig,
Allah er allvitende, allevnende.

71. Og Allah har gjort noen av dere overlegne andre i forsyningen (forsyningens rang), (slik at
Han skal teste dere ved å befale om å gi for Hans sak). Men de som er blitt tildelt denne
overlegenheten, gir ikke noe av sin rikdom til sine underordnede (de bruker ikke noe på dem),
enda de er likeverdige i den (når det gjelder de grunnleggende behov). Fornekter de Allahs
gunst?
72. Og Allah skapte ektefeller fra deres egen midte for dere, og gjennom ektefellene deres
(hustruene) skapte Han sønner og barnebarn og forsynte dere med ren forsyning. Tror de
fortsatt på det falske (ved å gi slipp på sannheten) og viser utakknemlighet overfor Allahs
gunst?
73. Og de tilber de (avgudene) utenom Allah, som ikke makter å gi dem noen som helst
forsyning fra himlene og jorden, og ei heller evner de noe.
74. Framstill ikke lignelser om Allah! Sannelig, Allah vet, mens dere ikke vet noe!
75. Allah har klargjort en lignelse: En slave som er i (noens) eie, han evner ingenting (selv),
og (på den andre siden er) den personen som Vi fra Oss har forsynt med en gunstig forsyning,
og han gir av den i hemmelighet og åpenlyst; kan nå disse to være like? All lovprisning er for
Allah alene, men de fleste av dem vet ikke (engang om sannhetens minste dybde)!
76. Og Allah har klargjort en lignelse om to (slike) menn, hvorav en er stum og evner
ingenting, og han er en byrde for sin herre; uansett hvor (herren) hans enn sender ham, bringer
han intet godt. Kan han (den stumme) og den (andre) være like, som (besitter den verdigheten
at han) påbyr andre rettferd og også selv vandrer på den rette stien?
77. Og Allah tilhører (alt) det usette i himlene og på jorden. Og timens begivenhet vil stå så
overraskende raskt som et blunk med øyet, eller snarere enn det også. Sannelig, Allah har
fullstendig makt over alle ting.
78. Og Allah drev dere ut av deres mødres liv (i den tilstand) der dere ikke visste noe, og Han
skapte hørsel, syn og hjerte for dere, slik at dere må vise takknemlighet.
79. Har de da ikke sett fuglene som er underordnet (bevegelsesloven og aerodynamikk) i
himmelens luftrom (og flyr omkring i det)? Det er ikke noe som holder dem igjen (i lufta)
unntatt Allah (Allahs lov). Sannelig, i det (aerodynamikkens lov) er det tegn for de troende.
80. Og Allah gjorde hjemmene deres til (varige) behagelige bosteder for dere og skapte
(midlertidige) hjem (telt) for dere av kvegets skinn, som er lette under reise og når dere slår
leir (midlertidig oppholdssted under reisen på forskjellige destinasjoner). Og (den samme
Allah) har gitt dere husholdningsartikler og lønnsomme midler (for handel) av sauens og
sauebukkens ull, kamelens pels og geitenes hår, til en fastsatt tid.
81. Og det er Allah som har skapt skygger av det Han har skapt, for dere, og Han skapte
tilfluktssteder i fjellene for dere, og Han har skapt noen (slike) kledninger for dere som
beskytter dere mot varmen og (noen slike) krigskledninger som beskytter dere under kampens
voldsomhet (mot fiendens anfall). Slik fullbyrder Allah Sin gunst (av forsyn og beskyttelse)
mot dere, slik at dere må underkaste dere (Allahs kongelighet).

82. Men hvis de fortsatt vender bort, så (kjære prektige Profet )!صلى ﷲ عليه وسلم, er det pålagt deg
kun å videreformidle (Mitt budskap og Mine befalinger) helt klart.
83. De gjenkjenner Allahs gunst, deretter fornekter de den, og de fleste av dem er vantro.
84. Og den dag da Vi fra ethvert samfunn vil gjenoppvekke (dets sendebud som) et vitne
(overfor dets handlinger), da vil ikke de vantro bli tillatt (å framlegge noen unnskyldning), og
ei heller vil de bli bedt om å vende om i anger.
85. Og når de ondsinnede får se pinen, da vil ikke den (pinen) bli lettet på for dem, og ei
heller vil de få nådetid.
86. Og når flergudsdyrkerne får se sine (håndlagde) likestilte (av Allah), vil de si: «Vår Herre!
Dette er de vi likestilte (med Deg), som vi tilba utenom Deg!» De (likestilte avgudene) vil
svare dem med denne erklæringen: «Sannelig, dere er løgnere!»
87. Og de (flergudsdyrkerne) vil vise underkastelse overfor Allah på den dagen, og borte vekk
fra dem vil det de pleide å oppdikte, være.
88. De som viste vantro og hindret (andre) fra Allahs vei, over deres pine vil Vi øke på med
pine fordi de pleide å anstifte ufred.
89. Og dette vil være den dagen da Vi fra ethvert samfunn vil gjenoppvekke et vitne (for å
vitne) mot dem fra deres egen midte, og (kjære ærverdige elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi vil bringe
deg som vitne til dem alle (samfunnene og sendebudene). Og Vi har for deg åpenbart den
praktfulle skriften, som er alle tings tydelige utdypning og er rettledning og nåde og et
gledelig budskap for de troende.
90. Sannelig, Allah befaler dere rettferdighet og velvilje (mot alle) og å gi til de nærstående
slektningene, og Han forbyr dere uanstendighet og det urette og oppsetsighet, Han formaner
dere for at dere må erindre det vel.
91. Og oppfyll alltid pakten med Allah når dere inngår en pakt. Og bryt ikke edene deres etter
at de er gjort høytidelige, mens dere har tatt Allah til garant over dere selv. Sannelig, Allah
vet svært vel hva dere enn gjør.
92. Og bli ikke lik den kvinnen som etter å ha spunnet fast sitt garn, ødelegger det ved å gjøre
det til fibre. Dere lager edene deres til middel for bedrag mellom dere, slik at den ene parten
skal klare å få mer fortjeneste enn den andre parten. Saken er den at Allah tester dere ved det,
og Han vil gjøre innlysende for dere på oppstandelsens dag det dere pleide å være uenige om.
93. Og hvis Allah hadde villet, kunne Han ha gjort dere til ett samfunn, men Han lar hvem
Han enn vil, fare vill og veileder hvem Han enn vil. Og dere vil visselig bli spurt om det dere
pleide å gjøre.
94. Og lag ikke edene deres til middel for bedrag mellom dere, ellers så vil foten miste
fotfeste (i islam) etter å ha blitt stø. Og dere vil få smake den onde enden, for dere pleide å
hindre (andre) fra Allahs vei, og det er en grusom pine for dere.

95. Og selg ikke Allahs pakt for en ussel pris (verdslig rikdom). Sannelig, den (belønningen)
som er hos Allah, er best for dere, hvis dere kjenner til (den hemmeligheten).
96. Den (rikdommen) dere har hos dere, vil ta slutt, og det Allah har hos Seg, er evigvarende.
Og de som viste tålmod, dem vil Vi visselig gi deres belønning for deres rettskafne handlinger
som de pleide å gjøre.
97. Den som handler rettskaffent, være det mann eller kvinne, men forutsatt at vedkommende
er troende, den vil Vi visselig la leve et rent liv. Og Vi vil visselig gi dem belønningen deres
for deres rettskafne handlinger som de pleide å gjøre.
98. Når du skal til å begynne å resitere Koranen, så søk Allahs vern mot Satan den forviste
(Satans djevelske fristelser)!
99. Sannelig, han har intet overtak over dem som antar troen og forlater seg på Herren sin.
100. Overtaket hans er kun over dem som gjør ham til sin venn, og dem som likestiller noe
med Allah.
101. Og når Vi bytter ut et vers med et annet vers, og Allah vet best hva Han åpenbarer, sier
de vantro: «Du dikter kun opp!» Tvert imot, de fleste av dem vet ikke (visdommen i versenes
åpenbaring og det å bytte dem ut).
102. Si: «Den Hellige Ånd (engelen Gabriel) har brakt den (Koranen) ned fra Herren din med
sannheten for å holde de troende stø på føttene, og (Koranen er) rettledning og et gledelig
budskap for muslimene (de som har overgitt seg til Allah alene).»
103. Og uten tvil, Vi vet at de (vantro og flergudsdyrkerne) sier: «Det er et menneske som
belærer ham denne (Koranen)!», men han de refererer til ved å vende saken bort fra
sannheten, språket hans er utenlandsk, mens denne Koranen er på innlysende arabisk språk.
104. Sannelig, de som ikke antar troen på Allahs åpenbaringer, dem veileder Allah ikke (og
heller ikke gir Han dem evnen til å fatte riktig og innsikten), og dem venter en smertelig pine.
105. Sannelig, løgnaktig oppdiktning driver også de som ikke antar troen på Allahs
åpenbaringer, og det er disse som er løgnere.
106. Den som viser vantro etter å ha antatt troen, ikke den som er blitt sterkt tvunget til det,
men hvis hjerte er fredfylt av troen (som før), men den som omfavner vantroen med et åpent
hjerte (på nytt), over dem er Allahs vrede, og de har en grusom pine i vente.
107. Dette fordi de holdt jordelivet mer kjært enn det hinsidige, og fordi Allah ikke veileder
det vantro folk.
108. Disse er de hvis hjerte, ører og øyne Allah har satt segl over, og disse er de forsømmelige
(om enden i det hinsidige).
109. Det er sant at de i sannhet vil være taperne i det hinsidige.

110. De som utvandret etter å ha blitt utsatt for prøvelser (og smerter; de forlot sine hjem for
Allah), og som etter det kjempet for Allahs sak (i selvforsvar) og forble tålmodige (under
prøvelsen), vil Herren din (kjære ærefulle elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, sannelig, etter dette være mest
tilgivende, evig nåderik mot.
111. (Kom i hu) den dag da enhver person vil komme med en påstand i sitt forsvar og enhver
sjel vil få fullt ut for det den har gjort, og ingen ondskap vil bli gjort mot dem.
112. Og Allah har beskrevet en bys lignelse: Den levde i trygghet og fred, dens forsyning kom
til den (dens beboere) i overmål fra alle hold. Men så viste byen (byens folk) utakknemlighet
mot Allahs gunst, så Allah bekledde byen i hungersnødens og fryktens pines drakt på grunn
av det de pleide å begå.
113. Og sannelig, et sendebud fra deres egen midte hadde kommet til dem, men de forsverget
ham, så pinen tok dem fatt, og de var ondsinnede.
114. Spis av den lovlige og rene forsyningen som Allah har gitt dere, og vis takknemlighet for
Allahs gunst, hvis det er Han dere tilber!
115. Han har gjort ulovlig for dere kun det selvdøde dyret og blod og svinekjøtt og det dyret
over hvilket navnet til noen andre enn Allah blir påkalt under slaktingen. Men om noen er
tvunget av nød og verken er ulydig (ikke liker å bryte Allahs lov kun for å slokke sitt begjærs
tørst) eller grenseovertreder (ikke krysser den tillatte grensen under nød), så er i sannhet Allah
mest tilgivende, evig nåderik.
116. Og si ikke den løgnen som tungene deres ytrer: «Dette er lovlig, og dette er ulovlig!» for
å dikte opp løgn om Allah. Sannelig, de som dikter opp løgn om Allah, dem vil det aldri gå
godt.
117. Et kortvarig, lite gagn, men pinen for dem er (enormt) smertelig.
118. Og Vi forbød jødene de tingene som Vi har fortalt deg tidligere, og Vi var ikke ond mot
dem, derimot gjorde de sin egen sjel ondt.
119. Sannelig, Herren din er mot dem som handlet feil i uvitenhet og så etter det vendte om i
anger og forbedret seg; sannelig, Herren din er etter det mest tilgivende, evig nåderik.
120. Sannelig, Abraham var et helt samfunn (i seg selv), han var Allah svært lydig, atskilt fra
all falskhet og vendt til Allah alene, og han var ikke av flergudsdyrkerne,
121. han var evig takknemlig for (Allahs) gunst, Allah utvalgte ham (og gjorde ham til Sin
særskilte høyerestående), og Han veiledet ham til den rette veien.
122. Og Vi tildelte ham det gode i denne verden, og han vil i sannhet være av de rettskafne i
det hinsidige.
123. Deretter, (kjære ærerike elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, åpenbarte Vi for deg: «Følg Abrahams
levemåte (religion), som var atskilt fra all falskhet og vendt til Allah alene. Han var ikke av
flergudsdyrkerne!»

124. Sabbaten ble foreskrevet kun dem som var uenige om den, og sannelig, Herren din vil
dømme mellom dem på oppstandelsens dag om det de pleide å være uenige om.
125. (Kjære prektige Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمInviter til din Herres vei med visdom og vakker
formaning, og diskuter med dem på en vakker måte. Sannelig, Herren din vet best om den
som har forvillet seg vekk fra Hans vei, og Han vet best om de rettledede.
126. Og hvis dere ønsker å gi straff, så gi straff i den grad dere ble påført lidelse, men hvis
dere viser tålmod, er det i sannhet bedre for dem som viser tålmod.
127. Og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, vis tålmod! Tålmodet ditt er fra Allah alene!
Og vær du ikke trist over dem (deres oppsetsighet), og la ikke ditt (hjerte, som er fullt av nåde
og kjærlighet) føle seg beklemt av deres renkespill.
128. Sannelig, Allah velsigner dem som viser gudsfrykt, og som også er åndelig fullkomne,
med Sitt (særskilte) vennskap.

Israels barn
Kapittel: 17
Fra: Mekka
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Helligere er Han (enn å ha mangel eller svakhet), som nattetid brakte Sin (mest elskede og
nærstående) tjener fra den hellige moskeen til moskeen al-Aq|ā, hvis omgivelser Vi har
velsignet, for å vise ham (den mest fullkomne  )صلى ﷲ عليه وسلمVåre tegn. Sannelig, Han er den
Allhørende, den Allseende.
2. Og Vi ga Moses skriften (toraen) og gjorde den til rettledning for Israels barn (og befalte
dem): «Hold ikke noen andre enn Meg som formynder,
3. å, etterkommere av dem som Vi bar på (satte om bord) sammen med Noah (i arken)!
Sannelig, Noah var en svært takknemlig tjener.»
4. Og Vi kunngjorde avgjort for Israels barn i skriften: «Dere vil visselig anstifte ufred på
jorden to ganger, og dere vil vise stor oppsetsighet (mot Allahs lydighet)!»
5. Da det første løftet av de to ankom, satte Vi over dere slike tjenere av Oss som var svært
strenge og djerve krigere, som (til og med) trengte seg inn i hjemmene deres idet de lette etter
dere, og dette løftet måtte bli oppfylt.
6. Deretter vendte Vi på overtaket til deres fordel (dere fikk overtaket) over dem, og Vi hjalp
dere ved (å gi dere rikelig med) rikdom og barn, og Vi gjorde dere mannsterke.
7. Hvis dere gjør noe godt, er det kun for dere selv, og hvis dere gjør noe ondt, er det kun mot
deres egen sjel. Da det andre løftets tid var inne, (da ble andre ondskapsfulle satt over dere),
slik at de skulle misdanne ansiktet deres (ved å slå dere gang på gang), og for at de skulle gå
inn i moskeen al-Aq|ā slik som de (angriperne) gikk inn i den første gangen, og for at de
skulle destruere det (stedet) de fikk overhånd over.
8. Det er godt mulig at Herren deres viser dere nåde (etter dette), men hvis dere gjør det
samme igjen (viser oppsetsighet), vil Vi gjøre det samme igjen (pine dere på nytt), og Vi har
gjort helvete til fengsel for de vantro.
9. Sannelig, denne Koranen veileder til det (målet) som er mest riktig, og gir det gledelige
budskapet til de troende som handler rettskaffent, og det er for dem en stor belønning,
10. mens de som ikke tror på det hinsidige, for dem har Vi forberedt en smertelig pine.
11. Og (trangsynt og bekymret) ber mennesket skuddbønn (noen ganger) for det onde, slik
som han ber skuddbønn (for seg) om det gode. Og mennesket har vist seg å være svært hastig.
12. Og Vi gjorde natten og dagen til to tegn (på Vår allmakt), så gjorde Vi nattens tegn
mørklagt og dagens tegn lysende, slik at dere kunne søke deres Herres velvilje (forsyning), og
for at dere skulle kunne beregne årenes antall og tidsregningen. Og Vi har innlysende utdypet
alle ting i detaljer.

13. Og Vi har latt ethvert menneskes handlingers register henge rundt halsen hans, og Vi vil
på oppstandelsens dag bringe fram for ham (dette) registeret, som han vil finne (foran seg)
helt åpnet.
14. (Det vil bli sagt til ham): «Les dine handlingers register! I dag er du selv mer enn nok for
å granske ditt eget regnskap!»
15. Den som omfavner rettledningens vei, følger den kun for sitt eget beste. Og den som farer
vill, hans villfarelses belastning er over ham selv. Og ingen byrdebærer vil bære noen andres
(synders) byrde. Og Vi piner aldri et folk før Vi har sendt et sendebud (til det).
16. Og når vi bestemmer Oss for å tilintetgjøre en by, befaler Vi dens rike og velstående folk
noe (slik at middelklassen og de fattige også skal forbedre seg), men de viser ulydighet i den
byen, og da blir Vårt (pines) ord pålagt den, derpå knuser Vi den byen fullstendig.
17. Og hvor mange generasjoner har ikke Vi tilintetgjort etter Noah? Og Herren din er mer
enn nok, Han er vel underrettet, allseende om Sine tjeneres synder.
18. Om noen ønsker seg kun (raskt vederlag for sitt strev i form av) verdslig vellevnet, gir Vi
snarlig til hvem Vi enn vil, og hvor mye Vi vil; deretter har Vi skapt helvete for ham, som han
vil tre inn i ved å høre bebreidelse og være forvist (fra Herrens nåde).
19. Og om noen ønsker seg det hinsidige og har strevd for det som det er verdig (å streve
etter), og også er troende, disses strev vil bli godtatt.
20. Vi hjelper alle, både disse (som ønsker det verdslige) og disse (som ønsker det hinsidige),
(kjære høyaktede elskede  !صلى ﷲ عليه وسلمAlt dette er) fra din Herres skjenk, og din Herres skjenk
er ikke forbudt eller begrenset (for noen).
21. Se hvordan Vi har gjort noen overlegne andre, og det hinsidige er visselig større i rang
(enn det dennesidige) og større i overlegenhet.
22. (Å, du som lytter til disse ordene!) Hold ingen som tilbedelsesverdig sammen med Allah,
eller så vil du bli sittende igjen fordømt (og) forlatt.
23. Og Herren din har befalt å tilbe ingen andre enn Allah og være moralsk fortreffelig mot
foreldrene. Hvis en av dem eller begge skulle nå alderdom hos deg, så si ikke engang «Uff!»
til dem, og kjeft ei heller på dem, og tal respektfullt til begge to.
24. Og senk din ydmykhets vinge for dem av hjertelighet, og si ydmykt (til Herren): «Herren
min! Vis dem nåde, slik som de oppfostret meg (med nåde og kjærlighet) da jeg var liten!»
25. Herren din vet best om det som er i deres hjerte. Hvis dere blir rettskafne, så er Allah i
sannhet mest tilgivende mot dem som vender seg (til Ham).
26. Og gi de nærstående slektningene deres rett og de trengende og de veifarende, og sløs ikke
bort velstanden deres.
27. Sannelig, sløserne er Satans brødre, og Satan er sin Herre svært utakknemlig.

28. Og hvis du (av din fattigdom) skulle prøve å holde deg borte fra dem (dem som har rett til
bistand), mens du venter på nåde (velstand) fra Herren din, som du har forhåpninger om, så gi
dem i det minste milde ord.
29. Og fest ikke hånden din fast til halsen (at du ikke gir noe til noen), og åpne den heller ikke
på vidt gap (at du gir bort alt) så du blir sittende igjen som lastet og tomhendt.
30. Sannelig, Herren din utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil, og gjør den trang
(for hvem Han enn vil). Sannelig, Han er om Sine tjenere (tjeneres handlinger og tilstand) vel
underrettet, allseende.
31. Og drep ikke barna deres av frykt for fattigdom. Vi forsyner dem og dere. Sannelig, å
drepe dem er en stor synd.
32. Og gå ikke engang i nærheten av ulovlig sex (hor). Sannelig, det er en uanstendig
handling og er den verste veien.
33. Og drep ikke et liv, som Allah har gjort ulovlig (å drepe), unntatt det som er rett (å drepe
ifølge loven – rettssystemet). Og den som blir drept med urett, hans arving har Vi uten tvil gitt
rett (til blodhevn), men han må ikke overskride grensen med å drepe (ved å støtte seg til
blodhevnsparagrafen). Sannelig, han er blitt hjulpet (av Allah; derfor vil det være pålagt
regjeringen å hjelpe arvingen).
34. Og nærm dere ikke den foreldreløses eiendom, unntatt på en slik måte som er svært god
(for den foreldreløse), inntil han når moden alder. Og oppfyll alltid pakten, sannelig, det vil
bli spurt om pakten.
35. Og gi fullt mål når dere måler noe, og (når dere skal til å veie noe), så vei med riktig vekt.
Denne (ærligheten) er bedre og mer enestående når det gjelder enden.
36. Og (å, du menneske!), følg ikke det du ikke har noen (sikker) viten om. Sannelig, det vil
bli spurt av dem alle, øret, øyet og hjertet.
37. Og gå ikke oppblåst av arroganse på jorden. Sannelig, du kan aldri kløyve jorden (med din
arroganses kraft), og ei heller kan du nå fjellenes høyde (det du er, vil du forbli)!
38. Alle disse (sistnevnte) tingenes ondskap, er svært mislikt av Herren din.
39. Dette er av de visdomsfulle verdiene som Herren din har åpenbart for deg. Og (å, du
menneske!), hold ikke noen andre som tilbedelsesverdig sammen med Allah, ellers så vil du
bli kastet i helvete som klandret og forvist (fra Allahs nåde).
40. (Å, flergudsdyrkere, tenk nå litt selv!) Vel, er det sånn at Herren deres har utvalgt dere for
at dere skal få sønner, mens Han (for Seg selv) har laget englene til døtre? Sannelig, det dere
sier, er en grusomt stor uttalelse (basert på deres egne oppdiktede tanker).
41. Og uten tvil, Vi har i denne Koranen belyst (realitetene og formaningene) i vekslende
former gang på gang, slik at folk skal ta til seg formaningen, men (fornekternes tilstand er at)
deres hat kun tiltar.

42. Si: «Hvis det hadde vært flere tilbedelsesverdige sammen med Ham, slik som de (vantro
og flergudsdyrkere) sier, da ville de visselig (slått seg sammen og) klart å finne en vei for å nå
tronens Herre (å gripe inn i Hans myndighetssystem).»
43. Hellig er Han og langt mer høytstående enn det de sier, mye mer høytstående.
44. De syv himlene og jorden og alt det som finnes i dem, forherliger Allahs hellighet, og det
finnes ingenting (i hele universet) som ikke forherliger helligheten Hans med Hans
lovprisning. Men dere kan ikke begripe deres (tilstand av Allahs) hellighets forherligelse.
Sannelig, Han er mest overbærende, mest tilgivende.
45. Og når du resiterer Koranen, (da) legger Vi et usynlig slør mellom deg og dem som ikke
tror på det hinsidige.
46. Og Vi legger også slør over deres hjerte, for at de ikke skal begripe den, og tunghørthet i
ørene deres (for at de ikke skal høre den). Og når du nevner Herren din alene i Koranen (deres
avguder blir ikke nevnt), da snur de ryggen til og går sin vei fulle av hat.
47. Vi vet best med hvilken hensikt de lytter når de lytter til deg, og når de holder hemmelige
rådslagninger, når disse ondskapsfulle sier (til muslimene): «Dere følger kun en mann som er
trollbundet (han er forhekset)!» (Enda Vi hører og ser alt dette!)
48. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSe, hva slags sammenligninger de kommer med om deg,
forvillede er de, så nå kan de ikke komme på den rette veien.
49. Og de sier: «Når vi er blitt (døde, morkne) bein og har smuldret opp til støv, skal vi da bli
gjenoppvekket ved å bli skapt på nytt?»
50. Si: «Hvis dere blir til stein eller jern
51. eller en slik skapning, som dere anser som hardere enn de (tingene også, at den ikke kan
bli vekket til live)!» Da vil de (i den tilstanden) si: «Hvem skal gjenopplive oss?» Si: «Han
som skapte dere for første gang!» Og de vil riste på hodet overfor deg (av undring og hån) og
si: «Når vil så det skje?» Si: «Det er ventet at det skjer snart!»
52. Den dag da Han roper på dere, vil dere svare med Hans lovprisning, og dere vil tenke at
dere var (i verden) kun for en kort stund.
53. Og si til Mine tjenere at de skal si det som bedre er. Sannelig, Satan fører til strid blant
folk. Sannelig, Satan er menneskets soleklare fiende.
54. Herren deres kjenner best til deres tilstand. Hvis Han vil, kan Han vise dere nåde, og hvis
Han vil, kan Han pine dere! Og Vi har ikke sendt deg som ansvarlig over dem (oppnevnt til å
styre med sakene deres).
55. Og Herren din kjenner best til dem som befolker himlene og jorden. Og uten tvil, Vi
gjorde noen profeter overlegne andre, og Vi ga David salmene.
56. Si: «Kall på alle dem som dere anser (som tilbedelsesverdige) utenom Allah. De makter
ikke engang å fjerne fra dere smerte og (har) ei heller (myndighet) til å snu (den mot andre).»

57. De som disse tilber (skulpturer og bilder av engler, dsjinner, Jesus, Esra og andre), de
søker selv et mellomledd til Herren sin, for å finne ut hvem av dem er (Allah) mest nær, og de
forventer selv Hans nåde og frykter pinen Hans (fortell nå dere selv, hvordan kan de være
tilbedelsesverdige når de selv faller på kne med ansiktet ned for Allah, den Ene og Sanne
tilbedelsesverdige Herren). Sannelig, din Herres pine er noe å frykte!
58. Og det finnes ikke en by (tilhørende de vantro og oppsetsige) som Vi ikke kommer til å
tilintetgjøre før oppstandelsens dag eller gi en streng pine. Denne (forordningen) er
nedskrevet i boken (den beskyttede tavlen).
59. Og det er ingenting som har holdt Oss igjen fra å sende tegn (på de vantros fordring)
unntatt at de (tegn) ble forsverget av de henfarne folk (de ble tilintetgjort med det samme etter
det uten utsettelse. Kjære elskede  !صلى ﷲ عليه وسلمVi ønsker ikke å gjøre det samme mot folket ditt
etter ditt komme). Og Vi ga Thamōds folk et klart tegn (i form av ßāli^s) kamelhoppe, men de
viste ondsinnethet mot den. Og Vi sender ikke tegn, unntatt (en siste gang før pinen
ankommer) for å sette skrekk (men når tegnet blir fornektet, da sender Vi en knusende pine).
60. Og (kom i hu den tid) da Vi sa til deg: «Sannelig, Herren din har omsluttet menneskene
(i Sin viten og allmakt)!» Og det synet Vi lot deg se (på oppstigningsnatten), og også det treet
(Zaqqōm) som har blitt forbannet i Koranen, gjorde Vi kun til en prøvelse for menneskene (de
troende trodde på den, mens de med øye kun for det fysiske ble sittende fast i sin tvil). Og Vi
skremmer dem, men denne (skremmingen) tilfører dem ikke noe annet enn enda større
oppsetsighet.
61. Og (kom i hu den tid) da Vi sa til englene: «Knel med ansiktet ned for Adam i respekt!»
Alle knelte med ansiktet ned for ham i respekt unntatt Iblīs (Satan), som sa: «Skal jeg knele
med ansiktet ned i respekt for ham som Du har skapt av leire?»
62. Satan fortsatte (med å si): «Vel, si meg, er han den som Du har gitt overlegenhet over
meg? (Hva er grunnen til det?) Hvis Du gir meg frist til oppstandelsens dag, vil jeg rykke
hans etterkommere opp med roten (ved å bringe dem under min kontroll), unntatt noen få!»
63. Allah sa: «Gå (du har fått frist)! Hvem enn av dem som følger deg, deres fulle belønning
er i sannhet helvete.
64. Og den du klarer å forlede, få ham til å rave ved din stemme, og gå til angrep på dem med
ditt rytteri og dine fotsoldater, og bli deres medeier i eiendom og barn, og gi dem dine (falske)
løfter!» Men Satan lover dem intet annet enn svik og bedrag.
65. (Allah sa videre): «Sannelig, over Mine tjenere skal du ikke ha noen makt!» Og mer enn
nok er Herren din som formynder (for de gudhengivne).
66. Herren deres er Den som lar seile skip i havet (og elven) for dere, for at dere kan søke
etter Hans velvilje (forsyning gjennom innenlandsk og utenlandsk handel). Sannelig, Han er
evig nåderik mot dere.
67. Og når dere blir rammet av motgang i havet, blir alle de som dere tilber, borte vekk
(avgudene forsvinner fra tankene deres) utenom Allah (som dere kommer i hu da). Men når
Han berger dere og tar dere med til land, begynner dere å vende dere bort (fra Ham). Og
mennesket har vist seg å være svært utakknemlig.

68. Er det slik at dere føler dere trygge for at Han ikke skal senke dere (ned i jorden) langs
landstripen eller sende over dere steinregnende storm? Deretter vil dere ikke finne en eneste
formynder for dere selv.
69. Eller føler dere dere trygge på at Han ikke bringer dere tilbake til det (havet) igjen og
sender over dere en storm som knuser skip, og så drukner dere (i havet) for den
utakknemligheten dere pleide å vise? Deretter ville dere ikke ha funnet en eneste for dere som
kunne ha krevd svar fra Oss (om denne drukningen)!
70. Og uten tvil, Vi har gitt Adams barn ære, og Vi satte dem (på forskjellige transportmidler)
på land og i havet (i byer, ørkener, hav, elver), og Vi forsynte dem fra det rene, og Vi gjorde
dem overlegne de fleste Vi har skapt, og har gjort dem høyerestående.
71. (Kom i hu) den dag når Vi vil kalle på enhver gruppe mennesker sammen med deres
anfører. Den som vil få sitt gjerningsregister gitt i sin høyre hånd, vil lese sitt gjerningsregister
(med glede) og vil ikke lide urett så mye som en tråd.
72. Og den som var blind (for sannheten) i denne (verden), er også blind i det hinsidige og
farer vill bort fra veien (frelsens vei).
73. Og de vantro ønsket kun å forlede deg bort fra det (Våre bud) som Vi har åpenbart for
deg, for at du skulle tilskrive Oss noe annet enn det (åpenbaringene), og så gjøre deg til sin
venn.
74. Og hadde ikke Vi gjort deg stø på føttene (fra før av ved profetskapets fullkomne
sjelsstyrke), ville du fortsatt ikke ha hatt mer enn en minimal tilbøyelighet til å nærme deg
dem (av ditt hellige jeg og indre vesens evne; du ville ikke ha vært noe særlig tilbøyelig til
dem, og de hadde mislyktes, men Allah tildelte deg profetskapets fullkomne sjelsstyrke, ved
hvilken Han bevarte deg fra å gå i nærheten av den minimale tilbøyeligheten).
75. (Men hvis det umulige hadde skjedd, at du hadde bøyd deg), da ville Vi ha latt deg smake
dobbelt i livet og dobbelt i døden; deretter ville du ikke ha funnet en eneste hjelper mot Oss.
76. Og de vantro ville fjerne deg vekk fra landet (Mekka), slik at de kunne drive deg ut herfra.
Og (hvis det hadde hendt), ville de ha blitt igjen der etter deg bare en liten stund.
77. (Dette har vært Allahs) framgangsmåte for alle de sendebudene som Han sendte før deg,
og du vil ikke finne noen endring i Vår framgangsmåte.
78. Forrett tidebønnen fra solens tilbakegang til nattens mørke (middagstidebønnen,
ettermiddagstidebønnen, solnedgangstidebønnen og aftentidebønnen), og (gjør) opplesning av
Koranen i daggrytidebønnen (pålagt deg selv). Sannelig, englene er tilstedeværende under
opplesningen av Koranen i daggrytidebønnen (og man oppnår en tilstand av guddommelig
bevissthet).
79. Og be nattetid tahajjod-bønnen (ved å resitere Koranen for å våke og be); den er tillagt
deg særskilt som overskytende bønn. Sannelig, Herren din vil heve deg til den mest lovpriste
rangen (rangen som den største forbederen; alle fra de tidligere og de senere vil henvende seg
til deg og lovprise deg).

80. Og fortsett å si ydmykt (til Herren din): «Herren min! Før meg inn med sannheten (med
Ditt behag, hvor Du enn skal føre meg inn), og før meg ut med sannheten (med Ditt behag,
hvor Du enn skulle føre meg ut fra), og gi meg fra Deg hjelpende overmakt og kraft.»
81. Og si: «Sannheten har kommet, og falskheten har flyktet sin vei! Sannelig, falskheten må
bli mislykket og utslettet!»
82. Og Vi åpenbarer det i Koranen som er helbredelse og nåde for de troende, og for de
ondsinnede øker det bare på med tap.
83. Og når Vi viser mennesket noen gunst, vender han seg bort (fra takknemlighet) og trekker
seg unna. Men når det når ham noen lidelse, mister han alt håp (han er verken takknemlig
eller tålmodig).
84. Si: «Enhver gjør ifølge sin måte og natur, og Herren deres vet best om hvem som er mest
på den rette veien.»
85. Og de (vantro) spør deg om ånden. Si: «Ånden er fra min Herres befaling, og det er blitt
gitt dere svært lite viten!»
86. Og hvis Vi vil, kan Vi utviske den (skriften) som Vi har åpenbart for deg (fra folks hjerte
og dens skriftlige eksemplarer); derpå ville du ikke ha funnet en eneste fortaler for deg mot
Oss om at den (åpenbaringen) ble tatt bort.
87. Kun som nåde fra Herren din (har Vi bevart den). Sannelig, dette er Hans store velvilje
mot deg (og dine tilhengere gjennom tilknytning til deg).
88. Si: «Hvis alle mennesker og dsjinner skulle slå seg sammen om at de skulle bringe en
(skrift) lik denne Koranen, selv da kunne de ikke bringe dens make, om de til og med skulle
bli hverandres hjelpere.»
89. Og uten tvil, Vi har i denne Koranen belyst for folk alle mulige lignelser (på forskjellige
måter) gang på gang, men folk flest godtar den ikke, (dette er ikke noe annet) enn
utakknemlighet.
90. Og de (vantro fra Mekka) sier: «Vi kommer aldri til å anta troen på deg før du får en kilde
til å strømme for oss fra jorden
91. eller du har en hage av daddelpalmer og druer og du får strømmende elver til å renne i
den,
92. eller du lar det falle over oss noen stykker av himmelen (her og nå), slik som du hevder,
eller du bringer overfor oss Allah og englene
93. eller du har et hus av gull (hvor du lever i all luksus) eller du stiger opp til himmelen. Og
fortsatt vil vi aldri tro på din oppstigning (til himmelen) før du får nedsendt til oss (fra
himmelen) en skrift som vi (selv) kan lese.» Si: «Hellig er Herren min (Han kan ikke bli
forvirret av dette vanvittige pratet)! Jeg er kun et menneske og et sendebud (sendt av Allah)!»

94. Og det var ingenting annet som hindret menneskene i å tro når rettledningen kom til dem,
enn at de sa: «Har Allah sendt et menneske som sendebud?»
95. Si: «Hvis det hadde vært engler som hadde gått omkring og vært bosatt på jorden
(istedenfor mennesker), da ville Vi visselig ha nedsendt en engel som sendebud til dem fra
himmelen.»
96. Si: «Mer enn nok er Allah som vitne mellom meg og dere. Sannelig, Han er om tjenerne
Sine vel underrettet, allseende.»
97. Og den Allah veileder, han er den rettledede. Og de Han lar fare vill, for dem vil du ikke
finne noen velyndere utenom Ham. Og Vi vil få dem til å gjenoppstå liggende hodestups på
oppstandelsens dag, som blinde, stumme og døve. Deres bolig vil være helvete; når det er i
ferd med å slokne, vil Vi fyre det opp enda mer (for å pine dem).
98. Dette er straffen deres fordi de fornektet Våre åpenbaringer og vedvarende sa: «Når vi er
blitt (døde, morkne) bein og har smuldret opp til støv, skal vi da bli gjenoppvekket ved å bli
skapt på nytt?»
99. Har de da ikke sett at Allah, som har skapt himlene og jorden, evner fullt å skape deres
like (på nytt)? Og Han har fastsatt en tidsfrist for dem, som det ikke er noen tvil om, men
fortsatt har de ondsinnede fornektet; dette er ikke noe annet enn utakknemlighet.
100. Si: «Hvis dere hadde vært herrene over min Herres nådes forrådskamre, selv da ville dere
ha holdt igjen (hendene deres) i frykt for at det (alt) ville bli brukt opp. Og mennesket har vist
seg å være svært trangsynt og gjerrig.»
101. Og sannelig, Vi tildelte Moses ni evidente tegn. Spør Israels barn; da Moses kom til dem,
sa farao til ham: «Jeg mener, å, Moses, at du er en forhekset mann (noen har trollbundet
deg)!»
102. Moses sa: «Du vet godt (i ditt hjerte) at ingen andre enn himlenes og jordens Herre har
nedsendt disse (tegnene), som en advarsel og innsikt, og jeg mener, å, farao, du er en
tilintetgjort mann (snarlig vil du bli tilintetgjort)!»
103. Farao bestemte seg for å fjerne dem (Moses og folket hans) fra landet (Egypt), så Vi
druknet ham og dem som var sammen med ham, alle sammen.
104. Og etter dette sa Vi til Israels barn: «Bosett dere i dette landet, og når det hinsidiges løfte
kommer, vil Vi ta dere med som en blandet samling!»
105. Og Vi har nedsendt den (Koranen) med sannheten, og med sannheten har den steget ned.
Og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har sendt deg som bærer av det gledelige
budskap og som en advarer.
106. Og Vi nedsendte Koranen delt opp i deler, slik at du kan resitere den for folk litt etter litt,
og Vi har åpenbart den stykkevis og gradvis (i henhold til omstendigheter og samfunns
mellomværende).

107. Si: «Anta troen på den, eller la være å anta troen på den! Sannelig, de som fikk tildelt
viten (om skriften) før dette, faller på kne med haken (ansiktet) ned når den (Koranen) blir
resitert for dem,
108. og de sier: 'Hellig er Herren vår! Sannelig, vår Herres løfte måtte bli oppfylt!'»
109. Og de faller ned på sin hake (ansikt) tryglende i ærefrykt, og denne (Koranen) får deres
hjertes ydmykhet til å tilta enda mer.
110. Si: «Anrop Ham med (navnet) Allah, eller anrop Ham med (navnet) den mest
Barmhjertige; uansett hvilke navn dere anroper Ham med, er Hans de vakreste navn.» Og
resiter ikke Koranen for høyt i din tidebønn og ei heller for lavt, men benytt heller en
middelvei mellom dem begge.
111. Og si: «All pris er for Allah alene, som ikke skapte en eneste sønn for Seg og ei heller
har noen likestilt i Sin kongemakt og hersking og ei heller har en eneste velynder på grunn av
svakhet!» Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, vær overbevist om at Han er den aller største, og
opphøy meget Hans storhet (for alle).

Hulen
Kapittel: 18
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 69

Enheter: 12
Vers: 110

Del: 15 og 16

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. All lovprisning er for Allah alene, som åpenbarte den (praktfulle) skriften for Sin (mest
elskede og nærstående) tjener og ikke lot det være noen krokvei i den.
2. (Han gjorde den) rett og moderat, for at den skal kunne advare (fornekterne) om Allahs
strenge pine og gi det gledelige budskapet til de troende som handler rettskaffent, om at det
venter dem en utmerket belønning (paradiset),
3. som de vil være i for alltid.
4. Og (dessuten) for å advare dem som sier: «Allah har avlet en sønn (for Seg)!»
5. De har ingen kunnskap om det, og ei heller hadde deres fedre det. Hvor stort dette ordet er
som kommer ut av deres munn, de sier ikke noe annet enn (ren) løgn!
6. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSkulle da du sløse bort ditt liv (som er Oss mer kjært
enn alt) i sorgens ettertrykk hvis de ikke skulle anta troen på dette (Allahs) ord?
7. Sannelig, Vi har skapt alt det som på jorden er, som skjønnhet (og pynt) for den, for å teste
dem (som er jordens innbyggere), hvem av dem er best med hensyn til handlinger.
8. Og sannelig, Vi kommer til å gjøre (alt) det som på (jordens overflate) er, til en øde slette
(ved å utslette det).
9. Har du tenkt over hvor merkverdige tegn de mennene (de hellige syv sovere) i hulen og
ar-Raqīm (hulen og hulens tavle, eller dalen Raqīm) var på Vår allmakt?
10. (Kom i hu den tid) da noen få unge menn søkte tilflukt i hulen, de sa: «Vår Herre, tildel
oss nåde fra Deg, og skjenk oss (midler til) veiledning i affæren vår.»
11. Så slo Vi lett på ørene deres (og fikk dem til å sovne) i hulen for noen år.
12. Deretter vekket vi dem opp for å se hvilken av de to gruppene som kom til å beregne den
tiden de tilbrakte (i hulen), riktig.
13. Nå skal Vi meddele deg deres virkelige historie. Sannelig, de var noen få unge menn, som
antok troen på Herren sin, og Vi lot rettledningen (rettledningens lys) tilta for dem.
14. Og Vi gjorde deres hjerte sterkt og rotfast (gjennom forbindelse og forhold til Oss). Da de
stod (overfor kongen), sa de: «Herren vår er Herren over himlene og jorden, vi vil aldri tilbe
noen avgud ved å gi slipp på Ham (som alene tilbedelsesverdig Herre); (hvis vi skulle gjøre
så), da har vi visselig sagt noe fjernt fra sannheten!

15. Dette er vårt folk, som holder flere andre som tilbedelsesverdige utenom Ham. Hvorfor
bringer de ikke noe tydelig bevis om det (at de andre er tilbedelsesverdige)? Hvem er mer
ondsinnet enn den som dikter opp løgn om Allah?»
16. Og (de unge mennene sa til hverandre): «Når dere har vendt dere bort fra dem og de
(avgudene) de tilber utenom Allah, så søk tilflukt i (den) hulen. Herren deres vil nok gjøre Sin
nåde vidstrakt for dere og gjøre saken deres enklere for dere.»
17. Og du ser at når solen stiger opp, så flytter den seg mot høyre for hulen, og når den er i
ferd med å gå ned, skråner den mot venstre for dem, mens de ligger i hulens vide hulrom.
Dette (at solen endrer sin retning), er av Allahs (allmakts store) tegn. Den Allah rettleder, er
rettledet. Og den Han lar fare vill, for ham vil du aldri finne en eneste velynder, veiviser (en
velynder som viser veien).
18. Og (å, du som lytter til disse ordene!), (hvis) du (ser dem), vil (du) tenke at de er våkne,
enda de sover. Og Vi snur på dem (med jevne mellomrom) på høyre side og på venstre side,
og hunden deres (sitter) ved inngangen med begge sine forbein strake. Hadde du sett et glimt
av dem, ville du ha snudd ryggen til dem og flyktet, og hjertet ditt ville ha blitt fylt av skrekk
for dem.
19. Og slik vekket Vi dem opp for at de skulle kunne spørre hverandre. En taler blant dem sa:
«Hvor lenge har dere vært her?» De sa: «Vi har vært her en dag eller en del av en dag.»
Til slutt sa de: «Herren deres vet best hvor lenge dere har vært her. Send en av dere med
denne mynten deres til byen, så han kan se hvilken mat som er lovlig og mest ren, og så
bringe noe av den maten til dere, og han bør være varsom og rolig (idet han kommer og går,
og når han handler) og ikke la noen som helst få vite om dere.
20. Sannelig, hvis de (får vite om dere og) overmanner dere, vil de steine dere eller tvinge
dere tilbake til sin religion, og (hvis det hender slik), så vil dere aldri i det hele tatt oppnå
framgang!»
21. Og slik lot Vi dem få vite om dem (lot dem som kom noen århundrer etter dem, få vite om
deres tilstand), slik at de skulle få vite at Allahs løfte er sant, og at det ikke er noen tvil om at
timen vil komme. Da de (byens folk) begynte å krangle med hverandre om saken deres (etter
de hellige syv soveres død), sa de: «Bygg en bygning over dem (over hulen som et
minnested). Herren deres kjenner svært vel til dem (deres tilstand).» De (troende) som hadde
overtaket i saken sin, sa: «Vi skal visselig bygge en moské ved dem (inngangen deres – bygge
et gudshus der, slik at de som hadde underkastet seg Allah, skulle komme og tilbe Ham og
oppnå særskilte velsignelser gjennom de hellige syv soveres åndelige nærvær).»
22. Nå vil noen si: «(De hellige syv sovere var) tre, og den fjerde av dem var hunden deres.»
Og noen vil si: «De var fem, den sjette av dem var hunden deres.» Dette er gjetninger uten å
ha sett. Andre vil si: «De var syv, og den åttende av dem var hunden deres.» Si: «Herren min
vet best om antallet deres, og unntatt noen få vet ingen om dem (deres riktige antall)!»
Diskuter ikke med noen om dem unntatt de detaljene som er blitt tydeliggjort, og spør heller
ikke noen av dem om dem (de hellige syv sovere).
23. Og si aldri om noe som helst: «Jeg kommer til å gjøre det i morgen!»

24. unntatt: «Hvis Allah vil (si; hvis Allah vil)!» Og kom din Herre i hu når du glemmer, og
si: «Forhåpentligvis vil Herren min vise meg en vei nærmere rettledningen enn denne.»
25. Og de (hellige syv sovere) forble i sin hule i tre hundre år, og de la til ni (år) til.
26. Si: «Allah vet best hvor lenge de forble (der)! I Hans viten er alt det usette i himlene og på
jorden. Hvor godt Han ser, hvor godt Han hører! De har ingen velynder utenom Ham, og Han
lar ingen få del i Sin myndighet.»
27. Og resiter det som er blitt åpenbart for deg fra din Herres skrift. Ingen kan forandre Hans
ord. Og du vil aldri finne en tilflukt utenom Ham.
28. (Å, Min tjener!) Hold deg urokkelig fast i samværet til dem som kommer sin Herre i hu
om morgenen og aftenen, de søker etter Hans tilfredshet (de lever i håp om å få sett et glimt
av Hans herlige åsyn). Ditt (kjærlighets- og konsentrasjons-) blikk må ikke flytte seg fra dem.
Ønsker du jordelivets stas (ved å vende bort din konsentrasjon fra disse gudhengivne)? Og
følg ikke den personen hvis hjerte Vi har gjort forsømmelig med hensyn til Vår ihukommelse.
Han følger kun sin lyst, og saken hans har gått over grensen.
29. Og si: «Sannheten er fra Herren deres! Den som vil, anta troen, og den som vil, bare
fornekt i vei!» Sannelig, Vi har for de ondsinnede gjort klar ilden (helvetes ild), hvis vegger
vil omslutte dem. Og hvis de (av tørst og smerte) tigger om hjelp, vil de bli hjulpet med slikt
vann som vil være lik smeltet kobber, den vil skålde ansiktet deres. Hvor grusom drikke det
er, og hvilket forferdelig hvilested.
30. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, sannelig, Vi sløser ikke bort deres
handlinger, som handler fromt.
31. Dem venter Edens hager, hvor det vil flyte elver under dem (palassene deres). De vil bli
utsmykket med gullarmbånd, og de vil ha på seg grønne klær av fin silke og brokade. De vil
være godt lent tilbake på herlige troner. Hvor herlig belønning, og hvilket vakkert hvilested.
32. Og framlegg for dem lignelsen om de to personene; for den ene av dem skapte Vi to hager
av druer, og Vi la daddelpalmer omkring den på alle sider, og Vi lot (grønne og frodige) åkrer
vokse mellom dem.
33. Begge disse hagene frambrakte (rikelig med) frukt, og det var ingen mangel ved dem (de
ga det de skulle gi). Og Vi lot renne en elv mellom dem begge.
34. Og den personen hadde (også utenom dette) massevis av frukt (midler). Han sa til sin
følgesvenn mens de utvekslet synspunkter: «Jeg er større enn deg i rikdom, og jeg er mer
ærefull enn deg når det gjelder stamme og slekt.»
35. Og han (tok ham med og) gikk inn i hagen sin, og han gjorde sin sjel ondt ved å si (av
arroganse): «Jeg tror ikke at denne hagen noen gang vil gå til grunne,
36. og ei heller tror jeg at timen vil stå, og hvis jeg (noen gang) skulle bli brakt tilbake til
Herren min, vil jeg visselig få et bedre sted enn disse hagene å vende tilbake til.»

37. Følgesvennen hans sa til ham mens han utvekslet synspunkter med ham: «Har du
fornektet Den (Herren), som (først) skapte deg av jord, deretter av en sammensmeltet dråpe
og derpå laget deg til en hel mann (fysisk sett)?
38. Derimot (sier) jeg: 'Han Allah, er min Herre! Og jeg likestiller ingen med min Herre!'
39. Og da du gikk inn i hagen din, hvorfor sa du ikke: 'Det skjer som Allah vil! Ingen makter
noe uten Allahs hjelp!'? (Hva så) om du anser meg som mindreverdig i rikdom og avkom
(nå)!
40. Det er forestående at Herren min gir meg noe bedre enn hagen din og sender en pine fra
himmelen over hagen (din), så den blir til et ubevokst, glatt stykke land,
41. eller at dens vann synker ned i jordens dybde, slik at du ikke engang vil evne å nå det.»
42. Og all frukten hans ble omringet (av tilintetgjørelsen på grunn av hovmodigheten hans),
og om morgenen begynte han å vri hendene i sorg over det han hadde investert i den (i hagens
dyrking). Den lå fallen på sitt gitterverk, og han sa (fortvilet og skrekkslagen): «Akk og ve,
om jeg bare ikke hadde likestilt noen med Herren min (og ei heller vært hovmodig)!»
43. Og det var ingen flokk for ham som kunne hjelpe ham mot Allah, og ikke var han i stand
til å hevne seg (for den tilintetgjørelsen).
44. Her (får man vite at) all autoritet tilhører Allah, (som er) den Sanne. Han er den beste til å
belønne og den beste til å gi den gode enden.
45. Og klargjør for dem jordelivets lignelse! Det som er lik det vannet som Vi sender ned fra
himmelen; ved det blir jordens vegetasjon frodig, og derpå blir den til tørre strå som vinden
blåser av gårde. Allah har fullstendig makt over alle ting.
46. Rikdom og barn er kun jordelivets pynt, men det som (virkelig) er evigvarende, er
rettskafne handlinger, som er bedre i din Herres øyne når det gjelder belønning og håp.
47. Og den dagen vil være (oppstandelsens dag) da Vi vil sette fjellene i bevegelse
(pulverisere dem og la dem sveve i lufta) og du vil se jorden som en utjevnet slette (den vil
ikke bære på noe lenger – trær, steiner, dyr, vegetasjon). Og Vi vil samle hele menneskeheten
og ikke utelate en eneste av dem.
48. Og de (alle folk) vil bli ført fram for Herren din i rad og rekke. (Det vil bli sagt til dem):
«Sannelig, dere har kommet til Oss (i dag) slik Vi skapte dere for første gang! Faktisk tenkte
dere at Vi aldri kom til å fastsette en tid for løftet!»
49. Og det vil bli lagt fram gjerningsregister (overfor enhver), og du vil se synderne
skrekkslagne (av sine synder og forbrytelser), som vil være registrert i det
(gjerningsregisteret), og de vil si: «Ve oss! Hva er det med dette gjerningsregisteret, det har
ikke utelatt noen liten og ei heller noen stor (sak), men derimot telt med (alt).» Og de vil finne
alt de pleide å gjøre, til stede (foran seg), og Herren din vil ikke vise noen noen ondskap.

50. Og (kom i hu den gang) da Vi sa til englene: «Knel med ansiktet ned for Adam i respekt!»
Og de knelte med ansiktet ned i respekt alle sammen unntatt Iblīs (Satan). Han (Satan) var av
dsjinnene, han viste ulydighet mot sin Herres befaling. Tar dere ham og avkommet hans til
velyndere framfor Meg, enda de er deres fiender? Hvor elendig dette byttet er for de
ondsinnede (som de har valgt i Mitt sted)!
51. Jeg ba ikke om deres tilstedeværelse under himlenes og jordens skapelse (for assistanse
eller som vitne) og ei heller ved deres skapelse. Og heller ikke var Jeg slik at Jeg skulle gjøre
dem som forviller andre, til (Mine) hjelpere.
52. Og (kom i hu) den dag når Allah vil si: «Kall på dem som dere anså som Mine likestilte!».
De vil kalle på dem, men de vil ikke svare dem, og Vi vil skape et undergangssted (en dal i
helvete) mellom dem.
53. Og synderne vil se helvetes ild. Da vil de vite at de i sannhet skal falle i den, og de vil ikke
finne noe sted for å komme seg unna den.
54. Og uten tvil, Vi har i denne Koranen belyst alle slags eksempler gang på gang (ved
vekslende måte) for menneskene, men mennesket er verre enn alt til å krangle.
55. Og det var ingenting som hindret menneskene i å tro og be om tilgivelse fra Herren sin da
rettledningen kom til dem, unntatt (tvilen på) at den måten som de henfarne var blitt tatt hånd
om (var blitt tilintetgjort) på, skulle ramme dem, eller at pinen skulle stå overfor dem.
56. Og Vi pleier ikke å sende sendebudene unntatt som gledesbudbringere og advarere (for
folk). Og de vantro krangler med sendebudene ved falske argumenter for å fjerne sannheten
helt ved den (falskheten). Og de gjør narr av Mine åpenbaringer og den (pinen) som de
advares mot.
57. Og hvem er mer ondsinnet enn den som påminnes om sin Herres tegn, men vender seg
bort fra dem og glemmer det (de illgjerningene) som hendene hans har sendt i forveien?
Sannelig, Vi har lagt slør over deres hjerte, slik at de ikke skal begripe den sannheten, og lagt
tunghørthet i ørene deres (slik at de ikke skal høre sannheten). Og hvis du inviterer dem til
rettledningen, vil de aldri noensinne oppnå den.
58. Og Herren din er mest tilgivende, Herren over nåde! Hvis Han hadde tatt dem fatt for
deres gjerninger, ville Han visselig ha sendt pinen over dem snarlig. Men for dem er det
(fastsatt) løftets time. De vil aldri finne noe tilfluktssted utenom Ham (når den timen vil
komme).
59. Og dette er byene som Vi tilintetgjorde beboerne til når de begikk ondskap. Og vi hadde
fastsatt en tid for deres tilintetgjørelse.
60. Og (kom i hu den hendelsen) da Moses sa til sin unge (følgesvenn og) tjener (Josva, sønn
av Nun): «Jeg kan ikke trekke meg før jeg når dit hvor de to hav møtes, om jeg så må gå i
evigheter.»
61. Da begge nådde stedet der de to hav møtes, glemte de fisken sin, den (stekte fisken ble
levende og) dro sin vei ut i havet som i en tunnel.

62. Da de to hadde gått videre, sa Moses til sin unge tjener: «Bring oss maten vår, vi har i
sannhet møtt på stort slit på denne reisen vår.»
63. Han (Josva, sønn av Nun) sa: «Så du at jeg da vi hvilte ved klippen, glemte fisken der?
Det var ingen andre enn Satan som fikk meg til å glemme å nevne det for deg. Og den (fisken)
dro sin vei ut i havet (ved å bli levende igjen) på en merkelig måte, (og den forsvant).»
64. Moses sa: «Det er det (stedet) vi søkte etter!». Begge gikk tilbake (til det samme stedet)
ved å følge sine fotspor, idet de lette (etter den veien).
65. Begge fant (der) en tjener (Khi\r) av Våre (spesielle) tjenere, som Vi hadde tildelt
(særskilt) nåde fra Oss og belært viten fra Oss (den inspirerende kunnskapen om
guddommelige hemmeligheter og erkjennelse).
66. Moses sa til ham: «Kan jeg få være med deg ved (det kravet) at du lærer meg noe av den
kunnskapen som du er blitt belært for å rettlede?»
67. Han (Khi\r) sa: «Sannelig, du vil aldri klare å være tålmodig sammen med meg!
68. Og hvordan kan du være tålmodig om det som du ikke (helt) har omsluttet med din
viten?»
69. Moses sa: «Du vil visselig finne meg tålmodig, hvis Allah vil, og jeg vil ikke motsette
meg deg i noen sak.»
70. Han (Khi\r) sa: «Hvis du skal være med meg, så må du ikke spørre meg om noe som helst
før jeg selv nevner det for deg.»
71. Begge begynte å gå, helt til de satte seg om bord i en båt. Han (Khi\r) laget hull i den.
Moses sa: «Har du laget hull i den for å drukne dem om bord? Sannelig, du har gjort en
underlig ting!»
72. Han (Khi\r) sa: «Sa jeg ikke at du aldri kommer til å klare å være tålmodig med meg?»
73. Moses sa: «Ta meg ikke fatt for at jeg forglemte meg, og sett meg ikke i for stor vanske
når det gjelder saken min.»
74. Så gikk begge videre, helt til de møtte en gutt. Han (Khi\r) drepte ham. Moses sa:
«Drepte du et uskyldig liv uten noe liv (blodhevn)? Sannelig, du har gjort en grusom ting!»
75. Han (Khi\r) sa: «Sa ikke jeg til deg at du aldri kommer til å klare å være tålmodig med
meg?»
76. Moses sa: «Hvis jeg spør deg om noe etter dette, så ha ikke meg som ditt følge mer.
Sannelig, du fortjener en unnskyldning fra meg.»
77. Så fortsatte begge å gå videre, helt til de nådde en bys beboere. Begge spurte om mat fra
dens beboere, men de nektet å beverte dem. Etter det kom de over en mur der, som var
falleferdig. Han (Khi\r) rettet den. Moses sa: «Hvis du ville, kunne du ha tatt lønn for dette
(arbeidet).»

78. Han (Khi\r) sa: «Dette er avskjeden (avskjedens stund) mellom meg og deg! Nå skal jeg
underrette deg om sannheten om det du ikke klarte å være tålmodig om.
79. Når det gjelder båten, tilhørte den noen fattige som pleide å arbeide på havet. Jeg bestemte
meg for å gjøre den mangelfull, og (grunnen til) det var (at det stod) en (tyrannisk) konge
foran dem, som tok alle (uskadete) båter med tvang (fra eierne uten å betale).
80. Og når det gjelder den gutten, var foreldrene hans troende, og vi fryktet (at hvis han fikk
leve videre, ville han bli vantro, og når han vokste opp), kom han til å påføre dem
oppsetsighet og vantro.
81. Og vi ønsket at Herren deres ville gi dem (en slik) godtgjørelse som ville være bedre enn
denne (gutten) i renhet og mer godhjertet (mot foreldrene).
82. Og hva muren angår, så tilhørte den to foreldreløse gutter (bosatt) i byen, og en skatt var
(begravd) under den for dem begge. Og faren deres var (en) rettskaffen (mann). Og Herren
din ville at begge to skulle nå sin manndoms fulle kraft og grave ut skatten sin selv ved din
Herres nåde. Og (hva jeg enn gjorde), det gjorde jeg ikke av meg selv. Dette er sannheten om
de hendelsene som du ikke klarte å bære med tålmod.»
83. Og (kjære prektige elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, de spør deg om Kyros 2. den store. Si: «Jeg skal
med det samme resitere for dere hans historie.»
84. Sannelig, Vi ga ham makt på jorden (i gamle dager), og Vi ga ham midler til alle ting.
85. Så gikk han på en (ny) vei,
86. til han nådde randen av (det området) der solen går ned. Der fant han solnedgangen som
om den sank i en varm vannkilde (mørk som gjørme), og han fant et folk (som levde) der. Vi
sa: «Å, Kyros 2. (den store)! (Det er opp til deg), enten straffer du dem, eller så viser du dem
godhet.»
87. Kyros 2. den store sa: «Den som er ondsinnet (som viser vantro og ugudelig atferd), ham
vil vi visselig straffe, og deretter vil han bli brakt tilbake til Herren sin, og så vil Han pine
ham med en grufull pine.
88. Og den som antar troen og handler rettskaffent, for ham vil det være en bedre lønn, og vi
vil si til ham det som er lettest i vår befaling.»
89. Etter (å ha blitt ferdig med) det (sine erobringer i Vesten) gikk han på en (ny) vei,
90. helt til han nådde randen av (det området) der solen går opp. Der fant han (soloppgangen
som om) solen steg over et folk (som levde i det landområdet), som Vi ikke hadde gitt noe
dekke (for beskyttelse) mot solen (de levde i huler uten klær og hus).
91. Slik var hendelsen! Og alt det han hadde, omsluttet Vi med Vår viten.
92. Etter (å ha blitt ferdig med) det (sine erobringer i Østen) gikk han på en (ny) vei,

93. helt til han nådde et sted mellom to fjell. Bak de to fjellene fant han et folk, som ikke
kunne begripe (noens) tale.
94. De sa: «Å, Kyros 2. den store! Sannelig, Gog og Magog har anstiftet ufred i landet, kan vi
avsette noen penger (som tributt) til deg, slik at du bygger en mur mellom oss og dem?»
95. Kyros 2. den store sa: «Den makten Herren min har gitt meg, er bedre i denne saken! Dere
må støtte meg med deres kraft (ved hardt strev og arbeid), så skal jeg bygge en stø mur
mellom dere og dem.
96. Bring meg store jernstykker!» Da han hadde gjort den (jernmuren) jevn mellom de to
fjelltoppene, sa han: «(Nå, etter å ha tent ild på jernet,) blås!». Da han hadde gjort jernet
glødende (ved å stadig blåse), sa han: «Bring meg det (nå), så jeg kan helle smeltet kobber
over den.»
97. Etter det maktet ikke de (Gog og Magog) å klatre på den, og ei heller maktet de å bore
hull i den.
98. Kyros 2. den store sa: «Dette er nåde fra Herren min, men når min Herres løfte kommer
(den siste timen vil være nær), vil Han rive ned den muren og jevne den (muren vil bli
pulverisert). Og min Herres løfte er sant!»
99. Og på det tidspunktet vil Vi slippe fri (alle skapninger eller Gog og Magog), de vil trenge
seg i hverandres rekker (som stormende og kraftige bølger), og det vil bli blåst i
dommedagsbasunen. Så vil Vi samle dem alle sammen (på dommedagens slette).
100. Og den dag vil Vi stille helvete overfor de vantro helt blottet,
101. de som hadde sine øyne dekket av (forsømmelighetens) slør fra Min ihukommelse, og
som ikke engang maktet å høre (Min ihukommelse).
102. Tror de vantro at de kan gi slipp på Meg og ta Mine tjenere som velyndere? Sannelig, Vi
har forberedt helvete som bevertning for de vantro.
103. Si: «Skal vi underrette dere om de største taperne med hensyn til handlinger?
104. Disse er de hvis hele innsats er blitt fordervet i jordelivet, mens de tenker at de gjør
veldig gode handlinger!»
105. Disse er de som fornektet sin Herres tegn og møtet med Ham. Handlingene deres er blitt
verdiløse, Vi vil ikke tillegge dem noen vekt eller verdi på oppstandelsens dag.
106. Dette helvete er lønnen deres fordi de pleide å vise vantro og gjorde narr av Mine tegn og
sendebud.
107. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, dem venter det bevertning i friske
og rike hager,
108. for alltid vil de være i dem, aldri vil de ønske å bytte (boligen sin) derfra.

109. Si: «Hvis havet skulle bli blekk til min Herres ord, ville havet ha tatt slutt før min Herres
ord hadde tatt slutt, selv om Vi hadde brakt andre (hav og enda mer blekk) lik dem for å fylle
på.»
110. Si: «Jeg er kun (i den fysiske strukturen) et menneske lik dere! (Si meg: Hvilken likhet er
det mellom oss utenom det? Tenk nå litt etter), (dere er ikke blitt velsignet med denne
strålende evnen fra Allah, slik at Allahs ord kan nedstige til dere), det blir åpenbart for meg at
deres tilbedelsesverdige Herre er Én (alene) Tilbedelsesverdig. Så den som har håp om å møte
Herren sin, han bør handle rettskaffent og ikke likestille noen i sin Herres tilbedelse.»

Maria
Kapittel: 19
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kāf, Hā, Yā, ‛Ayn, ßād (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne
betydningen).
2. Dette er beretningen om din Herres nåde mot Sin (utvalgte) tjener Sakarias,
3. da han anropte Herren sin med lav røst (full av respekt).
4. Sakarias sa ydmykt: «Herren min, min kropps bein er blitt svake, og av alderdom er hodet
blitt hvitt som ildens flamme. Og Herren min, jeg har aldri vendt tilbake tomhendt når jeg har
bedt til Deg.
5. Og jeg frykter for mine (gudløse; uten sans og følelse for religion) slektninger etter meg
(min bortgang, at de kommer til å tape levemåtens [religionens] velsignelse), og hustruen min
er ufruktbar, så skjenk meg fra Deg en arving (en sønn),
6. som arver meg (den guddommelige velsignelsen) og arver (profetskapet som alltid har
vandret blant) Jakobs etterkommere. Og Herren min, gjør ham til en Du er vel tilfreds med.»
7. (Allah sa): «Å, Sakarias! Sannelig, Vi bebuder deg det gledelige budskapet om en sønn,
hvis navn skal være Johannes, Vi har ikke skapt noen før ham med det samme navnet!»
8. Sakarias sa ydmykt: «Herren min! Hvordan kan da jeg få en sønn når min hustru er
ufruktbar og jeg har nådd en inntørket tilstand (av svakhet) på grunn av alderdom?»
9. Han sa: «(Forundre deg ikke), slik vil det skje! Herren din har sagt: 'Det er lett for Meg (å
skape denne gutten). Og sannelig, Jeg har skapt deg før dette også, mens du ingenting var (fra
før).'»
10. Sakarias sa ydmykt: «Herren min, fastsett et tegn for meg!» Allah sa: «Tegnet ditt er at du
ikke vil være i stand til å tale til folk i tre netter (hele dager), selv om du vil være helt frisk.»
11. Så gikk Sakarias ut fra bedeværelset til folket sitt og gjorde tegn til dem (og forklarte) at
de skal forherlige (Allahs) hellighet morgen og aften.
12. (Allah sa): «Å, Johannes! Hold fast ved skriften (Vår – toraen)!» Vi ga ham
(profetskapets) visdom og innsikt fra barndom av
13. og (velsignet ham med) medlidenhetsfølelse, renhet og kyskhet fra Vår særskilte
sjenerøsitet, og han var svært gudfryktig.
14. Og han viste en svært from (og pliktoppfyllende) væremåte overfor foreldrene sine og var
ikke trassig og ulydig (som vanlige gutter).

15. Og fred være over Johannes, den dag han ble født, og den dag han dør, og den dag han blir
gjenoppvekket levende.
16. Og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, nevn Maria i skriften (den praktfulle Koranen),
da hun trakk seg tilbake fra familien sin til et østlig sted (hun trakk seg tilbake for Allahs
tilbedelse),
17. hun benyttet seg av et slør overfor dem (familien og andre folk, for at Allahs
guddommelige skjønnhet skulle avsløre seg). Så sendte Vi Ånden Vår (engelen Gabriel) til
henne; han viste seg for henne i en fullkommen menneskelig skikkelse.
18. Maria sa: «I sannhet, jeg ber om den mest Barmhjertiges (Herrens) vern mot deg, hvis du
nå frykter (Allah)!»
19. Engelen Gabriel sa: «Jeg er kun en utsending fra Herren din, (jeg har kommet) for å
skjenke deg en ren sønn.»
20. Maria sa: «Hvordan kan jeg få en sønn når ingen mann har rørt meg? Og jeg er ikke
ukysk!»
21. Engelen Gabriel sa: «(Forundre deg ikke), slik vil det skje! Herren din har sagt: 'Denne
(saken) er lett for Meg, og (det vil skje) for at Vi skal gjøre ham til tegn for menneskeheten og
nåde fra Oss. Og denne saken er forutbestemt.'»
22. Så Maria unnfanget barnet og gikk på avstand (fra befolkningen) til et sted langt unna.
23. Så ble hun drevet til et daddelpalmetres stamme av fødselsriene. Hun sa (av bekymring):
«Huff, om jeg bare hadde dødd før dette og blitt helt borte, glemt!»
24. Da ble det ropt til henne fra under henne (enten engelen Gabriel eller Jesus): «Bli du ikke
trist! Sannelig, Herren din har latt en vannkilde strømme under deg (eller latt deg føde et
høyvelbårent menneske og lagt det under deg)!
25. Og ryst daddelpalmetreets stamme mot deg, så vil det la falle over deg ferske, modne
dadler.
26. Spis og drikk, og kjøl øynene dine (ved å se på din vakre og nydelige sønn). Etter dette,
hvis du ser et eneste menneske, så si (med tegn): 'Jeg har lovet den mest Barmhjertige
(Herren) en faste (av stillhet), og kan ikke i det hele tatt tale med noe menneske i dag.'»
27. Så kom hun med det (barnet i armene sine) til folket sitt. De sa: «Å, Maria! Sannelig, du
har brakt en underlig ting!
28. Å, du Arons søster! Ikke var faren din en dårlig mann, og ei heller var moren din ukysk!»
29. Men Maria pekte på ham (barnet), og de sa: «Hvordan skal vi samtale med ham, som er et
barn i vuggen?»
30. Barnet sa (selv): «Sannelig, jeg er Allahs tjener! Han har tildelt meg skriften og gjort meg
til profet.

31. Og Han har gjort meg til velsignet uansett hvor jeg skulle være, og Han har befalt meg
tidebønnen og det pålagte bidraget så lenge jeg lever,
32. og (skapt meg for) å behandle moren min moralsk fortreffelig, og Han har ikke skapt meg
som ulydig og ulykksalig.
33. Og fred være over meg på min fødselsdag og den dag jeg dør, og den dag jeg
gjenoppvekkes levende!»
34. Dette er Jesus, sønn av Maria, (dette er) sannhetens ord, som de tviler på.
35. Det er ikke lik Allahs Verdighet å avle en (noen som Sin) sønn! Helligere er Han (enn
det)! Når Han bestemmer Seg for noe, befaler Han kun til det: «Bli!», så blir det til.
36. Og sannelig, Allah er Herren min og også Herren deres! Tilbe Ham alene! Dette er den
rette veien.
37. Men så begynte sektene deres å vise uenighet seg imellom, de vantro venter fordervelse på
den store dag (oppstandelsens dag) som de skal møte opp til.
38. Hvor åpne ører de vil ha for å lytte og vidåpne øyne for å se den dag de vil komme til Oss,
men de ondsinnede er i dag (druknet) i soleklar villfarelse.
39. Og advar dem mot bedrøvelsens (og samvittighetsnagets) dag, når saken (enhver sak) vil
bli avgjort, men de er i en forsømmelig tilstand og nekter å anta troen.
40. Sannelig, Vi alene er jordens arvtaker og deres (som lever) på den, og til Oss vil alle bli
brakt tilbake.
41. Og nevn Abraham i skriften (den praktfulle Koranen). Sannelig, han var en sannferdig
person, en profet.
42. Da han sa til sin far (onkel Azar som oppfostret ham etter faren Tarahs død): «Å, min far!
Hvorfor tilber du de (avgudsstatuene), som ikke kan høre og ei heller se, og som ikke kan
fjerne noe (smertefullt) fra deg?
43. Å, min far! Sannelig, det har kommet til meg den vitenen (fra Allah), som ikke har
kommet til deg, så følg meg, jeg skal vise deg den rette veien.
44. Å, min far! Tilbe ikke Satan! Sannelig, Satan er svært ulydig mot den mest Barmhjertige
(Herren)!
45. Å, min far! Sannelig, jeg frykter for at den mest Barmhjertiges (Herrens) pine skal nå deg,
og at du blir Satans følgesvenn.»
46. Azar sa: «Å, Abraham! Er du bortvendt fra mine guder? Hvis du virkelig ikke gir deg
(med denne motstanden), vil jeg visselig steine deg! Og ha deg vekk fra meg for en lang
periode.»

47. Abraham sa: «(Ja vel), fred være med deg! Jeg skal fortsatt be om tilgivelse for deg fra
Herren min. Sannelig, Han er veldig nådig mot meg (kanskje tildeler Han deg veiledning).
48. Og jeg holder meg vekk fra dere (alle) og de (avgudene) som dere tilber utenom Allah. Og
jeg holder meg herved engasjert i min Herres tilbedelse (atskilt fra alt annet). Forhåpentlig vil
jeg ved min Herres tilbedelse ikke bli utelukket (fra Hans sjenerøsitet).»
49. Da Abraham trakk seg fullstendig bort fra dem og de (avgudene) som de tilba utenom
Allah (ved å boikotte dem helt), og etter det skjenket Vi ham Isak (sønn) og Jakob
(sønnesønn), og Vi gjorde dem begge til profeter.
50. Og Vi tildelte dem (alle) Vår (særskilte) nåde, og Vi gjorde (for) dem (navnene deres)
priset og hyllet, opphøyet ved tungene (til alle tilhengere av monoteistiske religioner).
51. Og nevn Moses i skriften (den praktfulle Koranen). Sannelig, han var blitt høyerestående
(ved å befri seg fra sitt eget jegs bur), og han var et guddommelig budskaps budbringer, en
profet.
52. Og Vi kalte på ham fra Sinaifjellets høyre side, og Vi velsignet ham med (særskilt) nærhet
for å samtale om hemmeligheter.
53. Og Vi ga ham fra Vår nåde broren hans Aron som en profet (for å støtte ham i hans
livsoppgave).
54. Og nevn Ismael i skriften (den praktfulle Koranen). Sannelig, han var sann mot løftet sitt
(ordholden), og han var et guddommelig budskaps budbringer, en profet.
55. Og han pleide å pålegge sin familie tidebønnen og det pålagte bidraget, og han besatt i sin
Herres øyne veltilfredshetens rang (en som Herren er vel tilfreds med).
56. Og nevn Enok i skriften (den praktfulle Koranen). Sannelig, han var en sannferdig person,
en profet.
57. Og Vi eleverte ham til en høy grad.
58. Disse er de som Allah har vist gunst mot: blant profetene av Adams ætt og av de troende
som Vi bar på (satte om bord og berget fra syndfloden) sammen med Noah (i arken), og av
Abrahams og Israels (Jakobs) barn og av de (utvalgte) som Vi rettledet og gjorde opphøyde.
Når den mest Barmhjertiges (Herrens) ord blir resitert for dem, faller de på kne med ansiktet
ned og gråter (en tåreflom).
59. Etter dem ble de uverdige etterfølgerne til etterfølgere som forsømte tidebønnen og fulgte
(sin indre egoismes) lyster. Snart vil de få møte på det hinsidiges pine (helvetes dal al-Ghaiy),
60. unntatt den som vender om i anger og antar troen og handler rettskaffent; disse vil gå inn i
paradiset, og det vil ikke bli gjort noe ondt mot dem.
61. (De vil leve i) Edens hager, som den mest Barmhjertige (Herren) har lovet Sine tjenere i
det usette. Sannelig, Hans løfte må bli oppfylt!

62. De vil ikke høre noe vrøvl i dem, men (ordet) «Fred!» (vil bli hørt fra alle kanter). Og for
dem vil det være forsyning (tilgjengelig) i dem om morgenen og aftenen.
63. Dette er det paradiset som Vi vil la den av Våre tjenere som er gudfryktig, arve.
64. Og (å, du Gabriel! Si til Min elskede )صلى ﷲ عليه وسلم: «Vi kan ikke nedstige (til jorden) uten
din Herres befaling. Ham tilhører alt som er foran oss, og alt det som er bak oss, og alt det
som mellom det er. Og Herren din kan aldri glemme (deg).
65. (Han er) Herren over himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er. Tilbe Ham
alene, og fortsett å være stø på føttene i Hans tilbedelse! Kjenner du til noen med samme navn
som Han?»
66. Og mennesket sier: «Når jeg dør, skal jeg da snarlig bli brakt fram levende?»
67. Kommer da ikke mennesket i hu det at Vi skapte ham før dette også, da han var ingen
verdens ting?
68. Ved Herren din! Vi vil visselig samle dem og (alle) djevlene sammen (på oppstandelsens
dag). Deretter vil Vi stille dem rundt helvete falne på sine knær.
69. Deretter vil Vi visselig plukke ut en slik person fra hver flokk som var verst med hensyn
til å være opprørsk og ulydig mot den mest Barmhjertige (Herren).
70. Derpå kjenner Vi visselig best til dem som mest fortjener å bli kastet i helvete.
71. Og det finnes ingen blant dere som ikke vil komme til det (helvete). Dette løftet har
Herren din påtatt Seg som et avgjort ansvar, som visselig vil bli oppfylt.
72. Deretter vil Vi berge de gudfryktige og forlate de ondsinnede i det, falne på sine knær.
73. Og når Våre opplysende vers blir resitert for dem, sier de vantro til de troende: «(Se i
denne verden), hvem av begge gruppene (oss) har bedre bolig og mer innflytelsesrike sosiale
forsamlinger?»
74. Og hvor mange folk har Vi ikke tilintetgjort før dem, som var bedre (enn dem) i verdslige
eiendeler og i ytre prakt?
75. Si: «Den som er fortapt i villfarelsen, ham gir den mest Barmhjertige (Herren) en lang
frist i levealder og luksus, helt til de får se det som er blitt dem lovet – det være seg pinen
eller timen. Da vil de få vite hvem som er verst stilt når det gjelder bolig, og hvem som er
svakest når det gjelder hærstyrker.»
76. Og Allah øker på i rettledningen til dem som er rettledet. Og de evigvarende rettskafne
handlingene er bedre i din Herres øyne i belønning og utmerket i den endelige avslutningen.
77. Har du sett ham som fornektet Våre tegn og sa: «Jeg vil visselig bli gitt rikdom og barn
(på samme vis på oppstandelsens dag)!»?

78. Er han kjent med det usette, eller har han inngått en pakt med den mest Barmhjertige
(Herren)?
79. Aldri! Nå vil Vi skrive ned alt det han sier, og øke pine på pine for ham.
80. Og det han sier, vil Vi arve (etter hans død), og han vil komme til Oss helt alene (uten
rikdom og barn)!
81. Og de holder (mange) andre som tilbedelsesverdige utenom Allah, så de kan være en kilde
til ære for dem.
82. På ingen måte (er det slik)! Snart vil de (avgudene selv) avslå deres tilbedelse og bli deres
fiender.
83. Har du ikke sett at Vi har sendt djevlene over de vantro? De provoserer dem (mot islam)
hele tiden.
84. Så påskynd ikke (pinen) for dem, Vi teller selv dagene (for) deres (ende).
85. Den dag da Vi vil samle de gudfryktige og frakte dem til den mest Barmhjertige (Herren)
på befordringer (som æresgjester)
86. og drive synderne til helvete tørstende,
87. (den dagen) vil ikke folk makte å gå i forbønn, unntatt de som har fått et (forbønns-) løfte
av den mest Barmhjertige (Herren).
88. Og de (vantro) sier: «Den mest Barmhjertige (Herren) har avlet en sønn (for Seg)!»
89. (Å, dere vantro!) Sannelig, dere har kommet med et hardhjertet og bisart onde (på tungen
deres)!
90. Det er ikke umulig at himlene revner av denne (oppdiktede løgnen) og jorden spaltes opp
og fjellene faller sammen i pulver
91. fordi de har påstått at den mest Barmhjertige (Herren) har en sønn!
92. Det er ikke lik den mest Barmhjertiges (Herrens) Verdighet at han avler en (noen som Sin)
sønn.
93. Hvem som enn finnes i himlene og på jorden (engel, dsjinn eller menneske), vil møte opp
hos den mest Barmhjertige (Herren) som kun en tjener.
94. Uten tvil, Han har omsluttet dem med Sin viten, og har telt dem nøye (én etter én).
95. Og enhver av dem skal komme til Ham på oppstandelsens dag alene.
96. Sannelig, de som antok troen og handlet rettskaffent, for dem vil den mest Barmhjertige
(Herren) skape kjærlighet i (folks) hjerte.

97. Sannelig, Vi har gjort den (Koranen) lett på språket ditt, slik at du kan bebude det
gledelige budskapet til de gudfryktige med den og advare det kranglevorne folk med den.
98. Og hvor mange folk har Vi ikke tilintetgjort før dem? Ser du noen av dem eksistere, eller
hører du en eneste lyd fra dem?

>āhā
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. >ā, Hā (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVi har ikke åpenbart Koranen for deg for at den skal
være deg til besvær,
3. men den er (åpenbart som) formaning for den som frykter (sin Herre),
4. den er blitt åpenbart av Allah, som skapte jorden og de høye himlene.
5. (Han er) den mest Barmhjertige som steg over tronen (ifølge Sin Verdighet med Sin
eneveldige autoritet, Han har håndhevet Sin befalings system og makt i alle verdener).
6. Ham tilhører alt som er i himlene (det øvre himmelske universet og himmelrommets
terrestriske univers), og alt som er på jorden, og alt det som mellom dem begge er (klodene i
atmosfæren), og alt det som er under jordens overflates dypeste bunn (alt dette er underordnet
Hans system og allmakt).
7. Og hvis du er høylytt idet du ber skuddbønn eller kommer (Allah) i hu, (så er det ingen
synd), Han kjenner til det hemmelige (hjertets hemmeligheter) og det som er mer skjult,
(hvorfor skulle da ikke Han høre de høylytte anropene)!
8. Allah (er Hans personlige egennavn), ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han (tro på Ham
alene, og fornekt alle avguder)! For Ham er det også mange andre vakre navn (som lærer
menneskene å kjenne Hans vakre og enestående egenskaper).
9. Og har Moses' historie nådd deg?
10. Da Moses så en ild (på vei tilbake til Egypt fra Midjan), sa han til familien sin: «Vent dere
her, jeg har fått øye på en ild (eller jeg har funnet i en ild hjertelighetens og kjærlighetens
flamme), muligens kan jeg bringe dere et bluss fra den også, eller jeg finner ved ilden den
rettledningen (som jeg leter etter).»
11. Da han nådde den (ilden), lød en røst: «Å, Moses!
12. Sannelig, Jeg er Herren din, så ta av dine sandaler! Sannelig, du står i den hellige dalen
>owa.
13. Og Jeg har utvalgt deg (for budbringerskapet Mitt), så lytt med full konsentrasjon på det
som blir åpenbart for deg.
14. Sannelig, Jeg er Allah, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Meg, så tilbe Meg alene, og
forrett tidebønnen for Min ihukommelse.

15. Sannelig, timen er i ferd med å komme! Jeg vil holde den skjult, slik at enhver sjel kan bli
belønnet (for sine handlinger) etter sin innsats.
16. Måtte ikke den personen hindre deg fra (konsentrasjonen om) den (timen) som selv ikke
tror på den og følger sin (indre egoismes) lyst, så ikke du også går under.
17. Og hva er dette i din høyre hånd, å, Moses?»
18. Moses sa: «Det er staven min. Jeg lener meg på den, og jeg slår ned løv med den for
geitene mine, og det er også mange andre fordeler i den for meg.»
19. Allah sa: «Å, Moses! Legg den ned (på bakken)!»
20. Så la han den ned (på bakken). Plutselig ble den til en slange, som begynte å krype (hit og
dit).
21. Allah sa: «Ta tak i den, og frykt ikke! Vi skal med det samme gjøre den om til den
tidligere tilstand som den var i.»
22. Og (det ble befalt): «Trykk hånden din i armhulen din, den vil komme ut skinnende hvit
uten noen sykdom, (dette) er et annet tegn.
23. Dette (gjør Vi) for å vise deg Vår (allmakts) store tegn.
24. Gå til farao! Han har gått over grensen (i ulydighet og oppsetsighet).»
25. Moses sa ydmykt: «Herren min! Utvid brystet mitt for meg,
26. og gjør mitt oppdrag (som sendebud) lett for meg.
27. Og løsne på min tunges knute,
28. så folk må forstå det jeg sier (lett),
29. og utnevn for meg en medhjelper fra min familie,
30. (la det bli) min bror Aron.
31. Forsterk ved ham min styrke!
32. Og la ham få del i mitt oppdrag (støtte meg i å forkynne Ditt ord),
33. slik at vi (Moses og Aron) kan forherlige Din hellighet i rikt monn,
34. og slik at vi skal komme Deg i hu rikelig.
35. Sannelig, Du er allseende over oss (uansett tilstand).»
36. Allah sa: «Å, Moses! Alle dine bønner er blitt oppfylt.

37. Og uten tvil, Vi viste deg velvilje en annen gang (før dette også),
38. da Vi innga i din mors hjerte det som ble inngitt:
39. 'Legg du ham (Moses) i kisten, legg derpå den (kisten) i elven, så vil elven føre den til
elvebredden. Han vil bli plukket opp av Min fiende og hans fiende.' Og Jeg har lagt over deg
et (særskilt) kjærlighets lysskinn fra Meg (gjort deg så nydelig og henrivende at hvem som
enn får øye på deg, vil bli overveldet), og (dette gjorde Vi) for at du skulle oppfostres for Våre
øyne.
40. Da din søster gikk (til faraos familie mens hun utga seg som en fremmed), og sa: 'Skal jeg
vise dere en (slik kvinne) som kan oppfostre det (barnet)?', så brakte Vi deg tilbake til din mor
(med oppfostring som en unnskyldning), slik at hun kunne kjøle øynene sine og ikke føle seg
sørgmodig. Du drepte en person (en vantro fra faraos folk), og Vi berget deg fra den kvalen,
og Vi lot deg gjennomgå mange ildprøver og testet deg godt. Så tilbrakte du mange år blant
Midjans folk. Deretter kom du (hit) på den tiden som var fastsatt (av Allah), å, du Moses!I
41. Og nå har Jeg utvalgt deg for (oppdraget som et sendebud og) Meg selv (Min særskilte
gunst).
42. Gå du og broren din (Aron) med Mine tegn, og vis ikke latskap i å komme Meg i hu!
43. Gå dere to til farao, han har i sannhet krysset grensen for oppsetsighet.
44. Tal dere to mildt til ham. Muligens godtar han formaningen eller blir fryktende (for Min
vrede).»
45. Begge sa: «Å, vår Herre! Sannelig, vi frykter at han skal gjøre urett mot oss, eller at han
skal bli enda mer oppsetsig.»
46. Allah sa: «Frykt ikke, dere to! Sannelig, Jeg er med dere to, Jeg hører alt, Jeg ser alt!
47. Så gå dere to til ham og si: 'Vi er din Herres utsendte (sendebud)! Send du med oss Israels
barn (ved å befri dem fra ditt slaveri), og påfør dem ikke (mer) lidelse. Sannelig, vi er kommet
til deg med et tegn fra Herren din. Og måtte fred være med den som følger rettledningen!
48. Sannelig, det er blitt åpenbart for oss at pinen vil være over enhver slik person som
forsverger (sendebudet) og vender seg bort (fra ham).'»
49. Farao sa: «Hvem er deres Herre, å, Moses?»
50. Moses sa: «Herren vår er Han som tildelte alle ting deres form (som var dem passende),
og som deretter rettledet dem (slik som omstendighetene krevde).»
51. Farao sa: «Hva skjedde med de henfarne folk (som fornektet din Herre)?»
52. Moses sa: «Kunnskapen om dem er hos Herren min i en bok (bevart vel), Min Herre farer
ikke vill, og ei heller glemmer Han!»
I

Profeten Moses  عليه السالمvar nå førti år.

53. Han er Den som skapte jorden for dere som oppholdssted og på den skapte veier (for
reise) for dere, og fra himmelen nedsendte vann; med dette (vannet) frambrakte Vi par av
ulike vegetasjonssorter (fra jorden).
54. Spis, dere, og la deres kveg beite. Sannelig, i dette er det tegn for de vise.
55. Av denne (jordens jord) har Vi skapt dere, og til den skal Vi bringe dere tilbake, og fra
den skal Vi bringe dere fram en gang til.
56. Og uten tvil, Vi viste han (farao) alle Våre tegn (som Moses og Aron var blitt sendt med),
men han forsverget og nektet (å tro).
57. Han sa: «Å, Moses! Har du kommet til oss for at du skal drive oss ut fra landet vårt med
din magi?
58. Vi skal også for deg bringe samme slags magi. Avtal derfor et løfte (om konkurranse)
mellom oss og deg, som ikke skal brytes enten av oss eller av deg, (stedet for konkurransen
skal være) en åpen og jevn slette.»
59. Moses sa: «Deres løftes dag er høytidsdagen (den årlige festdagen), og alle folk må samles
på formiddagen.»
60. Så trakk farao seg tilbake (fra samlingen), og så samlet han sine renker og listers planer.
Deretter kom han (til den avtalte tiden).
61. Moses sa til dem (magikerne): «Ve dere! (Ta dere i akt!) Dikt ikke opp løgn om Allah,
ellers så vil han utslette dere ved pinen, og i sannhet, den personen som dikter opp løgn (om
Allah), er fullstendig mislykket!»
62. De (magikerne) kranglet seg imellom om saken sin og begynte å holde hemmelig
rådslagning.
63. De sa: «Disse to er visselig magikere, som har til hensikt å drive dere ut fra landet deres
med magien sin og utviske deres mønsterverdige religion og kultur.
64. (De kom til en enstemmig avgjørelse): Samle alle deres listige knep (av magien), og tre
derpå fram på konkurranseplassen (samlet) i en rekke. Og framgangsrik vil den som seirer i
dag, være!»
65. De sa: «Å, du Moses! Enten kaster du (det du har), eller skal vi være de første til å kaste?»
66. Moses sa: «Nei, kast heller dere!» Plutselig virket tauene deres og stavene deres på Moses
ved påvirkning av deres magi, som om de krøp rundt om kring (på konkurranseplassen).
67. Moses følte en skjult frykt i hjertet sitt.
68. Vi sa (til Moses): «Frykt ikke! Sannelig, det er du som vil ha overtaket.

69. Og legg den (staven) du har i høyre hånden din (på bakken), den vil sluke det (uekte) som
de har laget (omskapt ved magi). Alt det de har laget, er kun en magikers knep, og aldri vil en
magiker oppnå framgang, uansett hvor han enn måtte komme.»
70. (Slik hendte det også!) Alle magikerne ble kastet på kne med ansiktet ned, og de sa: «Vi
antar troen på Arons og Moses' Herre!»
71. Farao sa: «Dere har antatt troen på ham før jeg har tillatt dere det! Sannelig, han (Moses)
er deres store (læremester), som har lært dere magiens kunst! Nå skal jeg visselig kappe av
hendene og føttene deres i kryss og visselig korsfeste dere på daddelpalmestammer. Og dere
vil visselig få vite hvem av oss som er mest hardhendt og mest utholdende med hensyn til å gi
pine!»
72. Magikerne sa: «Vi vil aldri gi deg fortrinn framfor de tydelige tegnene som har kommet til
oss. Ved Han som skapte oss! Befal i vei det du vil, du kan avgjøre kun om dette (noen få
dager varende) jordelivet.
73. Sannelig, vi har antatt troen på Herren vår for at Han skal tilgi våre feiltrinn og (tilgi) også
den magien som du tvang oss til, og Allah er best og evigvarende.»
74. Sannelig, den som kommer til Herren sin som en synder, for ham vil det i sannhet være
helvete, han vil ikke kunne dø i det og ei heller leve.
75. Og de som kommer til Ham som troende, (og i tillegg) har handlet rettskaffent, for dem er
det høye grader.
76. (De gradene er) Edens hager, som det flyter elver under, de vil være i dem for alltid, og
dette er belønningen til dem som har klart å rense seg (for all skitt av vantro og umoral).
77. Og uten tvil, Vi åpenbarte for Moses: «Kom deg av sted om natten med Mine tjenere. Lag
etter det en tørr vei i havet for dem (ved å slå det med din stav). Frykt ikke for å bli innhentet
(av farao), og vær ei heller engstelig (for å drukne).»
78. Farao forfulgte dem med sine hærer, men havets bølger la seg over dem – så mye som de
la seg over dem.
79. Og farao forvillet folket sitt og ledet dem ikke til den rette vei.
80. Å, Israels barn! (Åpne øynene litt!) Sannelig, Vi berget dere fra fienden deres, og Vi ga
dere løftet om (å komme til) høyre side av Sinaifjellet, og der sendte Vi ned manna og vaktler
til dere.
81. (Og Herren sa til dere): «Spis av det rene som Vi har forsynt dere med, og skrid ikke over
grensen i dette, ellers så vil Min vrede bli pålagt dere. Og den som Min vrede blir pålagt over,
han er i sannhet blitt ruinert.»
82. Og sannelig, Jeg er den mest Tilgivende mot den som vender seg om i anger og antar
troen og handler rettskaffent, og som deretter holder seg (fast) til rettledningen.
83. Og å, Moses! Hvorfor skyndte du deg (å komme til Sinaifjellet) før folket ditt?

84. Moses sa ydmykt: «De kommer like bak meg, og jeg skyndte meg å komme til Deg (av
den brennende interessens og kjærlighetens henrykkelse), Herren min, for at Du skal bli
tilfreds.»
85. Allah sa: «Uten tvil, Vi har satt folket ditt på prøve etter deg (etter din ankomst her), og
as-Sāmiriy har ført dem vill.»
86. Så vendte Moses tilbake til folket sitt full av raseri (og) trist (og) sa: «Å, mitt folk! Ga
ikke deres Herre dere et godt løfte? Tok løftet for lang tid (å bli oppfylt) for dere? Eller ville
dere at deres Herres vrede skulle bli pålagt (og nedsendt over) dere? Dere har brutt deres løfte
til meg!»
87. De sa: «Vi har ikke brutt vårt løfte til deg av vår egen vilje, men (det som skjedde, var at)
folkets smykkers tunge byrder ble lesset på oss, så vi kastet dem (i ilden), og på samme måte
kastet as-Sāmiriy dem også.»
88. Etter det tok han (as-Sāmiriy) ut for dem en kalvestatue (av de smeltede smykkene), den
rautet som en ku. De sa: «Dette er deres tilbedelsesverdige herre og Moses' tilbedelsesverdige
herre!» Her glemte as-Sāmiriy.
89. Så de da ikke (engang såpass) at den (kalvestatuen) ikke kunne svare dem på et eneste ord
og ei heller maktet noe tap eller vinning for dem?
90. Og uten tvil, Aron hadde sagt til dem tidligere (advarende): «Å, mitt folk! Dere er kun
blitt satt på prøve ved den (kalvestatuen), enda Herren deres sannelig (ikke) er (denne
kalvestatuen, men) den mest Barmhjertige, så følg meg, og adlyd min befaling.»
91. De sa: «Vi kommer til å holde fast ved den (dens tilbedelse) helt til Moses kommer tilbake
til oss.»
92. Moses sa: «Å, Aron! Hva hindret deg da du så dem bli villfarne,
93. siden du ikke fulgte min måte (å hindre dem på, med strenghet). Var du meg ulydig?»
94. Aron sa: «Å, min mors sønn! Ikke ta tak i skjegget mitt og ei heller hodet mitt! Jeg fryktet
(å være streng) for at du skulle si: 'Du har skapt splittelse blant Israels barn og bevarte ikke
mitt ord!'»
95. Moses sa: «Og du Sāmiriy! Hva er din sak?»
96. Han sa: «Jeg så det de ikke så. Jeg tok opp en håndfull (mengde støv) fra den utsendtes
(den engelen som kom til deg) fotspor, deretter kastet jeg det (i kalvestatuen), og slik gjorde
mitt eget jeg det (hele) attraktivt for meg.»
97. Moses sa: «Kom deg vekk (herfra)! For deg er straffen livet ut, at du vil si (til enhver):
'Rør meg ikke, (rør meg ikke)!' Og sannelig, det er et (pines) løfte til for deg som aldri vil bli
brutt! Se på din (håndlagde) gud hvis (tilbedelse) du holdt deg fast til, vi skal visselig brenne
den opp, deretter skal vi visselig strø dens aske på havet.

98. (Hør, folk!) Deres tilbedelsesverdige Herre er kun Allah, som det ikke finnes noen
tilbedelsesverdig utenom! Han har omsluttet alle ting i Sin viten.»
99. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSlik gir Vi deg underretningene om de (folkene)
som har passert. Og uten tvil, Vi har tildelt deg fra Vår særskilte nærhet en formaning (en
formanende skrift).
100. Den som vender seg bort fra den, vil i sannhet bære på en tung last på oppstandelsens
dag,
101. de vil være i den (pinen forlatt) for alltid, og det vil for dem være en svært elendig last å
bære på oppstandelsens dag.
102. På den dagen det blåses i dommedagsbasunen, vil Vi samle synderne, slik at deres kropp
og øyne vil være blå (av skrekk og blindhet).
103. De vil hviske til hverandre: «Dere må ha vært i verden så vidt i ti dager.»
104. Vi vet best hva de kommer til å si. En blant dem som er bedre i forstand og handling, vil
si: «Dere var (i verden) bare én dag!»
105. Og de spør deg om fjellene. Si: «Herren min vil gjøre dem til støv og la dem blåse bort,
106. så vil Han gjøre det til jevnt og øde land,
107. hvor du vil se verken senkning eller hevning.»
108. På den dagen vil folk følge etter utroperen; det vil ikke være noe avvik (fra å følge ham).
Og av den mest Barmhjertiges (Herrens) ærefrykt vil alle stemmer dempe seg, og du vil ikke
høre noe annet enn en svak lyd.
109. På denne dagen vil ikke forbønn være til noen nytte, unntatt den (dens forbønn) som har
fått tillatelse av den mest Barmhjertige (Herren), og hvis ord Han er blitt tilfreds med (slik
som profetene og sendebudene, helgenene, de gudfryktige, små uskyldige barn og mange
andre folk vil gå i forbønn hvis forbønn er godtatt hos Allah).
110. Han kjenner til alt det som er foran dem, og alt det som er bak dem, og de kan ikke
omfatte Ham (Hans viten) med (sin) viten.
111. Og (alle) ansikter vil bøye seg for den Eviglevende (og) den Evige (Herren), og uten tvil,
den som bærer ondskapens lass, vil være fullstendig mislykket.
112. Og den som handler rettskaffent og er troende også, har ikke noe ondt å frykte og ei
heller tap.
113. Og slik har Vi nedsendt den (siste hellige skriften) på arabisk språk (i form av) Koranen,
og Vi har tydeliggjort advarsler i den (mot pinen) gang på gang (på vekslende måter), slik at
de må bli gudfryktige, eller at den (i deres hjerte) må skape ihukommelse (om det hinsidige
eller sans og følelse for å godta formaningen).

114. Langt mer høytstående er Allahs ære, den sanne Kongen! Og skynd deg ikke i (å
resitere) Koranen før dens åpenbaring til deg er fullbyrdet, og si alltid ydmykt (til Herren din):
«Herren min! La meg øke i viten!»
115. Og uten tvil, Vi befalte svært bestemt til Adam lenge før (dette), men han glemte, og Vi
fant ikke i ham noen som helst intensjon (om ulydighet, dette var kun en forglemmelse).
116. Og (kom i hu den tid) da Vi sa til englene: «Knel med ansiktet ned for Adam i respekt!».
De knelte med ansiktet ned i respekt alle sammen unntatt Iblīs (Satan), han nektet.
117. Og Vi sa: «Å, Adam! Sannelig, denne (Satan) er din og din hustrus fiende. Måtte han
ikke få dere to ut av paradiset, for da vil dere havne i besvær.
118. Sannelig, det er for deg her (i paradiset) det (behag) at du ikke vil føle sult og ei heller
være naken,
119. og at du heller ikke vil føle deg tørst her, og at ei heller varmen vil plage deg.»
120. Men Satan satte ham på en tanke, han sa: «Å, Adam! Skal jeg vise deg det evige livets
tre (som vil la deg leve i Allahs nærhet for alltid i paradiset) og (hemmeligheten om slikt
himmelsk) herredømme som verken vil gå under eller tape seg?»
121. Og begge spiste frukt av det treet (i det brennende ønsket om å leve i Allahs nærhet i all
evighet). Deres kjønnsdeler ble synlige for dem, og begge begynte å klistre paradisets (trærs)
blader på kroppen sin, og Adam klarte ikke (å forstå) sin Herres befaling, og begikk en
glemsomhetsfeilI. Han klarte ikke å lykkes (med oppnå evig liv i paradiset).
122. Deretter utvalgte Herren hans ham (for Sin nærhet og profetskapet) og vendte Seg mot
Ham (i nåde med særskilt tilgivelse) og viste ham målets vei.
123. Allah sa: «Kom dere ned herfra, alle sammen! Noen av dere vil være andres fiender, men
når det kommer rettledning (åpenbaring) til dere fra Meg, så vil den som følger rettledningen
Min, ikke være villfaren (i jordelivet) og ei heller ulykkelig (i det hinsidige).
124. Og den som vender seg bort fra Min ihukommelse (og formaning), for ham vil verdslig
levebrød bli gjort trangt, og på oppstandelsens dag vil Vi gjenoppvekke ham som blind.»
125. Han vil si: «Herren min! Hvorfor har Du gjenoppvekket meg som blind (i dag), enda jeg
var seende (i jordelivet)?»
126. Allah vil si: «Det var slik at det (under jordelivet) kom Våre tegn til deg, men du glemte
dem, og i dag vil du bli glemt på samme måte!»
127. Og slik lønner Vi den som overskrider grensen (i syndighet) og nekter å anta troen på sin
Herres tegn. Det hinsidiges pine er visselig den aller hardeste og evigvarende.

I

Gjaldt forbudet kun et tre eller alle dets sorter? For profeten Adam  عليه السالمspiste ikke frukt av nøyaktig det treet,
men av et annet tre av samme sort; han tenkte at forbudet muligens gjaldt kun det ene treet.

128. Ble de ikke rettledet av (den sannheten om) hvor mange samfunn Vi tilintetgjorde før
dem, hvis boliger de vandrer rundt omkring på (nå)? Sannelig, i dette er det (mange) tegn for
de vise.
129. Og hadde det ikke vært for et ord som på forhånd var avgjort av Herren din, og hadde
ikke tiden (for oppstandelsens dag) blitt fastsatt (for deres pine), ville det (pinens nedsendelse
over dem i dette øyeblikket) ha vært uunngåelig.
130. Vær du tålmodig med hensyn til deres (hjerteskjærende) ord, og forherlige din Herres
hellighet med lovprisning før solens oppgang (under daggrytidebønnen) og før dens nedgang
(under ettermiddagstidebønnen), og forherlige også helligheten Hans i nattens tidlige timer
(under solnedgangstidebønnen og aftentidebønnen) og ved dagens endepunkter (under
middagstidebønnen, da dagens første halvdel slutter og andre halvdel begynner). (Kjære
høyaktede elskede  !صلى ﷲ عليه وسلمAlt dette er) for at du skal bli tilfreds.
131. Og fest ikke blikket ditt av forbauselse og forundring ved de tingene av jordelivets
forskjønnelser som Vi har gitt til noen grupper (vantro materialister) for (kortvarig) nytelse,
slik at Vi kan teste dem ved disse (tingene). Din Herres (hinsidige) forsyning er best og
evigvarende.
132. Og påby din familie tidebønnen, og vær stø på føttene i den. Vi ber ikke om noen
forsyning fra deg, derimot gir Vi deg forsyning, og den beste enden er gudfryktighetens.
133. Og de (vantro) sier: «Hvorfor bringer ikke dette (Sendebudet) et tegn til oss fra Herren
sin?» Har det ikke kommet et tydelig bevis (Koranen) til dem om det som var (nevnt) i de
tidligere skriftbladene?
134. Og hvis Vi hadde tilintetgjort dem før dette ved en pine, ville de ha sagt: «Herren vår!
Hvorfor sendte Du ikke et sendebud til oss, så vi kunne følge Dine åpenbaringer før vi ble
fornedret og vanæret?»
135. Si: «Alle avventer, så avvent, dere også! Dere vil snart få vite hvilket folk som er den
rette veiens, og hvem som er rettledet!»
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Oppgjørets time er kommet nær for menneskene, men de er vendt bort (fra lydigheten,
fortapt) i forsømmeligheten.
2. Når det kommer til dem fra Herren deres en ny formaning, lytter de til den (med den
ytterste likegyldighet) som om de er opptatt med å leke.
3. Deres hjerte er blitt forsømmelig, og (disse) ondsinnede hvisker dempet (mot deg): «Dette
er jo kun et vanlig menneske som dere! Går dere (til tross for det) til (hans) magi, enda dere
ser?»
4. Han (den storslagne Profeten  )صلى ﷲ عليه وسلمsa: «Herren min kjenner til ethvert ord som blir
sagt i himmel og på jord, og Han er den Allhørende, den Allvitende!»
5. Men de (ondsinnede) sa (til og med): «Denne (Koranen) er (ting sett i) forvirrende
samlinger av drømmer! Nei, faktisk! Han (Sendebudet) har selv oppdiktet den! Nei, faktisk!
Han er en poet! (Hvis han er sannferdig), la ham også bringe oss et tegn, slik som de tidligere
sendebudene (ble sendt med tegn).»
6. Hvilken by som Vi enn tilintetgjorde før dem, antok ikke troen (på de tegnene)! Vil nå da
disse anta troen?
7. Og (kjære ærerike elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, før deg sendte Vi også kun menn som Vi pleide å
sende åpenbaringer til (sendte dem som sendebud). (Å, folk!) Spør dere formaningens folk
hvis ikke dere selv kjenner til (noe).
8. Og Vi skapte ikke dem (profetene) med slik kropp at de ikke skulle spise mat, og ei heller
slik at de for alltid skulle være (på jorden ved et synlig liv).
9. Deretter oppfylte Vi Vårt løfte til dem, så berget Vi dem og hvem Vi enn ville, og Vi
utslettet dem som overtrådte grensen.
10. Sannelig, Vi har åpenbart for dere en slik skrift som inneholder (midler til) deres
formaning. Har dere da ikke forstand?
11. Og hvor mange byer som var ondsinnede, har Vi ikke knust og etter dem latt andre folk
oppstå?
12. Når de følte Vår pine (nærme seg), begynte de å flykte derfra i all hast.
13. (Det ble sagt til dem): «Flykt ikke hastende, og vend tilbake til det stedet hvor dere fikk
luksus å nyte, og til deres (luksuriøse) boliger; kanskje dere blir forhørt.»
14. De sa: «Ve oss! Sannelig, vi var ondskapsfulle!»

15. Dette ble deres evige jammerrop, helt til Vi gjorde dem lik en stubbmark (og som en
askehaug) av slokket ild.
16. Og Vi har ikke skapt himmel og jord og alt det som mellom dem begge er, som en lek
(nytteløs, uten formål).
17. Hvis Vi hadde hatt til hensikt å omfavne en lek, kunne Vi ha omfavnet den hos Oss selv,
hvis Vi noen gang skulle gjøre slik.
18. Nei, derimot slår Vi med sannheten mot falskheten med full kraft, så sannheten slår den i
splinter og den (falskheten) blir utslettet. Og for dere er det forderv på grunn av det dere ytrer.
19. Og hvem som enn i himlene og på jorden er, tilhører Ham alene (som en tjener). Og de
(englene) som er i Hans nærhet, de viser ikke hovmod mot Hans tilbedelse, og ei heller blir de
trette (av å adlyde Ham).
20. De forherliger helligheten Hans om natten og om dagen, de tar ikke den minste pause.
21. Har de (vantro) laget slike guder blant jorden (jordens ting) som kan la (de døde)
gjenoppstå?
22. Hadde det mellom disse to (jorden og himlene) vært flere guder utenom Allah, ville begge
(jorden og himlene) ha gått sin undergang i møte. Langt helligere er Allah, Herren over
tronen, enn det (de ordene) som disse (flergudsdyrkerne) ytrer.
23. Han kan ikke bli forhørt om det Han gjør, men de vil bli forhørt (om hva de enn gjør)!
24. Har de (vantro) gitt slipp på Ham og tatt andre som tilbedelsesverdige? Si: «Bring deres
bevis! Denne (Koranen) er påminnelsen om dem som er med meg, og også påminnelsen om
dem som var før meg.» Men de fleste av dem kjenner ikke til sannheten, derfor er de
bortvendt fra den.
25. Og Vi har ikke sendt et eneste sendebud før deg uten at Vi ga ham denne åpenbaringen:
«Det er ingen som er tilbedelsesverdig unntatt Meg, så tilbe Meg alene!»
26. Og de sier: «Den mest Barmhjertige (Herren) har avlet (englene som Sine) barn.» Hellig
er Han! Nei, faktisk er de (englene som de anser som Hans barn, Allahs) ærede tjenere.
27. De går ikke foran Ham i (å si) noe ord, og de handler kun ifølge Hans befaling.
28. Han kjenner til alt det som er foran dem, og alt det som er bak dem, og de går ikke i
forbønn (hos Ham), unntatt for ham som Han er tilfreds med, og de er alltid fulle av frykt for
Hans storhet.
29. Og hvem blant dem kan finne på å si: «Jeg er tilbedelsesverdig utenom Allah!»? Da ville
Vi ha straffet ham med helvete, det er slik Vi straffer de ondskapsfulle.
30. Og har ikke de vantro sett at hele det himmelske universet og jorden var fortettet i en form
for enhet, og at Vi deretter rev dem fra hverandre i skilte deler? Og Vi lot oppstå alle levende

vesener av vann (på jorden). Vil de da ikke anta troen (selv etter å ha blitt kjent med disse
realitetene klargjort av Koranen)?
31. Og Vi skapte faste fjell på jorden, for at den ikke skulle begynne å skjelve med dem (mens
den roterte i sin bane), og Vi skapte vidstrakte veier på den (jorden), slik at folk måtte finne
veien (for å nå forskjellige destinasjoner).
32. Og Vi gjorde himmelen (jordens øvre sfære) til et trygt tak (for å bevare jordens beboere
mot skadelige påvirkninger av dødelige krefter og aggressive energibølger som stråler fra
verdensrommet). Men de er bortvendt fra disse tegnene (om den øvre sfæren).
33. Og Han er Den som skapte natten og dagen og solen og månen; alle (himmellegemene)
flyter hastig i sin bane.
34. Og Vi har ikke tildelt noe menneske før deg evighet (i det synlige livet på jorden). Hvis du
skulle gå bort (herfra), vil da de leve i all evighet?
35. Ethvert liv skal smake døden, og Vi lar dere gjennomgå det onde og det gode for å teste
dere, og til Oss vil dere bli brakt tilbake.
36. Og når de vantro ser deg, gjør de kun narr av deg (og sier): «Er dette han som nevner
gudene deres (med avvisning og fornektelse)?» Men de fornekter selv den mest Barmhjertiges
(Herrens) nevnelse!
37. Mennesket ble skapt fra hast (med hast i instinktet, naturlig tilbøyelig til det). Snart vil Jeg
vise dere Mine tegn; be derfor ikke om framskyndelse fra Meg.
38. Og de sier: «Når vil så dette løftet (om pinen) bli oppfylt, hvis dere nå er sanne?»
39. Hvis de vantro hadde kjent til den tiden da de ikke kan stanse (helvetes) ild fra ansiktet sitt
og ei heller fra ryggen sin, og at de ikke vil bli hjulpet (da ville de nok ikke ha mast så fælt på
å få framskyndet pinen).
40. Nei, faktisk vil den (ytterste dag) komme plutselig over dem og lamslå dem! De vil ikke
makte å forhindre den, og ei heller vil de bli gitt nådetid.
41. Og uten tvil, det ble gjort narr av sendebud før deg også. Men de blant dem som pleide å
latterliggjøre, ble omringet av den (pinen) som de gjorde narr av.
42. Si: «Hvem kan våke over dere om natten og dagen mot den mest Barmhjertige (Herrens
pine)?» Men de holder seg bortvendt fra sin (samme) Herres ihukommelse!
43. Har de noen andre tilbedelsesverdige utenom Oss som kan berge dem (fra pinen)? De
makter ikke engang å hjelpe seg selv, og heller ikke vil de få noen støtte eller vennskap fra
Oss.
44. Nei, faktisk ga Vi disse og fedrene deres rikelig luksus, helt til levealderen deres ble
lengre! Ser de da ikke at Vi reduserer landet (det som er under deres herredømme) fra alle
kanter (gjennom islamske erobringer)? Er det de som vil komme ovenpå (nå)?

45. Si: «Jeg advarer dere kun ved åpenbaringen!», men de døve pleier ikke å høre tilropet når
de blir advart.
46. Hvis bare en liten del av din Herres pine skulle berøre dem, ville de visselig begynne å si:
«Ve oss! Sannelig, vi var ondskapsfulle!»
47. Og på oppstandelsens dag vil Vi sette opp rettferdighetens skålvekter, så ingen sjel vil lide
noe ondskapsfullt i det hele tatt. Og hvis den (noens handling) er lik et sennepsfrøs vekt, vil
Vi bringe den fram, og Vi er tilstrekkelig til å holde oppgjøret.
48. Og uten tvil, Vi tildelte Moses og Aron kriteriet (toraen, som skilte sant fra falskt) og
(fullstendig) lys og formaning for de gudfryktige,
49. som frykter sin Herre i det usette, og som er fulle av frykt for timen (timens grusomheter).
50. Og denne (Koranen) er en formaning full av velsignelse som Vi har åpenbart. Er dere dens
fornektere?
51. Og uten tvil, Vi tildelte Abraham forståelse og rettledning (om hans rang) fra begynnelsen
av, og Vi var allvitende om ham (hans evne og kapabilitet).
52. Den gang da han sa til sin far (onkel) og folket sitt: «Hva er disse avgudsstatuene hvis
(tilbedelse) dere holder dere fast til?»,
53. sa de: «Vi så våre fedre tilbe dem.»
54. Abraham sa: «Sannelig, dere og fedrene deres har fart i soleklar villfarelse!»
55. De sa: «Er det (kun) du som har brakt sannheten, eller driver du (bare) med spill?»
56. Abraham sa: «Nei, derimot er Herren deres Herre over himlene og jorden, Han som lot
dem (alle) bli til, og jeg er av dem som bevitner denne (sannheten)!
57. Og ved Gud! Jeg vil visselig gjennomføre en plan mot avgudsstatuene deres etter at dere
har snudd ryggen til og gått deres vei.»
58. Så knuste Abraham dem (avgudsstatuene) i småstykker, unntatt den store (avgudsstatuen),
slik at de måtte vende tilbake til den.
59. De sa: «Hvem har gjort dette mot gudene våre? Sannelig, han er visselig av de
ondskapsfulle!»
60. Noen sa: «Vi har hørt om en ung mann som omtaler dem (fornektende og nedsettende),
han kalles for Abraham.»
61. De sa: «Bring ham for folkets øyne, slik at de kan se (ham)!»
62. De sa (da Abraham kom): «Er det du som har gjort dette mot gudene våre, å, du
Abraham?»

63. Abraham sa: «Nei, det må heller være han store (avgudsstatuen) av dem som har begått
denne (handlingen). Bare spør dem (avgudsstatuene), hvis de nå kan tale.»
64. Så gikk de dypt inn i seg selv (sine egne tanker) og sa: «Sannelig, det er dere som er onde
(som tilber disse hjelpeløse og maktesløse avgudene).»
65. Deretter ble de snudd opp ned på sitt hode (hjernen deres dreiet om, og de sa): «Sannelig,
(å, Abraham!), du vet selv at de ikke taler.»
66. Abraham sa: «Gir dere da slipp på Allah ved å tilbe de (avgudene) som ikke kan gi dere
noen vinning i det hele tatt og ei heller tap?
67. Skam over dere og de (avgudene) som dere tilber utenom Allah! Eier dere da ikke
forstand?»
68. De sa: «Brenn ham, og hjelp deres (knuste) guder hvis dere skal gjøre noe.»
69. Vi sa: «Å, du ild! Bli du kjølig og fullstendig trygg for Abraham!»
70. Og de hadde til hensikt å bruke et ondt knep mot ham, men Vi gjorde dem til de verste
taperne.
71. Og Vi berget Abraham og (brorsønnen hans) Lot (, sønn av Haran, fra Irak,) til det landet
(Levanten) som Vi har lagt velsignelser i for all verden.
72. Og Vi skjenket ham (sønnen) Isak og (sønnesønnen) Jakob i tillegg (av hans skuddbønn),
og Vi gjorde dem alle til rettskafne.
73. Og Vi gjorde dem til (menneskehetens) ledere, de rettledet (folk) gjennom Vår befaling,
og Vi åpenbarte for dem (bud) om gode gjerninger og om å (at de skulle) forrette tidebønnen
og gi det pålagte bidraget, og de var alle Våre hengivne tilbedere.
74. Og Vi tildelte Lot visdom og viten, og Vi berget ham fra den byen hvor folk pleide å
bedrive skitne gjerninger. Sannelig, det var et svært ondt (og) umoralsk folk.
75. Og Vi førte Lot inn i Vår nådes helligdom. Sannelig, han var av de rettskafne.
76. Og (kom i hu) Noah da han anropte (Oss) før dem (profetene). Vi bønnhørte hans
skuddbønn, og Vi berget ham og familien hans fra den store sorg.
77. Og Vi hjalp ham mot folket (i et plagsomt miljø), som forsverget Våre åpenbaringer.
Sannelig, det var et svært ondt folk, så Vi druknet dem alle sammen.
78. Og (kom i hu historien til) David og Salomo, da de skulle dømme om en åker (åkers
rettssak) – da et folks geiter hadde gått inn i åkeren om natten uten gjeteren (og ødelagt åkeren
helt). Og Vi var øyenvitne til deres dom.
79. Det var Vi som hadde lært Salomo (den måten å dømme på), og Vi tildelte dem alle
visdom og viten. Og Vi underordnet David fjellene og fuglene; sammen med ham pleide de å
forherlige helligheten (Vår), og det var Vi som gjorde (alt dette).

80. Og Vi lærte David kunsten å lage rustninger for dere for at de skulle beskytte dere fra
skade under kampen deres. Er dere så takknemlige?
81. Og for Salomo (underordnet Vi) den stormfulle vinden, den blåste ved hans ordre (fra alle
kanter og retninger) mot det land (Levanten) som Vi har lagt velsignelser i. Og Vi er
allvitende om alle ting!
82. Og noen djevler (dsjinner og demoner ble også underordnet Salomo), som pleide å dykke
for ham (i havet) og utenom dette utførte andre arbeider også (på hans ordre). Og Vi var deres
(demonenes) vokter.
83. Og (kom i hu historien til) Job, da han anropte Herren sin: «Smerten har lagt seg over
meg, og Du er den mest Barmhjertige av alle barmhjertige!»
84. Vi bønnhørte skuddbønnen hans, og Vi fjernet den smerten som var over ham, og Vi ga
ham (tilbake) familien hans og like mange i tillegg sammen med dem. Dette er en særskilt
nåde fra Oss og en formaning til Våre hengivne tilbedere (å se hvordan Allah belønner tålmod
og takknemlighet).
85. Og (kom også i hu) Ismael, Enok og Esekiel, de var alle tålmodige.
86. Og Vi førte dem alle inn i Vår nåde (nådes favntak). Sannelig, de var av de rettskafne.
87. Og (kom i hu) żon-Nōn (profeten som hvalfisken slukte [Jonas]), da han gikk sin vei
rasende (på folket sitt). Han trodde at Vi ikke ville utsette ham for noen plage (under reisen),
men så ropte han (fanget) i (havets, nattens og hvalfiskens mages lagvise) mørke: «Ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Deg! Hellig er Du! Sannelig, det var jeg som var av dem som gjør
urett (mot sin egen sjel)!»
88. Vi bønnhørte skuddbønnen hans, og Vi berget ham fra sorgen, og det er slik Vi berger de
troende.
89. Og (kom i hu) Sakarias, da han anropte Herren sin: «Herren min! La meg ikke være alene.
Du er den beste av alle arvtakere!»
90. Vi bønnhørte skuddbønnen hans og skjenket ham Johannes, og Vi gjorde hans hustru i
orden (fruktbar) for ham. Sannelig, de var (alle) snare til (å utføre) fromme gjerninger, og de
pleide å anrope oss med forkjærlighet og frykt, og ydmykt pleide de å trygle overfor Oss.
91. Og (kom i hu) den (hellige) kvinnen (Maria), som bevarte sin kyskhet. Etter det blåste Vi
Vår ånd i henne, og Vi gjorde henne og sønnen hennes (Jesus) til tegn (på Vår allmakt) for all
verden.
92. Sannelig, dette er levemåten (religionen) deres, levemåten (religionen) er én! Og Jeg er
Herren deres, så tilbe Meg alene.
93. Og de (skriftens folk) har blant hverandre gjort levemåten (religionen) sin splittet opp i
deler. Til Oss vil de alle vende tilbake.

94. Den som handler rettskaffent, og som er troende også, hans strev (strevs belønning) vil
ikke bli fornektet, og Vi skriver i sannhet ned alle handlingene hans.
95. Og det er umulig for den byen som Vi tilintetgjør, at dens folk ikke blir brakt tilbake til
Oss (etter sin død)
96. før når Gog og Magog åpnes og de vil komme stormende ned fra enhver høyde
97. og det (den siste timens) sanne løfte vil komme nær. Da vil de vantros øyne plutselig stå
vidåpne (de vil utbryte): «Ve oss! Vi forsømte fortapt denne (dagens ankomst), faktisk var vi
onde!»
98. Sannelig, dere, og de (avgudene) som dere tilba utenom Allah, (alle) er helvetes drivstoff,
dere kommer til å stige ned i det.
99. Hadde de (virkelig) vært tilbedelsesverdige, ville de ikke ha blitt ført inn i helvete. Men de
vil alle forbli der for alltid.
100. Der vil det være deres (jamrings bråk og) hyl, og de vil ikke høre noe (annet) i det.
101. Sannelig, de som det allerede er blitt bestemt det beste for fra Oss, disse vil bli holdt
unna det (helvete).
102. De vil ikke engang høre den minste lyd fra det, og de vil for alltid være i de
(velsignelsene), som deres hjerte vil lengte etter.
103. Ikke engang den (oppstandelsens dags) største forskrekkende omveltning vil gjøre dem
sørgmodige, og englene vil ønske dem velkommen (de vil si): «Dette er deres dag, som dere
ble lovet!»
104. På den dag vil Vi rulle opp hele det himmelske universet som skrevne ark blir rullet opp.
Slik som Vi lot det (universet) bli til for første gang, vil Vi (etter dets slutt) gjenta den samme
skapelsesutførelsen. Å oppfylle dette løftet påligger Oss! Vi vil i sannhet gjøre denne
(gjentakelsen).
105. Og uten tvil, Vi skrev ned i salmene etter formaningen (formaningens framleggelse) at
jorden (i det hinsidige) vil bli arvet kun av Mine rettskafne tjenere.
106. Sannelig, i denne (Koranen) er det tilstrekkelighet og garanti (for oppnåelse av målet) for
det folk som er hengivne tilbedere.
107. Og (kjære suverene Sendebud )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har ikke sendt deg som noe annet enn
nåde for alle verdener.
108. Si: «Det som blir meg åpenbart, er kun at deres tilbedelsesverdige Herre er kun Én
(alene) Tilbedelsesverdig! Godtar dere islam?»
109. Hvis de skulle vende seg bort, så si: «Jeg har formidlet til dere alle på lik måte, og jeg vet
ikke (av meg selv) om den (pinen) er nær eller fjern som dere blir lovet.

110. Sannelig, Han kjenner til det som sies høylytt, og Han kjenner til det dere skjuler.
111. Og jeg vet ikke (av meg selv) om denne (pinens utsettelse og nådetid) muligens er en test
for dere og fordel (for dere) til en fastsatt tidsfrist.»
112. Han (Vår elskede  )صلى ﷲ عليه وسلمsa ydmykt: «Min Herre! Døm (mellom oss) med
sannheten! Og Herren vår er den mest Barmhjertige, av Ham søkes det hjelp mot det (de
hjerteskjærende ytringene) dere ytrer (å, dere vantro)!»
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Å, du menneskehet! Frykt alltid deres Herre! Sannelig, timens skjelv er en fryktelig ting.
2. Den dag dere vil se den, vil enhver diende (mor) glemme det (barnet) som hun dier, og
enhver gravid kvinne vil abortere fosteret sitt. Og (å, du som vil se det mektige synet!), du vil
se menneskene (i) beruset (tilstand), enda de (i virkeligheten) ikke vil være fordrukne, men
Allahs pine vil være (såpass) streng (at enhver person vil miste sine sanser).
3. Og det finnes (slike) blant menneskene som krangler om Allah uten viten og følger enhver
oppsetsig satan,
4. han (Satan) som det er blitt skrevet ned om at den som tar ham som venn, den vil han
forville, og lede til det flammende helvetes pines vei.
5. Å, du menneskehet! Hvis dere er i tvil om å gjenoppstå (etter døden), så (fordyp dere i
tanken om deres skapelse og evolusjon), Vi innledet deres (kjemiske) skapelse av jord,
deretter (biologisk dannelse) av en sammensmeltet dråpe (zygoteI), deretter av en festet
hengende masse (klamret fast i livmoren som en leddorm [embryoII]), deretter av en
kjøttklump som ser ut som om den er tygd på, noen av dens organers innledende dannelse er
blitt synlig, mens andre organers dannelse ikke har begynt, slik at Vi kan synliggjøre (Vår
allmakts og ords sannhet) for dere. Og Vi lar hvem Vi enn vil, forbli i mødrenes liv til en
fastsatt tid, deretter driver Vi dere ut som et barn, deretter (oppfostrer Vi dere) for at dere skal
nå deres manndoms fulle kraft. Og blant dere er det også slike som dør (i tidlig alder), mens
noen blant dere blir brakt tilbake til en verdiløs alder, slik at etter å ha visst (mye i livet) skal
han ikke vite noe som helst nå (at mennesket får se sin hjelpeløshet og ynkelighet). Og du ser
jorden som helt uttørket (død, i dvale), men så, når Vi sender ned regn over den, kommer det
en bevegelse av friskhet i den, og den blir frodigere og lar gro fram alle vegetasjonssorters
par.
6. (Alt) dette (fortsetter å hende) fordi Allah er den Sanne (Skaperen og Herren), og sannelig,
Han gir liv til de døde, og Han har i sannhet fullstendig makt over alle ting.
7. Og sannelig, timen må komme, det er ingen tvil om det. Og sannelig, Allah vil gjenopplive
dem som er i gravene.
8. Og blant menneskene er det også slike som krangler om Allah (Allahs guddommelige
Vesen, egenskaper og allmakt) uten viten og visdom og uten rettledning og bevis og uten
noen opplysende skrift (som er sendt ned fra himmelen),

I

Zygote: celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller.
Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen, til utgangen av åttende
svangerskapsuke.
II

9. snur sin hals bort (halsstarrig av arroganse), for å forville (også andre) fra Allahs vei. For
ham er det nedverdigelse i denne verden, og på oppstandelsens dag vil Vi la ham smake pinen
som brenner opp.
10. Dette er takket være dine handlinger, som hendene dine sendte i forveien. Og sannelig,
Allah er ikke det minste ondskapsfull mot Sine tjenere.
11. Og blant menneskene finnes også den som tilber Allah ved å være på randen (av
levemåten [religionen]). Hvis noe verdslig godt når ham, blir han fornøyd med den
(levemåten [religionen]). Men om en test når ham, vender han ansiktet sitt bort (fra levemåten
[religionen]). Han har påført seg tap både i denne verden og i det hinsidige. Dette er det
største soleklare tapet.
12. Han (personen) gir slipp på Allah ved å tilbe den (avgudsstatuen) som ikke kan gi ham tap
og ei heller vinning. Dette er langt kommen villfarelse.
13. Han tilber den hvis tap er ham nærmere enn hans vinning. Hvilken elendig velynder og
hvilken elendig følgesvenn.
14. Sannelig, Allah vil føre dem som antar troen og handler rettskaffent, inn i hager som det
flyter elver under. Sannelig, Allah gjør det Han vil.
15. Den som har i tankene at Allah aldri vil hjelpe Sitt (elskede og høyerestående) Sendebud i
verden og i det hinsidige, bør feste et tau i taket (til sitt hus) og henge seg, deretter la seg bli
kvalt. Se om denne planen hans fjerner den (Allahs hjelp) som får ham til å bli rasende.
16. Og slik åpenbarte Vi denne (Koranen) i form av innlysende bevis. Og sannelig, Allah
rettleder den Han vil.
17. Sannelig, de som er troende, og de som er jøder, og sabeerne (stjernetilbederne) og de
kristne og zoroasterne og de som er flergudsdyrkere, sannelig, Allah vil dømme mellom dem
på oppstandelsens dag. Sannelig, Allah er øyenvitne til alle ting.
18. Har du ikke sett at alt (hele skaperverket) kneler med ansiktet ned for Allah – alle som i
himlene og alle som på jorden er, og solen og månen og stjernene og fjellene og trærne og
dyrene og mange blant menneskene? Og det er mange (mennesker) som er slik at pinen er
fastslått over dem (takket være deres vantro og flerguderi). Og den Allah nedverdiger, ham
kan ingen gi ære! Sannelig, Allah gjør som Han vil.
19. Dette er de to partier som krangler om Herren sin; de som er blitt vantro, for dem har
helvetes ilds klær blitt klipt opp (og skreddersydd), kokende vann vil bli helt over deres hode,
20. som vil få alt i deres mage og huden (deres) til å smelte.
21. Og det vil være klubber av jern for (å slå) dem (med i hodet).
22. Hver gang de bestemmer seg for å komme ut derfra på grunn av heftig lidelse, vil de bli
brakt tilbake til den, (det vil bli sagt til dem:) «Smak på den voldsomme ildens pine!»

23. Sannelig, Allah vil føre dem som antar troen og handler rettskaffent, inn i hager som det
flyter elver under, der vil de bli utsmykket med gullarmbånd og perler, og deres antrekk der
vil være silke.
24. Og de ble rettledet til det rene ordet, og de ble veiledet til den foretrukne vei (islams vei).
25. Sannelig, de som viser vantro og hindrer andre fra Allahs vei og den hellige moskeen
(Ka‛bah), som Vi har gjort lik for alle mennesker, (det er ingen forskjell) på dens beboere og
besøkende, og den som bestemmer seg for å gå krokveier i den på urett vis (vanhellige de
fastsatte grensene og rettighetene i det fredlyste sted), ham vil Vi la smake en smertelig pine.
26. Og (kom i hu den tid) da Vi for Abraham fastsatte husets sted (for gjenoppbyggingen av
Ka‛bah og befalte ham): «Ikke likestill noe som helst med Meg! Og hold huset Mitt rent (etter
dets gjenoppbygging) for dem som vandrer rundt det, og dem som står der, og dem som bøyer
seg der, og dem som kneler med ansiktet ned der!»
27. Og kunngjør høyt blant folk om pilegrimsferden; de vil komme til deg til fots og (ridende)
på magre kameler, som kommer langveisfra,
28. slik at de kan nå sine fordeler og påkalle Allahs navn (under slaktingen) på de fastsatte
dagene (for ofring) over de firbente dyrene (kveget) som Han har forsynt dem med. Spis av
det, og bespis de sorgfulle trengende også.
29. Deretter må de rense seg for smuss (ved å klippe håret og neglene når de trer ut av
tilstanden i^rām) og fullføre sine løfter (eller pilegrimsferdens gjenstående pålagte ritualer) og
vandre rundt det gamle hus (Ka‛bah ved å utføre den pålagte besøksvandringenI).
30. Dette er (påbudet)! Hvis noen ærer Allahs fredhellige ting, så er det bedre for ham i hans
Herres øyne. Og kveget er blitt gjort lovlig for dere, unntatt dem hvis forbud er blitt resitert
for dere. Hold dere alltid unna avgudsstatuenes urenhet, og avhold dere fra det løgnaktige ord.
31. Vie dere fullstendig til Allah alene ved å ikke likestille (noe) med Ham! Og den som
likestiller noe med Allah, han er som om han falt ned fra himmelen og fuglene snapper ham
opp eller at vinden blåser ham langt av sted og kaster ham ned.
32. Dette er (påbudet)! Hvis noen ærer Allahs tegn (levende vesener, minnestedene, de hellige
stedene, lovbestemmelser og befalte ritualer, som blir holdt høyt på grunn av tilknytning og
relasjon til Allah eller de gudhengivne), så er denne (respekten) fra hjertets gudfryktighet
(bare de hvis hjerte er blitt velsignet med gudfryktighet, klarer å utføre denne aktelsen).
33. Det er for dere nytte i disse (offerdyrene) til en fastsatt tid; deretter må de bli ført til det
gamle huset (til Ka‛bah for å bli slaktet).
34. Og Vi har for ethvert samfunn fastsatt en ofring, slik at de skal påkalle Allahs navn (under
slaktingen) over de firbente dyrene (kveget) som Allah har forsynt dem med. Deres
tilbedelsesverdige Herre er Én (alene) Tilbedelsesverdig, så underkast dere Ham alene! Og
(kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, bebud det gledelige budskapet til de ydmyke.
I

Besøksvandringen vil si ~awāf az-ziyārah (også kjent som ~awāf al-ifādah), som det er pålagt enhver pilegrim å
utføre under pilegrimsferden. Dens bestemte tid er den tiende av żol-^ijjah, men den kan også utføres den ellevte
eller den tolvte ved en gyldig grunn.

35. (Disse ydmyke er) de hvis hjerte begynner å bli fullt av frykt når Allah blir nevnt, og som
er tålmodige med de vanskene som når dem, og som forretter tidebønnen og gir av det Vi har
forsynt dem med.
36. Og Vi har gjort de større offerdyrene (kameler, kuer og lignende) blant Allahs tegn for
dere, i dem er det gode for dere. Så still dem i rekke, og påkall Allahs navn over dem (under
slaktingen ved å slakte dem med spyd), og når de faller ned på sin flanke, spis av dem, og
bespis dem som sitter fredfylt (i tålmod), og de (trengende) som spør. Slik har vi underordnet
dem dere, sånn at dere må vise takknemlighet.
37. Aldri når deres (offerdyrenes) kjøtt og ei heller blod Allah, men derimot når
gudfryktigheten deres Ham. Slik har Allah gjort dem dere underordnet, sånn at dere skal si
Allahs storhet på den måten som Han har veiledet dere. Og bebud det gledelige budskapet til
de åndelig fortreffelige.
38. Sannelig, Allah fjerner (fiendenes listige påfunn og onde) fra de troende. Sannelig, Allah
liker ikke noen sviker (og) utakknemlig.
39. Det er gitt tillatelse (til kamp i selvforsvar mot uorden og undertrykkelse) til dem som blir
kjempet mot (på urett vis), fordi det er blitt begått ondskap mot dem. Og sannelig, Allah er
allevnende til å hjelpe dem (dem som opplever ondskap).
40. (Disse som lever undertrykket i ondskap, er) de som ble drevet ut fra hjemmene sine uten
noen rettferdig grunn, men bare fordi de sa: «Herren vår er Allah (de nektet å underkaste seg
falskhetens lydighet)!» Og hvis Allah ikke hadde fjernet menneskegrupper, noen av dem ved
andre (gjennom kamp og revolusjonerende strev), ville klostrene og kirkene og synagogene
og moskeene (alle levemåters religiøse bedehus og institutter) vært ødelagt hvori Allahs navn
blir nevnt rikelig. Og den som hjelper Allah (Allahs utvalgte levemåte), ham hjelper i sannhet
Allah. Sannelig, Allah er visselig overhendig, allmektig (samfunnets velvære kan overleve og
vare først når man revolusjonerer ved å la sannheten støte sammen med falskheten).
41. (Disse sannhetens folk er) de som hvis Vi gir dem autoritet i landet, (så ordner de et
system) for tidebønnens forrettelse og (tilrettelegger et system) for det pålagte bidraget og
pålegger det rette (og det fromme i hele samfunnet) og forbyr (folk) det urette. Og alle
affærers ende hviler i Allahs makt.
42. Og hvis de (vantro) forsverger deg, så forsverget også Noahs folk, og ‛Ād og Thamōd
(sine sendebud) før dem også,
43. og Abrahams folk og Lots folk
44. og Midjans beboere (forsverget også), og Moses ble også forsverget. Jeg ga alle disse
vantro utsettelse, men så tok Jeg dem fatt! (Fortell) nå, hvordan var vel min pine!
45. Hvor mange byer har Vi ikke tilintetgjort mens de var ondskapsfulle? Nå ligger de falne i
ruiner. Og hvor mange brønner ble ikke forlatt øde (av byenes tilintetgjørelse), og hvor mange
velbygde slott ligger ikke i ruiner?

46. Har de da ikke reist omkring på jorden? (Kanskje skulle, av at de så de ruinene) deres
hjerte bli slik at de kunne ha forstått ved dem, eller ørene bli slik at de kunne ha hørt
(sannhetens ord) ved dem? Men sannheten er at slikes øyne ikke er blinde; derimot blir hjertet
i deres bryst blindt.
47. Og de ber deg om å framskynde pinen, men Allah bryter aldri løftet Sitt! Og en dag
(pinens en dag) er lik tusen år hos Herren din (når pinens tid vil ankomme), ifølge deres
regnemetode.
48. Og hvor mange byer har Jeg ikke gitt utsettelse til, enda de var ondskapsfulle? Men så tok
Jeg dem fatt (med pinen), og hos Meg vil ferden (enhvers ferd) ta slutt!
49. Si: «Å, dere mennesker! Jeg er kun en soleklar advarer for dere (mot Allahs pine)!»
50. De som antar troen og handler rettskaffent, for dem er det tilgivelse og (i tillegg) en
ærefull forsyning.
51. Og de som strever mot (for å gjendrive) Våre vers, med den tanken at de vil forhindre
(Oss), disse er helvetes folk.
52. Og Vi har ikke sendt et eneste sendebud og ei heller en eneste profet før deg uten at (alle
opplevde dette skje): Når han (sendebudet eller profeten) resiterte (Allahs ord), så innga Satan
(falsk tvil og ugudelige tanker i menneskenes sinn) om det ord som ble resitert (av sendebudet
eller profeten). Allah gjør det (de djevelske fristelsene som) Satan inngir (i lytternes tanker),
sviktende. Deretter gjør Allah Sine vers grunnfestet (i de troendes hjerte), og Allah er
allvitende, mest vis.
53. (Dette skjer) for at Allah skal gjøre til test det (falsk tvil og ugudelige tanker) som Satan
inngir (i menneskers sinn) for dem som har (hykleriets) sykdom i sitt hjerte, og dem hvis
hjerte er forherdet (av vantro og fiendtlighet), sannelig, de ondsinnede er fanget i en alvorlig
opposisjon,
54. og for at de som er blitt gitt (den sanne) viten, skal vite at den (åpenbaringen som profeten
har resitert) er (basert på) sannheten fra Herren din, sånn at de må anta troen på den (og
gjendrive de djevelske fristelsene), og for at deres hjerte skal vise ydmykhet for Herren. Og
sannelig, Allah rettleder visselig de troende til den rette veien.
55. Og de vantro vil alltid være i tvil om den (Koranen), helt til timen overraskende kommer
over dem eller den dagens pine som det ikke finnes mulighet til å berge seg fra, kommer over
dem.
56. Kongemakten vil tilhøre kun Allah på denne dagen! Han vil dømme mellom dem. De som
antok troen og handlet rettskaffent, vil være (bo) i den evige lykksalighetens hager.
57. Men de som viser vantro og forsverger Våre åpenbaringer, for dem vil det være en
nedverdigende pine!
58. Og de som utvandret for Allahs sak (fra sitt hjemland) og derpå ble drept eller døde (ved å
gjennomleve vanskene på sannhetens sti), dem vil Allah visselig gi en fortreffelig forsyning (i
det hinsidige). Og sannelig, Allah er den beste Forsørgeren av alle!

59. Han vil i sannhet føre dem inn i et sted (Allahs veltilfredshetssted) som de vil bli tilfreds
med. Og sannelig, Allah er allvitende, mest overbærende.
60. Dette er (påbudet)! Den som tar igjen akkurat like mye som den smerten som ble påført
ham, og som det igjen blir gjort noen urett mot, den vil Allah visselig hjelpe. Sannelig, Allah
er mest unnskyldende, mest tilgivende.
61. Dette fordi Allah får natten til å bli til dag og får dagen til å bli til natt. Og sannelig, Allah
er allhørende, allseende.
62. Dette fordi Allah alene er sannheten! Og sannelig, alt det de (vantro) tilber utenom Ham,
er falskheten. Og i sannhet, Allah er den aller Høyeste, den Største.
63. Har du da ikke sett at Allah sender ned vann fra himmelen og jorden blir grønn og frisk?
Sannelig, Allah er mest vennlig, vel underrettet.
64. Ham tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er. Og sannelig, Allah er den
Selvtilstrekkelige, den all pris verdige.
65. Har du da ikke sett at Allah for dere har underordnet alt som på jorden er, og skipene som
seiler på hav (og elv) ved Hans befaling (lov), og at Han holder igjen himmelen
(himmelrommets sfære) fra å falle på jorden (ved et kosmisk system), men kun ved Sin
befaling (for når Han vil, så kommer de til å kollidere)? Sannelig, Allah er svært hjertevarm,
evig nåderik mot menneskene.
66. Og Han er Den som ga dere liv. Så får Han dere til å dø, og deretter vil Han gi dere liv på
nytt. Sannelig, mennesket er svært utakknemlig!
67. Vi har for ethvert samfunn utnevnt en måte (Vår lovs påbud eller tilbedelsens og ofringens
måte), og de må etterleve den. Disse bør aldri krangle med deg om befalingen (Allahs
befaling). Og fortsett å invitere til Herren din. Sannelig, det er du som er på den rette veien.
68. Men hvis de krangler med deg, så si: «Allah vet svært vel om det dere gjør!»
69. Allah vil dømme mellom dere på oppstandelsens dag om alt det dere var uenige om.
70. Vet du da ikke at Allah vet om alt det som i himlene og på jorden er? Sannelig, dette er
(skrevet ned) i boken (den beskyttede tavlen). Sannelig, dette er (svært) lett for Allah.
71. Og de tilber utenom Allah disse (avgudsstatuene), som Han ikke har nedsendt noen
autorisasjon for, og heller ikke vet de noe om det (hvilken ende avgudstilbedelsen vil bringe).
Og de ondsinnede vil ikke ha en eneste hjelper (på oppstandelsens dag)!
72. Og når Våre opplysende vers blir resitert for dem (de vantro), kan du tydelig se (tegn på)
avsky (og mishag) i de vantros ansikt. Det virker som om det er like før de vil angripe dem
som resiterer Våre vers for dem. Si: «(Å, dere vantro som blir opprørt!) Skal jeg underrette
dere om noe som er enda mer opprivende enn det også? Det er ilden (helvetes ild), som Allah
har lovet de vantro, og hvilken elendig avslutning på ferden det er.»

73. Å, du menneskehet! En lignelse blir framlagt, så lytt nøye på den: Sannelig, de
(avgudsstatuene) som dere tilber utenom Allah, de kan aldri skape en flue engang, selv om de
hadde samlet seg alle sammen for den (oppgaven)! Og om fluen hadde snappet en ting fra
dem, hadde de ikke maktet (så mye som) å få den befridd fra fluen. Hvor hjelpeløs søkeren
(tilbederen) og den som blir oppsøkt (avguden), er!
74. De (vantro) har ikke verdsatt Allah slik som Han fortjener å bli verdsatt. Sannelig, Allah
er visselig overhendig, allmektig!
75. Allah utvelger budbringere (av Sitt budskap) blant englene og blant menneskene.
Sannelig, Allah er allhørende, allseende.
76. Han kjenner til alt det som er foran dem, og alt det som er bak dem, og alle affærer blir
brakt tilbake til Ham.
77. Å, dere troende! Fortsett å bøye dere og knele med ansiktet ned og å tilbe Herren deres, og
fortsett å gjøre gode gjerninger, slik at dere må oppnå framgangen.
78. Og anstreng dere til det ytterste for Allah (Allahs kjærlighet og lydighet og for å
bekjentgjøre og etablere Hans utvalgte levemåte, islam), slik Han har krav på. Han har utvalgt
dere, og Han har ikke gjort levemåten snever for dere. (Dette er) deres far Abrahams levemåte
(religion). Allah har kalt dere muslimer i de tidligere (skriftene) og i denne (Koranen) også,
slik at dette (siste) Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمskal være vitne overfor dere og at dere skal være
vitner overfor menneskeheten. Så (for å holde på denne rangen), forrett tidebønnen, og gi det
pålagte bidraget, og hold fast ved Allah (Allahs favntak). Han er Velynderen deres! Hvilken
herlig velynder, og hvilken herlig hjelper.

De troende
Kapittel: 23
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 74

Enheter: 6
Vers: 118

Del: 18

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Uten tvil, de troende har oppnådd målet
2. som i sine tidebønner er ydmyke,
3. og som (alltid) holder seg unna uforstandig prat,
4. og som (alltid) gir det pålagte bidraget og gjør (sin sjel og sin eiendom rene),
5. og som (bestandig) vokter sine kjønnsdeler,
6. unntatt for sine hustruer eller for sine slavinner som er i deres hånds eie. Sannelig, de kan
ikke klandres (hvis de går til dem ifølge Allahs lovs bestemmelser).
7. Men de som begjærer noen andre enn disse (tillatte kvinnene), er de som overtrer grensen
(oppsetsige).
8. Og de som er aktpågivende overfor betrodde eiendeler og sine pakter,
9. og som er påpasselige med tidebønnene sine (med utholdenhet),
10. disse er arvtakerne (paradisets arvtakere),
11. de vil arve de mest suverene hagene (hvor det vil være rikelig av nytelsen av alle
velsignelser, behageligheter og Allahs nærhet), de vil være i dem for alltid.
12. Og uten tvil, Vi lot menneskets skapelse (dannelse) skje av leireekstrakt (kjemiske
elementer).
13. Derpå gjorde Vi ham til en sammensmeltet dråpe (zygoteI), plassert på et sikkert sted
(livmor).
14. Deretter dannet Vi den sammensmeltede dråpen til en festet hengende masse (klamret fast
i livmoren som en leddorm [embryoII]). Så gjorde Vi den hengende massen til en kjøttklump
som ser ut som om den er tygd på, deretter dannet Vi fra den kjøttklumpen et skjelett, så
bekledde Vi det skjelettet med kjøtt (og muskler), deretter forandret Vi ham til en annen form
for skapning ved å utvikle ham (gradvis), så lot Allah ham vokse (og gjorde ham til en sterk
kropp), Han som er den beste Skaperen.
15. Derpå, sannelig, etter dette (livet), vil dere visselig dø.
I

Zygote: celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller.
Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen, til utgangen av åttende
svangerskapsuke.
II

16. Deretter, sannelig, vil dere bli gjenopplivet på oppstandelsens dag.
17. Og uten tvil, Vi har skapt syv stier over dere (syv magnetpassasjer eller magnetfelt, rundt
jordens vidstrakte atmosfæriske flate for å beskytte universets system). Og Vi var ikke
uoppmerksom på skapelsen (av universet og dets bevarelses behov).
18. Og Vi nedsendte fra himmelen vann ifølge et vurdert mål (i lang tid), så (da jorden ble
avkjølt) lot Vi det vannet hvile i jorden (i jordens dybder, som førte til at de første havene ble
formet). Og sannelig, Vi evner fullt å få det til å blåse av gårde (som damp).
19. Så frambrakte Vi for dere (trinnvis) ved det (først urter, så større planter, deretter ved å la
trær stå fram, så ga Vi liv til) hager av daddelpalmer og druer. (Utenom det skapte Vi) mange
andre frukter for dere på jorden, og fortsatt (den dag i dag) spiser dere av dem.
20. Og dette treet (av oliven har også Vi skapt) som gror fram av Sinaifjellet, det vokser med
(gir) olje og saus til eterne.
21. Og sannelig, det er i kveget for dere en fordel som krever ettertanke: Vi gir dere å drikke
fra det som finnes i deres mager (ved å få noen indre organer til å produsere melk), og det er
mange andre fordeler for dere i dem, og dere spiser (noen) av dem også.
22. Og på dem og på skipene bæres dere.
23. Og uten tvil, Vi sendte Noah til folket hans, og han sa: «Å, mitt folk! Tilbe Allah alene,
det finnes ingen tilbedelsesverdig Herre for dere utenom Ham. Frykter dere da ikke?»
24. Høvdingene (og storkarene) blant folket hans som var vantro, sa: «Han er intet annet enn
et menneske som dere, han ønsker å opprette sin overlegenhet og suverenitet over dere. Og
hvis Allah hadde villet (sende et sendebud for rettledningen), ville Han ha sendt ned engler.
Vi har ikke hørt noe slikt fra våre henfarne fedre (at et menneske helt lik oss kan bli sendt som
sendebud).
25. Han er ikke noe annet enn en mann som lider av besettelsens sykdom, så vent med ham en
stund (se hva han gjør videre)!»
26. Noah sa ydmykt: «Herren min, hjelp meg, for de har forsverget meg!»
27. Så åpenbarte Vi for ham: «Bygg en ark under Vårt tilsyn og ifølge Vår befaling, og når
Vår (pines) befaling kommer og ovnen (fylles med vann som) flommer ut over, så før om
bord i den et par av to av alle arter (hannkjønn og hunkjønn) og familien din også, bortsett fra
den av dem som ordet (pinens befaling) allerede er blitt forhåndsbestemt for. Og tal ikke til
Meg om de ondsinnede (som har fornektet deg og holdt deg som narr)! Sannelig, de skal
druknes!
28. Når du og de sammen med deg har satt dere til rette i arken, så si ydmykt: 'All lovprisning
er for Allah alene! Han som berget oss fra det ondsinnede folk.'
29. Og si ydmykt: 'Herren min! La meg lande på en velsignet destinasjon. Du er den beste til å
landsette.'»

30. Sannelig, i denne (hendelsen) er det (mange) tegn, og sannelig, Vi tester (menneskene).
31. Deretter skapte Vi en annen generasjon etter dem.
32. Vi sendte et sendebud til dem fra deres egen midte, (han forkynte): «Tilbe Allah alene,
ingen er tilbedelsesverdig for dere utenom Ham! Frykter dere da ikke?»
33. Og høvdingene (og storkarene) blant folket hans, som viste vantro og forsverget møtet i
det hinsidige, og som Vi hadde gitt velstand til i jordelivet (ved stor rikdom), sa (til folk):
«Han er ikke noe annet enn et menneske som dere, han spiser det dere spiser, og drikker det
dere drikker.
34. Og hvis dere adlyder et menneske helt lik dere, da vil dere visselig bli tapere.
35. Gir han dere det løfte at når dere er døde og er blitt jord og (oppråtnet) bein, skal dere bli
brakt fram (på nytt som levende)?
36. Langt ifra (logisk sammenheng), langt ifra (det som noen gang kan skje), er det dere blir
lovet!
37. Det er intet (som heter det hinsidige livet), vårt liv er kun dette her på jorden, det er her vi
dør og lever (det er alt)! Og vi vil ikke bli gjenoppvekket.
38. Han er ikke noe annet enn en mann som har oppdiktet løgn om Allah, og vi kommer ikke
til å tro på ham i det hele tatt.»
39. Sendebudet sa ydmykt: «Herren min, hjelp meg, for de har forsverget meg!»
40. Allah sa: «Om en liten stund vil de angre!»
41. Så ble de tatt av et forferdelig brak, og Vi gjorde dem til avfall av visnede planter. Vekk
med det ondsinnede folk (fra Vår nåde).
42. Deretter skapte Vi andre generasjoner etter dem (den ene etter den andre).
43. Intet folk kan foregripe sin fastsatte tid, og ei heller kan de utsette den.
44. Deretter sendte Vi sendebudene Våre, den ene etter den andre. Når et sendebud kom til sitt
folk, forsverget de ham. Vi lot noen av dem følge andre (i undergangen), og Vi gjorde dem til
historier. Fordervelse for det folk som ikke tror.
45. Deretter sendte Vi Moses og broren hans Aron med Våre tegn og et evident bevis
46. til farao og høvdingene (blant folket) hans, men de viste hovmod, og de var et ondsinnet
og oppsetsig folk.
47. De sa også: «Skal vi anta troen på to mennesker like som oss, enda folket deres tilber
oss?»
48. Så de forsverget dem begge og ble av de tilintetgjorte.

49. Og uten tvil, Vi tildelte Moses skriften, slik at de måtte oppnå rettledningen.
50. Og Vi gjorde Marias sønn (Jesus) og moren hans til Vårt (store) tegn, og Vi ga dem bolig i
et høyereliggende land som var godt nok til å gi ro, og det var flytende vann (elver, fosser,
vannkilder) for øynene (til å nyte).
51. Å, (Mine ærefulle) sendebud! Spis av det rene, og handle rettskaffent (som deres praksis
er). Sannelig, Jeg er allvitende om hvilken gjerning dere enn gjør.
52. Sannelig, dette er levemåten (religionen) deres, levemåten (religionen) er én! Og Jeg er
Herren deres, så frykt Meg alene.
53. Men de (folket) viste uenighet seg imellom i sin (levemåtes) befaling og ble delt opp i
sekter. Alle sektene er fornøyde med det (den delen) de har (av levemåten).
54. La du dem være i sin beruselse av uvitenhet og forvillelse til en tid.
55. Tenker de at den rikdommen og de barna Vi hjelper dem ved (i jordelivet),
56. er tegn på at Vi skynder Oss med å gi dem det gode? Nei, tvert imot! De har ingen anelse.
57. Sannelig, de som er engstelige og skjelver av frykt for sin Herre,
58. og som tror på sin Herres åpenbaringer,
59. og som ikke likestiller (noe) med Herren sin,
60. og som gir (for Allahs sak så mye) som de makter å gi, men deres hjerte er (til tross for
det) fullt av frykt for at de skal vende tilbake til Herren sin (– kanskje deres ofringer ikke blir
godtatt),
61. disse skynder seg for (å innsamle) de gode gjerningene, og de overgår alle i det.
62. Og Vi legger ikke byrde på noen person mer enn det han makter å bære, og hos Oss er det
nedskrevne (registeret av handlinger), som vil si det som sant er, og de vil ikke lide noe ondt.
63. Men deres hjerte er (fortapt) i forsømmelighet av denne (Koranens budskap), og utenom
dette er det mange andre (onde) handlinger som de begår.
64. Helt til Vi tar fatt de velstående blant dem med pinen, da vil de skrike.
65. (Det vil bli sagt til dem): «Skrik ikke dere i dag! Sannelig, dere vil ikke bli hjulpet av Oss.
66. Uten tvil, Mine åpenbaringer ble resitert for dere gjentatte ganger, men dere pleide å snu
dere bort på hælene deres,
67. hovmodige mot dem, i nattens mørke talte dere vrøvl (om dem).»
68. Har de da ikke tenkt dypt etter om dette (Allahs) ord? Eller har det kommet til dem noe
slikt som ikke kom til deres henfarne fedre?

69. Eller har de ikke gjenkjent Sendebudet sitt og har (derfor) fornektet ham?
70. Eller sier de: «Han (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمer besatt!» Nei, derimot har han kommet til
dem med sannheten, men de fleste av dem misliker sannheten!
71. Og hvis sannheten hadde fulgt deres lyst, ville (alle) himlene og jorden og alt det som i
dem er (av levende og ikke levende ting), gått sin undergang i møte. Men Vi har heller brakt
dem den (Koranen) som innebærer deres ære (og rys hemmelighet). Så det er sin egen ære de
bortvender seg fra!
72. Ber du dem om noen lønn (for forkynnelse av budskapet)? (Men slik kan det aldri være)!
Din Herres lønn er (langt) bedre, og Han er den beste Forsørgeren av alle.
73. Og sannelig, du inviterer dem til den rette veien (til deres eget beste).
74. Og sannelig, de som ikke tror på det hinsidige, er visselig avvikere fra (den rette) veien.
75. Og hvis Vi skulle vise dem nåde og fjerner den smerten de lider av, ville de bli enda
fastere i sin oppsetsighet og rave omkring i blinde.
76. Og i sannhet, Vi tok dem fatt med pinen, men fortsatt ble de ikke ydmyke overfor Herren
sin, og ei heller tryglet de (for Hans kongelighet),
77. helt til når Vi åpner den strenge pinens port over dem; da vil de være lamslått i den, helt
stille, og vil ha mistet alt håp.
78. Og Han er Den som gradvis skapte ører og øyne og hjerte (og hjerne) for dere, (men) lite
viser dere takknemlighet.
79. Og Han er Den som skapte dere på jorden og strødde dere utover, og hos Ham skal dere
samles.
80. Og Han er Den som gir liv og forårsaker død, og i Hans myndighet hviler nattens og
dagens veksling. Fatter dere da ikke?
81. Nei, tvert imot! De sier det samme som de henfarne (vantro) sa.
82. De sier: «Når vi er blitt døde og blir jord og (oppråtnede) bein, vil vi da virkelig bli
gjenoppvekket (til live på nytt)?
83. Uten tvil, dette er blitt lovet oss og våre fedre før, dette er ikke noe annet enn de henfarnes
skrøner.»
84. Si (til dem): «Hvem tilhører jorden og de som lever på den, hvis dere vet (noe som
helst)?»
85. De vil med det samme si: «Alt tilhører Allah alene!» Si (så): «Hvorfor godtar dere ikke
formaningen da?»

86. Spør (dem): «Hvem er Herren over de syv himlene og Herren over den mektige tronen
(hvem er den øverste autoriteten i hele universet)?»
87. De vil med det samme svare: «Alt dette tilhører Allah alene!» Si (så): «Hvorfor frykter
dere da ikke?»
88. Si (til dem): «Hvem er Han i hvis hånd det eneveldige herredømmet over alle ting er, og
Han som gir beskyttelse, mens det ikke kan gis noen beskyttelse mot Ham, hvis dere vet (noe
som helst)?»
89. De vil med en gang si: «Denne (verdigheten) tilhører Allah alene!» Si (så): «Hvor er det
dere blir bedratt fra (som om dere var under trolldoms kraft)?»
90. Virkeligheten er at Vi har brakt dem sannheten! Og sannelig, de er løgnere.
91. Allah har ikke avlet noe barn (for Seg), og ei heller finnes det sammen med Ham noen
annen gud, ellers så ville nok enhver gud visselig dratt med seg sine skapninger, og de ville i
sannhet ha forsøkt å komme over hverandre (og hele universet ville ha vært i uorden). Langt
mer hellig er Allah enn alt det de beskriver!
92. (Han er) Allviteren om det skjulte og det synlige, Han er langt mer høytstående enn det de
likestiller med Ham.
93. Be (denne skuddbønn): «Herren min! Hvis Du er i ferd med å vise meg den (pinen) de blir
lovet,
94. å, min Herre, så inkluder ikke meg blant det ondsinnede folk!»
95. Og sannelig, Vi er visselig allevnende til å vise deg den (pinen) Vi lover dem.
96. Bortvis det onde med den måten som er best. Vi vet svært vel det de sier.
97. Og be (denne skuddbønn): «Herren min! Jeg søker Ditt vern mot djevlenes djevelske
fristelser,
98. og jeg søker også Ditt vern, min Herre, mot at de i det hele tatt skal komme nær meg.»
99. Når døden kommer til en av dem, vil han si: «Herren min! Send meg tilbake (til verden),
100. sånn at jeg kan gjøre noen rettskafne gjerninger i den (verden) som jeg har etterlatt.»
Aldri! Dette er ord som han sier kun (av samvittighetskval), og foran dem er det en barriere (i
veien) til den dagen (da) de vil bli gjenoppvekket (fra graven).
101. Når det blåses i dommedagsbasunen, vil det ikke være (igjen) noe slektskapsbånd
mellom dem lenger på den dagen, og ei heller vil de kunne spørre om hverandres tilstand.
102. De som har tyngre vektskåler (av gode gjerninger), vil være de framgangsrike.
103. Men de som har lette vektskåler (av gode gjerninger), er de som har påført sin egen sjel
tap; i helvete skal de være for alltid,

104. ilden vil svi deres ansikt, og de vil bli liggende igjen i det med tennene stikkende ut av en
misdannet munn.
105. (Det vil bli sagt til dem): «Ble ikke Mine åpenbaringer resitert for dere gjentatte ganger,
og dere pleide å forsverge dem?»
106. De vil si: «Herren vår! Ulykken vår overmannet oss, og vi var i sannhet et villfarent folk!
107. Herren vår! Før oss ut herfra! Hvis vi gjentar den (samme villfaringen), da vil vi i
sannhet være ondsinnede.»
108. Allah vil si: «Bli (nå) værende i det i nedverdigelse, og tal ikke til Meg!
109. Sannelig, blant Mine tjenere var det et parti som pleide å si ydmykt (til Meg): 'Herren
vår! Vi har antatt troen, så tilgi Du oss, og vis oss nåde. Du er den beste av alle til å vise
nåde!'
110. Men dere gjorde narr av dem, til de grader at de fikk dere til å glemme Min
ihukommelse, og dere bare forsatte å le av dem.
111. Sannelig, Jeg har belønnet dem i dag for det tålmod som de viste, fordi de er de som har
vunnet seieren.»
112. Allah vil si: «Hvor mange år var dere på jorden?»
113. De vil si: «Vi var vel der en dag eller en del av en dag. Spør dem som holder tellingen.»
114. Allah vil si: «Dere var der bare en svært kort tid. Om dere bare visste (dette da)!
115. Tenkte dere at Vi har skapt dere for intet (uten formål), og at dere ikke vil bli brakt
tilbake til Oss?»
116. Langt mer høytstående er Allah, den sanne Kongen! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt
Han! Herren over den ærerike tronen (eneveldige kongemakten).
117. Og hvis noen tilber (holder) en annen som tilbedelsesverdig sammen med Allah og han
ikke har noe bevis for det, så er hans oppgjør hos Herren hans. Sannelig, de vantro vil ikke
oppnå framgang.
118. Og si ydmykt: «Herren min! Tilgi, og vis nåde. Du er den beste av alle til å vise nåde!»
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Dette er) et (praktfullt) kapittel som Vi har åpenbart og gjort (dets bud) obligatorisk. Og Vi
har i det åpenbart innlysende vers, slik at dere må oppnå formaningen.
2. Horkvinnen og horkaren (hvis de er ugifte), pisk hver av de to med hundre piskeslag (ifølge
Allahs straffelovs krav; horeriet må bli bekreftet, mens det for gifte menn og kvinner er
dødsstraff for å ha begått hor: steining til døden). Og dere bør ikke synes synd på dem det
minste når dere utfører Allahs (utvalgte) levemåte (levemåtes [religions] dom) hvis dere tror
på Allah og den ytterste dag! Og en (stor) gruppe av muslimer bør være til stede under
straffen til de to.
3. Horkaren liker ikke å ekte (en kysk kvinne) framfor en horkvinne eller en flergudsdyrkende
kvinne. Og en horkvinne, ingen (rettskaffen mann) liker å ekte henne utenom en horkar eller
en flergudsdyrkende mann. Denne (handlingen, hor) er blitt gjort forbudt for muslimene.
4. Og de som beskylder kyske kvinner (for hor), men deretter ikke klarer å framstille fire
vitner, pisk dem med åtti piskeslag (som straff for falsk beskyldning), og aksepter aldri deres
vitneutsagn. Og disse er de ugudelige,
5. unntatt dem som vender om i anger etter det (å ha kommet med beskyldningen) og
forbedrer seg. Allah er i sannhet mest tilgivende, evig nåderik (vedkommende vil ikke bli
regnet blant de ugudelige lenger, men han vil ikke bli fritatt for straffen for falsk
beskyldning).
6. Og de som beskylder sine hustruer (for hor), men ikke har noen vitner uten seg selv, en slik
persons vitnemål er at han avlegger vitnemål (selv) ved å sverge ved Allah fire ganger på at
han er sann (i anklagen),
7. og den femte gangen (må han si) at måtte Allahs forbannelse være over ham hvis han er en
løgner.
8. Og slik kan dette avverge kvinnens straff også, det at hun avlegger vitnemål (selv) ved å
sverge ved Allah fire ganger på at han (ektemannen) lyver (i anklagen),
9. og den femte gangen (må hun si) at måtte Allahs vrede være over henne hvis han er sann (i
anklagen).
10. Og hadde det ikke vært for Allahs velvilje og nåde mot dere, (ville dere ha vært mer
plaget i slike omstendigheter). Og sannelig, Allah er mest benådende, mest vis.

11. Sannelig, de som kom med den falske beskyldningen (mot ‛Ā’ishah den sannferdige, den
kyske og den rene) er en gruppe blant dere; anse ikke denne (hendelsen med den falske
beskyldningen) som noe dårlig for dere, den har faktisk heller vist seg å være bra for dere.I
For enhver av dem er det den andelen av synden som han har fortjent, og han som tok mest
del i den (falske beskyldningen) blant dem, for ham er det en mektig pine.
12. Hvorfor var det ikke slik at de troende menn og de troende kvinner tenkte det beste om
sine egne da de fikk høre om den (falske beskyldningen), og sa (dette): «Dette er en soleklar
falsk beskyldning!»
13. Hvorfor kom ikke de (ryktesmedene) med fire øyenvitner til denne (voldsomme
beskyldningen)? Når de ikke har klart å bringe øyenvitner, så er disse de som er løgnerne i
Allahs øyne.
14. Og hadde det ikke vært for Allahs velvilje og nåde mot dere i denne verden og i det
hinsidige, ville en mektig pine ha nådd dere for den (falske beskyldningens) ryktespredning
som dere kastet dere hodekulls inn i.
15. Når dere (hørte dette ryktet fra hverandre), lot dere det komme på tungene deres og sa
med munnene deres det dere selv ikke hadde noen kunnskap om, og dere anså den
(ryktespredningen) som en ubetydelig sak, enda det i Allahs øyne var (en) svært stor
(forbrytelse som var blitt begått)!
16. Og hvorfor sa dere ikke (med en gang) da dere hørte denne (falske beskyldningen): «Det
er ikke (tillatt) for oss å snakke om dette. (Dere skulle heller ha sagt): Langt helligere er Du
(enn å gjøre en slik kvinne til Din høyaktede elskedes  صلى ﷲ عليه وسلمhustru)! Dette er en svært
stor falsk beskyldning!»
17. Allah formaner dere aldri å gjøre noe slikt igjen (i hele deres liv) hvis dere er troende!
18. Og Allah klargjør åpenbaringene helt tydelig for dere, og Allah er allvitende, mest vis.
19. Sannelig, de som liker at uanstendighet skal spre seg blant muslimene, for dem er det en
smertelig pine i denne verden og i det hinsidige. Og Allah vet (om slike folks beslutninger),
mens dere ikke vet.
20. Og hadde det ikke vært for Allahs velvilje og nåde mot dere (av hensyn til dette ærverdige
Sendebudet صلى ﷲ عليه وسلم, ville dere også ha blitt tilintetgjort som de henfarne samfunnene), men
Allah er svært hjertevarm, evig nåderik.
21. Å, dere troende! Følg ikke i Satans fotspor. Den som følger Satans fotspor, i sannhet, han
påbyr (å fremme) uanstendighet og det urette. Og hadde det ikke vært for Allahs velvilje og
nåde mot dere, kunne aldri en eneste av dere blitt ren (fra den falske beskyldningens synds
flekk). Men Allah renser hvem Han enn vil, og Allah er allhørende, allvitende.
22. Og de blant dere med (religiøs) overlegenhet og de med (verdslig) rikelighet må ikke (nå)
sverge på at de ikke vil gi (økonomisk håndsrekning) til de nærstående slektningene og de
trengende og dem som utvandret for Allahs sak (som var aktive i denne spredningen av ryktet
I

Fordi dere fikk Allahs lovs bud gjennom dette og Allah selv bevitnet om de troendes mor ‛Ā’ishah den
sannferdiges, den kyskes og den renes  رضى ﷲ عنھاkyskhet, som viste dere hennes ærbarhet og rang.

om den falske beskyldningen). De bør unnskylde (deres skyld) og overse (deres feiltrinn).
Liker da ikke dere det at Allah skulle tilgi dere? Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
23. Sannelig, de som beskylder de troende kyske kvinnene som ikke engang vet (hva
løsaktighet i det hele tatt er), over dem hviler forbannelsen i denne verden og i det hinsidige,
og for dem er det en mektig pine
24. den dagen da deres tunge og hender og føtter (selv) vil vitne mot dem om alt det de
bedrev.
25. På den dagen vil Allah fullt ut gi dem betaling for det (deres handlinger) som de virkelig
har rett til, og de kommer til å få vite at Allah er sannheten (og Den som) tydelig synliggjør
(sannheten).
26. Urene kvinner er (særskilt) for urene menn, mens urene menn er for urene kvinner. Og
slik er rene kvinner (særskilt) for rene menn, mens rene menn er for rene kvinner (derfor
kunne dere vel ha sett på Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمrenhet og kyskhet og innsett hvor
ren og ærbar hustru Allah hadde gitt ham )صلى ﷲ عليه وسلم. Disse (rene personene) er fullstendige
frie for sladderen som de (uforskammede) kommer med; for dem (de rene) er tilgivelse og
ærerik forsyning (blitt skjebnebestemt! Hvorfor taler dere ærekrenkende om deres verdighet
og gjør deres eget ansikt formørket og ruinerer det hinsidige livet for dere selv?)
27. Å, dere troende! Gå ikke inn i andres hus enn deres egne før dere har bedt om tillatelse, og
hils fredelig på husets beboere (idet dere går inn). Dette er (en) bedre (formaning) for dere,
slik at dere må komme til ettertanke (om visdommen i den).
28. Hvis dere ikke finner noen person til stede i de (husene), så gå ikke inn i dem før dere får
tillatelse (til det). Og hvis det sies til dere: «Gå tilbake!», så gå tilbake; dette er mer rent for
dere. Og Allah er allvitende om det dere gjør.
29. Det er ingen synd for dere i (uten tillatelse) å gå inn i de husene (eller bygningene) som
ikke er noens faste boliger (slik som hoteller, gjestgiverier, moteller); dere har rett til å dra
nytte av dem. Og Allah kjenner til alt det dere synliggjør, og alt det dere skjuler.
30. Si til de troende menn at de må holde sine blikk senket og vokte sine kjønnsdeler; dette er
mer rent for dem. Sannelig, Allah er vel underrettet om alt det de utfører.
31. Og si til de troende kvinner at de også må holde sine blikk senket og vokte sine
kjønnsdeler og ikke vise sin forskjønnelse, unntatt det (den delen) som er synlig av seg selv.
Og de må trekke sine hodeslør (og sjal) over sine bryst, og de må ikke vise sin forskjønnelse
til noen andre enn sine ektemenn eller sine fedre eller sine ektemenns fedre eller sønnene sine
eller ektemennenes sønner (stesønner) eller brødrene sine eller sine brorsønner eller sine
søstersønner eller sine kvinner (kvinnelige trosfeller [muslimske kvinner]) eller sine slavinner
eller de mannlige tjenerne som ikke har seksuelt begjær, eller (små) barn som ennå ikke
forstår seg på kvinners tildekning. Og de må ikke trampe med sine føtter (på bakken mens de
går), slik at (det av føttenes tråkk blir en ringlende lyd som gjør at) andre får vite om den
forskjønnelsen som de skjuler (ifølge Allahs lovs påbud). Og vend i anger til Allah alle
sammen, å, dere troende, slik at dere må oppnå framgangen (ved å praktisere disse påbudene).

32. Og ordne med ekteskap for de mennene og kvinnene som lever (i) ugift stand blant dere
(til tross for at de har nådd gifteferdig alder), og dem som er i stand til det blant slavene og
slavinnene deres (ordne med ekteskap for dem også). Hvis de er trengende, så vil Allah gjøre
dem rike ved Sin velvilje. Allah er altomfattende, allvitende.
33. Og de som ikke finner (ikke har råd) til å gifte seg, bør omfavne kyskhet til Allah gjør
dem rike ved Sin velvilje. Og hvis de som er dere underordnet (av slaver og slavinner), skulle
søke frihetskontrakt (etter å ha tjent penger og kjøpe seg fri ved dem), så gi dem
frihetskontrakt (basert på at de betaler for å kjøpe seg fri), hvis dere kjenner til noe godt i
dem. Og gi (også dere selv til) dem fra Allahs rikdom (for at de kan kjøpe seg fri) som Han
har gitt dere. Og tving ikke slavinnene deres til prostitusjon for at dere skal oppnå jordelivets
nytte, når de ønsker å være kyske (eller forbli værende i sitt ekteskaps varetekt). Og om noen
tvinger dem, så er Allah etter at de er blitt tvunget, mest tilgivende, evig nåderik (mot de
stakkars jentene som blir tvunget til en slik skitten udåd).
34. Og uten tvil, Vi har nedsendt til dere innlysende åpenbaringer og eksemplet til noen av
dem som har gått bort før dere (profeten Josefs og jomfru Marias hendelse, som var lik
‛Ā’ishah den sannferdiges hendelse), og (dette er) en formaning for de gudfryktige.
35. Allah er himlenes og jordens lys! Lignelsen om lyset Hans (som skinner i verden i form
av Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمlys) er lik den nisjen (lik Profetens  صلى ﷲ عليه وسلمhellige
bryst som stråler ut) som det skinner en lampe (av profetskapet) i; (den) lampen er lagt i en
glasslampekuppel (Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمhjerte), glasslampekuppelen stråler (til
de grader av Allahs lys' skinn) som om den skulle være en glitrende stjerne. (Denne
profetskapets lampe er) tent med det velsignede oliventreet (gjennom den hellige
guddommelige verdens kommunikasjon av åpenbaringer eller gjennom profetenes og
sendebudenes velsignede profetskapsstamtre), det er ikke (kun) østlig eller vestlig; (derimot
omfatter det all verden med sitt skinns gagn). Det virker som om dets olje skinner (av seg
selv), selv om ilden (av guddommelige åpenbaringer og himmelske mirakler) ikke har rørt
den ennå. (Han er) lys over lys (hans  صلى ﷲ عليه وسلمskinnende kropp har profetskapets lysende
skinn over seg, det vil si at denne personligheten  صلى ﷲ عليه وسلمer en kropp av dobbelt lag av
lys)! Allah rettleder hvem Han enn vil til Sitt lys (Sitt lys' erkjennelse), og Allah klargjør
lignelser for menneskeheten (menneskehetens rettledning). Og Allah er allvitende om alle
ting.
36. (Dette Allahs lys er oppnåelig) i slike hus (moskeer og institutter) som Allah har befalt
skulle reises (for deres betydning og anseelse), for at navnet Hans skal kommes i hu deri.
(Dette er de hus) hvori de (gudhengivne) forherliger helligheten Hans om morgenen og
aftenen.
37. (Velsignet med dette Allahs lys er) de (gudhengivne) mennene som ingen byttehandel og
ei heller salg gjør forsømmelige fra Allahs ihukommelse og forrettelse av tidebønnen og fra å
gi det pålagte bidraget (faktisk selv under verdslige plikter er de ikke forsømmelige), de
frykter (til enhver tid) den dagen da hjerte og øyne vil bli vendt opp ned (av skrekk),
38. slik at Allah skal gi dem bedre belønning for de (fromme) handlingene som de gjorde, og
gi dem enda mer av Sin velvilje. Allah forsyner hvem Han enn vil, uten å måle på det.
39. Og de vantros handlinger er som en luftspeiling over en øde slette, som den tørstende
antar som vann helt til han kommer fram til den og ingenting finner. På samme måte vil han (i

det hinsidige) finne Allah ved seg, men Allah gjorde fullt ut opp regningen hans (i verden).
Og Allah er snar med avregningen.
40. Eller de (vantros handlinger) er som det dype havets mørke som en bølge har dekket, (og)
en bølge til over den (og) over den skyer (eller lagvis) mørke oppå hverandre. Når en (som
drukner i et slikt hav), strekker ut hånden sin, kan ingen se den. Og den som Allah ikke har
laget lys for, for ham er det ikke lys (noe sted).
41. Har du da ikke sett at alle som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet, og
fuglene også (i været) med vingene spredd? Enhver kjenner til sin måte å be på og lovsynge
(Allahs) hellighet på. Og Allah er allvitende om alt det de gjør.
42. Og Allah tilhører kongemakten over himlene og jorden, og hos Allah vil alles ferd ta slutt.
43. Har du da ikke sett at det er Allah som driver skyene rolig fram (til å begynne med), så
slår Han dem (forskjellige skystykker) sammen og deretter gjør dem til lag på lag? Så ser du
at regnet kommer ut fra de tomme mellomrommene mellom dem og pøser ned. Og fra den
samme himmelen får Han hagl til å skylle ned fra skyer som ligner snøfjell, så lar Han haglet
treffe hvem Han enn vil, og snur haglet vekk fra hvem Han enn vil, (Han skaper også lyn fra
de samme skyene). Det virker som om de skyenes lynglimt vil snappe bort synet (ved å
blende øynene først).
44. Allah lar natten og dagen veksle (med hverandre). Sannelig, i dette er det en lærerik lekse
for dem som eier fornuft og innsikt.
45. Og Allah innledet ethvert bevegende (levende) vesens (kjemiske) skapelse med vann.
Noen av dem kryper på buken, og noen av dem går på to føtter, og noen av dem går på fire.
Allah skaper hva Han enn vil! Sannelig, Allah har fullstendig makt over alle ting.
46. I sannhet, Vi har sendt ned innlysende åpenbaringer, og Allah rettleder hvem Han enn vil,
til den rette veien (ved dem).
47. Og de sier: «Vi har antatt troen på Allah og Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, og vi adlyder!», men
så vender en gruppe av dem seg bort (fra sin bekjennelse) etter (å ha sagt) dette, og disse er
ikke troende (i virkeligheten).
48. Og når de blir kalt til Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, så han kan dømme mellom
dem. Da vender en gruppe av dem seg bort (fra å stille opp hos Profeten Mohammad
)صلى ﷲ عليه وسلم.
49. Men hvis de hadde hatt retten på sin side, ville de ha kommet til ham ( )صلى ﷲ عليه وسلمløpende
som underdanige.
50. Er det (hykleriets) sykdom som er i deres hjerte? Eller er de i tvil (om Sendebudets
 صلى ﷲ عليه وسلمverdighet)? Eller frykter de at Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمskal gjøre
dem urett? Nei, tvert imot! Disse er selv de onde.
51. Når de troende blir kalt til Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, slik at han kan dømme
mellom dem, sier de kun: «Vi har hørt, og vi adlyder (fullstendig)!», og disse er de som vil
oppnå framgangen.

52. Og den som adlyder Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog frykter Allah og omfavner
gudfryktighet for Ham, disse er de som vil oppnå målet.
53. Og de sverger sine mest høytidelige eder ved Allah på at hvis du befaler dem, så vil de
visselig rykke ut (i kamp). Si: «Sverg ikke dere! Lydighet som er i overensstemmelse med
loven, er påkrevd! Sannelig, Allah er vel underrettet om alt det dere gjør.»
54. Si: «Adlyd Allah, og adlyd Sendebudet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمMen hvis dere vender bort (fra
adlydelsen), så vit at det påligger Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمkun det som er ham pålagt, og dere
påligger det som er dere pålagt. Og hvis dere er ham lydige, vil dere få fatt i rettledningen. Og
det påligger ikke Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمnoe annet enn å videreformidle (lovens bud)
soleklart.»
55. Allah har lovet (hvis oppfyllelse og gjennomføring er påbudt for det muslimske
samfunnet) at de av dere som antar troen og handler rettskaffent, vil Han visselig tildele
kalifatet (betro dem retten til å regjere) i landet slik som Han tildelte kalifatet (retten til å
regjere) til dem som var før dem, og Han vil (gjennom herredømme og myndighet) bestyrke
og grunnfeste for dem levemåten deres, som Han har foretrukket for dem, og Han vil visselig
bytte ut (ved den befestede autoriteten) deres tidligere frykt (som var på grunn av deres
politiske, økonomiske og sosiale svakheter) med fred og trygghet. De vil tilbe Meg (uten å
frykte for noen), ikke vil de likestille med Meg noe som helst (de vil kun være Mine bud og
Min ordning underdanige). Og hvem som enn omfavner utakknemligheten etter dette (viser
opprørskhet mot og fornektelse av Mine bud), vil være de oppsetsige (og ulydige).
56. Og forrett tidebønnen (tidebønnens system), og (tilrettelegg ordningen med å) gi det
pålagte bidraget, og vær Sendebudet (صلى ﷲ عليه وسلم, fullkomment) lydige, slik at det må vises
dere nåde (sånn at herredømmets, myndighetens, grunnfestets, fredelighetens og trygghetens
velsignelser blir vedvarende for dere).
57. Aldri tenk at de som fornekter og viser utakknemlighet, vil klare å gjøre (Allah) maktesløs
(fra å tilintetgjøre dem) på jorden. Boligen deres er helvete, og det er en svært elendig
avslutning på ferden.
58. Å, dere troende! Deres underordnede (slaver og slavinner) og barna deres som ikke har
nådd puberteten, må søke deres tillatelse (for å komme inn til dere) ved tre tidspunkter: (det
første) før daggrytidebønnen og (det andre) når dere tar av dere klærne (for å hvile) ved
middag, og (det tredje) etter aftentidebønnen (når dere legger dere for å sove). (Disse) tre
(tidspunktene) er for deres privatliv; utenom disse (tidspunktene) er det ikke synd for dere og
ei heller for dem. (For resten av tiden) kommer og går de til dere hele tiden, som dere går til
hverandre. Slik gjør Allah åpenbaringene klare for dere. Allah er allvitende, mest vis.
59. Og når barna blant dere når puberteten, da bør de be om tillatelse (for å komme inn til
dere), slik som de (voksne) har søkt tillatelse før dem (fra før). Slik tydeliggjør Allah Sine bud
for dere. Allah er allvitende, mest vis.
60. Og de eldre hjemmesittende kvinnene som ikke har noe ønske om å gifte seg (nå), for dem
er det ingen synd om de legger bort sine klær (sine dekkende ytterklær), forutsatt at de ikke
viser fram sin forskjønnelse. Men hvis de holder seg avholdne (at de beholder sine dekkende
ytterklær på), er det bedre for dem. Allah er allhørende, allvitende.

61. Det er ingen restriksjoner for den blinde, og ei heller er det noen skyld for den som er halt,
og ikke er det noen synd for den syke, og ei heller er det noen (skade) for dere om dere spiser
(mat) fra deres egne hjem eller fra deres fedres hus eller fra deres mødres hus eller fra deres
brødres hus eller fra deres søstres hus eller fra deres farbrødres hus eller fra deres farsøstres
hus eller fra deres morbrødres hus eller fra deres morsøstres hus eller fra de husene hvis
nøkler dere har i deres myndighet (husenes eiere har gitt dere tillatelse til å benytte det fritt),
eller fra deres venners hus (er det heller ikke noe fare om dere spiser fra dem). Det er ingen
synd for dere om dere spiser sammen eller hver for dere. Når dere går inn i husene, så hils
med fredshilsenen (på deres familie), det er en velsignet og ren skuddbønn fra Allah (lært til
dere). Slik tydeliggjør Allah Sine åpenbaringer for dere, slik at dere må fatte (Allahs lovs bud
og livets manerer).
62. De troende er kun de som har antatt troen på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og
når de er sammen med ham for en (felles) affære som bringer (folket) sammen, går de ikke
derfra (de er samlet der helhjertet for å skape et samhold mellom det muslimske samfunnet)
før de har bedt om tillatelse fra ham (på grunn av en viktig unnskyldning). (Kjære storslagne
Sendebud  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, de som ber om din tillatelse (for de ser på deg som en
myndig dommer og en øvrighet), det er disse som tror på Allah og Sendebudet Hans
()صلى ﷲ عليه وسلم. Når de ber deg om tillatelse til (å gå for) en privat sak, så (har du retten til å
avgjøre); gi tillatelse til den av dem du vil, og be om tilgivelse for dem fra Allah (for at de går
fra din samling, selv om det er med tillatelse, at Han ikke måtte ta dem fatt selv for dette).
Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
63. (Å, dere muslimer!) Ikke anse Sendebudets innkallelse som det samme som når dere
kaller på hverandre (når Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمinnkallelse ikke er den samme som deres,
hvordan kan da Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمhellige vesen være lik dere)! Uten tvil, Allah kjenner
svært vel til dem av dere som sniker seg bort i stillhet (fra Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمsal) idet de
gjemmer seg i hverandres ly. Så la dem som motsetter seg Sendebudets ( )صلى ﷲ عليه وسلمbefaling
(befalings respekt), frykte at en prøvelse vil ramme dem (i løpet av jordelivet), eller at en
smertelig pine vil nå dem (i det hinsidige).
64. Ta dere i akt! Allah tilhører alt som i himlene og på jorden er. Sannelig, Han kjenner svært
vel til den tilstanden dere er i (om dere er troende eller hyklere). Og den dag de blir brakt
tilbake til Ham, vil Han underrette dem om alt det de pleide å gjøre. Allah er allvitende om
alle ting.

Kriteriet
Kapittel: 25
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 42

Enheter: 6
Vers: 77

Del: 18 og 19

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Full av velsignelse er Han som åpenbarte kriteriet (Koranen, som skiller sant fra falskt) for
Sin (elskede og mest nærstående) tjener, for at han skal være advarer for alle verdener,
2. Han som kongemakten over himlene og jorden tilhører, og Han som ikke har avlet noe barn
(for Seg). Ingen er Ham likestilt i kongemakten; Han har skapt alle ting, så lot Han dem stå
oppstilt ifølge en bestemt vurdering (deres varighet, evolusjon og deres egenskaper og
kvaliteter gjennom alle faser, funksjoner, tidsrom og alt annet).
3. Og de (flergudsdyrkerne) holder andre utenom Allah som tilbedelsesverdige, som ikke kan
skape en eneste ting, de har faktisk selv blitt laget, og ikke er de herrer over noe tap for seg
selv og ei heller vinning, og ikke er de herrer over døden og ei heller over livet, og heller ikke
(har de noen myndighet) til å la gjenoppstå og til å innsamle (etter døden).
4. Og de vantro sier: «Denne (Koranen) er ikke noe annet enn løgn som han (som hevder at
han er et sendebud) har diktet opp, og andre har hjulpet ham med (å oppdikte) den.» Uten tvil,
de vantro har brakt ondskap og løgn.
5. Og de sier: «(Denne Koranen er) de henfarnes skrøner som han har fått skrevet ned, og de
blir framlest for ham om morgenen og aftenen (så han kan memorere dem og forkynne dem
videre).»
6. Si: «Den (Koranen) er nedsendt av Ham som kjenner til alle hemmeligheter (som finnes) i
himlene og på jorden. Sannelig, Han er mest tilgivende, evig nåderik.»
7. Og de sier: «Hva er i veien med dette Sendebudet; han spiser mat og vandrer rundt på
markedene? Hvorfor er det ikke blitt sendt en engel til ham, så han kunne være en advarer
sammen ham?
8. Eller en skatt burde ha vært sendt ned til ham, eller han burde (i det minste) ha hatt en hage
hvis (inntekt) han kunne ha spist av?» Og de ondsinnede sier (til muslimene): «Dere følger
ikke noe annet enn en trollbundet mann!»
9. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSe hva slags sammenligninger de framlegger om
deg, de er blitt villfarne, så de makter ikke å finne en eneste vei (av rettledningen).
10. Velsignelsesfull er Han! Hvis Han vil, kan Han (her i verden) skape hager langt bedre enn
det for deg, som det flyter elver under, og lage praktfulle palasser for deg (men dette er ikke
profetskapets krav).
11. Men de har forsverget timen, og Vi har forberedt (helvetes) flammende ild for den som
forsverger timen.
12. Når den (helvetes ild) er synlig for dem fra langt hold, vil de høre dens raseri og brøl.

13. Og når de blir slengt i den i et trangt sted fastbundne sammen i lenker (eller bundet fast
sammen med sine djevler), da vil de rope ut for (sin) tilintetgjørelse.
14. (Det vil bli sagt til dem): «Rop ikke i dag på (kun) en tilintetgjørelse, men rop heller på
utallige tilintetgjørelser!»
15. Si: «Er denne (fortapte tilstanden) bedre enn det evigvarende paradiset (paradisets liv),
som er blitt lovet de gudfryktige? Det er deres (handlingers) belønning og endelige
tilholdssted.
16. For dem vil det være (tilgjengelig alt det) i dem (paradisets hager) som de vil begjære, for
alltid skal de være (i dem); dette påligger din Herres (sjenerøsitets) forpliktelse som et
etterspurt løfte (som vil bli oppfylt, og som det er verdt å streve for).»
17. Og den dag vil Allah samle dem og dem de tilba utenom Allah. Så vil Han si: «Var det
dere som forvillet disse Mine tjenere, eller kom de (selv) på vidvanke?»
18. De vil si: «Hellig er Du! Det var ikke passelig for oss (engang) å ta andre som velyndere
utenom Deg (at vi skulle be dem tilbe andre enn Deg). Men (å, Vår Herre!), Du ga dem og
fedrene deres (verdslige rikdommer) i mangfold til de grader at de oppga Din ihukommelse,
og disse (fortapte) var et folk (dømt) til å bli ruinert.»
19. (Å, dere vantro!) De har forsverget dere i det dere pleide å si, og nå makter dere ikke å
avverge pinen og ei heller å hjelpe (dere selv). Og den av dere som viser ondsinnethet, vil Vi
la smake en svær pine.
20. Og Vi har ikke sendt sendebud før deg som ikke i sannhet spiste mat og vandret rundt på
markedene (etter behov). Og Vi har gjort dere til en test for hverandre. Vil dere da bære
(testen) med tålmod? Herren din er allseende.
21. Og de som ikke forventer å møte Oss, sier: «Hvorfor er det ikke blitt sendt ned engler til
oss? Hvorfor kan vi ikke se Herren vår (med våre egne øyne, da ville vi nok ha trodd)?»
Sannheten er at de har begynt å anse seg (selv) som svært store i sitt hjerte og overskrider
grensen for oppsetsighet.
22. Den dagen de får se englene, den dagen vil ikke være noen gledelig sak for synderne, og
de vil si (fulle av skrekk av å se dem): «Om det bare hadde vært en hindrende barriere (som
hadde reddet dem fra englene, eller englene ville si: 'Å tre inn i paradiset er fullstendig
forbudt for dere!')»
23. Og så vil Vi vende Oss mot de handlingene de bedrev (i jordelivet), så vil Vi gjøre dem til
utstrødd støv.
24. På den dag vil paradisets beboeres oppholdssted være best og hvileplassen utmerket (hvor
de vil ta seg en middagslur etter oppgjørets middag).

25. Og den dagen da himmelen revner og blir til skyer (røykaktig) og englene blir sendt ned
etter hverandre i rekker,

26. på denne dagen vil den sanne kongemakten tilhøre den mest Barmhjertige (Herren), og det
vil være en svært hard (vanskelig) dag for de vantro.
27. Og på denne dagen vil enhver ondskapsfull bite seg i hendene (av raseri og sorg) og vil si:
«Om jeg bare var blitt i lag med Sendebudet ( صلى ﷲ عليه وسلمog omfavnet rettledningens) vei.
28. Akk! Ve meg! Om jeg bare ikke hadde gjort en sånn en til min venn.
29. Uten tvil, han forvillet meg bort fra formaningen etter at den var kommet til meg, og Satan
forlater mennesker venneløse og hjelpeløse (i vanskens time)!»
30. Og Sendebudet (den mest sjenerøse  )صلى ﷲ عليه وسلمvil si ydmykt: «Å, Herren min! Folket
mitt hadde fullstendig gitt slipp på denne Koranen!»
31. Og slik har Vi for enhver profet laget (deres) fiender blant synderne (som motsatte seg
deres profetiske misjon, og slik oppstod det konflikter mellom sannhetens og falskhetens
styrker, som førte til at en revolusjonsvillig atmosfære ble dannet for å bekjempe ondskapen),
og Herren din er mer enn nok som en rettleder og som en hjelper.
32. Og de vantro sier: «Hvorfor har ikke hele Koranen blitt nedsendt til ham (Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمpå en gang?» Den ble åpenbart slik (litt etter litt) gradvis for at Vi skulle bestyrke
ditt (rene) hjerte ved den, og derfor har Vi resitert den rolig og langsomt (så du kunne få fred i
hjertet gang på gang gjennom budskapet Vårt).
33. Og de (vantro) bringer deg intet (slikt) eksempel (som spørsmål eller motsigelse) uten at
Vi bringer deg sannheten (som svar på det) og bedre fortolkning (enn det).
34. De er slike som vil bli drevet inn i helvete på ansiktet sitt. Disse er de som vil ligge verst
an når det gjelder bolig, og de er svært forvillet fra veien.
35. Og uten tvil, Vi tildelte Moses skriften og gjorde broren hans Aron til medhjelper sammen
med ham (for hans hjelp).
36. Så sa Vi: «Gå dere begge to til det folk som har forsverget Våre tegn!» (Men de ga seg
ikke med å forsverge Oss), så Vi tilintetgjorde dem helt.
37. Og Noahs folk, da de forsverget sendebudene, (så) druknet Vi dem, og Vi gjorde dem til
et advarende tegn for (andre) mennesker. Vi har forberedt en smertelig pine for de
ondsinnede.
38. Og (Vi tilintetgjorde) ‛Ād og Thamōd og beboerne av ar-Rass og mange andre
generasjoner mellom dem.
39. Og for enhver (av dem) klargjorde Vi lignelser (for å formane), men (når de ikke ga opp
sin trass,) så knuste Vi dem fullstendig.
40. Og i sannhet, de (vantro) har passert forbi den byen, som det regnet (stein) over på
forferdelig vis. Pleide de ikke å se den (ruinerte byen)? Men sannheten er at de ikke forventer
å bli gjenoppvekket (etter døden).

41. Og (kjære ærverdige elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, når de ser deg, gjør de intet annet enn å holde
deg for narr, (og de sier): «Er dette han som Allah har sendt som et sendebud?
42. Det var like før han forvillet oss bort fra våre guder, hvis vi nå ikke hadde vært stø på
føttene (i vår tilbedelse).» Men snart vil de få vite, når de ser pinen, hvem som var mest på
vidvanke.
43. Har du sett ham som holder sitt eget jegs lyst som tilbedelsesverdig? Skulle da du bli en
formynder for ham?
44. Eller tenker du at de fleste av dem hører og fatter? (Nei!) De er blitt som kveg, faktisk
enda mer på vidvanke.
45. Har du ikke sett på din Herre (Herres allmakt), hvordan Han strekker skyggen (til
middagen), og hvis Han hadde villet, kunne Han gjort den stillestående. Deretter gjorde Vi
solen til bevis på den (skyggen).
46. Deretter drar Vi den (skyggen) til Oss langsomt og ruller den opp.
47. Og Han er Den som har gjort natten til en bekledning for dere (som dekker), og søvnen til
hvile (for dere) og dagen til tid for å stå opp (for arbeid).
48. Og Han er Den som sender vindene før Sin nåde (regn) som en gledesmelding, og Vi
nedsender fra himmelen rent vann (som renser),
49. sånn at Vi ved det kan gi liv til en (hvilken som helst) død by, og også for å gi det (vannet)
som drikke til Våre mange kveg og mennesker (nomader) som Vi har skapt.
50. Og uten tvil, Vi får regnet til å bli sendt rundt mellom dem (på forskjellige tider i ulike
byer), slik at de må tenke dypt etter, men fortsatt vil ikke folk være noe annet enn
utakknemlige.
51. Og hadde Vi villet, kunne Vi ha sendt en advarer til enhver by.
52. Så (å, du som tror!), adlyd ikke de vantro, og anstreng deg alt du makter mot dem ved den
(Koranens invitasjon og bevis).
53. Og Han er Den som samlet de to sjøene (sjøvann); dette (det ene) er søtt, svært deilig, og
dette (det andre) salt, svært surt. Og Han laget mellom dem en barriere og en sterk hindring.
54. Og Han er Den som skapte mennesket av (en sammensmeltet dråpe som er lik) vann, så
skapte Han for ham (slektskap gjennom) slektslinje og svigerfamilie. Og Herren din er
allevnende.
55. Og de (vantro) tilber utenom Allah de (avgudsstatuene) som ikke kan gi dem vinning og ei
heller tap. Og den vantro hjelper (alltid Satan) mot sin Herre (Herres ulydighet).
56. Og Vi har ikke sendt deg som noe annet enn bærer av det gledelige budskap (til Allahs
lydige tjenere) og advarer (til de gjenstridige).

57. Si: «Jeg ber ikke om noen lønn fra dere for dette (forkynnelse av budskapet), unntatt at
den som vil omfavne en vei til (for å nå) Herren sin, (kan gjøre det).»
58. Og sett din lit til den Eviglevende (Herren), Han som aldri vil dø, og forherlige helligheten
Hans med Hans lovprisning. Og mer enn nok er Han som er vel underrettet om Sine tjeneres
synder,
59. Han som skapte de himmelsfærene og jorden og det (universet) som mellom dem begge
er, i løpet av seks perioder.I Deretter steg Han over tronen (ifølge Sin Verdighet), (Han) den
mest Barmhjertige! (Å, du som søker den Sannes erkjennelse!) Spør om Ham fra den som er
underrettet om Ham (de uvitende eier ikke erkjennelsen om Ham).
60. Og når det blir sagt til dem: «Knel med ansiktet ned for den mest Barmhjertige
(Herren)!», så sier de (sannhetens fornektere): «Hva for noe er den mest Barmhjertige? Skal
vi begynne å knele med ansiktet ned for hva du enn befaler oss?» Og denne (befalingen) økte
kun hat i dem.
61. Velsignelsesfull er Han som i det himmelske universet skapte vidstrakte festninger av
himmelsfærer (i form av galakser) og skapte (gjorde solen til) en lampe (kilde av lys og hete) i
det og en skinnende måne (i solsystemet).
62. Og Han er Den som har fått natten og dagen til å følge etter hverandre, for den som vil
fundere dypt eller har til hensikt å vise takknemlighet (det ligger formaning og rettledning i de
skapende kreftene).
63. Og den mest Barmhjertiges (Herrens anerkjente) tjenere er de som går varsomt på jorden,
og når de uvitende (hardhjertede) taler til dem (uhøflige ord), sier de: «Fred!» (og går til side).
64. Og (disse anerkjente er) de som tilbringer nettene knelende med ansiktet ned og stående
(innhyllet i underdanighet) for Herren sin.
65. Og (de anerkjente er) de som (til enhver tid for Allahs åsyn) ydmykt sier: «Herren vår!
Vend bort fra oss helvetes pine! Sannelig, dets pine er fatal (og evigvarende).
66. Sannelig, det er et elendig herberge (for midlertidige beboere) og en elendig bolig (for
evige beboere).»
67. Og (de anerkjente er) de som er verken sløsere eller smålige når de gir, men gir en
mengde (basert) på balanse mellom de to grensene (for sløseri og smålighet).
68. Og (de anerkjente er) de som ikke tilber (holder) noen andre som tilbedelsesverdige
sammen med Allah og ikke dreper et liv som Allah har forbudt å drepe, uten rett og ei heller
driver med utukt. Den som gjør dette, vil få straff for synden sin.
69. Pinen vil bli gjort dobbelt for ham på oppstandelsens dag, og han vil være i den i
nedverdigelse for alltid.

I

Med fī sittati ayyām («på seks dager») menes det «i løpet av seks skapelsesperioder». Det kan ikke bety seks
dager, fordi det er snakk om selveste skapelsen av jorden, alle himmelsfærene, galakser, stjerner, planeter og
himmelrommet, og på denne tiden fantes det ikke natt og dag.

70. Men den som vender om i anger og antar troen og handler rettskaffent, disse vil være de
hvis ugjerninger vil bli byttet med fromme handlinger av Allah. Allah er mest tilgivende, evig
nåderik.
71. Og den som vender om i anger og handler rettskaffent, har i sannhet vendt om i anger til
Allah som en sann anger skal være.
72. Og de er dem som ikke deltar i løgnaktige og falske saker (verken muntlig eller praktisk),
og som når de går forbi tåpelige aktiviteter, går forbi med stor verdighet (idet de beskytter seg
selv).
73. Og de er dem som når de blir formanet ved sin Herres åpenbaringer, ikke faller over dem
som døve og blinde (derimot funderer de grundig over dem).
74. Og de er dem som (for Allahs åsyn) ydmykt sier: «Herren vår! Skjenk oss kjølighet (fred)
for øynene gjennom våre hustruer og våre barn, og gjør oss til de gudfryktiges ledere.»
75. Disse vil bli belønnet med høye palasser (i paradiset) som vederlag for sitt tålmod, og der
vil de bli ønsket velkommen med god skuddbønn og fredelig hilsen.
76. For alltid vil de være i det. De (høye palassene i paradiset) er et utmerket oppholdssted og
et (herlig) værested.
77. Si: «Herren min bryr Seg ikke om dere om dere lar være å tilbe (Ham); dere har i sannhet
forsverget Ham, så nå vil den (forsvergingen) være en evigvarende pine (for dere).»

Poetene
Kapittel: 26
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 47

Enheter: 11
Vers: 227

Del: 19

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. >ā, Sīn, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Dette er (den) skriftens åpenbaringer (som gjør sannheten) innlysende.
3. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمKanskje du tilintetgjør livet ditt (som er Oss mer
kjært enn alt), av sorg over at de nekter å anta troen.
4. Hvis Vi vil, kan Vi sende ned et slikt tegn fra himmelen over dem som gjør at deres nakker
forblir bøyde for det.
5. Og det kommer ingen ny formaning til dem fra den mest Barmhjertige (Herren) uten at de
snur seg bort fra den.
6. Uten tvil, de har forsverget (sannheten), men snart vil underretningene om det de pleide å
latterliggjøre, nå dem.
7. Og har de da ikke sett på jorden hvor mange fortreffelige typer vegetasjon Vi har latt gro på
den?
8. Sannelig, i dette er det visselig (Allahs allmakts) tegn, men de fleste av dem antar ikke
troen.
9. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
10. Og (kom i hu den hendelsen) da Herren din ropte på Moses: «Gå du til det ondsinnede
folk,
11. faraos folk! Frykter de da ikke (Allah)?»
12. Moses sa ydmykt: «Herren min! Jeg frykter at de vil forsverge meg,
13. og brystet mitt blir trangt (i en slik djevelsk atmosfære), og tungen min uttrykker seg ikke
(flytende), så send (engelen Gabriel) til Aron (med åpenbaring, slik at han blir min
medhjelper).
14. Og de har en anklage mot meg (for drap på en kopter), så jeg frykter at de vil drepe meg.»
15. Allah sa: «Aldri! Gå dere begge med Våre tegn. Sannelig, Vi er med dere og lytter (til alt).
16. Gå dere begge til farao og si: 'Vi begge er (utsendte) sendebud fra alle verdeners Herre;
17. (hensikten vår er) at du skal sende med oss Israels barn (befri dem)!'»

18. Farao sa: «Oppfostret vi ikke deg her hos oss som barn, og ble du ikke hos oss i mange år
av livet ditt?
19. Og så gjorde du en gjerning som du gjorde (drepte en kopter), og du er av de
utakknemlige (glemte at vi oppfostret deg, og vår godhet mot deg).»
20. Moses sa: «Da jeg gjorde den gjerningen, var jeg uoppmerksom (på at han virkelig kunne
dø av et slag).
21. Så gikk jeg ut av deres (myndighets) rekkevidde (på den tiden) da jeg fryktet for dere
(deres baktanker). Men så skjenket Herren min meg (profetskapets) visdom og gjorde meg til
et av sendebudene.
22. Og er det en godhet som du minner meg om? (Grunnen til den godheten var jo) at du
hadde satt hele (mitt folk) Israels barn under ditt slaveris åk!»
23. Farao sa: «Og hva er denne alle verdeners Herre for noe?»
24. Moses sa: «Herren over himlene og jorden og alt det (universet) som mellom dem begge
er, hvis du er fullt forvisset i troen.»
25. Farao sa til dem som satt rundt ham: «Hører dere ikke?»
26. Moses sa videre: «(Han er) Herren deres og deres henfarne fedres Herre!»
27. Farao sa: «Sannelig, sendebudet deres som er blitt sendt til dere, er visselig besatt.»
28. Moses sa: «(Han er) Herren over Østen og Vesten og alt det (universet) som mellom dem
begge er, hvis dere har forstand.»
29. Farao sa: «(Å, du Moses!) Hvis du tar noen andre som tilbedelsesverdig unntatt meg, vil
jeg visselig (arrestere deg og) gjøre deg til en av fangene.»
30. Moses sa: «Selv om jeg skulle bringe deg en soleklar ting (som et mirakel)?»
31. Farao sa: «Bring det, hvis du er sannferdig!»
32. Så satte Moses staven sin ned (på bakken). Med det samme ble den til en tydelig slange.
33. Og han (Moses) dro fram hånden sin (etter å ha tatt den under armhulen sin), og med det
samme ble den (skinnende) hvit for tilskuerne.
34. Farao sa til høvdingene sine (som satt) rundt ham: «Sannelig, han er en kunnskapsrik
magiker!
35. Han ønsker å drive dere ut fra landet deres med (kraften til) sin magi. Hva har dere å
foreslå om ham?»
36. De sa: «Utsett (å kunngjøre straffedommen) hans og broren hans (Arons), og send
herolder (for å samle inn magikere) i alle byene,

37. sånn at de bringer deg enhver kunnskapsrik magiker.»
38. Så ble alle magikerne samlet til en fastsatt dags bestemte tid.
39. Og det ble sagt til folket (fra faraos side): «Dere vil samles (ved denne anledningen),
40. slik at vi kan følge (levemåten [religionen] til) magikerne hvis de seirer (over Moses og
Aron).»
41. Da magikerne kom, sa de til farao: «Er det (avgjort) noen belønning for oss hvis vi blir
seierherrene (i konkurransen)?»
42. Farao sa: «Ja! Sannelig, dere vil der og da (istedenfor å være de belønnede) bli av mine
nærstående (og det å stå nær er langt større enn å bli belønnet)!»
43. Moses sa til dem (magikerne): «Kast fram det (magiens kunster) dere er i ferd med å kaste
fram!»
44. De kastet fram sine tau og staver, og de sa: «Ved faraos ære! Vi vil visselig seire!»
45. Så la Moses ned staven sin, (den ble til en slange), og med det samme begynte den å sluke
det de hadde fått til å se annerledes ut (fra sin virkelighet) ved bedrag.
46. Og alle magikerne falt på kne med ansiktet ned.
47. De sa: «Vi antar troen på alle verdeners Herre,
48. Moses' og Arons Herre!»
49. Farao sa: «Dere har antatt troen på ham før jeg har tillatt dere det! Sannelig, han (Moses)
er deres store (læremester), som har lært dere magiens kunst! Snart skal dere få vite (deres
ende). Jeg skal visselig kappe av hendene og føttene deres i kryss og visselig korsfeste dere
alle sammen.»
50. De sa: «Det er ingen skade (i det for oss)! Sannelig, til Herren vår skal vi vende tilbake.
51. Vi har et sterkt håp om at Herren vår vil tilgi oss våre feiltrinn, fordi vi er de første til å
anta troen (akkurat nå).»
52. Og Vi åpenbarte for Moses: «Kom deg av gårde (herfra) med Mine tjenere i nattens stund.
Sannelig, dere vil bli forfulgt.»
53. Så sendte farao herolder til byene
54. (og sa): «Sannelig, de (Israels barn) er en liten flokk,
55. og sannelig, de ergrer oss,
56. og sannelig, vi er alle mann godt forberedt!»

57. Så Vi drev dem (faraos folk) ut av hager og vannkilder
58. og (drev dem ut fra) skatter og verdige boliger.
59. Slik (gjorde Vi), og Vi lot Israels barn arve alle (disse tingene).
60. Ved solens oppgang forfulgte de (faraos folk) dem (Israels barn).
61. Men da begge partiene stod overfor hverandre, sa Moses' følgesvenner: «Sannelig, nå er
vi blitt tatt!»
62. Moses sa: «Aldri! Sannelig, med meg er Herren min, straks vil Han vise meg (bergingens)
vei!»
63. Så åpenbarte Vi for Moses: «Slå havet med staven din!», og havet ble splittet (i tolv
deler), og hver del var som et enormt fjell.
64. Og Vi brakte de andre (Farao og hans hær) nær det stedet.
65. Og Vi berget Moses og dem som var sammen med ham, alle sammen.
66. Deretter druknet Vi de andre (faraos hærtog).
67. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn (på Allahs allmakt), og de fleste av dem
var ikke troende.
68. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
69. Og resiter for dem historien om Abraham.
70. Den gang han sa til sin farI og sitt folk: «Hva er det dere tilber?»,
71. sa de: «Vi tilber avgudsstatuene, og vi kommer til å holde oss fast ved dem (deres
tilbedelse og tjeneste).»
72. Abraham sa: «Hører de dere, når dere anroper (dem)?
73. Eller gir de dere noen vinning eller tap?»
74. De sa: «(Det vet vi ikke!) Men vi så våre fedre gjøre det samme.»
75. Abraham sa: «Vel, har dere noen gang fundert grundig over (sannheten om) dem dere
tilber?
76. Dere eller deres henfarne fedre (funderte noen grundig i det hele tatt)?

I

Mannen som er nevnt som far i dette verset, var ikke profeten Abrahams  عليه السالمbiologiske far. Han oppdro
profeten Abraham عليه السالم, derfor kalte denne  عليه السالمham for far. Denne mannen het Azar, mens profeten
Abrahams  عليه السالمbiologiske far het Tarah.

77. Sannelig, de (alle avgudsstatuene) er mine fiender, kun alle verdeners Herre (er min
tilbedelsesverdige Herre)!
78. Han har skapt meg, og det er Han som rettleder meg.
79. Og Han er Den som bespiser meg og skjenker meg å drikke.
80. Og når jeg blir syk, er det Han som helbreder meg.
81. Og Han er Den som vil få meg til å dø og deretter gi meg liv (på nytt).
82. Og Han er Den som jeg setter mitt håp til om at på dommens dag vil Han tilgi meg mine
feiltrinn.
83. Herren min, skjenk meg fullkommenhet i viten og handling, og inkluder meg blant Dine
som er Din særskilte nærhet verdige.
84. Og gi meg et godt ettermæle og anerkjennelse blant de kommende generasjonene.
85. Og gjør meg til en av arvtakerne til lykksalighetens hage,
86. og tilgi min far (onkel Azar), sannelig, han var av de villfarne.
87. Og nedverdige meg ikke på den dag da alle vil bli gjenoppvekket fra gravene,
88. den dagen da rikdom ikke vil nytte og ei heller avkom,
89. kun den personen (vil ha det fordelaktig) som møter opp hos Allah med et bevart og
feilfritt hjerte.»
90. Og paradiset vil bli brakt nær de gudfryktige (på den dagen),
91. og helvete vil bli synliggjort for de villfarne.
92. Og det vil bli sagt til dem: «Hvor er de (avgudsstatuene) som dere pleide å tilbe
93. utenom Allah? Kan de hjelpe dere eller hjelpe seg selv (å berge seg fra helvete)?»
94. De (avgudsstatuene) vil bli slengt i det (helvete) hodekulls og også de villfarne
95. og alle Iblīs' (Satans) hærskarer (vil også bli slengt inn i helvete).
96. De (villfarne) vil i det (helvete) si idet de krangler med hverandre:
97. «Ved Allah! Vi var i soleklar villfarelse
98. når vi pleide å holde dere likestilt med alle verdeners Herre.
99. Og det var ikke noe annet som forvillet oss enn (disse) synderne!

100. Vi har ingen fortaler (i dag)
101. og ei heller en eneste hjertevenn.
102. Om vi bare kunne ha vendt tilbake en gang (til verden), ville vi ha blitt troende.»
103. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn (på Allahs allmakt), og de fleste av dem
var ikke troende.
104. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
105. Også Noahs folk forsverget sendebudene
106. da broren deres (fra deres folk) Noah sa til dem: «Frykter dere da ikke (Allah)?
107. Sannelig, jeg har kommet til dere som et pålitelig sendebud,
108. så frykt Allah, og adlyd meg.
109. Og jeg ber dere ikke om noen lønn for dette (forkynnelsen av sannheten), lønnen min er
kun alle verdeners Herres ansvar.
110. Så frykt Allah, og adlyd meg.»
111. De sa: «Skal vi anta troen på deg, enda det er kun de laveste og mindreverdige (i
samfunnet) som følger deg?»
112. Noah sa: «Hva har vel min viten med deres handlinger (yrker) å gjøre?
113. Oppgjøret deres er kun min Herres ansvar. Om dere bare begrep (hva sann ære og
nedverdigelse er)!
114. Og jeg er ikke den som driver bort de troende.
115. Jeg er kun en soleklar advarer.»
116. De sa: «Å, du Noah! Hvis du ikke holder opp (med å si dette), vil du visselig bli steinet!»
117. Noah sa ydmykt: «Herren min, folket mitt har forsverget meg,
118. så døm Du mellom meg og dem, og berg meg og de troende som er sammen med meg!»
119. Så Vi berget ham og dem som var sammen med ham (om bord) i den fullastede arken.
120. Deretter druknet Vi alle dem som var igjen.
121. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn (på Allahs allmakt), og de fleste av dem
var ikke troende.
122. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.

123. Også (folket) ‛Ād forsverget sendebudene
124. da broren deres (fra deres folk) Eber sa til dem: «Frykter dere da ikke (Allah)?
125. Sannelig, jeg har kommet til dere som et pålitelig sendebud,
126. så frykt Allah og adlyd meg.
127. Og jeg ber dere ikke om noen lønn for dette (forkynnelsen av sannheten), lønnen min er
kun alle verdeners Herres ansvar.
128. Bygger dere et monument på ethvert høyereliggende sted, (kun) for å vise fram og for
moro skyld,
129. og bygger dere stødige palasser (med vannreservoarer), med det håpet at dere for alltid
vil være (i verden)?
130. Og når dere tar noen fatt, tar dere dem fatt som brutale tyranner.
131. Så frykt Allah, og adlyd meg.
132. Og frykt Ham som hjalp dere med det dere vet,
133. Han hjalp dere med kveg og barn
134. og med hager og kilder.
135. Sannelig, jeg frykter at en mektig dags pine skal komme over dere.»
136. De sa: «For oss er det det samme enten du formaner eller du lar være å bli av dem som
formaner (vi vil uansett ikke tro)!
137. Dette er ikke noe annet enn de henfarnes vaner (som vi ikke kan gi slipp på).
138. Og vi vil ikke bli rammet av noen pine.»
139. De forsverget ham (Eber), så Vi tilintetgjorde dem. Sannelig, i denne (hendelsen) er det
et stort tegn (på Allahs allmakt), og de fleste av dem var ikke troende.
140. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
141. Også (folket) Thamōd forsverget sendebudene
142. da broren deres (fra deres folk) ßāli^ sa til dem: «Frykter dere da ikke (Allah)?
143. Sannelig, jeg har kommet til dere som et pålitelig sendebud,
144. så frykt Allah, og adlyd meg.

145. Og jeg ber dere ikke om noen lønn for dette (forkynnelsen av sannheten), lønnen min er
kun alle verdeners Herres ansvar.
146. Vil dere bli latt i fred med alt det (velsignelsene) som er (dere har) her (for alltid),
147. i hager og kilder,
148. og åkrer og daddelpalmer hvis fruktkolber er myke?
149. Og dere hugger ut boliger i fjellene med ekspertise.
150. Så frykt Allah, og adlyd meg.
151. Og adlyd ikke dem som overskrider grensen,
152. som anstifter ufred på jorden og ikke forbedrer (samfunnet)!»
153. De sa: «Du er kun av dem som er trollbundet,
154. du er ikke noe annet enn et menneske som oss, bring oss et tegn, hvis du er sannferdig.»
155. ßāli^ sa: «(Det tegnet er) denne kamelhoppen, en tid for å drikke vann er (fastsatt) for
henne, og en fastsatt dag er det deres tur til å drikke vann.
156. Og rør henne ikke med ond hensikt, ellers så vil dere bli tatt av en stor (hard) dags pine.»
157. Men de kuttet hasesenene hennes (og drepte henne), og så angret de.
158. For de ble tatt av pinen. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn, og de fleste av
dem var ikke troende.
159. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
160. Også Lots folk forsverget sendebudene
161. da broren deres (fra deres folk) Lot sa til dem: «Frykter dere da ikke (Allah)?
162. Sannelig, jeg har kommet til dere som et pålitelig sendebud,
163. så frykt Allah, og adlyd meg.
164. Og jeg ber dere ikke om noen lønn for dette (forkynnelsen av sannheten), lønnen min er
kun alle verdeners Herres ansvar.
165. Går dere kun til menn (for å tilfredsstille deres seksuelle lyst) framfor all verden
166. og forlater deres hustruer, som Herren deres har skapt for dere? Faktisk er dere et folk
som overskrider grensen (i oppsetsighet).»

167. De sa: «Å, du Lot! Hvis du ikke gir deg (med å si dette), vil du visselig bli av de
landsforviste!»
168. Lot sa: «Sannelig, jeg er av dem som finner deres handlemåte motbydelig!
169. Herren min, berg meg og min familie fra det de bedriver (det denne handlingen vil
bringe av straffedom)!»
170. Så Vi berget ham og familien hans, alle sammen,
171. unntatt en gammel dame, som var av de gjenværende.
172. Derpå utslettet Vi de andre.
173. Og Vi lot regne over dem steinregn. Hvor utslettende var vel ikke regnet til de advarte.
174. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn, og de fleste av dem var ikke troende.
175. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
176. Også Eykahs folk (beboere av området med fyldige og tette trær) forsverget sendebudene
177. da Jetro sa til dem: «Frykter dere da ikke (Allah)?
178. Sannelig, jeg har kommet til dere som et pålitelig sendebud,
179. så frykt Allah, og adlyd meg.
180. Og jeg ber dere ikke om noen lønn for dette (forkynnelsen av sannheten), lønnen min er
kun alle verdeners Herres ansvar.
181. Gi fullt mål, og vær ikke av dem som påfører (folks rettigheter) tap.
182. Og vei med en rettferdig skålvekt!
183. Og kort ikke av på folks ting når dere gir dem det, og vandre ei heller rundt i landet for å
anstifte ufred (ved brudd på høy moral, korrupsjon og sosialt bedrag).
184. Og frykt Ham som har skapt dere og de henfarne generasjonene.»
185. De sa: «(Å, du Jetro!) Du er kun av dem som er trollbundet,
186. og ikke er du noe annet enn et menneske som vi, og vi anser i sannhet deg som en av
løgnerne.
187. La du falle over oss et stykke av himmelen, hvis du er sannferdig!»
188. Jetro sa: «Herren min vet svært vel om det (de bedragene) som dere bedriver.»

189. De forsverget Jetro, og så ble de tatt av skyggens dags pine. Sannelig, det var en mektig
dags pine.
190. Sannelig, i denne (hendelsen) er det et stort tegn, og de fleste av dem var ikke troende.
191. Og sannelig, Herren din, Han er visselig den Allmektige, den evig Nåderike.
192. Og sannelig, den (Koranen) er åpenbart av alle verdeners Herre.
193. Den Betrodde Ånden (engelen Gabriel) har nedsteget med den,
194. til ditt (strålende) hjerte, for at du skulle bli en av advarerne.
195. (Den er blitt åpenbart) på klart arabisk språk.
196. Og sannelig, den er (omtalt) i de henfarne samfunnenes skrifter.
197. Og er ikke det bevis (nok) for dem (på Koranens sannhet og Profeten Mohammads
profetskaps sannhet) at Israels barns skriftlærde også kjenner til den?

صلى ﷲ عليه وسلم

198. Og hadde Vi åpenbart den for noen blant ikke-arabere,
199. så ville ikke disse ha antatt troen på ham når han hadde resitert den for dem.
200. Slik har Vi gjort den (dens fornektelse) til å trenge seg grunnfast inn i syndernes hjerte.
201. De vil ikke anta troen på den før de ser den smertelige pinen,
202. den (pinen) vil komme over dem plutselig, mens de intet aner.
203. Da vil de si: «Kan vi få nådetid?»
204. Er det Vår pine de ber om å få framskyndet?
205. Vel, si Meg, hvis Vi lar nytten nå dem i årevis
206. og den (pinen) som de er blitt lovet, derpå kommer til dem,
207. hva vil de formuene være til hjelp (nå mot å avverge pinen) fra dem som de dro nytte av?
208. Og Vi har ikke tilintetgjort en eneste by uten at det hadde kommet advarere dit
209. for å formane. Og Vi var ikke ondskapsfull.
210. Og djevlene har ikke steget ned med den (Koranen)!
211. Og dette er de ikke verdige nok til, og ei heller makter de det.
212. Sannelig, de er blitt hindret fra å høre (denne talens ord).

213. (Å, du menneske!) Tilbe ikke noen andre som tilbedelsesverdig sammen med Allah,
ellers så vil du bli av dem som blir pint.
214. Og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, advar dine nærmeste slektninger (mot Vår
pine),
215. og bre din (nådes og hjertevarmes) vinge over de troende som følger deg.
216. Hvis de viser deg ulydighet, så si: «Jeg finner de illgjerningene dere bedriver,
motbydelige!»
217. Og sett din lit til (Herren) den Allmektige, den evig Nåderike,
218. Han som ser deg idet du står (når du våker og ber Tahajjod-bønnen i nattens ensomhet),
219. og ser når du beveger deg blant dem som kneler med ansiktet ned.
220. Sannelig, Han er den Allhørende, den Allvitende.
221. Skal Jeg underrette dere om hvem djevlene nedstiger over?
222. De nedstiger over enhver løgnaktig synder (som smir falske beskyldninger),
223. de fyller løst snakk (i ørene deres), og de fleste av dem er løgnere.
224. Og det er kun de villfarne som følger poetene.
225. Har du ikke sett at de (poetene) vandrer rundt rådløse i enhver dal (av tanker, de
interesserer seg ikke for sannheten, og heller ikke tar de den alvorlig, de fornøyer seg heller
med å være fordrukne i ords og tankers oppfinnsomhet),
226. og de sier slike ting som de selv ikke gjør?
227. Unntatt de (poetene) som antar troen og handler rettskaffent og kommer Allah i hu
rikelig (at de blir Allahs og Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمlovprisere), og som hevner seg etter at det
er gjort dem noe ondt (med diktningen sin, og forsvarer islam og de undertrykte med sin
poesi, eller faktisk oppildner dem, slik poesi er ikke klanderverdig). Og de som har vært
ondsinnede, vil snart få vite hvilket sted de vil bli brakt tilbake til (etter døden).
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. >ā, Sīn (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen). Dette er
Koranens og en opplysende skrifts åpenbaringer,
2. en rettledning og et gledelig budskap for (slike) troende,
3. som forretter tidebønnen og gir det pålagte bidraget, og det er de som er fullt forvisset om
det hinsidige.
4. Sannelig, de som ikke tror på det hinsidige, deres handlinger (synder) har Vi gjort attraktive
for dem, så de raver rundt omkring blindt (i villfarelse).
5. Disse venter en forferdelig pine, og de vil være de største taperne i det hinsidige.
6. Og sannelig, du lærer (denne) Koranen fra En (Herren) som er mest vis, allvitende.
7. (Kom i hu den hendelsen) da Moses sa til sin hustru: «Jeg har fått øye på en ild (eller jeg
har funnet hjertelighetens og kjærlighetens flamme i en ild), snart vil jeg bringe dere et
budskap (som vi har vandret i søket etter lenge i jungler og ørkener) eller også bringe dere et
bluss fra den, slik at dere også blir glødende (av dens hete).»
8. Da han kom fram til den, ble det ropt: «Velsignet er Han som er i ilden (lar Sin tildeknings
lys stråle), og han som er i dens omkrets (guddommelig stråleglans' skinn). Og helligere er
Allah (enn all slags kroppslig fysikk og likhet), Herren over alle verdener!
9. Å, Moses! Sannelig, Han (som viser Sin stråleglans), er Jeg, Allah! Den Allmektige, den
mest Vise.
10. Og (å, Moses!), legg ned staven din (på bakken).» Da han (Moses etter å ha lagt den på
bakken) så den bevege seg hurtig som om den var en slange, snudde han ryggen til (som en
naturlig reaksjon) og flyktet uten å se seg tilbake. (Allah sa:) «Å, Moses! Frykt ikke, sannelig,
sendebudene pleier ikke å frykte hos Meg,
11. kun den som viser ondsinnethet. Men hvis han deretter bytter til det gode etter å ha gjort
det onde, så er Jeg mest tilgivende, evig nåderik.
12. Og putt hånden din i din (skjortes) halsåpning. Da vil den komme ut uten noen feil,
skinnende hvit, (disse to er) av (Allahs) ni tegn, (ta dem med deg, og gå) til farao og folket
hans. Sannelig, de er et ulydig folk!»
13. Men da Våre klare tegn nådde dem, sa de: «Dette er soleklar magi!»

14. Og de fornektet dem fullstendig av ondsinnethet og hovmod, enda deres hjerte var blitt
fullt forvisset (om at tegnene var sanne). Se hvilken (forferdelig) ende det ble for
ufredsstifterne.
15. Og uten tvil, Vi tildelte David og Salomo viten (utenom det vanlige), og begge sa: «All
lovprisning er for Allah alene, Ham som ga oss overlegenhet over mange av Sine troende
tjenere.»
16. Og Salomo ble Davids arvtaker, og han sa: «Å, dere folk! Vi er blitt lært fuglenes tale, og
vi er blitt tildelt alle ting. Sannelig, dette er den tydelige velviljen (til Allah).»
17. Og for Salomo ble hans hærskarer samlet av (alle artene til) dsjinner, mennesker og
fugler, så ble de holdt igjen (i hans tjeneste) for disiplin og opplæring.
18. Den gang de (hærskarene) nådde maurenes slette, sa en maur: «Å, dere maur! Gå inn i
boligene deres, så Salomo og hans hærskarer ikke knuser dere uten å vite det.»
19. Han (Salomo) smilte leende av maurens ord og sa ydmykt: «Herren min! Hold meg stø
ved Din hjelp, slik at jeg alltid viser takknemlighet for den velsignelsen som Du viste meg og
mine foreldre, og slik at jeg gjør slike rettskafne handlinger som Du blir tilfreds av, og før
meg ved Din nåde inn blant Dine rettskafne tjenere som nyter Din særskilte nærhet.»
20. Og Salomo inspiserte fuglene og sa: «Hva er i veien med meg siden jeg ikke ser
hærfuglen, eller har den (virkelig) forsvunnet?
21. Jeg vil visselig gi ham en streng straff (for at han forsvant uten tillatelse), eller slakte ham
med mindre han kommer til meg med et klart bevis (om at han er uskyldig).»
22. Han var (utenfor) en liten stund. Han (møtte opp og) sa: «Jeg har fått vite noe, som du
(muligens) ikke kjenner til, og jeg har brakt med meg en sikker underretning fra (riket) Saba.
23. Jeg fant en kvinne der som hersker over dem (riket Sabas beboere), og hun er blitt tildelt
alle ting (i besittelse og myndighet), og hun har en stor trone.
24. Og jeg fant henne og folket hennes knele med ansiktet ned for solen i stedet for Allah, og
Satan har gjort deres (onde) handlinger svært attraktive for dem og hindret dem fra veien
(troen på Allahs Enhet), så de ikke får fatt i rettledningen.
25. (De er blitt hindret) for at de ikke skal knele med ansiktet ned for Allah, som bringer fram
(synliggjør) det skjulte (realiteter og skapninger) i himlene og på jorden, og som kjenner til alt
det dere skjuler, og alt det dere synliggjør.
26. Allah, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han, Herren over den mektige tronen av
autoritet!»
27. Salomo sa: «Vi skal nå med en gang se om du taler sant, eller om du er av løgnerne.
28. Gå du med dette brevet mitt, og lever det til dem. Trekk deg deretter tilbake fra dem, og se
så hva de vender seg til.»

29. Dronningen sa: «Å, dere høvdinger! Et adelig brev er blitt levert til meg.
30. Sannelig, det (brevet) har (kommet) fra Salomo, og det er blitt innledet med Allahs navn,
den mest Barmhjertige, den evig Nåderike.
31. (Brevet lyder:) «Forsøk ikke å heve dere over meg, og kom til meg som underdanige.»
32. Dronningen sa: «Å, dere høvdinger! Gi meg råd i denne saken min, jeg har ikke tenkt å ta
en endelig avgjørelse før dere møter opp hos meg og sier deres mening (imot eller for denne
saken).»
33. De sa: «Vi er sterke og mektige krigere, men befalingen hviler hos deg, så se nøye på hva
du vil befale.»
34. Dronningen sa: «Sannelig, når konger går inn i en by, utsletter de den og nedverdiger dens
ærverdige folk. Og det er slik de kommer til å gjøre også.
35. Og sannelig, jeg kommer til å sende en gave til dem, så skal jeg se hvilket svar
utsendingene vender tilbake med.»
36. Da han (budbringeren) kom til Salomo, sa Salomo (til ham): «Ønsker dere å hjelpe meg
med rikdom? Men det Allah har gitt meg, er bedre enn den (rikdommen) som Han har gitt
dere. Faktisk er det dere selv som er fornøyde med og overstolte av gaven deres.
37. Vend tilbake til dem (med gaven). Vi vil komme til dem (angripe dem) med slike
hærskarer som de ikke vil makte å kjempe imot, og vi vil drive dem ut derfra i nedverdigelse
slik at de vil bli fornedret (som våre fanger).»
38. Salomo sa: «Å, dere hoffmenn! Hvem av dere kan bringe meg tronen hennes
(dronningens) før de kommer til meg som underdanige?»
39. En dsjinn med mektig figur sa: «Jeg kan bringe den til deg før du rekker å reise deg fra
plassen din. Og sannelig, jeg har kraft nok og er pålitelig (i å bringe den).»
40. (Men) så ble det sagt av en person som hadde noe kunnskap fra (den himmelske) skriften:
«Jeg kan bringe den til deg før blikket ditt vender tilbake til deg (før du rekker å blunke med
øynene).» Da Salomo så den (tronen) stå foran ham, sa han: «Dette er min Herres velvilje, slik
at Han kan teste meg, om jeg viser takknemlighet eller utakknemlighet. Og den som viser
takknemlighet (overfor Allah), han viser takknemlighet kun for sitt eget beste, og den som
viser utakknemlighet – Herren min er i sannhet selvtilstrekkelig, evig sjenerøs.»
41. Salomo sa: «(For å teste dronningen), forvandle hennes trones utseende. Vi skal se om
hun får fatt i rettledningen (gjenkjenner den), eller om hun blir av dem som intet fatter.»
42. Da hun (dronningen) kom, ble det sagt til henne: «Er det slik tronen din er?» Hun sa: «Det
er den samme! Og vi hadde fått viten fra før (om at Salomos profetskap er sant), og vi er blitt
muslimer.»
43. Og den (avguden) som hun tilba utenom Allah, hadde hindret henne (dronningen tidligere
fra å ta til seg sannheten). Sannelig, hun var av et vantro folk.

44. Det ble sagt til henne (dronningen): «Gå du inn i dette palassets gårdsplass (som det
sildret himmelblått vann under)!» Da dronningen så det (nydelige krystallgulvet), trodde hun
at det var et dypt basseng, og (hun løftet kjolen sin så) begge leggene hennes ble avdekket.
Salomo sa: «Dette er palassets gårdsplass, som er brolagt med krystall.» Hun (dronningen) sa
ydmykt: «Herren min! (Slik som dette var jeg fanget i synets bedrag)! Sannelig, jeg gjorde
min egen sjel ondt, og nå har jeg sammen med Salomo underkastet meg Allah, Herren over
alle verdener!»
45. Og uten tvil, Vi sendte til (folket) Thamōd broren deres (fra deres folk) ßāli^ (som et
sendebud): «Tilbe dere Allah alene!» Da ble de to partier som kranglet med hverandre.
46. ßāli^ sa: «Å, mitt folk! Hvorfor ønsker dere det onde (pinen) framskyndet før det gode
(nåden)? Hvorfor ber dere ikke om tilgivelse fra Allah, slik at det må bli vist dere nåde?»
47. De sa: «Det har nådd oss vanskjebne ved deg og også av dem som er sammen med deg.»
ßāli^ sa: «(Årsaken til) deres vanskjebne står (nedskrevet) hos Allah, faktisk er dere blitt satt
på en test!»
48. Og det var ni ledere (blant folket Thamōd, som ledet hvert sitt parti). De anstiftet ufred i
landet og forbedret ikke noe.
49. Lederne sa: «Sverg en pakt ved Allah overfor hverandre på at vi visselig vil gjøre et
drapsangrep på ßāli^ og familien hans om natten og derpå si til hans arvtakere
(blodhevnsansvarlige) at vi ikke var til stede da familien hans ble drept, og sannelig, vi er
sannferdige.»
50. Og de smidde en hemmelig renke, og Vi la en plan (som mottrekk), og de ante det ikke
engang.
51. Se hva enden ble for deres (listige) renke. Sannelig, Vi knuste dem (lederne) og folket
deres, alle sammen.
52. Dette er husene deres, som nå ligger øde på grunn av deres ondskap. Sannelig, i dette er
det et (advarende) tegn for det folk som eier viten.
53. Og Vi berget dem som antok troen og var gudfryktige.
54. Og (kom i hu) Lot den gang han sa til folket sitt: «Begår dere uanstendighet, enda dere
ser?
55. Går dere til menn for å tilfredsstille deres seksuelle lyst framfor kvinner? I sannhet, dere
er et uvitende folk!»
56. Hans folks svar var intet annet enn at de begynte å si: «Driv ut Lots familie fra deres by,
de leker svært rene!»
57. Så Vi berget Lot og familien hans, unntatt hustruen hans, Vi besluttet at hun skulle være
av de gjenværende (for pinen).

58. Og Vi lot et kraftig steinregn regne over dem, og steinregnet var svært grusomt over de
advarte.
59. Si: «All lovprisning er for Allah alene, og fred være med Hans utvalgte (høyerestående)
tjenere. Er vel Allah bedre eller de (avgudene) de likestiller (med Ham)?»
60. Hvem er Han som skapte himlene og jorden og nedsendte vann for dere fra himmelen og
så ved det (vannet) lot vokse friske og vakre hager? Det var ikke mulig for dere å få deres (de
hagenes) trær til å vokse. Finnes det da sammen med Allah en eneste gud til? Tvert imot! De
er et folk som flytter seg vekk (fra sannhetens sti).
61. Hvem er Han som gjorde jorden til et oppholdssted og lot elver gjennomstrømme den og
skapte tunge fjell på den og satte en barriere mellom de to sjøene (av salt og søtt vann)?
Finnes det da sammen med Allah en eneste gud til? Tvert imot! De fleste av dem (vantro) er
ikke vitende.
62. Hvem er Han som bønnhører den beklemtes skuddbønn når han anroper Ham, og fjerner
hans smerte og gjør dere til etterfølgere og arvinger av jorden (jordens henfarne beboere)?
Finnes det da sammen med Allah en eneste gud til? Dere tar til dere svært lite av
formaningen.
63. Hvem er Han som viser dere veien i det tørre lands og havets mørke, og hvem er Han som
sender dere vindene som gledens budbringere før Sin nådes (regn)? Finnes da det sammen
med Allah en eneste gud til? Langt mer høytstående er Allah enn det (avgudene) de likestiller
med Ham!
64. Hvem er Han som lot skapelsen oppstå, og som deretter vil gjenta den
(skapelsesprosessen), og hvem er Han som forsyner dere fra himmelen og jorden? Finnes det
da sammen med Allah en eneste gud til? Si: «(Å, dere flergudsdyrkere!) Bring deres bevis,
hvis dere er sanne!»
65. Si: «De som er i himlene og på jorden, kjenner ikke til det usette (av seg selv), unntatt
Allah (Hans guddommelige Vesen har alt i Sin viten), og ikke aner de når de vil bli
gjenopplivet!»
66. Faktisk tok kunnskapen deres om det hinsidige slutt etter å ha nådd sin grense, men de er
kun (fanget) i tvil om det. Nei, enda verre! De er blinde for det (dets endelige viten).
67. Og de vantro sier: «Når vi og våre fedre er blitt jord (etter å ha dødd), skal vi da bli
(gjenopplivet og) brakt fram (fra gravene)?
68. Uten tvil, vi er blitt lovet dette og før dette våre fedre også; dette er ikke noe annet enn de
henfarnes skrøner!»
69. Si: «Reis rundt omkring i landet, og se hva enden ble for synderne!»
70. Og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, bli du ikke trist over dem (deres ord), og bli
ikke beklemt av det renkespillet som de bedriver.

71. Og de sier: «(Fortell oss!) Når vil så dette løftet (om det hinsidiges pine) bli oppfylt, hvis
dere er sannferdige?»
72. Si: «Det er ikke umulig at noe av dens (pinens) andel som dere ber framskyndet, har
kommet nær dere.»
73. Og sannelig, Herren din er svært velvillig mot menneskene, men de fleste av dem viser
ikke takknemlighet.
74. Og sannelig, Herren din kjenner svært vel til alt det som de skjuler i sitt bryst, og alt det de
synliggjør.
75. Og det finnes ikke noe skjult i himlene og på jorden som ikke er (skrevet ned) i en klar
bok (den beskyttede tavlen).
76. Sannelig, denne Koranen belyser for Israels barn de fleste tingene som de er uenige om.
77. Og sannelig, den er rettledning og nåde for de troende.
78. Sannelig, Herren din vil dømme mellom dem (troende og vantro) ved Sin (rettferdighets)
befaling. Han er den Allmektige, den Allvitende.
79. Så forlat deg på Allah, sannelig, du er (grunnfestet) i (og besitter) den innlysende
sannheten.
80. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, du kan ikke få de døde til å høre ditt rop (de vantro
som er blitt fratatt troens liv; de har overgitt seg til vantroen for godt) og ei heller de døve
(som er blitt fratatt evnen til å høre sannhetens invitasjon; de har valgt å lukke sine ører for
alltid for sannheten) når de trekker seg unna ved å vende ryggen til (deg).I
81. Og heller ikke kan du rettlede de blinde (hvis hjerte er blindt, ved å redde dem) fra deres
villfarelse. Du får (i virkeligheten) kun dem som (godtar din invitasjon og) antar troen på
Våre åpenbaringer, til å høre; det er de som er muslimer (og har rett til å bli kalt for levende).
82. Og når tiden er inne for ordet (pinen) til å komme over dem, vil Vi bringe fram for dem et
dyr fra jorden som vil tale til dem, fordi menneskene ikke var forvisset om Våre tegn.
83. Og den dag da Vi fra ethvert samfunn vil samle en samling av dem som forsverget Våre
åpenbaringer, vil de bli stanset (forfra, for at de skal gå samlet).
84. Når de alle er kommet fram (til oppgjørets slette), vil Allah si: «Pleide dere å forsverge
Mine åpenbaringer (uten å fordype dere i dem), enda dere ikke begrep dem fullstendig med
(deres mangelfulle) viten, eller (si dere) hva var (årsaken) utenom dette (at) dere pleide å
gjøre (å forsverge sannheten)?»

I

Her betyr al-mauta (de døde) og a|-|omma (de døve) «de vantro». Følgesvennene og tābi‛īn  رضى ﷲ عنھمhar
overbrakt denne betydningen. Forskjellige fortolkninger kan bekrefte dette, se: al-Lobāb (16:126), >abari
(12:20), Qor~obi (13:232), Baghawi (3:428), Zād-al-masīr (6:189), Ibn Kathīr (3:375 og 439), Soyō~i (6:376) og
Shaukāni (4:150).

85. Og løftet (Vårt) er blitt konstatert for dem på grunn av at de var ondsinnede, så de vil ikke
være i stand til å si noe (til svar).
86. Har de da ikke sett at Vi skapte natten for at de skal kunne hvile i den, og dagen (for at de
skal kunne ha tilsyn med livets affærer) til klart (for å gjøre ting synlige). Sannelig, i dette er
det flere tegn for det folk som tror.
87. Og den dagen da det blåses i dommedagsbasunen, vil alle som i himlene og alle som på
jorden er, bli lammet av skrekk, unntatt de Allah vil (de vil ikke være skrekkslagne), og alle
vil møte opp hos Ham i ydmykhet.
88. Og (å, menneske!), du vil se fjellene og anta at de er faste, enda de vil sveve som skyene
svever. Allahs verk er dette, Han som har gjort alle ting faste og stabile (med visdom og plan).
Sannelig, Han er vel underrettet om alt det dere gjør.
89. Den som (på den dagen) vil komme med det fromme, for ham vil det være bedre (lønn)
enn det, og de vil på den dagen være sikre og trygge for skrekk.
90. Og den som vil komme med det onde, vil bli slengt hodestups i ilden (helvetes ild). Dere
vil bli belønnet for det dere pleide å gjøre!
91. (Si til dem): «Meg er det kun befalt å tilbe Herren over denne byen (Mekka), Han som
gjorde den ærerik og fredhellig. Alle ting er i Hans eie, og meg er det også befalt at jeg skal
forbli en av (Allahs) underkastede,
92. og at jeg skal resitere Koranen.» Den som godtar rettledningen, han har tatt til seg
rettledningen til sitt eget beste. Om noen farer vill, så si: «Jeg er kun av advarerne!»
93. Og si: «All lovprisning er for Allah alene, snart vil Han vise dere Sine tegn, og dere vil
gjenkjenne dem.» Og Herren din er ikke uoppmerksom på det dere gjør.

Historiene
Kapittel: 28
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 49

Enheter: 9
Vers: 88

Del: 20

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. >ā, Sīn, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Dette er den opplysende skriftens åpenbaringer.
3. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVi resiterer for deg noe av historien om Moses og
farao, som er basert på sannheten for det folk som har antatt troen.
4. Sannelig, farao var blitt oppsetsig og hovmodig (brutal enehersker) i landet, og han hadde
delt opp sitt (lands) folk i (ulike) grupper. Han undertrykket den ene gruppen (Israels barn) av
dem, han slaktet sønnene deres (for å knuse deres framtidige styrke) og lot kvinnene deres
leve (for at de skulle bli flere enn mennene, og at umoralen skulle tilta blant dem). Sannelig,
han var av dem som anstifter ufred.
5. Og Vi ønsket å vise gunst til dem som var blitt undertrykket (berøvet for rettigheter og
frihet ved ondskap og grådig utnyttelse) i landet, og gjøre dem til (det undertrykte folkets)
ledere og gjøre dem til arvtakere (av landets trone)
6. og gi dem herredømme og makt i landet og vise farao og Haman og begges hærskarer den
(revolusjonen) som de pleide å frykte.
7. Og Vi innga i hjertet til Moses' mor: «Di ham, men når du blir engstelig (for at han skal bli
drept), så legg ham i elven, og bli ikke du fryktsom (av denne omstendigheten), og bli ei
heller sørgmodig. Sannelig, Vi skal bringe ham tilbake til deg og gjøre ham til et av
sendebudene.»
8. Så ble han plukket opp (fra elven) av faraos husstand, slik at han (ved Allahs vilje) skulle
bli en fiende for dem og sorg (sorgens årsak). Sannelig, farao og Haman og begges hærskarer
var alle synderne.
9. Og faraos hustru sa (da hun så Moses): «(Denne guttungen er) et kjølende behag for mine
og dine øyne, drep ham ikke! Muligens bringer han oss gagn, eller vi adopterer ham som en
sønn.» Men de ante intet (om hva enden på dette skulle bli).
10. Og Moses' mors hjerte ble tomt (for tålmodighet); det var like før hun (av lengsel etter sin
sønn) avslørte den hemmeligheten, hvis ikke Vi hadde sendt ned tålmodets og roens styrke
over hjertet hennes, slik at hun kunne forbli av de fullt forvissede (om Allahs løfte).
11. Og hun (Moses' mor) sa til søsteren hans: «Følg etter ham (for å se til ham)!», og hun
holdt øye med ham på avstand, mens de intet ante.
12. Og Vi hadde fra før av gjort ammers melk forbudt for Moses, så hun (Moses' søster) sa:
«Skal jeg vise dere en slik familie som kan oppfostre ham (barnet) for dere, og som vil være
velgjørere for ham?»

13. Så (på denne måten) brakte Vi Moses tilbake til moren hans, slik at øyet hennes skulle
være kjølt i behag og ikke være sørgmodig, og for at hun (med visshet) skulle vite at Allahs
løfte er sant. Men de fleste av dem vet ikke.
14. Og da Moses nådde sin manndoms fulle kraft og selvbeherskings ferdigutviklede alder,
tildelte Vi ham (profetskapets) visdom og viten. Og slik belønner Vi de dydige.
15. Og Moses gikk inn i byen på en tid da beboerne dens lå forsømmelige (i søvn). Han fant
der to menn som sloss mot hverandre; den ene var av hans gruppe (Israels barn), og den andre
var av hans fiender (faraos folk). Han som var av hans gruppe, ropte på ham for hjelp mot
ham som var av hans fiender. Moses slo til ham med neven og gjorde slutt på ham. Moses sa:
«Dette er Satans verk (som jeg har klart å begå)! Sannelig, han er en fiende som soleklart
forviller!»
16. Moses sa ydmykt: «Herren min! Sannelig, jeg har gjort urett mot min sjel, tilgi meg!», og
Han tilga ham. Sannelig, Han er mest tilgivende, evig nåderik.
17. Videre sa han: «Herren min! I og med at Du har vist Din gunst (ved å tilgi meg), vil jeg
aldri være en hjelper for synderne.»
18. Moses våknet neste morgen i frykt. Han avventet (hva vil skje nå), men plutselig ropte den
samme personen som hadde ropt om hjelp dagen før, (igjen) om hjelp fra ham. Moses sa til
ham: «Sannelig, du er helt klart villfaren.»
19. Da Moses bestemte seg for å gripe ham som var begges fiende, utbrøt han: «Å, du Moses!
Vil du drepe meg også, slik som du drepte en person i går? Du ønsker kun å bli en tyrann i
landet, og du har ikke til hensikt å være av dem som forbedrer.»
20. Og det kom en mann løpende fra byens ytterste ende. Han sa: «Å, du Moses! (faraos
folks) høvdinger holder råd om deg for å drepe deg, så dra ut (herfra). Sannelig, jeg er av dine
velgjørere.»
21. Moses dro ut derfra i frykt, avventende (Allahs hjelp). Han sa ydmykt: «Herren min! Berg
meg fra det ondsinnede folk!»
22. Og da han satte kursen mot Midjan, sa han: «Jeg håper at Herren min vil vise meg den
rette veien (for å føre meg til målet).»
23. Og da han kom fram til Midjans vannbrønn, fant han en samling av folk der. De ga vann
(til dyrene sine), og et stykke unna dem så han to kvinner som holdt igjen (sine geiter). Moses
sa: «Hva er i veien med dere (at dere står slik)?» Begge svarte: «Vi kan ikke vanne (geitene
våre) før gjeterne tar med seg (kveget) sitt. Faren vår er en veldig gammel mann.»
24. Han vannet begges geiteflokk, og derpå vendte han tilbake til skyggen og sa: «Herren
min! Jeg har evig behov for hva Du enn nedsender til meg av det gode.»
25. Men så (etter en liten stund) kom den ene (kvinnen) av de to til ham; hun gikk beskjedent,
og hun sa: «Min far kaller på deg, så han kan gi deg lønn for (strevet ditt) at du vannet
(geitene) for oss.» Da Moses kom fram til ham (begge kvinnenes far, Jetro) og berettet for

ham om de (tidligere) hendelsene, sa Jetro: «Frykt ikke, du er blitt berget fra det ondsinnede
folk!»
26. En av de to (kvinnene) sa: «Å, min far! Ansett ham (hos deg for arbeid). Sannelig, den
beste du kan ansette for arbeid, er den som er sterk og pålitelig (og han er dette ansvaret
verdig).»
27. Jetro sa (til Moses): «Jeg ønsker å gi deg en av disse to døtrene mine til ekte hvis (kravet:
brudegave) du arbeider hos meg i åtte år mot lønn, men hvis du fullfører ti (år), så vil det være
(en godhjertethet handling) av deg, og jeg ønsker ikke å belaste deg med besvær. Du vil finne
meg av de rettskafne, hvis Allah vil.»
28. Moses sa: «Denne (avtalen) er (avgjort) mellom meg og deg. Hvilket mål av de to jeg enn
måtte nå, så skal det ikke være noen tvang mot meg. Allah er formynder over alt det vi sier i
dette øyeblikket.»
29. Da Moses hadde nådd det fastsatte målet og reist av sted med sin familie, fikk han øye på
en ild fra fjellets retning (det var en ildflamme av den guddommelige skjønnheten, som
Moses' indre vesen ble drevet mot). Moses sa til sin familie: «Vent dere (her), jeg har fått øye
på en ild, muligens kan jeg fra den (ilden) bringe dere et budskap (om Ham som jeg har
vandret på leting etter i årevis), eller (bringe dere) en brannfakkel fra (den flammende) ilden,
slik at også dere blir glødende.»
30. Da Moses kom fram dit, ble det ropt fra dalens (>ōrs) høyre side fra et tre på et velsignet
sted: «Å, Moses! Sannelig, Jeg er Allah, alle verdeners Forsørger!
31. Legg ned staven din (på bakken).» Da Moses så den gjøre hurtige buktende bevegelser
som om den var en slange, vendte han ryggen til i flukt og så seg ikke tilbake. (En røst lød):
«Å, Moses! Kom hit, og frykt ikke! Sannelig, du er av de trygge.
32. Putt hånden din i din (skjortes) halsåpning, og den vil komme ut uten noen feil, skinnende
hvit. For å fjerne frykten, trykk armen din til brystet ditt. Disse to tegnene er fra Herren din
(for å sende) til farao og hoffet hans (at de må se). Sannelig, de er et ulydig folk.»
33. Moses sa ydmykt: «Herren min! Jeg drepte en av dem, og jeg frykter at de vil drepe meg.
34. Og broren min Aron, han er mer veltalende enn jeg i talen, så send ham sammen med meg
som medhjelper, slik at han kan stadfeste meg, for jeg frykter at de vil forsverge meg.»
35. Allah sa: «Vi skal styrke armen din med din bror, og Vi skal for dere begge skape skrekk
(i folks hjerte for dere) og overmakt (ved deres strev). De vil ikke kunne nå dere to (for å
skade dere) på grunn av Våre tegn. Dere to og de som følger dere, vil seire.»
36. Da Moses kom til dem med Våre innlysende tegn, begynte de å si: «Dette er ikke noe
annet enn oppfunnet magi! Og vi hørte aldri dette blant våre henfarne fedre.»
37. Og Moses sa: «Herren min vet svært vel om hvem som har brakt rettledning fra Ham, og
hvem som vil få en (bedre) ende i det hinsidiges hjem. Sannelig, de ondskapsfulle vil ikke
oppnå framgangen.»

38. Og farao sa: «Å, dere hoffmenn! Jeg kjenner ikke til en eneste tilbedelsesverdig herre for
dere utenom meg. Å, du Haman! Tenn ild på leire for meg (og lag noen teglstein), bygg derpå
en høy bygning (med dem) for meg, kanskje jeg kan (stige på den og) nå Moses'
tilbedelsesverdige Herre. Jeg anser ham som en av løgnerne!»
39. Og Han og hærskarene hans viste hovmod og var oppsetsige i landet uten rett, og de
tenkte at de ikke ville bli brakt tilbake til Oss.
40. Vi tok ham og hærskarene hans fatt (i pinens grep) og kastet dem i havet. Se, hvor
forferdelig enden ble for de ondskapsfulle.
41. Og Vi gjorde dem til (helvetes beboeres) ledere, for de pleide å invitere (folk) til helvete.
På oppstandelsens dag vil ikke de bli hjulpet i det hele tatt.
42. Vi satte en forbannelse til å forfølge dem i denne verden. På oppstandelsens dag vil de
være av dem som har det elendig.
43. Og uten tvil, etter (de begivenhetene) at Vi hadde tilintetgjort de henfarne (ulydige)
generasjonene, tildelte Vi Moses skriften, som var (en skatt av) innsikt, rettledning og nåde,
slik at de måtte godta formaningen.
44. Og du var ikke (til stede på det tidspunktet) ved den vestlige siden (av Sinaifjellet), da Vi
ga (profetskapets) befaling til Moses, og ei heller var du av de (sytti personene) som bevitnet
(Moses' åpenbarings mottakelse. Så hva annet er dette enn beretninger fra det usette?).
45. Men Vi lot mange generasjoner (etter hverandre etter Moses) oppstå, og en lang tid gikk.
Og du bodde heller ikke blant Midjans folk (som Moses og Jetro) for å resitere åpenbaringene
Våre for dem, men det er Vi som har utsendt (deg med det usettes underretninger).
46. Og ei heller var du (til stede) ved fjellets side (på det tidspunktet) da Vi ropte (på Moses),
men (å gjøre deg opplyst om alle disse usettes affærer er) en (særskilt) nåde fra Herren din,
sånn at du (ved å være opplyst om de historiene) kan advare det folk som det ikke har kommet
en eneste advarer til før deg, (mot Allahs pine), slik at de må godta formaningen.
47. Og Vi hadde ikke (sendt et eneste sendebud) hvis det ikke hadde vært for at de når de ble
nådd av en vanske på grunn av de illgjerninger som de selv hadde begått, ikke skulle kunne si:
«Herren vår! Hvorfor sendte Du ikke til oss et sendebud, så vi kunne følge Dine åpenbaringer
og blitt av de troende?»
48. Men da sannheten kom til dem fra Oss, sa de: «Hvorfor har ikke dette (Sendebudet) blitt
gitt like (tegn) som Moses ble tildelt?» Fornektet de da ikke de (tegnene) som ble tildelt
Moses før dette? De begynte å si: «Begge (Koranen og toraen) er magi, som stadfester og er
enige med hverandre!» og videre sa de: «Vi er fornektere av dem alle!»
49. Si: «Så bring da vel en (annen) skrift fra Allah som er mer rettledende enn dem begge, og
jeg vil følge den, hvis dere er sanne (i beskyldningene deres)!»
50. Men hvis de ikke godtar det du sier, så vit at (de ikke har noen grunn og unnskyldning
lenger); de følger kun sine lyster. Og hvem kan være mer villfaren enn den som følger sine

egne lyster og gir slipp på rettledning fra Allah? Sannelig, Allah rettleder ikke det ondsinnede
folk.
51. Og uten tvil, Vi sendte dem (Koranens) ord følgende etter hverandre, slik at de måtte
godta formaningen.
52. De som Vi tildelte skriften før dette, de tror på den (Koranen, som fortsettelse av den
samme rettledningen).
53. Og når den (Koranen) resiteres for dem, sier de: «Vi har antatt troen på den! Sannelig, den
er sannheten fra Herren vår. Sannelig, vi var muslimer (Allah underkastet) før dette.»
54. Disse er de som vil få sin belønning to ganger fordi de viste tålmod og med det gode støter
vekk det onde og gir av det Vi har forsynt dem med.
55. Og når de hører løst snakk, vender de seg bort fra det og sier: «For oss er våre handlinger,
og for dere er deres handlinger. Fred være med dere! Vi ønsker ikke å ha (tankegangen til og
handlinger som) de uvitende (hvorfor skulle vi gi slipp på vår godhet på grunn av deres
ondskap)!»
56. I sannhet, den du ønsker (å lede på den rette veien), leder du ikke på den rette veien på
egen hånd, men den Allah vil, rettleder Han på den rette veien (gjennom deg). Og Han
kjenner svært vel til de rettledede.
57. Og de (som ikke verdsetter rettledningen), sier: «Hvis vi følger rettledningen i ditt
samvær, vil vi bli rykket opp fra landet vårt.» Har Vi da ikke gitt dem bolig i denne
fredhellige og trygge (byen Mekka, som er din hjemby), som alle fruktsorter fraktes til (fra
alle verdens kanter) som forsyning fra Oss? Men de fleste av dem er ikke vitende (om hvem
alt dette blir gjort for).
58. Og hvor mange byer har Vi ikke tilintetgjort som viste hovmod og utakknemlighet på
grunn av sitt blomstrende levebrød? Dette er deres (utslettede) bosteder, som aldri er blitt
bebodd etter dem, unntatt svært få, og det er Vi som er arvtakeren og eieren (til syvende og
sist).
59. Og Herren din tilintetgjør ikke byer før Han til dens hovedstad sender et sendebud som
resiterer åpenbaringene Våre for dem. Og Vi tilintetgjør ikke byene med mindre deres
beboere er ondskapsfulle.
60. Og hva som enn er blitt dere gitt, det er jordelivets gods og dets pynt. Men alt det som
finnes hos Allah, er langt bedre (enn det) og evigvarende. Fatter dere da ikke (denne
sannheten)?
61. Kan vel han som Vi har gitt et utmerket løfte (om det hinsidige), og som oppnår det, være
lik ham (den ulykksalige) som Vi gir jordelivets gods til, og som deretter blir blant dem som
blir framstilt (for pinen takket være sin utakknemlighet) på oppstandelsens dag.
62. Og den dag da Han vil rope på dem, vil Han si: «Hvor er Mine (såkalte) likestilte, som
dere anså (som tilbedelsesverdige)?»

63. De som ordet (pinens ord) er blitt fastslått over, vil si: «Herren vår! Disse er de som vi
forvillet, vi forvillet dem slik som vi selv ble villfarne. Vi finner dem motbydelige og
henvender oss til Deg. De tilba ikke oss (i virkeligheten, derimot var de tilbedere av sine egne
lyster)!»
64. Og det vil bli sagt (til dem): «Rop på deres (selvlagde) likestilte (med Allah)!» De vil rope
på dem, men de vil ikke svare dem, og de vil få se pinen. Om de bare hadde tatt til seg
rettledningen (i verden).
65. Og den dag da Han vil rope på dem, vil Han si: «Hva var det dere svarte sendebudene?»
66. På denne dagen vil alle underretningene bli tilslørt for dem, og de vil ikke engang kunne
spørre hverandre.
67. Men den som vender om i anger og antar troen og handler rettskaffent, vil i sannhet være
av dem som oppnår framgangen.
68. Og Herren din skaper hva Han enn vil, og utvelger (den Han vil, for profetskapet og retten
til forbønn). De (fornekterne og flergudsdyrkerne) har ingen autoritet (i denne bestemmelsen).
Hellig er Allah og langt mer høytstående enn de (avgudene) som de likestiller (med Ham)!
69. Og Herren din kjenner til alt det som deres bryst skjuler (inni seg), og alt det som de
synliggjør.
70. Og Han er Allah! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han. Ham alene tilhører all pris i
verden og det hinsidige, og Ham alene tilhører (den ekte) befalingen og herredømmet, og til
Ham vil dere bli brakt tilbake.
71. Si: «Vel, si meg! Hvis Allah skulle ha satt over dere natten for evig til oppstandelsens dag,
hvem er tilbedelsesverdig utenom Allah, som kan bringe dere lys? Hører dere da ikke (disse
ordene)?»
72. Si: «Vel, si meg også! Hvis Allah skulle ha satt over dere dagen for evig til
oppstandelsens dag, hvem er tilbedelsesverdig utenom Allah, som kan bringe dere natten for
at dere kan hvile i den? Ser dere da ikke?»
73. Og fra Sin nåde skapte Han for dere natten og dagen, for at dere skal kunne hvile om
natten, og for at dere skal kunne søke Hans velvilje (midler til livets opphold om dagen), og
slik at dere må bli takknemlige.
74. Og den dag da Han vil rope på dem, vil Han si: «Hvor er Mine (såkalte) likestilte, som
dere anså (som tilbedelsesverdige)?»
75. Og Vi vil trekke fram et vitne fra ethvert samfunn. Derpå vil Vi si (til de vantro): «Bring
deres bevis!» Da vil de vite at sannheten tilhører Allah, og borte vekk fra dem vil alle de
(løgnene) som de pleide å oppdikte, være.
76. Sannelig, Korah var fra Moses' folk, men han undertrykket dem. Og Vi hadde gitt ham
såpass store skatter at (å bære) nøklene deres var en tung oppgave for en sterk samling av

menn. En gang sa folket hans til ham: «Vær du ikke arrogant (av glede)! Sannelig, Allah liker
ikke dem som opptrer arrogant.
77. Og søk ved den (rikdommen) Allah har gitt deg, det hinsidiges hjem, og glem ikke din
andel i verden. Og vis (andre) godhjertethet, slik godhjertethet som Allah har vist deg. Og søk
ikke (måter) for å anstifte ufred i landet (gjennom ondskap, samling av skatter og grådig
utnyttelse). Sannelig, Allah liker ikke ufredsstifterne.»
78. Korah sa: «(Hvorfor skal jeg bruke denne rikdommen på samfunnet og folket?) Jeg har
fått denne rikdommen kun på grunn av (den faglige) kunnskapen og ferdigheten jeg har.»
Visste han da ikke at Allah i sannhet før ham har tilintetgjort flere generasjoner som var langt
sterkere enn ham i kraft og lenger framme enn ham med å samle i hop (rikdom og
mannskap)? Og (under tilintetgjørelsen) vil det ikke bli spurt synderne om syndene deres
(ikke noe mer gransking eller unnskyldning og årsak)!
79. Så kom han ut til folket sitt i sin fulle stas. De som ønsket seg jordelivet, utbrøt (av å se
hans ytre glans og prakt): «Om det bare hadde vært slik (rikdom og gods) maken til det som
Korah har fått, for oss også! Sannelig, han har det store hellet!»
80. Og på den andre siden sa de som var blitt gitt (sannhetens) viten: «Ve dere! Allahs
belønning er (langt) bedre (enn denne rikdommen og stasen) for den som antar troen og
handler rettskaffent, men denne (belønningen) vil ikke bli gitt til noen andre enn de
tålmodige.»
81. Så fikk Vi ham (Korah) og huset hans til å synke ned i jorden. Det var ingen flokk for ham
som kunne hjelpe ham (i å redde ham fra pinen) utenom Allah, og ei heller klarte han å hindre
pinen.
82. Og de som ønsket seg graden hans dagen før, begynte (av samvittighetskval) å si: «Hvor
underlig! Allah utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil av Sine tjenere, og gjør den
trang (for hvem Han enn vil). Hadde ikke Allah vist oss gunst, kunne Han ha senket oss også.
Akk! (Nå vet vi) at de vantro aldri kan berge seg.»
83. Dette er det hinsidiges hjem, som Vi har laget for slike som ikke ønsker oppsetsighet eller
hovmod og ei heller ufredsstifting i landet. Og den beste enden er for de gudfryktige.
84. Den som bringer med seg det fromme, for ham vil det være bedre (lønn) enn det. Og den
som bringer med seg det onde, og de som bedriver illgjerninger, vil ikke bli lønnet, unntatt for
det de pleide å gjøre.
85. Sannelig, Den (Herren) som har pålagt deg Koranen (Koranens forkynnelse og
etablering), vil visselig bringe deg (ifølge ditt behag) tilbake til stedet (Mekka eller det
hinsidige med seier og suksess). Si: «Herren min kjenner svært vel til den som kommer med
rettledningen, og den som er i soleklar villfarelse.I»

I

Dette verset ble åpenbart under Profetens  صلى ﷲ عليه وسلمutvandring fra Mekka til Medina ved stedet Jo^fah, og
dette løftet ble oppfylt den dagen da Mekka ble erobret.

86. Og du (det tales til det muslimske samfunnet gjennom Profeten  )صلى ﷲ عليه وسلمhadde ingen
forventning om at det ville bli åpenbart en skrift til deg, men (den ble åpenbart) ved din
Herres nåde. Så bli aldri de vantros hjelper!
87. Og la aldri dem (de vantro) holde deg unna fra (å praktisere og forkynne) Allahs
åpenbaringer etter at de er blitt nedsendt til deg, og fortsett å invitere (menneskene) til Herren
din, og bli aldri av flergudsdyrkerne.
88. Og tilbe (hold) ikke sammen med Allah noen annen som tilbedelsesverdig; ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Han. Alle ting må ta slutt, unntatt Hans guddommelige Vesen!
Avgjørelsen hviler hos Ham alene, og til Ham vil dere (alle) bli brakt tilbake.

Edderkoppen
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Antar menneskene at de vil få være i fred (kun) fordi de sier: «Vi antar troen!», og at de
ikke vil bli testet?
3. Og uten tvil, Vi testet også dem som var før dem. Allah vil visselig synliggjøre (ved å teste)
dem som er sanne (ved å påstå at de er troende), og Han vil visselig synliggjøre de løgnaktige.
4. Antar de som handler ondt, at de vil komme seg unna Oss (Vårt grep)? Hvor elendig
avgjørelsen (i tankene) deres er!
5. Den som setter sitt håp til å møte Allah, sannelig, Allahs bestemte tid vil komme. Og Han
er den Allhørende, den Allvitende.
6. Og den som anstrenger seg (for sannhetens sak), anstrenger seg kun til sitt eget beste.
Sannelig, Allah er uavhengig av alle verdener (verdeners lydighet, slit og strev).
7. Og for dem som antar troen og handler rettskaffent, vil Vi utviske alle feiltrinn fra dem
(deres gjerningsregister), og Vi vil visselig gi dem bedre belønning enn det de (egentlig)
pleide å gjøre.
8. Og Vi har ettertrykkelig påbudt mennesket å behandle foreldrene sine moralsk fortreffelig.
Men hvis de strever for at du skal likestille Meg med det du ikke har noen viten om, så adlyd
dem ikke. Til Meg må dere (alle) vende tilbake. Og Jeg vil underrette dere om alt det
(gjerningene) dere pleide å gjøre (i verden).
9. Og de som antar troen og handler rettskaffent, vil Vi visselig føre i de rettskafnes lag.
10. Og det finnes også slike blant folk som (med tungen) sier: «Vi har antatt troen på Allah!»,
men når de blir påført noe smerte for Allahs sak, anser de menneskenes test som om den
skulle være Allahs pine. Og hvis det kommer noe hjelp fra Herren din, begynner de visselig å
si: «Vi var med dere!» Kjenner da ikke Allah til alt det som skjuler seg i brystet til all verden?
11. Og Allah vil visselig framheve dem som har antatt troen (med sant hjerte), og visselig
synliggjøre hyklerne.
12. Og de vantro sier til de troende: «Følg vår vei, og vi skal bære på deres feiltrinn (feiltrinns
last)!», enda de ikke kan bære på noe som helst av deres feiltrinn (feiltrinns last). Sannelig, de
er løgnere.
13. Og de vil visselig bære sine egne (synders) last, og med sine laster vil de bære på (mange
andre) laster. Og på oppstandelsens dag vil de visselig bli forhørt om det (de falske
beskyldningene) som de pleide å oppdikte.

14. Og i sannhet, Vi sendte Noah til folket hans, og han forble hos dem i 950 år. Så ble de tatt
av syndfloden mens de var ondsinnede.
15. Men Vi berget Noah og dem som var i arken (sammen med ham), og Vi gjorde det (arken
og hendelsen) til et tegn for all verden.
16. Og (kom i hu) Abraham den gang han sa til folket sitt: «Tilbe Allah alene, og alltid frykt
Ham! Dette er det beste for dere, hvis dere vet (om sannheten).
17. Dere tilber avgudsstatuer utenom Allah og oppdikter kun løgn. Sannelig, de dere tilber
utenom Allah, de er ikke herrer over forsyning for dere. Søk forsyning hos Allah, og tilbe kun
Ham, og vis Ham takknemlighet. Til Ham vil dere bli brakt tilbake.
18. Og hvis dere forsverger (mine ord), så har flere samfunn visselig forsverget (sannheten)
før dere. Og sendebudet påligger det kun å videreformidle (lovens bud) soleklart.»
19. Har de da ikke sett (fundert over) hvordan Allah lar skapelsen oppstå og deretter gjentar
den (på samme måte)? Sannelig, denne (saken) er lett for Allah.
20. Si: «Reis omkring i landet (for å observere livet i universet), og så se hvordan Han har latt
skapningene (skapningenes liv) oppstå, og hvordan Han derpå lar det andre livet stå opp og
utvikler det (ved å la det gå gjennom evolusjonens faser). Sannelig, Allah har fullstendig makt
over alle ting.
21. Han piner hvem Han enn vil, og viser nåde til hvem Han enn vil, og til Ham vil dere bli
brakt tilbake.
22. Og ikke kan dere gjøre (Allah) maktesløs, verken på jord eller i himmel, og ikke er det
utenom Allah en eneste velynder og ei heller noen hjelper for dere.»
23. Og de som fornekter Allahs åpenbaringer og møtet med Ham, vil miste alt håp for Min
nåde. Og dem venter det en smertelig pine.
24. Abrahams folks svar var intet annet enn dette: «Drep ham, eller brenn ham opp!» Men så
berget Allah ham fra ilden (Nimrods ild). Sannelig, i dette var det flere tegn for det folk som
har antatt troen.
25. Og Abraham sa: «Dere har gitt opp Allah og tatt avgudsstatuene som tilbedelsesverdige
kun for gjensidig vennskap i jordelivet. På oppstandelsens dag vil dere fornekte hverandre
(hverandres vennskap) og forbanne hverandre. Og boligen deres er helvete, og det vil ikke
være noen hjelpere for dere.»
26. Så antok Lot troen på Abraham, og han sa: «Jeg er i ferd med å utvandre til Herren min.
Sannelig, Han er den Allmektige, den mest Vise.»
27. Og Vi skjenket ham Isak og Jakob (sønn og sønnesønn), og Vi satte profetskapet og
skriften blant Abrahams etterkommere, og Vi ga ham belønningen hans i denne verden, og
sannelig, i det hinsidige vil han også være av de rettskafne.

28. Og (kom i hu) Lot den gang han sa til folket sitt: «Sannelig, dere begår den verste
uanstendigheten, ikke et eneste folk i hele verden har begått den (uanstendigheten) før dere.
29. Går dere til menn (for deres seksuelle fornøyelse), og bedriver dere landeveisrøveri, og
begår dere det syndefulle i deres (fullsatte) samlinger?» Hans folks svar var intet annet enn
dette: «Bring du over oss Allahs pine, hvis du er sannferdig!»
30. Lot sa ydmykt: «Herren min! Hjelp meg, Du, mot det folk som anstifter ufred.»
31. Og da Våre utsendinger (engler) kom til Abraham med det gledelige budskapet, sa de
også: «Vi kommer til å tilintetgjøre denne byens beboere, for dens beboere er ondsinnede.»
32. Abraham sa: «Men Lot er jo også der (i den byen)!» De sa: «Vi vet godt om dem som er
(bor) der, vi vil visselig berge Lot og familien hans, unntatt hustruen hans, hun er av dem som
vil bli gjenværende.»
33. Og da Våre utsendinger (engler) kom til Lot, ble han trist av dem (deres ankomst) og følte
seg nedtrykt på grunn av dem (deres bestemmelse om pinen). Og de (englene) sa: «Frykt ikke,
og vær ei heller sørgmodig. Sannelig, vi vil berge deg og familien din, unntatt hustruen din,
hun er av dem som vil bli gjenværende (for pinen).
34. Sannelig, vi er i ferd med å nedsende over denne byens beboere pine fra himmelen fordi
de pleide å vise ulydighet.»
35. Og uten tvil, Vi har latt være igjen fra den byen et vedvarende, klart tegn (husene lagt øde)
for det folk som fatter.
36. Og Vi sendte broren deres (fra deres folk) Jetro til Midjan. Han sa: «Å, mitt folk! Tilbe
Allah, og sett deres håp til den ytterste dag, og vandre ikke omkring for å anstifte ufred i
landet.»
37. Men de forsverget Jetro, så ble de tatt fatt av (en pine ved) et forferdelig kraftig jordskjelv,
og om morgenen ble de liggende falne på ansiktet (døde) i hjemmene sine.
38. Og (Vi tilintetgjorde også) ‛Ād og Thamōd! Og uten tvil, noen av husene deres er blitt
synliggjort for dere (som lærepenge), og Satan gjorde deres illgjerninger attraktive for dem og
vendte dem bort fra veien (sannhetens vei), enda de var intelligente og vise.
39. Og (Vi tilintetgjorde også) Korah og farao og Haman! Og sannelig, Moses kom til dem
med innlysende tegn, og de viste arroganse og oppsetsighet i landet, men de kunne ikke
komme seg unna (Vårt grep).
40. Så Vi tok enhver (av dem) for synden hans. Og blant dem var det den (gruppen) som Vi
sendte steinregnende storm over, og blant dem var det den (gruppen) som ble tatt av et
forferdelig brak, og blant dem var det den (gruppen) som Vi senket ned i jorden, og blant dem
var det den (gruppen) som Vi druknet, og aldri var det slik at Allah skulle være ondskapsfull
mot dem; derimot gjorde de sin egen sjel ondt.

41. Lignelsen til de (vantro) som har gitt slipp på Allah og tatt andre (avgudsstatuer) som
velyndere, er lik edderkoppens, som spinner et hus (av vev for seg). Og sannelig, det svakeste
hus er edderkoppens hus. Om de bare visste!
42. Sannelig, Allah kjenner svært vel til (sannheten) om alt det (avgudsstatuene) som de tilber
utenom Ham. Og Han er den Allmektige, den mest Vise.
43. Og dette er lignelsene, som Vi klargjør for (å forklare) menneskene, men ingen unntatt
kunnskapens folk forstår dem.
44. Allah har skapt himlene og jorden med en feilfri plan. Sannelig, i denne (skapelsen) er det
tegn for de troende (på Hans Enhet og allmakt).
45. (Kjære ærerike elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمResiter den skriften som er blitt åpenbart for deg, og
forrett tidebønnen. Sannelig, tidebønnen forhindrer uanstendighet og umoral. Og visselig er
Allahs ihukommelse det aller største, og Allah kjenner svært vel til alt det dere gjør.
46. Og (å, dere troende!), ikke diskuter med skriftens folk på noen annen måte enn den som er
svært god, unntatt med dem som har vært ondsinnede blant dem. Og si: «Vi har antatt troen på
den (skriften) som ble sendt ned til oss, og den som ble sendt ned til dere, og vår
tilbedelsesverdige Herre og deres tilbedelsesverdige Herre er Én, og vi er Ham alene
underkastet.»
47. Og slik åpenbarte Vi skriften for deg. De (besitterne av sannhetens erkjennelse) som Vi
hadde tildelt skriften fra før, antar troen på denne (skriften). Og det finnes også slike blant
disse (Mekkas beboere) som antar troen på den. Og ingen andre enn de vantro fornekter Våre
åpenbaringer.
48. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, du har aldri resitert en skrift før dette, og ei heller skrev
du noen med din hånd; hadde det vært så, ville nok falskhetens tilhengere visselig havnet i tvil
med det samme.
49. Faktisk er det (Koranens) innlysende åpenbaringer som er (vel bevart) i brystet til dem
som er blitt tildelt den (rette) vitenen. Og ingen andre enn de ondskapsfulle fornekter Våre
åpenbaringer.
50. Og de vantro sier: «Hvorfor er det ikke blitt nedsendt noen tegn til ham (Profeten
 )صلى ﷲ عليه وسلمfra Herren hans?» Si: «Tegnene er hos Allah alene, og jeg er kun en soleklar
advarer.»
51. Er da ikke dette (tegnet) mer enn nok for dem, at Vi åpenbarte skriften for deg, som blir
resitert for dem (eller alltid vil bli resitert for dem)? Sannelig, i denne (skriften) er det nåde og
formaning for det folk som tror.
52. Si: «Mer enn nok er Allah som vitne mellom meg og dere, Han kjenner alt det som er i
himlene og på jorden, svært vel.» Og de som antar troen på det falske og fornekter Allah,
disse er taperne.

53. Og de ber deg om å framskynde pinen. Og hvis ikke tiden (for pinen) hadde vært fastsatt,
så ville pinen ha kommet over dem til nå. Og den (pinen eller pinens tid) vil visselig komme
over dem overraskende, mens de intet aner.
54. De ber deg om å framskynde pinen. Og sannelig, helvete vil omslutte de vantro.
55. Den dag pinen dekker dem ovenfra og fra under føttene deres, vil Allah si: «Smak nå på
det dere pleide å bedrive!»
56. Å, Mine tjenere, dere som har antatt troen! Sannelig, jorden Min er vidstrakt, så tilbe Meg
alene!
57. Ethvert liv skal smake døden; deretter vil dere bli brakt tilbake til Oss!
58. Og de som antar troen og handler rettskaffent, dem vil Vi visselig la bosette seg i
paradisets høye palasser, som det vil flyte elver under; de vil bo i dem for alltid, en praktfull
belønning for dem som handler (rettskaffent).
59. (Dette er) de som viser tålmod og forlater seg på Herren sin.
60. Og hvor mange dyr er det ikke som ikke bærer på sin forsyning (med seg)? Allah forsyner
dem og dere også! Og Han er den Allhørende, den Allvitende.
61. Og hvis du spør dem (de vantro): «Hvem har skapt himlene og jorden og gjort solen og
månen underdanige?», vil de visselig si: «Allah!» Hvor hen vender de bort?
62. Allah utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil av Sine tjenere, og gjør den trang
(for hvem Han enn vil). Sannelig, Allah er allvitende om alle ting.
63. Og hvis du spør dem: «Hvem nedsender vann fra himmelen og gir derpå jorden liv (og
friskhet) etter dens dvale?», vil de visselig si: «Allah!» Si: «All lovprisning er for Allah
alene!» Men de fleste av dem eier ikke forstand.
64. Og (å, dere mennesker!), dette jordelivet (jordelivets luksus) er ikke noe annet enn moro
og lek. Og det hinsidiges hjem er i sannhet (det ekte) livet. Om de bare visste (om denne
hemmeligheten)!
65. Når de går om bord på skip, anroper de Allah (i vanskens time ved å gi slipp på alle
avgudsstatuene og) ved å vie sin levemåte (religion) oppriktig til Ham alene. Men når Allah
berger dem til det tørre land, begynner de (igjen) å likestille (andre med Ham),
66. for å vise utakknemlighet mot det (bergingens velsignelse) som Vi skjenket dem, og for å
nyte (de ulovlige) fordelene (ved vantroens liv). Snart vil de få vite (om sin ende).
67. Har de da ikke sett at Vi har gjort (Ka‛bahs) helligdom til et trygt sted, mens folk rundt
omkring dem blir rykket bort? Vil de da (fortsatt) tro på falskheten og fortsette å vise
utakknemlighet mot Allahs gunst?
68. Og hvem er mer ondsinnet enn han som dikter opp løgn om Allah eller forsverger
sannheten når den har kommet til ham? Er ikke de vantros oppholdssted (bestemt) i helvete?

69. Og de som anstrenger seg for Vår sak (og evig kjemper mot sitt eget jegs onde begjær),
dem viser Vi visselig Vår sti (som fører til reisen mot Vår erkjennelse og tilknytning til Oss).
Og sannelig, Allah velsigner de åndelig fullkomne med Sin nærhet og vennskap.

Romerne
Kapittel: 30
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 84

Enheter: 6
Vers: 60

Del: 21

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Romerne har lidt nederlag (for perserne)
3. i et land like ved. Og de vil snart seire igjen etter nederlaget sitt,
4. om noen få år (i løpet av en periode på mindre enn ti år). Befalingen tilhører Allah alene
både før (persernes overtak) og etter (romernes overtak). Og de troende vil være frydefulle på
den dagen,
5. ved Allahs hjelp. Han hjelper hvem Han enn vil. Han er den Allmektige, den evig
Nåderike.
6. (Dette er) Allahs løfte! Allah bryter ikke løftet Sitt, men folk flest vet ikke.
7. De kjenner kun til det synlige av jordelivet, og om (det ekte livet i) det hinsidige er de helt
uoppmerksomme.
8. Har de da ikke noen gang gått dypt i seg selv og tenkt på at Allah ikke har skapt himlene og
jorden og alt det som mellom dem begge er, uten med sannheten (sannhetens system) og (et
spenn av) fastsatt tidsfrist? Og sannelig, mange blant menneskene er fornektere av møtet med
Herren sin.
9. Har de da ikke reist omkring på jorden og sett hva enden ble for dem som var før dem? De
var sterkere enn dem i kraft, og de dyrket jorden og befolket den mye mer enn det disse
befolker den. Og sendebudene deres kom til dem med innlysende tegn. Allah var ikke slik at
Han skulle være ondskapsfull mot dem; derimot gjorde de mot sin egen sjel ondt.
10. Deretter ble enden til dem som handlet ondt, svært sørgelig, for de pleide å forsverge
Allahs åpenbaringer og latterliggjøre dem.
11. Allah lar skapningene oppstå; deretter vil Han skape dem på nytt; deretter vil dere bli
brakt tilbake til Ham.
12. Og den dag timen vil stå, vil synderne miste alt håp.
13. Og det vil ikke blant deres (selvlagde; Allahs) likestilte være noen forbedere for dem, og
til slutt vil de bli fornektere av sine (selvlagde; Allahs) likestilte.
14. Og den dag timen vil stå, vil menneskene bli oppdelt (av tanken på kun å berge seg selv)!
15. De som antok troen og handlet rettskaffent, vil bli gjort glade og tilfredse i paradisets
blomstrende enger.

16. Men de som viste vantro og forsverget Våre åpenbaringer og møtet i det hinsidige, disse
vil bli brakt fram til pinen.
17. Forherlig Allahs hellighet når aftenen begynner (ved solnedgangstidebønnens og
aftentidebønnens tid), og når du møter morgenen (ved daggrytidebønnens tid).
18. Og for Ham alene er all lovprisning i himlene og på jorden, og (forherlige helligheten
Hans) om ettermiddagen (ettermiddagstidebønnens tid) og når dere når middagen
(middagstidebønnens tid).
19. Han frambringer det levende fra det døde og frambringer det døde fra det levende og gir
liv og friskhet til jorden etter dens død (dvale), og slik vil dere bli brakt fram (fra gravene).
20. Og blant Hans tegn er at Han skapte dere av jord, slik at dere mennesker nå er spredt rundt
(på jorden).
21. Og blant Hans tegn er at Han skapte ektefeller fra deres egen sort for dere, for at dere
skulle få ro ved dem, og Han skapte kjærlighet og nåde mellom dere. Sannelig, i dette er det
flere tegn (på skapelsens system) for det folk som tenker dypt etter.
22. Og blant Hans tegn er skapelsen av himlene og jorden, og forskjellen på språkene deres og
fargene deres. Sannelig, i dette er det flere tegn for kunnskapens (og forskningens) folk.
23. Og blant Hans tegn er søvnen deres om natten og dagen og at dere søker etter Hans
velvilje (forsyning). Sannelig, i dette er det flere tegn for det folk som lytter (grundig).
24. Og blant Hans tegn er at Han viser dere lynet for å få dere til å frykte og håpe, og at Han
nedsender vann fra himmelen og gir liv og friskhet til jorden etter dens død (dvale). Sannelig,
i dette er det flere tegn for det folk som tar i bruk fornuften.
25. Og blant Hans tegn er at himmel og jord står ved Hans befaling (befalings system). Når
Han kaller på dere en gang (for å komme) ut av jorden, vil dere med en eneste gang komme
ut.
26. Og Ham tilhører alle som i himlene og på jorden er, alle er Ham underdanige.
27. Og Han er Den som lar skapelsen oppstå, og deretter vil Han gjenta den, og dette (å skape
alt om igjen) er svært lett for Ham. Og Hans Verdighet er den aller mest høytstående i
himlene og på jorden, og Han er den Allmektige, den mest Vise.
28. Han har klargjort en lignelse fra deres personlige liv for dere (for å tydeliggjøre for dere
Sin Enhet): Er den (slavinnen eller slaven) dere har i deres eie, likestilt med dere i den
rikdommen Vi har forsynt dere med, sånn at dere er likeeiere i det (eierskapet)? (Eller) frykter
dere dem på samme måte som dere frykter deres egne? (Aldri!) Slik klargjør Vi tegnene
tydelig i detaljer for det folk som har forstand (at heller ikke Allah har noen som er Ham
likestilt blant skapningene Hans).
29. Faktisk følger de som er ondsinnede, sine egne lyster uten kunnskap (og rettledning).
Hvem kan rettlede dem som Allah lar fare i villfarelsen? For dem er det ingen hjelpere.

30. Hold ansiktet ditt (hele deg) støtt for Allahs lydighet, som fullstendig bortvendt fra all
falskhet med bevisst hengivenhet. Naturen Allah (har skapt, er islam), som Han har skapt
mennesket medfødt med (omfavn islam!). Aldri kan det (indre vesenet) skapt av Allah bli
forandret. Dette er den rette levemåten (religionen), men folk flest vet ikke (om disse
realitetene).
31. Hold dere vendt i anger mot Ham alene, og omfavn Hans frykt, og forrett tidebønnen, og
vær aldri av flergudsdyrkerne.
32. (Vær) heller ikke av dem (jødene og kristne) som oppløste sin levemåte (religion) og ble
delt opp i sekter; enhver sekt opptrer arrogant ved den (delen) de har.
33. Og når det når menneskene noe smerte, anroper de Herren sin ved å vende seg til Ham,
men når Han lar dem smake på nåde fra Seg, da begynner noen av dem med det samme å gi
Herren sin likestilte,
34. for å vise utakknemlighet mot den velsignelsen Vi har skjenket dem. Bare nyt (noen få
dagers liv), derpå vil dere snart få vite (om enden deres).
35. Har da Vi nedsendt noen autorisasjon til dem som taler i disses (avgudsstatuenes) favør
som de setter som Allahs likestilte?
36. Når Vi lar menneskene smake nåden, så blir de frydefulle av det, men når noen lidelse
rammer dem for det (syndene) som de har begått fra før, mister de med det samme alt håp.
37. Har de da ikke sett at Allah utvider forsyningen for hvem Han enn vil, og gjør den trang
(for hvem Han enn vil)? Sannelig, i dette er det flere tegn for det folk som tror.
38. Så gi den nærstående slektning det han har rett på, og den trengende og den veifarende.
Dette er det beste for dem som ønsker seg Allahs tilfredshet, og det er disse som vil oppnå
målet.
39. Det dere låner ut som ågerlån, slik at det (rikdommen deres) tiltar ved å være blandet med
andre menneskers penger, vil ikke forøke hos Allah. Men det dere gir som det pålagte
bidraget (og almisser, kun) for å oppnå Allahs tilfredshet, forøker formuen deres rikelig (hos
Allah).
40. Allah er Den som har skapt dere. Deretter ga Han dere forsyning; derpå får Han dere til å
dø, og deretter vil Han igjen gi dere liv. Er det noen blant deres (såkalte, Allahs) likestilte som
kan utføre noen som helst av disse (verkene)? Hellig er Han, og langt mer høytstående enn det
de likestiller (Ham med).
41. Ufred har spredd seg på det tørre land og havet på grunn av det menneskenes hender har
fortjent (begått synder), sånn at Han kan la dem smake på noen av de (onde) handlingene som
de har begått, slik at de må gi seg.
42. Si: «Reis omkring i landet, og se hva (hvor fryktelig) enden ble for dem som var før; de
fleste av dem var flergudsdyrkere.»

43. Hold ditt (strålende) ansikt (hele deg) stø for den rette levemåten før den dag kommer som
ikke (i det hele tatt) skal snus tilbake av Allah. På den dag vil alle bli atskilt fra hverandre.
44. Den som viser vantro, hans vantro (vantros belastning) er over ham selv, og den som
handler rettskaffent, ordner hvileplasser (i paradiset) for seg,
45. sånn at Allah kan belønne dem som antar troen og handler rettskaffent, av Sin velvilje.
Sannelig, Han liker ikke de vantro.
46. Og blant Hans tegn er det at Han sender vinder som bærer det gledelige budskapet (om
regn) for å la dere smake av Sin nåde (i form av regnets frukter) og for at skipene skal seile
(ved vindene) med Hans befaling. Og (alt dette er) for at dere skal søke Hans velvilje (ved
jordbruk og handel), og for at dere muligens skal bli takknemlige (slik).
47. Og i sannhet, Vi sendte før deg sendebud til deres folk, og de kom til dem med innlysende
tegn. Så hevnet Vi Oss over de synderne (som forsverget). Og å hjelpe de troende var (og er)
pålagt Vår sjenerøsitets forpliktelse.
48. Allah er Den som sender vindene. Så hever Han opp skyene, og så sprer Han dem
(skyene) på himmelen hvordan Han enn vil. Og så gjør Han dem (oppdelt) i skystykker
(lagvis); derpå ser dere at regnet skyller ut fra midten av dem. Når Han lar regnet nå hvem
Han enn vil av Sine tjenere, blir de fornøyde med det samme,
49. enda de før regnets nedsendelse over dem var i ferd med å miste alt håp.
50. Se på Allahs nådes påvirkning, hvordan Han vekker jorden til live etter dens død (dvale).
Sannelig, slik vil Han visselig vekke de døde til live. Han har fullstendig makt over alle ting.
51. Og hvis Vi sender (tørr) vind og de ser (sine) åkrer gulne, vil de etter det begynne å
fornekte (alle de tidligere velsignelsene).
52. Så (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, sannelig, du kan ikke få de døde til å høre ditt rop (de
vantro som er blitt fratatt troens liv, har overgitt seg til vantroen for godt) og ei heller de døve
(som er blitt fratatt evnen til å kunne høre sannhetens invitasjon; de har valgt å lukke sine ører
for alltid for sannheten) når de trekker seg unna ved å vende ryggen til (deg).I
53. Og heller ikke kan du rettlede de blinde fra deres villfarelse (som er blitt fratatt innsikten).
Du får kun dem som antar troen på Våre åpenbaringer (med fornuft og akseptens evne), til å
høre, det er de som er muslimer.
54. Allah er Den som skapte dere av noe skrøpelig (sæddråpe); derpå skapte Han, etter
svakhet, (ungdommens) kraft; derpå skapte Han, etter kraft, svakhet og alderdom. Han skaper
hva Han vil, og Han er den Allvitende, den Allevnende.
55. Og den dag timen står, vil synderne sverge på at de ikke ble (i verden) mer enn en time.
Slik var de også bortvendt (fra sannheten i verden).
I

Her betyr al-mauta (de døde) og a|-|omma (de døve) «de vantro». Følgesvennene og tābi‛īn  رضى ﷲ عنھمhar
overbrakt denne betydningen. Forskjellige fortolkninger kan bekrefte dette, se: al-Lobāb (16:126), >abari
(12:20), Qor~obi (13:232), Baghawi (3:428), Zād-al-masīr (6:189), Ibn Kathīr (3:375 og 439), Soyō~i (6:376) og
Shaukāni (4:150).

56. Og de som er blitt gitt viten og troen, vil si (til dem): «Uten tvil, ifølge Allahs bok forble
dere (ikke bare en time, men) til oppvekkelsens dag; dette er oppvekkelsens dag, men dere
visste det ikke!»
57. På den dagen vil ikke de ondsinnedes unnskyldning være til nytte for dem, og ei heller vil
de bli spurt om å tilfredsstille (Allah).
58. Og i sannhet, Vi har belyst i denne Koranen (for å tydeliggjøre) for menneskene alle
mulige lignelser. Og hvis du skulle bringe dem et (fysisk synlig) tegn, vil de vantro fortsatt
visselig si: «Dere er ikke noe annet enn falske og bedragere!»
59. Slik setter Allah segl over hjertet til dem som ikke vet (ikke vil vite om sannheten).
60. Hold deg standhaftig! Sannelig, Allahs løfte er sant, og måtte ikke de som ikke er forvisset
i troen, gjøre deg svak (ved at du føler deg trist av deres villfarelse og bekymring over deres
rettledning), (kjære elskede صلى ﷲ عليه وسلم, som er Oss mer kjær enn alt, lag ikke deres vantro til
din livsbekymring og sorg).

Loqmān
Kapittel: 31
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 57

Enheter: 4
Vers: 34

Del: 21

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Dette er den vise skriftens åpenbaringer,
3. som er rettledning og nåde for de dydige,
4. som forretter tidebønnen og gir det pålagte bidraget, og som er fullt forvisset om det
hinsidige.
5. Disse følger rettledningen fra Herren sin, og det er disse som vil oppnå framgangen.
6. Og det finnes også slike blant folk som kjøper seg meningsløse ord for å forville folk fra
Allahs vei uten kunnskap og for å latterliggjøre den (veien). Dem venter en nedverdigende
pine.
7. Og når Våre åpenbaringer blir resitert for ham, vender han bort ansiktet i hovmod som om
han ikke hørte dem, som om det var tunghørthet (av døvhet) i ørene hans. Bebud ham en
smertelig pine.
8. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, for dem vil det være lykksalighetens
hager.
9. De vil være der for alltid. Allahs løfte er sant! Og Han er den Allmektige, den mest Vise.
10. Han har skapt himlene uten søyler, slik som dere ser dem, og Han har satt høye, faste fjell
på jorden for at den ikke skal skjelve med dere (under sin rotasjon), og Han har spredd alle
slags dyr på den. Og Vi har nedsendt vann fra himmelen, og Vi lot all slags god og nyttig
vegetasjon vokse på den.
11. Dette er Allahs skaperverk! (Å, dere flergudsdyrkere!) Vis Meg hva de andre utenom
Allah har skapt. Tvert imot, de ondsinnede er i soleklar villfarelse.
12. Og i sannhet, Vi tildelte Loqmān visdom (og sa til ham): «Vis Allah takknemlighet! Og
den som viser takknemlighet, viser takknemlighet for sitt eget beste. Og om noen viser
utakknemlighet, er i sannhet Allah uavhengig, all pris verdig.»
13. Og (kom i hu) den gang Loqmān sa til sin sønn mens han formante ham: «Å, min sønn!
Likestill ikke noe med Allah! Sannelig, flerguderi er en svært stor ondskap!»
14. Og Vi befalte ettertrykkelig mennesket, hvis mor bar ham med smerte på smerte (i
livmoren sin), og hvis avvenning tar to år, (å være godhjertet) mot foreldrene sine, (Vi befalte
ham dette): «Vis Meg takknemlighet og dine foreldre, til Meg skal du vende tilbake til slutt.

15. Men hvis de strever for at du skal likestille Meg med det (hvis sannhet) du ikke har noen
viten om, så adlyd dem ikke. Og (når det gjelder) verdslige affærer, så stå ved dem på en god
måte. Men (når det gjelder trosoverbevisning og det hinsidiges affærer), så følg den som har
omfavnet omvendelsens og lydighetens åndelige sti, som fører til Meg. Deretter skal dere
vende tilbake til Meg. Så vil Jeg underrette dere om alt det dere pleide å gjøre.»
16. (Loqmān sa): «Å, min sønn! Hvis det skulle være noe lik et sennepsfrø og det skulle være
(skjult) i en klippe eller i himlene eller på jorden, vil Allah (til tross for det) bringe det fram
(på dommens dag). Sannelig, Allah er mest klartseende om den minste detalj, vel underrettet.
17. Å, min sønn! Forrett tidebønnen, og påby det rette, og forby det urette, og vær tålmodig
mot den smerten som når deg. Sannelig, dette er affærer som krever stor viljestyrke!
18. Og vend ikke bort ansiktet ditt fra menneskene (av arroganse), og gå ikke oppblåst rundt
på jorden. Sannelig, Allah liker ingen av dem som går hovmodige, som er kjepphøye.
19. Og omfavn måtehold i din gange, og hold din stemme dempet. Sannelig, den verste
stemmen er eselets stemme.»
20. (Å, dere mennesker!) Har dere da ikke sett at Allah har underordnet dere alt det som i
himlene og alt det som på jorden er, og at Han har fullbyrdet Sine velsignelser over dere – de
ytre og de indre. Og det finnes også slike blant folk som krangler om Allah uten kunnskap og
uten rettledning og uten (beviset til) en opplysende skrift.
21. Og når det blir sagt til dem: «Følg den (skriften) som Allah har åpenbart!», sier de: «Tvert
imot! Vi vil heller følge den (veien) som vi så våre fedre på.» Og dette selv om Satan skulle
invitere dem til det flammende helvetes pine?
22. Og den som underkaster Allah hele sitt vesen fullstendig mens han også besitter åndelig
fullkommenhet, han har tatt et kraftig grep om det fasteste håndtaket. Og hos Allah er alle
affærers ende.
23. Og den som viser vantro, måtte ikke hans vantro gjøre deg trist (kjære ærverdige elskede
)!صلى ﷲ عليه وسلم. De skal også vende tilbake til Oss; da vil Vi underrette dem om alt det de pleide
å bedrive. Sannelig, Allah er allvitende om det som er (skjuler seg) i brystet.
24. Vi vil la dem nyte noen fordeler (i verden); derpå vil Vi gjøre dem hjelpeløse (og) drive
dem til en kraftig pine.
25. Og hvis du spør dem: «Hvem har skapt himlene og jorden?», vil de visselig svare:
«Allah!» Si: «All lovprisning er for Allah alene!». Men de fleste av dem vet ikke.
26. Allah tilhører alt det som i himlene og på jorden er. Sannelig, Allah er den
Selvtilstrekkelige, den som er all pris verdig.
27. Og hvis alle trærne på jorden var penner og havet (var blekk) og det var støttet med
ytterligere syv hav til, ville Allahs ord (fortsatt) ikke ta slutt. Sannelig, Allah er allmektig,
mest vis.

28. Å skape dere alle sammen og å gjenoppvekke dere alle (etter døden) er kun som (å skape
og gjenoppvekke) en eneste person (for Allahs allmakt). Sannelig, Allah er allhørende,
allseende.
29. Har du da ikke sett at Allah får natten til å gå over til dagen og får dagen til å gå over til
natten, og at Han har gjort solen og månen underdanige – enhver beveger seg for en fastsatt
tid? Allah er vel underrettet om alt det dere gjør.
30. Dette fordi Allah alene er sannheten, og de disse tilber utenom Allah, er falske, og Allah
er den aller Høyeste, den Største.
31. Har du da ikke sett at skipene seiler på havet ved Allahs gunst, slik at Han kan vise dere
noen av Sine tegn? Sannelig, i dette er det flere tegn for enhver som er veldig tålmodig og
dypt takknemlig.
32. Og når havets bølger legger seg over dem som (skyer, høye fjell eller) baldakin, begynner
de (vantro og flergudsdyrkere) å anrope Allah ved å vie sin lydighet oppriktig til Ham alene.
Men når Han berger dem til det tørre land, er det svært få blant dem som holder seg til den
moderate veien (rettledningens vei). Og ingen fornekter Våre åpenbaringer unntatt svikere og
de svært utakknemlige.
33. Å, dere mennesker! Frykt Herren deres, og frykt den dag da ingen far kan unngjelde for
sin sønn og ingen sønn vil kunne unngjelde for sin far i det hele tatt. Sannelig, Allahs løfte er
sant! Så måtte jordelivet aldri bedra dere, og måtte heller ikke bedrageren (Satan) bedra dere
om Allah.
34. Sannelig, hos Allah er timens viten! Og Han nedsender regn, og Han kjenner svært vel til
det som er i livmoren. Og ingen person vet hva (hvilken handling) han vil utføre neste dag, og
ei heller vet noen person hvilket land han vil dø i. Sannelig, Allah er allvitende, vel
underrettet (Han er allvitende ved Sitt guddommelige Vesen og er vel underrettet om alt
utenom Seg også, Han kjenner til alt selv og gir vitenen om ting til hvem Han enn vil).

Å falle på kne med ansiktet ned i tilbedelse
Kapittel: 32
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 75

Enheter: 3
Vers: 30

Del: 21

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alif, Lām, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Nedsendelsen av denne skriften, det er ingen tvil om at den er fra alle verdeners Herre.
3. Sier de vantro og flergudsdyrkerne: «Han (Sendebudet) har oppdiktet den!»? Tvert imot,
den er sannheten fra Herren din, for at du skal advare et folk som det ikke har kommet noen
advarer til før deg, slik at de må få fatt i rettledningen.
4. Allah er Den som skapte himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er, på seks
dager (seks tidsperioder), og som deretter (ifølge Sin Verdighet) steg over tronen (universets
systems eneveldige autoritets trone). Utenom Ham har dere ikke en eneste velynder og ei
heller fortaler. Godtar dere da ikke formaningen?
5. Han tilrettelegger hele den eneveldige autoritets system fra himmel til jord, og deretter
stiger den befalingen opp til Ham (og vil fortsette å stige opp) på en dag, som er ett tusen år
ifølge deres regning.
6. Han er Den som er Allviteren om det usette og det synlige, den Allmektige, den evig
Nåderike.
7. Han er Den som formet alt det Han skapte vel og vakkert. Han innledet menneskets skaping
av leire (uorganisk substans),
8. deretter førte Han videre hans avkom av en mindreverdig væskes ekstrakt (en sæddråpe),
9. derpå fullkommengjorde Han (lemmene til og organene i) ham og blåste i ham Sin ånd (ga
ham liv) og skapte ører og (så) øyne og (så) hjerte og hjerne for dere (i morens liv). Dere viser
svært lite takknemlighet.
10. Og de vantro sier: «Når vi blir borte vekk i jorden, skal vi da bli til en ny skapning?»
Faktisk fornekter de møtet med Herren sin.
11. Si: «Dødens engel, som er utnevnt over dere, tar sjelen deres, og deretter vil dere bli brakt
tilbake til Herren deres.»
12. Og hvis du ser, (vil du forundre deg over at) synderne vil ha hodet sitt bøyd hos Herren sin
(og si): «Herren vår! Vi har nå sett, og vi har nå hørt! Send oss nå tilbake (til verden), sånn at
vi kan handle rettskaffent. Sannelig, vi er fullt forvisset.»
13. Og hvis Vi hadde villet, kunne Vi ha gitt enhver sjel dens rettledning (Oss selv), men
(dette) ordet er fastslått av Meg: «Jeg vil visselig fylle opp helvete med (fornekterne blant)
dsjinnene og menneskene, alle sammen.»

14. Nyt nå smaken, for dere hadde glemt denne deres dags møte. Sannelig, Vi har glemt dere!
Og smak nå på den evigvarende pinen for de handlingene som dere pleide å utføre.
15. Det er kun de som når de blir formanet ved dem (åpenbaringene), faller på kne med
ansiktet ned og forherliger sin Herres hellighet med lovprisning, og som ikke viser hovmod,
som antar troen på åpenbaringene Våre.
16. Deres kroppssider holder seg unna sengene sine, og de anroper Herren sin i (en blandet
tilstand av) frykt og håp, og det Vi har forsynt dem med, av det gir de (for Vår sak).
17. Ingen kjenner til hvilket kjølig behag for øyet som holdes skjult, avsatt for dem, en lønn
for det (de rettskafne handlingene) som de pleide å utføre.
18. Kan da den som er troende, være lik den som er ulydig? (Nei), de (to) kan ikke være like!
19. De som antar troen og handler rettskaffent, dem venter evige oppholdssteders hager,
bevertning og æresbevisning (fra Allah) takket være det (de handlingene) som de pleide å
utføre.
20. Og når det gjelder dem som var ulydige, deres oppholdssted vil være helvete. Hver gang
de har til hensikt å komme seg ut av det, vil de bli brakt tilbake i det, og det vil bli sagt til
dem: «Fortsett å smake på helvetes ilds pine, som dere pleide å forsverge.»
21. Og Vi vil visselig la dem smake den nærliggende (verdslige) pinen før den store pinen (i
det hinsidige), slik at de må gi opp (vantroen).
22. Og hvem er vel mer ondsinnet enn den som blir formanet ved sin Herres åpenbaringer,
men som etter det vender seg bort fra dem. Sannelig, Vi kommer til å ta hevn på synderne.
23. Og uten tvil, Vi tildelte Moses skriften (toraen), så vær ikke i tvil om møtet med ham (du
vil snart møte profeten Moses under oppstigningsreisen), og Vi gjorde den til rettledning for
Israels barn.
24. Og Vi gjorde noen av dem til ledere, som rettledet ved Vår befaling, da de viste tålmod og
var fullt forvisset om Våre åpenbaringer.
25. Sannelig, Herren din vil alene dømme mellom dem på oppstandelsens dag om det de
pleide å være uenige om.
26. Har de da ikke fått fatt i rettledningen om hvor mange generasjoner Vi tilintetgjorde før
dem, hvis boliger de vandrer rundt omkring på (nå)? Sannelig, i dette er det flere tegn. Hører
de da ikke?
27. Har de da ikke sett at Vi lar vannet renne mot ufruktbart land og så ved det bringer fram
avlinger, som kveget deres og de selv spiser av. Ser de da ikke?
28. Og de sier: «Når er så denne dommens dag, hvis dere er sannferdige?»
29. Si: «På dommens dag vil de vantros tro ikke være til nytte for dem, og ei heller vil de få
noen nådetid!»

30. Så vend deg bort fra dem, og avvent, og de avventer også.

Alliansen
Kapittel: 33
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 90

Enheter: 9
Vers: 73

Del: 21 og 22

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kjære Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمVær du stø i gudfryktigheten (med sjelsstyrke som du alltid har
vært), og si deg aldri enig med de vantro og hyklerne (når de sier: inngå kompromiss med oss
i religionen). Sannelig, Allah er allvitende, mest vis.
2. Og fortsett å følge det (ord) som blir deg åpenbart fra Herren din. Sannelig, Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.
3. Og fortsett å sette din lit til Allah alene. Allah er mer enn nok som formynder.
4. Allah har ikke for noen mann skapt to hjerter i hans brysthulrom, og ikke har Han gjort
hustruene deres til mødrene deres, som dere kaller for deres mødre når dere sier
skilsmisseformelen til dem, og heller ikke har Han gjort deres adoptivsønner til deres (ekte)
sønner. Dette er kun deres egen munns ord. Allah sier sannheten, og Han rettleder til (den
rette) veien.
5. Kall dem (adoptivsønnene) etter deres fedre (fedres navn). Dette er det mest rettferdige i
Allahs øyne. Men hvis dere ikke kjenner til fedrene deres, så er de deres brødre i levemåten
(religionen) og vennene deres. Og det er ingen synd for dere i det dere sier ved feil, men det
(vil visselig være en synd i det) deres hjerte har til hensikt. Allah er mest tilgivende, evig
nåderik.
6. Denne (ærerike) Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمstår de troende nærmere enn deres eget liv og har
mer rett på dem, og (de hellige) hustruene hans er mødrene deres. Og blodsslektninger har
mer krav på hverandre (når det gjelder arvens fordeling) enn de troende og utvandrerne ifølge
Allahs bok, bortsett fra hvis dere ønsker å være godhjertet mot vennene deres. Denne
befalingen er skrevet ned i boken (Allahs bok).
7. Og (kjære elskede  !صلى ﷲ عليه وسلمKom i hu) den gang Vi sluttet en pakt med profetene (om å
forkynne budskapet) og (særskilt) med deg, og med Noah og Abraham og Moses og Jesus,
sønn av Maria, og Vi sluttet en svært høytidelig pakt med dem,
8. for at Han skal kunne spørre de sannferdige om deres sannhet. Han har forberedt en
smertelig pine for de vantro.
9. Å, dere troende! Kom i hu Allahs gunst vist mot dere da (de vantros) hærskarer kom fram
til dere og Vi sendte over dem vind og (englers) hærskarer, dere så ikke dem. Allah er
allseende overfor alt det dere gjør.
10. Da de (vantro) kom over dere ovenfra (dalens høyereliggende østlige side) og nedenfra
(dalens lavereliggende vestlige side), og da dere ble fjerne i blikket (av skrekk) og hjertet steg
opp i strupen (av gru) og dere begynte å tenke forskjellige ting om Allah (i en tilstand av frykt
og håp),

11. på det stadiet ble de troende satt på test, og de ble rystet av heftige støt.
12. Og da hyklerne og de som har en sykdom (av svakhet i trosoverbevisningen og tvil) i
hjertet, begynte å si: «Allah og Sendebudet Hans ga oss løfte (om seier) kun for å bedra!»,
13. sa en gruppe av dem: «Å, dere Yathribs folk! Det finnes intet sted igjen for dere å være (i
trygghet), vend (hjem) igjen!» Og en gruppe av dem ba om tillatelse (til å vende hjem igjen)
fra (den mest sjenerøse) Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمved å si: «Husene våre står åpne!», enda de
ikke stod åpne, de ønsket kun å flykte (ved denne unnskyldningen).
14. Og hvis det hadde kommet hærstyrker fra Medinas alle kanter og de (hyklerne) derpå var
blitt spurt om å slutte seg til vantro og flerguderi, ville de ha fullbyrdet den (forespørselen) og
nølt veldig lite med det.
15. Og uten tvil, de hadde inngått en pakt med Allah før det, om at de ikke skulle snu ryggen
til i flukt, og pakten inngått med Allah vil det (visselig) bli forhørt om.
16. Si: «Flukten vil aldri være til noen nytte for dere hvis det er døden dere har flyktet fra eller
fra å bli drept, men dere vil uansett ikke kunne dra nytte (av jordelivet), unntatt for en liten
tid.»
17. Si: «Hvem er det som kan forsvare dere mot Allah, hvis Han har til hensikt å påføre dere
smerte eller har til hensikt å vise dere nåde?» Og de vil ikke finne en eneste velynder og ei
heller en eneste hjelper for seg utenom Allah.
18. I sannhet, Allah kjenner svært vel til dem blant dere som hindrer (andre i å bli
Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمvenn og å kjempe sammen med ham), og som sier til brødrene sine:
«Kom til oss!», og som bare sjelden kommer til kampen.
19. (De gjør dette) ved å være grådige mot dere. Når fryktens tilstand kommer, vil du se at de
stirrer på deg, øynene deres vil være rullende som den som er overveldet av dødens
besvimelse. Men når frykten drar sin vei, vil de fornærme dere med skarpe tunger (for å gjøre
dere nedtynget av sorg), (de er) svært grådige etter hærfanget. Disse har (i virkeligheten) aldri
antatt troen, så Allah har gjort deres handlinger null verdt, og dette er lett for Allah.
20. De tenker (fremdeles) at de vantros hærallianse ikke har dratt (tilbake), og hvis den
hæralliansen skulle komme (igjen), ville de ønske at de bare kunne dra til landsbyboere og bli
nomader og spørre etter nyheter om dere. Og hvis de hadde vært til stede blant dere, ville bare
noen få av dem ha kjempet.
21. I sannhet, det er det vakreste forbilde i (vesenet til) Allahs Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمfor
enhver som setter sitt håp til (å møte) Allah og den ytterste dag og kommer Allah i hu rikelig.
22. Og da de troende så hæralliansen (til de vantro), sa de: «Dette er det Allah og Sendebudet
Hans lovet oss, og sant sa Allah og Sendebudet Hans!» Og dette (synet) fikk kun deres tro og
underkastelse til å øke.
23. (Mange) menn blant de troende har vist den pakten de inngikk med Allah, som sann. Noen
av dem har oppfylt sitt løfte (ved å oppnå martyrdommen), og andre av dem avventer (sin
tur). Men de har ikke gjort den minste forandring (i sitt løfte).

24. (Dette) for at Allah kan belønne de sannferdige for deres sannhet og pine hyklerne hvis
Han vil, eller godta deres anger. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
25. Og Allah drev tilbake (fra Medina) de vantro (som mislykkede) i deres raseris flammer
uten at de oppnådde noen seier. Og Allah var mer enn nok for de troende under kampen (mot
alliansen). Allah er overhendig, allmektig.
26. Og Allah brakte ned fra festningene deres dem (fra Banō Qorayah) av skriftens folk som
hjalp dem (de militante vantro som brøt fredspakten), og innga skrekk (for islam) i hjertet
deres. Dere dreper en gruppe (av dem for krigsforbrytelser) og lager en gruppe til krigsfanger.
27. Og Han gjorde dere til eierne av deres (fienden i krigen) jord og hjemmene deres og deres
eiendom og den (erobrede) jord som dere ikke hadde trådt på (noen gang før). Allah har
fullstendig makt over alle ting.
28. Kjære (høyaktede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمSi til dine hustruer: «Hvis dere ønsker dere
jordelivet og dets stas, så kom igjen, jeg skal gi dere rikdom og sette dere fri på en pen måte.
29. Men hvis dere ønsker dere Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog det hinsidige hjem,
så har Allah i sannhet forberedt for de fromme blant dere en umåtelig stor belønning.»
30. Å, dere (den prektige) Profetens hustruer! Den av dere som begår en synlig uanstendighet,
for henne fordobles pinen, og dette er svært lett for Allah.
31. Og den som forblir Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمunderdanig av dere og handler
rettskaffent, vil Vi gi belønningen deres fordoblet, og Vi har forberedt en ærerik forsyning (i
paradiset) for dem.
32. Å, dere Profetens hustruer! Dere er ikke like noen andre kvinner! Hvis dere vil være
gudfryktige, så vær ikke for milde i talen deres (under deres samtale med menn når det er
nødvendig), sånn at lysten vekkes hos den som har (hykleriets) sykdom i hjertet, og si (alltid)
ord som er vel bevart mot tvil og misforståelse.
33. Og hold dere i hjemmene deres i behagende ro, og synliggjør ikke deres forskjønnelse
som det ble gjort i tidligere uvitenhetsdager, og forrett tidebønnen, og gi det pålagte bidraget,
og fortsett å adlyde Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم. Allah ønsker kun å holde vekk
fra dere all slags synds urenhet (til de grader at ikke engang tvil eller mangel finnes), å, dere
(Sendebudets  )صلى ﷲ عليه وسلمfamilies medlemmer, og å gjøre dere fullstendig rene ved en
(fullkommen) rensing.
34. Og husk godt det som blir resitert i husene deres av Allahs åpenbaringer og (Sendebudets
livsførsel og visdom. Sannelig, Allah er mest vennlig (mot Sine hjertevenner), vel
underrettet (om hele Sitt skaperverk).
)صلى ﷲ عليه وسلم

35. Sannelig, muslimske menn og muslimske kvinner, og troende menn og troende kvinner,
og underdanige menn og underdanige kvinner, og sannferdige menn og sannferdige kvinner,
og tålmodige menn og tålmodige kvinner, og ydmyke menn og ydmyke kvinner, og menn
som gir veldedighetsalmisser og kvinner som gir veldedighetsalmisser, og fastende menn og
fastende kvinner, og de menn som vokter sine kjønnsdeler, og de kvinner som vokter sine, og

de menn som kommer Allah i hu rikelig, og de kvinner som også kommer Allah i hu (rikelig),
for dem har Allah forberedt tilgivelse og en umåtelig stor belønning.
36. Og en troende mann har ikke den retten og ei heller en troende kvinne at når Allah og
Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمavsier en dom (eller befaler noe) i en sak, så har de noe eget
valg i (å gjøre eller la være å gjøre den) saken sin. Og den som viser Allah og Sendebudet
Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمulydighet, farer i sannhet vill i en soleklar villfarelse.
37. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, kom i hu den gang du sa til ham som Allah hadde vist
gunst til, og som du også hadde vist gunst til: «Behold din hustru (Zeynab) i ditt ekteskap, og
frykt Allah!». Men du holdt skjult i hjertet ditt det Allah var i ferd med å avsløre, mens du (av
anstendighet i hjertet) hadde frykt for (fornærmelsene til) menneskene. Og (kjære elskede
صلى ﷲ عليه وسلم, du trengte ikke å bekymre deg for det folk ville si!), Allah har mer rett til at du
frykter Ham (og hvem eier da denne bevisste frykten mer enn du?). Så da (din adoptivsønn)
Zeyd skilte seg fra henne, ektet Vi henne med deg, sånn at det ikke skulle være noen skyld for
de troende i å ekte sine adoptivsønners hustruer når de ikke ønsker dem mer (har gitt dem
skilsmisse). Og Allahs befaling måtte bli gjort.
38. Og det er ingen skyld for Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمi (å utføre) det Allah har gjort obligatorisk
for ham. Dette har også vært Allahs framgangsmåte når det gjaldt dem som var før, og Allahs
befaling er en beslutning som er avgjort.
39. Og de (henfarne folk) pleide å videreformidle Allahs budskap og fryktet Ham, og de
fryktet ikke noen unntatt Allah. Allah er tilstrekkelig til å kreve oppgjøret.
40. Mohammad ( )صلى ﷲ عليه وسلمer ikke faren til noen av mennene blant dere; derimot er han
Allahs sendebud og den siste av alle profetene (tilendebringeren av profetskapets kjede)!
Allah er allvitende om alle ting.
41. Å, dere troende! Kom i hu Allah rikelig,
42. og forherlige helligheten Hans om morgenen og aftenen.
43. Han er Den som sender velsignelser over dere, og det gjør englene Hans også, for å føre
dere ut av mørket til lyset, og Han er evig nåderik mot de troende.
44. Den dagen de (troende) møter Ham, vil deres (møtets) foræring være: «Fred!», og Han har
forberedt for dem en ærefull belønning.
45. Kjære (høyaktede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi har sendt deg som (sannhetens og
skapelsens) vitne og bærer av det gledelige budskapet (om det hinsidiges skjønnhet) og en
advarer (om det hinsidiges pine)
46. og som en innbyder til Allah med Hans tillatelse og som en sol som lyser opp.
47. Og bebud det gledelige budskap til de troende at det for dem er stor velvilje fra Allah (at
de tilhører tilendebringeren av profetskapet )صلى ﷲ عليه وسلم.

48. Og hør aldri på de vantro og hyklerne (når de sier: inngå kompromiss med oss i
religionen), og overse deres sårende oppførsel, og fortsett å sette din lit til Allah. Allah er mer
enn nok som formynder (i kampen mellom sannheten og falskheten).
49. Å, dere troende! Når dere ekter troende kvinner og deretter gir dem skilsmisse før dere
berører dem (har seksuell omgang med dem), da er det ingen ventetid pålagt dem, sånn at dere
begynner å telle dagene. Men forsyn dem med noe, og la dem gå på en god måte.
50. Kjære Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi har gjort lovlige for deg hustruene dine hvis
brudegave du har gitt, og dem (slavinner) som er i ditt eie (ifølge Allahs lovbestemmelse) som
Allah har gitt deg som hærfang, og din farbrors døtre og dine farsøstres døtre og din morbrors
døtre og dine morsøstres døtre, som utvandret sammen med deg, og enhver troende kvinne
med forbehold om at hun gir seg selv (i ekteskap) til Profeten ()صلى ﷲ عليه وسلم, og at Profeten
( )صلى ﷲ عليه وسلمhar til hensikt å ekte henne (alt dette er lovlig for deg). Dette (lovbudet) gjelder
særskilt for deg og ikke de andre troende (dine tilhengere). Uten tvil, Vi vet svært vel hva Vi
har gjort obligatorisk for dem (muslimene) om hustruene deres og om de slavinnene som er i
deres eie. (Men grunnen til at det er en særskilt befaling) for (deg når det gjelder lovlighet av
flere hustruer, er) at det ikke skal være vanskelig for deg (å tilrettelegge et omfattende
utdannings- og undervisningssystem for kvinner i det muslimske samfunnet). Og Allah er
mest tilgivende, evig nåderik.
51. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDu kan (har fritt valg i å) utsette (turen til) den blant dem
(hustruene) du vil, og ha hos deg den du vil (først av dem). Og den du holdt deg unna (for en
liten stund), om du ønsker henne (tilbake for å være med deg), så er det ingen forseelse for
deg. Dette er nærmest for å gi hustruenes øyne kjølig behag (ved å se deg), og da vil de ikke
være sørgmodige, og de vil være tilfreds med det du har gitt dem, alle sammen. Allah kjenner
svært vel til det som er i deres hjerte, og Allah er allvitende, mest overbærende.
52. Etter det (at de har gitt forrang til din tilfredshet og tjeneste framfor verdslige goder) er
ikke andre kvinner lovlige for deg (å ta til ekte, dette for at disse hustruene skal få være
enestående i sin rang), og heller ikke er det lovlig å bytte dem ut med andre hustruer (gjennom
skilsmisse eller for å bevare hustruantallet ved å tro at det er et påbud fra Oss), selv om du
skulle finne deres skjønnhet (atferd og høysinnede moral, og måten å forkynne levemåten
islam på) svært fager. Men den slavinnen som (ved Vår befaling) er i ditt eie, (er lovlig). Og
Allah vokter alle ting.
53. Å, dere troende! Gå ikke inn i (den høyaktede) Profetens ( )صلى ﷲ عليه وسلمhjem bortsett fra når
dere har fått tillatelse til å spise der, (og) vær ikke av dem som (kommer før tiden og) venter
på at maten blir tilberedt. Men når dere blir invitert inn, så kom inn da, og når dere er ferdig
med å spise, så (stå opp derfra og) spre dere med det samme, og vær ikke slike som vil sitte
igjen for å hyggeprate. Sannelig, dette (at dere blir sittende lenge) er til bry for (den mest
sjenerøse) Profeten ()صلى ﷲ عليه وسلم, og han føler seg sjenert av dere (ved å be dere om å stå opp),
men Allah føler seg ikke sjenert av (å si) sannheten. Og når dere spør dem (de hellige
hustruene) om noe dere har behov for, så spør dem fra bak et forheng. Denne (maneren) er en
viktig årsak til deres hjertes og de hellige hustruenes hjertes renhet. Og det er ikke lovlig for
dere (i det hele tatt) å såre Allahs Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمog ei heller noen gang i all evighet å
ekte (de hellige) hustruene hans etter ham. Sannelig, dette er en enorm synd i Allahs øyne.
54. Om dere synliggjør noe eller skjuler det, så er Allah i sannhet allvitende om alle ting.

55. Det er ingen synd for dem (i å ikke tildekke seg med slør) overfor sine (ekte) fedre og ei
heller sine sønner og heller ikke brødrene sine og ei heller brorsønnene sine og heller ikke
søstersønnene sine og ei heller kvinnene sine (kvinnelige trosfeller [muslimske kvinner]) og
heller ikke slavinnene som de har i sitt eie. Ha evig frykt for Allah! Sannelig, Allah er vitne
over all ting.
56. Sannelig, Allah og alle englene Hans sender velsignelser over (den ærverdige) Profeten
()صلى ﷲ عليه وسلم. Å, dere troende! Send dere også velsignelser over ham og rikelig med
fredbringende hilsener.
57. Sannelig, de som fornærmer Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, dem forbanner Allah
i verden og det hinsidige, og Han har forberedt en fornedrende pine for dem.
58. Og de som fornærmer troende menn og troende kvinner uten at de har gjort noe (feil),
bærer i sannhet falsk beskyldnings og soleklar synds lass (på sitt hode).
59. Kjære Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمSi til dine hustruer og dine døtre og de troendes kvinner at de
skal trekke over seg sine sjal (når de går ut). Dette er nærmest til at de gjenkjennes (som
dydige og frie kvinner), så de ikke blir (antatt som vankende slavinner og ved feil blir)
fornærmet. Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
60. Hvis ikke hyklerne og de som har sykdom (av hat og uforskammethet mot Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمi hjertet, og (likeså) spredere av falske rykter i Medina gir seg (med å fornærme
Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم, vil Vi visselig sette deg over dem; deretter vil de ikke engang kunne
være dine naboer i Medina unntatt noen få (dager).
61. Disse forbannede (som sprer falske rykter, anstifter ufred, er en stadig trussel for
samfunnets fred og sikkerhet gjennom sine intriger og antistatlige konspirasjoner), må bli
pågrepet og drept voldsomt hvor de enn møtes på (for å eliminere trusselen mot fred).
62. Dette var Allahs framgangsmåte mot dem som var før, og aldri vil du finne noen endring i
Allahs framgangsmåte.
63. Folk spør deg om timen (timens tid). Si: «Kunnskap om den finnes hos Allah alene! Og
hvem har opplyst deg – muligens er timen kommet nær?»
64. Sannelig, Allah har forbannet de vantro og forberedt (helvetes) flammende ild for dem;
65. for all evighet skal de være i den, ikke vil de finne en eneste velynder og ei heller hjelper.
66. Den dag da ansiktet deres blir snudd på (gang på gang) i helvetes ild, vil de si: «Om vi
bare hadde adlydt Allah og adlydt Sendebudet (»!)صلى ﷲ عليه وسلم
67. Og de vil si: «Herren vår! Vi adlød våre høvdinger og våre store, og de forvillet oss bort
fra (den rette) veien!
68. Herren vår! Gi dem dobbelt av pinen, og sett en enorm forbannelse over dem!»

69. Å, dere troende! Bli aldri som de som fornærmet Moses (med uforskammede ord). Men
Allah beviste ham som ren for det de sa, og han var fremragende og høytstående i Allahs
øyne.
70. Å, dere troende! Frykt alltid Allah, og si sanne og rette ord.
71. Han vil ordne (alle) handlingene deres for dere og tilgi dere syndene deres, og den som
viser Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمlydighet, har i sannhet oppnådd en svær seier.
72. Sannelig, Vi tilbød (lydighetens) betroelse til himlene og jorden og fjellene, men de nektet
å bære på den (byrden) og vek forferdet fra den, men mennesket bar den. Sannelig, han er
svært urettferdig (mot sin egen sjel), svært uvitende og ufornuftig (når det gjelder å være tro
mot betroelsen og dens tilbakebetaling).
73. Dette fordi Allah skal pine hyklerske menn og hyklerske kvinner og flergudsdyrkende
menn og flergudsdyrkende kvinner, og fordi Allah kan godta de troende menns og troende
kvinners anger. Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.

Saba
Kapittel: 34
Fra: Mekka
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Del: 22

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. All lovprisning er for Allah alene, Ham som alt i himlene og alt på jorden tilhører, og all
lovprisning vil være for Ham i det hinsidige også. Og Han er den mest Vise, den vel
Underrettede.
2. Han kjenner svært vel til alt det som går inn i jorden, og alt det som kommer ut av den, og
alt det som stiger ned fra himmelen, og alt det som stiger opp til den. Og Han er den evig
Nåderike, den mest Tilgivende.
3. Og de vantro sier: «Timen vil ikke komme over oss!» Si: «Hvorfor ikke? Ved min Herre,
Allviteren om det usette, den vil visselig komme over dere!» Ikke noe kan komme seg unna
Ham, ikke engang et støvfnugg i himlene og ei heller på jorden. Og det finnes ikke noe
mindre enn det og ei heller noe større uten at det står (nedtegnet) i en opplysende bok (den
beskyttede tavlen),
4. sånn at Allah fullt ut kan belønne dem som antok troen og handlet rettskaffent, dem venter
tilgivelse og ærerik forsyning (i det hinsidige).
5. Men de som strevet (motsigelseslystne) mot Våre åpenbaringer for å gjøre (Oss) maktesløs,
disse, dem venter en streng, smertelig pine.
6. Og de som er blitt gitt viten, vet at den (skriften) som er åpenbart for deg fra Herren din, er
sannheten alene, og at den (skriften) rettleder til den Allmektiges, den all pris verdiges
(Herrens) vei.
7. Og de vantro sier (av forundring og med intensjon om å latterliggjøre): «Skal vi vise dere
en mann som underretter dere om at når dere (dør og) er blitt fullstendig oppsmuldret til
smulder, vil dere visselig bli brakt fram i en ny skapning?
8. (Enten så) oppdikter han løgn om Allah, eller så er han besatt!» (Nei, ingen av delene!)
Faktisk, de som ikke tror på det hinsidige, er (fanget) i pinen og en langt kommen villfarelse.
9. Har de da ikke sett de (tegn) som er foran dem og bak dem (omkranset dem) av himmelen
og jorden? Hvis Vi ville, kunne Vi ha senket dem ned i jorden eller latt det falle over dem
stykker av himmelen. Sannelig, i dette er det et tegn for enhver tjener som vender om til
Allah.
10. Og uten tvil, Vi viste David stor velvilje fra Oss (og befalte): «Å, dere fjell! Lovsyng
vakkert velklingende sammen med ham (forherligelse av Vår hellighet)!», og (Vi befalte det
samme) til fuglene (ved å gjøre dem underordnet), og Vi gjorde jernet mykt for ham.
11. (Og Vi befalte): «Lag vide rustninger, og vær presis med målingen når du setter sammen
(rustningenes) metallringer. Og (å, Davids familie!), fortsett å gjøre rettskafne handlinger, Jeg
er allseende overfor alt det dere gjør.»

12. Og for Salomo (underordnet Vi) vinden, hvis morgenreise var en måneds ferd, og hvis
kveldsreise også var en måneds ferd. Og Vi lot fosse en kilde av smeltet kobber for ham, og
(Vi underordnet ham) noen dsjinner, som arbeidet foran ham med hans Herres befaling. Og
(Vi hadde gjort det klart for dem) at den av dem som vender seg bort fra Vår befaling, vil Vi
la smake helvetes flammende ilds pine.
13. De (dsjinnene) pleide å lage for ham det han ønsket av høye festninger og skulpturer og
store fat som vannreservoarer og enorme gryter faste på sine plasser. Å, Davids familie!
Fortsett å vise (Allah) takknemlighet. Det har vært få takknemlige blant Mine tjenere.
14. Da Vi utstedte befalingen om Salomos død, var det ingen som gjorde dem (dsjinnene) klar
over døden hans, unntatt jordens termitter, som spiste hans stav. Så da kroppen hans kom på
bakken, ble det tydelig for dsjinnene at hvis de hadde hatt viten om det usette, ville de ikke ha
forblitt i denne nedverdigende pinen.
15. I sannhet, for Sabafolket fantes det et tegn i hjemlandet deres: (Det var) to hager, en til
høyre og en til venstre. (Det ble sagt til dem:) «Spis av deres Herres forsyn, og vis Ham
takknemlighet! (Hvor) ren (deres) by (er), og en mest tilgivende Herre.»
16. Men de vendte seg bort (fra adlydelsen), så Vi sendte over dem en kraftig flom
(demningsflommen), og Vi byttet deres to hager med to (slike) hager som bar på sur frukt og
tamarisker og noen få lotustrær.
17. Dette ga Vi dem i lønn for deres vantro og utakknemlighet, og Vi straffer ingen (slik),
unntatt den store utakknemlige.
18. Og Vi satte mellom dem (beboerne) og byene som Vi har lagt velsignelser i, (fra Jemen til
Levanten) synlige og nærliggende byer, og Vi plasserte i dem faser (for hvile) under reise til
og fra dem, sånn at dere kan ferdes mellom dem i trygghet både natt og dag.
19. Men de sa: «Herren vår! Skap større avstand mellom våre reisefaser.» Og de gjorde sin
egen sjel ondt, så Vi gjorde dem til (framtidige advarende) historier, og Vi rev dem i fillebiter
og strødde dem ut. Sannelig, i dette er det flere tegn for enhver som er veldig tålmodig og
dypt takknemlig.
20. Og uten tvil, Iblīs (Satan) beviste sant sin tanke om dem. De fulgte ham, unntatt en gruppe
som var av de (sanne) troende.
21. Og Satan hadde ingen makt over dem. Dette (skjedde) kun for at Vi skulle framheve dem
som tror på det hinsidige, overfor dem som er i tvil om det. Og Herren din passer på alle ting.
22. Si: «Kall på dem som dere anser (som tilbedelsesverdige) utenom Allah! De er ikke
engang eiere av noe lik et støvfnugg i himlene og ei heller på jorden, og heller ikke er de
medeiere av dem (himlene og jorden), og ei heller er noen av dem Allahs hjelper.»
23. Og ingen forbønn vil nytte hos Ham, unntatt for den som har fått tillatelse til det. Når
skrekken fjernes fra deres hjerte, vil de (spørrende) si: «Hva sa Herren deres?» De vil si
(svarende): «Sannheten (Han har gitt forbønnstillatelse)!» Og Han er den aller Høyeste, den
Største.

24. Si: «Hvem forsyner dere fra himlene og jorden?» Si (selv): «Allah (gir)! Og sannelig,
enten er visselig vi eller dere under rettledningen eller i soleklar villfarelse.»
25. Si: «Dere vil ikke bli forhørt om den synden som (dere antar at) vi begår, og heller ikke vil
vi bli forhørt om det dere bedriver.»
26. Si: «Herren vår vil samle oss alle sammen (på oppstandelsens dag); deretter vil Han
dømme mellom oss med sannheten. Han er den beste Dommeren, den Allvitende!»
27. Si: «Vis meg de (såkalt) likestilte som dere forbinder med Allah! Aldri (ingen er Ham
likestilt)! Tvert imot! Han er Allah, den Allmektige, den mest Vise.»
28. Og (kjære ærefulle elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, Vi har ikke sendt deg som noe annet enn en
gledens budbringer og advarer for hele menneskeheten, men folk flest vet ikke.
29. Og de sier: «Når vil dette (hinsidiges) løfte gå i oppfyllelse, hvis dere er sannferdige?»
30. Si: «Løftets dag er fastsatt for dere, dere vil ikke kunne forsinke den et eneste øyeblikk og
ei heller kunne forsere den.»
31. Og de vantro sier: «Vi vil aldri tro på denne Koranen og ei heller på det (de
åpenbaringene) som har kommet ned før den!» Og hvis du ser når de ondsinnede vil bli
framstilt overfor Herren sin (hvilket syn det vil være), vil enhver av dem vende på sin skyld
og legge den på den andre. De svake vil si til de hovmodige: «Hadde det ikke vært for dere,
ville vi visselig ha antatt troen!»
32. De hovmodige vil si til de svake: «Hindret vi dere fra rettledningen etter at den var
kommet til dere? Tvert imot, dere var selv syndere!»
33. Og så vil de svake si til de hovmodige: «Tvert imot! Det var (deres) renker om natten og
dagen (som hindret oss), da dere befalte oss å fornekte Allah og sette likestilte med Ham.» Og
de vil skjule samvittighetsnag (for hverandre) når de får se pinen, og Vi vil sette jernkrager
rundt de vantros hals. De vil kun få lønn for det de pleide å gjøre.
34. Og Vi har ikke sendt en eneste advarer til noen by uten at de som levde i luksus der
(alltid) sa: «Vi er fornektere av den (rettledningen) dere er blitt sendt med!»
35. Og de sa: «Vi har mer eiendom og flere barn, og vi vil ikke bli pint.»
36. Si: «Sannelig, Herren min utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil, og gjør den
trang (for hvem Han enn vil), men folk flest vet ikke.»
37. Og ikke er deres eiendom verdig nok og ei heller barna deres til at de skulle anskaffe dere
mer nærhet hos Oss; de som derimot antar troen og handler rettskaffent, venter dobbelt
belønning takket være handlingene sine, og de vil være i (paradisets) høye saler i all trygghet.
38. Men de som strever (motsigelseslysten) mot Våre åpenbaringer idet de antar å gjøre (Oss)
maktesløs, disse vil bli brakt fram til pinen.

39. Si: «Sannelig, Herren min utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil av Sine
tjenere, og gjør den trang (for hvem Han enn vil). Og hva dere enn gir (for Allahs sak), så vil
Han godtgjøre det med enda mer. Han er den beste Forsørgeren av alle.»
40. Og den dag da Han samler dem alle sammen, vil Han si til englene: «Er det disse som
pleide å tilbe dere?»
41. De vil ydmykt si: «Hellig er Du! Du alene er vår velynder, ikke disse! Faktisk pleide de å
tilbe dsjinnene, de fleste av disse trodde på dem.»
42. I dag makter ikke noen av dere å gagne eller skade hverandre. Og Vi vil si til de
ondsinnede: «Smak på helvetes pine, som dere pleide å forsverge.»
43. Og når Våre innlysende åpenbaringer blir resitert for dem, sier de: «Dette (Sendebudet
 )صلى ﷲ عليه وسلمer kun en mann som ønsker å hindre dere fra de (avgudsstatuene) som deres fedre
pleide å tilbe!», og de sier også: «Denne (Koranen) er kun en oppdiktet løgn!», og de vantro
sier vedrørende sannheten (Koranen), når den har kommet til dem: «Dette er kun soleklar
magi!»
44. Og Vi ga ikke dem (Mekkas folk) noen himmelske skrifter som de kunne studere, og
heller ikke sendte Vi til dem en eneste advarer før deg.
45. Og også de som var før dem, forsverget (sannheten), og disse har ikke engang nådd den
tiendedelen av det Vi ga dem (de henfarne), men de forsverget også sendebudene Mine, så
hvor fryktelig Min fornektelse viste seg å være!
46. Si: «Jeg formaner dere kun om én sak: Stå oppreist for Gud (ved å være åndelig årvåken
og i aktpågivende tilstand), to og to, og én og én; funder deretter grundig (ved å ta sannheten i
øyesyn for å undersøke den, og mediter over den; da vil dere oppnå erkjennelsens øye) på at
han (det ærerike Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم, som velsigner dere med sitt nærvær, ikke er besatt
av galskap, han er en (betimelig) advarer for dere før (ankomsten til) en streng pine (for at
dere må våkne opp fra forsømmeligheten).»
47. Si: «Om jeg noen gang kan ha bedt om lønn (for denne gunsten), så gir jeg den til dere!
Min lønn er kun Allahs ansvar, og Han holder øye med alle ting.»
48. Si: «Sannelig, Herren min inngir sannheten (i profetenes hjerte), (Han er) det usettes
allviter.»
49. Si: «Sannheten har kommet, og falskheten kan ikke la noe oppstå for første gang og ei
heller gjenoppstå!»
50. Si: «Hvis jeg skulle bli villfaren, så vil min villfarelses synd (eller tap) være kun over min
egen sjel. Og hvis jeg får fatt i rettledning, så er det takket være at min Herre sender
åpenbaringer til meg. Sannelig, Han er allhørende, evig nær.»
51. Og hvis du ser (deres tilstand) når de vil være svært oppskaket og ikke kan komme seg
unna og vil bli tatt fatt fra et sted nært

52. og sier: «Vi har antatt troen på ham!» Men hvordan kan de nå opppnå (troen) fra et såpass
fjernt hold?
53. De har jo fornektet ham tidligere, og de har kastet falskhetens tankers gjetningspiler uten å
ha sett fra et fjerntliggende hold.
54. Og det er satt en barriere mellom dem og deres lyster, slik som det ble gjort mot grupper
av deres sort som var før. Sannelig, de var hjemfalne til bedragende tvil.

Opphaveren
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. All lovprisning er for Allah alene, Opphaveren til himlene og jorden (himlenes og jordens
alle vidder), Han som gjorde englene til budbærere med to og tre og fire vinger. Han øker på
(og vider ut) i skapingen som Han vil. Sannelig, Allah har fullstendig makt over alle ting.
2. Hva Allah enn skulle åpne for menneskene av nåden (nådens skatter), kan ingen stanse, og
hva Han enn stanser, kan ingen slippe løs etter det. Og Han er den Allmektige, den mest Vise.
3. Å, dere mennesker! Kom i hu Allahs gunst vist dere! Finnes det da noen annen skaper enn
Allah som kan forsyne dere fra himmelen og jorden? Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han.
Hvor farer dere vill hen?
4. Og hvis de forsverger deg, så har mange sendebud blitt forsverget før deg. Og til Allah
alene vil alle affærer vende tilbake.
5. Å, dere mennesker! Sannelig, Allahs løfte er sant! Så måtte jordelivet aldri bedra dere, og
måtte heller ikke bedrageren Satan bedra dere ved Allah (Allahs navn).
6. Sannelig, Satan er fiende for dere; hold også dere ham for fiende (ved å være hans
motstandere). Han inviterer partiet sitt kun for at de skal bli av det flammende helvetes
beboere.
7. De som er vantro, for dem venter en streng pine, men de som antar troen og handler
rettskaffent, for dem venter tilgivelse og en stor belønning.
8. Vel, den hvis illgjerninger er gjort attraktive for ham, og som begynner å anse dem som
gode (i virkeligheten også, kan da han være lik en rettskaffen troende)? Sannelig, Allah lar
fare vill hvem Han enn vil, og rettleder hvem Han enn vil! Så (å, du som mest elsket i
universet er )!صلى ﷲ عليه وسلم, måtte ikke livet ditt gå tapt av sorg over dem. Sannelig, Allah er
allvitende om alt det de utfører.
9. Og Allah er Den som sender vindene, som hever opp skyene. Derpå driver Vi dem til det
uttørkede og ufruktbare landet for å vanne det, så gir Vi liv til det landet ved det vannet etter
dets død (dvale). Slik vil oppstandelsen (til de døde) være.
10. Om noen ønsker seg ære, så tilhører all ære Allah. Til Ham stiger det rene ord opp, og
Han eleverer (gradene til) den rettskafne handlingen. Men de som er opphengt i å smi onde
renker, for dem er det en streng pine, og renkene deres vil bli til intet.
11. Og Allah skapte dere av jord (uorganisk substans), deretter av en sammensmeltet dråpe,
og deretter gjorde Han dere til par. Ingen kvinne blir svanger, og ei heller føder hun uten at
det er i Hans viten, og heller ikke blir alderen forlenget for en person med høy alder, og ei
heller blir alderen forkortet uten at det står skrevet ned i en bok (den beskyttede tavlen).
Sannelig, dette er svært lett for Allah.

12. Og to hav (eller sjøer) kan ikke være like; dette (det ene) er søtt, det slukker tørsten, å
drikke det er behagelig, og dette (det andre) er salt, svært surt. Men fra begge spiser dere
ferskt kjøtt og tar ut pyntegjenstander (perler og koraller), som dere bærer. Og du ser i dem
skip (og båter) som skjærer seg gjennom (vannet), sånn at dere skal kunne søke Hans velvilje
(ved sjøhandelsruter), og for at dere må bli takknemlige.
13. Han får natten til å bli til dag og får dagen til å bli til natt, og Han har underordnet solen
og månen (et system) – enhver av dem beveger seg (i sin bestemte bane) for en fastsatt tid (for
å fullføre sin rotasjon). Slik er Allah, Herren deres! Ham tilhører kongemakten, og de
avgudsstatuene som dere tilber utenom Ham, er ikke engang eiere av en daddelsteins hinne.
14. (Å, dere flergudsdyrkere!) Hvis dere anroper dem, så kan de (avgudsstatuene) ikke høre
deres anrop, og hvis de (noen gang) skulle klare å høre (hvis det umulige hadde skjedd),
kunne de ikke ha svart dere. Og på oppstandelsens dag vil de fornekte flerguderiet deres helt.
Og ingen vil kunne underrette deg som den vel Underrettede Herren.
15. Å, dere mennesker! Dere er alle Allah evig trengende, og Allah er den Uavhengige, den
all pris verdige.
16. Hvis Han så vil, kan Han utslette dere og bringe en helt ny skapning,
17. og dette er ikke noe vanskelig for Allah!
18. Og ingen byrdebærer vil bære noen andres (synders) byrde. Og hvis en neddynget i
belastning kaller på (noen andre) for å dele på hans belastning, så vil ikke denne kunne bære
på noe som helst av belastningen, selv om han skulle være en nærstående slektning. (Kjære
elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDu kan kun advare dem som frykter Herren sin i det usette og forretter
tidebønnen. Og den som oppnår renheten, han blir ren kun for sitt eget beste, og hos Allah er
ferden slutt.
19. Og den blinde og den seende kan ikke være like,
20. og heller ikke kan mørket og lyset (være like),
21. og heller ikke skyggen og solens hete,
22. og heller ikke kan de levende og de døde være like! Sannelig, Allah lar den Han vil, få
høre, og det er ikke ditt ansvar å få dem som er i gravene (begravd som lik), til å høre (du er
ikke ansvarlig for å få de vantro til å godta ordet ditt).I
23. Du er kun en advarer.
24. Sannelig, Vi har sendt deg med sannheten og rettledningen, som budbærer av det
gledelige budskap og som advarer (om det hinsidige). Og det finnes intet samfunn uten at det
(visselig) har vært en (eller annen) advarer i det.

I

Her betyr man fil-qobōr (de som er i gravene) «de vantro». Følgesvennene og tābi‛īn  رضى ﷲ عنھمhar overbrakt
denne betydningen. Forskjellige fortolkninger kan bekrefte dette, se: al-Lobāb (15:199 og 200), Qor~obi
(14:340), Baghawi (3:569), Zād-al-masīr (7:484), Ibn Kathīr (3:553), Soyō~i (7:18) og Shaukāni (4:346).

25. Og hvis de forsverger deg, så har i sannhet de som var før dem, også forsverget.
Sendebudene deres kom til dem med tydelige tegn og med skrifter og med boken som lyser
opp.
26. Men så tok Jeg fatt de vantro (med pinen). Og hvor fryktelig viste ikke Min fornektelse
seg å være!
27. Har du da ikke sett at Allah har nedsendt vann fra himmelen og så ved det frambrakt frukt
som har forskjellige farger? Og slik er det også blant fjellene fjellpassasjer som er hvite og
røde, de har også forskjellige farger, og det finnes svært mørke (fjellpassasjer) også.
28. Og slik er det også forskjellige farger blant mennesker og dyr og kveg. Kun de av Allahs
tjenere som eier viten (om disse realitetene med erkjennelse), frykter Ham. Sannelig, Allah er
allmektig, mest tilgivende.
29. Sannelig, de som resiterer Allahs skrift og forretter tidebønnen og gir av det Vi har forsynt
dem med, i hemmelighet og åpenlyst, de håper på en slik (hinsidig) handel som aldri vil gå
tapt,
30. slik at Allah kan gi dem belønningen deres fullt ut og velsigne dem enda mer av Sin
velvilje. Sannelig, Allah er mest tilgivende, mest verdsettende.
31. Og den skriften (Koranen) som Vi har åpenbart for deg, den er sannheten og stadfester de
skriftene som var før den. Sannelig, Allah er om Sine tjenere fullstendig vel underrettet,
allseende.
32. Deretter gjorde Vi slike til arvtakere av den skriften (Koranen) som Vi utvalgte av Våre
tjenere (Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمtilhengere [det muslimske samfunnet]). Det finnes
blant dem de som gjør sin egen sjel ondt, og det finnes blant dem de som holder middelveien,
og blant dem finnes de som overgår i fromme handlinger ved Allahs befaling. Dette (å overgå
andre og bli fullkommen) er den store velviljen (skjenket av Allah mot dem).
33. (For evig opphold finnes det) Edens hager som de vil tre inn i. Deri vil de bli utsmykket
med gullarmbånd og perler, og antrekket deres vil være av silke.
34. Og de vil si: «All lovprisning og takk er for Allah alene, Han som har fjernet all sorg fra
oss. Sannelig, Herren vår er mest tilgivende, mest verdsettende,
35. Han som av Sin velvilje har landsatt oss i det evige hjem, hvori det ikke vil nå oss noe slit
og ei heller noe tretthet.»
36. Men de som viste vantro, dem venter helvetes ild, det vil ikke bli gitt dødsdom for dem, så
de bare kan dø, og ei heller vil pinen bli lettet på for dem. Slik lønner Vi enhver ulydig.
37. Og de vil hyle jamrende i helvete: «Herren vår! Ta oss ut (herfra)! Vi skal (fra og med nå)
handle rettskaffent, motsatt av det (de handlingene) vi pleide å utføre.» (Det vil bli sagt): «Ga
Vi da dere ikke såpass lang levealder at den som ønsket å få fatt i formaningen i løpet av den,
kunne tenke over den? Og dessuten hadde advareren også kommet til dere. Så smak nå (på
pinen), og de ondsinnede vil ikke ha en eneste hjelper.»

38. Sannelig, Allah er Allviteren om det usette i himlene og på jorden. I sannhet, Han er
allvitende om det som er (skjuler seg) i brystet.
39. Han er Den som gjorde dere til etterfølgere (av de henfarne generasjonene) på jorden. Den
som viser vantro, hans vantros belastning er over ham. Og de vantros vantro øker ikke noe
annet hos Herren deres enn mishag. Og de vantros vantro øker ikke noe annet enn tap for
dem.
40. Si: «Har dere da sett på deres (selvlagde, Allahs) likestilte som dere tilber utenom Allah?
Vis meg hva de har skapt av jorden, eller har de noen del i (skapingen av) himlene?» Eller har
Vi tildelt dem en skrift, hvis bevis de holder seg fast til? (Nei, det finnes ikke!) Faktisk lover
de ondsinnede hverandre ikke noe annet enn bedrag.
41. Sannelig, Allah har holdt igjen himlene og jorden (ved Sin allmakts system), slik at de
ikke skal flytte på seg (fra sine plasser og baner). Og hvis de skulle flytte på seg, så ville det
ikke ha vært noen som helst som kunne ha holdt dem igjen etter Ham. Sannelig, Han er mest
overbærende, mest tilgivende.
42. Og de pleide å sverge sine høytidelige eder ved Allah på at hvis en advarer skulle komme
til dem, ville de visselig være mer på rettledningens sti enn noe annet samfunn. Men da en
advarer (den siste Profeten  )صلى ﷲ عليه وسلمkom til dem, økte det kun deres avsky for sannheten.
43. De valgte å anse seg som de største på jorden og smi onde renker. Og de onde renkene
omringer kun dem som smir dem. Så disse venter det ikke noe annet enn den samme
praksisen (pinen) som tok fatt de henfarne. Du vil aldri finne noen endring i Allahs praksis, og
aldri vil du finne noe avvik i Allahs framgangsmåte.
44. Reiser da ikke disse rundt omkring i landet så de kunne se hvordan enden ble for dem som
var før dem, enda disse var sterkere enn dem i kraft? Og Allah er ikke slik at noe som helst i
himlene eller på jorden kan gjøre Ham maktesløs. Sannelig, Han er allvitende, allevnende.
45. Og hvis Allah skulle ta menneskene fatt (med pinen) for de illgjerningene som de har
fortjent, ville Han ikke etterlatt en eneste bevegende skapning på jordens rygg. Men Han gir
dem utsettelse til en fastsatt frist. Når tiden er inne for deres fastsatte frist, så er Allah i
sannhet allseende overfor Sine tjenere.

Yāsīn
Kapittel: 36
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 41

Enheter: 5
Vers: 83

Del: 22 og 23

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Yā, Sīn (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Ved den visdomsfulle Koranen!
3. Sannelig, du er visselig av sendebudene,
4. (stø) på den rette veien.
5. Denne (Koranen) er den Allmektiges, den evig Nåderikes (Herrens) nedsendelse,
6. slik at du kan advare et folk hvis fedre ikke ble advart, så de er forsømmelige.
7. I sannhet, Vårt ord er fastslått (sant) over de fleste av dem, så aldri vil de tro.
8. Sannelig, Vi har satt jernkrager om halsen deres, som når dem til haken, så de må ha hodet
strakt opp.
9. Og Vi har satt en vegg foran dem og en vegg bak dem, og Vi har lagt dekke over dem
(øynene deres), så de intet ser.
10. Og det er det samme for dem om du advarer dem, eller om du ikke advarer dem, de vil
ikke tro.
11. Du kan kun advare ham som følger formaningen og frykter den mest Barmhjertige
(Herren) i det usette. Så bebud ham det gledelige budskapet om tilgivelse og en ærerik lønn.
12. Sannelig, Vi gir liv til de døde, og Vi fører ned alt det (de handlingene) som de har sendt i
forveien, og deres påvirkninger (som de har etterlatt seg), og Vi har omfattet alle ting i den
opplysende boken (den beskyttede tavlen).
13. Og framlegg for dem lignelsen om en bys (Antiokias) folk (som en historie), da det kom
til dem budbringere.
14. Vi sendte (først) til dem to (sendebud), men de forsverget dem begge, så styrket Vi (dem
begge) med et tredje (sendebud), og alle de tre sa: «Sannelig, vi er blitt sendt til dere.»
15. Byens folk sa: «Dere er ikke noe annet enn vanlige mennesker som oss, og den mest
Barmhjertige (Herren) har ikke åpenbart noe som helst, dere bare lyver!»
16. Sendebudene sa: «Herren vår vet svært vel at vi i sannhet er blitt sendt til dere,
17. og det påligger oss ikke noe annet enn å videreformidle budskapet helt klart.»

18. Byens folk sa: «Det har nådd oss vanskjebne ved dere; hvis dere i sannhet ikke gir dere,
vil vi visselig steine dere, og dere vil i visshet bli rammet av en smertelig pine fra oss!»
19. Sendebudene sa: «Vanskjebnen deres er sammen med dere. Er det vanskjebne at dere blir
formanet? Faktisk er dere et folk som overskrider grensen.»
20. Og det kom en mann løpende fra den ytterste enden av byen. Han sa: «Å, mitt folk! Følg
sendebudene!
21. Følg slike som ikke ber dere om noen lønn, og som er rettledet.
22. Og hva er i veien med meg at jeg ikke skulle tilbe Ham som har skapt meg, og Ham som
dere alle skal bli brakt tilbake til?
23. Skulle jeg istedenfor Ham holde slike som tilbedelsesverdige hvis forbønn ikke ville
gagne meg, og som ei heller kunne redde meg hvis den mest Barmhjertige (Herren) skulle ha
til hensikt å la noen smerte nå meg?
24. Sannelig, da ville jeg ha vært i soleklar villfarelse.
25. Sannelig, jeg har antatt troen på Herren deres, så lytt (nøye) på meg!»
26. (De vantro sendte ham i martyrdøden), så ble det sagt (til ham): «(Kom!) Stig inn i
paradiset!» Han sa: «Om bare folket mitt visste
27. at Herren min har tilgitt meg og inkludert meg blant de ærerike og nærstående.»
28. Og Vi sendte ikke noen hærskare (av engler) ned fra himmelen over folket hans etter ham,
og heller ikke kom Vi til å sende ned (engler for å tilintetgjøre dem).
29. Det (pinen deres) var ikke noe annet enn et eneste kraftig brak, og der og da ble de utslukt
(døde de som utbrent kull).
30. Akk! Ve over (de) menneskene! Det kom aldri et sendebud til dem uten at de
latterliggjorde ham.
31. Har de da ikke sett hvor mange generasjoner Vi har tilintetgjort før dem, og at disse ikke
vil vende tilbake til dem nå,
32. men at de alle sammen vil bli framstilt hos Oss?
33. Og et tegn for dem er den døde jorden, som Vi ga liv og brakte fram korn fra, så de spiser
av det.
34. Og Vi skapte på den daddelpalmers og druers hager, og Vi lot sprudle fram noen kilder på
den,
35. sånn at de kan spise av dens frukter, og det er ikke deres henders verk. Vil de da fortsatt
ikke vise takknemlighet?

36. Hellig er Han som skapte alle ting parvis – av det jorden lar vokse, og av livet deres
(menneskene) også, og av det de ikke kjenner til.
37. Og et tegn for dem er natten – (hvordan) Vi trekker ut dagen fra den, slik at de blir
værende i mørke.
38. Og solen vandrer alltid (uten å stoppe) mot sin fastsatte destinasjon, dette er den
Allmektiges, den Allvitendes (Herrens) forordning.
39. Og Vi har fastsatt månens (bevegelsers og rotasjons) faser, inntil den igjen blir som en
gammel, tørr gren av daddelpalmen (nymåne som viser seg for jordens beboere og fortsetter
sin gang videre som halvmåne og fullmåne).
40. Solen kan ikke innhente månen (ved å gi slipp på sin bane), og heller ikke kan natten
forbipassere dagen, og alle (stjerner og planeter) beveger seg i sine baner.
41. Og et tegn for dem er at Vi bar om bord fedrene deres (som var Adams barn) i den
fullastede arken (Noahs ark og berget dem).
42. Og Vi har skapt for dem lik den (arken mange andre befordringer), som de kan stige om
bord i.
43. Og hvis Vi vil, kan Vi drukne dem; da vil de ikke ha noen å rope på om hjelp, og ei heller
vil de kunne bli berget,
44. unntatt som nåde fra Oss, og (det er) en fordel til en bestemt tidsfrist.
45. Og når det sies til dem: «Frykt den (pinen) som er foran dere, og den som er bak dere, slik
at dere må bli vist nåde!».
46. Og det kommer ikke et eneste tegn til dem av deres Herres tegn uten at de vender seg bort
fra det.
47. Og når det blir sagt til dem: «Gi (for Allahs sak) av det som Allah har forsynt dere med!»,
sier de vantro til de troende: «Skal vi bespise den (fattige), som Allah kunne ha bespist (selv)
hvis Han ville? Dere er i (hjemfalne til) soleklar villfarelse.»
48. Og de sier: «Når vil så dette løftet (om den ytterste dag) bli oppfylt, hvis dere er
sannferdige?»
49. De avventer ikke noe annet enn et eneste kraftig brak, som vil ta dem fatt (helt plutselig)
mens de krangler med hverandre.
50. Da vil de ikke være i stand til å sette opp testament og ei heller til å vende tilbake til sin
familie.
51. Og da det (igjen) blåses i dommedagsbasunen, vil de med det samme komme ut av
gravene og løpe mot Herren sin.

52. De vil si (av å se innsamlingens dags skrekkelige omveltninger): «Akk, ve oss! Hvem har
fått oss til å stå opp fra våre sovesteder?» Denne (gjenopplivningen) er jo det som den mest
Barmhjertige (Herren) lovet, og sant sa sendebudene.
53. Det vil kun være et eneste kraftig brak, så vil de med det samme alle sammen bli framstilt
hos Oss.
54. Så i dag vil det ikke bli gjort noe som helst ondskapsfullt mot noen sjel, og ikke vil dere få
noen belønning unntatt for de handlingene dere pleide å utføre.
55. Sannelig, paradisets beboere vil i dag være opptatt med å nyte sine yndlingsaktiviteter
(åndelige besøk, bevertning, forherligelse av Allah og lovsang til Profeten صلى ﷲ عليه وسلم, og
mange andre velsignelser som de vil bli forært).
56. De og hustruene deres vil være i skyggefulle, behagende skygger tilbakelent på troner.
57. For dem vil det deri være frukt (av alle sorter), og for dem vil det være (tilgjengelig) hva
de enn måtte be om.
58. «Fred (være med dere)!» vil være ordet fra den evig Nåderike Herren.
59. «Og å, dere syndere! Fjern dere i dag (fra de fromme)!
60. Å, dere Adams barn! Sluttet da ikke Jeg en pakt med dere om at dere ikke skulle tilbe
Satan – sannelig, han er for dere en soleklar fiende –,
61. og alltid tilbe Meg alene? Dette er den rette veien.
62. Og uten tvil, han har forvillet et stort antall av dere. Hadde dere da ikke forstand?
63. Dette er det helvete som dere er blitt lovet hele veien.
64. Tre inn i det helvete i dag fordi dere viste vantro!»
65. I dag vil Vi sette segl på munnen deres, og hendene deres vil tale til oss, og føttene deres
vil bevitne om de handlingene de pleide å utføre.
66. Og hvis vi ville, kunne Vi ha utvisket øynene deres helt. Så hadde de løpt på veien, men
hvordan kunne de ha sett?
67. Og hvis Vi ville, kunne Vi ha misdannet dem på bostedene deres. Da kunne de ikke ha
maktet å gå fram og ei heller å vende tilbake.
68. Og den som Vi gir en lang levealder til, snur Vi tilbake (mot barndom og svakhet) i styrke
og sinnelag. Har de da ikke forstand?
69. Og Vi har ikke lært ham (den høyaktede Profeten  )صلى ﷲ عليه وسلمdikting, og ei heller er det
hans ære passende. Denne (skriften) er kun formaning og en opplysende Koran,

70. slik at han kan advare den som er levende, og for at ordets grunn kan bli fastslått over de
vantro.
71. Har de da ikke sett at Vi for dem skapte kveg blant Våre (skapninger), som Vi skapte med
Vår allmakts hender, og at de er eierne deres?
72. Og Vi underordnet dem kveget, noen av dem er befordringene deres og de spiser noen av
dem.
73. Og det er for dem andre fordeler i kveget, og drikke. Hvorfor viser de ikke takknemlighet?
74. Og de holder avgudsstatuene som tilbedelsesverdige utenom Allah, i håp om at de vil bli
hjulpet.
75. Avgudsstatuene makter ikke å hjelpe dem, og disse (vantro og flergudsdyrkerne) vil være
deres (avgudsstatuenes) hærskare, som vil bli brakt sammen (inn i helvete).
76. Måtte ikke deres ord gjøre deg trist. Sannelig, Vi vet svært vel alt det de skjuler, og alt det
de synliggjør.
77. Har da ikke mennesket sett at Vi skapte ham av en sammensmeltet dråpe? Men fortsatt er
han blitt en åpenbar kranglefant!
78. Og han begynte å framlegge lignelser for Oss og glemte (sannheten om) sin skapelse. Han
sier: «Hvem skal da gi liv til bein når de har råtnet helt?»
79. Si: «Han vil gi dem liv, Han som skapte dem for første gang. Og Han er allvitende om
enhver skapning,
80. Han som skapte ild av det grønne tre for dere, så dere nå tenner ild ved det.
81. Og skulle da ikke Han som har skapt himlene og jorden, evne å skape deres like (på nytt
igjen)?» Hvorfor ikke? Han er den høyeste Skaperen, den Allvitende.
82. Hans (skapings) befaling, når Han har til hensikt (å skape) noe, er kun at Han sier til det:
«Bli!», og med det samme blir det til (eksisterende eller synlig og fortsetter å være og bli til).
83. Hellig er Han i hvis (allmakts) hånd kongemakten over alle ting er, og til Ham skal dere
bli brakt tilbake.

De som er stilt i rekker
Kapittel: 37
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 56

Enheter: 5
Vers: 182

Del: 23

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved de gruppene som er stilt i rekker rad etter rad,
2. og så ved de gruppene som driver med seg skyene,
(2. og så ved de flokkene som strengt irettesetter,)
3. og så ved de gruppene som nevner Allahs ihukommelse.
(3. og så ved de gruppene som resiterer Koranen.)
4. Sannelig, deres tilbedelsesverdige Herre er Én,
5. Herren over himlene og jorden og alt det (skapte) som mellom dem begge er, og Herren
over ethvert punkt av soloppgangen.
6. Sannelig, Vi har forskjønnet verdens himmel (den første himmelsfæren, himmelrommet)
med stjerners og planeters forskjønnelse
7. og gjorde (dem) sikker mot enhver oppsetsig djevel.
8. De (djevlene) kan ikke avlytte det øvre himmelske universet, og de blir angrepet (med
ildkuler) fra alle kanter
9. for å jages vekk, og dem venter en evigvarende pine.
10. Men hvis en (av djevlene) klarer å snappe opp noe (englenes ord), så blir en glødende
lyssterk ildkule satt etter ham.
11. Spør dem: Er det de som er hardest (og vanskeligst) å skape, eller det Vi har skapt (i det
himmelske universet)? Sannelig, Vi skapte dem fra en klistrete leire.
12. Men du undrer deg, og de gjør narr.
13. Og når de blir formant, godtar de ikke formaningen.
14. Og når de ser et tegn, latterliggjør de
15. og sier: «Dette er ikke noe annet enn soleklar magi.
16. Når vi er døde og blir jord og (oppråtnede) bein, vil vi da virkelig bli gjenoppvekket (til
live på nytt),
17. og vil også våre henfarne fedre (bli gjenoppvekket)?»

18. Si: «Ja, og dere vil bli fornedret også!»
19. Det vil kun være en eneste refs (av et heftig skrik), så vil alle plutselig (stå opp og)
begynne å se.
20. Og de vil si: «Akk, nå er vi ille ute! Dette er jo lønnens dag.»
21. (Det vil bli sagt:) «(Ja!) Dette er den dommens dag som dere pleide å forsverge!
22. Samle dem alle sammen, de som bedrev ondskap, og kompanjongene og tilhengerne deres
og de (avgudene) som de pleide å tilbe,
23. istedenfor Allah alene, og før dem derpå til helvetes vei!
24. Og stans dem (ved broenI), de skal bli forhørt.»
25. (Det vil bli sagt til dem:) «Hva er i veien med dere, at dere ikke hjelper hverandre?»
26. Tvert imot! (Hva skal de hjelpe til med), i dag vil de selv stå med nakken bøyd.
27. Og de vil henvende seg til hverandre og spørre hverandre,
28. de vil si: «Sannelig, det var jo dere som pleide å komme til oss fra høyre side (dere sverget
deres dyreste eder på at dere fulgte sannheten)!»
29. De (lederne som forvillet dem) vil si: «Tvert imot! Dere var selv ikke troende.
30. Og vi hadde ikke noen autoritet (og kontroll) over dere; faktisk var dere selv opprørske
folk.
31. Over oss er vår Herres ord fastslått. Nå er vi de som får føle smaken (av pinen).
32. Vi villførte dere, sannelig, vi var selv villfarne!»
33. Den dagen vil de (alle) være like andelshavere i pinen.
34. Sannelig, det er slik Vi gjør mot synderne.
35. Sannelig, de var slik at når det ble sagt til dem: «Ingen er tilbedelsesverdig unntatt
Allah!», viste de hovmod
36. og sa: «Skal da vi forsake våre guder for en besatt poet?»
37. Tvert imot (han er verken besatt eller poet)! Han har kommet med den sanne (levemåten
[religionen]) og stadfestet (Allahs) sendebud.
38. Sannelig, dere vil få smake den smertelige pinen,
I

Med broen menes det «a|-|irāt». Dette er den broen som enhver må gå over på dommens dag for å komme seg
inn i paradiset; den er like tynn som et hårstrå og skarpere enn det skarpeste sverdet. Under den befinner helvetes
ild seg.

39. og dere vil ikke bli lønnet for noe annet enn det dere pleide å bedrive.
40. Men derimot Allahs (opphøyde og utvalgte) tjenere som har oppnådd frihet (fra sitt eget
jeg og dets onde begjær),
41. disse, for dem er det fastsatt en særskilt forsyning (om morgenen og aftenen),
42. (alle mulige) frukter, og de vil bli æret og ansett,
43. (boende) i lykksalighetens og behagelighetens hager,
44. sittende på troner overfor hverandre (vil de skinne strålende fram),
45. det vil gå overfylte begre rundt dem av (hellig) drikke,
46. som vil være svært hvit, ytterst deilig for dem som drikker,
47. det vil ikke være noen skade eller svimmelhet i den, og ei heller vil de miste balansen av
(å drikke) den.
48. Og hos dem vil det være (sitte) paradisjomfruer, som holder blikket senket og har store,
vakre øyne,
49. (i hvit og fager farge vil de se ut) som om de er egg velbevarte mot all slags støv.
50. Så vil de (paradisets beboere) henvende seg til hverandre og spørre hverandre (om deres
velvære).
51. En taler blant dem vil si (til en annen): «Det var en bekjent av meg (som var fornekter av
det hinsidige).
52. Han pleide å si (til meg): 'Er du også av dem som tror fullt forvisset (på) og stadfester
(det)?
53. At når vi er døde og er blitt jord og knokler, skal vi da (i den tilstanden) få lønn
(belønning eller pine for våre handlinger)?'»
54. Han (paradisets beboer) vil si: «Vil dere kikke ned og se (hvilken tilstand han befinner seg
i nå)?»
55. Så vil han kikke ned og finne ham midt i helvete.
56. Han vil si (til ham): «Ved Allah! Det var like før du ruinerte meg også!
57. Men hadde det ikke vært for min Herres gunst, ville jeg også (sammen med deg) ha vært
av dem som blir brakt fram (for pinen).»
58. (Paradisets beboere vil spørre av glede:) «Vi skal vel ikke dø nå,
59. unntatt vår første død (som vi har smakt på og kommet hit), og heller ikke vil vi bli pint?»

60. Sannelig, dette er den kjempemessige seieren!
61. For en slik (seier) bør de som strever, streve.
62. Er vel (evighetens) bevertning best eller Zaqqōm-treet?
63. Sannelig, Vi har gjort det (treet) til en pine for de ondskapsfulle.
64. Sannelig, det er et tre som vokser ut fra helvetes underste bunn,
65. dets fruktkolber er som om det skulle være (stygge) djevlers hode.
66. De (helvetes beboere) må spise av det og fylle sin mage med det;
67. deretter, etter den (maten), vil det sannelig være glohett vann blandet (med sårvæske, som
vil etse bort tarmene) for dem.
68. Deretter (etter å ha spist) må de i sannhet vende tilbake til helvete (igjen).
69. Sannelig, de fant sine fedre villfarne,
70. og de løper i deres fotspor.
71. Og i sannhet, de fleste av dem før dem ble også forvillet.
72. Og uten tvil, Vi sendte også advarere til dem.
73. Så se hva enden ble for de advarte,
74. unntatt Allahs utvalgte og opphøyde tjenere.
75. Og i sannhet, Noah anropte Oss, så hvor herlig Vi er som svarer på anrop.
76. Og Vi berget ham og familien hans fra den svære lidelsen,
77. og Vi gjorde kun hans etterkommere til de overlevende.
78. Og Vi lot ham bli husket for alltid med gode ord av dem som kom senere (profeter og
samfunnene deres):
79. «Fred være med Noah i alle verdener!»
80. Sannelig, slik belønner Vi de åndelig fullkomne.
81. Sannelig, han var av Våre tjenere med fullkommen tro.
82. Deretter druknet Vi de andre.
83. Og sannelig, av Noahs parti var Abraham også

84. da han møtte opp hos Herren sin med et bevart og feilfritt hjerte.
85. Da han sa til faren sin (som egentlig var onkelen hans, men han kalte ham far fordi
onkelen hadde oppfostret ham) og folket sitt: «Hva for noe er det dere tilber?
86. Har dere til hensikt å oppdikte (falske) guder utenom Allah?
87. Hva er vel tanken deres om alle verdeners Herre?»
88. Abraham kastet et blikk på stjernene (for å forvirre dem)
89. og sa: «Jeg føler meg ikke frisk (og kan ikke være med dere til festivalen).»
90. Så de snudde ryggen til ham og gikk sin vei (til festivalen).
91. Så lusket Abraham bort til avgudene deres og sa: «Spiser dere da ikke?
92. Hva feiler det dere at dere ikke taler?»
93. Så angrep han dem ved å slå (og knuse) dem med sin fulle kraft.
94. Da kom folk løpende til ham (da de vendte tilbake fra festivalen).
95. Abraham sa (til dem): «Tilber dere disse (livløse steinene) som dere selv hogger ut,
96. enda Allah har skapt dere og alle deres verk?»
97. De sa: «Bygg en bygning for (å brenne) ham (opp), og kast ham i den flammende ilden!»
98. De forsøkte å framføre et knep mot Abraham, men Vi vanæret dem (fordi ilden forvandlet
seg til en blomsterhage).
99. Og da sa Abraham: «Jeg går til Herren min (utvandrer herfra), Han vil visselig vise meg
veien (så han utvandret til riket Levanten).
100. (Da han nådde fram til det hellige land, ba han en skuddbønn:) Herren min! Skjenk Du
meg en (sønn) av de rettskafne!»
101. Og Vi bebudet ham det gledelige budskapet om en overbærende sønn (Ismael).
102. Da han (Ismael) nådde den alderen da han kunne holde følge med ham rundt omkring, sa
Abraham: «Å, min sønn! Jeg har sett i en drøm at jeg slakter deg, så tenk grundig over hva du
mener.» Ismael sa: «Å, min far! Gjør (med en gang) det du blir befalt; hvis Allah vil, så vil du
finne meg av de tålmodige.»
103. Da begge hadde underkastet seg (Allahs vilje; begge overga seg til Herrens befaling) og
Abraham hadde lagt ham med pannen ned (hva som skjedde etterpå har ikke blitt beskrevet) –
104. og Vi ropte på ham: «Å, Abraham!

105. I sannhet, (hvor fortreffelig) du har bevist drømmen din sann.» Sannelig, slik belønner
Vi de åndelig fullkomne (derfor har Vi skjenket deg Vårt hjertenære vennskap).
106. Sannelig, dette var en soleklar, svær prøvelse.
107. Og Vi løskjøpte ham med et stort offer.
108. Og Vi lot ham bli husket for alltid med gode ord av dem som kom senere:
109. «Fred være med Abraham!»
110. Slik belønner Vi de åndelig fullkomne.
111. Sannelig, han var av Våre tjenere med fullkommen tro.
112. Og Vi bebudet ham det gledelige budskapet om Isak, en profet fra de rettskafne.
113. Og Vi velsignet ham og Isak, og blant deres etterkommere finnes de dydige og de som
klart gjør sin egen sjel ondt.
114. Og uten tvil, Vi viste velvilje mot Moses og Aron.
115. Og Vi berget dem begge og deres folk fra den svære lidelsen,
116. og Vi hjalp dem, så de ble seierherrene.
117. Og Vi ga dem begge den innlysende og opplysende skriften (toraen),
118. og rettledet dem begge på den rette veien.
119. Og Vi lot ham bli husket for alltid med gode ord av dem som kom senere:
120. «Fred være med Moses og Aron!»
121. Sannelig, slik belønner Vi de åndelig fullkomne.
122. Sannelig, de var begge av Våre tjenere med fullkommen tro.
123. Og sannelig, Elias var av sendebudene,
124. da han sa til folket sitt: «Frykter dere da ikke (Allah)?
125. Tilber dere (avgudsstatuen) Baal, og gir slipp på den beste Skaperen,
126. Allah, Herren deres og deres henfarne fedres Herre?»
127. De (Baalbeks folk) forsverget Elias, og de vil bli brakt fram (til helvetes pine).
128. Unntatt er Allahs utvalgte tjenere.

129. Og Vi lot ham bli husket for alltid med gode ord av dem som kom senere:
130. «Fred være med Elias!»
131. Sannelig, slik belønner Vi de åndelig fullkomne.
132. Sannelig, han var av Våre tjenere med fullkommen tro.
133. Og sannelig, Lot var av sendebudene,
134. da Vi berget ham og familien hans, alle sammen,
135. unntatt den gamle damen som var av de gjenværende,
136. og deretter utslettet de andre.
137. Og sannelig, dere passerer forbi dem (deres byer lagt i ruiner når dere reiser fra Mekka til
Levanten) både om morgenen
138. og om natten; eier dere fortsatt ikke vett nok?
139. Og sannelig, Jonas var av sendebudene,
140. da han løp til det fullastede skipet.
141. Da (skipet satt fast i en virvelstrøm), kastet de lodd, og han tapte (loddkastet, navnet hans
ble trukket, og han ble av den grunn kastet ut i havet).
142. Derpå slukte hvalfisken ham, mens han (selvbebreidende) angret.
143. Hvis han ikke hadde vært av dem som forherliger (Allahs) hellighet,
144. ville han ha forblitt i magen dens (hvalfiskens) til den dag da folk blir gjenoppvekket (fra
gravene).
145. Så kastet Vi ham opp på en vid slette (havstranden), enda han var syk,
146. og Vi fikk en gresskarbusk til å vokse over ham.
147. Og Vi sendte ham til hundretusen, eller flere (til byen Ninives folk i Assyrerriket),
148. og de antok troen (etter å ha sett pinens tegn), så Vi lot dem nyte medgangen en tid.
149. Bare spør disse (Mekkas vantro): Er det slik at for din Herre er det døtre, mens det for
dem er sønner?
150. Eller har Vi skapt engler som kvinner, og var de til stede (på det tidspunktet)?
151. Hør! Sannelig, de sier (dette) av sine oppdiktede løgner:

152. «Allah har avlet barn!», og sannelig, de er løgnere.
153. Har han foretrukket døtre framfor sønner (Mekkas vantros trosoverbevisning blir
tilbakevist ved deres egen tankegangs språk)?
154. Hva feiler det dere, hva slags rettferd er dette?
155. Fordyper dere dere da ikke grundig i tankene?
156. Har dere et soleklart bevis (på deres tankegang og ideologi)?
157. Så kom med skriften deres, hvis dere er sanne!
158. Og de har (til og med) funnet på et slektskapsforhold mellom Allah og dsjinnene, enda
dsjinnene vet svært godt at de i sannhet vil bli framstilt (i Allahs rettssal).
159. Helligere er Allah enn det de ytrer.
160. Unntatt er Allahs utvalgte og opphøyde tjenere (de er ikke av disse som sier slikt).
161. Dere og de (avgudsstatuene) som dere tilber,
162. dere kan ikke villede noen mot Allah,
163. unntatt den som skal falle i ilden.
164. Og (englene sier): «Alle av oss har en fastsatt grad,
165. og sannelig, vi er de som står i rekker,
166. og sannelig, vi er de som forherliger (Allahs) hellighet.»
167. Og disse pleide visselig å si:
168. «Hvis vi hadde hatt hos oss en formaning (formanings skrift) fra de henfarne,
169. ville vi nok ha vært Allahs opphøyde tjenere.»
170. Men nå er de blitt fornektere av den (Koranen), snart vil de få vite (om sin ende).
171. Og uten tvil, ordet Vårt er blitt utstedt om Våre sendebud fra før;
172. i sannhet, det er de som vil bli hjulpet,
173. og sannelig, det er Vår hærskare som vil være seierherrene.
174. Vend bort oppmerksomheten din fra dem for en tid.
175. Og hold (konstant) øye med dem, snart vil de få se (sin ende).

176. Ber de om å få framskyndet pinen Vår?
177. Men når den (pinen) stiger ned foran dem, hvor ille vil ikke morgenen til de advarte
være?
178. Og vend bort oppmerksomheten din fra dem for en tid.
179. Og hold (konstant) øye med dem, snart vil de få se (sin ende).
180. Helligere er Herren din, Herren over all ære, enn det (de ordene) de ytrer.
181. Og fred være med alle sendebudene!
182. Og all lovprisning er for Allah alene, Herren over alle verdener.
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I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ßād (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
Ved Koranen, som er full av formaningen!
2. Men de vantro er (fanget) i hovmodighet og fiendskap (mot Vår elskede Profet
)صلى ﷲ عليه وسلم.
3. Hvor mange generasjoner utslettet Vi ikke før dem, og de begynte å anrope (ved å se
pinen), enda det ikke var tid for befrielse?
4. Og de forundret seg over at det kom en advarer fra deres egen midte til dem, og de vantro
sa: «Dette er en magiker, en løgnhals!
5. Har han gjort alle gudene til en eneste tilbedelsesverdig Herre? Sannelig, dette er en svært
underlig ting.»
6. Og høvdingene deres reiste seg og gikk sin vei (fra samlingen til den sjenerøse Profeten
 صلى ﷲ عليه وسلمhjemme hos onkelen hans Abō >ālib) mens de sa (til resten): «Gå, dere også, og
vær stø på føttene i (å dyrke) gudene deres. Sannelig, dette er en ting som har en baktanke.
7. Vi har ikke hørt om dette (trosoverbevisningen om Allahs Enhet) i den siste troen
(kristendommen eller stammen Qorayshs tro), dette er kun en oppdiktet løgn.
8. Har denne formaningen (Koranen) blitt åpenbart kun til ham, av oss alle?» Faktisk er de
(fanget) i tvil om Min formaning, faktisk har de ikke enda følt Min pines smak.
9. Har de din Herres nådes skatter, Han som den Allmektige, Skjenkeren er?
10. Eller har de kongemakten over himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er?
(Hvis ja!) Da bør de binde rep og klatre opp (til himmelen).
11. Det er en mindreverdig hær av (de vantros) hærer som kommer til å lide et knusende
nederlag her.
12. Før dem forsverget også Noahs folk og ‛Ād og farao med det mektige herredømmet (eller
han som pinte folk på stakene),
13. og Thamōd og Lots folk og Eykahs folk (Jetros folk, beboere av området med fyldige og
tette trær) også (alle forsverget). Disse var de store armeene.
14. Enhver (av disse) forsverget sendebudene, og så ble Min pine uunngåelig (for dem).
15. Og alle disse venter ikke noe annet enn et eneste kraftig brak, som ikke vil ha noen
utsettelse.

16. Og de sier: «Herren vår! Framskynd med å gi oss vår andel før oppgjørets dag!»
17. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمFortsett å vise tålmodighet med alt det de sier, og
kom i hu Vår tjener David, som hadde stor kraft. Sannelig, han var alltid vendt mot Oss i
anger.
18. Sannelig, Vi underordnet ham fjellene, som forherliget (Allahs) hellighet sammen med
ham om aftenen og ved soloppgang,
19. og fuglene også, som holdt seg flokket sammen (hos ham), alle vendte seg til ham (i
underdanighet).
20. Og Vi styrket kongedømmet hans, og Vi tildelte ham visdom og en avgjørende talemåte.
21. Og har historien om dem med konflikten nådd deg, den gang de gikk inn i bedeværelset
(til David) ved å hoppe over muren?
22. Da de kom inn til David, ble han engstelig av dem. De sa: «Engst deg ikke! Vi er to parter
i en konflikt, den ene av oss har gjort urett mot den andre. Døm mellom oss med sannhet og
rettferdighet, og overskrid ikke grensen, og rettled oss til den rette veien.
23. Sannelig, dette er broren min, han har nittini sauer, og jeg har kun én sau, enda sier han:
'Gi den også til meg!', og han undertrykker meg i samtalen.»
24. David sa: «Han har gjort deg urett ved å kreve sauen din for å legge den til sauene sine.
Og sannelig, de fleste medeierne gjør urett mot hverandre, unntatt de som antar troen og
handler rettskaffent, men det er få av slike.» Og David tenkte at Vi hadde satt ham på prøve
(ved den konfliktsaken), og ba om tilgivelse fra Herren sin og falt på kne med ansiktet ned og
henvendte seg i anger.
25. Og Vi tilga ham, og sannelig, for ham er det særskilt nærhet hos Oss, og en høytstående
rang (i det hinsidige).
26. Å, David! Sannelig, Vi har gjort deg til (Vår) forvalter på jorden, så døm (eller regjer)
blant menneskene med sannhet og rettferd, og følg ikke din egen lyst, ellers så vil den
(følgingen) forville deg fra Allahs vei. Sannelig, de som blir villfarne fra Allahs vei, dem
venter det en streng pine fordi de har glemt oppgjørets dag.
27. Og Vi har ikke skapt himmel og jord og alt det som mellom dem begge er, uten mening og
en god grunn. Dette er tanken til de vantro (at skaperverket er uten mål og mening og en ren
tilfeldighet). For de vantro vil det være undergang ved helvetes ild.
28. Skulle Vi gjøre dem som antar troen og handler rettskaffent, like dem som anstifter ufred
på jorden, eller skulle Vi gjøre de gudfryktige like de ugudelige?
29. Denne skriften er velsignelsesfull som Vi har åpenbart for deg, sånn at de visdomsrike
skal fordype seg grundig i åpenbaringene dens og få fatt i formaningen.
30. Og Vi skjenket David (en sønn) Salomo. Hvor fortreffelig en tjener han var! I sannhet,
han var evig henvendt (til Oss) i anger.

31. Den gang raske fullblodshester ble framstilt for ham om aftenen,
32. sa han (skyldbetynget): «Jeg har satt kjærligheten til rikdom (hestene) foran min Herres
ihukommelse, helt til den (solen) har skjult seg i forhenget (nattens forheng)!»
33. (Salomo sa videre): «Bring dem (hestene) tilbake til meg!» Så hogget han av leggene og
halsen deres (med sverd; slik slaktet han sin kjærlighet for Allahs nærhet).
34. Og uten tvil, Vi satte Salomo på en test, idet Vi satte en (underlig skapt) kropp på tronen
hans. Deretter gjenvant han (kongedømmet).
35. Salomo sa ydmykt: «Herren min! Tilgi meg, og skjenk meg et slikt kongedømme som
ingen kan ha etter meg. Sannelig, Du er Skjenkeren!»
36. Så underordnet Vi ham vinden, som blåste mildt hvor han enn ønsket å komme seg,
37. og alle dsjinner (og demoner ble også underordnet ham), og enhver arkitekt og dykker,
38. og andre (dsjinner også) som var festet sammen i lenker.
39. (Allah sa:) «Dette er Vår skjenk! Vær gavmild (mot andre), eller hold (den) for deg selv,
intet oppgjør vil bli krevd (i begge tilfellene).»
40. Og sannelig, for ham er det særskilt nærhet hos Oss og (i det hinsidige) en høytstående
rang.
41. Og nevn Vår tjener Job, den gang han anropte Herren sin: «Satan har påført meg stor
lidelse og smerte!»
42. (Allah sa:) «Tramp med foten din på bakken! Her er en kald vannkilde for å bade og
drikke.»
43. Og vi skjenket ham (tilbake) familien hans og like mange i tillegg sammen med dem, som
en særskilt nåde fra Oss og som en formaning for de visdomsrike.
44. Og (å, Job!), ta en lime av (hundre) kvister i hånden din, og slå med den (din hustru en
gang for å oppfylle eden din), og bryt ikke eden din. Sannelig, Vi fant ham standhaftig;
hvilken fortreffelig tjener Job var. Sannelig, han var evig henvendt (til Oss) i anger.
45. Og nevn Våre tjenere Abraham og Isak og Jakob, som var svært mektige og innsiktsrike.
46. Sannelig, Vi utvalgte dem for særskilt (særegen) ihukommelse av det hinsidige hjem.
47. Og sannelig, de er i Våre øyne blant de utvalgte og opphøyde og blant de mest likte
tjenerne.
48. Og nevn Ismael og Elisja og Esekiel. De var alle av de utvalgte.

49. Dette er den formaningen!I Og sannelig, de gudfryktige har en vakker bopel i vente,
50. som er Edens hager for evig opphold, som vil ha vidåpne porter for dem.
51. Deri vil de sitte tilbakelent på puter (på troner), deri vil de be (litt etter litt) om rikelig med
utsøkte frukter og (deilige) drikker.
52. Og hos dem vil det være jevnaldrende (anstendige paradisjomfruer) som har blikket
senket.
53. Dette er de velsignelsene som blir dere lovet til oppgjørets dag.
54. Sannelig, dette er Vår forsyning, som aldri vil ta slutt.
55. Dette (er for de troende)! Men sannelig, de oppsetsige venter det en svært elendig bopel.
56. (Det er) helvete, som de vil tre inn i, et forferdelig hvilested.
57. Dette (er pinen)! Så de bør smake den: kokende vann og sårvæske
58. og annen (pine) av samme type av forskjellige sorter.
59. (Helvetes voktere eller de som befinner seg i helvete fra før, vil si:) «Dette er en annen
flokk som stuper (inn i helvete) sammen med dere, det er ingen velkomst for dem. Sannelig,
de er også i ferd med å tre inn i helvete.»
60. De (nykommerne) vil si: «Tvert imot! Det er ingen velkomst for dere, det er dere som har
brakt dette til oss (vantro og pine)! (Dette er) et sørgelig tilholdssted.»
61. Videre vil de si: «Herren vår! Den som brakte dette (vantro og pine) til oss, øk pinen hans
i ilden til det dobbelte.»
62. Og de vil si: «Hva feiler det oss at vi ikke ser de personene (her) som vi regnet blant
verstingene?
63. Pleide vi å gjøre narr av dem (urettmessig), eller var det våre øyne som feilet (i å
gjenkjenne) dem (de omtaler de gudhengivne følgesvennene, som ‛Ammār, Khobāb, Soheyb,
Bilāl og Salmān)?»
64. Sannelig, det er visselig sant at helvetes folk vil krangle seg imellom.
65. Si: «Jeg er kun en advarer, og ingen er tilbedelsesverdig unntatt Allah, den Ene, den
Enerådende,
66. Herren over himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er, den Allmektige, den
mest Tilgivende.»
67. Si: «Den (oppstandelsens dag) er en svær underretning,
I
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68. som dere har vendt dere bort fra.
69. Jeg hadde ikke (av meg selv) noen kunnskap om det øvre himmelske universets
forsamling (englene) den gang de holdt diskusjoner (om Adams skapelse).
70. Det åpenbares kun for meg (av Allah) at jeg er en soleklar advarer.»
71. (Kom i hu den tid) da Herren din sa til englene: «Jeg er i ferd med å skape en menneskelig
organisme av (fuktig) leire.
72. Når Jeg fullkommengjør ham (hans ytre) og blåser Min (strålende) ånd i ham (hans indre),
så fall ned for ham knelende med ansiktet ned i respekt.»
73. Og englene knelte med ansiktet ned i respekt for ham samtidig alle sammen,
74. unntatt Iblīs (Satan). Han viste hovmod (overfor profetskapets verdighet) og ble en av de
vantro.
75. Allah sa: «Å, du Iblīs (Satan)! Hva hindret deg i å knele med ansiktet ned i respekt for
denne (fornemme personligheten), som Jeg selv skapte med Min (sjenerøse) hånd? Viste du
hovmod (overfor ham), eller var (anså) du (deg selv som) av de høyerestående?»
76. Satan (sammenlignet seg selv med profeten Adam og) sa: «Jeg er bedre enn ham! Du
skapte meg av ild, mens Du skapte ham av leire.»
77. Allah sa: «Kom deg ut herfra (for syndig uforskammethet mot profetskapet)! Sannelig, du
er utstøtt!
78. Og sannelig, Min forbannelse vil være over deg til dommens dag!»
79. Satan sa: «Herren min! Gi meg frist (for å leve) til den dag de gjenoppvekkes fra
gravene.»
80. Allah sa: «(Av gårde med deg!) Sannelig, du er av dem som har fått frist
81. til den dags tid som er fastsatt (og kjent).»
82. Satan sa: «Ved Din ære! Jeg kommer visselig til å forville dem alle sammen,
83. unntatt dem av Dine tjenere som er utvalgt og opphøyd.»
84. Allah sa: «Dette er sannheten, og Jeg sier sannheten,
85. at Jeg vil fylle helvete med deg og de av dem som følger deg (i den uforskammede
tankegangen), alle sammen.»
86. Si: «Jeg ber ikke om noen lønn fra dere for denne (forkynnelsen av sannheten), og ikke er
jeg av dem som later som.
87. Den (Koranen) er kun formaning for all verden!

88. Og dere vil etter kort tid få vite om dens sannhet.»

Flokkene
Kapittel: 39
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 59

Enheter: 8
Vers: 75

Del: 23 og 24

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Denne skriftens åpenbaring er fra Allah, den Allmektige, den mest Vise.
2. Sannelig, Vi har åpenbart for deg (denne) skriften med sannheten, så tilbe Allah alene ved å
vie Ham lydigheten og tilbedelsen din i oppriktighet.
3. (Si til folket): «Hør! Oppriktig lydighet og tilbedelse er for Allah alene!» Og de (vantro)
som holder andre (avgudsstatuene) som velyndere utenom Allah (sier for å rettferdiggjøre sin
avgudstilbedelse): «Vi tilber dem kun for at de skal bringe oss nær Allah!» Sannelig, Allah vil
dømme mellom dem i det de er uenige om. I sannhet, Allah rettleder ikke den som er en
løgner og svært utakknemlig.
4. Hvis Allah hadde hatt til hensikt å avle barn (for Seg), kunne Han ha utvalgt hvem Han enn
ville av Sine skapninger. Hellig er Han! Han er Allah, den Ene, den Enerådende.
5. Han har skapt himlene og jorden med en feilfri plan. Han vikler natten over dagen og vikler
dagen over natten, og Han har underordnet solen og månen (et system); enhver (stjerne og
planet) beveger seg (i sin bane) til en fastsatt tids grense. Ta dere i akt! Han er den Allmektige
(over hele systemet), den mest Tilgivende.
6. Han har skapt dere alle av en enkelt levende celle; deretter laget Han av den dens make. Og
så tilrettela Han åtte levende dyr i par for dere. Han former dere i deres mødres liv, fra en
skapingsfase til den neste skapingsfasen i rekkefølge, (Han fullfører denne prosessen) i tre
mørke lag. Dette er Allah, Herren deres! Ham tilhører all kongemakt, ingen er
tilbedelsesverdig unntatt Han. Hvor er det dere blir vendt bort hen (etter å ha fått vite om disse
skapingens skjulte realiteter)?
7. Hvis dere viser vantro, så er Allah uavhengig av dere, og Han liker ikke vantro (og
utakknemlighet) av Sine tjenere. Men hvis dere viser takknemlighet, liker Han det, og ingen
byrdebærer vil bære på noen andres byrde. Deretter må dere vende tilbake til Herren deres; så
vil Han underrette dere om de handlingene dere pleide å bedrive. Sannelig, Han er allvitende
om det som er (skjuler seg) i brystet.
8. Og når mennesket hjemsøkes av noen smerte, anroper han Herren sin vendt fullstendig til
Ham. Når Allah deretter tildeler ham en velsignelse fra Seg, glemmer han den (smerten) som
han før pleide å be skuddbønn mot, og så begynner han å sette (avgudsstatuer som) likestilte
med Allah, sånn at han kan forville (andre) fra Hans vei også. Si: «(Å, du vantro!) Dra litt
(verdslig) nytte i din vantro. Sannelig, du er av helvetes beboere!»
9. (Er) vel denne (flergudsdyrkeren bedre eller den troende) som faller på kne med ansiktet
ned og står i tilbedelse i nattens stunder, frykter det hinsidige og håper på sin Herres nåde? Si:
«Kan vel de som eier viten, og de som ikke eier viten, være like?» Formaningen blir godtatt
kun av de visdomsrike.

10. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi (på vegne av Meg): «Å, Mine tjenere, som har antatt troen,
omfavn gudfryktighet for Herren deres. Slike som er åndelig fullkomne i denne verden, har en
utmerket lønn i vente. Og Allahs jord er vidstrakt! Sannelig, de tålmodige vil få sin lønn fullt
ut uten å bli målt.»
11. Si: «Det er meg befalt å tilbe Allah med oppriktig lydighet og hengivenhet for Ham alene.
12. Og det ble meg befalt å være den første muslimen (blant alle Hans skapninger).»
13. Si: «Jeg frykter en mektig dags pine hvis jeg skulle være min Herre ulydig.»
14. Si: «Jeg tilber Allah alene ved å vie min levemåte (religion) oppriktig til Ham.
15. Så tilbe hva dere enn vil utenom Allah!» Si: «Sannelig, taperne er de som påfører sin sjel
og sine familier tap på oppstandelsens dag. Husk! Det er det soleklare tapet!»
16. For dem vil det være over dem skyer av ild (som baldakin), og under dem vil det være et
gulv av ild. Dette er den (pinen) som Allah skremmer Sine tjenere med: «Å, Mine tjenere,
frykt alltid Meg!»
17. Og de som avholder seg fra å tilbe avgudsstatuene og holder seg inderlig vendt til Allah,
for dem er det gledelige budskapet. Så bebud Mine tjenere gledens melding,
18. dem som lytter grundig etter det som blir sagt, så følger de det beste ved det. Disse er de
som Allah har rettledet, og disse, de er de visdomsrike.
19. Den som pinens befaling er blitt gjort sant over – kan vel du redde ham som er blitt satt i
helvete (for alltid)?
20. Men de som frykter Herren sin, dem venter det høye palasser (i paradiset), som det vil
være høye saler bygget over, og som det vil flyte elver under. Dette er Allahs løfte! Allah
bryter aldri løftet Sitt.
21. (Å, du menneske!) Har du da ikke sett at Allah nedsendte vann fra himmelen og så lot dets
kilder renne på jorden? Deretter frambringer Han ved det avling som har forskjellige farger,
deretter (vokser den og) blir tørr, så ser du den gulne (etter modning); deretter gjør Han den til
strå i stykker. Sannelig, i dette er det formaning for de visdomsrike.
22. Vel, den hvis bryst Allah gjør vidt for islam, han er i (erverver) lyset fra Herren sin. (I
motsetning til) det venter (det) fordervelse for dem hvis hjerte er blitt forherdet mot Allahs
ihukommelse (blitt fratatt evnen til å dra nytte av den).
23. Allah har nedsendt det beste ord, som er en skrift hvis innhold (ordning og mening) er i
harmoni med hverandre, og (dens vers) blir gjentatt gang på gang, den sender et hårreisende
skjelv i dem som frykter Herren sin. Deretter blir huden og hjertet deres myke (og i en strøm
av tårer fortaper de seg) i Allahs ihukommelse. Dette er Allahs rettledning, Han rettleder
hvem Han enn vil, ved den. Og den Allah lar fare vill, for ham finnes ingen rettleder.

24. Vel, (hvordan vil det stå til med) ham som prøver å forsvare ansiktet sitt mot den
grusomme pinen (av ilden) på oppstandelsens dag (mens begge hendene hans er bundne)? Og
til slike ondskapsfulle vil det bli sagt: «Føl nå på smaken av de illgjerningene som dere pleide
å bedrive!»
25. De som var før dem, forsverget også (sendebudene), så pinen kom over dem fra et hold de
ikke ante.
26. Og Allah lot dem smake nedverdigelse i jordelivet, men det hinsidiges pine er i sannhet
langt større, om de bare visste.
27. Og i visshet, Vi har i denne Koranen belyst alle slags lignelser for menneskeheten (for å
tydeliggjøre for dem), slik at de må få fatt i formaningen.
28. Koranen er på arabisk (som er et mer klart og kommunikativt språk enn alle andre språk),
hvori det ikke er noen skjevhet, slik at de må omfavne gudfryktigheten.
29. Allah har framlagt en lignelse: En mann (slave) er eid av flere medeiere, som har dårlige
manerer og krangler seg imellom. Og på den andre siden er det en slik mann som er kun én
manns slave. Kan vel disse to være sammenlignbare? All lovprisning er for Allah alene! Men
de fleste av dem vet ikke (kjenner ikke til sannheten om troen på Allahs Enhet).
30. (Kjære ærverdige elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, du skal dø (kun for å smake den), men de
vil i sannhet også dø (for den evige fordervelsen; deretter vil det være verdt å se forskjellen
mellom begges død)!I
31. Deretter, sannelig, vil dere krangle dere imellom på oppstandelsens dag hos Herren deres
(den ene flokken vil si til den andre: «Dere hindret oss fra å begripe profetskapets rang og
ære!», men de vil få til svar: «Nei, dere var selv uhellsvangre og villfarne.»)
32. Hvem er vel mer ondsinnet enn den som lyver om Allah og forsverger sannheten når den
har kommet til ham? Er det ikke i helvete de vantros oppholdssted er?
33. Og den som kommer med sannheten, og den som stadfester den, disse, de er de
gudfryktige,
34. for dem venter det alt det de begjærer (av velsignelser) hos Herren deres, dette er de
åndelig fullkomnes belønning,
35. for at Allah skal fjerne de feiltrinnene som de begikk, fra dem og gi dem belønningen
deres for de fromme handlingene som de pleide å utføre.

I

På samme måte som det ble konstatert i vers 39:29 at de to nevnte personenes tilstand ikke kan være den
samme noen gang, blir det sagt at Hans Høyhets  صلى ﷲ عليه وسلمbortgang og andres død aldri kan være lik eller
sammenlignbar. Det vil være en stor forskjell på tilstandene. Denne lignelsen ble framlagt av den grunn at tanken
om å tro at man er likeverdig eller jevnstilt med Hans Nåde صلى ﷲ عليه وسلم, skulle bli tilbakevist helt. Én eiers slave
forble i god og bevart stand, mens flere ondsinnede eieres slave ble ruinert. Det verset forklarer, er følgende:
«På samme måte er du, Vår kjære elskede, én eiers mest høyerestående tjener, og aller kjæreste og mest
nærstående Sendebud, derfor vil Han bevare deg vel i enhver tilstand, mens disse vantro er fortapt i flerguderiets
åk, så avgudene deres vil føre dem til den evige fordervelsen som seg selv.»

36. Er da ikke Allah mer enn nok for Sin (mest nærstående) tjener (den høyaktede Profeten
Mohammad  ?)صلى ﷲ عليه وسلمDe (vantro) skremmer deg med de (avgudsstatuene som de tilber)
utenom Allah. Og den Allah lar fare vill (på grunn av hans fornektelse av sannheten), for ham
finnes ingen rettleder.
37. Og den Allah rettleder, kan ingen forville! Er ikke Allah allmektig, Herren over
gjengjeldelse?
38. Og hvis du spør dem: «Hvem har skapt himlene og jorden?», vil de visselig si: «Allah!»
Si: «Vel, si meg, de avgudsstatuene som dere tilber utenom Allah, hvis Allah skulle ha til
hensikt å påføre meg noen smerte, kan da vel de (avgudsstatuene) fjerne Hans (sendte)
smerte? Eller om Han skulle ha til hensikt å skjenke meg nåde, kan da vel de (avgudsstatuene)
stanse Hans (sendte) nåde?» Si: «Allah er mer enn nok for meg! De som setter sin lit til noen,
forlater seg på Ham alene.»
39. Si: «Å, mitt folk! Fortsett å handle på deres sted, jeg handler (på mitt sted), og snart vil
dere få vite (hva enden blir),
40. hvem som vil bli hjemsøkt av pinen, som vil gjøre ham nedverdiget, og hvem det
nedstiger en evinnelig pine over.»
41. Sannelig, Vi har åpenbart skriften med sannheten for menneskene (menneskenes
rettledning) for deg. Hvis noen får fatt i rettledningen, er det for hans eget beste. Og den som
blir forvillet, er blitt forvillet til belastning for seg selv. Og du er ikke ansvarlig for dem.
42. Allah tar bort sjelen ved deres tid for død, og den (sjelen) hvis død ikke har kommet enda,
i deres søvn. Så stanser Han den sjelen som dødens befaling er blitt utstedt for, mens Han lar
andre sjel være til en fastsatt tidsfrist. Sannelig, i dette er det flere tegn for det folk som
funderer dypt.
43. Holder de andre (avgudsstatuer) som forbedere mot Allahs tillatelse? Si: «Selv om de ikke
skulle være eiere av noe som helst og ei heller eie forstand?»
44. Si: «All (tillatelse til) forbønn tilhører Allah alene (som Han har forbeholdt Sine
nærstående tjenere), Ham tilhører kongemakten over himlene og jorden. Deretter skal dere bli
brakt tilbake til Ham.»
45. Og når Allah blir nevnt alene, da blir deres hjerte som ikke tror på det hinsidige, snørt
sammen i avsky. Men når de (avgudsstatuene som de tilber) utenom Allah, blir nevnt, blir de
plutselig så glade.
46. Si ydmykt: «Å, Allah! Opphaveren til himlene og jorden! Allviteren om det usette og det
synlige! Du vil dømme mellom tjenerne Dine om det (de affærene) som de pleide å være
uenige om!»
47. Og hvis de ondsinnede hadde eid alt (rikdom og eiendom) som på jorden er, og (fått) like
mye i tillegg til det, ville de ha gitt det som løsepenger (for befrielse) mot den grusomme
pinen på oppstandelsens dag. Og det vil bli synliggjort for dem (en slik pine) fra Allah som de
ikke engang kunne forestille seg.

48. Og det vil bli synliggjort for dem (alle) de illgjerningene som de har begått, og den (pinen)
som de pleide å gjøre narr av, vil omslutte dem.
49. Når mennesket blir rammet av noen lidelse, anroper han Oss. Når Vi deretter viser ham
gunst fra Oss, sier han: «Denne gunsten har jeg fått kun på grunn av (min) kunnskap og
planlegging!» Tvert imot! Det er en test, men de fleste av dem vet det ikke.
50. I sannhet, dette pleide også de som var før dem, å si, så alt det de fortjente, var dem til
ingen nytte.
51. Og de illgjerningene som de hadde fortjent, rammet dem, og de som handler ondskapsfullt
av disse, de vil bli rammet av de illgjerningene de har fortjent, og de kan ikke forhindre
(Allah).
52. Vet de da ikke at Allah utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil, og gjør den
trang (for hvem Han enn vil)? Sannelig, i dette er det flere tegn for dem som tror.
53. Si: «Å, Mine tjenere, som har klart å gjøre sin sjel urett! Mist aldri håpet om Allahs nåde!
Sannelig, Allah tilgir alle synder! Sannelig, Han er den mest Tilgivende, den evig Nåderike.
54. Og vend om i anger til Herren deres, og ha Ham som deres konsentrasjonsretning,I og
underkast dere Ham før pinen kommer over dere, for deretter vil dere ikke bli hjulpet.
55. Og følg den utmerkede (skriften) som er blitt åpenbart for dere av Herren deres, før pinen
kommer over dere overraskende mens dere intet aner.
56. (For at det ikke skal være sånn) at noen skal si: 'Akk! Ve meg for den mangel og
unnlatelse jeg viste i min plikt (lydighet) til Allah, og jeg var visselig av dem som gjorde
narr',
57. eller at noen skal si: 'Hvis bare Allah hadde rettledet meg, ville jeg visselig ha vært av de
gudfryktige!',
58. eller at noen skal si idet han ser pinen: 'Hvis jeg bare kunne ha vendt en gang tilbake til
verden, ville jeg ha blitt av de dydige.'»
59. (Herren vil da si:) «Jo, sannelig! Mine vers kom til deg, men du forsverget dem og viste
hovmod, og du ble av de vantro!»
60. Og på oppstandelsens dag vil du se dem som løy om Allah; ansiktet deres vil være
formørket. Er da ikke de hovmodiges oppholdssted i helvete?
61. Og Allah vil berge dem som omfavnet gudfryktigheten, ved å skjenke dem suksess. Ikke
noe grusomt vil berøre dem, og ei heller vil de være sørgmodige.
62. Allah er Skaperen av alle ting, og Han er alle tings formynder.

I

Kjernen i alle valg du tar i livet; ta ikke et eneste steg uten å ha i tankene hva som ville ha gjort Ham tilfreds.

63. Ham tilhører himlenes og jordens nøkler. Og de som fornekter Allahs åpenbaringer, det er
de som er taperne.
64. Si: «Å, dere uvitende! Ber dere meg om å tilbe noen andre enn Allah?»
65. Og uten tvil, dette er blitt åpenbart for deg og for de (profetene) som var (blitt sendt) før
deg: «(Å, du menneske!) Hvis du begår flerguderi, vil handlingene dine visselig gå tapt og du
visselig være av taperne.»
66. Derimot! Tilbe heller Allah alene, og bli av de takknemlige.
67. Og de har ikke verdsatt Allah slik som Han fortjener å bli verdsatt. Hele jorden vil være i
Hans håndgrep på oppstandelsens dag, og alle himmelsfærene vil være rullet opp i Hans høyre
hånd (allmakts grep). Hellig er Han, og langt mer høytstående enn det de likestiller Ham med.
68. Og det vil bli blåst i dommedagsbasunen, og alle i himlene og alle på jorden vil besvime,
unntatt den Allah vil. Deretter vil det bli blåst i dommedagsbasunen igjen, og de vil alle
plutselig stå opp og se seg om.
69. Og jorden (innsamlingssletten) vil skinne med sin Herres lys, og (enhvers) regnskapsbok
vil bli lagt på plass, og profetene og vitnene vil bli brakt fram, og dommen vil bli felt mellom
folk med rettferd og sannhet, og det vil ikke bli gjort noe ondskapsfullt mot dem.
70. Og enhver sjel vil få igjen fullt ut for dens handlinger; og Han vet svært vel alt det de gjør.
71. Og de som viste vantro, vil bli drevet til helvete flokkevis, helt til de kommer dit (helvete),
og dets porter vil bli åpnet, og dets voktere vil si til dem: «Kom ikke sendebudene til dere fra
deres egen midte, som resiterte for dere deres Herres åpenbaringer og advarte dere mot denne
deres dags møte?» De (helvetes beboere) vil si: «Jo, (de kom)!», men pinens ord vil være
fastslått over de vantro.
72. Det vil bli sagt til dem: «Gå inn gjennom helvetes porter! (Dere vil) være i det for alltid.
Hvor forferdelig de arrogantes oppholdssted er!»
73. Og de som viste frykt for Herren sin, vil bli drevet til paradiset flokkevis, helt til de
kommer dit (paradiset), og dets porter vil stå åpne (fra før), og dets voktere vil (hilse dem
velkomne med å) si: «Fred være med dere! Vær dere glade og frydefulle, tre inn i det for å
være her for alltid.»
74. Og de (paradisets beboere) vil si: «All lovprisning er for Allah alene, Han som har bevist
Sitt løfte sant for oss og gjort oss til paradisets jords arvtakere, slik at vi kan bosette oss hvor
vi enn måtte ville i paradiset.» Hvor fortreffelig deres lønn er som handler fromt.
75. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, du vil se englene i sirkler rundt omkring tronen, idet de
forherliger sin Herres hellighet med lovprisning, og dommen vil falle blant alle folk med
sannhet og rettferd, og det vil bli sagt: «All lovprisning er for Allah alene, Forsørgeren av alle
verdener!»

Tilgiveren
Kapittel: 40
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 60

Enheter: 9
Vers: 85

Del: 24

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Denne skriftens åpenbaring er fra Allah, den Allmektige, den Allvitende,
3. Tilgiveren av synd og Han som godtar angeren, som gir streng pine, Herren over
sjenerøsitet. Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han! Hos Ham er (alles) avslutning på ferden.
4. Ingen krangler om Allahs åpenbaringer unntatt dem som viser vantro. Måtte ikke deres
vandring rundt omkring i byene lede deg til misforståelse.
5. Før dem forsverget også Noahs folk og mange andre samfunn etter dem (sine sendebud).
Og ethvert samfunn hadde til hensikt å ta fatt (drepe eller fange) sendebudet sitt, og de
kranglet om grunnløse saker, sånn at de ved den (kranglingen) kunne gjøre sannheten
(sannhetens påvirkning) mislykket. Men så tok Jeg dem fatt (med pinen), og hvordan var vel
Min pine?
6. Og slik ble din Herres ord oppfylt mot dem som viste vantro. Sannelig, de er helvetes
beboere.
7. De (englene) som bærer tronen, og de som er rundt omkring den, de forherliger (alle) sin
Herres hellighet med lovprisning og tror på Ham og ber om tilgivelse for de troende (ved å be
ydmykt): «Herren vår! Du har omsluttet alle ting ved (Din) nåde og viten. Så tilgi dem som
vender om i anger og følger Din vei, og bevar dem for helvetes pine.
8. Herren vår! Før dem inn i Edens hager (for det evige livet), som Du har lovet dem, og (før
inn sammen med dem) dem som er rettskafne av fedrene deres og hustruene deres og barna
deres. Sannelig, Du alene er den Allmektige, den mest Vise.
9. Og bevar dem mot (straffen for) illgjerningene. Og den Du bevarer mot (straffen for)
illgjerningene på den dagen, ham har Du i sannhet vist nåde, og dette er den kjempemessige
seieren!»
10. Sannelig, de som viser vantro, vil det bli ropt til: «Når dere ble invitert til troen, fornektet
dere, så i dag er Allahs misnøye større enn deres misnøye mot dere selv!»
11. De vil si: «Herren vår! Du lot oss dø to ganger og ga oss liv to ganger. Så nå bekjenner vi
våre synder. Finnes det noen vei ut (for å komme seg unna pinen)?»
12. (Det vil bli sagt til dem:) «(Nei!) Dette er (den evinnelige pinen), for når Allah alene ble
påkalt, pleide dere å fornekte, men hvis noe ble likestilt med Ham, pleide dere å tro. Så nå er
dommen Allahs alene, den aller Høyeste, den Største.»

13. Han er Den som viser dere Sine tegn og nedsender forsyning til dere fra himmelen. Men
formaningen blir godtatt kun av ham som holder seg vendt (til Allah).
14. Tilbe Allah ved å vie Ham lydigheten og tilbedelsen oppriktig, selv om de vantro skulle
mislike det.
15. Han som eleverer opp til en høyere rang, Herren over tronen! Han sender ånden
(åpenbaring) ved Sin befaling til den Han vil av Sine tjenere, slik at han kan advare (folk) mot
møtets dag,
16. den dag de vil komme fram (ut av gravene) og ingen av (handlingene) deres vil være
skjult for Allah. (Allah vil si:) «Hvem tilhører kongemakten i dag?» (Allah vil selv svare:)
«Den tilhører Allah den Ene, den Enerådende!»
17. I dag vil enhver sjel bli lønnet for det den har fortjent, i dag vil det ikke skje noen urett!
Sannelig, Allah er snar med avregningen.
18. Og advar dem mot den nær forestående omveltningens dag, når hjertet vil skyte seg opp i
strupen av sorgens grep. For de ondsinnede vil det ikke være en eneste hjertevarm venn og ei
heller en eneste forbeder som blir hørt.
19. Han kjenner svært vel til de svikefulle øynene og alt det brystet skjuler (i seg).
20. Og Allah dømmer med sannhet! Og de (avgudsstatuene) som de tilber utenom Allah, kan
ikke dømme noe som helst. Sannelig, Allah er den Allhørende, den Allseende.
21. Har de da ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hva enden ble for dem som var før
dem? De var mektigere enn dem i kraft og i de sporene som de satte (etter seg) på jorden.
Men Allah tok dem fatt for deres synder, og det fantes ingen for dem som kunne forsvare dem
mot Allah (Allahs pine).
22. Dette fordi sendebudene deres kom til dem med innlysende tegn, men de fornektet, og
Allah tok dem fatt (med pinen). Sannelig, Han er overhendig, gir streng pine.
23. Og uten tvil, Vi sendte Moses med Våre tegn og tydelig bevis,
24. til farao og Haman og Korah, men de sa: «En magiker, en løgnhals!»
25. Og da han kom til dem med sannhetens budskap fra Oss, sa de: « Drep sønnene til dem
som har antatt troen sammen med ham, men la kvinnene deres få leve.» Og de vantros renker
var bare å tilintetgjøre (massakre av fredelige folk).
26. Og farao (blind for sin egen vold og massakre av hjelpeløse mennesker), sa: «La meg
være, jeg skal drepe Moses og la ham anrope Herren sin! Jeg frykter at han vil bytte ut deres
levemåte (religion) eller anstifte ufred i landet (Egypt)!»
27. Og Moses sa: «Jeg har tatt vern hos Herren min og Herren deres mot enhver hovmodig,
som ikke tror på oppgjørets dag.»

28. Og en troende mann blant faraos folk, som hadde holdt sin tro hemmelig, sa: «Vil dere
drepe en mann kun for at han sier: 'Min Herre er Allah!' og han har kommet til dere med
innlysende tegn fra Herren deres? Og hvis han er (nå skulle være) en løgner, så vil hans løgns
belastning ramme ham. Men hvis han er sannferdig, så vil den pinen som han lover dere,
hjemsøke dere. Sannelig, Allah rettleder ikke den som overskrider grensen, er en løgnhals.
29. Å, mitt folk! I dag er det dere som har makten, (det er dere som) hersker over landet
(Egypt). Men hvem kan redde oss fra Allahs pine hvis den (pinen) skulle komme over oss?»
Farao sa: «Jeg forklarer dere kun det jeg selv mener (er rett), og jeg viser dere ingen (annen
vei) enn den rette veien!»
30. Og han som hadde antatt troen, sa: «Å, mitt folk! Jeg frykter en ond dag (pine) skal
ramme dere – det samme som (rammet de henfarne) generasjonene –,
31. den samme typen straff som rammet Noahs folk og ‛Ād og Thamōd og dem som var etter
dem. Og Allah ønsker aldri noen urett mot Sine tjenere.
32. Og å, mitt folk! Jeg frykter jammerropenes dag (oppstandelsens dag) for dere,
33. den dag dere vil vende ryggen til i flukt og det vil ikke være noen til å redde dere fra Allah
(Allahs pine). Og den Allah lar fare vill, for ham finnes det ingen rettleder.
34. Og (å, Egypts folk!), uten tvil, Josef kom før dette til dere med tydelige tegn, men dere
forble (fanget) i tvil om det (de tegnene) som han hadde brakt dere, helt til han gikk bort; da
begynte dere å si: 'Nå vil Allah aldri sende et sendebud etter ham!' Slik lar Allah fare vill han
som overskrider grensen og tviler.
35. Og de som krangler om Allahs åpenbaringer uten at noe bevis har kommet til dem –
(denne grunnløse kranglingen er) en stor motbydelig sak i Allahs øyne og i de troendes øyne.
Slik setter Allah segl over enhver arrogant og enhver oppsetsig persons hjerte.»
36. Og farao sa: «Å, du Haman! Bygg et ruvende palass for meg, sånn at jeg kan (klatre på det
og) nå veiene,
37. himlenes veier, så jeg kan kikke på Moses' Gud, for jeg anser ham kun som en løgner!»
Og slik ble det onde i faraos handlinger gjort attraktivt for ham, og han ble hindret fra veien
(Allahs vei). Og faraos bedragerske plan var bare mislykket.
38. Og han som hadde antatt troen, sa: «Å, mitt folk! Følg meg, jeg skal føre dere til det godes
og rettledningens vei.
39. Å, mitt folk! Dette jordelivet er ikke noe annet enn (noen få dagers) gagn, mens det
hinsidige i sannhet er det evige hjem.
40. Den som begår illgjerninger, vil ikke bli lønnet med noe annet enn det samme som dem,
og den som handler rettskaffent, det være seg en mann eller en kvinne, og vedkommende er
en troende i tillegg, er de som vil tre inn i paradiset; deri vil de bli forsynt uten at det regnes
på det.

41. Og å, mitt folk! Hva er i veien med meg at jeg innbyr dere til frelsen, mens dere innbyr
meg til ilden?
42. Dere inviterer meg til å vise vantro mot Allah og likestille Ham med det som jeg ikke har
noen viten om, mens jeg inviterer dere til den Allmektige, den mest Tilgivende Herren.
43. Sannheten er den at det dere inviterer meg til, ikke er verdt å påkalle i denne verden og ei
heller i det hinsidige. Og sannelig, vår tilbakevending er til Allah alene, og i sannhet, de som
overskrider grensen, er helvetes beboere.
44. Snart vil dere komme i hu det (disse ordene) som jeg sier til dere, og jeg overgir min sak
til Allah. Sannelig, Allah holder et evig øye med Sine tjenere.»
45. Og Allah reddet ham fra de illgjerningene som de planla, og faraos folk ble omsluttet av
den grusomme pinen.
46. De stilles for helvetes ild om morgenen og aftenen, og den dagen timen vil stå, (vil det bli
befalt): «Før faraos folk inn i den strengeste pinen!»
47. Og når de krangler seg imellom i helvete, vil de svake si til dem som viste hovmod (i
verden): «Vi var deres tilhengere! Kan dere fjerne noen del av helvetes ild fra oss?»
48. De som var hovmodige, vil si: «Vi er i det (helvete) alle sammen! Sannelig, Allah har tatt
en endelig avgjørelse om tjenerne.»
49. Og de som er i ilden, vil si til helvetes voktere: «Be skuddbønn til Herren deres, at Han
skal lette på pinen for oss en dag!»
50. Vokterne vil si: «Kom da ikke sendebudene deres til dere med innlysende tegn?» De vil
si: «Jo, sannelig!» Vokterne vil si: «Be skuddbønn, dere selv!», men de vantros skuddbønn vil
(alltid) være forgjeves.
51. Sannelig, Vi hjelper sendebudene Våre og dem som antar troen i jordelivet, og også den
dagen da vitnene står fram,
52. den dagen da de ondsinnedes unnskyldning ikke er til nytte for dem og det vil være
forbannelse og et forferdelig hjem (i helvete) for dem.
53. Og uten tvil, Vi tildelte Moses rettledningen (skriften), og Vi gjorde Israels barn til
arvtakere av den skriften (etter ham),
54. som er rettledning og formaning for de visdomsrike.
55. Så vis tålmodighet! Sannelig, Allahs løfte er sant, og be om tilgivelse for dine tilhengeres
(det muslimske samfunnets) synderI, og forherlige din Herres hellighet med lovprisning om
aftenen og morgenen.
I

I li-żambik (dine synder) er ommah (tilhengere [det muslimske samfunnet]) andreleddet i genitivsuttrykket og
er underforstått i dette verset; derfor betyr wastaghfir li-żambik («be om tilgivelse for dine synder») «be om
tilgivelse for dine tilhengeres synder». Se: Nasafi (4:359), Qor~obi (15:324), al-Ba^r-ol-mo^īt (7:471) og
Shaukāni (4:497).

56. Sannelig, de som krangler om Allahs åpenbaringer uten å ha noe bevis som har kommet til
dem, det er ikke noe annet i brystet (hjertet) deres enn arroganse, de kan ikke nå den (sanne
overlegenheten). Fortsett å søke vern hos Allah (mot deres ondskap). Sannelig, Han er den
Allhørende, den Allseende.
57. I sannhet, himlenes og jordens skapelse er langt større enn menneskenes skapelse, men
folk flest vet ikke.
58. Og den blinde og den seende kan ikke være like, og heller ikke kan de som antar troen og
handler rettskaffent, og synderne (være like). Dere godtar formaningen i svært liten grad.
59. Sannelig, timen vil visselig komme, det er ingen tvil om det! Men folk flest tror ikke.
60. Og Herren deres har sagt: «Be deres skuddbønn til Meg, Jeg vil visselig bønnhøre dere.
Sannelig, de som viser hovmod mot Min tilbedelse, vil snart tre inn i helvete nedverdiget.»
61. Allah er Den som skapte natten for dere, for at dere kan hvile i den, og gjorde dagen
lysende for å (la dere) se (i den). Sannelig, Allah er svært velvillig mot menneskene, men folk
flest viser ikke takknemlighet.
62. Dette er Allah, Herren deres, Skaperen av alle ting! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt
Han! Hvor farer dere vill hen?
63. Slik for de som fornektet Allahs åpenbaringer, vill.
64. Allah er Den som gjorde jorden til et oppholdssted og himmelen til et tak for dere. Og
Han ga dere form, og så fullkommengjorde Han deres form og forsynte dere fra rene ting.
Dette er Allah, Herren deres! Allah er velsignelsesfull, Herren over alle verdener.
65. Han er den Eviglevende! Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han. Så tilbe Ham ved å vie
deres lydighet og tilbedelse til Ham i oppriktighet. All lovprisning er for Allah alene, Herren
over alle verdener.
66. Si: «Det er blitt meg forbudt å tilbe de avgudsstatuene som dere tilber utenom Allah, når
det har kommet tydelige tegn fra min Herre til meg. Og det er meg befalt å underkaste meg
alle verdeners Herre.»
67. Han er Den som skapte dere (innledet deres kjemiske liv) av jord, deretter av en
sammensmeltet dråpe (zygoteI), deretter av en festet hengende masse (klamret fast i livmoren
som en leddorm [embryoII]); deretter (til slutt) er det Han som driver dere ut som et barn;
deretter (ernærer Han dere), sånn at dere kan nå deres manndoms fulle kraft, deretter (gir Han
dere levefrist), sånn at dere kan bli gamle, og for at noen av dere skal dø før (enn
alderdommen). Og (alt dette blir gjort for at dere) skal nå deres fastsatte tidsfrist, og for at
dere må fatte.
68. Han er Den som gir liv og forårsaker død. Når Han beslutter Seg for noe, sier Han kun til
det: «Bli!», så blir det til.
I

Zygote: celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller.
Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen, til utgangen av åttende
svangerskapsuke.
II

69. Har du da ikke sett dem som krangler om Allahs åpenbaringer? Hvor hen farer de
vaklende?
70. De som forsverget skriften og de (tegn) som Vi sendte sendebudene Våre med, vil snart få
vite (om sin ende),
71. når det vil være jernkrager og lenker om halsen deres og de vil bli slept av sted
72. inn i kokende vann og deretter vil bli slengt i ilden (som brennstoff).
73. Deretter vil det bli sagt til dem: «Hvor er de (avgudsstatuene) dere likestilte
74. med Allah?» De vil si: «De er borte vekk fra oss! Faktisk tilba vi ikke noe som helst før.»
Slik lar Allah de vantro fare vill.
75. Denne (straffen) er gjengjeld for at dere pleide å fryde dere på jorden uten rett, og for at
dere opptrådte krye.
76. Gå inn gjennom helvetes porter, der skal dere være for alltid. Hvor forferdelig de
arrogantes oppholdssted er!
77. Så vis tålmodighet! Sannelig, Allahs løfte er sant. Om Vi skulle vise deg noe av den
(pinen) som Vi lover dem, eller om Vi lar deg gå bort (før det), (uansett) så vil de bli brakt
tilbake til Oss.
78. Og uten tvil, Vi sendte mange sendebud før deg. Vi har berettet om noen av dem for deg,
mens det er andre av dem Vi ikke har berettet om for deg (ennå). Og det var ikke (mulig) for
et eneste sendebud å bringe med seg et tegn uten Allahs tillatelse. Men når Allahs befaling
ankommer og dommen faller med sannhet og rettferd, på det tidspunktet er det falskhetens
folk som er taperne.
79. Allah er Den som skapte kveg for dere, for at dere skal ri på noen av dem og spise noen av
dem.
80. Og det er andre fordeler for dere i dem også, slik at dere kan ri på dem og nå det
nødvendige stedet som er (bestemt) i hjertet deres, og dere bæres på dem og på skipene.
81. Og Han viser dere (mange av) Sine tegn. Hvilke av Allahs tegn vil dere fornekte?
82. Har de da ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hva enden ble for dem som var før
dem? De var flere enn dem (tallmessig) og mektigere enn dem i kraft og (langt større) i de
sporene som de satte (etter seg) på jorden, men det de pleide å fortjene, kom dem til ingen
nytte.
83. Så når sendebudene deres kom til dem med innlysende tegn, fortsatte de å opptre krye av
det de hadde av kunnskap og ferdigheter, men de ble (i den tilstanden) omringet av den
(pinen) de pleide å gjøre narr av.
84. Men da de så Vår pine, begynte de å si: «Vi antar troen på Allah alene, og vi fornekter alt
det vi pleide å likestille med Ham!»

85. Men deres bekjennelse av troen var dem til ingen nytte da de hadde sett pinen Vår. Dette
er Allahs framgangsmåte som alltid har blitt praktisert overfor tjenerne Hans, og her taper
(alltid) de vantro.

Tydeliggjort i detaljer
Kapittel: 41
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 61

Enheter: 6
Vers: 54

Del: 24 og 25

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Nedsendt av den mest Barmhjertige, den evig Nåderike (Herren),
3. er (denne) skriften, hvis åpenbaringer er tydeliggjort i detaljer, en Koran på arabisk (språk)
for det folk som eier viten og visdom,
4. den bebuder gledens budskap og advarer. Men de fleste av dem vendte seg bort, de hører
ikke (etter den).
5. Og de sier: «Hjertet vårt er innpakket i dekke mot det du inviterer oss til, og det er
tunghørthet i ørene våre, og det er et forheng mellom oss og deg. Så fortsett å gjøre (ditt), og
vi gjør vårt.»
6. Si (for å flytte på forhengene imellom og for å få dem til å høre etter): «(Å, dere vantro!)
Synlig er jeg kun et menneske som dere (så hvorfor har dere så sterk motvilje mot meg og
invitasjonen min?)! Det er meg åpenbart at deres tilbedelsesverdige Herre er kun Én (alene)
Tilbedelsesverdig, så hold dere rette, henvendt til Ham, og be Ham om tilgivelse. Ruin venter
flergudsdyrkerne,
7. som ikke gir det pålagte bidraget, og det er de som er fornekterne av det hinsidige.»
8. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, for dem er det en belønning som aldri
vil ta slutt.
9. Si: «Fornekter dere Ham som skapte jorden på to dager (to tidsperioder), og likestiller dere
noen med Ham? Det er Han som er Herren over alle verdener.»
10. Og Han brakte fram (ut av den) tunge fjell og satte dem på den og la i den velsignelser
(mineraler, vannreservoarer, naturressurser, råstoffer, energikilder) og anordnet næring på den
(og midler for å livberge, for å holde livsprosessen i gang for alle skapninger, alt) dette gjorde
Han ferdig på fire dager (evolusjonære tidsperioder). (Hele denne forsyningen er egentlig) lik
for alle søkende (og dem som har behov).
11. Deretter vendte Han Seg mot det himmelske universet, mens det var røyk. Han sa til dem
(de himmelsfærene) og jorden: «Kom (bli Vårt system underdanige), godvillig (av egen drift
og med forkjærlighet) eller motvillig!» Begge sa: «Til stede er vi mer enn gjerne og med
glede!»

12. Så fullførte Han dem på to dager (to tidsfaser) og anbrakte i ethvert himmelsk univers dets
system. Og Vi forskjønnet den nederste himmelen med lamper (stjerner og planeter) og gjorde
den sikker (slik at systemene ikke skulle kollidere med hverandre). Dette er den Allmektiges,
den Allvitendes anordnede system.
13. Men hvis de vender seg bort, så si: «Jeg advarer dere mot den grufulle pinen, som vil være
lik ‛Āds og Thamōds tilintetgjørelse!»
14. Da det kom til dem sendebud forfra og bakfra (eller før dem og etter dem, og sa): «Tilbe
ingen andre enn Allah!», sa de: «Hvis Herren vår ville, kunne Han ha nedsendt engler. Så det
dere er blitt sendt med, fornekter vi!»
15. Når det gjelder (folket) ‛Ād, så viste de urettmessig hovmod (og trass), og de sa: «Hvem
er mektigere enn vi i kraft?» Har de da ikke sett at Allah, som har skapt dem, er langt
mektigere enn dem i kraft? Og de fortsatte å fornekte Våre åpenbaringer.
16. Og Vi sendte over dem en forferdelig voldsom, illskrikende vind i ulykkesbringende
dager, for at Vi skulle la dem kjenne smaken av nedverdigelsens pine i jordelivet, men det
hinsidiges pine vil være aller mest nedverdigende. Og de vil ikke bli hjulpet.
17. Og hva angår (folket) Thamōd, så viste Vi dem rettledningens vei, men de foretrakk
blindhet framfor rettledning. Så ble de tatt fatt av nedverdigelsens pines skrall for det de
pleide å fortjene.
18. Men Vi berget dem som antok troen og forble gudfryktige.
19. Og den dag da Allahs fiender blir samlet og brakt til helvete, da vil de bli drevet fram med
stans etter stans,
20. helt til de når fram til helvete, da vil ørene deres og øynene deres og huden deres vitne
mot dem om de handlingene de bedrev.
21. Og de vil si til huden sin: «Hvorfor vitnet dere mot oss?» De vil si: «Allah har tildelt oss
taleevnen, Han som tildeler alle ting taleevnen!» Og Han skapte dere første gang, og til Ham
vil dere bli brakt tilbake.
22. Og dere skjulte ikke dere selv (mens dere begikk synder) for ørene deres og ei heller for
øynene deres, og heller ikke for huden deres (av frykt for) at de ville vitne mot dere. Men dere
tenkte at Allah ikke kjenner til mange av de handlingene dere bedriver.
23. Og denne tanken deres som dere gjorde dere om Herren deres, har ruinert dere, og dere
ble av taperne.
24. Hvis de viser tålmod nå, vil oppholdsstedet for dem fortsatt være helvete! Og hvis de
ønsker å oppnå (Allahs) tilfredshet (ved å angre), selv da vil de ikke være av dem som oppnår
Hans tilfredshet.

25. Og Vi fastsatte for dem følgesvenner (djevler), og de gjorde attraktivt for dem alle de
(illgjerningene) som var foran dem og bak dem, og (den samme) pinens ord som var blitt
utstedt mot de henfarne generasjonene som var før dem av dsjinner og mennesker, ble fastslått
over dem. Sannelig, de var taperne.
26. Og de vantro sier: «Hør ikke på denne Koranen! Og lag bråk under dens resitasjon, sånn at
dere kan være ovenpå (når de resiterer Koranen).»
27. Men Vi vil visselig la de vantro smake på en streng pine, og Vi vil visselig lønne dem for
de illgjerninger som de pleide å bedrive.
28. Dette helvete er Allahs fienders lønn, for dem er det i det et evig hjem, en lønn for at de
pleide å fornekte Våre åpenbaringer.
29. Og de som var vantro, vil si: «Herren vår! Vis oss dem som forvillet oss av dsjinner og
mennesker, slik at vi kan knuse dem under føttene våre, sånn at de kan bli de mest
fornedrede.»
30. Sannelig, de som sier: «Herren vår er Allah!», og så holder seg stø (på denne
erklæringen), over dem stiger englene ned (og sier): «Frykt ikke, og vær ei heller sørgmodige,
og fryd dere ved paradiset som ble dere lovet.
31. Vi er velynderne deres i jordelivet og det hinsidige, og for dere er det alle de velsignelsene
som hjertet deres måtte begjære, i det, og for dere er alt det dere ber om, (tilgjengelig) i det,
32. en bevertning fra Ham (Herren), som er mest tilgivende, evig nåderik.»
33. Hvem kan være mer behagelig i talen enn den som inviterer til Allah og handler
rettskaffent og sier: «Sannelig, jeg er av de underdanige (til Allah og Sendebudet Hans
»!)صلى ﷲ عليه وسلم
34. Og det gode og det onde kan ikke være like! Bortvis det onde på den måten som er best,
sånn at den du var i gjensidig fiendskap med, blir som en hjertevarm venn.
35. Men denne (særevnen) blir tildelt kun dem som viser tålmod. Og denne (nådegaven) blir
oppnådd kun av ham som besitter stor lykke.
36. Og (å, du troende tjener!), hvis en djevelsk fristelse av Satan skulle oppmuntre deg, så søk
vern hos Allah! Sannelig, Han er den Allhørende, den Allvitende.
37. Og blant Hans tegn er natten og dagen og solen og månen. Ikke fall på kne med ansiktet
ned for solen og ei heller for månen, men knel med ansiktet ned for Allah alene, som har
skapt dem (alle), hvis det er Han dere tilber.
38. Men hvis de viser hovmod, (så bry deg ikke om dem). De englene som er hos Herren din,
forherliger helligheten Hans om natten og dagen, og de blir ikke trette (og lei).

39. Og blant Hans tegn er at du (til å begynne med) ser jorden tørr (og verdiløs), men når Vi
lar det regne vann over den, blir den grønn og frodig. Sannelig, Han som ga liv til den (døde
jorden), visselig er det Han som vil gjenopplive de døde (på oppstandelsens dag). Sannelig,
Han har fullstendig makt over alle ting!
40. Sannelig, de som avviker fra Våre åpenbaringers (betydningers) rette vei, er ikke skjult for
Oss. Vel, er den som blir slengt i helvetes ild, bedre enn den som kommer i trygghet (pinen
rører ham ikke) på oppstandelsens dag? Gjør som dere vil! Sannelig, Han er allseende overfor
alt det dere gjør.
41. Sannelig, de som fornektet Koranen da den var kommet til dem, (dette er deres
vanskjebne) fordi den i sannhet er en svært ærefull skrift.
42. Falskheten kan ikke nærme seg den (Koranen), ikke forfra og ei heller bakfra. (Koranen
er) nedsendt av Ham (Herren) som er mest vis, all pris verdig.
43. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDet som blir sagt til deg, er det samme som ble sagt til
sendebudene før deg. Sannelig, Herren din er visselig Herren over tilgivelse og Herren over
smertelig pine.
44. Og hvis Vi hadde gjort den (skriften) til en Koran på fremmed språk, ville de visselig ha
sagt: «Hvorfor er ikke dens åpenbaringer tydeliggjort i detaljer? Er skriften fremmed og
Sendebudet araber?» (Derfor har Vi åpenbart Koranen på språket ditt, kjære høyaktede
elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Den (Koranen) er for de troende rettledning og legedom! Og de som
ikke tror, i ørene deres er det tunghørthet, og det er for dem blindhet, (som om) disse blir
påkalt fra et sted langt borte.»
45. Og uten tvil, Vi tildelte Moses skriften, men det oppstod uenighet om den også. Og hadde
det ikke vært for et ord som på forhånd var utstedt av Herren din, ville dommen ha falt
mellom dem, og de er i sannhet i foruroligende tvil om den (Koranen).
46. Den som handler rettskaffent, gjør det til sitt eget beste. Og den som begår synd, får
synden (syndens belastning) over seg selv. Og Herren din er ikke ondskapsfull mot Sine
tjenere.
47. Timens viten henvises til Ham alene! Og ingen frukt kommer ut av sine overtrekk, og
ingen kvinne blir svanger, og ei heller føder hun uten at det er i Hans viten. Og den dag da
Han roper til dem: «Hvor er Mine (såkalte) likestilte?», vil flergudsdyrkerne si: «Vi erklærer
for Deg at ingen av oss er vitne (på at det eksisterer noen som er Deg likestilt)!»
48. Og borte vekk vil alle (avgudsstatuene), som de pleide å tilbe før, være fra dem, og de vil
innse at det ikke er noen vei å flykte.
49. Mennesket blir ikke trett av å be om det gode, og hvis noe ondt rammer ham, mister han
alt håp, blir pessimist.
50. Men hvis Vi lar ham smake på nåde fra Oss etter den smerten som rammet ham, vil han
visselig si: «Dette var min rett, og jeg mener at timen ikke noen gang vil stå. Og hvis jeg blir
brakt tilbake til Herren min, vil det i sannhet være det beste for meg hos Ham.» Men Vi vil

visselig underrette de vantro om de handlingene de utførte, og Vi vil visselig la dem smake en
kraftig pine.
51. Og når Vi viser gunst mot mennesket, vender han seg bort og trekker seg vekk. Men når
han blir hjemsøkt av noen lidelse, da ber han lange, brede skuddbønner.
52. Si: «Vel, si meg, hvis den (Koranen) virkelig er fra Allah, men dere fortsetter å fornekte
den, hvem er da vel mer villfaren enn han som er opphengt i en ytterliggående motstand?»
53. Vi vil snart vise dem Våre tegn i alle universets kanter og i deres indre, helt til det vil bli
innlysende for dem at det er sannheten. Er da ikke Herren din mer enn nok (for å stadfeste din
sannhet), siden Han er vitne til alle ting?
54. Vit! De er i tvil om møtet med Herren sin. Ta dere i akt, Han omslutter alt (med Sin viten
og allmakt).

Samrådet
Kapittel: 42
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 62

Enheter: 5
Vers: 53

Del: 25

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. ‛Āyn, Sīn, Qāf (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
3. Slik er det blitt gitt åpenbaringer til deg, og til de (sendebudene) som var før deg, av Allah,
den Allmektige, den mest Vise.
4. Ham tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er, og Han er den Høyeste, den
Veldige.
5. Det er like før himmelsfærene revner ovenfra! Englene forherliger sin Herres hellighet med
lovprisning, og de ber om tilgivelse for dem som er på jorden. Husk! Allah er den mest
Tilgivende, den evig Nåderike.
6. Og de som holder avgudsstatuene som velyndere istedenfor Allah alene, med dem (deres
affærer) holder Allah et vaktsomt øye, og du er ikke ansvarlig for dem (de vantro).
7. Og slik har Vi åpenbart Koranen for deg på arabisk, for at du skal advare Mekkas folk og
dem som bor rundt omkring den. Og advar dem mot den samlingens dag, som det ikke er
noen tvil om. Ett parti vil (på den dag) være i paradiset og ett i det flammende helvete.
8. Og hvis Allah hadde villet, kunne Han ha gjort dem til ett samfunn, men Han fører den Han
vil, i Sin nåde. Og de ondsinnede, for dem vil det ikke være en eneste velynder og ei heller
hjelper.
9. Holder de avgudsstatuene som sine velyndere istedenfor Allah alene? Det er Allah alene
som er Velynderen (og kun Hans hjertevenner er helgener), og det er Han som gir liv til de
døde, og Han har fullstendig makt over alle ting.
10. Og hvilken sak dere enn er uenige i, så vil dens dom komme fra Allah. Denne Allah er
min Herre, til Ham setter jeg min lit, og til Ham alene vender jeg meg.
11. Opphaveren til himlene og jorden, Han skapte for dere par fra deres egen sort og par av
kveget også, og Han sprer dere ved den (par-framgangsmåten). Ingenting er Ham lik! Og Han
er den Allhørende, den Allseende.
12. Ham tilhører himlenes og jordens nøkler (Han åpner skattkamrene for den Han vil), Han
utvider forsyningen rikelig for hvem Han enn vil, og gjør den trang (for hvem Han enn vil)!
Sannelig, Han er allvitende om alle ting.
13. Han har ettertrykkelig forordnet for dere den samme levemåtens (religionens) vei som
Han befalte Noah, og den som Vi har åpenbart for deg, og den Vi befalte Abraham og Moses
og Jesus (det var): «Vær dere standhaftige i (denne) levemåten, og dann ikke splittelser i

den!» Det er svært hardt for flergudsdyrkerne, det (ordet om troen på Allahs Enhet) som du
inviterer dem til. Allah utvelger hvem Han enn vil, til Seg (for Sin særskilte nærhet) og viser
veien (som fører) til Seg, til enhver som vender seg (til Allah) fra hjertets dypeste bunn.
14. Og de brøt opp i grupperinger først etter at det hadde kommet kunnskap til dem, (og dette
gjorde de) kun på grunn av gjensidig strid (og stahet) mellom seg. Og hadde det ikke vært for
et ord (for en frist) som på forhånd var utstedt av Herren din til en fastsatt tid, ville dommen
ha falt mellom dem. Og sannelig, de som ble gjort til skriftens arvtakere etter dem, de er selv i
(hjemfalne til) bedragende tvil om den.
15. Så fortsett å invitere til denne (levemåten [religionen]), og vær standhaftig (i den) slik som
det er deg befalt, og hør ikke på deres lyster, og si: «Jeg tror på enhver skrift som Allah har
åpenbart, og det er meg befalt å vise rettferdighet mellom dere. Allah er vår Herre og deres
Herre også! For oss er handlingene våre, og for dere er handlingene deres. Det er ingen
ordstrid mellom oss, Allah vil samle oss alle, og hos Ham er slutten på ferden.»
16. Og de som krangler om Allah (Allahs utvalgte levemåte [religion]) etter at den er blitt
godtatt, deres ordstrid er verdiløs i deres Herres øyne, og over dem er Allahs vrede, og dem
venter en voldsom pine.
17. Allah er Den som åpenbarte skriften med sannheten og (nedsendte rettferdighetens)
vektskål også. Og hvem har latt deg vite, kanskje timen er nær?
18. De som ber om å få den (timen) framskyndet, er de som ikke tror på den. Men de som er
troende, de frykter den og vet at dens komme er sannheten! Vit! De som krangler om timen,
er i en langt kommen villfarelse.
19. Allah er mest vennlig mot Sine tjenere, Han forsyner hvem Han enn vil, og Han er den
Overhendige, den Allmektige.
20. Den som ønsker å dyrke det hinsidige, for ham øker Vi på i hans dyrking. Og den som
ønsker å dyrke denne verden, tildeler Vi noe av den, men for ham er det ikke noen andel i det
hinsidige.
21. Er det noen likestilt (med Allah) som har besluttet en slik vei av levemåte (religion) for
dem som Allah ikke har befalt om? Hadde ikke dommens ord vært (utstedt), ville saken ha
vært avgjort mellom dem. Og sannelig, de ondskapsfulle, for dem er det en smertelig pine.
22. Du vil se de ondsinnede være fryktsomme for det (de handlingene) som de har fortjent, og
den (pinen) må ramme dem. Men de som antar troen og handler rettskaffent, vil være i
paradisets blomstrende enger, for dem vil det hos Herren deres være det (alle de
velsignelsene) som de måtte begjære. Dette er den kjempemessige velviljen.
23. Dette er den (gunsten) som Allah bebuder gladmeldingen om til dem av Sine tjenere som
antar troen og handler rettskaffent. Si: «Jeg ber ikke om noen lønn fra dere for dette
(budskapets forkynnelse), men (ønsker) kun at dere har kjærlighet for (min) slekt og for (min
og Allahs) nærhet!» Og den som utfører en from handling, for ham vil Vi øke den hinsidige
belønningen for handlingen hans. Sannelig, Allah er mest tilgivende, mest verdsettende.

24. Sier de: «Han (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمhar oppdiktet løgn om Allah!»? Hvis Allah vil, kan
Han sette et (tålmods og standhaftighets) seglstempel på ditt hellige hjerte (sånn at deres
sludder ikke skal såre deg). Og Allah utvisker falskheten og foreviger sannheten med Sitt ord.
Sannelig, Han er allvitende om det som er (skjuler seg) i brystet.
25. Og Han er Den som godtar Sine tjeneres anger og unnskylder forgåelsene og svært vel
kjenner til alt det dere gjør.
26. Og Han bønnhører deres bønn som antar troen og handler rettskaffent, og Han øker Sin
velvilje overfor dem (gir dem mer enn det de ber om). Men de som er vantro, for dem er det
en streng pine.
27. Og hvis Allah hadde utvidet forsyningen rikelig for alle Sine tjenere, ville de visselig ha
vist oppsetsighet på jorden. Men Han nedsender utmålt (ifølge behovet) så mye som Han vil.
Sannelig, Han er om (behovet til) Sine tjenere vel underrettet, allseende.
28. Og Han er Den som nedsender regnet etter at de har mistet alt håp, og Han sprer ut Sin
nåde. Og Han er Velynderen, den all pris verdige.
29. Og blant Hans tegn er skapingen av himlene og jorden og (skapingen av) alle de
bevegende (levende) skapningene som Han har spredd utover i og på dem begge. Og Han har
fullstendig makt til å samle dem alle når Han vil.
30. Og hva som enn når dere av vansker, når dere på grunn av det (de illgjerningene) som
hendene deres har begått, enda Han unnskylder veldig mange (forgåelser).
31. Og dere kan ikke gjøre Allah maktesløs (hvor som helst) på jorden (med deres listige
planer), og istedenfor Allah vil ikke noen (avgudsstatuer) kunne være velynder eller hjelper
for dere.
32. Og blant Hans tegn er skipene på havet, som er lik høye fjell.
33. Hvis Han vil, kan Han stilne vinden helt, og skipene var blitt stillestående på havets
overflate. Sannelig, i dette er det flere tegn for enhver som er veldig tålmodig og dypt
takknemlig.
34. Eller Han lar dem (fartøyene og skipene) grunnstøte på grunn av de illgjerningene de har
fortjent, men Han unnskylder veldig mange (feiltrinn).
35. Og de som krangler om Våre åpenbaringer, må vite at det ikke finnes noen vei å flykte for
dem!
36. Den (rikdom og luksus) som er blitt dere tildelt, er (noen få dagers) fordel i jordelivet.
Men det som er hos Allah, er bedre og evigvarende, (dette er) for dem som antar troen og
setter sin lit til Herren sin,
37. og som avholder seg fra de groveste syndene og uanstendige handlinger, og som når de
blir rasende, tilgir,

38. og som godtar sin Herres befaling og forretter tidebønnen, og hvis avgjørelser tas etter
samråd mellom dem, og som gir av det Vi har forsynt dem med,
39. og som tar igjen når de blir utsatt for noe ondskap (av en ondskapsfull og undertrykker).
40. Og det ondes lønn er det onde av samme type. Men den som unnskylder og forsoner
(gjennom tilgivelse), hans lønn er Allahs ansvar. Sannelig, Han liker ikke de ondskapsfulle.
41. Og i sannhet, den som tar igjen etter å ha blitt utsatt for ondskap, kan ikke bebreides (og
bli stilt til regnskap for det).
42. Det er kun de som kan bebreides (og bli krevd regnskap fra), som er ondskapsfulle mot
folk og anstifter ufred i landet urettmessig. Disse venter en smertelig pine.
43. Og i sannhet, den som viser tålmod og tilgir, sannelig, dette er affærer som krever stor
viljestyrke!
44. Og den Allah lar fare vill, for ham er det ikke en eneste velynder etter Ham. Og du vil se
at de ondsinnede når de har sett (det hinsidiges) pine, vil si: «Finnes det noen vei for å vende
tilbake (til verden)?»
45. Og du vil se dem når de blir framstilt for helvete, fulle av frykt med hodet bøyd av
vanære; de vil smugtitte på det (med stjålne blikk). Og de troende vil si: «Sannelig, taperne er
de som påfører sin sjel og sine familier tap på oppstandelsens dag!» Husk! Sannelig, de
ondsinnede vil være (fanget) i en evinnelig pine.
46. Og det vil ikke for de (vantro) være noen velyndere som kan hjelpe dem mot Allah. Og
den Allah lar fare vill, for ham blir det ikke igjen noen vei (av rettledning).
47. Godta deres Herres befaling før den dagen kommer som ikke skal snus tilbake av Allah.
Ikke vil det være noe tilfluktssted på den dagen for dere, og ei heller vil det være noen
mulighet for dere til å nekte.
48. Men hvis de fortsatt vender seg bort, så har Vi ikke sendt deg som ansvarlig for (å berge)
dem (fra fordervelsen). Det påligger deg kun å videreformidle (sannhetens budskap). Og
sannelig, når Vi lar menneskene smake nåde fra Oss, blir de frydefull av den. Men hvis de blir
hjemsøkt av noen vansker som følge av de illgjerningene som hendene deres har sendt i
forveien, da viser menneskene seg i sannhet å være svært utakknemlige.
49. Allah tilhører kongemakten over himlene og jorden, Han skaper hva Han vil! Han
skjenker jenter til hvem Han enn vil, og Han skjenker gutter til hvem Han enn vil.
50. Eller Han samler for dem (gir dem) både gutter og jenter, og Han gjør den Han vil,
ufruktbar. Sannelig, Han er allvitende, allevnende.
51. Og ikke ethvert menneske er verdig nok til å kunne tale (uten noen mellomledd) med
Allah, unntatt ved åpenbaring (at Han skjenker noen profetskapets rang) eller fra bak et slør
(slik som Han talte til Moses ved Sinaifjellet) eller ved å sende en engel som budbringer, så
han ved Allahs befaling åpenbarer det Han vil (uansett hva, så vil Allahs ords tilknytning og

mellomledd være Allahs profet og sendebud for menneskeheten). Sannelig, Han er høyest,
mest vis.
52. Og slik har Vi for deg åpenbart (hjertets og sjelens) ånd av Vår befaling (Koranen). Og du
visste ikke (før åpenbaringens gang til deg gjennom din egen kunnskap og innsikt) hva
skriften var, og ei heller troen (troens lovbestemmelsers detaljer, for de ble åpenbart litt etter
litt i etterkant).I Men Vi gjorde den til lys! Vi rettleder ved det (lyset) hvem Vi enn vil av Våre
tjenere. Og sannelig, du rettleder til den rette veien.II
53. (Denne rette veien er) Allahs vei, Han som alt det som i himlene og alt det som på jorden
er, tilhører. Vit! Alle saker vender tilbake til Allah alene.

I

Her pekes det på Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمrang som Profeten som fikk tildelt den forjettede visdommen
(Koranen), for at de vantro ikke skulle spre sine falske ord etter å ha hørt Koranens vers og troens detaljer fra
Profeten صلى ﷲ عليه وسلم, om at Profeten Mohammad den uvalgte  صلى ﷲ عليه وسلمhar oppdiktet alt dette av sin egen
kunnskap og innsikt, og at intet er åpenbart av Allah. Dermed blir dette at Hans Hellighet  صلى ﷲ عليه وسلمikke visste
noe av seg selv, gjort til og uttrykt som et stort mirakel av Hans Nåde صلى ﷲ عليه وسلم.
II
Det som framgår av sammenhengen her, er: «Kjære elskede! Det at du rettleder, eller at Vi rettleder, begges
sannhet er ett! Kun de oppnår rettledningen som eier erkjennelsesevnen av og har tilknytning til denne
sannheten.»
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Del: 25

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Ved den opplysende skriften!
3. Sannelig, Vi gjorde den til en Koran på arabisk (språk), slik at dere må forstå.
4. Og sannelig, den er nedskrevet i alle skriftenes opphav (den beskyttede tavlen) hos Oss,
den er i sannhet høyere (enn alle skriftene), full av visdom.
5. Skal Vi holde tilbake denne formaningen fra dere fordi dere er et folk som overskrider
grensen?
6. Og hvor mange profeter sendte Vi ikke blant de henfarne?
7. Men ikke en eneste profet kom til dem uten at de gjorde narr av ham.
8. Og Vi tilintetgjorde et langt sterkere folk enn disse (Mekkas vantro), og de henfarnes
lignelse har blitt framlagt (ved flere anledninger før).
9. Og hvis du spør dem: «Hvem har skapt himlene og jorden?», vil de visselig si: «Den
Allmektige, den Allvitende (Herren) har skapt dem!»
10. Han er Den som skapte jorden som underlag for dere, og skapte veier på den for dere, slik
at dere må klare å nå destinasjonen.
11. Og Han er Den som nedsendte vann fra himmelen i en utmålt mengde (etter behov), og
ved det ga liv til den døde by. Slik vil dere bli brakt ut (av jorden etter å ha dødd).
12. Og Han er Den som har skapt skapninger av alle sorter, og som skapte skip og kveget som
dere rir på (og farer med på land og hav), for dere,
13. sånn at dere kan sette dere til rette på ryggene (og setene) deres og deretter komme deres
Herres gunst i hu. Når dere har satt dere til rette på den (befordringens sete), så si: «Hellig er
Han som har underordnet oss denne, enda vi ikke kunne ha fått kontroll over den,
14. og sannelig, til Herren vår skal vi visselig vende tilbake.»
15. Og de (flergudsdyrkerne) har laget noen av tjenerne Hans til en del av Ham (ved å erklære
at enkelte er Hans barn). Sannelig, mennesket er soleklart svært utakknemlig.
16. (Å, dere vantro! Svar i det minste såpass ifølge deres fatteevnes rekkevidde:) Har Han
laget døtre av alt Han har skapt, (for Seg), og utvalgt sønner for dere?

17. Når en av dem mottar nyheten om det (at en datter er blitt født hos ham), som han har
tilskrevet den mest Barmhjertige (Herren), formørkes ansiktet hans og han fylles med sorg og
raseri.
18. Skulle (Allah lage) henne (til Sitt avkom som likestilt og assisterende i Sine affærer) som
oppfostres i smykker og forskjønnelse og ikke er (uttrykker ikke) klar (mening) i
argumentasjon (på grunn av sitt milde temperament og sin anstendighet)?
19. Og de har gjort englene, som er den mest Barmhjertige (Herrens) tjenere, til kvinner. Var
de til stede under deres skaping? (Nei, det var de ikke!) Nå vil deres bevitnelse bli skrevet
ned, og de vil bli forhørt (på dommens dag).
20. Og de sier: «Hvis den mest Barmhjertige hadde villet, ville vi ikke ha tilbedt disse
(avgudsstatuene)!» De har ingen viten om dette, de lyver kun av antakelser.
21. Eller har Vi tildelt dem en skrift fra før, som de holder seg fast til som bevis?
22. (Nei, det er ikke slik!) Faktisk sier de: «Sannelig, vi så våre fedre følge et levevis
(religion), og vi er i sannhet rettledet (når vi følger) i deres fotspor.»
23. Og på samme måte har Vi ikke før deg sendt en eneste advarer til noen som helst by, uten
at dens høvdinger og velstående sa: «Sannelig, vi så våre fedre følge et levevis (religion), og
vi følger i sannhet i deres fotspor.»
24. (Sendebudene pleide å) si: «Selv om jeg skulle bringe dere en mer rettledende (levemåte
[religion]) enn den dere så fedrene deres følge?» Da sa de: «Vi fornekter hva dere enn er sendt
med!»
25. Så Vi tok hevn over dem! Se hva enden ble for dem som forsverget!
26. Og den gang Abraham sa til sin (egentlige onkel, men oppfostret ham som) far og folket
sitt: «Sannelig, jeg finner alt det dere tilber, motbydelig,
27. unntatt Han som er min Opphaver, Han vil snart vise meg veien.»
28. Og han gjorde den (formelen for bekjennelse av troen på Allahs Enhet) til et evigvarende
ord blant sine etterkommere, slik at de måtte holde seg vendt i anger (mot Allah).
29. Faktisk skjenket Jeg disse og fedrene deres en fordel (i dette jordelivet takket være
Abraham som et mellomledd), helt til sannheten (Koranen) og Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمkom
til dem med innlysende forkynnelse.
30. Men da sannheten kom til dem, sa de: «Dette er magi, og vi er dens fornektere!»
31. Og de sa: «Hvorfor ble ikke denne Koranen åpenbart for en fornem mann (høvding eller
velstående) fra disse to byene (Mekka og Taif)?»
32. Er det de som utdeler din Herres nåde (profetskapet)? Vi fordeler blant dem deres
levebrøds midler i jordelivet, og Vi hever i rang (ressurser og rikdom) noen av dem over
andre av dem. (Gjør Vi dette) for at noen av dem (de rike) skal latterliggjøre andre av dem (de

fattige)? (Det er latterliggjøring av fattigdom at dere skal holde den som grunn til at en person
ikke kan være verdig nok til å bli skjenket profetskapet!) Og din Herres nåde er bedre enn den
(rikdommen) som de samler sammen (og føler seg store ved).
33. Og hadde det ikke vært for at alle menneskene var blitt ett samfunn (samlet i vantro), ville
Vi for dem som fornekter den mest Barmhjertige (Herren), ha gjort takene på husene deres til
sølv, og også stigene som de klatrer på,
34. og deres hus' dører og divanene deres som de lener seg godt tilbake på,
35. og forgyllet (sølvet) og forskjønnet det med andre juveler. Og alt dette er jordelivets
kortvarige og mindreverdige gods, mens det hinsidiges (skjønnhet og forskjønnelse) er hos
Herren din kun for de gudfryktige.
36. Og den som lukker øynene sine for den mest Barmhjertiges (Herrens) ihukommelse, for
ham utnevner Vi en djevel, som er klistret fast til ham hele tiden.
37. Og de (djevlene) hindrer dem fra veien (rettledningens vei), mens de har i tankene at de er
rettledet.
38. Helt til han kommer til Oss, vil han si (til sin djevelske følgesvenn): «Akk, om det bare
hadde vært Østens og Vestens avstand mellom meg og deg! Hvilken elendig følgesvenn (du
var)!»
39. Og aldri vil det være gagnlig for dere (å be om dette) i dag når dere holdt på med ondskap
(livet ut); dere er alle like andelshavere i pinen (i dag).
40. Vil du da få de døve til å høre, eller vise rettledningens vei til de blinde og dem som er i
soleklar villfarelse?
41. Hvis Vi skulle ta deg bort (fra denne verden), ville Vi fortsatt ta hevn over dem,
42. eller om Vi viser deg den (pinen) som Vi har lovet dem. I sannhet, Vi har fullstendig makt
over dem.
43. Hold fast ved det (Koranen) som er åpenbart for deg. Sannelig, du er (standhaftig) på den
rette veien.
44. Og sannelig, den (Koranen) er en svær ære for deg og folket (det muslimske samfunnet)
ditt. Og (å, dere folk!), snart vil dere bli forhørt (om hvor nært forhold dere dannet til
Koranen).
45. Og spør de sendebudene som Vi sendte før deg, om Vi laget noen tilbedelsesverdige for
dem utenom den mest Barmhjertige (Herren), slik at de skulle tilbe dem!
46. Og uten tvil, Vi sendte Moses med Våre tegn til farao og høvdingene hans, og han sa:
«Sannelig, jeg er alle verdeners Herres sendebud!»
47. Men da han kom til dem med Våre tegn, begynte de med det samme å le av dem
(tegnene).

48. Og Vi pleide ikke å vise dem et eneste tegn uten at det var større enn det forrige lignende
tegnet. Men til slutt tok Vi dem fatt (flere ganger) med pinen, sånn at de måtte holde opp.
49. Og de sa: «Å, du magiker! Be en skuddbønn for oss til Herren din ved den pakten som
Han har inngått med deg! Da vil vi i sannhet bli rettledede.»
50. Men da Vi fjernet pinen fra dem (ved Moses' skuddbønn), brøt de løftet sitt med det
samme.
51. Og farao ropte (full av arroganse) ut til folket sitt, han sa: «Å, mitt folk! Er da ikke Egypts
kongedømme i min makt, og (tilhører ikke meg) disse elvene som flyter under meg (mine
palasser)? Ser dere da ikke?
52. Er det da ikke (et faktum) at jeg er bedre enn denne mannen, han som er mindreverdig og
ikke engang kan tale tydelig?
53. Så (hvis han er et sant sendebud), hvorfor blir det ikke nedsendt gullarmbånd (å bære på)
til ham, eller hvorfor kommer det ikke sammen med ham engler samlet (etter hverandre)?»
54. Så han lurte folket sitt (med disse ordene), og de adlød ham. Sannelig, de var et ulydig
folk.
55. Men da de gjorde Oss mektig vred (ved å ærekrenke Moses), tok Vi hevn over dem, og Vi
druknet dem alle sammen.
56. Vi gjorde dem til en presedens og et advarsels eksempel for de senere.
57. Og når Marias sønns (Jesu) lignelse blir framlagt for dem, da skratter folket ditt av den (i
fornøyelse),
58. og de sier: «Er våre guder best eller han (Jesus)?» De sier dette til deg kun for å krangle.
Faktisk er de et folk av kranglefanter.
59. Han var kun en (opphøyet) tjener, som Vi viste gunst mot, og Vi gjorde ham til et
eksempel (på Vår allmakt) for Israels barn.
60. Og hvis Vi hadde villet, kunne Vi ha skapt engler i deres sted på jorden, som hadde vært
etterfølgerne deres.
61. Og sannelig, (når) han (Jesus vil nedstige fra himmelen), vil (det) være tegn på (at) timen
(er nær forestående), så vær aldri i tvil om den, og følg alltid Meg, dette er den rette veien!
62. Og la aldri Satan hindre dere (fra denne veien). Sannelig, han er deres soleklare fiende.
63. Og den gang Jesus kom med innlysende tegn, sa han: «Uten tvil, jeg har kommet til dere
med visdommen og for å gjøre tydelig for dere noen av de sakene som dere er uenige om, så
frykt Allah, og adlyd meg!
64. Sannelig, Allah er Herren min og Herren deres også, så tilbe Ham alene! Dette er den rette
veien!»

65. De forskjellige grupperingene blant dem kom i strid. Undergang venter dem som handlet
ondskapsfullt, ved en smertelig dags pine.
66. Avventer disse noe annet enn at timen skal komme over dem overraskende, mens de intet
aner?
67. Alle venner vil på den dagen bli hverandres fiender, unntatt de gudfryktige (kun deres
vennskap og velynderi vil være til nytte).
68. (Det vil bli sagt til dem:) «Å, Mine (nærstående) tjenere! Ingen frykt skal være over dere i
dag, og ei heller skal dere være sørgmodige.
69. (Dere er) de som trodde på åpenbaringene Våre og alltid var (Oss) underkastet.
70. Tre inn i paradiset, dere og deres nære følgesvennerI, dere vil bli æret (med paradisets
velsignelser, behageligheter og fornøyelser).»
71. Det vil bli sendt rundt tallerkener og begre av gull blant dem, og der vil det være alt det
som hjertet vil begjære, og som behager øynene, og der vil dere være for alltid.
72. Og (å, dere gudfryktige!), dette er paradiset som dere er blitt gjort til eierne av takket være
det (de handlingene) som dere utførte.
73. For dere er der rikelig med frukt som dere kan spise av.
74. Sannelig, synderne vil være i helvetes pine for alltid,
75. som ikke vil lettes for dem, og de vil være fortvilet i den.
76. Og Vi var ikke ondskapsfulle mot dem; derimot var de selv ondskapsfulle.
77. Og de vil rope (til helvetes vokter): «Å, engel Mālik! Be Herren din om å gjøre det slutt på
oss (det vil være bedre)!» Han vil si: «Dere skal være (i denne tilstanden) for alltid!»
78. Uten tvil, Vi brakte dere sannheten, men de fleste av dere mislikte sannheten.
79. Har de (Mekkas vantro) besluttet en endelig plan (mot Sendebudet  ?)صلى ﷲ عليه وسلمVi er også
i ferd med å ta en endelig avgjørelse!
80. Tenker de at Vi ikke hører deres hemmelige prat og deres hvisking? Hvorfor ikke, (uten
tvil, Vi hører)! Og Våre utsendte engler er hos dem og fører opp.
81. Si: «(Sett bort fra det umulige!) Hvis den mest Barmhjertige skulle ha hatt en sønn (eller
barn), ville jeg ha vært den første til å tilbe (ham).»
82. Helligere er Herren over himlene og jorden, Herren over tronen, enn alt det de beskriver.
I

Koranfortolkerne har tolket ordet azwājokom som «deres nære følgesvenner» også i tillegg til den vanlige
tolkningen, «deres hustruer». Se: Qor~obi (16:111), Ibn Kathīr (4:134) og Shaukāni (4:563). Versets oversettelse
er gjort ifølge denne tolkningen.

83. Så la dem være, drivende med forgjeves prat og uforstandig spill, til de møter sin dag, som
de blir lovet.
84. Og Han er Den som alene er tilbedelsesverdig i himlene og alene tilbedelsesverdig på
jorden, og Han er den mest Vise, den Allvitende.
85. Og velsignelsesfull er Han som kongemakten over himlene og jorden tilhører, og alt det
som mellom dem begge er. Og hos Ham er timens viten, og til Ham alene skal dere bli brakt
tilbake.
86. Og de som de (vantro) tilber utenom Allah, eier ingen makt til å gå i forbønn, men
(forbønnens rett hviler i hånden til) dem som bevitnet sannheten, og de visste om den (med
forvissning).
87. Og hvis du spør dem om hvem som har skapt dem, vil de visselig si: «Allah!» Hvor hen
vandrer de ravende?
88. Ved hans (Vår ærverdige elskedes  )صلى ﷲ عليه وسلمutsagn (som lyder slik): «Å, Herren min!
Sannelig, de er et folk som nekter å anta troen!»
89. Så (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, vend bort ansiktet ditt fra dem, og si: «(Fra vår side) fred!»
Så vil de snart få vite (om enden sin).

Røyken
Kapittel: 44
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 64

Enheter: 3
Vers: 59

Del: 25

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Ved den opplysende skriften!
3. Sannelig, Vi nedsendte den i en velsignet natt. Sannelig, Vi er evig advarende.
4. I den (natten) avgjøres enhver visdoms sak (hver for seg),
5. ved Vår befaling. Sannelig, det er Vi som utsender.
6. (Det er) en nåde fra Herren din. Sannelig, Han er den Allhørende, den Allvitende.
7. Herren over himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er, hvis dere er fullt
forvisset!
8. Ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han! Han gir liv, og Han forårsaker død, Han er Herren
deres og deres henfarne fedres Herre.
9. Men fortsatt er de i tvil og fortsetter å leke.
10. Så avvent den dagen da himmelen vil vise fram en tydelig røyk,
11. som vil bre seg over menneskene (omslutte dem fra alle kanter). Dette vil være en
smertelig pine.
12. (Da vil de si:) «Herren vår! Fjern Du fra oss denne pinen. Sannelig, vi antar troen!»
13. Hvordan kan det være (lønnsomt) for dem å ta til seg formaningen nå, enda det kom et
sendebud som tydeliggjorde budskapet innlysende til dem?
14. Men de vendte seg bort fra ham og sa (ærekrenkende): «Han er en opplært, en besatt
mann!»
15. Sannelig, Vi fjerner pinen en liten stund, men dere vil i sannhet gjenta (den samme
ugudeligheten)!
16. Den dagen Vi vil gripe med det største grepet, (den dagen) vil Vi i sannhet ta hevn.
17. Og uten tvil, før dem ble faraos folk satt på prøve, og det kom et høytstående sendebud
(Moses) til dem.
18. (Moses sa:) «Overgi Allahs tjenere (Israels barn) til meg! Sannelig, jeg er et pålitelig
sendebud for deres rettledning og ledelse.

19. Og vis ikke oppsetsighet mot Allah, jeg har kommet til dere med et innlysende bevis.
20. Og sannelig, jeg har tatt vern hos Herren min og Herren deres mot at dere skal steine meg.
21. Og hvis dere ikke tror på meg, så hold dere unna meg!»
22. Så påkalte han Herren sin: «Disse er et syndig folk!»
23. (Herren sa:) «Dra av sted med Mine tjenere i nattens stund. Sannelig, dere vil bli forfulgt!
24. Og etterlat havet stilnet og spaltet (etter å ha gått gjennom det). Sannelig, de er en hær
som skal druknes!»
25. Hvor mange hager og kilder de etterlot seg,
26. og åkrer og praktfulle bygninger
27. og velsignelser (og behageligheter) som de levde luksuriøst i.
28. Slik hendte det! Og Vi gjorde det andre folket til alt dettes arvtakere.
29. Så gråt ikke himmelen og jorden over dem, og ei heller fikk de nådetid.
30. Og i sannhet, Vi berget Israels barn fra den nedverdigende pinen,
31. fra farao. Sannelig, han var svært trassig, av dem som overskrider grensen.
32. Og uten tvil, Vi utvalgte dem (Israels barn) basert på kunnskap framfor all verden
(dalevende folk),
33. og Vi ga dem de tegnene som det var synlig velsignelse (og klar prøvelse) i.
34. Sannelig, disse sier:
35. «Det er intet annet utenom vår første død, og vi vil ikke bli gjenoppvekket.
36. Bring oss våre fedre (gjenopplivet), hvis dere er sannferdige!»
37. Er disse best eller Tobba‛s folk (den jemenittiske kongen; As‛ad Abō Korayb al-¤imyari)
og de som var før dem? Vi utslettet dem alle! Sannelig, de var syndefulle.
38. Og Vi lekte ikke da Vi skapte himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er!
39. Vi skapte dem begge med sannheten (mening og visdom), men de fleste av dem vet ikke.
40. Sannelig, dommens dag er en fastsatt tid for dem alle,
41. den dag ingen venn vil være til nytte for en venn i det hele tatt, og heller ikke vil de bli
hjulpet,

42. unntatt dem som Allah viser nåde (de vil gå i forbønn for andre). Sannelig, Han er den
Allmektige, den evig Nåderike.
43. Sannelig, Zaqqōm-treet (tornefruktens tre)
44. vil være de store ugudeliges mat,
45. som smeltet kobber vil den koke i magene,
46. som kokende vann bobler!
47. (Det vil bli befalt:) «Grip ham! Og slep ham kraftig til midt i helvete,
48. hell deretter kokende vanns pine over hodet hans!
49. Føl smaken! Jo, sannelig! Det er du som er svært ærverdig, mest ærerik (ifølge deg selv)!
50. Sannelig, det er det (helvete) som dere pleide å tvile på.»
51. Sannelig, de gudfryktige vil være på et trygt sted,
52. i hager og kilder,
53. kledd i fin silke og brokade, sittende overfor hverandre.
54. Slik vil det være! Og Vi vil ekte dem med paradisjomfruer, lyse i huden, med store, vakre
øyne.
55. Der vil de be om alle slags frukter (idet de sitter der) i lykkelig fred.
56. De vil ikke smake døden der (i paradiset), bortsett fra den første døden (som de allerede
har smakt), og Allah vil bevare dem fra helvetes pine.
57. Velvilje fra Herren din (som din Herre vil skjenke med deg som mellomledd), dette er den
kjempemessige seieren!
58. Vi har gjort den (Koranen) lett på ditt eget tungemål, slik at de må få fatt i formaningen.
59. Så avvent du! Sannelig, de avventer også (du vil se deres fæle ende og Vår hevn over
dem, mens de vil se din æres skinn og Min gunst mot de troende takket være deg som
mellomledd).

Knelingen
Kapittel: 45
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 65

Enheter: 4
Vers: 37

Del: 25

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Denne skriftens åpenbaring er fra Allah, den Allmektige, den mest Vise.
3. Sannelig, i himlene og på jorden er det visselig tegn for de troende.
4. Og i deres egen skapelse og i de dyrene som Han sprer utover, er det tegn for det folk som
er fullt forvisset i troen.
5. Og i vekslingen mellom natten og dagen og det Allah nedsender fra himmelen av forsyning
(i form av regn), hvorved Han vekker jorden til live etter dens død (dvale), og (på samme
måte) i vending av vindenes retninger, er det tegn for det folk som eier forstand.
6. Dette er Allahs tegn, som Vi resiterer for deg ved den fulle sannheten. Så hvilket ord vil de
tro på etter Allah og åpenbaringene Hans?
7. Ve over enhver løgnhals som kommer med falske beskyldninger, (og) syndefull,
8. som hører Allahs åpenbaringer bli resitert for ham, men deretter vedblir (i vantroen sin) i
hovmod, som om han ikke hørte dem. Bebud ham budskapet om en smertelig pine.
9. Og når han får vite om noe som helst av Våre (koranske) vers, lager han det til spøk. Disse
venter en fornedrende pine.
10. Etter dem (deres levetid) venter helvete. Og de vil ikke få noen nytte i det hele tatt av det
de har tjent (av verdslig rikdom), og ei heller av de avgudsstatuene som de holdt som
velyndere utenom Allah, og de har en mektig pine i vente.
11. Denne (Koranen) er rettledning. Og de som fornekter sin Herres åpenbaringer, for dem er
det en grusom, smertelig pine.
12. Allah er Den som har underordnet dere havet, sånn at det skal seile på det skip ved Hans
befaling, og for at dere (gjennom sjøveien) kan søke velviljen (forsyningen) Hans, og for at
dere må bli takknemlige.
13. Og Han har underordnet alt det som i himlene og alt det som på jorden er, for dere (under
et system), alt sammen fra Seg. Sannelig, i dette er det flere tegn for det folk som tenker dypt
etter.
14. Si til de troende at de må se bort fra dem som ikke setter sitt håp til og frykter for Allahs
dagers komme, sånn at Han fullt ut kan lønne folk for det (de handlingene) de pleide å utføre.

15. Den som utfører en rettskaffen handling, gjør det til sitt eget beste. Men den som begår en
illgjerning, vil selv bli belastet av den. Deretter vil dere bli brakt tilbake til Herren deres.
16. Og uten tvil, Vi tildelte Israels barn skriften og herredømmet og profetskapet, og Vi
forsynte dem av det rene, og Vi ga dem forrang over all verden (dalevende folk).
17. Og Vi har tildelt dem innlysende bevis og tegn på levemåten (og profetskapet), men så
brøt de ut i uenighet etter at det var kommet kunnskap (om utsendelsen av Profeten
Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمtil dem, kun på grunn av gjensidig sjalusi og fiendskap. Sannelig,
Herren din vil felle dom over dem på oppstandelsens dag om det de pleide å være uenige om.
18. Deretter satte Vi deg på den åpne veien (islamske loven) til levemåten (religionen), så
fortsett å følge den veien, og godta ikke deres lyster som ikke har viten (om din og din
levemåte islams storhet og sannhet).
19. Sannelig, disse vil ikke være deg til nytte i det hele tatt mot Allah (når man støter på harde
tider som kommer på islams sti, selv om de vil love mye). Og sannelig, de ondsinnede er kun
hverandres velyndere (i jordelivet), og Allah er de gudfryktiges velynder.
20. Denne (Koranen) er bevis på innsikt og lærepenge for menneskeheten og rettledning og
nåde for det folk som er fullt forvisset i troen.
21. Tenker de som har begått illgjerninger, at Vi vil gjøre dem lik dem som antar troen og
handler rettskaffent, at deres liv og deres død vil være like? Svært ille er det de (vantro)
påstår!
22. Og Allah har skapt himlene og jorden med (en visdomsplan basert på) sannheten og for å
lønne enhver sjel for de handlingene den har fortjent, og det vil ikke bli gjort noe
ondskapsfullt mot dem.
23. Har du sett ham som har gjort sine lyster til sin tilbedelsesverdige herre, og som Allah lar
fare vill til tross for hans kunnskap, og hvis ører og hjerte Han har satt segl over, og hvis øyne
Han har satt et dekke over? Hvem kan rettlede ham, etter Allah? Godtar dere da ikke
formaningen?
24. Og de sier: «Det finnes intet annet enn jordelivet vårt, det er her vi dør og lever, og det er
intet annet enn tiden (tidens omstendigheter og hendelser) som får oss til å dø (de fornekter
Allah og det hinsidige fullstendig)!» Men de har ingen viten om dette (dets sannhet), de driver
bare med antakelser.
25. Og når Våre innlysende åpenbaringer blir resitert for dem, er deres argument bare: «Bring
tilbake (gjenoppliv) våre fedre, hvis dere er sanne!»
26. Si: «Allah gir dere liv; deretter får Han dere til å dø; deretter vil Han samle dere til
oppstandelsens dag, som det ikke er noen tvil om. Men folk flest vet ikke!»
27. Og Allah alene tilhører kongemakten over himlene og jorden! Og den dag timen vil stå,
den dag vil (alle) falskhetens tilhengere tape stort.

28. Og du vil se ethvert parti (av vantro og fornekterne) knele. Ethvert folk vil bli kalt til sin
regnskapsbok: «I dag vil dere få lønn for det dere pleide å gjøre,
29. dette er Vår nedskrevne bok, som vil tale sannheten om dere. Sannelig, Vi fikk skrevet
ned alt det dere pleide å gjøre (og holdt det godt bevart for i dag).»
30. Men når det gjelder dem som antar troen og handler rettskaffent, så vil Herren deres føre
dem inn i Sin nåde. Dette er den klare seieren.
31. Og når det gjelder dem som viser vantro (det vil bli sagt til dem): «Ble da ikke Mine
åpenbaringer resitert for dere? Men dere viste hovmod, og dere var et syndig folk!
32. Og når det ble sagt: 'Sannelig, Allahs løfte er sant, og det er ikke noen tvil om (at) timen
(vil inntreffe)!', pleide dere å si: 'Vi vet ikke hva timen er, vi antar den kun som en antakelse,
og heller ikke er vi forvisset om den.'»
33. Og synlige for dem vil de illgjerninger som de pleide å begå, bli, og den (pinen) som de
pleide å gjøre narr av, vil omslutte dem.
34. Og det vil bli sagt (til dem): «I dag glemmer Vi dere, slik som dere glemte denne deres
dags møte. Og deres bolig er helvete, og det vil ikke være noen hjelpere for dere!
35. Dette er fordi dere holdt Allahs åpenbaringer som spøk og jordelivet bedro dere.» I dag vil
de ikke bli tatt ut av det (helvete), og ei heller vil det bli godtatt av dem å søke (Allahs)
tilfredshet ved å vende om i anger.
36. Allah alene tilhører all lovprisning! Herren over himlene og Herren over jorden,
Forsørgeren av alle verdener.
37. Og Ham alene tilhører all overhøyhet i himlene og på jorden, og Han er den Allmektige,
den mest Vise.

Sanddynene
Kapittel: 46
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 66

Enheter: 4
Vers: 35

Del: 26

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. ¤ā, Mīm (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen).
2. Denne skriftens åpenbaring er fra Allah, den Allmektige, den mest Vise.
3. Vi har skapt himlene og jorden, og alt det som mellom dem begge er, med visdom og
(bestemmelse av) en fastsatt tidsfrist. Og de som viser vantro, er vendt bort fra det de er
advart mot.
4. Si: «Vel, si meg, de (avgudsstatuene) som dere tilber utenom Allah, kan dere vise meg hva
de har skapt av jorden? Eller (vis meg) om de har noen andel i himlene (himlenes skapelse)?
Bring meg (som bevis) en skrift eldre enn denne (Koranen) eller en gjenværende del av (de
henfarnes) kunnskap (som har vandret muntlig i generasjoner), hvis dere er sanne!»
5. Og hvem kan være mer villfaren enn han som utenom Allah tilber slike (avgudsstatuer)
som ikke kan svare ham (på spørsmålet hans) til oppstandelsens dag, og som (avgudsstatuene)
er likegyldige overfor skuddbønnene og tilbedelsene deres?
6. Og når menneskene blir samlet (på oppstandelsens dag), vil de (avgudene) være deres
fiender, og de vil fornekte deres tilbedelse (for selv å bli frelst).
7. Og når Våre innlysende åpenbaringer blir resitert for dem, sier de som viser vantro mot
sannheten (Koranen) når den har kommet til dem: «Dette er soleklar magi!»
8. Eller sier de: «Han (Sendebudet) har oppdiktet den (Koranen)!»? Si: «Hvis jeg har
oppdiktet den, så har ikke dere noen autoritet til (å berge) meg fra Allah (Allahs pine) i det
hele tatt. Og Han kjenner svært vel til det dere hånende sier om den (Koranen). Han er mer
enn nok som vitne mellom meg og dere, og Han er den mest Tilgivende, den evig Nåderike.»
9. Si: «Jeg er ikke det første sendebudet til å komme (til menneskene, at det ikke skulle
eksistere et eneste eksempel på sendebud før meg), og jeg vet ikke av meg selv (ved min egen
forstand og viten) hva som vil bli gjort med meg, og ei heller hva som vil bli gjort med dere.
(Min viten er) kun at jeg følger det som blir meg åpenbart (det er åpenbaringene som gir meg
viten om alt), og jeg er kun en soleklar advarer (basert på vitenen fra disse åpenbaringene).»
10. Si: «Vel, si meg, hvis den (Koranen) skulle være fra Allah og dere fornekter den, mens et
vitne fra Israels barn bevitner om (nevnelsen om åpenbaringen av) en slik skrift (i de tidligere
skriftene) og antar troen (på den også), mens dere viser hovmod (til tross for det, hva vil da
enden deres være)? Sannelig, Allah rettleder ikke det ondsinnede folk!»
11. Og de vantro sa til de troende: «Hvis den (Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمlevemåte [religion])
hadde vært bedre, ville ikke disse ha overgått oss i å gå til den (vi ville ha vært de første til å
godta den).» Men når de (vantro) ikke har latt seg bli rettledet av den, sier de nå: «Dette er en
gammel løgn (og et oppspinn)!»

12. Og før den var Moses' skrift (toraen) rettledning og nåde. Og denne skriften stadfester
(toraen), den er på arabisk språk for å advare dem som er ondskapsfulle, og som gledelig
budskap for de dydige.
13. Sannelig, de som sier: «Herren vår er Allah!», og som deretter holder seg standhaftige,
over dem vil det ikke være noen frykt, og ei heller vil de være sørgmodige.
14. Disse er paradisets folk; for alltid skal de være i det, en lønn for det de pleide å gjøre.
15. Og Vi har ettertrykkelig påbudt mennesket å behandle foreldrene sine moralsk fortreffelig.
Hans mor bar ham med smerte (i livmoren) og fødte ham med smerte. Og det at hun bærer
ham (i livmoren), og avvenningen (svangerskapets og ammingens periode) består av tretti
måneder. Når han når sin manndoms fulle kraft og når (den støe alderen) førti år, sier han:
«Herren min! Gi meg evne til å vise takknemlighet for gunsten Din som Du viste meg og
mine foreldre, og til å utføre slike rettskafne handlinger som Du blir tilfreds av. Og legg i mitt
avkom fromhet og godhet for meg. Sannelig, jeg vender meg i anger til Deg, og jeg er i
sannhet av Dine underkastede.»
16. Disse er de hvis dydige handlinger Vi godtar, og hvis forseelser Vi overser. De er
paradisets folk! Dette er et sant løfte som blir dem lovet.
17. Men den som sier til foreldrene sine: «Skam dere! Lover dere meg at jeg skal bli brakt
fram (fra graven ved å bli gjenopplivet), enda det har passert mange generasjoner før meg?»
Og da begynte begge (foreldrene) å be om hjelp fra Allah (og sa til sin sønn): «Ve deg! (Å, du
sønn) anta troen! Sannelig, Allahs løfte er sant!» Men han svarer: «Dette er ikke noe annet
enn de henfarnes skrøner!»
18. Disse er de som ordet (pinens ord) er blitt fastslått over blant mange generasjoner som har
passert før dem av dsjinner og mennesker. Sannelig, de var (alle) tapere.
19. Og for enhver er det bestemt (forskjellige) grader (i paradiset og helvete) ifølge hva de har
gjort (av ondt og godt), og for at Han skal gi dem fullt ut for deres handlinger, og det vil ikke
bli gjort noe ondskapsfullt mot dem.
20. Og den dag da de vantro blir framstilt for helvetes ild, (vil det bli sagt til dem): «Dere har
mottatt deres smakfulle yndlingsting i deres jordeliv, og dere har dratt (maksimal) nytte av
dem. I dag vil dere bli straffet med nedverdigelsens pine fordi dere var hovmodige på jorden,
uten rett, og fordi dere viste ulydighet.»
21. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, nevn (folket) ‛Āds bror (Eber), da han advarte folket sitt
(om illgjerningers ende) ved sanddynene (i en dal i Jemen mellom Oman og Mahra), enda det
hadde gått bort advarere (sendebud) både før ham og etter ham: «Tilbe ikke noen andre
utenom Allah! Jeg frykter for at det skal komme en mektig (forferdelig) dags pine over dere.»
22. De sa: «Har du kommet til oss for å få oss til å avvike fra gudene våre? Bare kom med den
(pinen) som du truer oss med, hvis du er av de sannferdige!»
23. Eber sa: «Vitenen er kun hos Allah (om når pinen vil inntreffe), og jeg overbringer dere
kun de bud som jeg er sendt med. Men jeg ser at dere er et uvitende folk.»

24. Men da de så den (pinen) komme svevende som en sky mot dalene deres, sa de: «Dette er
en sky som vil regne over oss!» Tvert imot! Dette (denne skyen) er den (pinen) dere ba om å
få framskyndet, en vindstorm, som det er en smertelig pine i,
25. som vil knuse alle ting ved sin Herres befaling. Så ble de slik (fullstendig knuste),
ingenting var å se unntatt deres (ruinlagte) bosteder. Slik lønner Vi det syndefulle folk.
26. Og (å, dere Mekkas folk!), i sannhet, Vi hadde gitt dem makt og evne i de sakene som Vi
ikke har gitt dere makt og evne i. Og Vi ga dem hørsel og syn, og (mange uvurderlige
egenskaper i) hjerte og hjerne. Men til ingen nytte for dem i det hele tatt var deres hørsel og ei
heller deres syn, og heller ikke deres hjerte og hjerne ettersom de fornektet Allahs tegn. Men
til slutt ble de omsluttet av den (pinen) som de pleide å gjøre narr av.
27. Og (å, dere Mekkas folk!), uten tvil, Vi har tilintetgjort mange byer som omkring dere var,
og Vi synliggjorde vekslende Våre tegn gang på gang, slik at de måtte vende om (fra vantro).
28. Men hvorfor hjalp ikke de (avgudsstatuene) som de holdt som tilbedelsesverdige utenom
Allah for å oppnå (Allahs) nærhet, dem? Faktisk ble de (avgudsstatuene) borte vekk fra dem,
og dette (å holde avgudsstatuene som tilbedelsesverdige) var deres løgn, og dette var det de
pleide å dikte opp.
29. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, en gang førte Vi til deg en gruppe av dsjinner, som lyttet
nøye etter Koranen. Da de møtte opp der (hos Profeten Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, sa de (til
hverandre): «Vær stille!», og da resitasjonen var over, vendte de tilbake til folket sitt som
advarere (sannhetens innbydere).
30. De sa: «Å, vårt folk (dsjinner)! Sannelig, vi har hørt en slik skrift, som er blitt åpenbart
etter (toraen åpenbart for) Moses, som stadfester de (skriftene) som kom før den; den rettleder
til den sanne (levemåten [religionen]) og til den rette veien.
31. Å, vårt folk! Godta Allahs innbyder (Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمinvitasjon), og anta
troen på ham, da vil Allah tilgi syndene deres og bevare dere mot den smertelige pinen.
32. Og den som ikke godtar Allahs innbyder (Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمinvitasjon),
han kan ikke gjøre (Allah) maktesløs på jorden (ved å løpe unna), og ei heller vil det for ham
være noen velyndere utenom Allah! Disse er i soleklar villfarelse.»
33. Vet de da ikke at Allah, som skapte himlene og jorden, og som ikke ble trett av å skape
dem, fullt evner å gjenopplive de døde? Jo, i sannhet! Sannelig, Han har fullstendig makt over
alle ting.
34. Og den dag da de som viste vantro, blir framstilt for ilden, (vil det bli sagt til dem): «Er
ikke denne (pinen) sann?» De vil si: «Jo, sannelig, ved Herren vår (den er sann)!» Allah vil si:
«Så smak pinen fordi dere pleide å vise vantro!»
35. Så (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, fortsett å vise tålmod slik som (de andre) profetene med
den store viljestyrken viste tålmod, og framskynd ikke (med å be om pine) for disse
(fornekterne). Den dag de får se den (pinen) som de blir lovet, (vil de føle) som om de ikke
var på jorden mer enn en time av dagen. (Dette er) overbringelsen av budskapet (fra Allah)!
Ingen andre enn det ulydige folk vil bli tilintetgjort.

Mohammad صلى ﷲ عليه وسلم
Kapittel: 47
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 95

Enheter: 4
Vers: 38

Del: 26

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. De som viser vantro og hindrer (andre) fra Allahs vei, deres handlinger vil Allah gjjøre
verdiløse (når det gjelder belønning i det hinsidige).
2. Og de som antar troen og handler rettskaffent og antar troen på den (skriften) som er blitt
åpenbart for Mohammad ()صلى ﷲ عليه وسلم, og som er sannheten fra Herren deres, deres
illgjerninger vil Allah utviske fra dem (fra gjerningsregisteret deres) og foredle deres tilstand.
3. Dette fordi de som viser vantro, følger falskheten, og de som antar troen, følger sannheten
(nedsendt) fra Herren sin. Slik klargjør Allah for menneskene deres tilstand.
4. Når dere møter de (krigende) vantro (på slagmarken for å eliminere krig og terrorisme), så
hogg av halsen deres (under kampen, for de tok uskyldige liv og anstiftet ufred ved sine
undertrykkende voldshandlinger), helt til dere har nedkjempet dem (i slaget), og bind (de
gjenværende fangene) stramt. La dem etter det gå av godvilje (uten å kreve løsepenger), eller
(frigi) ved (å kreve) løsepenger, til de krigførende (fiendene) legger ned sine våpen (erklærer
forsoning og fred). Dette er (befalingen)! Og hvis Allah hadde villet, kunne Han ha tatt hevn
over dem (uten krig), men (Han gjør ikke slikt), for Han vil teste noen av dere gjennom andre
av dere. Og de som blir drept for Allahs sak, deres handlinger vil Han aldri la gå tapt.
5. Snart vil Han lede dem på den rett veien (til paradiset) og foredle deres (hinsidige) tilstand
6. og (til slutt) føre dem inn i paradiset, som Han har gjort dem godt kjent med.
7. Å, dere troende! Hvis dere hjelper Allah (Allahs utvalgte levemåte [religion]), vil Han
hjelpe dere og gjøre dere stø på føttene.
8. Og de som viser vantro, dem venter det fordervelse, og Allah har gjort deres handlinger
verdiløse.
9. Dette fordi de misliker denne (skriften) som Allah har åpenbart, så Han gjør deres
handlinger null verdt.
10. Har de da ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hva enden ble for dem som var før
dem? Allah utslettet dem, og for de vantro er det flere slike utslettelser i vente.
11. Dette fordi Allah er deres velynder som antar troen, mens de vantro i sannhet ikke har
noen velynder.
12. Sannelig, Allah vil føre dem som antar troen og handler rettskaffent, inn i hager som det
flyter elver under. Men de som viser vantro og drar (verdslig) nytte og spiser som kveg (dyr)
spiser, deres oppholdssted er ilden.

13. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, hvor mange byer det var hvis beboere var mektigere i
kraft (midler og makt) enn byen din (Mekkas beboere), hvis (myndige høvdinger) har drevet
deg ut (ved utvandring). Vi tilintetgjorde dem, og det fantes ingen hjelper for dem.
14. Den som holder seg (stø) ved et innlysende bevis fra Herren sin, kan han være lik den hvis
illgjerninger er blitt vist som attraktive for ham, og som følger sine egne indre lyster?
15. Beskrivelsen av det paradiset som blir lovet de gudfryktige, er: I det vil det være slike
elver av vann som aldri vil forandre seg (verken lukt eller farge), og elver av melk hvis smak
og nytelse aldri vil forandre seg, og elver av (hellig) vin som vil være en ren vellyst for dem
som drikker den, og elver av renset honning. Og for dem vil det der være alle mulige sorter
frukt og (all slags) tilgivelse fra Herren deres. Kan vel de (gudfryktige) være lik dem som
alltid skal være i ilden, og som skal få kokende vann å drikke, som vil etse bort tarmene
deres?
16. Og det finnes også slike blant dem som kun lytter til deg med øret (ikke med hjertet eller i
konsentrasjon). Når de går ut fra deg (din samling), spør de dem som er blitt tildelt (lønnsom)
viten: «Hva sa han (Allahs Sendebud  )صلى ﷲ عليه وسلمakkurat nå?» Disse er de hvis hjerte Allah
har satt segl over, og som følger sine egne indre lyster.
17. Og de som har ervervet seg rettledningen, deres rettledning lar Allah øke og tildeler dem
deres gudfryktighets rang.
18. Avventer de (fornekterne) noe annet enn timen, at den skal komme over dem
overraskende? Men i sannhet, dens tegn er kommet (nær), så hvilken nytte vil deres
formaning gjøre dem når timen (selv) kommer over dem?
19. Vit at ingen er tilbedelsesverdig unntatt Allah, og be om tilgivelse fra Allah, slik at du
ikke må utføre noe mindre verdig enn forrige gang (at du handler ifølge din høyerestående
rang og ikke noe mindre enn det)I, og be også om tilgivelse (gå i forbønn) for de troende
menn og troende kvinner (for det er dette som vil være deres frelse). Og (å, dere mennesker!),
Allah kjenner svært vel til deres vandringssteder (i det dennesidige) og deres oppholdssted (i
det hinsidige).
20. Og de troende sier: «Hvorfor blir det ikke åpenbart et kapittel (om defensiv kamps bud)?»
Men når det åpenbares et innlysende kapittel og det nevnes (defensiv) kamp (for Allahs sak) i
det, da ser du dem hvis hjerte det er (hykleriets) sykdom i, at de ser på deg (som) den som er
overveldet av dødens besvimelse. De har undergang i vente!
21. Lydighet og gode ord (er bedre for dem). Men når befaling om kamp endelig ble besluttet
(og absolutt), ville det ha vært bedre for dem om de hadde vært sannferdige mot Allah (om sin
lydighet og troskap til Ham).
22. (Å, dere hyklere!) Det forventes ikke noe annet av dere enn at hvis dere (kommer dere
unna ved å holde dere borte fra kampen, og) oppnår makten, vil dere kun anstifte ufred i
landet og kutte bort deres slektsbånd (som Allah og Sendebudet Hans  صلى ﷲ عليه وسلمhar befalt
dere å knytte sterkere og skape kjærlighet til)!
I

Hans Høyhets  صلى ﷲ عليه وسلمrang er såpass høyerestående at flere rettskafne handlinger ikke er Hans Nådes
ære verdige, selv om den handlingen skulle være lovlig ifølge Allahs lov og foretrukket av Ham.

صلى ﷲ عليه وسلم

23. Disse er de som Allah har forbannet, og Han har gjort dem (deres ører) døve og gjort
deres øyne blinde.
24. Tenker de da ikke dypt over Koranen, eller er det satt låser på hjertet deres?
25. Sannelig, de som vendte tilbake (til vantro) etter at rettledningen var blitt tydelig for dem,
det er Satan (ved bedrag) som har fått det (å vende tilbake til vantro) til å se godt ut for dem
og gitt dem håp om et langvarig liv (i verden).
26. Dette fordi de sa til dem som mislikte Allahs åpenbarte skrift: «Vi vil adlyde dere i noen
saker!» Og Allah kjenner svært vel til de hemmelige rådslagningene deres.
27. Så hvordan vil det vel stå til (med dem) når englene tar ut deres sjel (i den tilstand) at de
vil slå dem i ansiktet og på ryggen?
28. Dette fordi de fulgte den (måten) som gjør Allah utilfreds, og mislikte Hans tilfredshet, så
Han lot deres handlinger gå tapt.
29. Tenker de hvis hjerte det er (hykleriets) sykdom i, at Allah aldri vil synliggjøre deres nag?
30. Hvis Vi vil, kan Vi vise deg dem (hyklerne), slik at du visselig hadde gjenkjent dem ved
deres ansiktsuttrykk, og du vil i sannhet (på samme måte) gjenkjenne dem ved deres talemåte.
Og Allah kjenner svært vel til alle handlingene deres.
31. Og Vi vil visselig teste dere, helt til Vi synliggjør dem som anstrenger seg (for Allahs sak
ved å være stø på føttene) blant dere, og de tålmodige, og synliggjør deres (feige, hyklerske,
hemmelige) underretninger.
32. Sannelig, de som viser vantro og hindrer (andre) fra Allahs vei, og som motsetter seg (og
bryter med) Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمetter at rettledningen (Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمstorhets
erkjennelsesevne) er blitt innlysende for dem, de kan aldri skade Allah i det hele tatt (de kan
ikke gjøre Allahs Sendebuds  صلى ﷲ عليه وسلمære og rang mindre)I, men Allah vil forkaste (alle)
deres handlinger (som følge av deres motstand mot Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم.
33. Å, dere troende! Adlyd Allah, og adlyd Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, og ruiner ikke
handlingene deres.
34. Sannelig, de som viser vantro og hindrer (andre) fra Allahs vei, og som dør mens de er
vantro, dem vil Allah aldri tilgi.
35. (Å, dere troende!) Tap ikke motet, og be ei heller om fredsslutning av dem (krigførende
vantro fiender, slik at deres svakhet blir synlig). Det er dere som vil være seierherrene, og
Allah er med dere, og Han vil aldri redusere (belønningen for) deres handlinger.

I

Koranens fortolkere er enige om at ordene la-yya-\orro-llāha sheyann («De kan aldri skade Allah i det hele
tatt») betyr «De kan aldri skade Allahs Sendebud  صلى ﷲ عليه وسلمi det hele tatt». Andreleddet i genitivsutrykket er
underforstått her; se: >abari, Bey\āwi, Rō^-ol-ma‛āni, Rō^-ol-bayān, al-Jomal og al-Ba^r-al-madīd. Denne
talemåten er blitt brukt i Koranen andre steder også, se for eksempel vers 2:9.

36. (Luksusen i) jordelivet er kun lek og moro, men hvis dere antar troen og omfavner
gudfryktigheten, vil Han gi dere belønningene deres (fullkomment for deres handlinger), og
Han vil ikke kreve deres eiendom fra dere.
37. Hvis Han skulle kreve den eiendommen fra dere og presser dere i kravet, vil dere føle det
trangt (i hjertet) og vise gjerrighet, og på denne måten vil Han synliggjøre deres (åndelige)
rust (som dere har på grunn av dyrkelse av det verdslige).
38. Husk! Dere er de som blir invitert til å gi for Allahs sak, men det finnes også slike blant
dere som er gjerrige. Og den som er gjerrig, er kun gjerrig mot seg selv. Allah er
selvtilstrekkelig, mens dere er evig trengende! Og hvis dere vender dere bort (fra Allahs
befaling), vil Han bytte dere ut med et annet folk, og de vil ikke være som dere.

Seieren
Kapittel: 48
Fra: Medina
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Del: 26

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, Vi har tildelt deg en soleklar seier (for
islam og overmakt, så ditt storartede strev og din innsats kan bli fullført med framgang),
2. sånn at Allah for din skyld kan tilgi dine tilhengeres alle tidligere og senere feiltrinn (de
personene av det muslimske samfunnet som kjempet på din befaling og ofret seg selv)I, og for
å fullbyrde Sin velsignelse (fysisk og åndelig) av deg (ved å gi islam seieren og tilgivelse til
det muslimske samfunnet) og med deg (som mellomledd) holde (det muslimske samfunnets)
føtter stø på rettledningens vei,
3. og sånn at Allah kan skjenke deg en ærefull hjelp.
4. Han er Den som nedsendte sjelefred i de troendes hjerte, slik at troen deres skulle øke med
mer tro (forvissningens kunnskap skulle bli til forvissningens øye). Og Allah tilhører alle
hærskarene i himlene og på jorden, og Allah er allvitende, mest vis.
5. (Alle disse velsignelsene er samlet) for å føre de troende menn og troende kvinner inn i
hager som det flyter elver under, og hvor de for alltid skal være, og for å fjerne deres
forgåelser fra dem (slik som Han har tilgitt dem feiltrinnene deres). Og dette er i Allahs øyne
den kjempemessige seieren (for de troende).
6. Og (også for å) pine hyklerske menn og hyklerske kvinner og flergudsdyrkende menn og
flergudsdyrkende kvinner, som hadde dårlige tanker om Allah. Over dem er skjebnens fæle
vending (bestemt), og Allah er vred på dem og har forbannet dem, og Han har forberedt for
dem helvete, og hvilken elendig avslutning på ferden det er.
7. Og Allah tilhører hærskarene i himlene og på jorden, og Allah er allmektig, mest vis.
8. Sannelig, Vi har sendt deg som et vitne (over dine tilhengeres handlinger og tilstand, for at
du skal kunne avlegge vitnesbyrd på dommens dag), og en gledesbudbringer og advarer,
9. sånn at dere (å, folk!), skal anta troen på Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog hjelpe
ham (levemåten [religionen] hans) og vise ham stor respekt og (samtidig) forherlige Allahs
hellighet om morgenen og aftenen.

I

Andreleddet i genitivsuttrykket er underforstått her, og det er «dine tilhengere» (det muslimske samfunnet),
derfor betyr ordene li-yaghfira laka-llāho mā taqaddama min żambika wa mā ta-akhkhara («Sånn at Allah kan
tilgi deg dine tidligere og senere feiltrinn») «Sånn at Allah for din skyld kan tilgi dine tilhengeres alle tidligere
og senere feiltrinn». For videre i kapittelet bebudes det gledens ord om nedsendelse av sjelefred til tilhengerne, at
de vil få stige inn i paradiset, og at deres synder vil bli tilgitt. Har man dette for øyet og leser vers 48:1–48:5, vil
versets betydning bli innlysende av seg selv. For å forstå denne tolkningen kan man sammenligne den med vers
40:55, som er blitt tolket på samme måte, se: Nasafi (4:359), Qor~obi (15:324), al-Ba^r-ol-mo^ī~ (7:471) og
Shaukāni (4:497).

10. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSannelig, de som inngår troskapsed med deg, inngår egentlig
troskapsed med Allah, Allahs hånd er over deres hender (i form av din hånd). Så den som
bryter troskapseden, vil selv få belastningen ved bruddet. Og den som fullbyrder det han avla
som ed til Allah (at han skulle oppfylle det), vil Han snart gi en svær belønning.
11. Snart vil de som ble igjen bak (som ikke deltok i ¤odeybiyah-ferden) av beduinene, si til
deg (unnskyldende): «Vår eiendom og våre familier holdt oss opptatte (derfor fikk vi ikke
deltatt i kampen sammen med deg), så be om tilgivelse for oss.» De sier med tungen sin det
som ikke er i hjertet deres. Si: «Hvem er det som har myndighet nok til å redde dere fra Allah
(Allahs dom) hvis Han har til hensikt å påføre dere tap eller å gi dere vinning? Faktisk er Han
vel underrettet om alt det dere gjør.
12. Men dere tenkte at Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troende (følgesvennene) aldri ville
vende hjem igjen til sine familier, og denne (tanken) ble gjort svært attraktiv i hjertet deres (av
deres indre), og det dere tenkte, var en svært fæl tanke, og dere ble et folk som måtte gå til
grunne.»
13. Og den som ikke antar troen på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, for de vantro har
Vi forberedt et flammende helvete.
14. Og Allah tilhører kongemakten over himlene og jorden, Han tilgir hvem Han enn vil, og
Han piner hvem Han enn vil. Og Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
15. Snart vil de som ble igjen bak (under ¤odeybiyah-ferden) si, når dere vil sette av gårde
for å få tak i krigsbyttet (av Khaibar-slaget): «Tillatt oss å følge med dere!» De ønsker å
forandre Allahs ord. Si: «Dere kan aldri få følge etter oss, dette har Allah sagt tidligere!» Men
nå vil de si: «Faktisk er dere bare sjalu på oss!» Nei, tvert imot! Saken er at de begriper svært
lite (av sannheten).
16. Si til dem som ble igjen bak av beduinene: «Snart vil dere bli kalt (til kamp) mot et folk,
av svært strenge krigslystne. Dere vil vedvarende kjempe mot dem (for å fremme fred og
menneskelig verdighet), eller de vil bli muslimer. Hvis dere adlyder, vil Allah gi dere en
vakker lønn. Men hvis dere vender dere bort, slik som dere vendte dere bort tidligere, vil Han
pine dere med en smertelig pine.»
17. Det er ingen synd for den blinde, og ei heller er det noen synd for den halte, og heller ikke
er det noen synd for den syke (å ikke delta i kamp). Og den som adlyder Allah og Sendebudet
Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, vil Han føre inn i hager som det flyter elver under. Men den som vender
seg bort (fra lydigheten), vil Han pine med en smertelig pine.
18. Uten tvil, Allah ble tilfreds med de troende da de ga deg troskapseden under treet (i
¤odeybiyah). Han kjente svært vel til den (gløden) som befant seg i hjertet deres (for
oppriktighet og troskap), og Allah nedsendte en særskilt sjelefred i hjertet deres og tildelte
dem en nær forestående seier (i Khaibar-slaget),
19. og rikelig med krigsbytter som de får tak i, og Allah er allmektig, mest vis.
20. Og Allah har lovet dere rikelig med krigsbytter (som utfall av mange seire), som dere vil
få tak i. Men Han tildelte dere dette (Khaibars krigsbytte) snart og stanset folks (fiendenes,
Mekkas folk, Khaibars folk, stammene Banī Asads og Ghatafāns, mange fleres) hender fra

dere for at det skulle bli tegn (på kommende triumf og seier) for de troende, og for å holde
dere (stø på føttene og) vandrende (med ro i hjertet) på den rette veien.
21. Og andre (store seire fra Mekka, Hawazin og ¤oneyn til Persia og Romerriket), som dere
egentlig ikke evnet, har Allah i sannhet omsluttet (for dere). Allah har fullstendig makt over
alle ting.
22. Og (å, dere troende!), hvis de vantro hadde (initiert krig og) kjempet mot dere (i
¤odeybiyah), ville de visselig ha snudd ryggen til og flyktet; deretter ville de ikke ha funnet
en eneste velynder og ei heller hjelper (men Allah ville åpnet flere seiersdører for dere enn
bare denne ene gjennom dialog og fredsforhandlinger).
23. Dette er Allahs framgangsmåte som er blitt praktisert gjennom tidene, og aldri vil du finne
noen endring i Allahs framgangsmåte.
24. Og Han er Den som stanset hendene deres (vantros) fra dere og deres hender fra dem ved
Mekkas grense (like ved ¤odeybiyah) etter at Han ga dere overtaket over dem (deres parti).
Allah er allseende overfor alt det dere gjør.
25. Disse er de som viste vantro og hindret dere fra den hellige moskeen, og offerdyrene også,
som ble holdt igjen fra å nå sitt offersted. Og hadde det ikke vært for noen slike troende menn
og troende kvinner (til stede i Mekka) som dere ikke kjenner og kan trampe i hjel, og som kan
påføre dere lidelse uten å vite det, (ville Vi ha gitt dere tillatelse til kamp der og da, men
erobringen av Mekka ble utsatt) for at Allah skulle føre inn i Sin nåde den Han ville (gjennom
utfallet av fredsslutningen). Hadde (muslimene og) de (vantro der) helt klart atskilt seg fra
hverandre, ville Vi ha utsatt de vantro av dem for en smertelig pine.
26. Da de vantro forankret hovmodig stivsinnethet i sitt hjerte, (som var) uvitenhetstidens
stahet og livsverdi, nedsendte Allah Sin sjelefred over Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de
troende og gjorde dem rotfaste i gudfryktighetens ord. Og det var dette de fortjente mest, og
de var det verdig. Og Allah er allvitende om alle ting.
27. Uten tvil, Allah viste Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمen sann drøm eksakt ifølge sannheten:
«Dere vil visselig tre inn i den hellige moskeen, hvis Allah vil, i trygghet, (noen) med barberte
hoder, (andre) med stussede hodehår, (i den tilstand at) dere vil være uten frykt.» Han visste
(at fredsslutningen ved ¤odeybiyah var som denne drømmens tydnings innledning) det dere
ikke visste, og Han tildelte før den (seieren i Mekka) også en umiddelbar seier (seieren i
Khaibar like etter hjemkomsten fra ¤odeybiyah, og året etter ble seieren i Mekka og adgang
til den hellige moskeen tildelt).
28. Han er Den som sendte Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمmed rettledningen og sannhetens
levemåte (religion) for å gjøre den overordnet alle levemåter. Og Allah er mer enn nok som
vitne (over Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمsannhet og realitet).
29. Mohammad ( )صلى ﷲ عليه وسلمer Allahs Sendebud, og de som er med ham ()صلى ﷲ عليه وسلم, er
strenge og sterke mot de vantro, mot hverandre er de hjertevarme og milde. Du ser dem bøye
seg og knele med ansiktet ned rikelig, de søker (kun) Allahs velvilje og tilfredshet. Merkene
på ansiktet deres er spor av at de kneler med ansiktet ned (som skinner som lys på pannen
deres). Disse beskrivelsene av dem finnes (også nevnt) i toraen, og disse beskrivelsene finnes
(nedtegnet) i evangeliet. De (følgesvennene) er som (Vår høyaktede elskedes )صلى ﷲ عليه وسلم

åker, som først skyter ut sitt tynne skudd, som så styrkes og tykner og så står rett på stengelen
sin, (og når det blomstrer opp og vaier), hvor fortreffelig virker det ikke for såmennene da?
(Slik har Allah skapt Sin elskedes  صلى ﷲ عليه وسلمfølgesvenner som troens fullvokste fortreffelige
trær), slik at Han kan la de vantros (som er sjalu på Profeten Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمhjerte
stå i sjalusiens brann. Allah har lovet dem som antar troen og handler rettskaffent, tilgivelse
og en svær belønning!

Værelsene
Kapittel: 49
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 106

Enheter: 2
Vers: 18

Del: 26

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Å, dere troende! Gå ikke foran Allah og Sendebudet Hans (صلى ﷲ عليه وسلم, i noen som helst
sak), og alltid frykt Allah (for at dere ikke skal begå den feil å være respektløse overfor
Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم. Sannelig, Allah er allhørende, allvitende.
2. Å, dere troende! Hev ikke stemmene deres over Profetens ( )صلى ﷲ عليه وسلمstemme, og vær
ikke høylytte mot ham i talen, slik som dere er høylytte mot hverandre, (så det ikke skjer slik)
at alle handlingene deres går tapt (inkludert troen) mens dere intet aner (at handlingene og
troen er fortapte).
3. Sannelig, de som holder sine stemmer dempet (av respekt og underdanighet) hos Allahs
Sendebud ()صلى ﷲ عليه وسلم, disse er de hvis hjerte Allah har utvalgt og renset for alt annet enn
gudfryktigheten, det er tilgivelse og en svær belønning for dem.
4. Sannelig, de som roper på deg utenfra værelsene, de fleste av dem har ikke forståelsen (om
din høyerestående rang og veloppdragne manerer for din respekt).
5. Og hvis de hadde vist tålmodighet til du kommer ut til dem, ville det ha vært det beste for
dem. Allah er mest tilgivende, evig nåderik.
6. Å, dere troende! Hvis en ugudelig person skulle bringe dere en underretning, så gransk den
grundig, (så det ikke skjer slik) at dere påfører et folk (urettferdig) lidelse i uvitenhet og så
angrer på det dere har gjort.
7. Og vit at Allahs Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمer blant dere. Hvis han skulle høre på dere i mange
saker, ville dere ha havnet i store vansker. Men Allah tildelte dere troens kjærlighet og
forskjønnet den i hjertet deres og gjorde dere til hatere av vantro og ulydighet og synd; det er
slike som er stø og vandrer på levemåtens (islams) vei.
8. (Dette er) ved Allahs velvilje og gunst (at det ulærte Sendebudet صلى ﷲ عليه وسلم, som fikk
tildelt den forjettede visdommen, er sendt til dere og finnes blant dere). Allah er allvitende,
mest vis.
9. Og hvis to partier av muslimer kriger mot hverandre, så sørg for forsoning mellom dem.
Men hvis det ene (partiet) av dem skulle begå overgrep mot det andre, så kjemp mot det
(partiet) som begår overgrep, helt til det vender om til Allahs befaling (om fred). Hvis de
vender tilbake, så forson de to med rettferd, og oppretthold rettferdigheten. Sannelig, Allah
elsker dem som utøver rettferdighet.
10. Sannheten er at (alle) troende er (hverandres) brødre, så sørg for forsoning mellom deres
to brødre, og alltid frykt Allah, slik at det må bli vist dere nåde.

11. Å, dere troende! Intet folk må gjøre narr av et annet folk, det er fullt mulig at de er bedre
enn dem (som gjør narr), og heller ikke må kvinner (gjøre narr) av andre kvinner, det er fullt
mulig at de er bedre enn dem (kvinnene som gjør narr). Og fornærm ikke hverandre, og grav
ikke etter feil i hverandre, og gi ikke hverandre stygge klengenavn. Slemt er kallenavnet
«ugudelig» for én etter at han har antatt troen. Og de som ikke vender seg om i anger, er de
som er ondskapsfulle.
12. Å, dere troende, unngå å gjøre for mange antakelser! Sannelig, noen antakelser er (slike)
synder (som fører til at straff i det hinsidige blir obligatorisk), og spioner ikke (for å finne
noens feil og hemmeligheter), og ei heller baksnakk hverandre. Ville noen av dere ha likt å
spise sin døde brors kjøtt? Men dere ville jo ha hatet det! Og alltid frykt Allah (i alle disse
affærene). Sannelig, Allah er mest benådende, evig nåderik.
13. Å, dere mennesker! Sannelig, Vi har skapt dere fra en mann og kvinne, og Vi gjorde
(delte) dere til (opp i mange) folk og stammer, for at dere skal kunne gjenkjenne hverandre.
Sannelig, den mest ærefulle i Allahs øyne er den mest gudfryktige av dere. Sannelig, Allah er
allvitende, vel underrettet.
14. Beduinene sier: «Vi har antatt troen!» Si: «Dere har ikke antatt troen! Men si heller: 'Vi
har antatt islam!', og troen har ikke ennå gått inn i hjertet deres. Og hvis dere adlyder Allah og
Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, vil Han ikke redusere noen av (noe av belønningen for) deres
handlinger i det hele tatt. Sannelig, Allah er mest tilgivende, evig nåderik.»
15. De troende er kun de som antar troen på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og som
deretter ikke havner i tvil, og som kjemper med sin eiendom og sitt liv for Allahs sak. Disse er
de sanne (i deres påstand om å være troende).
16. Si: «Er det Allah dere prøver å vise fram deres religiøsitet til, enda Han svært vel kjenner
til alt det som i himlene og på jorden er? Allah er allvitende om alle ting.»
17. De viser det fram som godhet mot deg at de har antatt islam. Si: «Vis ikke det fram som
godhet mot meg at dere har antatt islam; derimot er det Allah som viser dere godhet ved at
Han har rettledet dere til troen, forutsatt at dere er sanne (i troen)!»
18. Sannelig, Allah kjenner svært vel til alt det usette av himlene og jorden, og Allah er
allseende overfor alt det dere gjør.

Qāf
Kapittel: 50
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 34

Enheter: 3
Vers: 45

Del: 26

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Qāf (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen), ved den
ærefulle Koranen!
2. Faktisk forundrer de seg over at en advarer har kommet til dem fra deres egen midte, og de
vantro sier: «Dette er en forunderlig sak!
3. Når vi er døde og er blitt jord, (skal da vi gjenopplives)? Denne tilbakevendingen er langt
fra vett og fornuft!»
4. Uten tvil, Vi vet svært vel hvor mye jorden minsker (spiser) dem, og Vi har en bok som alt
er vel bevart i.
5. Derimot, (forunderlig og langt fra vett og fornuft er det at) de forsverget sannheten
(Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمog Koranen) da den kom til dem, så de er selv (fanget) i en forvirret
situasjon.
6. Har de da ikke sett på himmelen over seg, hvordan Vi har laget den og forskjønnet den, og
at det ikke er noen sprekk i den?
7. Og (det samme med) jorden, Vi har spredt den ut og satt tunge fjell på den, og Vi lot vokse
på den alle slags vakre planter.
8. Alt dette er (kilder til) innsikt og formaning for enhver tjener som vender seg i anger (til
Allah).
9. Og Vi lot det regne ned velsignet vann fra himmelen, så lot Vi hager og korn til å høste
vokse ved det,
10. og daddelpalmer ragende høyt hvis klaser er lagvise,
11. (alt dette som) forsyning for tjenerne (Våre). Og Vi ga ved det vannet liv til det døde land;
slik vil utgangen (deres utgang) fra gravene være.
12. Forsverget før disse (Mekkas vantro) har også Noahs folk og den gamle brønnens folk (fra
al-Yamāmah) og (ßāli^s folk) Thamōd (som holdt til i al-¤ijr like ved Tabōk på veien
mellom Medina og Levanten),
13. og ‛Ād (Ebers folk, som var bosatt i dalen al-A^qāf mellom Oman og Mahra) og farao
(Egypts hersker) og Lots folk (som levde i Sodoma og Gomorra i Palestina),
14. og Eykahs beboere (Jetros folk: beboere av Midjan, området med fyldige og tette trær) og
Tobba‛s (Jemens konge: As‛ad Abō Korayb al-¤imyari) folk, alle de forsverget sendebudene,
og Min pines løfte ble fastslått (over dem).

15. Har Vi blitt utmattet av den første skapelsen? Nei, tvert imot! Faktisk er de i tvil om den
nye skapelsen (gjenskapingen).
16. Og uten tvil, Vi har skapt mennesket, og Vi kjenner svært vel til de fristelsene som hans
eget jeg fyller ham (hans hjerte og hjerne) med. Og Vi er ham nærmere enn hans halspulsåre.
17. Når de to mottakerne (to englene), som sitter på høyre og venstre side, mottar (noterer ned
ethvert utsagn og enhver handling fra ham),
18. sier han ikke et eneste ord med munnen uten at en overvåker er klar hos ham (for å føre
det ned).
19. Og dødens besvimelse kom med sannheten: «(Å, menneske!) Dette er det du løp vekk
fra!»
20. Og det blåses i dommedagsbasunen, denne (pinen) er trusselens dag!
21. Og enhver sjel vil komme (til Oss) slik at sammen med den vil det være en (engel) som
driver den fram, og en (engel) som vil vitne (om alle dens handlinger).
22. I sannhet, du forble likegyldig til denne (dagen), så nå har Vi fjernet ditt
(forsømmelighets) slør fra deg, og synet ditt er skarpt i dag.
23. Og han som var hans følgesvenn (engelen), vil si: «Dette er det som er blitt gjort klart av
meg!»
24. (Det vil bli befalt): «Sleng dere to i helvete enhver som er utakknemlig, oppsetsig,
25. som hindrer fra det gode, som overskrider grensen, som tviler og setter i tvil,
26. som holdt en annen som tilbedelsesverdig sammen med Allah, sleng ham i den
voldsomme pinen!»
27. Nå vil hans (andre) følgesvenn (Satan) si: «Herren vår! Jeg har ikke forvillet ham, derimot
var han selv fanget i langt kommen villfarelse.»
28. Allah vil si: «Krangle ikke her hos Meg! Jeg har fra før sendt (pinens) advarsel til dere,
29. ordet blir ikke forandret hos Meg, og Jeg er ikke ondskapsfull mot tjenerne (Mine)!»
30. Den dagen vil Vi si til helvete: «Er du fylt opp?», og det vil si: «Er der enda flere?»
31. Og paradiset vil bli brakt nær for de gudfryktige, ingen avstand vil finnes.
32. (Og det vil bli sagt til dem:) «Dette er det dere ble lovet, det er for enhver som vendte om i
anger, som voktet (sin levemåte og tro),

33. som fryktet den mest Barmhjertige (Herren) uten å ha sett og møter opp (hos Allah) med
et hjerte vendt om i anger, og som holdt Ham som sin konsentrasjonsretningI.
34. Tre inn i dem med fred, dette er evinnelighetens dag!»
35. Det vil for dem i det (paradiset) være alle de velsignelsene som de vil begjære, og hos Oss
er det enda en velsignelse (eller enda mer; dette vil få de forelskede til å bli fra seg av lykke).
36. Og hvor mange generasjoner har ikke Vi tilintetgjort før dem (Mekkas vantro og
flergudsdyrkere) som var langt mektigere enn disse i kraft. De gjennomsøkte (jordens) byer
for å finne et sted å flykte (fra døden og pinen).
37. Sannelig, i dette er det formaning for den som eier hjerte (avholder seg fra forsømmelighet
og har et årvåkent hjerte) eller hører godt etter (holder sin konsentrasjon rettet mot Allah alene
ved å kutte den bort fra alt annet), og som har (sin) erkjennelses øyes oppmerksomhet
(henvendt på åndeligheten [fortaper seg i Allahs vakkerhets stråleskinn]).
38. Og i sannhet, Vi skapte himlene og jorden og alt det (universet) som mellom dem begge
er, i løpet av seks tidsperioder, og Vi ble ikke rørt av noen tretthet.
39. Så vis tålmodighet mot det de sier, og forherlige med lovprisning din Herres hellighet før
soloppgang og før solnedgang.
40. Og forherlige helligheten Hans i noen av nattens timer og etter tidebønnene.
41. Og hør godt etter (om den dagen) da en utroper vil rope ut fra et nært sted,
42. den dagen da folk i sannhet vil høre det kraftige braket; dette vil være dagen da alle skal
komme ut av gravene sine.
43. Sannelig, Vi holder i live, og Vi gir død, og til Oss er ferdens ende.
44. Den dag da jorden revner over dem, vil de komme ut i all hast, denne samlingen (å samle
menneskene på nytt) er svært lett for Oss.
45. Vi vet svært vel om alt det de sier, og du er ikke den som driver tvang mot dem; forman
ved Koranen den som frykter Min pines løfte.

I

Kjernen i alle valg i livet; en som ikke har tatt et eneste steg i livet uten å ha i tankene hva som vil gjøre Ham
tilfreds.

De strøende vindene
Kapittel: 51
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 67

Enheter: 3
Vers: 60

Del: 26 og 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved vindene som blåser og strør ut,
2. og ved skyene som bærer på et tungt lass (vann),
3. og ved skipene som glir fint,
4. og ved englene som fordeler oppgaver,
5. sannelig, det dere blir lovet (om det hinsidige), er visselig helt sant!
6. Og sannelig, gjengjeld (for handlingene) vil i sannhet finne sted.
7. Og ved himmelen, som har galakser (av stjerner og planeter) og stier (baner),
8. sannelig, dere er (fanget) i motstridende og selvmotsigende ytringer.
9. Kun den vender seg bort fra dem (Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمog Koranen), som er blitt vendt
bort (fra den opprinnelige kunnskaps kilde).
10. Ruinert er de som lyver basert på antakelser,
11. som glemmer (det hinsidige) ved å være fanget i uvitenhet og forsømmelighet.
12. De spør: «Når vil gjengjeldens dag være?»
13. (Si:) «(Det vil være) den dagen da de vil bli grillet i helvetes ild!»
14. (Det vil bli sagt til dem:) «Smak på straffen deres! Dette er den pinen som dere ville ha
framskyndet!»
15. Sannelig, de gudfryktige vil være (nyte det evige liv) i hager og kilder,
16. de vil ta imot (med lyst og ekstatisk glede) de velsignelsene som Herren deres vil gi dem
(med vennlighet og sjenerøsitet). Sannelig, disse er de som var åndelig fullkomne før dette
(i jordelivet),
17. de pleide å sove lite om natten,
18. og (våke) i nattens senere stunder for å be om tilgivelse,
19. og i deres eiendom var det en bestemt andel for tiggerne og de berøvede (alle trengende).
20. Og på jorden er det flere tegn for dem som er fullt forvisset i troen,

21. og i deres indre også. Ser dere da ikke?
22. Og i himmelen er forsyningen deres og alt det dere blir lovet.
23. Ved Herren over himmel og jord! Det (løftet Vårt) er sant akkurat som det at dere kan tale
(slik som dere er helt sikre på hva dere sier med tungen deres).
24. Har historien om Abrahams ærverdige gjester nådd deg?
25. Da de (englene) kom inn til ham, hilste de: «Fred!» Abraham svarte: «Fred!» (samtidig
tenkte han inni seg): «Fremmede folk!»
26. Så skyndte han seg til sitt hjem og brakte en stekt oppfetet kalv,
27. og serverte den til dem. Han sa: «Vil dere da ikke spise?»
28. Men så følte han en lett engstelse for dem inni seg (fordi de ikke spiste). Englene sa:
«Engst deg ikke!», og de bebudet ham gladmeldingen om en kunnskapsrik sønn (Isak).
29. Men da kom hustruen hans (Sara) inn høylytt av forundring og slo seg på pannen av
forbauselse og sa: «(Skal) en gammel, ufruktbar dame (føde barn)?»
30. Englene sa: «Slik skal det skje, Herren din har sagt det! Sannelig, Han er den mest Vise,
den Allvitende!»
31. Abraham sa: «Å, dere (Allahs) utsendte engler! Hvilket annet oppdrag har dere (kommet
for utenom denne gledens nyhet)?»
32. Englene sa: «Vi er blitt sendt til et syndig folk (Lots folk)
33. for å la det regne over dem steiner av leire,
34. (steiner) som er blitt merket av Herren din for dem som overskrider grensen!»
35. Så førte Vi ut derfra (fra Lots folks by) enhver som var av de troende,
36. men Vi fant der bare ett hus med muslimer (der bodde Lot og hans to døtre).
37. Og Vi lot i den (byen) et tegn (en lekse av advarsel) være igjen for dem som frykter den
smertelige pinen.
38. Og i (historien til) Moses (er det også tegn), den gang Vi sendte ham til farao med et
soleklart bevis.
39. Men han vendte seg bort sammen med hoffet sitt, og han sa: «(Han er enten) en magiker
eller en besatt mann!»
40. Så tok Vi ham og hærskaren hans fatt (med pinen) og druknet dem i sjøen, for han utrettet
kun klanderverdige verk.

41. Og i (utslettelsen av folket) ‛Ād (er det også tegn), den gang Vi sendte over dem en fatal
vind (tom for godt og velsignelse).
42. Den etterlot intet av det den kom over, uten å pulverisere det helt.
43. Og i (tilintetgjørelse av folket) Thamōd (er det også advarselstegn), den gang det ble sagt
til dem: «Bare fortsett å nyte til en fastsatt tid!»
44. Men de viste oppsetsighet mot sin Herres befaling, så de ble tatt fatt av den grufulle
tordenen, mens de stod og så (det hende).
45. Da maktet de verken å stå eller å ta hevn (over Oss).
46. Og (Vi tilintetgjorde også) Noahs folk før det. Sannelig, de var et svært ulydig folk.
47. Og det himmelske universet bygget Vi med stor kraft, og sannelig, Vi gjør det (dette
universet) videre.
48. Og jorden (jordens overflate), det er Vi som har gjort den til et gulv (verdig som
oppholdssted), så hvor utmerket Vi er til å tilrettelegge og bre ut.
49. Og Vi skapte alle ting parvis, slik at dere må bli oppmerksomme og innse.
50. Så løp mot Allah! Sannelig, jeg er for dere en soleklar advarer fra Ham.
51. Og sett ikke sammen med Allah noen andre som tilbedelsesverdig. Sannelig, jeg er for
dere en soleklar advarer fra Ham.
52. På lignende måte kom intet sendebud til dem som var før dem, uten at de sa: «(Han er) en
magiker eller en besatt mann!»
53. Overførte de disse ordene videre i arv til hverandre? Faktisk er de (alle) et oppsetsig folk.
54. Så vend du bort ditt vennlige blikk fra dem, og du vil ikke bli å klandre (for at de
fornekter å anta troen).
55. Og fortsett å formane! Sannelig, formaningen gagner de troende.
56. Og Jeg skapte dsjinnene og menneskene bare for at de må omfavne Min tilbedelse!
57. Ikke ønsker Jeg forsyning (betaling) fra dem, og ei heller ønsker Jeg at de skal bespise
Meg.
58. Sannelig, Allah alene er Forsyneren, Herren over den overhendige kraften, den mest Faste
(Han trenger ingens hjelp og bistand).
59. Sannelig, for de ondsinnede er det fastsatt en andel av pinen lik pinen til deres venner
(som levde før dem). De bør ikke be om framskyndelse fra Meg.
60. En stor undergang venter de vantro på dagen deres, som de er blitt lovet.

Sinaifjellet
Kapittel: 52
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 76

Enheter: 2
Vers: 49

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved Sinaifjellet
2. og ved den nedskrevne skriften,
3. på en utfoldet skriftrull
4. og ved det huset (Ka‛bah i himmelen) som er befolket (av englene),
5. og ved det høytragende taket (den høye himmelen eller den høyeste tronen)
6. og ved det boblende havet!
7. Sannelig, din Herres pine vil visselig finne sted,
8. ingen kan avverge den!
9. Den dagen når himmelen skjelver med en kraftig skjelving,
10. og fjellene svever hurtig av sted (fra sin plass som skyer) og blir strødd ut (som støv),
11. den dag vil det være undergang for dem som forsverger,
12. som er i falskheten (uforstanden), forsømmelig lekende.
13. Den dag, når de blir dyttet kraftig mot helvetes ild,
14. (og det vil bli sagt til dem): «Dette er helvetes ild, som dere pleide å forsverge!
15. Er dette magi, eller kan dere ikke se?
16. Stig inn i den! Vis derpå tålmod, eller ikke vis tålmod, det er det samme for dere! Dere vil
kun få lønn for det dere pleide å bedrive.»
17. Sannelig, de gudfryktige vil være i hager og lykksalighet,
18. der de gleder seg over og nyter det (den forsyningen) Herren deres har tildelt dem, og
Herren deres vil bevare dem for helvetes pine.
19. (Det vil bli sagt til dem:) «Spis og drikk rikelig i all behagelighet takket være de (fromme)
handlingene dere pleide å utføre.»
20. De vil være godt tilbakelent på puter på troner tilrettelagt i rekker, og Vi vil ekte dem med
paradisjomfruer, lyse i huden med store, vakre øyne.

21. Og de som antar troen, og hvis avkom følger dem i troen, vil Vi forene med avkommet
deres (i paradisets høyere grader, selv om deres egne handlinger ikke skulle være så gode; det
vil kun skje i ære for deres rettskafne fedre), og Vi vil ikke redusere noe av deres (rettskafne
fedres) handlingers belønning i det hele tatt. Enhver vil (utenom dette) bli holdt for sine verk
(bli belønnet eller straffet).
22. Og Vi vil forsyne dem vedvarende rikelig med frukt og kjøtt slik som de måtte ønske,
23. der vil de gripe begrene (av hellig vin), som ikke vil inneholde uforstandig prat og ei
heller synd.
24. Og rundt dem vil det gå unggutter (for å servere), som om de skulle være perler skjult i
dekke.
25. Og de vil henvende seg til hverandre og spørre om hverandres velgående,
26. de vil si: «Sannelig, vi pleide å være fulle av frykt (for Allahs pine) i våre hjem,
27. Allah har vist oss velvilje og bevart oss fra helvetes forbrennende ild.
28. Sannelig, vi pleide å tilbe Ham alene fra før. Sannelig, Han er den mest Sjenerøse, den
evig Nåderike.»
29. Så (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, fortsett å formane! Du er ved din Herres
velvilje ikke en spåmann og ei heller en besatt mann.
30. Sier de (vantro): «(Han er) en poet, vi avventer tidens fæle vending mot ham!»?
31. Si: «Bare avvent, dere, jeg er også med dere av dem som venter (på deres
tilintetgjørelse)!»
32. Er det forstanden deres som påpeker dette (det uforstandige) for dem, eller er de et
oppsetsig folk?
33. Eller sier de: «Han (Sendebudet) har av seg selv oppdiktet den (Koranen)!»? Nei, tvert
imot! Faktisk tror de ikke (på sannheten).
34. La dem komme med et budskap lik den (Koranen), hvis de er sannferdige!
35. Er de blitt skapt av intet, eller er de selv skaperne?
36. Eller er det de som har skapt himlene og jorden? Nei, tvert imot! Faktisk er de ikke
forvisset (om sannheten).
37. Eller har de din Herres skatter hos seg, eller vokter de over dem?
38. Eller har de en stige (som de klatrer på), og lytter på det som blir sagt i den (himmelen)?
Så la han som lytter av dem, komme med et soleklart bevis.
39. Er det døtre for Ham, og for dere er det sønner?

40. Eller ber du om noen lønn fra dem, slik at de blir neddynget i gjeldens byrde?
41. Har de tilgang til det usette (usettes viten), slik at de fører det ned?
42. Har de til hensikt å utføre et listig påfunn (mot deg)? Men de som er vantro, blir hjemfalne
til sitt eget lureri.
43. Har de en annen gud enn Allah? Helligere er Allah enn alt det de likestiller (med Ham)!
44. Og hvis de hadde sett et stykke av himmelen falle ned (over dem selv), ville de (fortsatt)
ha sagt: «En (tykk) sky i flere lag!»
45. Så la dem være (i sin tilstand) helt til de møter sin dag, da de vil bli tilintetgjort,
46. den dag da deres renkespill ikke vil være dem til noen nytte i det hele tatt og de ei heller
vil bli hjulpet.
47. Og sannelig, de som viser ondskap, for dem vil det være en annen pine i tillegg til denne
pinen, men de fleste av dem vet det ikke.
48. Og (kjære ærverdige elskede صلى ﷲ عليه وسلم, bli du ikke trist av deres ord), fortsett å vise
tålmod for din Herres befaling! Sannelig, du er for Våre øyne (til enhver tid),I og forherlige
din Herres hellighet med lovprisning når du enn står,
49. og også i nattens stund; forherlige helligheten Hans, og (i nattens senere stund) når
stjernene skjuler seg.

I

Hva så om de ondskapsfulle har vendt bort sine blikk? Vi vender aldri Vårt blikk bort fra deg, for blikket Vårt
er vendt mot deg til enhver tid.

Stjernen
Kapittel: 53
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 23

Enheter: 3
Vers: 62

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved den skinnende stjernen (Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمda han (steg opp under
oppstigningsnatten i løpet av en blunk og så) steg ned!
2. Han som velsigner dere med sitt nærvær (Sendebudet صلى ﷲ عليه وسلم, som har gitt dere rangen
av å bli kalt følgesvenner ved å velsigne dere med sitt velsignende nærvær), har aldri vært
villfaren og aldri havnet på avveier,
3. og heller ikke taler han av egen lyst,
4. hans ord er kun det som blir åpenbart for ham.
5. Han er blitt tildelt (direkte fullkommen) viten av Én (Herren) med den mektigste kraften,
6. den mest fullkomne Skjønnheten. Så besluttet Han (den strålende skjønnheten) å
synliggjøre Seg,
7. og han (Profeten Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمvar på den øverste horisonten (av skaperverkets
rike under oppstigningsnatten; han var på enden av det skapte verdensaltet);
8. deretter nærmet Han (Herren over all ære) Seg (Sin elskede Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, så
nærmet Han seg enda mer,I
9. så ble det igjen en avstand som målte kun to buelengder (mellom den Sannes stråleglans og
Hans høyaktede elskede  )صلى ﷲ عليه وسلمeller mindre enn det også (i nærhetens aller høyeste
grad).
10. Så (på denne stasjonen av nærhet og under dette møtet) åpenbarte Han for Sin (mest
elskede) tjener hva Han enn åpenbarte.
11. Hjertet (hans) opplevde ikke det motsatte av alt det øynene (hans) skuet!
12. Krangler dere med ham om hva han så?
13. Og uten tvil, han så jo Ham (den Sannes stråleglans) for andre gang også (mens dere
krangler om hvordan han så Ham den ene gangen)II,
I

Denne tolkningen ble gjengitt av imam Bokhāri i hans sikre hadīth-samling berettet av følgesvennen Anas bin
Mālik  ;رضى ﷲ عنهi tillegg til dette er dette utsagnet til flere fortolkere av Koranen, som har basert seg på disse
autoritetene: følgesvennen ‛Abdollah bin ‛Abbās, imam ¤asan al-Ba|ri, imam Ja‛far a|-ßādiq, Mo^ammad bin
Ka‛b al-Qari at-tābi‛i og ™a^^āk رضى ﷲ عنھم.
II
Denne tolkningen er basert på utsagnet til følgesvennene Ibn ‛Abbās og Abō Żarr Ghifāri رضى ﷲ عنھما, og på
utsagnet til følgende tābi‛īn: ‛Ikrimah, imam ¤asan al-Ba|ri, Mohammad bin Ka‛b al-Qari, Abō-l-‛Āliyah
ar-Riyā^i, ‛Atā bin Abi Raba^ og Ka‛b al-A^bār رضى ﷲ عنھم. Dette er også imam A^mad bin ¤anbals og imam
Abō-l-¤asan al-Ash‛aris  رضى ﷲ عنھماutsagn.

14. ved det ytterste lotustreet,
15. like ved det er det evige værestedets hage,
16. da den Sannes lysskinns stråler overdekket det (ytterste) lotustreet, som dekket det helt.I
17. Øyet hans ble ikke tilbøyelig til noen annen retning, og ei heller krysset det grensen (det
holdt seg ufravendt på Ham det skulle se på).
18. Uten tvil, han så mange av sin Herres store tegn (under oppstigningsnatten).
19. Har dere noen gang sett grundig på (avgudsstatuene) Lāt og ‛Ozza,
20. og i tillegg Manāt, den tredje (holder dere dem som Allahs døtre [gudinner])?
21. (Å, dere flergudsdyrkere!) Er det sønner for dere og for Ham døtre?
22. (Om deres forestilling er korrekt), så er denne fordelingen urettferdig.
23. Men (sannheten er at) de (avgudsstatuene) er kun navn, som dere og fedrene deres har gitt
dem. Allah har ikke nedsendt noen autorisasjon for dem. De følger kun antakelser og deres
eget jegs lyster, enda det har kommet rettledning fra Herren deres til dem.
24. Er alt det mennesket lengter etter, tilgjengelig for ham?
25. Allah alene er Herren over det hinsidige og det dennesidige!
26. Og hvor mange engler er det ikke i himlene (som de vantro og flergudsdyrkerne tilber og
forventer skal gå i forbønn for dem)? Med mindre Allah iverksetter tillatelse for den Han vil
og foretrekker.
27. Sannelig, de som ikke tror på det hinsidige, de gir englene kvinnenavn.
28. Og de har ingen kunnskap om det, de følger kun antakelse. Og sannelig, antakelse er ikke
til noen nytte mot forvissningen i det hele tatt.
29. Så vend du bort din oppmerksomhet fra ham som vender seg bort fra Vår ihukommelse og
ikke har noen annen hensikt enn jordelivet.
30. Dette er deres grense til vitenens tilgang! Sannelig, Herren din kjenner svært vel til den
som har forvillet seg bort fra Hans vei, og Han vet svært vel om den som har oppnådd
rettledningen.
31. Og Allah tilhører alt det som i himlene og alt det som på jorden er, sånn at Han kan lønne
dem som begikk illgjerninger, for handlingene deres, og belønne dem som utfører dydige
handlinger, med det vakre.

I

Denne tolkningen er også gjort etter imam ¤asan al-Ba|ris  رضى ﷲ عنهog flere andre autoriteters mening.

32. For dem som avholder seg fra grove synder og uanstendighet i tillegg til små synder (og
forseelser), har Herren din sannelig omfangsrik tilgivelse. Han kjenner svært vel til dere, da
Han innledet deres liv og utvikling av jord, og da dere var embryoerI (unnfanget) i deres
mødres liv. Så anse ikke dere selv som svært rene, Han vet svært vel om hvem som (egentlig)
er gudfryktig.
33. Har du sett ham som vendte seg bort (fra sannheten),
34. og som ga lite (av sin rikdom i sannhetens vei), og som så stanset (sin hånd)?
35. Har han det usettes viten, så han ser?
36. Er han da ikke blitt underrettet om det som var (nevnt) i Moses' skriftblader
37. og i Abrahams (skriftblader), som oppfylte (Allahs alle befalinger) fullkomment?
38. At ingen byrdebærer vil bære på noen andres (synders) byrde,
39. og at mennesket (ifølge rettferdighet) kun vil få for det han strevde for (men når det
gjelder velviljen, har ingen rett til den, da den kun er foræring og velbehag fra Allah, Han
skjenker den til hvem Han enn vil, og hvor mye Han vil),
40. og at alt hans strev snart vil bli vist (gjort synlig).
41. Deretter vil han bli lønnet fullt ut (for alt sitt strev),
42. og (til slutt skal enhver) ende opp hos Herren din.
43. Og at Han får en til å le (gjennom glede) og gråte (gjennom sorg),
44. og at Han forårsaker død og gir liv.
45. Og at Han skapte de to kjønn, hankjønn og hunkjønn,
46. av en sæddråpe når den ejakuleres (i livmoren).
47. Og at gjenopplivningen (etter døden) påligger Ham alene!
48. Og at Han gjør en velhavende (ved å gi ifølge ens behov) og fyller skattkamrene (ved å gi
mer enn behovet).
49. Og at Han er (stjernen) Sirius' Herre (en stjerne som ble tilbedt i uvitenhetstiden)!
50. Og at Han tilintetgjorde det første (folket) av ‛Ād

I

Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen til utgangen av åttende
svangerskapsuke.

51. og (folket) Thamōd også, og så ikke lot noen (av dem) være igjen!
52. Og (tilintetgjorde) Noahs folk før det. Sannelig, de var ytterst ondskapsfulle og svært
oppsetsige.
53. Og de veltede byene (som tilhørte Lots folk) var det Han som (løftet opp og) smadret,
54. så de ble overdekket av det som overdekket dem (det ble sluppet et steinregn over dem).
55. Så (å, du menneske!), hvilke av din Herres velsignelser vil du være i tvil om?
56. Dette (Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمer også en advarer av de tidligere advarerne.
57. Den nær forestående (dommens dags time) har kommet nær!
58. Ingen andre enn Allah kan synliggjøre den (og la den stå)!
59. Er dere forundret over denne forkynnelsen?
60. Og dere ler, og gråter ikke?
61. Og dere er engasjert i (forsømmelighetens) lek?
62. Knel med ansiktet ned for Allah, og tilbe (Ham) alene!

Månen
Kapittel: 54
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 37

Enheter: 3
Vers: 55

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Timen er kommet nær, og månen har spaltet seg i to!
2. Og hvis de (vantro) ser et tegn (mirakel), vender de seg bort og sier: «(Dette er jo)
evigvandrende mektig magi!»
3. Og de forsverget (selv nå også) og fulgte sine egne lyster, og enhver affære (som er blitt
lovet) vil inntreffe på sin fastsatte tid.
4. Og uten tvil, det har kommet slike underretninger (om de henfarne folk) til dem som det
ligger en lærerik, advarende lekse i (om å ikke vise vantro og ulydighet).
5. (Denne Koranen er) fullkommen visdom, men er fortsatt ikke advarerne til noen nytte?
6. Så vend deg bort fra dem. Den dag da kalleren (en engel) kaller dem til en svært avskyelig
ting (dommedagssletten),
7. vil de med nedslåtte øyne komme ut av gravene, som om de skulle være gresshopper
spredd overalt,
8. løpende mot kalleren. De vantro vil si: «Dette er en hard dag!»
9. Før dem forsverget også Noahs folk. De forsverget tjeneren Vår (Noah, sendebudet) og sa:
«(Han er) en besatt mann!», og han ble truet.
10. Så ba han skuddbønn til Herren sin: «Jeg er maktesløs (mot mitt folks ondskap), men ta
Du hevn!»
11. Da åpnet Vi himmelens porter for et øsende regn,
12. og Vi lot strømme fram kilder fra jorden, så (jordens og himmelens) vann samlet seg for
den samme saken, som besluttet var fra før av (for deres utslettelse).
13. Og Vi tok Noah om bord på (arken bygget av) planker og nagler,
14. som seilte for Våre øyne (under Vår sikkerhet). (Alt) dette var for å ta hevn for ham
(Noah), som ble fornektet.
15. Og uten tvil, Vi etterlot det (syndflodens spor) som et tegn. Men finnes det noen som vil
tenke etter (og ta til seg formaningen)?
16. Så hvordan var vel Min pine og Mine advarsler?

17. Og uten tvil, Vi har gjort Koranen lett for formaningen. Men finnes det noen som vil tenke
etter (og ta til seg formaningen)?
18. Også (folket) ‛Ād forsverget (sendebudene), og hvor fryktelig var Min pine og Mine
advarsler!
19. Sannelig, Vi sendte over dem en voldsomt sterk, illskrikende vind på en evig vanskjebnes
dag,
20. som nappet folk opp som om de skulle være daddelpalmers stammer rykket opp med
roten.
21. Så hvor fryktelig var Min pine og Mine advarsler!
22. Og uten tvil, Vi har gjort Koranen lett for formaningen. Men finnes det noen som vil tenke
etter (og ta til seg formaningen)?
23. Også (folket) Thamōd forsverget sendebudene som advarte.
24. De sa: «Et menneske som er fra vår egen midte, skal vi følge ham? Da ville vi visselig ha
vært i villfarelse og besettelse.
25. Har formaningen (åpenbaringen) blitt inngitt til ham alene av oss alle? Nei, tvert imot!
Han er en løgnhals, egenkjærlig (og arrogant)!»
26. Men de vil i morgen (på dommens dag) få vite hvem som er løgnhals, egenkjærlig (og
arrogant)!
27. Sannelig, Vi skal sende en kamelhoppe for å teste dem. Så (å, ßāli^!), avvent (deres ende),
og fortsett å vise tålmod.
28. Og underrett dem om at vannet er blitt fordelt mellom dem (og kamelhoppen); enhver vil
få sin del av vannet servert ifølge sin tur.
29. Men så kalte de på en følgesvenn av seg (som het Qidār); han angrep (kamelhoppen med
et sverd) og hogget av hasesenene.
30. Så hvor fryktelig var Min pine og Mine advarsler!
31. Sannelig, Vi sendte over dem et eneste grusomt brak, og de ble som stubber av en
håndverkers oppsatte hekk og nedtrampede strå.
32. Og uten tvil, Vi har gjort Koranen lett for formaningen. Men finnes det noen som vil tenke
etter (og ta til seg formaningen)?
33. Også Lots folk forsverget advarerne.
34. Sannelig, Vi sendte over dem en storm av steinregn, unntatt Lots familie, Vi berget dem
(fra pinen) i nattens senere stund,

35. ved en særskilt gunst fra Oss. Slik belønner Vi den som viser takknemlighet.
36. Og uten tvil, Lot advarte dem mot Vårt pågripende tak, men de forsverget ved å tvile på
hans advarsel.
37. Og i sannhet, de bestemte seg for å ta fra Lot gjestene hans, men Vi gjorde dem blinde ved
å utviske deres øynes form. Så (sa Vi til dem): «Smak på Min pine og Mine advarsler!»
38. Og visselig, om morgenen kom det over dem en evinnelig pine.
39. Så (ble det sagt til dem): «Smak på Min pine og Mine advarsler!»
40. Og uten tvil, Vi har gjort Koranen lett for formaningen. Men finnes det noen som vil tenke
etter (og ta til seg formaningen)?
41. Og uten tvil, det kom advarere til faraos folk.
42. De forsverget alle Våre tegn. Så tok Vi dem fatt med et tak som var En allmektig,
allevnende verdig.
43. (Å, dere stammen Qoraysh fra Mekka!) Er de vantro av dere bedre enn de (som var før),
eller er frelsen skrevet for dere i (de himmelske) skriftene?
44. Eller sier de (vantro): «Vi er en uovervinnelig sterk skare (mot den høyaktede Profeten
?»!)صلى ﷲ عليه وسلم
45. Snart vil denne skaren lide et nederlag (på Badrs slagmark), og de vil flykte med ryggen
til.
46. Men faktisk er deres (ekte) løfte timen, og timen er svært hard og ytterst bitter.
47. Sannelig, synderne er i villfarelse og besettelse (eller i ildens omfavnelse).
48. Den dag de vil bli slept inn i ilden på ansiktet sitt, (vil det bli sagt til dem): «Føl nå
smaken av å brenne i ildens hete!»
49. Sannelig, Vi har skapt alle ting ifølge en fastsatt vurdering!
50. Og Vår befaling hender med en eneste gang, akkurat som et blunk med øyet.
51. Og i sannhet, Vi har tilintetgjort mange av deres grupper. Men finnes det noen som vil
tenke etter (og ta til seg formaningen)?
52. Og alt det de har gjort, er (nedskrevet) i gjerningsregistrene,
53. og enhver liten og stor (handling) er nedtegnet.
54. Sannelig, de gudfryktige vil være (nytende) i hager og elver,

55. (de vil sitte) i rene samlinger i den særskilte nærheten hos Kongen, Herren over den
virkelige makten.

Den mest Barmhjertige
Kapittel: 55
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 97

Enheter: 3
Vers: 78

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Det er Han som er) den mest Barmhjertige,
2. som lærte (det arabiske Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمKoranenI!
3. Han har skapt (dette mest fullkomne) mennesket ()صلى ﷲ عليه وسلم.
4. Han har lært ham veltalenhet (lært det sanne Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمveltalenhet om alt som
var, og alt som vil skje, fra begynnelsen til slutten)II!
5. Solen og månen roterer ifølge Hans fastsatte beregning.
6. Og alle urter som er spredd ut på jorden, og alle trærne kneler med ansiktet ned i tilbedelse
(for Ham alene)!
7. Og det er Han som holder himmelen høyt hevet, og Han har satt opp skålvekten (for
rettferd),
8. for at dere ikke skal være urettferdige i veiingen,
9. og oppretthold veiingen med rettferd, og kort ikke av på veiingen.
10. Og jorden, det var Han som spredde den ut for skapningene,
11. på den er frukt og daddelpalmer med fruktkolber,
12. og korn med agn, herligduftende blomster (og frukter).
13. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
14. Han skapte mennesket av tørr leire som lyder som keramikk,
15. og Han skapte dsjinnene av røykløs flamme av ild.
16. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
I

Dette verset ble åpenbart som et svar på utsagnet til de vantro og flergudsdyrkerne fra Mekka, om at det er en
person som lærer Profeten Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمKoranen i all hemmelighet. Se disse fortolkningene: Baghawi,
Khāzin, al-Qosheyri, al-Ba^r-ol-mo^ī~, al-Jomal, Shaukāni, Mahari, al-Lobāb, a|-ßāwi, as-Sirāj-ol-monīr, alMarāghi, A\wā’ al-bayān og Majma‛-al-bayān.
II
Koranfortolkerne har tolket ordet bayān som vitenen om mā kāna wa mā yakōno («alt som var, og alt som vil
skje, fra begynnelsen til slutten»). Se: Baghawi, Khāzin, al-Jomal, Mahari, al-Lobāb, Zād-al-masīr, a|-ßāwi, asSirāj-ol-monīr og majma‛-al-bayān.

17. (Han alene er) Herren over begge østene, og (Han alene er) Herren over begge vestene.
18. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
19. Han lot de to sjøene som møter hverandre, strømme,
20. mellom dem begge er det en barriere, de kan ikke krysse grensene sine.
21. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
22. Fra de to (sjøene) kommer det fram perler (hvis skinn er grønt) og koraller (som har rød
farge).
23. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
24. Og (i) Hans (myndighet) er de enorme fartøyene med de store seil hevet høyt i havet som
fjell (forankret eller seilende).
25. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
26. Alt som på jorden er, kommer til å ta slutt,
27. men igjen vil din Herres guddommelige Vesen være, Herren som er den Herlige og
Herren over gunst og ære.
28. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
29. Alle som i himlene og på jorden er, ber til Ham alene, Han viser seg i ny ære i hvert
kommende øyeblikk.
30. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
31. Snart vil Vi henvende Oss til deres oppgjør, å, dere to grupper (dsjinner og mennesker)!
32. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
33. Å, du forsamling av dsjinner og mennesker! Hvis dere makter å komme dere gjennom
himlenes og jordens regioner (og overta universet), så kom igjen! Hvilken stasjon (av den
himmelsfæren) dere enn kommer dere til, også der vil Hans kongemakt gjelde!
34. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?

35. Det vil bli sluppet løs to røykløse flammer av ild og røyk (uten flammer) mot dere, og
dere to vil ikke klare å forsvare dere.
36. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
37. Og når himmelen revner og blir rosa lik brent olje (eller rødt skinn).
38. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
39. På denne dagen vil ikke et eneste menneske og ei heller en eneste dsjinn bli spurt om
synden sin.
40. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
41. Synderne vil bli gjenkjent ved sitt ansikts mørke, og de slepes av sted ved å bli tatt i
luggen og føttene.
42. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
43. (Det vil bli sagt til dem:) «Dette er det helvete som synderne pleide å forsverge!»
44. De vil vandre rundt i det (helvete) og i kokhett vann.
45. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
46. Og den som frykter å stå (bli framstilt) overfor Herren sin, for ham vil det være to hager.
47. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
48. To (hager) som har fyldige (grønne og friske) grener.
49. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
50. I dem begge flyter det to kilder.
51. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
52. I dem begge finnes det to sorter av enhver frukt.
53. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?

54. Paradisets beboere vil være tilbakelent på underlag med fôring av brokade (sateng), og
begge hagenes frukt vil henge nær (over dem).
55. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
56. I dem vil det være paradisjomfruer med senkede blikk, som aldri er blitt rørt av et eneste
menneske før dem og ei heller en eneste dsjinn.
57. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
58. Som om de (paradisjomfruene) skulle være rubiner og koraller.
59. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
60. Det godes lønn er ikke noe annet enn det gode!
61. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
62. Og utenom disse to er det to andre hager også (for dem).
63. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
64. Begge er mørkegrønne, nesten svarte.
65. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
66. I dem begge er det også to kilder som fosser fram voldsomt.
67. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
68. I dem begge er det frukter og daddelpalmer og granatepler.
69. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
70. I dem er det paradisjomfruer med vakker personlighet og pent utseende.
71. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
72. Paradisjomfruer som er tildekket med slør i telt.

73. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
74. De har aldri blitt rørt av et eneste menneske før dem og ei heller en eneste dsjinn.
75. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
76. Paradisets beboere vil være tilbakelent på grønne tepper og unike, vakre liggeunderlag.
77. Så (å, dere dsjinner og mennesker!), hvilke av deres Herres velsignelser vil dere begge
forsverge?
78. Velsignelsesfullt er din Herres navn, Herren som er den Herlige og Herren over gunst og
ære.

Den uunngåelige begivenheten
Kapittel: 56
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 46

Enheter: 3
Vers: 96

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når den uunngåelige begivenheten (dommedagen) inntreffer, som må inntreffe,
2. det er ingen løgn at den vil inntreffe!
3. (Dommedagen) vil gjøre (noen) laverestående, (og noen) vil den gjøre høyerestående.
4. Når jorden skjelver ved en sterk risting
5. og fjellene smuldrer til smuler,
6. så vil de bli støv som strøs ut.
7. Og dere vil bli oppdelt i tre klasser.
8. (Den ene:) De til høyre, hva er det å si om dem til høyre?
9. Og (den andre): De til venstre, hvor (ille) de til venstre (vil ha det)!
10. Og (den tredje): De fremste, de som overgår alle,
11. disse vil være (Allah) nærstående,
12. i lykksalighetens hager (skal de bo).
13. (De nærstående vil være) en stor flokk fra de tidligere
14. og en liten mengde av de senere.
15. (De nærstående vil være) på troner dekorert med gull,
16. godt tilbakelent på dem vil de sitte overfor hverandre,
17. rundt blant dem vil evigunge gutter gå for å servere,
18. (til tjeneste vil de stå) med skåler og kanner og begre med (nærhetens rene) vin rennende
fra kilder.
19. De vil ikke få hodeverk av (å drikke) den, og ei heller vil de miste vettet,
20. og (paradisets tjenere vil gå rundt med) frukter som de (nærstående) vil like,
21. og fuglekjøtt (vil bli servert) som de (nærstående) vil ønske seg,

22. og (de vil nyte selskapet av) paradisjomfruer med store, vakre øyne,
23. som om de skulle være vel bevarte skjulte perler.
24. (Dette vil være) en belønning for de (fromme) handlingene de pleide å utføre.
25. De vil ikke høre noe vrøvl og ei heller et eneste ord av synd der,
26. kun et ord (vil disse fredens folk høre fra alle hold): «Fred, fred!»
27. Og de til høyre; hva er det å si om dem til høyre?
28. (De vil nyte) blant tornefrie lotustrær
29. og blant lagvise bananklaser
30. og blant lange (vidstrakte) skygger
31. og blant fossende vann
32. og blant rikelig frukt,
33. som aldri vil ta slutt, og ei heller vil det være forbudt (å spise dem),
34. og de vil være på høye (enestående) underlag.
35. Sannelig, Vi har skapt paradisjomfruene som en særskilt skapelse (et speilbilde av
skjønnhet og fullkommenhet),
36. og Vi har gjort dem til jomfruer,
37. som er svært kjærlige, jevnaldrende (hustruer).
38. (Disse paradisjomfruene og de andre velsignelsene er) for dem til høyre,
39. en stor flokk (av dem) vil være av de tidligere,
40. og en stor flokk (av dem) vil være av de senere.
41. Og de til venstre, hvor (onde folk) de til venstre er!
42. De vil være i helvetes hete vind og kokende vann
43. og i en kullsvart røyks skygge,
44. som aldri vil bli kjølig og ei heller behagelig.
45. Sannelig, de (helvetes beboere) levde før dette luksuriøst (i verden)
46. og fortsatte hardnakket videre med den grove synden (vantro og flerguderi),

47. og de pleide å si: «Når vi er døde og blir jord og (oppråtnede) bein, vil vi da virkelig bli
gjenoppvekket (til live på nytt)?
48. Og våre henfarne fedre også?»
49. Si: «Sannelig, de tidligere og de senere,
50. (alle) vil bli samlet, til en fastsatt tid på en bestemt dag,
51. sannelig, etter det, å, dere villfarne som forsverger,
52. vil dere visselig spise av Zaqqōm-treet (tornefruktens tre),
53. og dere vil fylle magen deres med det
54. og drikke kokende vann ved siden av det,
55. og dere vil drikke som en sterkt tørstende kamel drikker.»
56. Dette vil være deres bevertning på gjengjeldens dag.
57. Det var Vi som skapte dere! Hvorfor stadfester dere ikke (gjenopplivingen)?
58. Vel, si Meg, den sæddråpen som dere ejakulerer (i livmoren),
59. er det dere som skaper (mennesket ved) den, eller er det Vi som er Skaperen?
60. Det er Vi som har fastsatt døden blant dere, og Vi er ikke maktesløs (til å gjenopplive dere
etter døden),
61. og heller ikke (maktesløs) til å bytte dere ut med deres like og skape dere til den figuren
som dere ikke engang vet om.
62. Og uten tvil, dere har fått vite om (sannheten om) den første skapelsen. Hvorfor godtar
dere ikke formaningen?
63. Vel, si Meg, det (frøet) dere sår,
64. er det dere som får den (avlingen) til å gro (fra det), eller er det Vi som får den til å gro?
65. Hvis Vi hadde villet, kunne Vi ha smuldret den opp, og dere ville ha blitt forundret og
angret dere.
66. (Og sagt): «Vi er blitt neddynget med bot!
67. Faktisk har vi blitt ulykkelige!»
68. Vel, si Meg, det vannet dere drikker,
69. er det dere som nedsender det fra skyene, eller er det Vi som nedsender det?

70. Hvis Vi hadde villet, kunne Vi ha gjort det bittert! Hvorfor viser dere ikke takknemlighet?
71. Vel, si Meg, den ilden dere tenner,
72. var det dere som frambrakte dets tre (brensel), eller er det Vi som frambringer det?
73. Det er Vi som har gjort den (treets ild) som en påminner (formaning og framtidig advarsel
mot helvetes ild) og til fordel for jungelens veifarere.
74. Så forherlige helligheten til din Herres navn, den Veldige.
75. Jeg sverger ved de stedene hvor Koranens forskjellige deler blir nedsendt (til det arabiske
Sendebudet Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلمI!
76. Og sannelig, dette er en svær ed, om dere bare forstod.
77. Sannelig, dette er en prektig Koran (som blir åpenbart for det praktfulle Sendebudet
!)صلى ﷲ عليه وسلم
78. (Den var nedtegnet fra før) i den beskyttede tavlen.
79. Ingen kan røre den unntatt de rene.
80. Den er nedsendt av Herren over alle verdener!
81. Er det denne talen dere viser forakt for?
82. Og dere har gjort deres forsyning (og skjebne) til kun det at dere skal forsverge (dem)!
83. Så hvorfor (får de ikke sjelen til å vende tilbake) når den kommer opp i strupen (for å
forlate kroppen)?
84. Men dere blir bare stående og se i det øyeblikket.
85. Og Vi er ham (den døende) nærmere enn dere, men dere ser (Oss) ikke!
86. Så hvorfor (kan) ikke (dere gjøre slik), hvis dere virkelig ikke er under noens myndighet,
87. at dere snur den (sjelen) tilbake, hvis dere er sanne?
88. Så hvis han (den avdøde) var av de nærstående,
89. ville det for ham være behag og åndelig forsyning og sjelefred og lykksalighetens hage.

I

Oversettelsen er gjort ifølge tolkningen til følgesvennen ‛Abdollah bin ‛Abbās رضى ﷲ عنه, i tillegg er dette
tolkningen til ‛Ikrimah, Mojāhid, ‛Abdollah bin Jobeyr, Soddi, Farā’ og Zojāj رضى ﷲ عنھم, og de fleste fortolkerne av
Koranen sier det samme, og talens kontekst viser til denne meningen også. I kapittel 53 («Stjernen») ble Profeten
Mohammad  صلى ﷲ عليه وسلمkalt for stjerne, mens Koranens kapitler her er blitt kalt for stjerner. Se: Baghawi, Khāzin,
>abari, ad-Dorr-ol-manthōr, al-Kashshāf, Tafsīr Ibn Abī ¤ā~im, Rō^-ol-ma‛āni, Ibn Kathīr, al-Lobāb, al-Ba^rol-mo^ī~, al-Jomal, Zād-al-masīr, Shaukāni, Mahari, Bey\āwi, Tafsīr Abi as-Sa‛ōd og Majma‛-al-bayān.

90. Og hvis han var av dem til høyre,
91. så (villle det bli sagt til ham): «Fredbringende hilsen til deg fra dem til høyre (eller: kjære
Profet  !صلى ﷲ عليه وسلمFredbringende hilsen til deg fra dem til høyre).»
92. Men hvis han (den avdøde) er av de som forsverger, de villfarende,
93. så vil hans bevertning bestå av kokende vann,
94. og (hans ende er) å bli ført inn i helvete.
95. Sannelig, dette er den absolutte forvissningen om sannheten.
96. Så forherlige helligheten til din Herres navn, den Veldige.

Jernet
Kapittel: 57
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 94

Enheter: 4
Vers: 29

Del: 27

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alt som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet, og Han er den Allmektige,
den mest Vise.
2. Ham tilhører kongemakten over himlene og jorden, Han gir liv og forårsaker død, og Han
har fullstendig makt over alle ting.
3. Han er den Første (av alle) og Han er den Siste (av alle), og den Synlige (når det gjelder
Hans allmakt) og den Skjulte (når det gjelder Hans guddommelige Vesen), og Han er
allvitende om alle ting.
4. Han er Den som skapte himlene og jorden i løpet av seks tidsperioder. Deretter steg Han
(ifølge Sin Verdighet) over tronen (underla hele universets system Sin befaling). Han kjenner
svært vel til det som går ned i jorden, og det som kommer ut av den, og hva som stiger ned
(eller kommer ut) av himmelsfærene, og hva som stiger opp (eller går inn) i dem. Og Han er
med dere uansett hvor dere enn er, og Allah er allseende overfor alt det dere gjør.
5. Hans er kongemakten over himlene og jorden, og til Allah alene blir alle affærer vendt
tilbake.
6. Han får natten til å gå over til dag, og Han får dagen til å gå over til natt, og Han er
allvitende om det som er (skjuler seg) i brystet.
7. Anta troen på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, og gi av den (rikdommen) som Han
har gjort dere til Sine forvaltere (og betrodde) av. Dem av dere som antar troen og avser (for
Hans sak), venter det en stor belønning.
8. Og hva er i veien med dere at dere ikke antar troen på Allah, enda Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم
inviterer dere til å anta troen på Herren deres? Og uten tvil, Allah har sluttet en høytidelig
pakt med dere, hvis dere nå er troende!
9. Han er Den som nedsender tydelige tegn til Sin (opphøyde) tjener ()صلى ﷲ عليه وسلم, slik at han
kan føre dere ut av mørket til lyset. Og sannelig, Allah er svært hjertevarm og evig nåderik
mot dere.
10. Og hva er i veien med dere, at dere ikke gir for Allahs sak, enda Allahs er all eierskap
over himlene og jorden (dere er kun den sanne Eierens forvaltere)? De av dere som ga (av sin
eiendom for Allahs sak) før seieren (i Mekka) og kjempet (for å forsvare seg), disse (og dere)
kan ikke være like. De er langt høyere i rang enn de som ga av sin eiendom i etterkant og
kjempet, men Allah har lovet alle det vakreste (paradiset) i det hinsidige. Og Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.
11. Hvem er den som vil gi Allah et vakkert lån, så Han kan øke det (lånets avkastning) for
ham i mangfold? Ham venter det en ærefull lønn.

12. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDen dagen da du vil se (dine tilhengere), de troende menn og
troende kvinner, og lyset deres vil bevege seg fort foran dem og til høyre for dem, (og det vil
bli sagt til dem): «Et gledelig budskap til dere! I dag er det hager (for dere) som det flyter
elver under, dere vil være i dem for alltid. Dette er den kjempemessige seieren!»,
13. den dagen vil hyklerske menn og hyklerske kvinner si til de troende: «Se litt på oss (med
vennlighet), så vi kan oppnå noe av deres lys!» Det vil bli sagt til dem: «Gå tilbake, og let
etter lyset (der dere pleide å fornekte lyset)!» Og (da) vil det bli reist en murvegg mellom dem
med en port. På innsiden vil det være nåde, og på utsiden, fra den siden, vil det være pine.
14. De (hyklerne) vil rope ut til dem (de troende): «Var da ikke vi sammen med dere (i
verden)?» De vil si: «Jo, sannelig! Men dere overga dere selv til (hykleriets) fristelse, og dere
avventet (for oss hele tiden det vonde og tap), og dere tvilte (på Profeten Mohammads
 صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap og levemåten islam), og falske håp bedro dere, helt til Allahs befaling
(om døden) kom. Bedrageren (Satan) bedro dere om Allah!
15. Så i dag (å, dere hyklere!), vil det ikke bli godtatt noen løsepenger av dere og ei heller av
dem som viste vantro, og deres (alles) bolig er helvete, og den (boligen) er deres evige
ledsager, og hvilken elendig avslutning på ferden (fordi dere valgte å nekte å tro på ham som
deres mester, ham dere skulle oppnå troens lys og frelse gjennom).»
16. Har da ikke den tiden (ennå) kommet for de troende da deres hjerte skulle bøye seg av
hengivenhet for Allahs ihukommelse og alt det som er blitt åpenbart av sannheten, slik at de
ikke skal bli som de som fikk skriften før? Lang tid passerte for dem, og hjertet deres ble
forherdet, og mange av dem er ulydige!
17. Vit at Allah alene gir liv til jorden etter dens død (dvale)! Uten tvil, Vi har tydeliggjort for
dere tegnene, slik at dere må ta i bruk forstanden.
18. Sannelig, de menn som gir veldedighetsalmisser, og de kvinner som gir
veldedighetsalmisser, og de som låner Allah et vakkert lån, for dem øker Han
(veldedighetsalmissens og lånets belønning) i mangfold, og dem venter det en ærerik
belønning.
19. Og de som antar troen på Allah og Sendebudene Hans, disse er stadfesterne av sannheten
og vitnene i sin Herres øyne. For dem venter det deres belønning og deres lys. Men de som
viste vantro og forsverget Våre tegn, disse er helvetes beboere.
20. Vit at jordelivet er kun lek og moro og overfladisk stas og skryt og selvros mellom dere,
og konkurranse om mer eiendom og flere barn enn de andre. Dette kan sammenlignes med
regn, hvis frambringelse behager bøndene, deretter blir avlingen tørr, så ser du den gulne
(etter modning), deretter blir den til strå i stykker. Og i det hinsidige er det en streng pine (for
de ulydige), mens (det for de lydige er) Allahs tilgivelse og storartet tilfredshet. Og jordelivet
er ikke noe annet enn bedragersk gods.
21. (Å, Mine tjenere!) Kappes om deres Herres tilgivelse og paradiset, hvis bredde er lik
himmels og jords vidde; som er forberedt for dem som antar troen på Allah og sendebudene
Hans. Dette er Allahs velvilje, Han tildeler den til hvem Han enn vil. Og Allah er Herren over
den uendelige, veldige velviljen.

22. Ingen vansker rammer på jorden og ei heller i livet deres uten at det er i en bok (i den
beskyttede tavlen, som er Allahs vitens nedtegnelse fra evigheten), før Vi skaper den.
Sannelig, denne (altomfattende og fullkomne vitenen) er veldig lett for Allah,
23. sånn at dere ikke skal sørge over det dere ikke klarer å oppnå, og heller ikke være kry av
det Han har gitt dere. Allah liker ikke den som er hovmodig, kjepphøy,
24. som selv er gjerrig og tilskynder andre å være gjerrige også. Og hvis noen vender seg bort
(fra Allahs påbud), så er i sannhet Allah den Selvtilstrekkelige, den all pris verdige.
25. Uten tvil, Vi sendte Våre sendebud med innlysende tegn, og Vi nedsendte med dem
skriften og rettferdens skålvekt, slik at folk skulle opprettholde rettferdigheten. Og (av
grunnstoffer) gjorde Vi jernet tilgjengelig; i det er det mektig kraft (som våpen og forsvar) og
fordeler for menneskene (for industrielt arbeid), og (dette ble gjort) for at Allah skal
synliggjøre hvem som hjelper Ham og sendebudene Hans (levemåten [religionen] islam) uten
å ha sett. Sannelig, Allah er overhendig, allmektig.
26. Og i sannhet, Vi sendte Noah og Abraham, og Vi la i de tos avkom profetskapet og
skriften. Noen av dem er rettledet, men de fleste av dem er ulydige.
27. Deretter sendte Vi i fotsporene til disse sendebudene (andre) sendebud, og etter dem
sendte Vi Jesus, sønn av Maria, og Vi ga ham evangeliet, og Vi la i hjertet til dem som fulgte
ham (oppriktig), medfølelse og nåde. Og innovasjonen munkevesenet (å avholde seg strengt
fra verden og materielle nytelser for Allahs tilbedelses skyld) innførte de selv, Vi påla dem
ikke den, men (de innledet den: innovasjonen munkevesenet) kun for å oppnå Allahs
tilfredshet, men så klarte de ikke å overholde dens praksis slik som den fortjente (de klarte
ikke å holde den praksisen gående med samme glød og forpliktelse). Og Vi ga dem som antok
troen blant dem (og fastholdt seg til innovasjonen munkevesenet for Herrens tilfredshet),
deres belønning, men de fleste av dem er ulydige (som forlot munkevesenet og forandret seg).
28. Å, dere troende! Omfavn Allahs frykt, og anta troen på Hans (høyaktede) Sendebud
()صلى ﷲ عليه وسلم, Han vil gi dere to deler av Sin nåde og frambringe lys for dere, som dere vil
vandre i (både i det dennesidige og hinsidige), og Han vil tilgi dere. Allah er mest tilgivende,
evig nåderik.
29. (Denne forkynnelsen er) for at skriftens folk skal vite at de ikke har noen makt over
Allahs velvilje, og at all velvilje hviler i Allahs allmakts hånd; Han gir den til hvem Han enn
vil. Allah er Herren over den uendelige, veldige velviljen.

Argumentasjonen
Kapittel: 58
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 105

Enheter: 3
Vers: 22

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Uten tvil, Allah har hørt ordene til henne som argumenterte med deg om ektemannen sin og
appellerte til Allah. Og Allah hørte spørsmålene og svarene mellom dere. Sannelig, Allah er
allhørende, allseende.
2. De av dere som sier skilsmisseformelen (du er som min mors rygg for meg) til hustruene
sine – men (selv om dere sier dette), så blir ikke de til deres mødre. Mødrene deres er kun de
som har født dem, men i sannhet, de sier et elendig ord og en løgn. Og sannelig, Allah er
visselig unnskyldende, mest tilgivende.
3. Og de som sier skilsmisseformelen til hustruene sine, men så ønsker å gå tilbake på det de
sa, må befri en hals (slave eller slavinne) før de to berører hverandre. Dette blir dere formanet
om! Allah er vel underrettet om alt det dere bedriver.
4. Men den som ikke finner (en slave eller slavinne), må faste i to etterfølgende måneder (som
plikt) før de berører hverandre, men den som ikke makter det heller, må bespise seksti
trengende. Dette for at dere skal tro på Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم. Og dette er
Allahs (fastsatte) grenser! Og de vantro har en smertelig pine i vente.
5. Sannelig, de som motsetter seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, vil bli fornedret
slik som de som var før dem, ble fornedret. Og uten tvil, Vi har nedsendt innlysende
åpenbaringer, og de vantro har en nedverdigende pine i vente.
6. Den dagen da Allah gjenoppvekker dem alle, så vil Han underrette dem om alt det de
bedrev. Allah har telt opp alle handlingene (deres), mens de har glemt dem. Og Allah er vitne
over alle ting!
7. (Å, du menneske!) Vet du da ikke at Allah vet om alt det som i himlene og alt det som på
jorden er? Det er ingen hemmelig rådslagning mellom tre (personer) uten at Han er den fjerde
av dem (med Sin altomfattende viten og oppfatning), og heller ikke finner rådslagning av fem
(personer) sted uten at Han er den sjette av dem (med Sin altomfattende viten), og heller ikke
færre (personer) enn det og ei heller flere enn det uten at Han (alltid) er med dem, uansett
hvor de er. Deretter vil Han underrette dem om alt det de gjorde, på oppstandelsens dag.
Sannelig, Allah er allvitende om alle ting.
8. Har du da ikke sett dem som ble forbudt å holde hemmelige rådslagninger, og som deretter
begynte å gjøre det de ble forbudt? Og de holder hemmelige råd om synd og gjenstridighet og
ulydighet mot Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, og når de kommer til deg, hilser de på deg med
(uverdige) ord som Allah aldri har hilst deg med, og de sier i sitt hjerte: «(Hvis dette
Sendebudet er sant), hvorfor piner ikke Allah oss for det vi sier?» Mer enn nok for dem er
(pinen i) helvete, de vil bli ført inn i det. Hvilken elendig avslutning på ferden.

9. Å, dere troende! Når dere fører hemmelig samråd med hverandre, så før aldri hemmelig
samråd om synd og gjenstridighet og ulydighet mot Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, men rådslå
gjerne om det fromme og gudfryktighet, og alltid frykt Allah, Ham som dere skal samles hos.
10. Hemmelig (negativ og giftig) rådslagning er fra Satan, for å gjøre de troende triste, enda
han (Satan) ikke kan skade dem (de troende) i det hele tatt uten Allahs befaling. Og til Allah
alene bør de troende sette sin lit.
11. Å, dere troende! Når det blir sagt til dere: «Lag plass i samlingene (deres)!», så lag plass,
Allah vil gi dere mer plass. Og når det sies: «Reis opp!», så reis dere opp, Allah vil elevere
rangen til dem av dere som antar troen, og dem som er blitt gitt viten. Og Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.
12. Å, dere troende! Når dere ønsker å si noe hemmelig til Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمi det
fortrolige, så gi en veldedighetsalmisse før dere framlegger deres hemmelighet. Denne
(handlingen) er det beste for dere og det reneste. Men hvis dere ikke finner noe (å gi som
veldedighetsalmisse), så er Allah i sannhet mest tilgivende, evig nåderik.
13. Er dere blitt redde for å gi veldedighetsalmisse før dere framlegger deres hemmelighet i
fortrolighet (hos Profeten  ?)صلى ﷲ عليه وسلمMen selv om dere ikke gjorde det, holdt ikke Allah
dere ansvarlige (opphevet denne plikten), så forrett tidebønnen (nå) og gi alltid det pålagte
bidraget, og vær Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمlydige. Og Allah er vel underrettet
om alt det dere gjør.
14. Har du da ikke sett dem som har vennskap med et slikt folk som Allahs vrede hviler over?
De er ikke av dere og ei heller av dem, og de sverger falske eder, enda de vet.
15. Allah har forberedt en streng pine for dem. Sannelig, ille er det de bedriver!
16. De har gjort sine (falske) eder til et skjold, så de hindrer (andre) fra Allahs vei. Derfor
venter det dem en nedverdigende pine.
17. Aldri vil deres rikdom kunne berge dem og ei heller deres barn mot Allah (Allahs pine) i
det hele tatt. Disse er helvetes beboere, de skal være i det for alltid.
18. Den dag da Allah gjenoppvekker dem alle, da vil de sverge overfor Ham som de sverger
overfor dere, og de har i tankene at de står på noe (riktig levevis). Ta dere i akt! De er løgnere.
19. Satan har fått overtaket på dem, og fått dem til å glemme Allahs ihukommelse. Disse er
Satans parti. Ta dere i akt! Sannelig, Satans parti, det er de som er taperne.
20. Sannelig, de som motsetter seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, disse er av de
mest fornedrede.
21. Allah har skrevet: «I sannhet, Jeg og Mine sendebud vil visselig overvinne!» Sannelig,
Allah er overhendig, allmektig.

22. Du vil aldri finne et folk som tror på Allah og den ytterste dag, som har venneforhold med
den som motsetter seg Allah og Sendebudet Hans ()صلى ﷲ عليه وسلم, selv om det skulle være

fedrene deres eller sønnene deres eller brødrene deres eller deres nærmeste slektninger. Disse
er de hvis hjerte Han har skrevet troen i og styrket med Sin ånd (med Sin særskilte gunst). Og
Han vil føre dem inn i hager, som det vil flyte elver under, hvor de skal være for alltid. Allah
er tilfreds med dem, og de er tilfreds med Allah. Disse er Allahs (de gudhengivnes) parti.
Husk! Sannelig, Allahs (de gudhengivnes) parti er de som oppnår målet.

Landsforvisningen
Kapittel: 59
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 101

Enheter: 3
Vers: 24

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alt som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet. Han er den Allmektige, den
mest Vise.
2. Han er Den som drev vekk de vantro av skriftens folk (Banō Na\īr) fra hjemmene deres
under den første landsforvisningen (fra Medina til Levanten). Dere kunne ikke engang tenke
dere at de ville dra bort, og de hadde i tankene sine at deres solide festninger ville forsvare
dem mot Allah (Allahs pågripelse). Men så tok Allah (Allahs pine) dem fra det holdet som de
ikke engang kunne forestille seg, og Han kastet skrekk i deres hjerte, de la sine hjem i ruiner
med sine egne hender og med de troendes hender. Så ta lærdom av dette for framtiden, å, dere
klarsynte!
3. Og hadde ikke Allah skjebnebestemt landsforvisning for dem, ville Han pint dem (enda
hardere) i denne verden, og for dem er det i det hinsidige helvetes pine.
4. Dette skjedde fordi de viste ekstremt fiendskap mot Allah og Sendebudet Hans (صلى ﷲ عليه وسلم,
deres leder Ka‛b bin Ashraf var en beryktet ærekrenker av Allahs Sendebud )صلى ﷲ عليه وسلم. Og
mot den som viser fiendskap mot Allah (og Sendebudet Hans )صلى ﷲ عليه وسلم, er Allah i sannhet
streng med pinen.
5. (Å, dere troende!) Det dere hogget ned av daddelpalmetrær, eller de dere lot være igjen
stående på sine røtter (under beleiringen av Banō Na\īr), (alt) dette var med Allahs befaling,
for å vanære de ulydige.
6. Og det Allah fikk tilbakelevert (fey-byttet [bytte erobret uten kamp]) til Sendebudet Sitt
( )صلى ﷲ عليه وسلمfra dem, marsjerte dere ikke hester og ei heller kameler for (å fa tak i). Men
Allah gir overmakten til sendebudene Sine over hvem Han enn vil, og Allah har fullstendig
makt over alle ting.
7. Det Allah fikk tilbakelevert (fey-byttet) til Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمfra byenes folk
(Qorayah, Na\īr, Fadak, Khaibar og Oraynah, som ble erobret uten kamp), det tilhører kun
Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog (Sendebudets  )صلى ﷲ عليه وسلمnærstående slektninger
(Banō Hāshim og Banō ‛Abd-ol-Mo~~alib) og (samfunnets) foreldreløse og trengende og
veifarende. (Dette fordelingssystemet er) for at det (alt bytte) ikke bare skal gå på
utdelingsrunde blant de rike av dere (men heller blant alle gruppene i samfunnet). Og hva
Sendebudet enn ( )صلى ﷲ عليه وسلمgir dere, ta det. Og det han forbyr dere, avhold dere (fra det). Og
alltid frykt Allah (aldri si et ord av hån om Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمfordeling og tildeling)!
Sannelig, Allah er streng med pinen.
8. (Fey-byttet [bytte erobret uten kamp] er også) for de fattige utvandrerne, som ble drevet ut
fra sine hjem og sin eiendom. De søker Allahs velvilje og tilfredshet, og de støtter Allah og
Sendebudet Hans (صلى ﷲ عليه وسلم, ved å ofre sin eiendom og forlate sitt fedreland). Disse er de
sanne troende.

9. Og (dette fey-byttet er også for) de (hjelperne) som hadde laget byen (Medina) og troen til
sine hjem før dem (før utvandrerne kom); de føler kjærlighet for dem som har utvandret til
dem, og de finner intet begjær i sitt bryst om det som blir gitt dem (utvandrerne), og gir dem
fortrinn framfor seg selv, enda de selv skulle ha sterkt behov for det. Og den som blir bevart
fra sitt eget jegs gjerrighet, det er de som er de framgangsrike.
10. Og (fey-byttet er også for) dem som kom etter dem (utvandrerne og hjelperne) og sa
ydmykt: «Vår Herre, tilgi oss og våre brødre som kom oss i forkjøpet i å anta troen, og la det
ikke være noe hat i hjertet vårt for de troende. Herren vår! Sannelig, Du er svært hjertevarm,
evig nåderik.»
11. Har du da ikke sett hyklerne som sier til sine brødre som er blitt vantro av skriftens folk:
«Hvis dere blir drevet ut (herfra), vil vi visselig dra ut sammen med dere, og vi vil aldri
adlyde noen når det gjelder dere. Og hvis det kjempes mot dere, vil vi visselig hjelpe dere!»
Men Allah bevitner at de i sannhet er løgnere.
12. Hvis de (krigslystne jødene fra Medina) blir drevet ut, vil de (hyklerne) aldri dra ut
sammen med dem, og hvis det blir kjempet mot dem, vil de ikke hjelpe dem, og hvis de nå
skulle hjelpe dem, vil de visselig vende ryggen til i flukt; da vil de ikke hjelpes (fra noe hold).
13. (Å, dere muslimer!) I sannhet, de har større frykt for dere i hjertet sitt enn Allah. Dette
fordi de er et folk som intet begriper.
14. De (Medinas jøder som brøt fredspakten og hyklerne) vil ikke klare å kjempe mot dere,
(ikke engang) samlet, unntatt i befestede byer eller i murveggers dekning. Deres kjemping seg
imellom er hard, dere anser dem som samlet, enda hjertet deres er oppdelt. Dette fordi de er et
folk som ikke tar i bruk fornuften.
15. Deres tilstand ligner de (Mekkas flergudsdyrkere på Badr-dagen og jødene [Banō
Qaynoqā‛ og Banō Qorayah]) som like før dem har følt smaken av sine handlingers
konsekvenser, og dem venter en smertelig pine (i det hinsidige også).
16. (Hyklerne er) som Satan, når han sier til mennesket: «Bli vantro!», og som når han blir
vantro, sier: «Jeg finner deg motbydelig! Sannelig, jeg frykter Allah, alle verdeners Herre!»
17. Så vil begges ende være at de vil havne i helvete, for alltid vil de være der, og dette er de
ondsinnedes straff.
18. Å, dere troende! Alltid frykt Allah. Enhver person bør være årvåken overfor hva han
sender i forveien for morgendagen (dommens dag). Og alltid frykt Allah! Sannelig, Allah er
vel underrettet om alt det dere gjør.
19. Og bli ikke som de som glemte Allah, så Allah fikk dem til å glemme sin egen sjel (så de
kunne ha sendt noe godt i forveien for sin sjel), disse er de ulydige.
20. Helvetes beboere og paradisets beboere kan ikke være like! Paradisets beboere er de som
har vunnet seieren.

21. Hvis Vi hadde nedsendt denne Koranen på et fjell, så (å, du som blir talt til!), ville du ha
sett den bøye seg og briste i stykker av frykt for Allah. Og disse lignelsene klargjør Vi for
menneskene, slik at de må tenke grundig etter.
22. Han er Allah, det er ingen som er tilbedelsesverdig unntatt Han, Allviteren om det usette
og det sette, Han alene er den mest Barmhjertige, den evig Nåderike.
23. Han er Allah, det er ingen som er tilbedelsesverdig unntatt Han, den sanne Kongen,
helligere enn å ha noen svakhet, mer perfekt enn å ha noen mangel (og Giveren av fred),
Giveren av trygghet (og Stadfesteren av sendebudene gjennom mirakler), Verneren, den
Allmektige Herren over all ære, den mest suverene Storheten, Herren over den eneveldige
overhøyheten. Helligere er Allah enn alt det de likestiller med Ham.
24. Han er Allah, Skaperen, Han som brakte alt til eksistens fra intet (Opphaveren),
Formgiveren; Hans er alle vakre navn, alt som i himlene og på jorden er, forherliger Hans
hellighet, og Han er Herren over all ære, den mest Vise.

Kvinnen som skal bli eksaminert
Kapittel: 60
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 91

Enheter: 2
Vers: 13

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Å, dere troende! Lag ikke Mine og deres fiender til venner, dere bringer meddelelser til
dem på grunn av vennskapen (deres), enda de er fornektere av den sannheten som har kommet
til dere. De driver ut Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمog dere (fra fedrelandet deres) for at dere tror på
Allah, som er Herren deres. Hvis dere har dratt ut for å kjempe for Min sak og søke Min
tilfredshet, (så ha ikke vennskap med dem), dere sender til dem hemmelige tilbud av
vennskap, enda Jeg svært vel vet hva dere holder skjult, og hva dere gjør kjent. Og den av
dere som begår denne (ugjerningen), har kommet på vidvanke fra den rette veien.
2. Hvis de får overhånd over dere, så (vil dere se at) de er deres (soleklare) fiender, og de vil
rette sine hender og sin tunge mot dere i nederdrektighet og håpe at dere blir vantro (på en
eller annen måte).
3. Aldri vil deres (vantro og flergudsdyrkende) blodsbånd være til nytte for dere og ei heller
deres (vantro og flergudsdyrkende) barn på oppstandelsens dag. Allah vil gjøre et fullstendig
skille mellom dere (på den dagen); (de troende vil bli ført inn i paradiset, og de vantro vil
havne i helvete). Og Allah er allseende overfor alt det dere gjør.
4. I sannhet, det er et utmerket eksempel (å følge) for dere i Abraham og dem som var
sammen med ham, den gang de sa til folket sitt: «Vi finner dere og disse avgudsstatuene som
dere tilber utenom Allah, helt motbydelige (vi har ingen tilknytning til dem og dere)! Vi
fornekter dere alle åpenbart; fiendskap og hat er blitt evident mellom oss for alltid, helt til
dere antar troen på Allah alene!» Men det Abraham sa til sin fosterfar: «Jeg skal visselig be
om tilgivelse for deg (var et løfte gitt til fosterfaren tidligere, som Abraham oppfylte også,
men han påminte ham); og jeg er ikke herre over noe som helst for din del (på grunn av din
vantro og ditt flerguderi) overfor Allah.» (Så ba han denne skuddbønnen og skilte seg fra
folket sitt:) «Herren vår, til Deg alene har vi satt vår lit, og til Deg alene har vi vendt oss i
anger, og hos Deg er ferden (til enhver) slutt!
5. Herren vår! Gjør Du ikke oss til en prøvelse for de vantro (gi dem ikke overmakt over oss),
og tilgi oss. Herren vår! Sannelig, Du er den Allmektige Herren over all ære, den mest Vise!»
6. Uten tvil, det er i dem et utmerket eksempel (å følge) for dere, (spesielt) for enhver som
setter sitt håp til (å møte opp hos) Allah og til den ytterste dag. Men om noen vender seg bort,
så er i sannhet Allah den Uavhengige, den all pris verdige.
7. Det er fullt mulig at Allah skaper vennskap mellom dere og noen av dem som dere er i
fiendskap med (på et senere tidspunkt). Og Allah er allevnende! Og Allah er mest tilgivende,
evig nåderik.
8. Allah forbyr dere ikke å vise godhet og rettferd mot dem som ikke har kjempet mot dere
om levemåten (religionen) og ei heller drev dere ut av hjemmene (fedrelandet) deres.
Sannelig, Allah elsker dem som utøver rettferdighet.

9. Allah forbyr dere vennskap kun med slike som kjempet mot dere om levemåten
(religionen) og drev dere ut fra hjemmene (fedrelandet) deres og støttet (deres fiender med)
utdrivingen deres. Og den som blir venner med dem, disse er de ondsinnede.
10. Å, dere troende! Når det kommer til dere troende kvinner som har utvandret, så eksaminer
dem nøye. Allah kjenner svært vel til (sannheten om) deres tro. Hvis dere blir forvisset om at
de er troende, så send dem ikke tilbake til de vantro. De (troende kvinnene) er ikke lovlige for
dem (de vantro), og ei heller er de (vantro) lovlige for disse (troende kvinnene). Men gi dem
(de vantro) det de har brukt (gitt som brudegave). Og det er ingen synd for dere om dere ekter
dem, dersom dere gir dem (kvinnene) deres brudegave. Og (å, dere muslimer!), hold ikke
igjen de vantro kvinner i (deres) ektestand, og be (de vantro) om det dere har brukt (som
brudegave på de vantro kvinner), og de (vantro) kan be (dere) om det de brukte (på disse
troende kvinnene som brudegave). Dette er Allahs befaling! Han dømmer mellom dere, og
Allah er allvitende, mest vis.
11. Og hvis noen av hustruene deres skulle forlate dere og går til de vantro, og dere så seirer i
kampen og får tak i krigsbytte, så gi (av det) til dem hvis hustruer gikk sin vei, tilsvarende det
de ga (som brudegave). Og alltid frykt Allah, Ham som dere tror på!
12. Kjære Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمNår det kommer troende kvinner til deg for å inngå en
troskapsed med deg, om at de ikke vil likestille noe som helst med Allah og ikke stjele og
ikke bedrive hor og ikke drepe sine barn og ikke komme med noen falsk beskyldning som de
har oppdiktet mellom sine hender og føtter (ikke bedra sine ektemenn, føde en annens barn og
si at det er ektemannens), og ikke vise deg ulydighet i noen som helst affære av loven, så ta
imot troskapsed fra dem, og be Allah om tilgivelse for dem. Sannelig, Allah er mest
tilgivende, evig nåderik.
13. Å, dere troende! Ha ikke vennskap med folk som Allahs vrede er over. Uten tvil, de har
mistet alt håp om det hinsidige, slik som de vantro har mistet alt håp om gravenes folk.

Fylkingen
Kapittel: 61
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 109

Enheter: 2
Vers: 14

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alt som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet, og Han er den Allmektige,
den mest Vise.
2. Å, dere troende! Hvorfor sier dere det dere ikke gjør?
3. Det er svært hatet av Allah at dere sier det dere ikke gjør!
4. Sannelig, Allah elsker dem som kjemper for Hans sak oppstilt i fylking, som om de var en
sammentrengt vegg sementert med smeltet bly (for å eliminere urettferd, undertrykkelse og
terrorisme og for å gjenopprette fred og menneskeverd).
5. Og (kjære elskede صلى ﷲ عليه وسلم, kom i hu den tid) da Moses sa til folket sitt: «Å, mitt folk!
Hvorfor sårer dere meg, enda dere vet at jeg er et Allahs sendebud sendt til dere?» Men når de
fortsatte å gå krokveier, lot Allah deres hjerte bli krokete. Og Allah rettleder ikke det ulydige
folk.
6. Og (kom i hu også den tid) da Jesus, sønn av Maria, sa: «Å, dere Israels barn! Sannelig, jeg
er et Allahs sendebud sendt til dere for å stadfeste skriften toraen, som var før meg, og for å
bebude det gledelige budskapet om ankomsten til det (høyaktede) Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم
som vil komme etter meg, hvis navn er Ahmad ( صلى ﷲ عليه وسلمi himlene nå)!» Men da han
(Mohammad, det siste Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمkom til dem med innlysende tegn, sa de:
«Dette er soleklar magi!»
7. Og hvem er mer ondsinnet enn den som oppdikter løgn om Allah, enda han blir invitert til
islam? Og Allah rettleder ikke det ondskapsfulle folk.
8. De (sannhetens fornektere) ønsker å slukke Allahs lys med sin munns blås, mens Allah vil
fullbyrde lyset Sitt, uansett hvor mye de vantro skulle mislike det.
9. Han er Den som sendte Sendebudet Sitt ( )صلى ﷲ عليه وسلمmed rettledningen og sannhetens
levemåte (religion) for å gjøre den overordnet alle levemåter, uansett hvor mye
flergudsdyrkerne skulle mislike det.
10. Å, dere troende! Skal Jeg opplyse dere om en handel som vil berge dere fra en smertelig
pine?
11. (Den handelen er at) dere antar troen (fullkomment) på Allah og Sendebudet Hans
()صلى ﷲ عليه وسلم, og at dere anstrenger dere for Allahs sak med deres eiendom og liv. Dette er det
beste for dere, hvis dere vet.
12. Han vil tilgi syndene deres og føre dere inn i hager som det flyter elver under, og i
fortreffelige boliger i Edens hager. Dette er den kjempemessige seieren.

13. Og (utenom den gunsten i det hinsidige er det) en annen (gunst også) som dere elsker
veldig høyt (gunst i det dennesidige som Han vil skjenke dere), (det er) hjelp og nær
forestående seier fra Allah. Og (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, bebud det gledelige budskapet til
de troende (dette ble oppfylt i form av seieren i Mekka og erobringer i Persia og
Østromerriket)!
14. Å, dere troende! Bli Allahs hjelpere, slik som Jesus, sønn av Maria, sa til disiplene (sine):
«Hvem er mine hjelpere for Allah (Allahs sak)?» Disiplene sa: «Vi er Allahs hjelpere!» Og en
gruppe av Israels barn antok troen, og en gruppe ble vantro. Og Vi hjalp dem som antok troen,
mot fiendene deres, og de fikk overhånd.

Fredagen
Kapittel: 62
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 110

Enheter: 2
Vers: 11

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alt som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet, som er (den sanne) Kongen,
helligere enn enhver svakhet, den Allmektige Herren over all ære, den mest Vise.
2. Han er Den som til analfabeter sendte et (praktfullt) Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمav deres egen
midte, som resiterer for dem Hans åpenbaringer og renser dem (fysisk og åndelig) og lærer
dem skriften og visdommen – og sannelig, de var før (hans komme) i soleklar villfarelse –
3. og også andre blant dem (for at dette Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمskulle rense og belære dem),
som ennå ikke har forent seg med disse (som lever i dag, de som vil komme etter disses tid),
og Han er den Allmektige, den mest Vise.
4. Dette (Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمkomme, og hans utdeling av åndelig føde og rettledning) er
Allahs velvilje, som Han gir til hvem Han enn vil. Allah er Herren over den uendelige,
veldige velviljen.
5. De som toraens byrde (lovbestemmelser og lærdom) ble pålagt, men som så ikke bar på den
(dette Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمnevnelse stod tydelig i den, men de nektet å anta troen på ham),
er som et esel som bærer tunge bøker på sin rygg. Hvor ille det står til med det folket som har
forsverget Allahs åpenbaringer. Og Allah rettleder ikke det ondsinnede folk!
6. Si: «Å, dere som er jøder! Hvis dere tenker at dere alene er Allahs hjertevenner (helgener)
framfor alle andre mennesker, så ønsk dere døden (for ingen bekymring vil berøre Hans
hjertevenner i graven og på dommedagssamlingen), hvis dere er sanne (om tanken deres)!»
7. Men de vil aldri ønske seg den, på grunn av det (forsverging av Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمog
vantro) de har sendt i forveien. Og Allah er allvitende om de ondsinnede.
8. Si: «Sannelig, den døden som dere flykter fra, vil i sannhet møte dere. Deretter vil dere bli
brakt tilbake til Herren, Allviteren om det usette og det sette, så vil Han underrette dere om alt
det dere bedrev.»
9. Å, dere troende! Når det blir kalt til fredagstidebønnen på fredagen, så skynd dere med det
samme til Allahs ihukommelse (fredagsprekenen og fredagstidebønnen), og la handel
(forretning) ligge. Dette er det beste for dere, hvis dere eier viten.
10. Når fredagstidebønnen er ferdig utført, så spre dere i landet, og gjenoppta søket etter
Allahs velvilje (forsyning), og kom Allah i hu rikelig, slik at dere må oppnå framgangen.
11. Og når de så noe handel eller moro, løp de hen til den (på grunn av sitt behov og sine
trange kår) og forlot deg stående (under fredagsprekenen). Si: «Alt det som finnes hos Allah,
er bedre enn moro og handel, og Allah er den beste Forsørgeren av alle!»

Hyklerne
Kapittel: 63
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 104

Enheter: 2
Vers: 11

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمNår hyklerne kommer til deg, sier de: «Vi bevitner
at du i sannhet er Allahs Sendebud!» Og Allah vet i sannhet at du er Hans Sendebud, og Allah
bevitner at hyklerne uten tvil er løgnere.
2. De har laget sine eder til et skjold, og så hindrer de (folk) fra Allahs vei. Sannelig, svært ille
er det (de gjerningene) disse bedriver.
3. Dette fordi de antok troen (med tungen), men forble vantro (i hjertet), så det ble satt segl
over hjertet deres, slik at de intet begriper.
4. (Å, du menneske!) Når du ser dem, vil deres fysikk (høyde og ytre preg) fornøye deg, og
hvis de snakker, lytter du nøye etter deres ord (de vil virke rimelige for deg, men sannheten er
at) de er som stokker som står ved en veggs støtte, de tenker at enhver høy lyd er (en
hjemsøkelse av og katastrofe) for dem. De (hyklerne) er fienden (deres), så vær på vakt mot
dem. Måtte Allah ruinere dem! Hvor hen vandrer de forvillet?
5. Og når det blir sagt til dem: «Kom, så Allahs Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمkan be om tilgivelse
for dere!», snur de (hyklerne) hodet vekk ristende (ærekrenkende), og du ser dem holde seg
unna i hovmod (fra å møte opp hos deg)I.
6. Det er det samme for dem (tragiske ærekrenkere av Sendebudet  )صلى ﷲ عليه وسلمom du ber om
tilgivelse for dem, eller om du ikke ber om tilgivelse for dem. Allah vil aldri tilgi dem (fordi
de fornærmer deg, vender seg bort fra deg og viser hovmod). Sannelig, Allah rettleder ikke
det ulydige folk.
7. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDisse er de som (av hat og fiendskap til deg) sier:
«Ikke gi noe (økonomisk støtte) til de (asketiske tilhengerne og trengende) som pleier å være
hos Allahs Sendebud, helt til de (alle forlater ham og) løper sin vei (sprer seg)!» Allahs er alle
skatter i himlene og på jorden, men hyklerne begriper intet.
8. De sier: «Hvis vi nå vender tilbake til Medina, vil (vi) de ærefulle drive de vanærede
(muslimene) ut derfra!», enda æren tilhører Allah alene og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog
de troende. Men hyklerne vet ikke (om denne sannheten).
9. Å, dere troende! Måtte ikke deres eiendom og ei heller deres barn gjøre dere forsømmelige
mot Allahs ihukommelse, og de som gjør slik, de er taperne.

I

Dette verset ble åpenbart om ‛Abdollah bin Obey (hyklernes overhode); da det ble sagt at han skulle møte opp
hos den mest sjenerøse Profeten صلى ﷲ عليه وسلم, sa han mens han ristet på hodet: «Jeg nekter å gå! Jeg har antatt troen
og gitt det pålagte bidraget på hans befaling, hva er det som gjenstår nå, at jeg skal falle på kne med ansiktet ned
for ham også?» Se: >abari, Kashshāf, Nasafi, Baghawi og Khāzin.

10. Og gi av det som Vi har forsynt dere med (for Allahs sak), før døden innhenter en av dere
og han sier: «Herren min! Hvorfor ga Du meg ikke en liten kortvarig frist til, så jeg kunne gi
veldedighetsalmisser og bli av de rettskafne?»
11. Og Allah gir aldri en person utsettelse når tiden for hans død er inne, og Allah er vel
underrettet om alt det dere gjør.

Tapets synliggjøring
Kapittel: 64
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 108

Enheter: 2
Vers: 18

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Alt som i himlene og på jorden er, forherliger Allahs hellighet, Ham tilhører kongemakten,
og for Ham alene er all lovprisning, og Han har fullstendig makt over alle ting.
2. Han er Den som har skapt dere, og noen av dere ble vantro, andre av dere ble troende. Og
Allah er allseende overfor alt det dere gjør.
3. Han skapte himlene og jorden med visdom og mening, og Han (er Den som) formet dere.
Så gjorde Han deres form fullkommen, og hos Ham er ferden (alles ferds) slutt.
4. Han vet om alt det som i himlene og på jorden er, og Han vet om alt det dere skjuler, og det
dere synliggjør. Og Allah er allvitende om det (de hemmelighetene) som finnes i brystet.
5. Har da ikke underretningen nådd dere om dem som viste vantro før (dere), og fikk smake
straffen av sine verk (i det dennesidige), og om at det for dem er en smertelig pine (i det
hinsidige)?
6. Dette fordi sendebudene deres pleide å komme til dem med innlysende tegn, men de sa:
«Skal vanlige mennesker (helt like oss og av vår sort) rettlede oss?»I De ble vantro, og de
vendte seg bort (fra sannheten), og Allah brydde Seg ikke (om dem). Allah er uavhengig, all
pris verdig.
7. De som er vantro, har i tankene at de aldri vil bli gjenoppvekket. Si: «Hvorfor ikke? Ved
min Herre, dere vil visselig bli gjenoppvekket; deretter vil dere bli underrettet om alt det dere
bedrev! Og dette er svært lett for Allah.»
8. Så anta troen på Allah og Sendebudet Hans ( )صلى ﷲ عليه وسلمog på det lyset som Vi har
nedsendt! Allah er vel underrettet om alt det dere gjør.
9. Den dag da Han samler dere (på dommedagssletten) på samlingens dag, vil være dagen da
tapet synliggjøres! Og den som antar troen på Allah og handler rettskaffent, hans forgåelser
vil Allah utviske for ham (fra hans gjerningsregister) og føre ham inn i hager som det flyter
elver under. Der vil de være for alltid. Dette er den kjempemessige seieren.
10. Og de som viser vantro og forsverger Våre åpenbaringer, disse er helvetes beboere; for
alltid vil de være der. Hvilken elendig avslutning på ferden.
11. Ingen vansker når noen uten Allahs befaling! Og hvis noen antar troen på Allah, så
rettleder Han hjertet hans, og Allah er allvitende om alle ting.

I

Tolkningen av ordet bashar («vanlige mennesker», helt like oss og av vår sort) er gjort ifølge Koranens
fortolkere, se: >abari, Kashshāf, Nasafi, Baghawi, Khāzin, al-Jomal, Mahari og Shaukāni.

12. Og adlyd Allah og adlyd Sendebudet ()صلى ﷲ عليه وسلم, men hvis dere så vender bort, så (husk
at) Sendebudet Vårt er det kun pålagt å overbringe (lovens bud) soleklart.
13. Allah (alene er tilbedelsesverdig)! Ingen er tilbedelsesverdig herre unntatt Han, og på
Allah alene bør de troende forlate seg.
14. Å, dere troende! Sannelig, blant hustruene deres og barna deres er det fiender for dere. Så
vær på vakt overfor dem! Og hvis dere unnskylder og overser og tilgir, så er Allah i sannhet
mest tilgivende, evig nåderik.
15. Deres eiendom og deres barn er kun en test! Men hos Allah finnes en mektig belønning.
16. Alltid frykt Allah i den grad dere makter, og lytt og adlyd (Hans bud), og gi (for Hans
sak), det vil være det beste for dere! Og de som blir bevart fra sitt eget jegs gjerrighet, det er
de som er de framgangsrike.
17. Hvis dere låner Allah et vakkert lån (med oppriktighet og from intensjon), vil Han øke det
(lånets avkastning) for dere i mangfold og tilgi dere. Allah er mest verdsettende, mest
overbærende,
18. Allviteren om det usette og det sette, den Allmektige Herren over all ære, den mest Vise.

Skilsmissen
Kapittel: 65
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 99

Enheter: 2
Vers: 12

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kjære Profet (( !)صلى ﷲ عليه وسلمSi til muslimene at) når dere ønsker å gi skilsmisse til hustruene
deres, så gi dem skilsmisse under deres renhetsperiode, og tell deres ventetid, og alltid frykt
Allah, som er Herren deres. Og utvis dem ikke fra deres hjem, og heller ikke bør de dra selv
med mindre de har begått åpenbar uanstendighet. Og dette er Allahs (fastsatte) grenser, og
den som overskrider Allahs grenser, han har i sannhet gjort sin egen sjel ondt. (Å, menneske!)
Du vet ikke, kanskje Allah etter denne (skilsmissegivingen) skaper en ny situasjon (for
forsoning, for å vende tilbake til henne).
2. Men når de så holder på å nå (slutten av) sin bestemte termin, så ha dem værende med
godhet (i deres ektestand), eller skill dere fra dem med godhet. Og ta som vitner to rettferdige
menn blant dere, og bring i orden vitnemål for Allahs skyld! Ved dette formanes den som tror
på Allah og den ytterste dag. Og den som frykter Allah, for ham skaper Han en utvei (fra det
dennesidiges og det hinsidiges sorg),
3. og Han forsyner ham fra et hold som han ikke engang kan forestille seg. Og den som setter
sin lit til Allah, er Han mer enn nok for. Sannelig, Allah fullbyrder Sin sak. Uten tvil, Allah
har fastsatt et mål for alle ting.
4. Og de som ikke har noe håp om menstruasjonen til kvinnene sine, hvis dere er i tvil (om
hva som er deres venteperiode), så er deres venteperiode tre måneder, og også de kvinnene
som ikke ennå har menstruert. Og de gravide kvinner, venteperioden deres er barnets fødsel.
Og den som frykter Allah, skaper Han letthet for i hans affære.
5. Dette er Allahs befaling, som Han har nedsendt til dere. Og den som frykter Allah, utvisker
Han hans mindre synder for ham (fra hans gjerningsregister), og hans belønning gjør Han
veldigere.
6. Ha de (skilte) kvinnene værende der dere bor ifølge deres velstand, og påfør dem ikke
smerte for å gjøre det (bostedet) trangt for dem. Og hvis de er gravide, så gi dem bidrag helt
til de føder barnet sitt. Hvis de dier (barnet) for deres skyld, så gi dem deres vederlag, og
rådfør dere med hverandre om det rette (ifølge skikken). Men hvis dere føler vanskeligheter
mellom dere, så kan en annen kvinne die barnet.
7. Den velstående må gi ifølge sin velstand. Og den hvis forsyning er blitt gjort trang for ham,
bør gi (henne bidrag) av den (forsyningen) Allah har gitt ham. Allah holder ingen person
under belastning, men kun såpass som Han har tildelt ham. Snart vil Allah skape etter
tranghet, romslighet.
8. Og hvor mange byer det var hvis (beboere) viste gjenstridighet mot sin Herres befaling og
mot sendebudene Hans, så tok Vi dem inn til avregning med et strengt oppgjør og tok dem
fatt med en slik pine som aldri var sett eller hørt.
9. Så de fikk føle smaken av konsekvensene av sine verk, og deres verks ende ble tap!

10. Allah har forberedt en streng pine for dem. Så alltid frykt Allah, å, dere visdomsrike som
har antatt troen! I sannhet, det er dere Allah har nedsendt formaningen (Koranen) til
11. (og også sendt) et Sendebud ()صلى ﷲ عليه وسلم, som resiterer Allahs innlysende åpenbaringer
for dere, for å føre ut dem som har antatt troen og handler rettskaffent, fra mørket til lyset. Og
den som tror på Allah og handler rettskaffent, vil Han føre inn i hager som det flyter elver
under; for alltid skal de være der. Uten tvil, Allah har (gjort klar) for ham en glimrende
forsyning.
12. Allah alene er Den som har skapt de syv himler og (formet) jorden også som dem (i syv
lagvise lag). Befalingen (av verdensaltets plan) nedstiger mellom dem for at dere skal vite at
Allah har fullstendig makt over alle ting, og at Allah har omsluttet alt med Sin viten (i den
kommende tiden når vitenskapens oppdagelser vil stemme, så vil dere fatte Allahs allmakts og
omsluttende vitens storhet, at Han har klargjort disse realitetene for dere århundrer før).

Forbudet
Kapittel: 66
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 107

Enheter: 2
Vers: 12

Del: 28

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kjære (høyaktede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمHvorfor forbyr du deg selv det (å drikke honning)
Allah har gjort lovlig for deg? Hvor mye du gjør for å behage dine hustruer. Allah er mest
tilgivende, evig nåderik.
2. (Å, dere troende!) Uten tvil, Allah har foreskrevet måten å løse seg fra edene sine på for
dere (ved å gi sonoffer). Allah er deres velynder, og Han er den Allvitende, den mest Vise.
3. Og da den (høyaktede) Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمbetrodde en hemmelig sak til en av sine
hustruer, men så klarte hun å nevne den og Allah gjorde det synlig for Profeten ()صلى ﷲ عليه وسلم,
opplyste Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمhenne om en del av den og unnlot (å opplyse om) noe av den.
Men da Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمunderrettet henne om det (at hun hadde avslørt hemmeligheten),
sa hun: «Hvem har fortalt deg dette?» Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمsa: «Underrettet meg har den
Allvitende, den vel underrettede (Herren)!»
4. Hvis dere to vender dere i anger til Allah, (vil det være det beste for dere) fordi hjertet deres
er blitt tilbøyelig (til det samme), og hvis dere støtter hverandre i det, (så kan det påføre
Profeten  صلى ﷲ عليه وسلمsorg). I sannhet, Allah er hans velynder og Gabriel og de rettskafne
troende, og etter det er (alle) englene også (hans) hjelpere.
5. Hvis han skulle gi dere skilsmisse, så ville det ikke ha vært underlig i det hele tatt om
Herren hans skulle gi ham i bytte hustruer bedre enn dere, som ville ha vært underdanige,
troende, lydige, angerfulle, tilbedende, fastende, noen som var gifte før, og andre jomfruer.
6. Å, dere troende! Vern dere selv og familiene deres mot den ilden hvis brennstoff er
mennesker og steiner, som det er (utnevnt) sterke, strenge engler over, som ikke viser Allah
ulydighet når det gjelder det Han befaler dem, og som gjør kun det de blir befalt.
7. Å, dere vantro! Kom ikke med noen unnskyldninger i dag! Dere vil bli lønnet for kun det
dere pleide å gjøre.
8. Å, dere troende! Vend om fullkomment til Allah i sann anger! I sannhet, Herren deres vil
fjerne fra dere deres feiltrinn og føre dere inn i hager som det flyter elver under, på den dag da
Allah ikke vil vanære Profeten ( )صلى ﷲ عليه وسلمog de troende som var sammen med ham (fysisk
eller åndelig). Lyset deres vil bevege seg fort foran dem og til høyre for dem (skinnende); de
vil ydmykt si: «Herren vår! Fullbyrd for oss lyset vårt, og tilgi oss. Sannelig, Du har
fullstendig makt over alle ting!»
9. Kjære (høyaktede) Profet ( !)صلى ﷲ عليه وسلمAnstreng deg iherdig mot de vantro og hyklerne
(som initierte krig og intriger mot dere og anstiftet ufred i landet), og vær streng mot dem! Og
deres bolig er helvete. Hvilken elendig avslutning på ferden!

10. Allah har framlagt lignelsen om Noahs hustru (Wā‛ilah) og Lots hustru (Ildeth) for dem
som viser vantro. De to var gift med to rettskafne personer av Våre tjenere, men begge de to
svek dem. Så de var dem ikke til nytte mot Allah (Allahs pine), og det ble sagt: «Gå dere to
(kvinner) inn i helvete sammen med dem som skal tre inn i det.»
11. Og Allah har framlagt lignelsen for dem som har antatt troen om faraos hustru (Āsia bint
Mozā^im), den gang hun ydmykt sa: «Herren min! Bygg for meg hos Deg et hus i paradiset,
og berg meg fra farao og hans (onde) verk, og berg meg fra det ondsinnede folk!»
12. Og (den andre lignelsen er gitt om) Maria, datter av Joakim, som voktet sin kyskhet vel,
og Vi blåste Vår ånd i hennes skjortes halsåpning, og hun stadfestet sin Herres ord og Hans
(åpenbarte) skrifter og var av de underdanige.

Kongemakten
Kapittel: 67
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 77

Enheter: 2
Vers: 30

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Velsignelsesfull er Han, i hvis (allmakts) hånd (alle verdeners) kongemakt er. Han har
fullstendig makt over alle ting.
2. Han som har skapt døden og livet for å teste hvem av dere som er best med hensyn til
handlinger. Han er den Allmektige, den mest Tilgivende,
3. Han som har skapt syv (lagvise) himmelsfærer i samsvar med hverandre. Du vil ikke i den
mest Barmhjertiges (Herrens) skaping se noen uregelmessighet og noe misforhold. Se deg
omkring (med en grundig ettertankes øye)! Ser du (i denne skapningen) noen rift eller feil
(brudd eller at den er falleferdig)?
4. Se deg deretter omkring (med forskende øye) om og om igjen (fra forskjellige vinkler og
med vitenskapelige metoder), men synet vil vende tilbake til deg utmattet (hver eneste gang),
og det vil mislykkes (i forsøket på å finne den minste mangel).
5. Og uten tvil, Vi forskjønnet den nederste himmelen med lamper (stjerner, planeter,
asteroider, meteoroider), og Vi har gjort (noen av) dem til redskaper for å steinjage (gjøre slutt
på de negative påvirkningene av) djevlene (opprørske krefter), og Vi har for dem (djevlene)
forberedt en flammende ilds pine.
6. Og for dem som fornektet sin Herre, er det helvetes pine. Hvilken elendig avslutning på
ferden.
7. Når de blir slengt inn i det, vil de høre dets skrekkelige brøl, og det (helvete) vil boble,
8. som om det er i ferd med å eksplodere av voldsomt raseri. Når en flokk slenges inn i det,
spør dets voktere dem: «Kom det ikke noen advarer til dere?»
9. De vil si: «Jo, sannelig! Uten tvil, det kom en advarer til oss, men vi forsverget, og vi sa:
'Allah har ikke åpenbart noe som helst, dere er kun (fanget) i en svær villfarelse!'»
10. Og de vil si: «Hvis vi hadde hørt eller forstått (sannheten), ville vi ikke ha vært (inkludert)
blant det flammende helvetes folk (i dag).»
11. Da vil de tilstå sin synd. Det er (bestemt) avstand (fra Allahs nåde) for det flammende
helvetes folk.
12. Sannelig, de som frykter sin Herre i det usette, dem venter tilgivelse og svær belønning.
13. Og enten dere sier deres ord i hemmelighet eller høylytt, er Han i sannhet allvitende om
(selv) det som er (skjuler seg) i brystet.

14. Skulle vel ikke Han som har skapt, vite? Han er den mest Klartseende om den minste
detaljen, den vel Underrettede (om alt).
15. Han er Den som har gjort jorden myk og underdanig for dere, så vandre på dens veier, og
spis av Hans (tildelte) forsyning, og til Ham skal dere gjenoppstå!
16. Føler dere dere trygge for Ham som (Herren) over himmelen er, for at Han ikke skal senke
dere ned i jorden, (på den måten) at den plutselig skjelver?
17. Eller føler dere dere trygge for Ham som (Herren) over himmelen er, for at Han ikke skal
sende over dere en steinregnende, voldsom vind? Snart vil dere få vite hvordan Min advarsel
er!
18. Og uten tvil, forsverge gjorde også de som var før dem. Og hvor forferdelig viste ikke
Min fornektelse seg å være!
19. Har de da ikke noen gang sett på fuglene over seg spre sine vinger og folde vingene
sammen? Intet holder dem igjen (fra å falle ned) unntatt den mest Barmhjertige (den mest
Barmhjertiges lov). Sannelig, Han er allseende overfor alle ting.
20. Vel, finnes der noen som kan være deres hærskare for å hjelpe dere mot den mest
Barmhjertige (Herren)? De vantro er kun (fanget) i bedrag.
21. Vel, finnes der noen som kan forsyne dere hvis Allah skulle holde tilbake Sin forsyning
fra dere? Nei, faktisk henger de fast i trass og hat (mot sannheten).
22. Er vel den som går fallende på ansiktet, mer rettledet, eller den som vandrer oppreist på
den rette veien?
23. Si: «Han er Den som skapte dere og laget ører og øyne og hjerte for dere, lite er det dere
viser takknemlighet for!»
24. Si: «Han er Den som har spredd dere ut på jorden, og hos Ham skal dere samles (på
oppstandelsens dag).»
25. Og de sier: «Når vil så dette løftet (om oppstandelsen) oppfylles, hvis dere er
sannferdige?»
26. Si: «(Dens tids) viten er hos Allah alene, og jeg er kun en soleklar advarer (hvis tiden
skulle avsløres, ville frykten forsvinne)!»
27. Når de ser den (dagen) nærme seg, vil de vantros ansikt bli misdannet og formørket, og
det vil bli sagt (til dem): «Dette er det (løftet) som dere ba så inderlig om (å få framskyndet)!»
28. Si: «Vel, si meg, hvis Allah skulle la meg dø (slik som dere ønsker) og de som er sammen
med meg, eller vise oss nåde (utsette vår død), hvem er der så (uansett tilfelle) som kan gi ly
til de vantro fra en smertelig pine?»
29. Si: «Han er den mest Barmhjertige (Herren), som vi har antatt troen på, og til Ham har vi
satt vår lit! Snart vil dere få vite hvem som er i soleklar villfarelse.»

30. Si: «Vel, si meg, hvis vannet deres skulle synke dypt ned i jorden (tørke helt ut), hvem er
der som kan bringe dere flytende vann (på jorden)?»

Pennen
Kapittel: 68
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 2

Enheter: 2
Vers: 52

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Nōn (kun Allah og Sendebudet  صلى ﷲ عليه وسلمkjenner til den sanne betydningen). Ved pennen
og ved det som skrives (innholdet som englene skriver) ned!
2. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمDu er ikke besatt (i det hele tatt), takket være din
Herres gunst.
3. Og sannelig, deg venter en lønn som aldri vil ta slutt!
4. Og sannelig, du er rangert med den mest fornemme sjelsstyrken (forskjønnet med Koranens
gode manerer og utrustet med praktfulle egenskaper).
5. Snart vil du se, og de vil også få se,
6. hvem av dere som er en besatt galning.
7. Sannelig, Herren din kjenner svært vel til den som er villfaren fra Hans vei, og Han kjenner
svært vel til dem som er rettledet.
8. Adlyd ikke forsvergerne!
9. De ønsker at du (grunnløst) skal bli smidig (når det gjelder levemåten islam), så vil de også
bli smidige.
10. Og hør ikke på enhver slik person som er fæl til å sverge, svært æreløs,
11. (som) fornærmer og leter etter feil i andre og vandrer rundt og baktaler folk for å anstifte
ufred,
12. (som) hindrer sterkt mot det som rett er, og er smålig, opprørsk, som overskrider grensen
(og) er syndig,
13. (som) er gretten og streng; i tillegg til dette er han uekte.I
14. (Gi ikke nøye akt på ordet hans) bare fordi han er rik og har barn.
15. Når Våre åpenbaringer blir resitert for ham, sier han: «De henfarnes skrøner!»

I

Disse versene ble åpenbart om Walīd bin Moghīrah. Følgesvennen Ibn ‛Abbās  رضى ﷲ عنهsa at så fornedrende
tilnavn som Allah ga denne vanskjebnede, er aldri blitt brukt om noen andre av Allah. Grunnen til dette var at
han opptrådte ærekrenkende mot den mest sjenerøse Profeten صلى ﷲ عليه وسلم, noe som vekket Allahs vrede. Walīd bin
Moghīrah hadde sagt et ærekrenkende ord mot Profeten صلى ﷲ عليه وسلم, og Allah svarte ham med å framlegge ti
æreløse kjennetegn, og til slutt ble det også tydeliggjort at han var et uekte barn («løsunge», barn født utenfor
ekteskap), og moren hans bekreftet dette i etterkant. Se: Qor~obi, Nasafi og Rāzi.

16. Nå skal Vi merke ham på hans snabelaktige nese!
17. Sannelig, Vi vil teste dem (Mekkas beboere på samme måte) som Vi testet hagens folk
(fra Yemen) da de sverget at de visselig kom til å plukke dens frukt neste morgen,
18. men de utførte ikke unntagelsen (ved å si: «Hvis Allah vil!» eller gi en del til de fattige).
19. En virvelstorm virvlet over den (hagen i løpet av natten) fra Herren din mens de sov,
20. og om morgenen var den (frodige hagen) som en stubbmark.
21. Så begynte de å rope på hverandre om morgenen:
22. «Gå tidlig av sted til åkrene deres hvis dere vil plukke frukten!»
23. Så de gikk av sted mens de hvisket til hverandre:
24. «La ikke noen trengende komme inn til dere i hagen i dag!»
25. Og tidlig på morgenen dro de av sted svært selvsikre på at de ville klare å utføre sin plan
(plukke frukten og utelukke de fattige, slik at disse ikke fikk noen del).
26. Men da de fikk se den (hagen ligge øde), sa de: «I sannhet, Vi må ha glemt veien (dette
kan da ikke være vår hage)!»
27. (Da de så nøye etter om igjen, utbrøt de): «Nei, tvert imot! Vi er blitt berøvet!»
28. En vis, rettferdig mann av dem sa: «Sa ikke jeg til dere: 'Hvorfor forherliger dere ikke
(Allahs) hellighet?'!»
29. Da sa de: «Hellig er Herren vår! Sannelig, vi var de ondsinnede.»
30. Og de vendte seg mot hverandre med gjensidig klandring.
31. De sa: «Akk, ve oss! Sannelig, vi var oppsetsige.
32. Forhåpentlig vil Herren vår gi oss noe bedre enn dette i dens sted. Sannelig, vi vender oss
til vår Herre.»
33. Sånn er pinen! Men pinen i det hinsidige er langt større (enn det dennesidiges), om de bare
visste.
34. Sannelig, for de gudfryktige er det hos Herren deres lykksalighetens hager.
35. Skulle Vi vel gjøre (berøve) de underkastede lik synderne?
36. Hva er i veien med dere? Hvordan er det dere dømmer?
37. Har dere en skrift som dere leser (dette) i,

38. og er det kun det dere foretrekker, i den for dere?
39. Eller påligger det Oss høytidelige eder som skal vare til oppstandelsens dag for dere, (som
gjør Oss forpliktet til) at det skal være det dere selv dømmer (til deres egen fordel)?
40. Spør dem hvem av dem som er garant for denne (grunnløse påstanden)!
41. Eller har de noen andre likestilte også? Da bør de bringe sine likestilte, hvis de er
sannferdige.
42. Den dag da skinnebenet (oppstandelsens dags skrekkelige og mektige fenomen) vil bli
avdekket og de (ulydige) vil bli kalt til å knele med ansiktet ned, vil de ikke makte det (å
knele med ansiktet ned).
43. Blikket deres vil være nedslått (av skrekk og samvittighetskval) mens nedverdigelsen vil
senke seg over dem, for de pleide å bli kalt til å knele med ansiktet ned (i det dennesidige
også) mens de var friske (men fortsatt pleide de ikke å knele med ansiktet ned).
44. Så (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, la Meg være alene (for hevn) med den som
forsverger denne forkynnelsen. Nå vil Vi føre dem gradvis (til undergangen) uten at de vet
det.
45. Og Jeg gir dem nådetid. Sannelig, planen Min er stø.
46. Ber du om noen lønn fra dem (for videreformidlingen av budskapet), slik at de blir
neddynget i gjeldens byrde?
47. Har de det usettes viten, så de skriver (sine avgjørelser basert på den)?
48. Vis du tålmodighet når du venter på din Herres dom, og bli ikke (la det ikke gå inn på
deg) som hvalfiskmannen (sendebudet Jonas) da han anropte (Allah) idet han var full av sorg
og raseri (mot folket sitt).
49. Hadde ikke hans Herres gunst kommet ham til unnsetning, ville han visselig ha blitt kastet
på en ubevokst slette, og han hadde vært klanderverdig (men Allah bevarte ham fra dette).
50. Så gjorde Herren hans ham opphøyet og gjorde ham til en av de fullkomment rettskafne
(ved å skjenke ham Sin særskilte nærhet).
51. Og sannelig, det virker som om de vantro ønsker å skade deg med sine (onde, sjalu) blikk
når de hører Koranen og sier: «Sannelig, han er besatt!»
52. Men den (Koranen) er en formaning for alle verdener.

Den uunngåelige timen
Kapittel: 69
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 78

Enheter: 2
Vers: 52

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Den uunngåelige timen!
2. Hva er den uunngåelige timen?
3. Og hva har gjort deg klar over hva den uunngåelige timen er?
4. Thamōd og ‛Ād forsverget det knusende sammenstøt (av alt eksisterende) med hverandre
(gravitasjonskollisjon).
5. Når det gjelder (folket) Thamōd, så ble de tilintetgjort av et voldsomt brak som overskred
alle grenser.
6. Og når det gjelder (folket) ‛Ād, så ble de tilintetgjort av en ytterst voldsom, kald,
illskrikende vind.
7. Allah satte den (vinden) over dem i syv netter og åtte dager etter hverandre, så du ville ha
sett det folket på den tiden ligge døde, som om de skulle være nedfalte daddelpalmetrærs
innsunkne røtter.
8. Ser du at noen av dem er igjen?
9. Og farao og de som var før ham, og (beboerne av) de omveltede byene (Lots folk), begikk
svære feiltrinn,
10. de viste ulydighet mot sendebudet fra Herren sin, så Allah tok dem fatt med et meget
strengt grep.
11. Sannelig, da vannet (syndflodens vann) overskred grensen (flommet over), tok Vi dere om
bord på et seilende skip (arken)
12. for at Vi skulle gjøre den (hendelsen) til en (minneverdig) formaning, og for at bevarende
ører måtte bevare den.
13. Når det blir blåst én blås i dommedagsbasunen
14. og jorden og fjellene blir løftet opp (fra sine plasser), så vil de knuses til pulver ved en
eneste kollisjon.
15. På den dagen vil den uunngåelige begivenheten (dommedagen) inntreffe!

16. Og (alle) himmelsfærer vil revne i stykker, og på denne dag vil dette universet bestå av
(svarte) hull (ved en kraft som holder det tilknyttet og gående i et system).I
17. Og englene vil stå på dets kanter, og din Herres trone vil bli båret over dem på den dagen
av åtte (engler eller åtte engleflokker).
18. På den dagen vil dere bli framstilt (for oppgjøret), ingen av deres hemmeligheter vil være
skjult.
19. Den som får sitt gjerningsregister gitt i sin høyre hånd, vil si (frydefull): «Kom, les mitt
gjerningsregister!
20. Jeg var fullt forvisset om at jeg hadde et (lett) oppgjør i vente.»
21. Han vil leve et tilfredsstilt liv,
22. i et elevert paradis,
23. hvis fruktkolber vil være bøyd (fordi de har rikelig med frukt).
24. (Det vil bli sagt til disse:) «Spis og drikk med all nytelse takket være det (de handlingene)
som dere har sendt videre i de tidligere dagene (forrige livet).»
25. Og den som får sitt gjerningsregister gitt i sin venstre hånd, han vil si: «Akk, om jeg bare
ikke hadde fått mitt gjerningsregister
26. og jeg ikke hadde fått vite hva mitt oppgjør er!
27. Akk, om bare den (døden) hadde gjort slutt på hele saken!
28. Min eiendom klarte ikke (i dag) å fjerne fra meg noe som helst (av pinen).
29. Borte fra meg er også min makt!»
30. (Det vil bli befalt:) «Ta ham fatt, og sett jernkrage på ham,
31. sleng ham deretter i helvete!
32. Bind ham deretter fast i en lenke, hvis lengde er sytti yards (64 meter)!
33. Sannelig, han trodde ikke på Allah, den Veldige!
34. Og heller ikke tilskyndet han til å bespise den trengende.
35. Så ikke har han i dag en eneste hjertevarm venn her,
36. og ei heller noen mat unntatt materie,
I

Etymologisk forklaring av ordet wāhiyah: det at skinn, klesplagg eller noe lignende revner og får sprekk i seg.
Det er derfor det blir sagt: wāhiya-th-thaub: «klesplagget revnet og fikk sprekk i seg». Se: al-Mofradāt, Lisān-ol‛arab, Qāmōs-al-mo^ī~ og al-Monjid.

37. som ikke vil bli spist av noen andre enn syndere.»
38. Jeg sverger ved alt det dere ser,
39. og ved alt det dere ikke ser,
40. sannelig, den (Koranen) er et opphøyd Sendebuds ( )صلى ﷲ عليه وسلمtale (nedsendt fra Allah,
som Budbringeren  صلى ﷲ عليه وسلمklargjør som et sendebud og en forvalter)!
41. Og dette er ingen poets tale (at den er blitt skrevet ved litterær fagkunnskap), lite tror dere,
42. og heller ikke en spåmanns tale (at den er blitt skapt av gjetningens kunst), lite av
formaningen godtar dere.
43. (Den er) nedsendt av alle verdeners Herre!
44. Og om han hadde sagt om Oss ett eneste oppdiktet ord,
45. ville Vi visselig ha tatt ham fatt med Vår allmakts fulle kraft,
46. deretter ville Vi visselig ha kuttet hans livpulsåre,
47. da ville ikke en eneste av dere ha kunnet hindre (Oss) fra det!
48. Og sannelig, den (Koranen) er en formaning for de gudfryktige.
49. Og sannelig, Vi vet at noen av dere er forsvergere (av den åpenbare sannheten).
50. Og i sannhet, den er (årsaken til) sorg for de vantro.
51. Og sannelig, den er den forvissede sannheten!
52. Så (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, forherlige helligheten til din Herres navn, den
Veldige.

Himmelstigen
Kapittel: 70
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 79

Enheter: 2
Vers: 44

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. En spørrende ba om en pine som vil inntreffe
2. de vantro, som ingen kan avverge.
3. (Den vil inntreffe) fra Allah, som Herren over himmelstigen (og den høyeste rangen) er.
4. Englene og Den Betrodde Ånden stiger opp til Ham (tronen Hans) på en dag som måler
femti tusen år (ifølge den verdslige skala).I
5. Så (kjære elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, vis du (mot de vantros ord) tålmod ren for enhver klage!
6. Sannelig, de anser den (dagen) for å være på lang avstand,
7. men Vi ser den svært nær!
8. Den dag da himmelen blir som smeltet kobber
9. og fjellene blir som (kardet) farget ull
10. og ingen venn vil forhøre om sin venn,
11. (enda) de vil bli vist for hverandre. Synderen vil ønske seg at han kunne løskjøpe seg fra
denne dagens pine med sine sønner
12. og sin hustru og sin bror
13. og (hele) sin slekt som pleide å gi ham ly,
14. og alle som på jorden er, alle sammen (som bytte for å redde sitt eget skinn), og deretter at
de (løsepengene) skulle berge ham (fra Allahs pine).
15. Aldri vil det skje! Sannelig, den er en flammende ild,
16. som tar huden av hodet og alle kroppsdelene,
17. den kaller på den som snudde ryggen til og vendte seg bort (fra sannheten),
18. og som samlet eiendom og så holdt den tilbake (fra å dele ut).
I

Hvis fī yauminn forbindes med wāqi‛inn, vil betydningen være at den dagen (oppstandelsens dag) som pinen
inntreffer på, vil ha en tidsperiode på omtrent femti tusen år. Men hvis det forbindes med ta‛rojo, vil betydningen
være at englene og de troendes sjel oppstiger mot Allahs trone; deres oppstigningshastighet er femti tusen år
daglig, men hvor lang tid de bruker for å nå målet sitt, det vet Allah best. Av dette kan konseptet lysår utledes.

19. Sannelig, mennesket er skapt utålmodig og grådig.
20. Når han blir nådd av motgang (eller økonomisk tap), blir han engstelig,
21. men når han oppnår medgang (eller økonomisk vinning), blir han smålig.
22. Unntatt er de som forretter tidebønnen,
23. som er konstante i sine tidebønner,
24. og de som (er engasjert i å ofre), i hvis eiendom det er en andel fastsatt
25. for den tiggende og den trengende som ikke tigger,
26. og som stadfester lønnens dag,
27. og som er fryktsomme for sin Herres pine,
28. sannelig, deres Herres pine er ikke noe man ikke skal frykte,
29. og som vokter sine kjønnsdeler,
30. unntatt for sine hustruer eller sine slavinner, de kan ikke bebreides (for dette),
31. men de som begjærer noe utover dette, er de som overskrider grensen,
32. og de som passer på det som er betrodd dem og sine løfter,
33. og som holder fast ved sine vitnesbyrd,
34. og som er påpasselige med sine tidebønner,
35. er de som vil være de ærerike i paradishagene.
36. Hva er det i veien med de vantro siden de kommer løpende mot deg,
37. fra høyre og fra venstre flokkevis?
38. Forventer enhver person av dem at han vil bli ført inn i lykksalighetens hage (uten tro og
handlinger)?
39. Aldri! Sannelig, Vi har skapt dem av den tingen som de også kjenner til.
40. Jeg sverger ved Herren over Østen og Vesten, sannelig, Vi evner
41. å bytte dem ut mot å bringe bedre folk enn dem, og Vi er ikke maktesløs i det hele tatt!
42. La du dem være i sitt uforstandige prat og fordrive tiden med lek, helt til de møter sin dag,
som blir dem lovet.

43. Den dag de vil komme løpende ut fra gravene, som om de skulle løpe til avgudsstatuenes
templer.
44. (De vil være i den tilstand at) øynene deres vil være nedslått (av skam og hjerteklapp),
nedverdigelsen vil bre seg over dem. Dette er den dagen som ble dem lovet.

Noah
Kapittel: 71
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 71

Enheter: 2
Vers: 28

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Sannelig, Vi sendte Noah til folket hans: «Advar folket ditt før det kommer en smertelig
pine over dem!»
2. Noah sa: «Å, mitt folk! Sannelig, jeg er en soleklar advarer for dere,
3. tilbe Allah, og frykt Ham, og adlyd meg,
4. Han vil tilgi deres synder og gi dere nådetid til en fastsatt tidsfrist. Sannelig, når Allahs
(fastsatte) tidsfrist kommer, blir det ikke gitt noen nådetid, om dere bare visste!»
5. Noah sa ydmykt: «Herren min! Sannelig, jeg har invitert folket mitt natt og dag,
6. men min invitasjon har ikke økt noe annet enn deres flukt.
7. Og hver gang jeg inviterte dem (til troen) for at Du kunne tilgi dem, puttet de fingrene i
ørene sine og pakket rundt seg klærne sine og fortsatte hardnakket (videre i vantro) og
opptrådte ekstremt hovmodig.
8. Deretter inviterte jeg dem høylytt;
9. deretter manet jeg dem offentlig, og jeg manet dem privat i hemmelighet.
10. Så sa jeg: 'Be om tilgivelse fra Herren deres, Han er i sannhet mest tilgivende,
11. Han vil sende kraftig regn over dere
12. og hjelpe dere ved rikdom og barn og la hager vokse for dere, og la elver strømme for
dere.
13. Hva er i veien med dere siden dere ikke har tro på og evne til å erkjenne Allahs storhet,
14. enda Han skapte dere gjennom forskjellige stadier?
15. Har dere da ikke sett hvordan Allah har skapt syv (lagvise) himmelsfærer i samsvar med
hverandre
16. og fått månen til å skinne i dem og gjort solen til en lampe (lysets og hetens kilde)?
17. Og Allah har latt dere vokse fram fra jorden som vegetasjon;I
I

Menneskets livs innledning og utvikling på jorden har lik plantenes liv gått gjennom kjemiske og biologiske
faser på en gradvis måte, derfor ble det framlagt med dette metaforiske uttrykket: wa-llaho ambatakom min-alar\i nabāta («Og Allah har latt dere vokse fram fra jorden som vegetasjon»).

18. deretter vil Han bringe dere tilbake til den (samme jorden) og (derpå) bringe dere fram
igjen (fra den).
19. Og Allah gjorde jorden til en utstrakt grunnflate for dere,
20. sånn at dere kan vandre omkring på dens vidstrakte veier.'»
21. Noah sa ydmykt: «Herren min! De har vist meg ulydighet og fulgte den (de oppsetsige
høvdingenes gruppe), hvis rikdom og barn ikke økte annet enn tap for dem,
22. og de drev med store renkespill (for å holde folket i villfarelsen),
23. og de sa: 'Gi ikke slipp på deres guder, og gi aldri slipp på Wadd og ikke Sowā‛ og ei
heller Yaghōth og Ya‛ōq og Nasr (avgudsstatuene)!'
24. Og i sannhet, de forvillet mange, så (å, min Herre!), la Du ikke de ondsinnede tilta i noe
annet enn villfarelsen!»
25. På grunn av sine synder ble de (til slutt) druknet, så ble de ført inn i ilden, og de fant ikke
noen hjelpere for seg mot Allah.
26. Og Noah sa ydmykt: «Herren min! La Du ikke en eneste vantro være igjen boende på
jorden!
27. Sannelig, hvis Du lar dem være igjen (levende), vil de forville Dine tjenere og ikke avle
noe annet enn moralsk råtne (og) ytterst vantro etterkommere.
28. Herren min, tilgi meg og mine foreldre og enhver som gikk inn i huset mitt som troende,
og (alle) troende menn og troende kvinner, og la Du ikke de ondsinnede tilta i noe annet enn
undergangen!»

Dsjinnene
Kapittel: 72
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 40

Enheter: 2
Vers: 28

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Si: «Det er blitt meg åpenbart at en flokk av dsjinnene har lyttet nøye (til min resitasjon og
vendte tilbake til sitt folk) og sa: 'Sannelig, vi har hørt en usedvanlig Koran,
2. som fører til rettledningens vei; vi har antatt troen på den og vil aldri likestille noen som
helst med vår Herre.
3. Og høytstående er vår Herres Verdighet, ikke har Han tatt noen som hustru og ei heller
barn!
4. Og det var en uforstandig blant oss som pleide å si ting om Allah som overskred grensen,
langt fra sannheten.
5. Og vi tenkte at aldri ville menneske eller dsjinn fare med løgn om Allah.
6. Og det var noen menn blant menneskene som pleide å ta vern hos noen menn blant
dsjinnene, så de forøkte dsjinnenes trass.
7. Og (å, dere dsjinners flokk!), de menneskene begynte å tenke som dere tenkte, at Allah
aldri vil gjenoppvekke noen.
8. Og vi rørte himmelen, vi fant den fylt av strenge voktere og skinnende, brennende stjerner
(som ildkuler).
9. Og vi pleide (før) å sitte på noen av dens plasser for å lytte (til himmelens underretninger),
men om noen prøver å lytte nå, vil han finne en ildkule (ventende) på ham i bakhold.
10. Og vi vet ikke om det er bestemt noe ille for dem på jorden (med vår begrensning), eller
om det av Herren deres er bestemt noe godt for dem.
11. Og blant oss er noen rettskafne, og blant oss er noen utenom det (djevelske); vi var
(vandret) på forskjellige veier.
12. Og vi er blitt forvisset om at vi aldri kan gjøre Allah maktesløs (mens vi er) på jorden, og
aldri kan gjøre Ham maktesløs ved å flykte (fra jorden).
13. Og da vi hørte rettledningen (Koranen), antok vi troen på den, og den som antar troen på
Herren sin, frykter ikke tap og ei heller ondskap.
14. Og blant oss er noen underkastet, og blant oss er noen ondsinnede også. Men den som gir
seg under, søkte det rette.
15. Og når det gjelder de ondsinnede, vil de være helvetes brennstoff!'»

16. Og (denne åpenbaringen har også blitt meg inngitt): «Hvis de hadde holdt seg stø på den
rette veien (sannhetens vei, Allahs ihukommelses sti), ville Vi ha tilfredsstilt dem med rikelig
vann
17. for å teste dem gjennom den (gunsten). Men den som vender seg bort fra sin Herres
ihukommelse, vil Han føre inn i en svært streng pine.
18. Og moskeene er for Allah alene, så tilbe aldri noen andre ved siden av Allah!
19. Og da Allahs tjener (Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمstod opp for å tilbe Ham, samlet de seg tett
rundt ham flokkevis (for å lytte til hans resitasjon).»
20. Si: «Jeg tilber kun min Herre og likestiller ikke noen som helst med Ham!»
21. Si: «Jeg er ikke herre over skade (vantro) og ei heller det gode (troen, Allah er den sanne
Herren over alt, jeg er kun en fortaler og et mellomledd til Ham) for dere!»
22. Si: «Aldri kan noen gi meg vern mot Allahs pine (hvis jeg noen gang skulle gjøre noe mot
Hans vilje), og aldri kan jeg finne et tilfluktssted utenom Ham.
23. Men å overbringe lovbestemmelsene fra Allah og budskapene Hans (er min plikt), og den
som viser ulydighet mot Allah og Sendebudet Hans, for ham er det i sannhet helvetes ild, som
de vil være i for alltid.»
24. Når de ser den (pinen) som de blir lovet, vil de få vite hvem som er svakest når det gjelder
hjelpere, og hvem som er minst når det gjelder antall.
25. Si: «Jeg vet ikke om den (oppstandelsens dag) som blir dere lovet, er nær, eller om det er
satt en lang tidsfrist for den av Herren min.
26. (Han er) Allviteren om det usette, men Han gjør ingen (vanlig person) kjent med Sitt
usette,
27. unntatt Sine foretrukne sendebud (Han gjør kun dem kjent med det usette fordi dette er en
særrett som kun tilhører profetskapet og er et mirakel som tildeles sendebudene). Og sannelig,
Han setter vernere foran og bak ham (sendebudet صلى ﷲ عليه وسلم, for beskyttelse av det usettes
viten),
28. sånn at Allah kan synliggjøre det at de (sendebudene) i sannhet har overbrakt sin Herres
budskaper, og Allah har (fra før av) omsluttet alt det de har hos seg (av Allahs
lovbestemmelser og det usettes viten), og Han har telt alle tings antall.»

Den innhyllede
Kapittel: 73
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 3

Enheter: 2
Vers: 20

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kjære innhyllede (elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, svøpt i kappens tilsløring!
2. Stå (i bønn) om natten, men en kort stund,
3. halve natten, eller gjør det noe mindre enn det,
4. eller legg til litt på det, og resiter Koranen vakkert i langsomhet.
5. Sannelig, snart vil Vi åpenbare en tungtveiende tale for deg!
6. Sannelig, å våke om natten tramper ned (ens eget jegs egenkjærlighet) kraftig og får tungen
til å si det rette ord (med hjertets og hjernens konsentrasjon rettet kun mot Allah).
7. I sannhet, om dagen har du mange ærender.
8. Og kom i hu din Herres navn, og bli Ham alene hengiven (i hjertet og ånden) ved å oppgi
alt annet.
9. Herren over Østen og Vesten er Han, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Han. Hold Ham
alene som (din) formynder!
10. Og vis du tålmod mot alt det de (vantro) sier, og hold deg borte fra dem på en vakker
måte.
11. Og la Meg være alene med de velhavende som forsverger, (for hevn), og gi dem en liten
tidsfrist (slik at deres illgjerninger kan nå sitt verste).
12. Sannelig, hos Oss er tunge lenker og (helvetes) flammende ild,
13. og mat som setter seg fast i strupen, og en smertelig pine.
14. Den dag da jorden og fjellene skjelver kraftig og fjellene blir til hauger av flyvesand.
15. Sannelig, Vi sendte et Sendebud ( )صلى ﷲ عليه وسلمtil dere, som vil vitne over dere (ved å
observere deres tilstand), slik Vi sendte et sendebud til farao.
16. Men farao viste ulydighet mot det sendebudet, og Vi tok ham fatt med et tilintetgjørende
grep.
17. Hvordan vil dere berge dere, hvis dere fortsetter å vise vantro, fra den dag (den dags pine)
som vil gjøre barn til gråhårede oldinger,
18. (hvis) alvor vil få himmelen til å revne i stykker? Løftet Hans må bli oppfylt!

19. Sannelig, denne (Koranen) er en formaning. La den som vil, omfavne en vei for å nå
Herren sin.
20. Sannelig, Herren din vet at du står (i bønn noen ganger) nesten to tredjedeler av natten og
(andre ganger) halve natten og (noen ganger) en tredjedel av natten, og også en samling av
dem som er sammen med deg (deltar i nattebønnen). Og Allah har den rette beregningen av
nattens og dagens (reduksjon og økning). Han vet at dere aldri kan makte å omfavne det,
derfor vendte Han i nåde mot dere (ved å lette strevet). Resiter så mye av Koranen som er lett
for dere. Han vet at noen av dere vil bli syke og andre vil reise omkring på jorden på leting
etter Allahs velvilje, mens noen vil kjempe for Allahs sak. Resiter derfor så mye av den som
er lett for dere. Og forrett tidebønnen, og gi alltid det pålagte bidraget, og gi Allah et vakkert
lån. Og alt det gode dere sender i forveien for dere selv, vil dere finne hos Allah som en bedre
og større belønning. Og fortsett å be om tilgivelse fra Allah! Sannelig, Allah er mest
tilgivende, evig nåderik.

Den tilhyllede
Kapittel: 74
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 4

Enheter: 2
Vers: 56

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Kjære tilhyllede (elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, dekket i kappen!
2. Stå opp og advar (folket)!
3. Og framsi din Herres storhet!
4. Og fortsett å holde dine (fysiske og åndelige) klær rene (som alltid)!
5. Og hold deg (som alltid) unna avgudsstatuene (og synden)!
6. Og vis ingen godhjertethet med (den hensikt) å søke mer til gjengjeld!
7. Og vis du tålmodighet for din Herres skyld!
8. Når det (igjen) blåses i dommedagsbasunen,
9. den dagen (dommedagen) vil være en hard dag,
10. for de vantro vil den ikke være lett i det hele tatt.
11. La Meg være med ham som Jeg har skapt alene, (for hevn).
12. Jeg ga ham vidtfavnende rikdom
13. og sønner som var tilstedeværende (foran hans øyne),
14. og Jeg ga ham svært gode kår (luksus)!
15. Men fortsatt begjærer han at Jeg skal forøke det!
16. Aldri vil det skje! Sannelig, han var Våre åpenbaringers fiende;
17. snart vil Jeg påføre ham det harde strevs (pines) smerte!
18. Sannelig, han tenkte etter og utførte en listig plan.
19. Måtte (Allahs) pryl (forbannelse) være over ham! Hvordan han utførte den listige planen?
20. Atter en gang, måtte (Allahs) pryl (forbannelse) være over ham! Hvordan han utførte den
listige planen?
21. Deretter funderte han (igjen over sin listige plan),

22. derpå rynket han pannen og fordreide ansiktet sitt,
23. deretter snudde han ryggen til (sannheten) og viste hovmod,
24. så sa han: «Denne (Koranen) er ikke noe annet enn magi overbrakt (fra de henfarne
magikerne),
25. denne (Koranen) er ikke noe annet enn et menneskes ord!»
26. Snart vil Jeg slenge ham inn i helvetes hete ild!
27. Og hvem har latt deg vite hva helvetes hete ild er?
28. Det (er en slik het ild), som ikke sparer noen og ikke lar noe være igjen,
29. (den) svir kroppens hud helt svart.
30. Det er satt nitten (engler som voktere) over den.
31. Og Vi har kun satt engler som helvetes voktere, og Vi har fastsatt deres antall kun som en
test for de vantro, slik at skriftens folk skal bli fullt forvisset (om at Koranen og Profeten
Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap er sanne, fordi det samme antallet ble berettet i de
tidligere skrifter også), og for å forøke de troendes tro enda mer (ved denne stadfestelsen), og
for at det ikke skal tviles av dem som er blitt gitt skriften, og de troende (om dens sannhet), og
for at det skal bli sagt av dem som har (hykleriets) sykdom i hjertet, og de vantro: «Hva mener
nå Allah med dette eksemplet (antallet)?» Slik lar Allah fare vill hvem Han enn vil, og
rettleder hvem Han enn vil (med det samme eksemplet). Og ingen kjenner til din Herres
hærskarer unntatt Han selv. Og denne (beskrivelsen om helvete) er kun for menneskets
formaning.
32. Jo, sannelig! Ved månen (hvis alle stadier, også usynlighet, er bevis på Vår allmakt),
33. og ved natten når den snur ryggen til for å gå sin vei,
34. og ved morgenen når den gryr!
35. Sannelig, det (helvete) er en av de største katastrofene,
36. en advarsel for mennesket,
37. for den av dere som vil rykke framover (i fromhet) eller blir hengende etter (ved å sitte
fast i synden).
38. Enhver person står i pant for det (de handlingene) som han har fortjent,
39. unntatt de til høyre.
40. (De vil være) i hager, hvor de spør hverandre
41. om synderne.

42. (Og de vil spørre:) «Hva fikk dere til å bli ført inn i helvetes hete ild?»
43. De vil si: «Vi var ikke av dem som ba tidebønnen,
44. og vi pleide ikke å bespise de trengende,
45. og vi drev med uforstandige verk ved å være sammen med dem som bedrev uforstandige
verk,
46. og vi pleide å forsverge gjengjeldens dag,
47. helt til den (døden) kom over oss, hvis komme var viss!»
48. Nå vil ikke forbedernes forbønn være dem til nytte.
49. Hva er det i veien med dem (de vantro), siden de (fortsatt) er bortvendt fra formaningen,
50. som om de skulle være forskremte villesler
51. som flykter for en løve?
52. Faktisk vil enhver person av dem at utfoldede (himmelske) skriftblader (uten mellomledd)
skal bli gitt til ham.
53. Aldri kan det skje! Tvert imot, (sannheten er) at de ikke frykter det hinsidige.
54. Uten tvil, den (Koranen) er en formaning!
55. Den som vil, kan legge seg den på minnet.
56. Men de vil ikke legge seg den på minnet uten at Allah vil. Han alene er verdig
gudfryktigheten og er Herren over tilgivelse.

Oppstandelsen
Åpenbaringsrekkefølge: 31

Kapittel: 75
Fra: Mekka

Enheter: 2
Vers: 40

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Jeg sverger ved oppstandelsens dag!
2. Og Jeg sverger ved det selvbebreidende indre!
3. Tenker mennesket at Vi aldri vil samle sammen knoklene hans (som vil være helt
oppsmuldret etter døden)?
4. Jo, sannelig! Vi evner til og med å gjenforme hans fingerledd og fingertupper perfekt.
5. Faktisk ønsker mennesket å fortsette med å begå synder (videre i livet),
6. (hånende) spør han: «Når vil oppstandelsens dag være?»
7. Men når synet blendes
8. og månen mister sitt skinn
9. og solen og månen blir samlet sammen (formørket),
10. på den dagen vil mennesket utbryte: «Hvor er tilfluktsstedet?»
11. Aldri! Intet tilfluktssted finnes.
12. Hos Herren din vil det fredgivende stedet være på den dagen.
13. På den dagen vil mennesket bli underrettet om alle de (handlingene) som han sendte
videre, og de (spor) han etterlot (etter døden).
14. Faktisk vil mennesket (selv) være klar over sitt eget jegs tilfeller,
15. selv om han vil komme med alle sine unnskyldninger.
16. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمBeveg ikke tungen din hurtig (for å memorere Koranen under
nedsendelsen av åpenbaringen).
17. Sannelig, det påligger Oss å samle den (i brystet ditt) og la den bli resitert (av din tunge).
18. Så når Vi resiterer den ferdig (resitert av engelen Gabriels tunge), så følg det som blir
resitert.
19. Sannelig, deretter påligger det Oss å klargjøre (betydningen av) den tydelig.

20. Sannheten er faktisk at dere (vantro) elsker det man får fatt i snarlig (det dennesidiges
gods),
21. men det hinsidige lar dere være.
22. Mange ansikter vil på den dag være blomstrende og friske
23. og se på sin Herre (Herrens skjønnhet uten slør imellom).
24. Og mange ansikter vil på den dag være fordreid (av å ha tapt alt håp og av formørkelse),
25. med det i tankene at de vil bli utsatt for slik hardhet som vil ta knekken på deres rygg.
26. Nei, sannelig! Når sjelen kommer opp i strupen
27. og det blir sagt: «Hvem er der (nå) som med magiske formler kan behandle (som kan
helbrede ham)?»
28. Og (den døende) innser at timen for avskjed (med alle) har kommet,
29. og det ene skinnebenet flettes med det andre skinnebenet,
30. til Herren din blir man drevet på den dagen.
31. Så (hvor vanskjebnet han er), ikke stadfestet han (Sendebudets  صلى ﷲ عليه وسلمord), og ei
heller ba han tidebønnen,
32. men han forsverget konstant og vendte seg alltid bort;
33. og gikk så til sin familie oppblåst av arroganse.
34. Undergang for deg (når du dør), så undergang igjen (i graven),
35. deretter undergang for deg (på oppstandelsens dag), derpå atter en gang undergang (i
helvete)!
36. Tenker mennesket at han vil bli latt i fred sånn helt fritt (uten oppgjør)?
37. Var han da ikke (i sin innledningsfase) en livskraftig dråpe av sæd, som ble ejakulert (i
kvinnens livmor)?
38. Deretter ble han en festet hengende masse (klamret fast i livmoren som en leddorm
[embryoI]), så skapte Han (alle kroppsdelers innledende form i det legemet), så gjorde Han
(dem) fullkomne,
39. og Han skapte to sorter fra den sammensmeltede dråpen, mann og kvinne.

I

Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen, til utgangen av åttende
svangerskapsuke.

40. Skulle da ikke Han evne å gjenopplive de døde?

Mennesket
Kapittel: 76
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 98

Enheter: 2
Vers: 31

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. I sannhet, det har overgått mennesket en periode av tiden da han ikke var noe nevneverdig!
2. Sannelig, Vi skapte mennesket av en befruktet livskraftig dråpe, som vi snur og tester (fra
et stadium til et annet stadium fram til fødselen), og Vi gjorde ham hørende, så seende.
3. Sannelig, Vi rettledet ham også (ved å gi ham forståelse og innsikt til å skille mellom sant
og falskt), han kan (nå) være enten takknemlig eller utakknemlig.
4. Sannelig, Vi har forberedt fotlenker og jernkrager og (helvetes) flammende ild for de
vantro!
5. Sannelig, de underkastede gudhengivne vil drikke fra (den hellige vinens) begre, som vil
være blandet med kamfer (for å øke dens lukt, farge og smak);
6. (kamfer er) en kilde (i paradiset), som Allahs (spesielle) tjenere (Allahs hjertevenner) vil
drikke av, (og) de kommer til å la den flyte hvor de enn vil, i form av små elver (for å skjenke
den til andre).
7. (Disse spesielle hjertevennene er) de som oppfyller sine løfter og frykter den dagen hvis
hardhet vil spre seg overalt.
8. Og de gir (sin) mat til de trengende og de foreldreløse og fanger av kjærlighet til Allah
(selv om de ønsker og trenger den, for det ofrer de seg),
9. (og de sier): «Vi bespiser dere kun for Allahs tilfredshet, ikke søker vi noen gjengjeldelse
fra dere, og ei heller (ønsker vi) takknemlighet;
10. vi frykter stadig fra Herren vår en dag som formørker (ansiktene og gjør dem) stygge!»
11. Allah vil bevare dem fra den dagens hardhet (takket være deres frykt for Allah) og gi dem
(et) blomstrende og friskt (ansikt) og (hjerte fylt av) ekstase
12. og belønning for at de viste tålmod, (belønningen vil være) paradishage (å leve i) og silke
(å kle seg i),
13. godt tilbakelent på puter på troner vil de være der, ikke vil de føle solens hete der og ei
heller kuldens frost.
14. Og hvile over dem vil paradisets (trærs) skygger, og henge lavt vil deres fruktklaser,
15. og det (tjenestegutter) vil gå rundt blant dem med sølvspisestell og (skinnende rene) glass
som vil være av krystall,

16. krystall av sølv, som de vil fylle etter en nøyaktig vurdering (ifølge enhvers begjær).
17. Og de vil der få beger (av hellig vin) blandet med ingefær å drikke,
18. (hellig vin blandet med ingefær er) en kilde i det (paradiset), som er gitt navnet Salsabīl!
19. Og evigunge (uskyldige) gutter vil gå rundt blant dem; når du ser dem, vil du ta dem for
utstrødde perler.
20. Og når du ser (på paradiset), vil du se (rikelig med) velsignelser og et mektig kongerike
(overalt)!
21. De vil bære klær av fin grønn silke og brokade (på kroppen sin), og de vil bli utsmykket
med sølvarmbånd, og deres Herre vil skjenke dem hellig vin.
22. Sannelig, dette vil være deres belønning, og deres innsats er blitt anerkjent!
23. Sannelig, Vi har åpenbart Koranen for deg litt etter litt.
24. Og fortsett å vise tålmodighet for din Herres doms skyld, og hør ikke på noen løgner og
syndefull eller vantro og utakknemlig blant dem.
25. Og kom i hu din Herres navn om morgenen og aftenen.
26. Og fall i noen av nattetimene på kne med ansiktet ned for Ham, og forherlige helligheten
Hans i (resten av) nattens lange timer.
27. Sannelig, disse (det dennesidiges søkere) holder kjært de fordelene som oppnås snarlig,
men (ihukommelsen om) den tunge dagen har de forlatt bak ryggen sin.
28. (De tenker ikke over at) Vi alene har skapt dem, og styrket deres ledd, og når Vi måtte
ville, kan Vi bytte (dem) ut med folk helt lik dem.
29. Sannelig, denne (Koranen) er en formaning. La den som vil, omfavne en vei for å nå
Herren sin.
30. Og dere kan ikke ville noe som helst på egen hånd, uten det Allah vil! Sannelig, Allah er
allvitende, mest vis.
31. Han fører hvem Han enn vil, inn i Sin nåde, og de ondskapsfulle, for dem har Han
forberedt en smertelig pine.

De utsendte
Åpenbaringsrekkefølge: 33

Kapittel: 77
Fra: Mekka

Enheter: 2
Vers: 50

Del: 29

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved de milde, behagelige vindene som blir utsendt, den ene etter den andre,
2. så ved de voldsomme vindene som blåser ved kraftige vindkast,
3. og ved dem som sprer skyene overalt,
4. så ved dem som river (dem) i stykker,
5. så ved dem som bringer formaningen,
6. for å fullbyrde argumentet eller advare.
7. Sannelig, det løftet (om oppstandelsens dag) som blir gitt dere, vil visselig bli oppfylt.
8. Når stjernenes lys slukkes,
9. og når det himmelske universet sprekker,
10. og når fjellene (pulveriseres og) blåses av gårde,
11. og når sendebudene samles på den fastsatte tiden (for å bære vitnemål om sine samfunn).
12. Vel, for hvilken dag er tidsfristen fastsatt (for alle disse affærene)?
13. For dommens dag!
14. Og hva har latt deg få vite hva dommens dag er?
15. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
16. Tilintetgjorde Vi ikke de henfarne (som forsverget)?
17. Deretter lar Vi de senere følge dem (i tilintetgjørelsen).
18. Slik gjør Vi mot synderne.
19. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
20. Har da ikke Vi skapt dere av en (dråpe av) mindreverdig væske,
21. som Vi plasserte på et sikkert sted (i morens livmor)
22. til en bestemt termin (av tiden)?

23. Så bestemte Vi tidsperioder (for alle fasene, fra å være en befruktet eggcelle til fødselen),
og hvor herlig Vi er til å beslutte beregninger.
24. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
25. Skapte Vi da ikke jorden som en samlende vidde,
26. (som samler både) de levende og de døde?
27. Og Vi satte høytragende faste fjell på den, og Vi ga dere søtt vann (fra vannkilder av
utsøkt ferskvann) å drikke.
28. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
29. (Nå), av sted med dere til den (pinen) dere pleide å forsverge!
30. Av sted med dere til en skygge (av helvetes røyk) som består av tre deler,
31. ikke er den en kjølig skygge, og ei heller bevarer den fra ildens hete.
32. Sannelig, det (helvete) kaster flammer og gnister (store) som ruvende palasser,
33. (det virker også) som om de (gnistene) skulle være gule kameler.
34. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
35. Dette er en slik dag (som) de ikke vil kunne tale på,
36. og ei heller vil de bli tillatt å komme med noen unnskyldninger.
37. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
38. Dette er dommens dag, Vi vil samle dere og (alle) de tidligere (på denne dagen).
39. Hvis dere har et listig knep (for å berge dere fra pinen), så prøv den listen mot Meg!
40. Sorg vil det være for forsvergerne på den dag!
41. Sannelig, de gudfryktige vil være blant kjølige skygger og kilder (i all luksus og behag),
42. og frukt som de ønsker seg, (vil være tilgjengelig for dem).
43. (Det vil bli sagt til dem:) «Spis og drikk med all nytelse takket være de (rettskafne)
handlingene dere pleide å utføre!»
44. Sannelig, det er slik Vi belønner de dydige.
45. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!

46. (Å, dere fornektere av sannheten!) Spis, og nyt livet en liten stund. Sannelig, dere er
synderne!
47. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
48. Og når det blir sagt til dem: «Bøy dere (for Allah)!», nekter de å bøye seg.
49. Undergang vil det være for forsvergerne på den dag!
50. Hvilken forkynnelse vil de tro på etter denne (Koranen)?

Underretningen
Åpenbaringsrekkefølge: 80

Kapittel: 78
Fra: Mekka

Enheter: 2
Vers: 40

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Hva er det disse spør hverandre om?
2. (Spør de) om den svære underretningen,
3. som de er uenige om?
4. Aldri (er den underretningen verdt fornektelse)! Snart vil de få vite (om den sannheten).
5. (Vi gjentar) igjen, aldri (kan det være rett å være uenig om og å fornekte den)! Snart vil de
få vite.
6. Har Vi da ikke gjort jorden til et oppholdssted for å tjene til levebrødet og fortjene
gjerninger (i livet),
7. og (har Vi ikke) reist fjellene (på den)?
8. Og (funder over at) Vi har skapt dere parvis (for å få avkom),
9. og Vi gjorde deres søvn til (middel for fysisk) hvile,
10. og Vi gjorde natten til et dekke (gjennom dens mørke),
11. og Vi gjorde dagen til (en tid for å tjene) levebrødet.
12. Og (funder nå litt over verdensrommet også), Vi har bygget over dere syv faste
(himmelgrader),
13. og Vi gjorde (solen til) lysets og hetens (mektige) kilde,
14. og Vi lot pøsende vann regne ned fra regntunge skyer
15. for ved det (regnet) å frambringe korn og vegetasjon (fra jorden)
16. og (la) frodige hager (vokse).
17. (Vit ved å se disse tegnene på Vår allmakt at) sannelig, dommens dag (oppstandelsen
også) er en fastsatt tid.
18. Den dag det blåses i dommedagsbasunen, vil dere komme flokkevis (til Allah),
19. og (alle) himmellagene vil revne; da vil de (av å revne) være som porter,

20. og fjellene vil bli blåst vekk (i været etter å ha blitt pulverisert), og vil bli (utslettet som)
en luftspeiling.
21. Sannelig, helvete ligger klar i bakhold,
22. (det er) de oppsetsiges bopel.
23. De vil bli værende i evigheter i det som ikke tar slutt,
24. ikke vil de få føle smaken av (noen form for) kjølighet der og ei heller noe å drikke,
25. unntatt kokende vann og materie (fra helvetes beboeres sår),
26. En gjengjeldelse passende (for deres oppsetsighet).
27. For de fryktet ikke oppgjøret (i det hinsidige) i det hele tatt,
28. og de forsverget fullstendig Våre tegn.
29. Og alle (små og store) ting har Vi bevart skriftlig.
30. (Å, dere fornektere!) Smak nå (på resultatet av det dere pleide å bedrive, dere vokste kun i
vantro og opprørskhet), og nå vil Vi kun øke pinen for dere.
31. Sannelig, for de gudfryktige er det seier,
32. (de har) hager og druer i vente,
33. og unge, jevnaldrende hustruer
34. og overfylte begre (av hellig vin).
35. Ikke vil de der høre noe vrøvl og ei heller vil de forsverge (hverandre),
36. en lønn fra Herren din, som er mer enn nok foræring (i overensstemmelse med
handlingene).
37. (Han er) Herren over himlene og jorden og alt det som mellom dem begge er, den mest
Barmhjertige! (Men på dommens dag vil Hans storhet være så fryktinngytende at) ingen
(skapning) vil våge å tale til Ham.
38. Den dag Ånden (engelen Gabriel, Den Betrodde Ånden) og (alle) englene vil stå i rekker,
vil ikke noen kunne snakke unntatt den som allerede er blitt gitt (forbønns-) tillatelse av den
mest Barmhjertige (Herren), og som sa det rette (i jordelivet om islams lære).
39. Dette er sannhetens dag! Og den som vil, kan erverve en bopel (av nåde og nærhet) hos
Herren sin.

40. Sannelig, Vi har advart dere mot en nær forestående pine; den dag vil enhver person se det
(de handlingene) han har sendt videre, og (enhver) vantro vil si: «Akk, om jeg bare var støv
(og hadde kommet meg unna denne pinen)!»

De som drar voldsomt ut
Kapittel: 79
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 81

Enheter: 2
Vers: 46

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved de (englene) som drar svært voldsomt ut (de vantros sjel fra ethvert lem av kroppen)
(1. Ved de energibølgene som trenger seg inn i materienI og bryter de kjemiske bindingene
med voldsomhet,)
2. og ved de (englene) som løsner (de troendes sjels) bånd varsomt,
(2. og ved de energibølgene som får materiens kjemiske bindinger til å gå varsomt i
oppløsning,)
3. og ved de (englene) som svømmer (svever) raskt (mellom himmel og jord),
(3. og ved de energibølgene som går fritt i himmelrommet og atmosfæren,)
4. så ved de (englene) som rykker fram i all hast (forbi andre),
(4. så ved de energibølgene som overgår andre bølger i hurtighet, kraft og absorberingsevne,)
5. så ved de (englene) som tilrettelegger de forskjellige affærene,
(5. så ved de energibølgene som gjennom gjensidig reaksjonII opprettholder likevekten og
tilretteleggelsen for å holde universets system gående.)
6. (Når de blir befalt å destruere universets system), den dag vil enhver bevegende ting (i
universet) ryste heftig,
7. rystelsen vil bli etterfulgt av et jordskjelv til.
8. På den dag vil hjertet banke av frykt og angst,
9. øynene deres vil være nedslått (av frykt og skrekk).
10. De (vantro) sier: «Skal vi bli brakt tilbake til det tidligere livet
11. når vi er blitt oppråtnede knokler (vil vi fortsatt bli vekket til live)?»
I

Materie: de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Materien består av
atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser (som dannes når to eller flere ulike atomer binder seg sammen),
polymerer (et stoff som består av molekyler med stor molekylmasse med repeterende strukturell enhet eller
monomerer, forbundet med kovalent kjemisk binding), legeringer (blanding av to eller flere sammensmeltede
metaller, hvorav minst ett skal være et metall), blandinger (stoff av bestanddeler som ikke har inngått kjemisk
forbindelse) og rene grunnstoff (stoff som ikke ved kjemiske eller tradisjonelle fysiske metoder kan spaltes i
enklere bestanddeler).
II
Kjemisk prosess: at stoffer spaltes eller danner nye forbindelser.

12. De sier: «Denne (tilbakevendingen) vil være å vende tilbake i et stort tap!»
13. Men så vil det være revning (av alle himmellegemer i universet) ved kun et eneste
voldsomt, skrekkelig dunder,
14. så vil de (alle) med det samme være samlet på sletten (dommedagssletten).
15. Har historien om Moses nådd deg?
16. Den gang han ble ropt til av Herren sin i den hellige dalen >owa,
17. (og Herren befalte ham): «Gå til farao! Sannelig, han er blitt oppsetsig!
18. Og si (til ham): 'Ønsker du å bli renset
19. og at jeg skal rettlede deg til Herren din, så du blir (Ham) fryktig?'»
20. Så viste Moses ham det største tegnet,
21. men han forsverget og viste ulydighet,
22. deretter vendte han ryggen til (sannheten) og begynte å streve hardt (som Moses' fiende).
23. Så samlet han (folk) og ropte ut,
24. og han sa: «Jeg er deres aller høyeste herre!»
25. Men så tok Allah ham fatt med det hinsidiges og det dennesidiges (dobbelte) straff.
26. Sannelig, i denne (hendelsen) er det en stor lærepenge for den som frykter (Allah).
27. Er det vanskeligere å skape dere eller det (hele) galaktiske universet, som Han bygget?
28. Han hevet opp alle de himmelsfærene (himmellegemene, etter å ha skapt dem i det vide
verdensaltet), så gjorde Han dem (deres sammensetning, forming, virksomheter og
bevegelser) likevektige og stabiliserte.
29. Og Han gjorde himmelrommets natt mørk (gjorde hele himmelrommet mørkt som en natt)
og brakte fram (himmellegemenes) lys (ved å skape det fra dette himmelrommet).
30. Og etter det (himmellegemet, solens tilblivelse) atskilte Han (fra det) jorden og kastet den
vekk med sentrifugalkraftI (og spredde den ut for å gjøre den til et oppholdssted),
31. Han brakte fram fra jorden dens vann (atskilt) og dens vegetasjon (fra resten av de tørre
regionene)
32. og reiste stødige, faste fjell fra jorden (ved å la noen grunnstoffer gå sammen),

I

Sentrifugalkraft: kraft som påvirker et legeme utover fra et sentrum når det beveger seg i krum bane.

33. (alt dette er) for deres og deres husdyrs beste.
34. Etter (universets) vekst (gjennom evolusjon) vil den mektige katastrofen (dommedagen)
som overmanner alt, inntreffe (i universets sluttfase).
35. Den dag vil mennesket komme i hu (alt) sitt strev og (alle) sine handlinger,
36. og helvete vil bli synliggjort for enhver som evner å se,
37. så den som har vist oppsetsighet
38. og ga jordelivet fortrinn (framfor det hinsidige),
39. hans bolig vil i sannhet være helvete!
40. Men den som fryktet å stå overfor Herren sin og avholdt sitt eget jeg fra onde lyster,
41. hans bolig er i sannhet paradiset.
42. De (vantro) spør deg om timen, om når den vil finne sted.
43. Hva har vel du å gjøre med å nevne dette (dens eksakte tid)?
44. Dens endelige grense går til Herren din (kun Allahs Enhet vil være igjen på slutten,
akkurat som i begynnelsen)!
45. Du er kun en advarer for den som frykter den.
46. Den dag de ser den, (vil det virke for dem) som om de ikke var (på jorden) mer enn en
aften eller en morgen.

Han rynket pannen
Kapittel: 80
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 24

Enheter: 1
Vers: 42

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Han rynket sin (hellige) panne og vendte bort sitt (strålende) ansikt,
2. for det kom til ham en blind mann (som avbrøt ham )صلى ﷲ عليه وسلم.
3. Men hva har latt deg vite, kanskje han kunne ha blitt (mer) ren (ved din oppmerksomhet)?
4. Eller godtatt (din) formaning, så formaningen hadde vært ham (mer) fordelaktig?
5. Men den som ikke bryr seg (om levemåten [religionen]),
6. ham tilrettelegger du mer for (at han skal ta til seg islam),
7. enda det ikke påligger deg noen ansvarsbyrde om de ikke skulle omfavne renheten (troen).
8. Men den som kommer til deg (av seg selv), strevende (på leting etter det gode),
9. og som frykter (Herren sin) også,
10. men ikke får noen oppmerksomhet av deg.
11. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSlik kan det aldri være! Sannelig, disse (koranske
versene) er en formaning,
12. den som vil, kan godta den (og memorere den ved hjertet).
13. (Den er nedskrevet) på ærefulle ark,
14. som er eleverte (og) rene,
15. (viderebrakt) ved utsendingers (og skriveres) hender,
16. som er svært ærverdige (og) fullstendig underdanige.
17. Måtte tilintetgjørelsen ta mennesket (den vanskjebnede fornekteren), hvor utakknemlig
han er (som er blitt tildelt en så stor velsignelse, men fortsatt ikke setter pris på den)!
18. Av hvilken ting skapte Allah ham?
19. Av en sammensmeltet dråpe (zygoteI) skapte Han ham, og samtidig besluttet Han for ham
(hans gener og kjønn);

I

Zygote: celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller.

20. deretter (etter forming, utvikling og fullføring) gjorde Han veien lett for ham (for å
komme seg ut av morens livmor);
21. deretter lot Han ham dø, så ble han (begravd) i graven;
22. deretter vil Han, når Han vil, få ham til å gjenoppstå.
23. I sannhet, han (det ulydige mennesket) har ikke fullbyrdet den (plikten) som ble ham
befalt (av Allah).
24. Mennesket bør se på sin mat (og tenke grundig etter).
25. Sannelig, Vi lot vannet fosse kraftig ned,
26. deretter spaltet Vi jorden i kløfter,
27. så lot Vi gro korn på den,
28. og druer og grønnsaker
29. og oliven og daddelpalmer
30. og hager, fylt med frodige trær,
31. og frukter (av forskjellig sort) og (dyrenes) fôr,
32. en forsyning (å leve av) for dere og kveget deres.
33. Når det øredøvende dunderet kommer,
34. på den dag vil mannen flykte fra sin bror
35. og sin mor og sin far
36. og sin hustru og sine barn.
37. På den dag vil enhver person være i en (bekymringsfull) tilstand, som vil gjøre ham helt
likegyldig (overfor alle andre).
38. Mange ansikter vil på denne dag (også være slik at de vil) skinne (av lys),
39. smilende og leende, og være frydefulle.
40. Og mange ansikter vil på den dag være slik at støv vil dekke dem,
41. (attpåtil) vil mørke ha lagt seg over dem (ansiktene).
42. Disse er de vantro (og) syndefulle.

Sammenfoldingen
Kapittel: 81
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 7

Enheter: 1
Vers: 29

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når solens lys slukkes av å bli sammenfoldet,
2. og når stjernene faller (fra sine galakser),
3. og når fjellene blir satt i bevegelse (pulverisert og blåst ut i atmosfæren),
4. og når de drektige kamelhoppene blir forlatt forsømt (ingen vil se til dem),
5. og når villdyrene blir samlet (av frykt),
6. og når (alle) havene og elvene bruser opp,
7. og når sjelene forenes (med kroppene),
8. og når levende begravde pikebarn blir spurt
9. om hvilken synd de ble drept for,
10. og når gjerningsregistrene blir åpnet,
11. og når himmellagene blir revet i filler og flyttet vekk fra sine plasser,
12. og når (ilden i) helvete fyres opp,
13. og når paradiset blir brakt nær,
14. vil enhver vite hva han har ført med seg.
15. Jeg sverger ved de (planetene) som trekker seg tilbake (etter å ha vist seg),
16. som vandrer fritt og så skjuler seg (etter å ha vist seg),
17. og ved natten når dens mørke går sin vei,
18. og ved morgenen når den begynner å lysne,
19. sannelig, den (Koranen) er ord (resitert) av et ærerikt Sendebud,
20. som besitter kraft og mot (ved å invitere til sannheten, overbringe budskapet og åndelig
kompetanse), (og) hos tronens Herre holder han den høyeste rang,

21. (for all verden er det) obligatorisk å følge ham (for å adlyde ham er å vise Allah lydighet),
trofast mot det som er ham betrodd (han bærer på åpenbaringene og alle jordens og himlenes
guddommelige hemmeligheter)!
22. Og (å, dere folk!) han (Profeten Mohammad )صلى ﷲ عليه وسلم, som velsigner dere med sitt
nærvær, er ikke besatt (det han sier, er sannheten)!
23. Og uten tvil, han har sett Ham (tronens Herres mest fullkomne skjønnhet) ved den
skinnende horisonten (til det guddommelige riket)I.
24. Og han (den mest sjenerøse Profeten Mohammad  )صلى ﷲ عليه وسلمer ikke smålig i (å avsløre)
det usette (tronens Herre har ikke latt det være noen som helst mangel ved noe for ham).
25. Og den (Koranen) er ikke en utstøtt Satans ord!
26. Så (å, dere fortapte!), hvor tar dere veien hen (ved å oppgi en så verdifull skatt)?
27. Den (Koranen) er en formaning (åpenbart) for alle verdener,
28. for enhver av dere som vil trå på den rette veien (kan erverve seg rettledning fra den
kilden).
29. Og dere kan ville kun det som Allah, Herren over alle verdener, vil.

I

Denne oversettelsen er gjort ifølge det som ble sagt av Ibn ‛Abbās, Anas bin Mālik, ‛Ikrimah, Abō Salamah,
™a^^āk, Abō-l-‛Āliyah, ¤asan, Ka‛b al-A^bār, Shorayk bin ‛Abdollah og Sha‛bi رضى ﷲ عنھم. Dette er blitt gjengitt
av Bokhārī, Moslim, Tirmiżī, Ibn Jarīr, Baghawi og mange andre ledende autoriteter blant ^adīth-lærde, og
mange Koran-fortolkere har inkludert det i sine verk.

Spjæringen
Kapittel: 82
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 82

Enheter: 1
Vers: 19

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når (alle) himmelsfærer spjæres,
2. og når planetene faller ned og blir strødd ut,
3. og når hav og elver flommer utover,
4. og når gravene blir snudd opp ned,
5. vil enhver person få vite hvilke handlinger han sendte videre og etterlot.
6. Å, du menneske! Hva har bedratt deg om din sjenerøse Herre,
7. Han som skapte deg (av en zygoteI i morens liv) og så gjorde deg fullkommen (for å
strukturere dine lemmer i den tidlige utviklingsfasen) og så brakte proporsjonale endringer i
din kroppsbygning
8. og så formet deg i den formen Han ville?
9. Sannheten er dette! Men i motsetning til den forsverger dere lønnens dag,
10. enda det er utnevnt voktende engler over dere,
11. (som er) ærverdige, skrivere (av deres gjerningsregistre),
12. de kjenner til (alle) de (handlingene) som dere utfører.
13. Sannelig, de fromme vil være i lykksalighetens hage.
14. Og sannelig, de ugudelige vil være i (den flammende ilden til) helvete.
15. De vil tre inn i det på dommens dag,
16. og de vil aldri kunne forsvinne fra det (helvete).
17. Og hva har du forstått av hva lønnens dag er?
18. Deretter, hva har du innsett av hva lønnens dag er?
19. Det er den dagen da ingen person vil være herre over noe som helst for en annen person.
Og avgjørelsen vil være Allahs alene den dagen!

I

Zygote: celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller.

Snyterne
Kapittel: 83
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 86

Enheter: 1
Vers: 36

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Undergang for dem som snyter ved å korte av på mål og vekt!
2. Når de mottar noe som er målt av andre folk, forlanger de fullt mål (av dem),
3. men når de måler eller veier ut til dem, korter de av.
4. Har da ikke disse det i tankene at de vil bli gjenoppvekket
5. til en svær og alvorsfull dag,
6. den dag da hele menneskeheten vil stå overfor alle verdeners Herre?
7. I sannhet, de ugudeliges gjerningsregister er i Sijjīn (kammeret i helvete)!
8. Og hva vet du hva Sijjīn er?
9. En nedskrevet bok (i det store kammerets fengsel i helvete; enhver helvetes beboers navn
og handlinger er ført opp i den).
10. Undergang vil det være på den dag for forsvergerne,
11. som forsverger gjengjeldelsens dag.
12. Og ingen forsverger den unntatt enhver som er oppsetsig og syndig.
13. Når Våre åpenbaringer blir resitert for ham, sier han (eller betrakter at de er): «De
henfarnes skrøner!»
14. Aldri! Nei, tvert imot! (Sannheten er at) rusten av illgjerningene som de pleide å bedrive,
har lagt seg på hjertet deres (derfor har åpenbaringene ingen påvirkning på hjertet deres)!
15. Sannheten er den at de den dag uten tvil vil bli tildekket, (berøvet retten) til å kunne se
Herren sin;
16. deretter vil de bli slengt inn i helvete;
17. så vil det bli sagt til dem: «Dette er den (helvetes pine) som dere pleide å forsverge!»
18. I sannhet! Sannelig, de frommes gjerningsregister er i ‛Illiyyīn (kammeret i paradiset).
19. Og hva vet du hva ‛Illiyyīn er?

20. En nedskrevet bok (i paradisets store høyerestående kammer, alle som skal bli tildelt høy
rang i paradiset, er registrert i den),
21. hvor (Allahs) nærstående engler blir værende.
22. Sannelig, de fromme vil være i lykksalighetens hage (med behag og fryd),
23. hvor de sitter på troner og nyter synet.
24. Du vil gjenkjenne velsignelsens og behagets friskhet og blomstring på ansiktet deres.
25. De vil bli skjenket forseglet, utsøkt hellig vin,
26. dens segl vil være av moskus, og dette er den (vinen) som de lengtende bør satse på ved å
overgå hverandre i all hast (noen er søkende og lengtende etter lykksalighetens drikk, andre
etter nærhetens drikk og noen etter synets drikk; enhver vil bli skjenket ifølge sin lidenskap),
27. og den (hellige vinen) vil være blandet med vann fra Tasnīm,
28. (Tasnīm er) en kilde hvor kun de som står Allah nær, drikker.
29. Sannelig, synderne pleide å latterliggjøre de troende (i jordelivet),
30. og når de gikk forbi dem, blunket de til hverandre,
31. og når de vendte tilbake til sine familier, vendte de tilbake skrytende av fornøyelse (ved å
sammenligne de troendes trange kår med sin rikdom).
32. Og når de (arrogante) så dem (de fattige troende), sa de: «Sannelig, disse er villfarne (de
har tapt det dennesidige, for det hinsidige er jo bare fantasi)!»
33. Enda de ikke ble sendt som oppsynsmenn over dem (deres tilstand)!
34. Så (se), i dag ler de troende av de vantro,
35. på pyntede troner sitter de og nyter synet (av sin rikdom og de vantros fortapelse).
36. Har de vantro blitt belønnet fullt ut for den (latterliggjørelsen), som de bedrev (mot de
troende)?

Revningen
Kapittel: 84
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 83

Enheter: 1
Vers: 25

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når (alle) himmelsfærer revner,
2. og vil utføre sin Herres befaling (om å la seg revne), og de må (utføre denne befalingen),
3. og når jorden blir jevnet (etter å ha blitt lagt i støv)
4. og den kaster ut alt det som er i den, og blir tom,
5. og også den vil utføre sin Herres befaling (om å la seg revne), og den må (utføre denne
befalingen).
6. Å, du menneske! Du utholder tungt besvær for å nå din Herre, så til slutt skal du møte Ham.
7. Når det gjelder den som vil få sitt gjerningsregister gitt i sin høyre hånd,
8. av ham vil det snart bli krevd et lett oppgjør,
9. og han vil vende tilbake til sin familie frydefull.
10. Men når det gjelder ham som vil få sitt gjerningsregister fra bak sin rygg,
11. han vil snart rope på døden,
12. og han vil bli ført inn i helvetes flammende ild.
13. Sannelig, han pleide å være glad sammen med sin familie (i jordelivet).
14. Sannelig, han tenkte at han aldri ville vende tilbake for oppgjør (hos Allah).
15. Hvorfor ikke? Sannelig, Herren hans er allseende overfor ham!
16. Jeg sverger ved aftenrøden (kveldens rødfarge eller halvlyset etter den)
17. og ved natten og alt det som den vikler inn (i sitt favntak),
18. og ved månen når den viser seg full,
19. på at dere visselig vil reise fra etappe til etappe.
20. Hva er det som feiler dem, siden de ikke vil tro (selv etter å ha sett Koranens
forutsigelsers sannhet)?
21. Og når Koranen resiteres for dem, faller de ikke på kne med ansiktet ned (for Allah).

22. Faktisk forsverger de vantro (den enda mer).
23. Og Allah vet svært vel hva de samler (av vantro og fiendtlighet).
24. Bebud dem en smertelig pine!
25. Men de som antar troen og handler rettskaffent, dem venter det en endeløs belønning.

Galaksene
Kapittel: 85
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 27

Enheter: 1
Vers: 22

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved himmelen med galaksene
2. og ved den lovede dag
3. og ved den som vil være til stede, og ved det som blir framstilt!
4. Branngravfolket ble tilintetgjort,
5. (folket av) den flammende ilden, som ble (fyrt opp av) rikelig brennstoff
6. når de satt rundt den,
7. og de er selv vitner til hva de gjorde mot de troende (de brant dem opp levende ved å kaste
dem inn i ilden).
8. Og det var intet annet som de mislikte ved de troende enn at disse hadde antatt troen på
Allah den Allmektige, den all pris verdige.
9. Ham som kongemakten over himlene og jorden tilhører. Allah er vitne til alle ting!
10. Sannelig, de som forfølger de troende menn og de troende kvinner, og som deretter ikke
(engang) vender om i anger, har helvetes pine i vente, og (spesielt) har de pinen av å brenne i
ilden i vente.
11. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, dem venter det hager som det flyter
elver under. Dette er den kjempemessige seieren.
12. Sannelig, din Herres grep er svært strengt!
13. Sannelig, Han lar oppstå for første gang, og Han vil gjenskape.
14. Og Han er den mest Tilgivende, den mest Elskende,
15. Herren over tronen (hele universets autoritets trone), den mest Ærerike!
16. Han utfører det svært vel, hva Han enn bestemmer Seg for.
17. Har historien om hærskarene nådd deg,
18. om (hærskarene til) farao og Thamōd?
19. Faktisk er slike vantro (alltid) ute etter å forsverge (sannheten)!

20. Men Allah har omsluttet dem fra alle kanter.
21. Faktisk er dette en prektig Koran,
22. (som er nedskrevet) på den beskyttede tavlen.

Den som kommer om natten
Åpenbaringsrekkefølge: 36

Kapittel: 86
Fra: Mekka

Enheter: 1
Vers: 17

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved himmelen (himmelens vide atmosfære og endeløse rom) og den som kommer (blir
synlig) om natten!
2. Og hva vet du om hva den som kommer (blir synlig) om natten, er?
3. Ethvert himmellegeme (stjerne, planet) som skinner og lyser opp (atmosfæren)I!
4. Det finnes ingen person som det ikke er satt en vokter over.
5. Mennesket bør fundere over (og studere) hva han er blitt skapt av.
6. Han er blitt skapt av en ejakulerende væske (viril og motil forplantende dråpe),
7. som kommer fra mellom lendene og korsbeinet (gjennom bekkenet) og ut.
8. Sannelig, Han evner fullt å bringe det (livet) tilbake
9. den dag da alle hemmeligheter blir avslørt;
10. da vil ikke mennesket ha noen kraft og ei heller en eneste hjelper.
11. Ved det himmelske universet som vil vende tilbake til sin opprinnelige form,
12. og ved jorden som vil revne (bli pulverisert),
13. sannelig, dette er et (endelig) avgjørende ord,
14. og det er ingen spøk!
15. Sannelig, de (vantro) smir renker,
16. og Jeg legger opp Min strategi!
17. Så gi de vantro en utsettelse (for en liten stund), (ikke mye, men) la dem ha frie tøyler litt
til.

I

Med an-najmo-th-thāqib menes det også Profeten Mohammad den utvalgte صلى ﷲ عليه وسلم, som skinte med prakten
av sirāja-m-monīra («en sol som lyser opp») på profetskapets himmel og fikk universet lagt i mørke til å skinne
med troens lys. (ash-Shifā’)

Den aller mest Høytstående
Kapittel: 87
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 8

Enheter: 1
Vers: 19

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Forherlige din Herres navns hellighet, den aller mest Høytstående!
2. Han som har skapt (alt i universet) og så ga det riktige proporsjoner (ved å oppfylle alle
dets behov),
3. og Han som har fastsatt loven (for alle ting) og så rettledet dem (viste hvordan de skulle
være og fungere med hensyn til hvert sitt system),
4. og Han som brakte fram beite (fra jorden)
5. og så gjorde det til mørkaktig halm.
6. (Kjære høyaktede elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمVi skal selv få deg til å resitere (på den måten) at du
aldri vil glemme,
7. unntatt det Allah vil. Sannelig, Han kjenner til alt som er åpenbart og skjult (synlig og
hemmelig, høylytt og lavt).
8. Og Vi vil gjøre det lett for deg (å etterleve) den lette (loven, Allahs lov).
9. Så fortsett du å formane, forutsatt at formaningen er til nytte (for den som lytter).
10. Men kun den som frykter Allah, vil godta formaningen,
11. mens den nedrige vil unngå den (formaningen),
12. han som vil havne i den største ilden (på dommens dag);
13. deretter vil han ikke dø i den og ei heller leve.
14. Uten tvil, framgangen er blitt oppnådd av den som ble ren (fra sitt eget jegs onde begjærs
plager og syndens urenslighet),
15. og som kom sin Herres navn i hu og ba (rikelig og regelmessig).
16. Men dere omfavner heller (komforten i) jordelivet (enn å vende dere til Allah),
17. enda (komforten og behaget i) det hinsidige er bedre og evigvarende.
18. Sannelig, denne (lærdommen) finnes (nevnt) i de tidligere skriftbladene også,
19. (som er) Abrahams og Moses' skriftblader.

Den overveldende
Kapittel: 88
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 68

Enheter: 1
Vers: 26

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Har underretningen om den katastrofen som vil overvelde (alt og alle), nådd deg?
2. Mange ansikter vil på denne dag være fornedret
3. som stod på hardt (for verdslig utbytte ved å glemme Allah), som gjennomgikk hardt slit
(for noen dagers luksus),
4. de vil falle i flammende ild,
5. de skal få å drikke fra en kokende kilde,
6. det vil ikke være noen annen mat enn tornete, tørre, giftige urter for dem,
7. ikke vil den (maten) nære og ei heller fjerne sulten.
8. (I motsetning til dette vil) mange ansikter på den dagen være opprømte og friske (vakre);
9. på grunn av sitt (fromme) strev vil de være tilfredse
10. (og leve) i en høyerestående paradishage;
11. der vil de ikke høre noe vrøvl (som de vantro pleide å holde på med under jordelivet mot
dem),
12. der vil det være sildrende kilder,
13. der vil det være troner hevet høyt (og lagt til rette)
14. og begre framsatt (svært hjertelig)
15. og silkeputer på rad og rekke
16. og vakre, myke tepper og divanputer bredt ut.
17. (Fornekterne forundrer seg over hvordan alt dette vil bli skapt i paradiset!) Ser de da ikke
på kamelen, hvordan den er skapt (i en underlig form)?
18. Og (ser de ikke) på himmelen, hvordan den er hevet høyt oppe (med sin mektige vidde)?
19. Og (ser de ikke) på fjellene, hvordan de er reist stående (ut av jorden)?
20. Og (ser de ikke) på jorden, hvordan den er blitt spredd ut (til tross for sin runde form)?

21. Så forman du, for du er kun en formaner,
22. du er ikke satt over dem som en diktator.
23. Men den som vender seg bort og viser vantro,
24. vil Allah gi den største pinen!
25. Sannelig, (til slutt) skal de vende tilbake til Oss;
26. deretter påligger det i sannhet Oss å kreve deres oppgjør.

Daggryet
Kapittel: 89
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 10

Enheter: 1
Vers: 30

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved det daggryet (som fikk nattens mørke til å forsvinne)I,
2. og ved de ti (velsignede) netteneII
3. og ved det like og det ulikeIII
4. og ved natten når den går sin vei (alle nettene, eller spesielt Mozdalifah-natten eller
skjebnenatten)!
5. Sannelig, i dette er det en mektig ed for den vise!
6. Har du da ikke sett hva din Herre gjorde mot (folket) ‛Ād,
7. (som var folket til) Iram og hadde store (høyder og ruvende palasser som) søyler,
8. hvis like ikke er blitt skapt i noe land (i verden)?
9. Og (hva som ble gjort mot folket) Thamōd, som hogget ut i klippene i dalen (Qorā, og
bygget tusener av byer)?
10. Og (hvordan det endte for) farao, som hadde store hærskarer (eller straffet folk med å
feste dem på staker)?
11. Disse var de som viste gjenstridighet i (sine) land
12. og anstiftet stor ufred i dem.
13. Men så slapp Herren din løs pinens pisk over dem!
14. Sannelig, Herren din er alltid på vakt (mot de oppsetsige).

I

Dette er blitt tolket som flere ting, slik som «hver eneste dags daggry», «daggrytidebønnen», eller en av disse to
månedenes første daggry: żol-^ijjah og mo^arram; det kan også være ‛īd-ol-a\^ās daggry. Med dette menes det
også vår mester Mohammad den utvalgte صلى ﷲ عليه وسلم, hvis komme var troens daggry som fikk mørket som hadde
bredt seg over alt, til å forsvinne.
II
Det vil si en av disse ti nettene: ramadans ti siste, mo^arrams ti første eller żol-^ijjahs ti første, som er
velsignelsesfulle.
III
«Ved det like» menes det alle skapningene, som er blitt skapt parvis, «ved det ulike» menes det Skaperen, som
er alene, og som ingen er likestilt med. Betydningen kan også være dette: 1) det like: ofringsdagen; det ulike:
‛Arafah-dagen. 2) det like: det dennesidiges morgener og netter; det ulike: oppstandelsens dag, da ingen natt vil
falle. 3) det like: hele årets vanlige netter; det ulike: alle de velsignelsesfulle nettene som kommer på odde datoer
(27. rajab: oppstigningsnatten, 15. sha‛bān: tilgivelsesnatten, 27. ramadan: skjebnenatten). 4) det like: profeten
Adam  عليه السالمog hans hustru Eva  عليھا السالمsom var det første paret skapt noen gang; det ulike: profeten Adam عليه السالم
alene, som hele menneskeheten ble skapt gjennom.

15. Men mennesket (er slik), når Herren hans tester ham (ved å skjenke ham behagelighet) og
gir ham ære og viser ham gunst, sier han: «Herren min har æret meg!»
16. Men når Han tester ham (gjennom smerte og vansker) og gjør hans forsyning trang for
ham, sier han: «Herren min har gjort meg æreløs!»
17. Aldri! Nei, tvert imot! Sannheten er den at dere ikke ærer den foreldreløse (etter å ha fått
ære og rikdom),
18. og heller ikke tilskynder dere hverandre (samfunnet) til å bespise de trengende,
19. og dere fortærer (selv) hele arven ved å samle den (dere legger ikke av noe for de fattige
fra den),
20. og dere elsker rikdom med stor kjærlighet.
21. I sannhet, når jorden blir knust til støvfnugg
22. og Herren din avslører Sitt lys og englene er til stede i rekke etter rekke (hos Ham),
23. på den dag vil helvete bli brakt fram. På den dag vil mennesket innse, men (til hvilken
nytte) vil formaningen være (da)?
24. Han vil si: «Akk! Om jeg bare hadde sendt noe videre for (dette) mitt (ekte) liv (som
hadde vært meg til hjelp i dag)!»
25. Så på denne dagen vil ingen kunne pine som Hans pine,
26. og ei heller vil noen kunne lenke som Hans lenking.
27. Å, du fredfylte indre!
28. Vend du tilbake til Herren din i den tilstand at du søker Hans tilfredshet og Hans velbehag
ønsker deg (Han ønsker deg tilfredsstilt og du ønsker Ham tilfredsstilt)!
29. Tre inn blant Mine (fullkomne) tjenere,
30. og tre inn i Min (nærhets) paradishage (hvori du skal nyte det herlige synet av Meg)!

Byen
Kapittel: 90
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 35

Enheter: 1
Vers: 20

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Jeg sverger ved denne byen (Mekka)
2. fordi du (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, bor i denne byen,I
3. og (kjære ærede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, ved din far (Adam eller Abraham) og ved dem som
ble født!II
4. Uten tvil, Vi har skapt mennesket til (å være evig i) slit.
5. Tenker han at ingen noen gang vil kunne overmanne ham?
6. Han sier (svært stolt): «Jeg har brukt masse rikdom!»
7. Har han i tankene at ingen har sett ham (når han drev med sløseriet sitt)?
8. Har Vi da ikke skapt to øyne for ham
9. og en tunge og to lepper
10. og vist ham to tydelige veier (av godt og ondt) også?
11. Men han gikk ikke engang på den tunge fjellpassasjen (av den sanne levemåten og
rettskafne handlinger)!
12. Og hva har du forstått av hva den tunge fjellpassasjen (av anstrengelse for den sanne
levemåten) er?
13. Det er å befri en hals (fra slaveri og undertrykkelse)
14. eller bespise (fattige og dem som er blitt fratatt levebrødets middel) på sultens dag (under
hungersnød og fattigdom, kjempe for å få en slutt på deres trange, fastlåste økonomiske
situasjon og lidelse),
15. en nærstående foreldreløs slektning
16. eller en trengende som fattigdommen har gjort at alt har raknet for, som ligger i støvet (og
er hjemløs),

I

Lā innledningsvis er et tilleggsord ifølge oversettelsen; hadde oversettelsen vært basert på at lā bekreftet
negasjon, ville oversettelsen ha vært: «Jeg vil ikke sverge ved denne byen når du vil forlate den, (kjære elskede
»!)صلى ﷲ عليه وسلم
II
Profeten Adams  عليه السالمrettskafne avkom, eller hans person, fordi Mekka ble verdig å sverge ved takket være
ham.

17. forutsatt at de (som anstrenger seg) er av dem som har antatt troen og tilskynder hverandre
til tålmod, og tilskynder hverandre til nåde.
18. Disse er de til høyre (som har forrang og er blitt tilgitt).
19. Og de som fornektet Våre åpenbaringer, de vil være de til venstre (de som er vanæret og
fortapt i pinen),
20. over dem vil det være en lukket ild (fra alle sider)!

Solen
Kapittel: 91
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 26

Enheter: 1
Vers: 15

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved solen og dens lys
2. og ved månen når den følger solen (skinner ved solskinn),
3. og ved dagen når den gjør solen synlig (lar den vise seg skinnende),
4. og ved natten når den svøper om solen (fra ene halvkulen av jorden),
5. og ved himmelen og ved den (kraften) som bygget den (med Allahs tillatelse, som et
uendelig univers),
6. og ved jorden og ved den (kraften) som trakk den med seg (vekk fra solen med Allahs
tillatelse),
7. og ved menneskets sjel og ved Ham som formet den likevektig, rett proporsjonert og
fullkommen!
8. Han innga i den (forståelse av skillet mellom) dens syndighet og dens gudfryktighet.
9. Uten tvil, oppnådd framgangen har den som har klart å rense den (sjelen, sitt eget jeg fra
onde begjær og lar fromhet forøke i det).
10. Og uten tvil, mislyktes har den som har forurenset den (med synd og undertrykket
fromheten).
11. (Folket) Thamōd forsverget med sin oppsetsighet (ßāli^, sendebudet sendt til dem)
12. da den mest nedrige blant dem reiste seg.
13. Allahs sendebud sa til dem: «Vokt (denne) Allahs kamelhoppe og dens (tur) til å drikke
vann!»
14. Men de forsverget ham og kuttet av kamelhoppens hasesener. Så sendte Herren deres over
dem tilintetgjørelsen på grunn av synden deres; derpå (med pinen) jevnet Han hele byen (med
jorden).
15. Og Allah frykter ikke hva enden blir ved den (tilintetgjørelsen)!

Natten
Kapittel: 92
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 9

Enheter: 1
Vers: 21

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved natten når den brer seg over (og skjuler alt under sitt mørke),
2. og ved dagen når den lysner opp,
3. og (ved) det guddommelige Vesenet som skapte hankjønn og hunkjønn (av alt)!
4. Sannelig, innsatsen deres er forskjellig.
5. Den som gir (sin eiendom for Allahs sak) og omfavner gudfryktighet
6. og stadfester det gode (den sanne levemåten og det hinsidige gjennom å avse og vise
gudfryktighet),
7. vil Vi snart gi lett adgang til det lette (Allahs tilfredshet).
8. Men den som er gjerrig og ikke bryr seg (om å gi for Allahs sak),
9. og (på denne måten) forsverger det gode (den sanne levemåten og det hinsidige),
10. vil Vi snart gi lett adgang til det tunge (rykke framover til pinen, sånn at han snarlig blir
pinen verdig).
11. Og til ingen nytte vil hans rikdom være for ham når han faller i (avgrunnen til)
fortapelsen.
12. Sannelig, det påligger Oss å vise (sannhetens) sti!
13. Og sannelig, Oss tilhører det hinsidige og det dennesidige!
14. Jeg har advart dere mot (helvetes) flammende ild,
15. som bare den svært ugudelige skal gå inn i,
16. han som forsverget (den sanne levemåten) og vendte seg bort (fra lydighet mot
Sendebudet )صلى ﷲ عليه وسلم.
17. Men den svært gudfryktige vil bli bevart for den (ilden),
18. han som gir sin eiendom (for Allahs sak) for å oppnå renhet (i sin sjel og eiendom),
19. og han gjør ikke (andre godt) bare fordi han skylder dem en tjeneste, for å gjøre opp for
den,

20. derimot søker han kun sin aller mest Høytstående Herres tilfredshet (derfor gir han av sin
eiendom).
21. Og snart vil han bli tilfreds (av Allahs foræring, og Allah av hans troskap).

Formiddagen
Kapittel: 93
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 11

Enheter: 1
Vers: 11

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved formiddagens glød (når solen stiger opp og sprer sitt skinn),
(1. [Kjære høyaktede elskede  ]!صلى ﷲ عليه وسلمVed [det skinnende ansiktet ditt, som er som]
formiddagens glød [det glitrende ansiktet som fikk mørke sjeler til å skinne],)
(1. Ved [ditt profetskaps solskinn, som steg til værs som] formiddagens glød [hvis lys fikk
villfarelsens mørke til å forvandles til rettledningens lys],)
2. og ved natten når den mørkner!
(2. og [kjære høyaktede elskede  ]!صلى ﷲ عليه وسلمved den mørke natten [det fagre håret ditt] når
den [det] sprer seg [over ditt vakre ansikt eller skuldrene dine]!)
(2. og ved det [ditt sanne vesens tilsløring, din sanne virkelighets skinn,] som er blitt holdt
skjult som nattens mørke [skjuler]!)
3. Ikke har Herren din forlatt deg (etter at Han utvalgte deg), og ei heller har Han noen gang
vært misnøyd (etter at Han gjorde deg til Sin elskede)!
4. Og visselig, hvert kommende øyeblikk er bedre for deg enn det forrige (det eleverer din
storhet).
5. Og snart vil Herren din gi deg (til de grader) at du vil bli tilfreds!
6. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمSå Han da deg ikke foreldreløs, men ga deg fortsatt (et æret)
bosted?
(6. Så Han da deg ikke [som sjenerøs], og ga de foreldreløse ly [i din person]I?)
7. Og Han så deg dypt betatt i Sin kjærlighet, og førte deg til målet!
(7. Og Han så deg [som en rettleder] blant et villfarent folk, og rettledet dem [gjennom
deg]II!)
8. Og Han så deg trengende (etter å møte Herren), og gjorde deg uavhengig (av alt begjær ved
å velsigne deg med et herlig syn av Seg selv)!
(8. Og Han så deg [sjenerøs], og gjorde de trengende selvtilstrekkelige [gjennom deg]I!)
I

I denne oversettelsen er yatīmann («de foreldreløse») blitt tolket som det direkte objektet av fa-ā-wā («så ga
Han dem ly»). Se: at-Tafsīr-al-kabīr, Qor~obi, al-Ba^r-ol-mo^ī~, Ro^-ol-bayān, ash-Shifā’ og Shara^ Khafāji.
II
I denne oversettelsen er \ālann («ett villfarent folk») blitt tolket som det direkte objektet av fa-hadā («så Han
rettledet dem»). Se: at-Tafsīr-al-kabīr, Qor~obi, al-Ba^r-ol-mo^ī~, Ro^-ol-bayān, ash-Shifā’ og Shara^ Khafāji.

9. Så vis du ikke noen foreldreløs strenghet!
10. Og skjenn ikke på noen tigger (ved din terskel)!
11. Og bekjentgjør vel din Herres velsignelser!

I

I denne oversettelsen er ‛ā’ilann («trengende») blitt tolket som det direkte objektet av fa-aghnā («så gjorde Han
uavhengig/selvtilstrekkelig»). Se: at-Tafsīr-al-kabīr, Qor~obi, al-Ba^r-ol-mo^ī~, Ro^-ol-bayān, ash-Shifā’ og
Shara^ Khafāji.

Utvidelsen
Kapittel: 94
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 12

Enheter: 1
Vers: 8

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Har Vi da ikke for din skyld gjort brystet ditt utvidet (for vitenens, visdommens og
erkjennelsesevnens lys)?
2. Og Vi har fjernet byrden din (sorgen din om samfunnet ditt) fra deg,
3. som bare ble tyngre på din (velsignede) rygg.
4. Og Vi har for din skyld elevert nevnelsen av deg (ved å forene den med nevnelsen av Oss
overalt både i det dennesidige og i det hinsidige)!
5. Sannelig, sammen med enhver vanske kommer det letthet,
6. i sannhet, sammen med (denne) vansken er det også letthet!
7. Når du er ferdig (med å undervise det muslimske samfunnet, preke, kjempe, utføre dine
forpliktelser), så anstreng deg ytterligere (med å komme Allah i hu og tilbe Ham),
8. og vær du henvendt til Herren din i lidenskap!

Fikenen
Kapittel: 95
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 28

Enheter: 1
Vers: 8

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved fikenen og ved olivenen
2. og ved Sinaifjellet
3. og ved denne fredens by (Mekka)!
4. Uten tvil, Vi har skapt mennesket i den beste form (likevektig og motvektig).
5. Deretter brakte Vi ham tilbake til den laveste tilstanden av det lave,
6. unntatt dem som antar troen og handler rettskaffent; for dem er det en endeløs belønning.
7. Og hvem forsverger deg etter dette når det gjelder levemåten (eller dommedagen og
belønning og straff)?
8. Er da ikke Allah den største Dommeren av alle dommerne?

Den festede hengende massen
Kapittel: 96
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 1

Enheter: 1
Vers: 19

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Kjære elskede  )!صلى ﷲ عليه وسلمLes (innledende) i din Herres navn, Han som skapte (alt)!
2. Han skapte mennesket fra en festet hengende masse (klamret fast i livmoren som en
leddorm [et embryoI]).
3. Les! Herren din er den mest Sjenerøse,
4. Han som belærte (å skrive og lese) gjennom pennen,
5. Han som (utenom dette) belærte mennesket (alt) det det intet visste!
(5. Han som forærte [det allerhøyeststående] mennesket [Mohammad  ]صلى ﷲ عليه وسلمall den viten
[uten gjennom pennen] som han ikke kjente til før!)
6. Men sannheten er at (det ulydige) mennesket viser oppsetsighet,
7. for det anser seg selv som selvtilstrekkelig (tilsynelatende i verden).
8. Sannelig, enhver (ethvert menneske) skal vende tilbake til Herren din!
9. Har du sett ham som forbyr
10. en (Allahs) tjener når han ber?
(10. [Allahs elskede og opphøyde] tjener [Mohammad  ]صلى ﷲ عليه وسلمnår han ber?)
11. Vel, forestill deg om han fulgte rettledningen,
12. eller om han befalte gudfryktighet (til folket, hvor utmerket det ville ha vært)!
13. Si Meg nå! Hvis han forsverger (den sanne levemåten) og vender seg bort (fra deg, hva vil
da være hans ende)?
14. Vet han da ikke at Allah ser (all hans atferd)?
15. Ta dere i akt! Hvis han ikke gir seg (med å ærekrenke Profeten  صلى ﷲ عليه وسلمog være den
sanne levemåtens fiende), vil Vi visselig slepe ham etter luggen,
16. den luggen som lyver og synder!

I

Embryo: fosteranlegg i perioden fra egget har festet seg i livmorslimhinnen, til utgangen av åttende
svangerskapsuke.

17. Så han kan bare rope på sin vennekrets (om hjelp),
18. snart vil Vi også kalle på (Våre) soldater (engler utnevnt over helvetes pine).
19. Aldri! Bry du deg ikke om det han gjør, og (kjære høyaktede elskede )!صلى ﷲ عليه وسلم, fortsett
å falle på kne med ansiktet ned, og kom (Oss) mer og mer nær!

Skjebnenatten
Kapittel: 97
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 25

Enheter: 1
Vers: 5

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Sannelig, Vi nedsendte den (Koranen) i skjebnenatten!
2. Og hva har du forstått av hva skjebnenatten er?
3. Skjebnenatten er bedre enn tusen måneder (i overlegenhet, velsignelser og belønning).
4. Ned stiger englene og Den Betrodde Ånd (engelen Gabriel) i den (natten), på sin Herres
befaling med alle affærers forordninger (av det gode og velsignelser).
5. Den (natten) er fred helt til daggry.

Det innlysende beviset
Kapittel: 98
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 100

Enheter: 1
Vers: 8

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. De som ble vantro blant skriftens folk, og flergudsdyrkerne kunne ikke skille seg (fra sin
vantro) før det innlysende beviset kom til dem,
2. (det innlysende beviset er) det (siste) Sendebudet ( )صلى ﷲ عليه وسلمfra Allah, som resiterer rene
ark (Koranen) for dem,
3. hvori det er (nedtegnet) korrekte og faste lovbestemmelser.
4. Og de som ble gitt skriften, var ikke uenige (om å anta troen på den siste Profetens
 صلى ﷲ عليه وسلمprofetskap og å gjenkjenne hans hellige verdighet), men kun etter at det innlysende
beviset (på Profeten Mohammads  صلى ﷲ عليه وسلمkomme) var kommet til dem, (da ble de splittet,
noen valgte å anta troen på ham, mens andre valgte å bli fornektere og vantro av sjalusi).
5. Enda de var blitt befalt å tilbe kun Allah ved å vie sin levemåte til Ham alene i oppriktighet,
som fullstendig bortvendt fra all falskhet med bevisst hengivenhet, og forrette tidebønnen og
gi det pålagte bidraget. Dette er den rette og faste levemåten.
6. Sannelig, de som ble vantro blant skriftens folk, og flergudsdyrkerne, (alle) vil havne i
helvetes ild, for alltid skal de være der. Disse er de verste skapningene!
7. Sannelig, de som antar troen og handler rettskaffent, disse er de beste skapningene!
8. Belønningen deres hos Herren deres er Edens hager (som bolig for det evige livet), som det
flyter elver under, for alltid skal de være der i all evighet; Allah er blitt tilfreds med dem, og
de er tilfreds med Ham! Denne (rangen) er for den som frykter sin Herre.

Jordskjelvet
Kapittel: 99
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 93

Enheter: 1
Vers: 8

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når jorden blir voldsomt rystet med sitt kraftige jordskjelv
2. og jorden kaster ut alle sine byrder
3. og mennesket (helt ute av seg) vil si: «Hva er det med den?»,
4. på denne dag vil den selv underrette om alle sine hendelser
5. fordi Herren din vil la den (tale ved) raske tegn.
6. På denne dag vil folk komme ut i forskjellige grupper (i ulike tilstander), sånn at deres
handlinger skal bli vist dem.
7. Den som har gjort noe fromt lik et støvfnugg, vil se det!
8. Og den som har gjort noe nedrig lik et støvfnugg, vil se også det!

De galopperende
Kapittel: 100
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 14

Enheter: 1
Vers: 11

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved de hestene som galopperer prustende (på slagmarken),
2. de som får gnistene til å sprute ved å slå hovene på stein,
3. de som angriper (fienden) overraskende ved daggry,
4. og som så virvler opp støvsky på anfallsstedet,
5. og deretter med det samme trenger inn i (fiendens) hær!
6. Sannelig, mennesket er sin Herre svært utakknemlig,
7. og han er i sannhet selv vitne til denne (utakknemligheten)!
8. Og sannelig, han er i rikdommens kjærlighet svært intens.
9. Men vet han da ikke at når de (døde) som er i gravene, blir gjenoppvekket
10. og hemmelighetene i hjertet blir avslørt,
11. på den dag vil Herren deres sannelig være vel underrettet om dem (deres handlinger)?

Det knusende sammenstøtet
Kapittel: 101
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 30

Enheter: 1
Vers: 11

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Det knusende sammenstøtet og tordenen som vil ryste (hele universet)!
2. Hva er det knusende sammenstøtet og tordenen som vil ryste (alt)?
3. Og hva har du forstått av hva det knusende sammenstøtet og tordenen som vil ryste (alt),
er?
4. (Det er) dommedagen, da alle mennesker vil være som strødde møll
5. og fjellene blir som kardet farget ull.
6. Den hvis vektskåler (av rettskafne handlinger) er tunge,
7. vil nyte gledelig luksus!
8. Men den hvis vektskåler (av gode handlinger) er lette,
9. hans bopel vil være helvetes avgrunn!
10. Og hva har du forstått av hva helvetes avgrunn er?
11. (Helvetes) rasende, flammende ilds (avgrunn)!

Rikdommens stolthet
Kapittel: 102
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 16

Enheter: 1
Vers: 8

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Begjæret for og stoltheten over rikdommen har gjort dere forsømmelige (fra det hinsidige),
2. helt til dere havner i gravene.
3. Aldri! Snart vil dere få vite (at rikdom ikke vil komme dere til noen nytte)!
4. Atter igjen (gjøres dere oppmerksomme): «Aldri! Snart vil dere få vite (om deres ende)!»
5. Jo, sannelig! Om dere bare visste med forvissningens viten (om enden på begjæret for
rikdom og gods, og deres forsømmelighet, ville dere nok ikke fortape dere i det dennesidige
ved å glemme det hinsidige slik)!
6. Dere vil visselig se helvete (som et resultat av grådigheten deres).
7. Da vil dere visselig se det med forvissningens øye!
8. Deretter vil dere på den dag visselig bli spurt om (Allahs) velsignelser (om på hva og
hvordan dere brukte dem).

Tiden
Kapittel: 103
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 13

Enheter: 1
Vers: 3

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Ved tiden (hvis vandring er vitne på menneskers affærer)!
(1. Ved ettermiddagstidebønnen [for den er den midterste tidebønnen]!)
(1. Ved skråningstiden [når solen som skinner hele dagen, viser sin nedgang]!)
(1. Ved Mohammad den utvalgtes [ ]صلى ﷲ عليه وسلمkommes tid [som er all tids høst og mål]!)
2. Sannelig, mennesket lever i tap (han taper sin verdifulle alder),
3. unntatt dem som antar troen og handler rettskaffent og tilskynder hverandre til sannheten (i
samfunnet) og tilskynder hverandre til tålmod (med de vanskene og lidelsene som man støter
på under prekingen av sannheten).

Ærekrenkeren
Kapittel: 104
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 32

Enheter: 1
Vers: 9

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Undergang for enhver som ærekrenker (ansikt til ansikt og) leter etter feil (bak ryggen),
2. som samler rikdom og teller og teller,
3. han har i tankene at rikdommen hans vil holde ham i live for alltid!
4. Aldri! Han vil visselig bli slengt i al-¤o~amah (ilden som brenner opp til aske)!
5. Og hva har du forstått av hva al-¤o~amah (ilden som brenner opp til aske) er?
6. Allahs oppfyrte ild,
7. som vil stige over hjertet (med sin plage)!
8. Sannelig, den (ilden) vil bli lukket over dem fra alle kanter,
9. i ruvende søyler (av slikkende flammer, og det vil ikke være noen utvei for dem)!

Elefanten
Kapittel: 105
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 19

Enheter: 1
Vers: 5

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Har du da ikke sett hva Herren din gjorde mot elefantfolket?
2. Gjorde Han ikke deres list mislykket?
3. Og Han sendte over dem fuglesvermer (fra alle retninger),
4. som kastet steiner ferdiglagd i ild på dem,
5. så gjorde Han dem (ruinert) som oppspist agn!

Del: 30

Qoraysh
Kapittel: 106
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 29

Enheter: 1
Vers: 4

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. For at Han skulle vekke forkjærlighet i Qoraysh
2. ble kjærlighet til handelsreise om vinteren og sommeren vekket i dem.
3. De bør tilbe Herren over dette huset (Ka‛bah, for å vise Ham takknemlighet),
4. Han som ga dem å spise i sulten (tilrettela forsyning for dem i hungerens dager) og ga dem
trygghet mot frykt (fra fienden, ga dem et trygt og fredelig liv).

Dagligdagse bruksgjenstander
Kapittel: 107
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 17

Enheter: 1
Vers: 7

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Har du sett ham som forsverger levemåten (religionen)?
2. Det er han som dytter vekk den foreldreløse (avviser de foreldreløses behov og berøver
dem deres rett),
3. og heller ikke oppfordrer han til å bespise den trengende (han strever ikke for å få en slutt
på den økonomiske utnyttelsen av de fattige i samfunnet).
4. Ve de tilbederne
5. som er uoppmerksomme på sin bønn (bønns ånd – de har kun Allahs rettigheter i minne,
men medmenneskenes rettigheter har de glemt helt),
6. de viser seg kun fram (med sin tilbedelse, for de utfører kun en tradisjonell tilbedelse av
Skaperen, mens de av skapningene Hans som er undertrykket viser de ingen hensyn til),
7. og de nekter å låne bort dagligdagse bruksgjenstander selv når de blir spurt!

Det rikelige
Kapittel: 108
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 15

Enheter: 1
Vers: 3

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Sannelig, Vi har forært deg det uendelig rikelige (i alt det gode og enhver overlegenhet)I!
2. Så forrett du tidebønnen kun for Herren din, og ofre (dette er gaven for å vise
takknemlighet).
3. Sannelig, fienden din vil være sønneløs, og hans avkom vil bli kuttet bort!

I

Kauthar («det rikelige») kan også bety: «Kauthar-fontenen», «Kauthar-elven», «Koranen», «profetskapet»,
«visdommen» eller «rikelighet av: overlegenheter, mirakler, følgesvenner, etterlevelse, antall tilhengere (det
muslimske samfunnet)». Andre meninger som er framlagt av Koranens fortolkere, er: «eleveringen av
nevnelsen», «den mest fornemme sjelsstyrken», «velsignelser av både det dennesidige og det hinsidige», «Allahs
bistand», «seirer i rikt monn», «den lovprisede rangen på dommedagen», eller «å bli kronet som den største
forbederen og frelseren av alle».

De vantro
Kapittel: 109
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 18

Enheter: 1
Vers: 6

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Si: «Å, dere vantro!
2. Jeg tilber ikke de (avgudsstatuene) som dere tilber,
3. og ikke tilber dere Ham (Herren) som jeg tilber alene,
4. og heller ikke kommer jeg (noen gang) til å tilbe dem (avgudsstatuene) dere tilber,
5. og ei heller kommer dere til å tilbe Ham (Herren) som jeg tilber alene!
6. For dere er deres levemåte (religion), og for meg er min levemåte (religion)!»

Hjelpen
Kapittel: 110
Fra: Medina

Åpenbaringsrekkefølge: 114

Enheter: 1
Vers: 3

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Når Allahs hjelp og seier kommer
2. og du ser at folk trår inn i Allahs (utvalgte) levemåte (religion) flokkevis,
3. så forherlige din Herres hellighet med lovprisning (av takknemlighet), og be om tilgivelse
(av ydmykhet). Sannelig, Han er mest benådende (og vender Seg i nåde).

Palmefibersnoren
Kapittel: 111
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 6

Enheter: 1
Vers: 5

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Måtte begge Abō Lahabs hender bli knust, og fordervet måtte han bli (han forsøkte å løfte
sin hånd mot Vår elskede !)صلى ﷲ عليه وسلم
2. Ikke kom hans (arvede) rikdom ham til noen nytte og ei heller den rikdommen han tjente
opp!
3. Snart vil han havne i en flammende ild,
4. og hans (nedrige) hustru også, som bærer rundt på tornekvister (på sitt hode og strør dem på
Vår elskedes  صلى ﷲ عليه وسلمvei om natten for å skade hans hellige såler);
5. rundt halsen hennes vil det være (den samme) palmefibersnoren (som hun binder bunten av
tornekvistene med)!

Oppriktigheten
Kapittel: 112
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 22

Enheter: 1
Vers: 4

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. (Kjære høyaktede Profet  )!صلى ﷲ عليه وسلمSi: «Han, Allah, er Én!
2. Allah, som uavhengig av alle er, alles Verner og over alle!
3. Ikke har Han avlet noen, og ei heller er Han blitt avlet,
4. og ingen er Ham lik!»

Del: 30

Det store smellet
Kapittel: 113
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 20

Enheter: 1
Vers: 5

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Si ydmykt: «Jeg søker vern hos Herren, som brakte (universet) til eksistens med det store
smellet i en ekstrem hastighet,
2. mot det onde (og det som bringer tap), av alt Han har skapt,
3. og (spesielt) mot den mørke nattens onde når (dens) mørke brer seg,
4. og mot ondt fra kvinnelige (og mannlige) magikere som utøver magi ved å blåse på knuter,
5. og mot enhver sjalus onde når han er sjalu!»

Menneskeheten
Kapittel: 114
Fra: Mekka

Åpenbaringsrekkefølge: 21

Enheter: 1
Vers: 6

Del: 30

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den evig Nåderike
1. Si ydmykt: «Jeg søker vern hos menneskehetens Herre,
2. Kongen over menneskeheten,
3. menneskehetens tilbedelsesverdige Herre,
4. mot ondt fra (Satan med) de djevelske fristelsene, som trekker seg tilbake og skjuler seg
(fra Allahs nevnelses kraft),
5. som inngir djevelske fristelser i menneskenes hjerte,
6. om det skulle være (en djevelsk fristende djevel) fra dsjinnene eller menneskene!»

