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7 A]-Fâtihah \ 
och 

Djuz 'Amma 
SA tilsammans med ôversättningen /K 

AN av dess versers betydelser 
pà svenska 

Kung Fahds Anläggning für 
Tryckning av den Âdla Koranen 



λέτε en I ἀφο αὐ 4e) ἀφρὸ ll gene (Ὁ) 

Οὐ AUD SJ gd ENT Lis dus ei 

Ji pi Uimall de) gi EU mes 

Ad pull AU pe s je 3 AÉUAII δ)» Lo 5 
nŸEYé co, sul 

“- ΥἸχΧγέ,δ pAA 

ΔΑ Ἵν —AËV-VÉ-A es, 

ΟἹ sul Le ,52 ΟΥ̓ Δ... 

VÉTE/TATY AA ΕΛ (ὁ TE 

λέγε ΓΥΑΥ͂Ν : EAN ἢ) 

Δι -λέν-νε-Α: éles, 



Fôrord 

Nâgra mal som vi 6nskat uppnä med denna ôversättning: 

-Att Koranversernas betydelser üversätts av en üversättare 
med svenska som modersmäl som dessutom är kunnig samt 
vältalig 1 det klassiska arabiska spräket, vilket Allah (Gud 
Den Allsmäktige) uppenbarade Koranen ρᾶ. 

-Att ôversättaren är kapabel att framfôra de autentiska tolk- 
ningar som har sin grund 1 Koranen och profeten Muham- 
meds «t;ade ad LL. Sunnah, sà som de fôrstods av hans 
anhängare och de rättfärdiga och lärda fôregängare som 
fôlide deras väsg. 

- Att svenskan gôürs enkel och vardaglig sà att texten blir 
lättläst och lättforstadd bland alla läsare, ἄνθη dem som inte 

har det svenska spraket som modersmäl, men ända fôrblir sà 
nära en ordagrann ôversättning som môüjligt. Detta innebär 
givetvis en del ovanliga (men fôrstäeliga) formuleringar vil- 
ket fôrekommer ἄνθη 1 tidigare liknande Gversättningar pà 
diverse spräk som tryckts pà Kung Fahds Anläggning. 

Punkter beträffande üversättningens text: 

-Hänvisningar [1] verser 1 Koranen som 6] finns med 1 
denna ôversatta trettiondedel fôrekommer och kan släs upp i 
andra kompletta Gversättningar pà diverse sprak, tills dess 
att hela detta üversättningsprojekt fulländats och tryckts, 
med Allabs hjälp. 

-De tolkningar av Koranverserna som framfôrts 1 denna 
Oversätting av Juz ‘Amma är 1 fôrsta hand baserade pà: Tafsir Ibn 
Kathîr, Tafsîr as-Sa’dî och at-Tafsir al-Mujassar. De tillägg till 
ôversättningen som fôrekommer med text 1 mindre storlek under en 
mängd av verserna är ἄνθη dessa hämtade fran ovanstäende verk. 



-Dà ett ord bürjar med stor bokstav mitt i en mening innebär 
det att ordet 1 versens sammanhang har en starkare innebôrd 
än vanligt och bär lite mer än dess allmänna betydelse, som 

t.ex. “Den Dagen” som här syftar pà Domedagen. 

-Allah refererar ofta till Sig Sjäv 1 Koranen med prono- 
men 1 plural form, säsom: Vi och Oss. Detta kommer frän 
arabiskan där en talare kan referera till sig syälv 1 plural fôr 
att betona att han har hôg status. Dessa pronomen har därfür 
ôversatts 1 plural även 1 denna text och bôr 6] missfürstäs, 

ty Allah (Gud Den Allsmäktige) är En, Den Ende Guden, 
som varken har nâgon son, fru, eller medhjälpare. Han är 
hôst ὄνου alla de brister som folk tillskriver Honom. Se Sûrah 
al-Ikhläs. 

-Den arabiska symbolen ,1., 44e au LL, som füljer profe- 
ten Muhammeds .L., 44 a 1 namn, betyder: Mà Allah 
välsigna honom och ge honom frid. 

-“Ordet “Sûrah” betyder “kapitel”, och används 1 bôrjan 
av varje kapitel tillsammans med dess namn. 

-Orden inom vanlig parantes ( ) tydliggôr som vanhigt or- 
det innan och bôür 6] läsas hôgt 1 uppläsning av en vers. 
Däremot kan detta gôras med de ord som stär inom hakpa- 
rantes [ ] fôr att tydliggôra versen für läsaren samt lyssnar- 
en, men de avbryter inte meningen om de utelämnas. 



Sûrah 1 al-Fâtihah Del 1 

Sûrah al-Fâtihah MR ACS 

(Inledningskapitlet) DCR 

1. I Allahs Namn., Den Nâderike, O κε LENS, _ 2 

Den Benäâdande 

2. Alla Lovprisningar tillkom- eo = ne de 

mer Allah, vaäridarnas Herre, 

3. Den Nâderike, Den Benädande, ῷ es dou 

4. Domedagens Âgare, É) A ἦα». “Δ 

5, [Endast] Dig dyrkar vi οβ, 6) κ ΞΘ 530} 
[endast| Dig ber vi om hjälp, 

6. Vägled oss till den raka vägen, ras le Te 

7. Vägen som de Du har väl- SERRES ΒΎΡ 

signat var [och är| pà. Inte de a 

som drabbats av [Din] vrede (de d Ω ᾿" AI 
som kände till Sanningen men 

lämnade den) och inte heller de 

vilseledda (de som lämnade San- 

ningen pà grund av okunnighet 

och villfarelse). 



Sûürah 78 an-Naba 

Sûrah an-Naba 
(Nyheten) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Vad frâgar de varandra om? 
D.v.s. mänggudadyrkarna 1 Mekka. 

2. Om den stora nyheten, 
Koranen och vad den informerar om utav 
händelserna och livet efter dôden, som 

mänggudadyrkarna 1 Mekka antingen tviv- 
lade eller vägrade tro ρᾶ. 

3. Som de är oeniga om. 

4. Sannerligen de ska [ἃ veta! 

5. Igen, sannerligen de ska fà veta! 

6. Har Vi inte gjort jorden som 

en viloplats? 

7. Och bergen som pâlar”? 
Som stabiliserar Jordytan. 

8. Och Vi skapade er i par. 
Man och kvinna. 

9. Och Vi har gjort er sômn fôr 

avkopplins. 

10. Och Vi har gjort natten som 

ett tâcke. 

11. Och Vi har gjort dagen fôr 
[ert] levebrôd. 
D.v.s. gjort den ljus δὰ att n1 lätt kan 

sträva efter ert livsuppehälle under 
dagarna. 
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Sûürah 78 an-Naba VALIII 6) pu 

12. Och Vi har bygsot sju kraftiga 

ting ovanfôr er. 
De sju Himlarna. 

13. Och Vi har gjort en starkt 

slôdande lampa. 
Solen. 

14. Och Vi har sänt ned flôdande 

vatten frân regnmolnen, 

15. Fôr att därmed frambringa 

frô och växter, 

16. Samt tätbevuxna trädgärdar. 

17. Avoôrandets Dag är 

säkerligen en fastställd tidpunkt. 
Domedagen. 

18. Den Dag dà det bläses 1: 

hornet och ni kommer fram i 

mängder. 
Fôr att dômas infôr Allah. 

19. Och himlen 6ppnas och blir 

portar, 
Som änglarna kommer ned genom. 

20. Och bergen fôrflyttas och 

[blott]| blir en synvilla. 

21. Djahannam äâr sannerligen 

ett bakhäll. 
Som väntar fôrnekarna och de syndiga pà 
Domedagen. Djahannam: Helvetets mest 
använda namn pà arabiska. 

22. En äâtervändsplats fôr 

ôverträdarna. 

(ὃ ἀξ ας, 
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Sürah 78 an-Naba Del 30 

De som ôverträdde Allahs lagar. 

23. Däri kommer de att vistas i 

evigheter. 

24. De ska varken [ἃ smaka nâgot 

kallt däri eller nägon dryck, 

25. Forutom skâllhett vatten och 

iskallt var. 

26. En passande belôninsg. 
Fôr deras onda gärningar. 

27. De forvantade sig 

sannerligen ingen redogôrelse, 
Fôr sina handlingar. 

28. Och de vägrade helt att tro 

pà Vära Tecken. 
De bevis som Allahs sändebud kom till 

dem med. 

29. Och Vi har medräknat 

allting i skrift, 

30. Sa smaka! Fôr Vi kommer ej 

att utôka nâgot fôr er utom 

straffet. 
D.v.s. smaka frukterna av era onda 
gärningar. 

31. De gudfruktiga ska säkerligen 

fa en secerglädie. 

32. [Mäktiga| Parker och vindruvor, 

33. Och jämnäriga Kawâ’ib. 
Kawâ'’ib: plural av kâ’ib som betyder 
“ung kvinna med fasta och runda brôst”. 
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Sûrah 78 an-Naba 

34. Och en full kopp. 
Av Paradisets vin. 

35. ΔΓ kommer de varken att 

hôra onyttist prat eller ankla- 

selser for lôgn. 

36. En belôning frâän din Herre 

och en tillräcklig σἄν, 

37. [Frân]| Herren ὄνου. himlarna 

och jorden samt allt som finns 

däremellan, Den Nâderike. De är 

ej kapabla att tilltala Honom, 

38. Den Dag dà Ar-rûüh och 

änglarna ställer upp sig i rader. 

Dà talar de inte, frutom den som 

Den Nâderike tillâter, och denne 

säger det som äâr râtt. 
Ar-rûh: Angeln Djibril (Angeln Gabriel). 

39. Det kommer att vara den 

Sanna Dagen. [Δί därfôr den 

som vill, ta den väg som leder 

tillbaka till hans Herre. 

40. Vi har säkerligen varnat er 

fôr ett nära straff. Den Dag dà 

en man ska [ἃ se allt hans händer 

har uträttat, och fôrnekaren 

säger 48: Ack, om jag bara vore 

jord! 
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Sûrah 79 an-Nâzi'ât Del 30 

Sûürah an-Nâzi'ât 

(De som sliter ut) 

I Allahs Namn., Den Nâderike, 

Den Benäâdande 

1. Vid dem, som vàäldsamt sliter ut! 
D.v.s. düdsänglarna som sliter ut 
fôrnekarnas själar vid dôdsstunden pä ett 
vâldsamt sätt. Ordet "Vid" 1 texten 
betonar de Eder som Allah svär 1 en 
mängd verser 1 Koranen. Allah, Den 
Allsmäktige Skaparen, svär vid vad Han 
än vill, bâde vid Sig SJälv eller vid 
skapelsen. Det är dock 6] tillâtet fôr oss 
skapta varelser att svära vid nâgot eller 
nägon fôrutom Allah. 

2. Och dem, som ivrigt drar ut 

med mildhet! 
De dôüdsänglar som 1 motsats ivrigt drar ut 
de troendes själar pà ett lätt och mjukt 
sätt. 

3. Och simmarna som simmar! 
De änglar som färdas ned och upp mellan 
himmel och Jord som om de simmade. 

4. Sà att de alltid hinner fôre! 
Hinner fôre ash-shayâtîn (djävlarna), dà 
de skickas ned med uppenbarelser till 
profeterna, sà att dessa uppenbarelser inte 
stjäls (av djävlarna). 

5, Samt de som har hand om 

befaliningarna! 
Ânglarna som utfôr Allahs befallningar. 

6. Den Dag dà Skakningen 

vâäldsamt kommer att skaka. 
Dà Allah beordrar ängeln Isrâfil att bläsa 

2»: J ae 
> ὡ δι. αν 
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γι s | VAL UUI 5, pu Sûrah 79 an-Nazi 'ât 

den fôrsta av de tvà bläsningar som bläses 
1 hornet pà Domedagen, och alla 
âterstäende varelser pà Jorden kommer (ἃ 
att falla dôda. 

7. Som därefter fôljs av Den 

Nastkommande. 
Den andra bläsningen 1 hornet dà alla 
âterupplivas infôr domen. 

8. Hjärtan kommer den Dagen 

att dunka. 
Av skräck. 

9, Deras blickar kommer att 

vara sänkta. 
De med dunkande hJärtan. 

10. De säger: Ska vi verkligen 

Aterställas till vart forra tillständ”? 
Âterställas till liv efter dôden sâ som vi 
var 1 liv innan vi dog. 

11. Efter det att vi blivit murkna 

ben”? 

12. De sade: Det Kkommer i sà fall 

att vara ett âtervaändande med 

forlust! 

13. Men det är säkerligen inget 

mer ἅη ett enstaka tjut, 
Den andra bläsningen 1 hornet. 

14. Och de kommer att befinna 

sig pà jordens yta. 
I fullt liv, efter det att de legat dôda under den. 

15. Har berättelsen om Müsà 

(Moses) nâtt dig”? 

fin 27 (AT1-5-25 
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Sûrah 79 an-Nazi 'ât 

16. Dà hans Herre ropade till 

honom i den heliga dalen Tuwà. 

17. [Sägandes:] Bege dig till 

Faraon fôr han har säkerligen 

oatt fôr länçgt! 
Med sitt syndiga beteende. 

18. Och säg [till honom]; ΑΓ du 

villig att rena dig? 
Frân dina synder. 

19. Och att jag vägleder dig till 

din Herre sà du mà frukta”? 
Frukta Allah. 

20. Sà han (Moses) visade honom 

det stôrsta Tecknet, 
Staven, se 20:9-70 

21. Men han vägrade tro och 

lydde inte. 

22. Sedan vände han honom rys- 

sen och strävade, 
Med att motsätta sig sanningen. 

23. Och samlade sedan ihop och 

ropade, 
Samlade 1hop sitt folk. 

24. Och sa: Jag àâr er herre, den 

hôsste! 

25. Sa Allah straffade honom 

som ett avskräckande exempel 1 

bâde det sista och det fôrsta. 
Av era tvà liv, livet här pà jorden och livet 
efter dôden. 
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Sûrah 79 an-Nâzi'ât Del 30 Frs γῶν δ)» 

26. I detta finns säkerligen en Ô LL 
formaning fôr den som fruktar. 
Fruktar Allah. 

27. Âr ni en svârare skapelse D RAEkeÉ 
eller himlen, som Han byggde? 

28. Han hôjde upp dess tak och SGA 22 
fulländade den, 

29. Och môrklade dess nätter Ô Le Ed ALES 
och fôrde fram dess dagsljus, 

30. Och efter det bredde Han ut Ὁ RS νυ 
jorden. 

31. Han lät dess vatten komma co GEST 

upp ur den samt dess betes- 

växter, 

32. Och bergen har Han satt fast. Ô dif 

33. [AI detta,] Fôr ert och er ῷ RSS 
boskaps nyttjande. 

34. Men när den stôrsta À LA AE AE 
forodelsen kommer, 
Den andra bläsningen 1 hornet. 

35. Den Dag dà människan kom- 

mer att minnas vad hon strävade 

efter, 

36. Och den Djupa Elden Oo 

tydligsôrs fôr alla som ser. 

37. Sà vad beträffar den som a EE 

overtraädde, 
Allahs lagar i denna värld. 



Sûrah 79 an-Nâzi'ât Del30| 10 |": VAL UI 6, 

38. Och istället foredrog  det 

världsliga livet, 

39. [For honoml] àr den Djupa 

Elden säkerligen boplatsen. 

40. Men beträffande den som var 

rädd fôr att sta infôr sin Herre, 

samt hindrade själen frâän den 

onda lusten, 

41. [Fôr honomi| äâr Paradiset 

säkerligen boplatsen. 

42. De frâgar dig 

(Muhammed 4,4 au .i) om 

Stunden, nâr dess ankomst àr. 

43. Hur skulle du kunna tala om 

den? 

44. [Kunskapen om] Dess 

slutoiltichet hôr till din Herre. 

45. Du àr däremot [skickad som! 

en varnare till dem som fruktar 

den. 

46. Den Dag dà de ser den 

kommer det att verka som om de 

6] vistades forutom en kväll 

eller en formiddasg. 
Ι sina liv pà Jorden. 

size dé 

SGA GE AE 
à sé 

5 9 - dues 
À ΄ as PCT. (τ 

DRE) 

0 > κ΄ <Æ 

LL SE 

Pr 



Sûrah 80 ‘Abasa 

Ι Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Han rynkade ôgonbrynen och 

vände sig bort. 
D.v.s. Muhammed 4; à te ai Le, när 

hans blinde anhängare Ibn Umm Maktôm 
kom till honom für att sôka svar pà 
frâgor, medan Profeten ,L; 41e a Le 
kallade nâgra ledande män inom sin stam 
Quraish till Islam. 

2. Fôr att den blinde kom till 

honom. 
Och distraherade honom. 

3. Och vad kan fà dig 

(Muhammed ..., 4.4 wi L)att inse 

att han kanske blir renad? 
Renar sin själ genom sina frâgor. 

4. Eller ΠῚ pâmind sà att denna 

pâminnelse gynnar honom? 

5. [Men] vad beträffar den som 

anser sig själv vara oberoende, 
Av Allah. 

6. Honom uppmärksammar du. 

7. Och du hälls inte ansvarig om 

han inte blir renad. 
Frân sin fôornekelse. 

ὃ. Men vad beträffar den som 

skyndsamt kommer till dig, 

Del 30] 11 |‘:+ 

Sürah ‘Abasa 
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Sürah 80 ‘Abasa 

9. Medan han fruktar, 
Fruktar Allah. 

10. Frâän honom lâter du dig 

distraheras. 

11. Nej! Denna (Sûrah) är 

säkerligen en pâäminnelse. 

12. Lâät därfôr den som vill, 

komma πᾶσ den. 

13. [Den är nedskriven] I ädla 

skrifter, 

14. Upphôjda och renade. 

15. [Burnal] I budbärares händer, 
Anglar. 

16. Hedrade och plikttrogna. 
Αγ dessa änglar. 

17. Människan ἅν dock fordômd! 

Vad otrogen hon ar! 
D.v.s. de icketroende. 

18. Frän vilket âämne har Han 

skapat henne”? 

19. Han skapade henne frâän en 

droppe vätska, οὐ därefter 

forutbestämde Han fôr henne. 
Fôrutbestämde hennes livsfôrhällande, 

tillgängar, livslängd etc. 

20. Sedan gjorde Han vägen lätt 

for henne. 
Klargyorde bâde den goda och den onda 
vägen fôr henne. 
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Sürah 80 ‘Abasa 

21. Sedan lâter Han henne dô 

och begravas. 

22. Sedan âterupplivar Han 

henne när Han vill. 

23. Nej! Hon har dock inte 

utrâttat vad Han beordrat henne 

med. 
D.v.s. de icketroende. 

24. Lât därfôr människan se μὰ 

sin mat. 

25. [Och] Hur Vi lâtit vattnet fal- 

la ned 1 ôverflôd. 
Frân himlen. 

26. Därefter sprâäcker Vi jorden i 

sprickor. 

27. Sedan [ἰδίου Vi frô växa däri, 
Av olika sorter. 

28. Och druvor samt grônska, 

29. Och oliver och palmer, 

30. Och trädgärdar med mäktiga 

trad, 

31. Och frukter och gräs, 

32. Fôr ert och er boskaps 

nyttjande. 

33. Men nàr det dovande tjutet 

kommer, 
Den fôrsta bläsningen 1 hornet pà 
Domedagen. 

- 

σεῖς ΔΖ O θῶ 

ὦ διό 

ὝΕΣ 



Sürah 80 ‘'Abasa 

34. Den Dag dà en man flyr frän 

sin egen bror, 

35. Och sin moder och sin fader, 

36. Och sin fru och sina barn. 

37. Var och en av dem kommer 

den Dagen att vara fullt 

upptagen med sin egen situation. 

38. [Vissa| Ansikten kommer 

den Dagen att vara lysande, 

39. Leende och glädjerika. 

40. [Men andra] Ansikten 

kommer den Dagen att ha damm 

pà sig, 

41. [JOch varal 

moôrker. 

Tackta av 

42. Det àr de som är de syndiga 

fornekarna. 
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Sûrah 81 at-Takwir_ Del30| 15 |"*°# 

Sûrah at-Takwîir 
(Hoprullningen) 

I Allahs Namn, Den Näâderike, 

Den Benâdande 

1. Nâr solen rullas ihop! 

2. Och när stjärnorna stôrtar ned, 

3. Och när bergen fôrflyttas, 

4, Och πὲ de fosterbärande 

kamelstona overges, 
Som värderas hôgt och hälls under ständig 
tillsyn ἄνθη hos nutida beduiner. 

5. Och när vilddjuren samlas ihop, 

6. Och πὲ haven fylls och 

Oversvämmar, 
Versen pà arabiska kan ocksä betyda att 

de gôrs till flammande eldar. 

7. Och när själarna sammanfôrs, 
D.v.s. varje själ sammanfôrs med dess 
likvärdige 1 gott eller ont. 

8. Och när den nyfôdda flickan 

som begravdes levande tillfrägas, 
Det var en praktik hos en del arabstam- 
mar, innan Islams ankomst, att begrava 

sina nyfôdda flickor levande fôr att de ve- 
lat ha poykar 1 stället. 

9. Fôr vilken synd hon môrdats, 

10. Och när skrifterna lâggs fram, 
[ vilka människornas gärningar 
antecknats. 
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11. Och näâr himlen slits bort, 

12. Och när den Djupa Elden 

sätts i brand, 

13. Och πᾶν Paradiset fôrs nära, 
Nära dess folk. 

14. Dà ska varje själ [ἃ veta vad 

den tagit med sis. 
Utav sina goda och onda gärningar. 

15. Sà Jag svär vid stjärnorna 

som forsvinner! 
Frän synen under dagen. 

16. Dem som gâr i sina banor 

och sedan dôljer sig. 
Dôljer sig bakom horisonten efter att ha 
synts pà natten. 

17. Och [vid] natten när den 

kommer med sitt môrker. 

18. Och morgonen nâr den gryr. 

19. Att den (Koranen) 

sannerligen är en ärad 

budbärares [f‘rmedlade] ord. 
Angeln Djibril som fürmedlade 

Allahs ord, Koranen, till Muhammed 

pes alé Ab ho 

20. En med mäktighet och hôg 

rang hos Tronens Âgare. 
Hos Allah. 

21. Där han (Djibril) Ivds och är 

pälitlis. 
Ι himlen, bland de andra änglarna. 
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22. Och mannen bland er är inte 

galen. 
D.v.s. Muhammed Hs aile al Le , 

23. Fôr han säg honom (Djibril) 

säkerligen vid den klara 

horisonten. 

24. Och han (Muhammed «si 1 

sale) âr inte snäl med att framfôra 

det osynliga. 
Av det som uppenbarats fôr honom. 

25. Och den (Koranen) àr inte en 

utstôtt shaitâns ord. 
Utstôtt fran Allahs Nâd. shaitân: en 

satan/djävul. 

26. Sa vart är ni ρὰ väg? 
Ni människor, när ni gär 1frân Allahs Bok 
och Hans lydnad. 

27. Den (Koranen) är endast en 

päminnelse till väridarna. 
D.v.s. människorna samt djinnerna. Se 
114:6 

28. Till den av er som vill leva 

uppriktigt. 

29. Och ni kan aldrig vilja om 

inte Allah, väridarnas Herre, vill. 

fin LAS CE AS 
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I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. När himlen klyver sig! 

2. Och när stjärnorna faller 

utspridda, 

3. Och näâr haven ôversvämmar, 

4. Och när gravarna tôms, 

5. Dà kommer varje själ att inse 

vad den uträttat samt vad den 

fordrôijt. 
Av sina gärningar 1 sitt väridsliga liv. 

6. Du Människa! Vad har 

misslett dig beträffande din 

Givmilde Herre? 

7. Han som skapat dig, sedan 

format dig och därefter gjort dig 

upprättstäende. 

8. Han sammanställde dig :ï 

vilken skepnad Han än ville. 

9. Sannerligen! Men ni vägrar 

tro pà Gottsôrelsen. 
Och âätervändandet till Allah ἀὰ alla 
människor ska stà till svars fôr sina 

gärningar och belônas med gott eller ont 
fôr dem. 

10. Och det finns säkerligen 

SRE Me 
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väktare som vakar ôver er, 
Anglar. 

11. Hederliga antecknare, 

12. Som har kunskap om vad ni 

côr. 

13. De râttfärdiga kommer 

säkerligen att befinna sig ji 

välbehag, 

14. Men syndarna kommer att 

befinna sig i en djup eld. 

15. De ska brinna i den pà 

Domedagen. 

16. Och de ska aldrig komma 

bort därifran. 

17. Och vad kan fà dig att inse 

vad Domedagen àr? 

18. Igen, vad kan [ἃ dig att inse 

vad Domedagen är? 

Del 30] 19 … AY NI δ), 
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I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Ett hârt straff ska môta dem 

som minskar mâtten! 
När de säljer varor till folk. 

2. Dem som begär exakta mâtt 

när de tar emot frän folk. 

3. Men när de själva mâter eller 

vägcer àt dem minskar de. 
Mâtten och vikterna. 

4. Tror de att de inte Kkommer att 

âteruppstà, 

5. Pà en mäktig Dag”? 

6. Den Dag dà människorna ska 

sta infôr väridarnas Herre. 
Och stà till svars fôr sina gärningar. 

7. Sannerligen! For syndarnas 

register är säkerligen [anteck- 

nade] i Siddijin. 

8. Och vad kan fà dig att inse 

vad Siddijin är? 

9. [Det àr] En ingraverad skrift. 

10. Ett hàrt straff ska den Dagen 

môta dem som vâgrar tro. 

11. Dem som vägrar tro μὰ 

22 
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Domedagen. 

12. Och ingen vägrar tro pà den 

forutom varje syndig ôverträdare. 
Som ôverträder Allahs fôrbud. 

13. När γνῶ ἃ verser reciteras fôr 

honom sâger han: [Det àr baral 

Tidigare folks falska historier! 

14. Nej! Men det som de bru- 

kade begà har ôvertäckt deras 

hjärtan. 
Utav synd och olydnad. 

15. Nej! Den Dagen ska de 

säkerligen bli skymda frân [att 

56] sin Herre. 
Till skilinad [τη de troende, vilket 

Profeten Muhammed ,_1,,4 de au te 
bekräftade fôr sina anhängare 1 en auten- 
tisk hadîth fran al-Bukhäâri: " Ni kommer 
säkerligen att se er Herre pà 
Âteruppstândelsens Dag, lika tydligt som 
ni ser fullmänen ρὰ en klar natt." 

16. Sedan ska de med säkerhet 

braännas i den Djupa Elden. 

17. Därefîfter sägs det: Detta är 

vad ni vägrat tro pà! 

18. Sannerligen! [Men] De 

râttfärdigas register àr säkerligen 

[antecknade] i ‘'Tliyyün. 
Tliyyün betonar en hôg och upphôjd plats, 
1 motsatts till Siddjin som nämnts 1 vers 7. 

19. Och vad kan fà dig att inse 

vad 'Illiyyün är? 
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20. [Det är]| En ingraverad skrift, 

21. Som de som fôrts nära 

[Allah] bevittnar. 
Anglarna. 

22. De râättfärdiga  kommer 

säkerligen att befinna sig 1 

välbehag, 
I Djannah/Paradiset. 

23. Ρὰ utsmyckade troner där de 

sitter och ser. 
Ser ut ὄνου det som Allah har fôrberett fôr 

dem 1 Djannah/Paradiset. 

24. Du kan märka ett Ijus av 

belâtenhet i deras ansikten. 

25. De ska fà dricka rent 

forseglat vin, 

26. Vars eftersmak doftar mysk. 

Lât därfôr dem som tävlar med 

varandra dà tävla om detta! 

27. Samt àr det (vinet) blandat 

med Tasnim. 
Tasnim betonar hôghet, och är namnet pà 
en annan dryck 1 Djannah/Paradiset. 

28. En källa som de som fôrts 

nära [Allah] dricker ur. 

29. De som syndade brukade 

säkerligen skratta ât dem som 

trodde. 
Ι detta världsliga liv. 
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30. Och när de gick fôrbi dem 

sjorde de narr av dem genom att 

blinka ât varandra. 

31. Och nâr de âtervände till sitt 

eget folk âtervände de 

skimtsamma. 

32. Och πᾶν de sâg dem sa de: 

Dessa [människor| är säkerligen 

vilseledda! 

33. Men de hade inte skickats 

som vakare over dem. 

34. Sà 1 Dag skrattar istället de 

troende àt fornekarna. 

35. Ρὰ utsmyckade troner där de 

sitter och ser. 

36. Har dà inte fôrnekarna 

belônats fôr vad de brukade 

côra? 
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I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benâdande 

1. När himlen spricker, 

2. Och Iyssnar pà sin Herre, som 

den mäâste [lyda]. 

3. Och när jorden utjämnas, 

4. Och Kkastar upp sitt innehäll 

och blir tom. 
D.v.s. kastar upp de dôüda som begravts 1 
den. 

5. Och den [ocksà] lyssnar pa sin 

Herre, som den mâste [lyda]. 

6. Du människa! Du strävar san- 

nerligen fram emot din Herre 

med môda och du kommer att 

môta Honom. 
Med antingen goda eller onda gärningar 
som du gjort under din strävan. 

7. Vad beträffar den som dà fàr 

ta emot sin bok med hôger hand, 
Boken som innehäâller ens antecknade 

gärningar. 

8. Han ska dômas med en lâtt 

dom, 

9, Och àâtervända till sitt folk i 

clädie. 
I Djannah/Paradiset. 
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10. Men vad beträffar den som 

far ta emot sin bok bakom sin 

ΓΥΒΒ: 
D.v.s. med vänster hand, bakom ryggen. 

11. Han kommer att ropa efter 

[sin] forintelse, 

12. Och brinna i ett eldshav. 

13. Han befann sig sannerligen 

bland sitt folk i glädije. 
Under sitt världshiga liv. 

14. Han trodde verkligen att han 

aldrig skulle âtervända. 
Till Allah fôr att ställas infôr râtta. 

15. Jo! Hans Herre hôll honom 

säkerligen ständigt i [Sin] sikt. 

16. Sà Jag svär vid skymningens 

rôda ljus! 

17. Och natten och vad den 

omsluter! 
Med sitt môrker. 

18. Och mânen när den blir full! 

19. Att ni säkerligen ska färdas 

frân det ena tillstandet till det 

andra. 
Frân nivà till niv; frân att ha varit en droppe 
vätska, till en tjock blodklump, till en bit kôtt, 
sedan en fullkomlig människa, für att sedan 
(ὃ och âteruppstà infôr nästa liv. 

20. Men vad äâr det med dem, att 

de inte tror? 
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21. Och när Koranen reciteras Res Hu ΘΗ 

fôr dem gôr de inte i sudjüd. ταν 5 ] τ ῷ Δὲ EN 

Till Allah. Sudjûd: Att falla ned med an- 

siktet mot marken, här 1 dyrkan till Allah. 

22. Istället vägrar de som © RUENS 
fôrnekar [Sanningen/Islam] att 

tro. 

23. Och Allah vet bäst vad de ® Lee Ets 
dôljer inom sis. 

24. Meddela dem om ett pläg- É ane AR 

samt straff. 
Som väntar dessa fôrnekare. 

25. Men inte de som tror och gôr De Mrs il | 

rättfärdiga gärningar, for de ska € 

[ἃ en belôning utan ände. 
Djannah/Paradiset. 
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Sûrah al-Burûüdij 
(De mäktiga stjärnorna) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benädande 

1. Vid himlen med de mäktiga 

stjärnorna! 

2. Och den Utlovade Dagen! 
Âteruppständelsens Dag. 

3. Och vittnet och det bevittnade! 

4. Fôrdômda var gropens folk. 
Ett icketroende folk som grävde en grop 
där de brände alla troende människor 
bland sig. 

5. [Gropen] Med elden full av 

bränsle. 

6. Dà de satt ned kring den. 

7. Och de var själva vittnen till 

vad de gjorde mot de troende. 

8. Och de hade inget emot dem 

f‘rutom att de trodde pà Allah 

Den Allsmäktige, Den Prisade. 

9. [Han] Som himlarna och 

jordens rike tillhôr, och Allah är 

vittne till allting. 
Som händer och existerar. 

10. De som utsatte de troende 

mâännen och de troende kvinnorna 

for prôvningar och ej sedan 

6) AE GES 
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âtervände [till Allah] i ânger, de 

ska säkerligen fà Djahannams 

straff, ja de ska fà det brinnande 

straffet. 
Prôvningar: Dà de brände de troende 
bland sitt folk. Djahannam: Helvetets 
mest använda namn pà arabiska. 

11. [Men] De som tror och gôr 

rättfardiga gärningar, de ska 

säkerligen fà Trädgärdar med 

rinnande floder nedanfôr dem. 

Det kommer att vara den stora 

segern. 

12. Din Herres angrepp àr 

sannerligen stränçgt. 
Hans straff och hämnd. 

13. Det är sannerligen Han som 

päbôrjar och sedan âterställer. 
Skapelsen, sà som Han päbôürjat den. 

14. Och Han är Den Evist 

Fôrlâtande, Den Kärleksfulle, 

15. Tronens Âgare, Den Hedrade, 

16. Den som absolut gôr vad Han 

an vill. 

17. Har berättelsen om arméer- 

na nâtt dig? 

18. [Om] Faraon och Thamüd 

[folket]|"? 

19. Men de som fôrnekar 

[sanningen/Islam] fortsätter med 
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sin [ständiga] vägran att tro. 

20. Och Allah omfattar dem 

bakifran. 
Utan att de är medvetna om det, med Sitt 

allvetande och Sin makt, och de kan ald- 

rig undvika Honom. 

21. Detta ἂν dock en ärad Koran, 
Pâ arabiska: Qur'ân, som betyder "det 
som reciteras." 

22. [Skriven] Pà en Välbevarad 

Tavla. 
Pà arabiska: al-Lauh al-Mahfüûth, som 

finns hos Allah. 



I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benädande 

1. Vid himlen och den som 

kommer fram pà natten! 

2. Och vad kan fà dig att inse 

vad den som kommer fram pà 

natten är? 

3. [Det äàr] Stjärnan med sitt σο- 

nomträngande ljus. 
Som tränger igenom nattens môrker. 

4. Varje människa medfôljs 

säkerligen av en ôvervakare. 
Anglar som vaktar människorna och 
antecknar deras gärningar infôr 
Domedagen. 

5, Lât dà människan se vad hon 

har skapats fran. 

6. Hon har skapats frän en 

framvällande vätska. 

7. Som utgàr inifran ryggraden 

och brostkorgen. 

8. Han [Allah] âr sannerligen 

kapabel att Aterställa henne. 
Till liv fôr att dômas οἴου att hon dôtt. 

9. Den Dag dà allt hemligt ska 

cranskas. 
Det som människor dolt inom sig utav 
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gott eller ont. 

10. ἃ kommer hon varken att © »ἴ ER 

ha nâgon styrka eller hjälpare. ‘ 
Mot Allahs straff. 

11. γιά himlen, med  sitt ὦ ANA 
âterkommande regn! 

12. Och jorden, som delar sig! ὦ IE SE 
Dä växterna växer fram. 1 

“. D τ ἼΕΩ 56 
13. Den (Koranen) är © Les) 2. 

sannerligen ett avsôrande ord. 
Som avgôr mellan sanning och falskhet. 

14. Och den är inget skämt. 

15. De smider säkerligen en plan. (Ὁ SAS ee 
D.v.s. fornekarna; mot dig Muhammed " 
pu 3 ae Ai Le [ὉΓ att [γβόκα hindra san- 
ningen. 

16. Och Jag smider [ocksä| en © \X£ nf 
plan. 
Som gensvar pà f6rnekarna, att framhäva 
sanningen även om de ogillar det. 

17. Lât därfôr fôrnekarna vara, | © ὕστε ουλξ 35 

[och] ge dem lite tid. 
Och du Muhammed 1... 4e al kom- 
mer att [ἃ se vad Allah har fôrberett f6r 
dem. 



I Allahs Namn., Den Näderike, 

Den Benâdande 

1. Glorifiera din Herres Namn, 

Den Hôsste! 
D.v.s. upphô] Det ôver all mängguda- 
dyrkan och brister, sà som det passar 
Hans Storhet och Väldighet. 

2. Han som har skapat och 

sedan format. 
Skapelsen 1 dess bästa former. 

3. Och som mätt ut {allting| och 

sedan vâglett. 
Se 25:2 

4. Och som frambringat 

betesväxterna. 

5. Sedan gôr Han dem torra och 

morka. 

6. Vi ska Δί dig (Muhammed 

y le di Le.) recitera sà att du 

inte glôommer. 
Koranen. 

7. Fôrutom det Allah vill. 

Säkerligen vet Han bâde det som 

sûrs oppet och det som är doit. 
Utav människornas tal och handlingar. 

8. Och Vi ska underlätta vägen 

for dig till allt gott. 
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9. Sa päminn, ifall pâminnelsen 

kan ge nytta! 

10. Den som fruktar [Allah] 

kommer att bli formanad. 

11. Men den helt fordomde kom- 

mer att undvika den. 
Pâminnelsen. 

12. Han som ska brinna i den 

Storsta Elden. 

13. Sedan ska han varken dô 

däri eller leva. 

[Men] Den som renar sig 

själv har fôrvisso nâtt framgänc. 

15. Den som nâämner sin Herres 

Namn och utfôr [Salât]. 

16. Men ni fôredrar istället det 

världsliga livet, 

17. Fastän det efterkommande 

[livet| ar bâttre och 

längvarigare. 

18. Detta finns sannerligen 1 de 

tidigare skrifterna. 

19. Ibrâhims (Abrahams) och 

Μᾶς (Moses) skrifter. 
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Sûrah al-Ghâshiyah 
(Den Overväldigande) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, SES Ὁ 
Den Benâädande 

1. Har berättelsen om o ze a ts 

al-Ghâshiyah nâtt dig 

(Muhammed)? 

al-Ghâshiyah: Den Overväldigande, ett av 
Âteruppständelsens Dags namn, eftersom 
den ôverväldigar människorna med sin 
skräck. 

9 cd 

2. [Vissa] Ansikten kommer den Ὁ STE 
dagen att vara fôrnedrade, 

3. Utarbetade och uttrôttade. OL 

4, [Men] Kommer att brännas i ὦ LES 
en väldist het eld. 

5. De Ska [ἃ dricka ur en kokhet 

källa. 

6. De fâr ingen mat fôrutom frân eo Bros A 

en tagoig växt. 

7. Som varken ger näring eller ῷ FAR ΜΉ ΩΝ 

stillar hungern. 

8, [Men andra] Ansikten kommer eo ζρΐ XP 

den dagen att vara belätna. 

9. Nôjda med sin strävan, & ea 

10. 1 ett hôgt ligsgande Paradis. © ea 9 61 

11. Där kommer de ej att hôra Ὧν Lits EAN 
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ett enda onyttigt ord. 

12. Däri finns rinnande källor, 6 LG 

13. Samt finns där upphôjda τ SAS 

troner, 

14. Och framlagda koppar, D Koss arf 

15. Och kuddar {[placerade] DEFPONT 
i rader, 

16. Och utspridda mattor. ῷ RASE 

17. Att de (icketroende) inte baral ὃ CONS 
tittar pa kamelerna, hur de àr 

skapta. 

18. Och pà himlen, hur den Ἂν cet 

upphôits. 

19. Och pà bergen, hur de ställts di) 8 di 'ν 

ΠΡΡ. 
Och därmed stabiliserar jordytan. 

20. Och μὰ jorden, hur den ὦ LILI 5 (ds 

bretts ut. 
D.v.s. jordytan. 

21. δὰ pâminn! Ty du À 22 TA 
(Muhammed) ,_L,4 vu τ 

är blott en som pâminner. 

22. Du är inte en som kan tvinga co sn ες ἃ 
dem. 
Att tro. d.v.s. de icketroende. 

23. Fôrutom den som vänder sig ( ἘΠ fl 

bort och fôrnekar. 
Sanningen/Islam. 
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24. Fôr honom ska Allah straffa 

med det Storsta Straffet. 

25. Det äâr sannerligen till Oss de 

ska âtervända, 

26. Sedan är det sannerligen upp 

till Oss att dôma dem. 

EN / o Ars MA 

Q EL σ΄ 
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AIS {« 
σ΄ Χ», .. AY AS 

᾿ CG) Mr 
ΖΏΞ ΧΟ mt 

I Allahs Namn, Den Näâderike, SENS 

Den Benâidande 

1. Vid gryningsljuset! 8 ἐπ; 

2. Och de tio nätterna! © 5) ds 
De fôrsta tio dagarna och deras nâtter 1 
den Islamiska mänaden Dhul-Hidjah. 

3. Och det jämna och det udda © Na 
[antalet|! 

4. Och natten πᾶν den avlägsnar eo LAB 
sig! 
Med sitt môrker. 

5, Finns det inte i detta en Ed e Fed fs 

fôr den som har fôrständ”? 

6. Har du inte sett hur din Herre À LES ES 
handskades med 'Âd{folket]? 
‘Ads sôner vars stam uppkallades eîter 
'Ads far, [ram. 

7. Iram{[stammen] med pelarna. ὡ ASS) 
De var ett stort och starkt folk som hade 

sina hus uppbyggda pà stora pelare. 

8. Vars like aldrig fôrr hade à AE a 
skapats 1 länderna. 

9, Och Thamüd{folket| som hôgg ὦ MA SES 
ut stora stenblock i dalen. 
Fôr att bygga sina hus med. 

10. Och Faraon med pälarna. Ὁ ΕΠ ΠΕΣ 
Som det sägs att han straffade folk ρᾶ. 
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11. De {[stammar och folk] som 

ôverträdde 1 länderna. 
Overträdde Allahs lagar. 

12. Och spred mycket fordärv däri. 

13. Din Herre làät dàärfôr ett hart 

och smärtsamt straff drabba dem. 

14. Din Herre har säkerligen 

ständig uppsikt. 
Over skapelsen. 

15. Men vad beträffar människan, 

sa säger hon när hennes Herre 

prôvar henne genom att hedra 

henne och gôra hennes liv bekvämt: 

Min Herre har hedrat mis! 

16. Men πὲ Han prôvar henne 

med att begransa hennes 

tillgâängar sà säger hon: Min 

Herre har fôrnedrat mis! 

17. Nej! Men ni àr inte givmilda 

mot den faderlôse. 

18. Och inte heller uppmanar ni 

varandra att ge mat ât den fattige. 

19. Men ni slukar upp {andras 

andelar av] arven helt och hället. 
Ρὰ vilket sätt n1 än kan vare sig halâl eller 
harâm. 

20. Och ni älskar pengar med en 

enorm kärlek. 

ὦ HusEsi 

à σον 1 ss 7 és 

GLS ᾿φ δι RE 

΄ vu 

τ οὐκ LE ΒΠΡΟ ΟΣ ΣῈ Ξ JOUE ̓ 

δ5᾽) 422 Ji AUS NC Es 

cé 
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21. Sannerligen! Men näâr jorden 

krossas till smulor Ἵ 

skälvande omgângar. 

Ρὰ Domedagen. 

22. Och din Herre Kommer 

med änglarna [uppställda] 1 

rader. 
Ett av Allahs attribut är att Han kommer 
pàâ Domedagen, 88 som Han vill och sà 
som det passar Hans Storhet, fôr att dôma 
mellan skapelsen. Men hur Han kommer 
är fôr oss människor okänt och gär därfôr 
6] att beskriva. Se 42:11 

23. Samt ska Djahannam den 

Dagen fôras fram. Den Dagen 

kommer mâänniskan att minnas, 

men hur ska minnet dà kunna 

synna henne? 
Djahannam: Helvetets mest använda 
namn pà arabiska. 

24. Hon kommer att säga: Om 

jag bara hade fôrberett mig 

infôr mitt [nu eviga] liv! 
Med goda gärningar. 

25. Fôr den Dagen kommer ing- 

en att straffa [sà hârt] som Hans 

(Allahs) bestraffnins. 
Som Han ger dem som 6] lydde Honom 1 
detta Liv. 

26. Inte heller kommer nâgon att 

binda fast [sa hàärt|, som Hans 

bindnincg. 
Dâ Hans straffänglar binder fast dem som 

΄ Φ Ῥ 

© BE SES 

D 

τς τς: 

ζ 

τ RU LA oi ΄ 
TAXE AA REG 2 

TE Ξ 
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fôrnekat sanningen. 

27. O du belâtna själ! © EN ϑῴις 
Belâten med sin Herre och belôningen s 
Han fôrberett fôr de troende. 

΄ < æ 
fa -. à 28. Kom tillbaka till din Herre,| (Ὁ kdl 

nôjd och tillfredställd! 

29. Stis in bland Mina slavar! DUAL 
‘slavar' här: Rättfärdiga dyrkare. I Islam d 
betecknas alla människor, bäâde troende 

och icketroende, som Allahs slavar. 

30. Stig in i Mitt Paradis! CRETE 



Sûürah al-Balad 

(Staden) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, SENS, ΘῸ ὁ 

Den Benädande 

1. Jag svär vid den här staden! ὦ ὁπό, ss 
Mekka. 

στρ, ὦ «3 2. Och du (Muhammeduw ιν ὦ ec 
sale) âr boende i den här staden. 

3. Och [vid] fadern och hans © SAS 
avkomma! 
'fadern': Adam. 

4. Vi har fôrvisso  skapat o SGA A 
människan i [hennes| 

vedermôda. 
Hon môter ständigt svärigheter 1 sitt liv 
som hon bekämpar. Ε Ε 

5. Tror hon att ingen nägonsin 4 ἤλας κιξι 

ska kunna [ἃ makt ôver henne? : 
à SANS A RAD 

6. Hon säger [skrytande]: Jag ῷ ONCE) 
har slôsat stora summor pengar! 

7. Tror hon att ingen har sett ᾧ ae iezé 

henne? 

8. Har Vi inte gett henne tvà À EE À ir) 

Ôgon ? 

9. Och en tunga samt tvà ὦ is 
läppar”? 

10. Och Vi har klargjort für Δ ὥς ἈΠ 7.Χ.Ά5 

henne de tvà vägarna. 
Gott och ont. 
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11. Men hon skyndar sig inte att Ὁ LENS % 
träda fram pà den branta stigen. 

12. Och vad kan fà dig att inse © iii hi 
vad den branta stigen är? 

13. [Den 81] Att befria en slav. ᾧ χϑ dé 

14. Eller att skänka mat under ÉD Aer A3 

en dag av hungersnôd, 

15. Ât en faderlôs släkting. (Ὁ AA x 

16. Eller ât en fattig i behov. DETAIL OS 

17.  Samtidigt som hon pen , 12 a Ÿ 22) k GS SE 

(människan) är en av dem som Ô Aer ET 

tror och uppmanar varandra att 

ha talamod samt uppmanar va- 

randra att visa nd. 

ξ 
18. Dessa är den hôgra sidans €) A AS É 

folk. | 
De framgängsrika pà Domedagen. 

19. Men de som fürnekade Vâral ᾧὦ χε À AE, RE 

Tecken, de är den vänstra sidans 

folk. 
Tecken: Uppenbarade budskap. 

ART AE EVA 

20. En sluten eld kommer att Ô ἀρῆς 

omge dem. 
Se 104:6-8. 
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Sürah ash-Shams 

(Solen) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benädande 

1. Vid solen och dess 

formiddagsljus! 

2. Och mânen när den fôljer den 

(solen)! 

3. Och dagen när den gôr den 

synlig! 

4, Och natten när den skymmer den! 
Dä den gâtt ned. 

5. Och himlen och Han som 

byggt upp den! 

6. Och jorden och Han som brett 

ut den! 
D.v.s. gjort den vid och utbredd till ytan. 

7. Och själen och Han som 

fulländat den, 

8. Sedan hänvisat den till vad 

som är syndigt for den och vad 

som är gudfruktigt. 

9. Den som renar den (själen) 

har säkerligen nâtt framgäns. 

10. Men den som nedsätter den 

har säkerligen missiyckats. 
Nedsätter den med synd och olydnad till 
Allah. 

NT À A 

ὦ ess it 

ere 

© Li a, 
EP 

» 
. CIN 

τὰ 

ὦ RSS 

COAST 

À LS 
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11. Thamüd{folket| vägrade tro 

ρᾶ grund av sin ôverträdelse. 
Av Allahs lagar, som fôrmedlades till 
dem via Allahs sändebud Sälih. 

12. Dà den mest ondskefulle 

bland dem rusade fram. 
Fôr att representera sitt folk. 

13. Och Allahs sändebud (Sâlih) 

sa till dem: Akta er fôr att 

utsätta Allahs Kkamelsto for 

skada och hindra henne inte frän 

att dricka! 

14. Men de vägrade tro pà 

honom och slaktade henne, 5ἃ 

deras Herre fôrgjorde dem pà 

srund av deras synd och gjorde 

straffet lika [fôr dem 2114]. 

15. Och Han fruktar inte dess 

flid. 
Allah fruktar aldrig en f6ljd av nâgot Han 
gr. 

Ô CS ΄σ 3 5% LL 

PS je Es 

4, Ar tt of Ci 484% D X SONT 126 
ep 

DROITS Le + 

ὥς 1/725 χει 
ὦ μους 



I Allahs Namn, Den Nâäderike, 

Den Benâdande 

1. Vid natten πᾶν den täcker! 
Täcker skapelsen med sitt môrker. 

2. Och dagen när den gôr sig 

synlig! 
Med sitt skinande ljus. 

3. Och Den som skapat det 

manliga och det kvinnliga kônet! 

4. Era gärningar ΒΓ sannerligcen 

olikartade! 

5. Sà den som ger och fruktar, 
Skänker av sina ägodelar till de 1 behov 
och fruktar Allah genom att lyda Honom 
och hälla sig borta frân det Han f6rbjudit. 

6. Samt tror pà det Godaste. 
Belôningen 1 livet efter detta. 

7. For honom ska Vi underlâtta 

[vägen till] allt gott. 
Genom att en god gärning leder till en 
annan. 

8. Men den som snâlar och 

forsôker vara oberoende, 
Oberoende av Allah. 

9. Och vägrar tro pa det 

Godaste, 

10. Fôr honom ska Vi underlätta 

ῷ ÉKL > = O! 

2 

\ “»9 939 57? pc 

© SA ÈS 

ὦ EE 035 

\ ἥ »92} 32 PA ὩΣ Ὁ 

© Gal ae 
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[vägen till] ondskan. 
Genom att en ond gärning leder till en 
annan. Jfr. 6:110 

11. Och hans rikedom kommer 

6] att gagna honom när han 

faller [484]. 
Eller faller ned 1 Djahannam. 

12. Vägledningen àr sannerligen 

upp till Oss. 

13. Och Oss tillhôr sannerligen 

bâde det sista och det fôrsta. 
Av era tvà liv, livet här pà jorden och ert 
kommande liv efter dôden. 

14. Jag har därfôr varnat er fôr 

en flammande eld. 

15. Endast den som är helt 

fordomd ska brinna 1 den. 

16. Han som vâgrade tro och 

vände sig bort. 
Frân att lyda Allah. 

17. Men han som är hôpgst 

oudfruktig ska fôras längt bort 

frâän den. 

18. Den som ger utav sina 

ägodelar fôr att rena sig, 
Rena sin själ, sin religion samt sina 
världsliga rikedomar. 

19. Och οἱ har fôr avsikt att 

âterbetala en tjänst som nägon 

gjort honom, 

o LATE C5 

LP CAC) 

© LE 

ὦ ὁπ ϑνόδυ 
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20. Utan endast fôr sin Herres, o " Se SAR 

Den Hôsgstes, Ansiktes skull. 
D.v.s. 1 hopp om att [ἃ se Det 1 nästa liv 
efter att ha kommit till Paradiset, vilket är 

en belôning fôr de troende och rättfärdiga 
som Profeten Muhammed 4b-; aile ail Le 
har bekräftat. Men Allahs ansikte är inte 
likt vära ansikten och kan inte beskrivas, 

utan Det är sà som Det passar Hans 
Storhet. Se 42:11 

21. Och han kommer säkerligen ὧ LS 
att bli nôjd. 
Med den belôning han fär av Allah : 
Djannah/Paradiset fôr det han givit. 



“Ὁ 

I Allahs Namn, Den Nâderike, RENE) a) ὁ 
Den Benâdande 

LAN ὦ 

1. Vid f‘rmiddagen! à Rs 

2. Och natten när den stillsamt © 8 fc 
môrknar! 

3. Din Herre har varken ôvergett D ÉGALE 
dig eller hatat dig 

(Muhammed st: πὶ di Le ), 
Vilket pâstods av Muhammeds au Le 
sal fiender under ett längre uppehäll 

som skedde mellan uppenbarelserna av 

Koranen. 

LA 20 8 os. 2% 

4. Och livet efter detta är ὡς ANSE 
sannerligen bâttre fôr dig àân det 

tidigare. 

'det tidigare': Detta liv. 

5. Och din Herre ska med, À 9 DS περ ες; 

säkerhet ge dig [en belôning| sà 

att du blir helt nôjd. 

6. Fann Han dig inte faderlôs ὦ éCiIé 
och beskyddade dig”? 

7. Sa som Han fann dig δ ὡς σῷ 93 1553 

ovetande och vägledde dis. 
Ovetande om Koranen och Allahs lagar. 

Se 42:52 

8. Och Han fann dig fattig men Ἄ ἐξ 3.2.5: 

gjorde dig oberoende. 
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Oberoende av andra än Allah. 

9. Fôrtryck därfôr inte den 

faderlôse. 

10. Och stot inte heller bort den 

som ber dig om nâgot. 

11. Men berätta däremot ôppet 

om din Herres välgärningar. 
Som att Han gjort dig till Sin profet och 

uppenbarat Koranen till dig etc. Att 
berätta om Allahs välgärningar mot en är 1 

sig själv ett sätt att visa sin tacksamhet für 

dem. 
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Sürah ash-Sharh 

(Oppnandet) 

I Allahs Namn, Den Näâderike, 

Den Benâdande 

1. Har Vi inte ôppnat ditt brôst ât Chris 
αἷς (Muhammed 1,4 un Le )? 
D.v.s. gjort det brett, rymligt och 
välkomnande samt fyllt det med Islams 
lus. (Jfr ocksà med 6:125) 

2. Och tagit bort din bôrda frân ῷ ets 
dig, 

3. Som tyngde ρὲ din rygg? © AE Sci 

4. Och [har Vi inte] upphôjt ditt Ὁ ASE 
namn fôr dig? 
D.v.s. det nämns ständigt 1 samband med 
Allah 1 vittnesmälet som sägs 1 salât 
(bônen) och athân (bôneutropet) bla. 

5. Ty varje besvär fôljs © La, 2e 
säkerligen ὃν lättnad. 

6. Varje besvär fôljs säkerligen © Lu dé] 
av lättnad. 

7. Sà när du är färdig, sträva dâ D COLLE 
hârt. 
Färdig med dina världsliga syssel- 
sättningar, sträva dà härt med att ägna dig 
at dyrkan till Allah. 

8. Och vänd dig till din Herre i à ass 
hopp. 
Rena din avsikt infôr varje gärning och 
rikta endast dina ônskemäl till Honom. 
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Sûrah at-Tin 
(Fikonen) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benâädande 

1. Vid fikonen och oliverna! Ô LES os 

2. Och Sinai berget! À aus 

3. Och denna trygga stad! Ô ass 
Mekka. 

4. Vi har sannerligen skapat À ρος ἢ 
människan i den 858 

upprättstäende skapnaden. 

5. [Men] Sedan goôr Vi henne till 

den lägsta av de läga, 
Ι helveteselden, om hon inte lyder Allah 

och Hans sändebud. 

6. Fôrutom dem som tror och| CSS 
sûr râttfärdiga gärningar, for de Doi 

ska [ἃ en belôning utan ände. 
Evigt liv 1 Paradiset. 

7. Vad skulle dà fà  dig ὦ ER 

(människa) att vägra tro pa 

Gottgorelsen. 
Och ätervändandet till Allah, dà alla 

människor ska stà till svars fôr sina 

gärningar och belônas med gott eller ont 

fôr dem. 

8. Âr inte Allah den Rättvisaste ἂν SA LEA 

av domare? 



[πῇ AC 4e. \ LITE AL 
MDN LA Xe 
EX Σ SR ANS OA IE: 

Ï Allahs Namn, Den Nâderike, RNA (ὁ 

Den Benädande 

1. Recitera! I din Herres Namn, ὦ LS, ci Lil 
Han som skapat, 
Allt som existerar. 

2. Skapat människan frân en © dE 
klump tjockt blod. 

Φ Φ .. ἂν το. σ.ξ ré 

3. Recitera! Och din Herre är D 2551 
Den Givmildaste, 

4. Som lärt [hur man skriver] 

med pennan. 

5, Han har lärt mâänniskan vad 

hon 6] forut visste. 
Dessa fem verser var det fôrsta som up- 
penbarades till Muhammed 41, «εἰς ai Le, 
dà han befann sig 1 grottan pà berget Hirâ 
1 Mekka, under den natt som beskrivs 1 
nästa sûrah. 

6. Sannerligen! Människan gâr eo HAS ANSE 
verkligen fôr längt, 
I sin glädje, vildhet och arrogans. 

7. θὰ hon anser sig själv vara © So 
oberoende. 
Av Allah p.g.a. sin egendom. 

8. Âtervändandet är säkerligen © && \d5 016) 
till din Herre. 

9. Har du (Muhammed 4 1 
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ad ) sett han som hindrar, 
D.v.s. Abu Djahl, en av Profetens a Le 
ads farbrôder som utsatte honom fôr 
mycket trakasseri och fürtryck. 

10. En slav när han utfôr sin 

bon? 
En slav till Allah. 

11. Vad skulle du (Abu Djahl) 

tycka om han verkligen àäâr 

vägledd”? 

12. Eller beordrar gudsfruktan? 

13. Vad skulle du tycka om han 

vägrade tro och vände sig bort? 
Frän Sanningen/Islam. 

14. Inser han (Abu DjahDl) dà inte 

att Allah ser? 
Ser honom liksom allting annat. 

15. Sannerligen! Om han (Abu 

Djahl) inte slutar kommer Vi att 

creppa honom i hans pannlugs. 

16. En lôgnaktig och syndfull 

pannlugo. 

17. Lât honom sedan kalla pà 

sina släktingar. 

18.Vi ska kalla pà straffänglarna. 

19. Sannerligen! Men lyd honom 

6]. utan fall ned i dyrkan och sôk 

dig allt närmare [Allah]. 

© ds O Es) 

ὦ AE LE 



Sürah 97 al-Qadr 

Sürah Al-Qadr 

(Arans Natt) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Vi har sannerligen sänt ned 

den (Koranen) under ÂÀrans 

Natt. 
En av de sista [10 nätterna 1 mânaden 

Ramadan. 

2. Och vad kan fà dig att inse 

vad Ârans Natt är? 

3. Ârans Natt är bättre än tusen 

mänader. 
ΑΙ dyrka Allah under Ârans Natt är värt 
mer än att dyrka Honom 1 tusen mänader 
som inte omfattar denna natt. 

4, Under den (Natten) kommer 

änglarna och ar-rüh ned ἰ 

mängfald, med sin Herres 

tillâtelse, tillsammans med varje 

beslut. 
Som Allah har fastställt, om vad som ska 

ske under hela det kommande àret, se 

44:4. Ar-rûh: ängeln Djibril. 

S. Den ἃ“ full av frid ända till 

cryningens framkomst. 

Del 30 54 |‘: 

ὦ NÉ GA 



Sûrah al-Bayyinah 
(Det klara beviset) 

Ι Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benädande 

1. De som fôrnekade [Sanningen/ 

Islam] bland Bokens folk och 

mängoudadyrkarna skulle aldrig 

ha upphôrt fôorrän det klara 

beviset kom till dem. 
Upphôrt med sin misstro. Det Kklara 
beviset: Koranen. Bokens folk: Judar och 
Kristna. 

2. Ett sändebud frân Allah som 

reciterar renade skrifter, 

3. Som innehäller rättvisa [och 

uppriktiga] texter. 

D.v.s. rättvisa befallningar och sannings- 

enlig information. 

4. Och de som gavs Boken split- 

trade inte upp sig [1 olika sekter] 

forrän efter det att det klara 

beviset kom till dem. 
D.v.s. sanningen som fanns 1 deras 
uppenbarade bôcker. 

5. Och de blev inte beordrade 

med annat ὅπ att dyrka Allah 

och endast utôva sin religion fôr 

Honom som Hunafâ, och att 

etablera Salât samt att betala 

Zakât och detta är den 

uppriktiga religionen. 
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Hunafâ: plural av ordet Hanîf som 
betecknar en som vänder sig bort frän all 
mänggudadyrkan till att endast dyrka 
Allah. Salât: De regelbundna bünerna. 
Zakât: Allmosorna till de fattiga. 

6. De som fôrnekar [Sanningen/ 

Islam] bland Bokens folk 

och mängoeudadyrkarna ska 

säkerligen fôrbli eviga i Djahan- 

nams eld. De äâr de värsta av alla 

skapade varelser. 
Djahannam: Helvetets mest använda 
namn pà arabiska. 

7. [Medan] De som tror och gôr 

râttfärdiga gärningar, De àâr de 

bästa av alla skapade varelser. 

8. Deras belôning hos deras 

Herre kommer att vara Eviga 

Trädgärdar med rinnande floder 

nedanfôr dem. De kommer att 

fôrbli eviga däri fôr alltid. Allah 

är nôjd med dem och de kommer 

att vara nôjda med Honom. 

Detta är for den som fruktar sin 

Herre. 

a C- τὼ 
γ»-“ 

no \ 
o 

-----.- 
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Sûrah az-Zalzalah A D 
? CE Y < ) 

(J ordskalvet) Er ᾿ DX Ὁ “΄ ΣΧ CRC ὦ 1 

I Allahs Namn, Den Nâderike, SNS, 3 
Den Benädande 

1. När hela Jorden skakar i sitt eo OEM 
jordskalv. 

2. Och Jorden kastar upp sina Ὁ GE LÉ ossi, 
bôrdor. 
D.v.s. De dôda som begravts 1 den. 

3. Och människan säger: Vad ὦ Qué 
händer med den? 

22 “τῇ #7? :- 

4. Den Dagen kommer den att Ως ἰὐχθλ δ 
berâtta om vad den bevittnat, 
Av varje människas handlingar ρὰ den. 

5. Fôr din Herre har beordrat GS ob 

den [med detta|. 

6. Den Dagen ska människorna| OA rie ὥθλσλος 
träda fram 1 skingrade skaror 

for att se alla sina gärningar. 

7. δὲ den som gôr [58 lite som] en OS RSS 

liten myras vikt av gott kommer 

att se det, 
Den Dagen. 

Te 

8. Och den som gôr [58 lite som| OS δ 3. 5) sa Gi σι 9 

en dliten myras vikt av ont 

kommer att se det. 
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Sûrah al-'Âdiyât 
(De galloperande hästarna) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Vid de galopperande hästarna πε 
som frustar, 
Dà de skickas ut 1 strid och andvänds 1 
Allahs väg, d.v.s. für Allahs skull. 

. τ 7. si 
2. Och skapar gnistor, ῷ ὥς ς 2) TE 
När deras hästskor slär emot stenarna pà 
marken. 

ο Φ Φ Φ le] PA > 9 “ μῇ . (té 

3. Dà de blir ridna till anfall pâ ῷ δος κοῦ 

morgonen. 

4. Och som virvlar upp E Lea GE 
dammoln, 

5. Medan de tränger in mitt 

bland fienderna. 
Ρὰ slagfältet. 

6. Människan är sannerligen e SSATNNE) 

väldigt otacksam mot sin Herre. 

7. Och sannerligsen är hon själv © Lea ls 
vittne till det. 
Vilket framstär frân hennes tal och hand- 

lingar. 

ee . @ TK À “ 

8. Dessutom är hon sannerligen OLA ἢν 

vâäldsam i sin kärlek till rikedom. 

9. Inser hon inte, nàr gravarnas 

innehäll spills ut, 

10. Och det som funnits inom o HAN 2295 



Sürah 100 al- 'Âdiyât Del 30] 59 

brôsten avslôjas, 
Det som folk dolt inom sig. 

Fe s >| Jo δι! δ) 

11. Att den dagen är [och ν81] (ὃ L'EST ETN 

deras Herre sakerligen väl 

medveten om dem. 
Och deras gärningar, goda säväl som 
onda, under deras liv ρὰ jorden. 
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Sürah al-Qâri'ah 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benädande 

1. al-Qâri'ah! ὦ LL 
Ett av Domedagens namn som betonar ett 
plôtsligt brakande tilislag. 

2. Vad är al-Qâri'ah? à λεϊε 

3. Och vad kan fà dig att inse Ô ἀξ αὐ: 

vad al-Qâri'ah är? 

4, [Det är| Den Dag dà se JAK 55 
människorna kommer att vara 3, 

som  kringspridda  flygande - a) 

insekter. 

5. Och bergen kommer att bli 

som borstad ull. 
Som bôrjat bli sliten och sônderriven. 

6. Sa vad beträffar den vars vâg © As AE 

ἀἃ är tungt belastad, 
Med goda gärningar som üverväger de 
onda. 

7. Han kommer att finna sig τ» PAUSE 

själv i ett belâtet liv. 
I Paradiset. 

8. Men den vars väg är fôr lätt © 4 JRCAS RES 

belastad, 
De onda gärningarna ôverväger de goda. 

9. Han ska falla ned med 

huvudet fôre 1 al-HAâwiah. 
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Ett av helvetets namn som betonar djuphet. 

10. Och vad kan fà dig att inse Ὁ ταῦ τ: 
vad det är? 

11. [Det är] En väldigt het eld. ας 
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À À CASTRES SFR) 
Sûürah at-Takâthur JAP Rues τς £ 

“. KE ι δι NS ἃ (Den gemensamma tävlan) Ste 1 δ PEU Gr 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Den gemensamma tävlan om ἂν SCENR δ 

att utôka era fôrmôgenheter 

distraherar er. 
Frân att sträva efter framgäng 1 Nästa Liv. 

2. Fram till det att ni besôkt © HAS és 
oravarna. 
Dä n1 dôtt och begravts 1 dem. 

3. Sannerligen! Ni ska fà veta! D ASSIS 

4. Igen, sannerligen! Ni ska [ἃ αὐτός τ. 
veta! 

5. Sannerligen! Om ni baralC τσ τ ἘΞ CE 
visste med ôvertygande kunskap, 
δὰ hade n1 inte lätit er bli distraherade. 

6. [Att] Ni säkerligen ska [ἃ se O ad SIA 
den Djupa Elden. 

τῷ -. "415: 

7. Sedan ska ni säkerligen [ἃ se τ» οὐ ΟΣ 5 

den med era egna ôgons 

ôvertygelse. 

8. Sedan kommer ni säkerligen Ὁ κα νος» ETS 

[ocksä| att frâgas, den Dagen, 

om ert välbehas. 
D.v.s. vad n1 har gjort fôr att tacka Allah 
fôr det. 
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Sûrah al-'Asr 
(Den fôrbigäende tiden) 

Del 30) 63 |: Ve κ 5} 8). 

-- 
ὶῬ)ἀ. 222-52 

- = ns eu — D SM PE TT 
“ ΞΟ A W « an! 

ΓΞ ΞΕ ΣΕ 7 ee LIL SA = LAN 

Ὁ) } Ρ OA ET ER νυ CARDIO) nu v NCA IR } \t f LA ἧς 2) à .», AN SA Ν 73) a {4 L 4 

ACL Ÿ/ “ - SN 
AN ᾿ Ὗ fi IS ‘ \ ἊΝ » νι . 

Κα! ὠὰ Νὴ RAT) UT ai (OZ FI CMS | 
LAN ΑΞ <E, S RONA ἦν 

RER NN nn 

I Allahs Namn, Den Näâderike, 

Den Benâdande 

1. Vid [den fôrbigaende] Tiden! 
Vari människans handlingar av gott och 
ont utfôrs. 

2. Maänniskan àr 

forlorad. 
Pâ väg mot sin undergäng. 

sannerligen 

3. Fôrutom de som Tror och gôr 

rättfärdiga gärningar, och 

uppmanar varandra att anta 

Sanningen  samt  uppmanar 

varandra att ha tàälamod. 

‘anta Sanningen': Ta till sig och lyda 

Allahs beordringar. 

» νι 

ὦ AS AN τοῖν» 



I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benâdande 

1. Ett hàârt straff ska môta varje 

baktalare och felfinnare! 

2. Som samlilat massor med 

pengar och hällit räkning μὰ 

dem. 
Ι sin girighet och snälhet. 

3. Han tror att hans pengar har 

σοί honom evigt liv. 
Ι denna värld. 

4. ΝΕ]! Fôr han kommer att 

slängas in 1 al-Hutamabh. 
Ett av Helvetets namn som betonar att 

krossa, eftersom det krossar sina invänare. 

5. Och vad kan fà dig att inse 

vad al-Hutamabh 8217 

[Det är] Allahs flammande 

Eld, 

7. Som brâänner ända in 1 [4655 

invänares| hjärtan. 

8. Den kommer säkerligen att 

vara sluten kring dem. 

9. I [den finns] utspridda pelare. 
Som dess invânare straffas med. 

à EE Laits 



Sûrah 105 81-Ὲ8}] Del30| 65 ["*:5# 

Sürah al-Fîil a y Le a; = 
NS lt, 

(Elefanten) SAS ss NT 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benâdande 

1. Har du (Muhammed «1 Art 5 Je ESA 
ds de) inte fatt veta hur din à Lt 

Herre handskades med elefan- 

tens folk? 
Etiopiern Abraha och hans armé som hade 
fôr avsikt att fôrstôra Ka'ban 1 Mekka med 
hJälp av en stor elefant, under det ἂγ Pro- 
feten Muhammed ble ai Le fôddes. 

2. Gjorde Han inte deras onda © MERE JE 
plan vilseledd'”? 

3. Och Han skickade svärmar av © A AT 
faglar i f6ljd mot dem, 

4. Som slängde hârda lerstenar eo Musee) 

ôver dem. ΄ 

5, δὲ lät Han dem bli som 

[rester av] uppâten säd. 

cp 

ee 
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Sûrah Quraish JU LS SLLTAU NA 
(Quraishstammen) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, SES, ΘῈ ὦ 

Den Benâdande 

1. Hur fôrvänande är det inte att eo τι at 
Quraish{stammen] samlas, 
Och enas 1 sin hemstad Mekka 1 fred och 
trygghet. Quraish: Den stam som Profeten 
Muhammed +; ae ai Le var frâän och 

som utgjorde Mekkas invänare pâ hans 
tid. 

2. δὰ som de är samlade, [enade! À 295 ENS, ; ὍΝ] 

och trygga] under bâde sina 

vinter- och sommarfärder. 
Till Yemen pà vintrarna och till Syrien pà 
somrarna, p.g.a. handel som var deras 
ἅτ! ρα vana samt levnadsbehov. 

3. Lât dem därfôr endast dyrka ον κέν LE 
detta Husets Herre. 
D.v.s. Allah. Huset: Ka'ban 1 Mekka som 

forst byggdes av Ibrâhîm och hans son 

Ismâ'il (Ismael). Se 2:127. 

4. Han som fôrsürjide dem däâ de! : 42155 Zee Pre | 
led av hunger och gav dem Φ LE 

trygghet dà de var i fara. 
Se ocksà 2:126 och 16:112-114. 
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ῃ ΔΙῸ TRE 
Sûürah al-Ma'ün 

, VA ΩΝ, 

(Smâtjänsterna) QUE 2 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Har du sett han som vägrar ὦ ALI cles 

tro pà Gottsôrelsen? 
Och  ätervändandet till Allah, dà 

mänskligheten ska stà till svars fôr sina 
gärningar och belônas med gott eller ont 

fôr dem. 

2. Für ἀεί är han som fôrtrycker à & ge SN AE 

den faderlôse. 

3. Och han uppmanar inte heller| ὦ KE ἡ ; 
att ge mat ât den fattige. 

4, Men ett hârt straff ska môta O LAS 

dem som gôr Salt, 
Den obligatoriska bünen/dyrkan som 

utfôrs fem gänger om dagen. Denna vers 
mäâste läsas 1 samband med den fôljande. 

5. Dem som inte utfôr sina Salât | 

vid dess râtta tidpunkter. 

6. Dem som bara vill synas, © Gien 
Genom att utfôra sina goda gärningar 
framfôr folk fôr att fà deras berôm och 
inte enbart fôr Allahs skull. 

7. Och nekar folk smâtjänsterna. © SELNGASS 
Som att läna ut en skäl, hink eller en ham- 

mare etc. trots att dessa sedan âterlämnas. 
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Sûrah al-Kawthar : 

I Allahs Namn, Den Nâäderike, 

Den Benâdande 

1. Vi har sannerligen gett dig 

al-Kawthar. 
Namnet pà en flod 1 Paradiset. 

2. Be därfor till din Herre och 

slakta. 
Be 1 tacksamhet och slakta endast dina 

offer for Honom och 1 Hans Namn. 

3. Fôr din hatiske fiende ὃ Γ 

säkerligen den som äâr avklippt. 
Frân att minnas och nämnas 1 framtiden, som 

fornekarna sa om Profeten Muhammed 
gts ; de at Le eftersom alla hans sôner 
dog 1 spädbarnsälder. 

4 

δου 13 
ed 
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Sûürah al-Kâfirûn 
(Fôrnekarna) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benäâdande 

1. Säg: Hôr, ni Kâfirûn! Dose 
Kâfirün: Plural av ordet Käâfir, som 

betyder fôrnekare, d.v.s. den som dôljer 
eller vägrar erkänna Sanningen/Islam och 
därmed fôrnekar den. Det är ocksà 
motsatsen till ordet Muslim (en som 
accepterat Sanningen/Islam 1 sitt liv och 
underkastar sig Allah och Hans vilja) och 
används därmed generellt fôr att benämna 
en ickemuslim, vare sig denna är Jude, 
Kristen, mänggudadyrkare eller ateist etc. 

2. Jag dyrkar inte det som ni ED 012 SE AE 
dyrkar. 

3. Och inte heller dyrkar ni Den ΟὟ ΥΩ 
som jag dyrkar. 

4. Och jag kommer inte att À PERS 
dyrka det som ni har dyrkat. 

5. Och ni kommer inte heller att 

dyrka Den som jag dyrkar. 

6. Ni har er religion och jag har © dre DE Q 

min Religion. 
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Sûrah an-Nasr 
(Hjälpen) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benâdande 

1. När Allahs Hjälp kommer,| © 253 τὶ 5: 
tillsammans med Erôvringen, 
Till dig Muhammed 4; te all Le 
D.v.s. erdvringen av Mekka med dess 
icketroende invänare som fôrdrev honom 
därifran. 

τὸ rt ψ- \TS Ἢ - Fu 

2. Och du ser människorna | lc 60 τὰς: 10 2.1.5 

ôvergà till Allahs Religion i Pr 

enorma mängder. 

3. Glorifiera dà din Herre med| &le;2 
lovprisningar och be Honom om 

fôrlâtelse. Säkerligen är Han 

ständigt forlätande. 
Mot de troende som vänder sig till 
Honom 1 dyrkan och bôün. 

citer 



Sürah al-Masad 
(Det flâtade repet) 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benâidande 

1. Μὲ Abu Lahabs bâda händer 

forstôras, och han är säkerligen 

forstôrd. 
En av Profetens 3 aie at Le farbrôder 

som utsatte honom fôr mycket trakasseri 
och fôrtryck. 

2. Varken hans rikedom eller 

hans sôner kommer att gynna 

honom. 
Ρὰ Domedagen. 

3. Han ska brinna i en Eld med 

flammande lâgor, 

4. Medan hans fru bär pà dess 

ved. 
Hon deltog ocksä, tillsammans med sin 
man, 1 att trakassera Profeten 3; ae au Le 

och fôrsôkte utsätta honom fôr skada. 

5, Runt sin hals har hon ett flätat 

rep av eld. 

à SG ACL EC 

(D ον ES nee 

eo LENS Poe 

ss CE or . 



Sûürah al-Ikhlâs 
(Den rena tron) 

I Allahs Namn, Den Nâderike, 

Den Benäâdande 

1. Sâg: Han äâr Allah, [och Han 

ar| En. 

D.v.s. Unik, utan like eller partner. 

2. Allah är Den Evige. 
Den oberoende Herren, som skapelsen 
vänder sig till dà de är 1 behov och nôüd, 
och som varken äter eller dricker. 

3. Han har inte avlat och inte 

heller är Han fodd, 
Se ocksa 6:101 

4. Och ἀεί finns ingen [och inget] 

som är Honom lik. 
Eller kan jämfôras med honom. Se 42:11 
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À & DE 7/1 = ; TX 

Sûrah al-Falaq AUS ts. RS AR 
es VA NN (Gryningen) RRQ EPP NS 

I Allahs Namn, Den Näderike, 

Den Benädande 

1. Säg: Jag tar skydd hos o LASER 
cryningens Herre, 

2. Mot ondskan i det som Han ὦ LÉ 
har skapat. 

3. Och mot ondskan i natten när o LE os 

den môrknar, 

4. Och mot ondskan hos dem Ὁ MA ces 

som bläser [och spottar] pa 

knutarna, 
D.v.s. magikerna dà de  praktiserar 
häxkonst och magi. 

5, Och mot den avundsammes 

ondska nâr han avundas. 
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Sûürah an-Nûâs 
(Människorna) 

I Allahs Namn Den Näderike, 

Den Benâidande 

1. Säg: Jag tar skydd hos D οἵ STAR 
människornas Herre, 

2. Människornas Konung, © w : ἴω 

3. Människornas Gud. Ô οἵ (ail 

4. Mot den fôrrädiske frestarens eo rer 

ondska, 
D.v.s. Shaitäns/Satans ondska. 

5, Han som  viskar  inom 

människornas brôst, 

6. Bland bâde Djinnerna och Ô AGE di Se 
människorna. 
Dyjinner är osynliga varelser som Allah 
har skapat frân eld, och liksom människan 

har de fri vilja och hälls ansvariga fôr sina 
gärmingar. Se 55:15 och sûrah al-Djinn. 
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