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1. Al-Fatiha – Nyitás 
 

1. A Mindenható és Könyörületes Allah nevében. 
2. Dicsőség Allahnak, a Világok Urának; 
3. A Mindenhatónak és Könyörületesnek; 
4. A Végítélet Napja Birtokosának 
5. Hozzád imádkozunk, és Hozzád fordulunk menedékért, 
6. Azoknak ösvényére, kiket Te kegyedben részesítesz, mely nem azoké, kik kiérdemlik haragod, és nem az 

eltévelygőké. 
 
 

2. Al-Baqara – Tehén 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Mim. 
2. Ez az Írás, semmi kétség: Útmutatás az őrizkedőknek. 
3. Kik hiszik a Láthatatlant, 
4. Megtartják az imát, s mindabból, mit Mi nékik adtunk, áldoznak. 
5. Ezek ők, kik Uruk Útmutatása szerint cselekszenek, ezek ők, kik boldogulnak. 
6. Kik hitetlenek, mindegy számukra, hogy intetted őket vagy sem, nem hisznek. 
7. Allah pecsétet tett szívükre, hallásukra, látásukra hályogot küldött, osztályrészük hatalmas szenvedés. 
8. Az emberek közt, kik mondják: Hiszünk Allahban, az Ítélet Napjában, s ők nem hisznek. 
9. Meg szándékozzák téveszteni Allahot és azokat, kik hisznek, de nem tévesztik meg, csak saját magukat, 

s ők nem érzik! 
10. Szívükben betegség honol, s Allah gyarapítja őket betegségben. Járandóságuk a fájdalmas szenvedés 

mindazért, mit meghazudtoltak. 
11. Midőn mondva van nékik: Ne rontsatok a földön, mondják: „Mi vagyunk a jótevők!” 
12. Hanem ők valójában a megrontók, de nem érzik. 
13. Midőn mondva van nékik: „Higgyetek, ahogy az emberek hisznek!”. Mondják: „Higgyünk-e, ahogy a 

félkegyelműek hisznek?” Hanem ők valójában a félkegyelműek, de nem tudják. 
14. Midőn találkoznak olyanokkal, kik hisznek, mondják: „Hiszünk!” S midőn félrevonulnak ördögeikhez, 

mondják: „Mi veletek vagyunk! Mert bizony mi vagyunk a csúfot űzők.” 
15. Allah űz csúfot belőlük, meghagyván őket zsarnokságukban vakon. 
16. Azok, kik az Útmutatást eltévelyedésre váltották, üzletük nem jövedelmez, és nem vezettetnek (a helyes 

úton), 
17. Ők olyanok, mint aki tüzet gyújt, s midőn megvilágítja, mi körülötte van, Allah kioltja világosságukat, 

sötétben hagyva őket, (ahol) nem látnak. 
18. Süketség, némaság, vakság, s ők nem térnek vissza (a helyes útra). 
19. Vagy mint az égből kitörő vihar, benne sötétség, mennydörgés, villámlás. Ők ujjaikat a füleikre helyezik 

a mennydörgéstől, félik a halált. Allah körbeveszi a hitetleneket! 
20. A villámlás majdhogynem elragadja látásukat. Minden, ami megvilágosodik számukra, mennek felé, s 

midőn (újból) rájuk borul a sötétség, megállnak. Ha Allah akarná, elvenné hallásukat, s látásukat. Mert 
bizony Allah Mindenre Képes! 

21. Ó, emberek! Szolgáljátok Uratokat, Ki titeket teremtett, s azokat, kik előttetek (voltak), hátha tán 
őrizkedtek; 

22. Aki megtette számotokra a Földet nyugvóhelyül, az Eget boltozatul, az Égből vizet bocsájtott le, mellyel 
gyümölcsöket hozott elő, gondoskodásul néktek. Hát ne állítsatok Allahnak vetélytársakat, s ti tudjátok 
(az igazat). 

23. Ha kétségetek lenne arról, hogy mit nyilatkoztattunk ki szolgálónknak, úgy hozzatok el ilyen Szúrát, s 
hívjátok Allahon kívüli tanúitokat, ha igazak vagytok. 
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24. Ha nem teszitek – és sohasem tudjátok megtenni –, úgy óvakodjatok a Pokoltól, melynek tüzelői az 
emberek és kövek, s a hitetleneknek készíttetett elő. 

25. Hirdesd (Ó, Mohammed) azoknak kik hisznek és jókat cselekednek: Övék az Égi Kertek, mely alatt folyók 
futnak. Ahányszor megajándékoztatnak gyümölcseiből (Égi) gondviselésként, mondják: „Ez az, mi 
nékünk azelőtt (a földön) megadatott.” S azonképpen adatik most. Szeplőtelen pár várja ott őket, ahol 
ők halhatatlanok. 

26. Lám! Allah nem szégyell példát vetni, akár hangyányi legyen az, vagy mi efölött. Hanem kik hisznek, 
tudják, hogy az Igaz az Úrtól való. De akik tagadnak, mondják: „Allah mit akar ezzel a példával?” Eltévelyít 
vele sokakat, és helyes irányba vezet vele sokakat; de nem tévelyíti el azzal, csak a züllötteket, – 

27. Kik megszegik Allah törvényét a Vele kötött szövetség után, kik meggátolják Allah elrendeléseinek 
bekövetkezését, és megrontók a földön. Ők a vesztesek. 

28. Hogy tagadjátok Allahot, midőn halottak voltatok, s életre keltett, majd elmúltatok Általa, majd (újra) 
felélesztett titeket, majd Hozzá tértek meg? 

29. Ő az, Aki megteremtett nektek mindent, ami a Földön van, majd az Ég felé fordult, és megmintázta a hét 
Égboltot. Ő a Mindenek Tudója. 

30. Midőn Urad az angyalokhoz szólt: „Bizony én helytartót teszek meg a Földön.” Mondták: „Megteszel-e 
ott olyat, ki ront rajta, ontja a vért, miközben mi Dicsőségedet zengjük, és Szentnek illetünk?” Mondá 
(az Úr): „Én tudom azt, amit ti nem tudtok.” 

31. Megtanította (az Úr) Ádámnak minden (dolog) nevét, majd bemutatta ezeket az angyaloknak, s így szólt: 
„Közöljétek Velem e neveket, ha igazak vagytok!” 

32. Mondák: „Légy Dicső! Nincs nékünk tudásunk, csak az, mit Te tanítottál nekünk. Te vagy a Mindentudó, 
a Bölcs.” 

33. Mondá (az Úr): „Ó, Ádám! Közöld velük neveiket!” Midőn közölte a neveket így szólt (az Úr): „Nem 
mondtam-e néktek, hogy ismerem az Egek és Föld titkait, tudom, mit kitártok, s mit elfedtek?” 

34. Mondánk az Angyaloknak: „Boruljatok le Ádámnak.” Ők leborultak, kivéve Ibliszt, aki daccal 
szembeszegült és hitetlenné lett. 

35. Mondánk: „Ó, Ádám! Lakozz te és párod az Égi Kertben; táplálkozzatok belőle szabadon, akaratotok 
szerint. De ne közeledjetek ehhez a fához, mert elkárhozottak lesztek.” 

36. Botlásra késztette őket a Sátán, és kiűzette őket abból, amiben voltak. Így szóltunk: „Szálljatok alá, egyik 
a másikának ellensége! Számotokra a Földön van lakóhely és gondoskodás egy időre.” 

37. Befogadta Ádám Urától a szavakat, s Ő megenyhült iránta. Mert Ő a Megenyhülő, a Könyörületes. 
38. Mondtuk: „Szálljatok alá innen mindnyájan; s ha majd eljön nektek Tőlem az Útmutatás, akik követik 

Útmutatásomat, számukra nincs félelem, s nem bánkódnak.” 
39. „Kik nem hisznek, meghazudtolják kinyilatkoztatásainkat, azok a Pokol csapata, s itt ők mindörökkön 

lesznek.” 
40. Ó, Izrael fiai! Emlékezzetek kegyemre, amely kegyemben részesültetek, és tartsátok meg szövetségemet, 

azonképpen tartom szövetségeteket, és féljetek Engem. 
41. Higgyétek, amit kinyilatkoztattam, megerősítve azt, mi veletek van (Írás), és ne legyetek ennek első 

tagadói. Ne váltsátok aprópénzre Áyáimat, s Engem számontartsatok. 
42. Ne öltöztessétek át az igazat hamisba, elhallgatva az igazat, s ti tudjátok azt. 
43. Tartsátok meg az imát, adjatok kötelező alamizsnát, és térdeljetek a térdeplőkkel. 
44. Megparancsoljátok-e az embereknek az egyenességet, és magatokról megfeledkeztek, miközben az Írást 

olvassátok? Hát nem éritek fel ésszel? 
45. Keressetek menedéket az állhatatosságban és imában; valóban ez nagy (próbatétel), kivéve az 

alázatosoknak, – 
46. Kik hiszik, hogy találkozójuk van Urukkal, s hogy ők Hozzá térnek meg. 
47. Ó, Izrael fiai! Emlékezzetek kegyemre, mely kegyben részesültetek, s hogy kiváltságosaim voltatok 

mindenek felett. 
48. Őrizkedjetek a Naptól, mikor nem juttatja a lélek semmilyen előnyhöz a (másik) lelket, nem fogadtatik 

el tőle kárpótlás, nem vétetik tőle elégtétel, és senki nem fogja pártjukat. 
49. Megszabadítottunk titeket a Fáraó nemzetségétől, kik rettegett szenvedéssel sújtottak le rátok, 

lemészárolták fiaitokat, megszégyenítették asszonyaitokat. S ebben bizony, a hatalmas próbatétel 
Uratoktól. 
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50. Midőn szétválasztottuk néktek a tengert, és megmenekítettünk titeket, vízbe fullasztottuk a Fáraó 
nemzetségét, s ti ezt láttátok. 

51. Midőn kijelöltünk Mózesnek negyven éjt, majd a borjút vettétek, ami után mentetek, s elkárhoztatok. 
52. Majd megbocsájtottunk nektek ezután, hátha tán hálát adtok. 
53. Mózesnek adományoztuk az Írást és az Ismérveket, hátha tán jó útra tértek. 
54. Mondá Mózes az ő népének: „Ó, nép! Elkárhoztattátok magatokat, miáltal a borjút vettétek. Bánjátok 

meg Teremtőtöknek, és öljétek meg magatokat, ezáltal jobb néktek a Teremtőtöknél. Majd Ő 
megenyhült irántatok. Mert bizony Ő a Megenyhülő, a Könyörületes. 

55. Midőn mondtátok: „Ó, Mózes! Nem hiszünk neked addig, míg nem látjuk Allahot nyilvánvalóan”, majd 
lesújtott rátok a villám, és ti láttátok. 

56. Majd Mi feltámasztottunk titeket halálotok után, hátha tán hálát adtok. 
57. Árnyékot bocsátottunk rátok a fellegekkel, leküldtük néktek a mannát és a fürjeket (mondván): „Egyetek 

mindabból a jóból, mit néktek nyújtottunk”. Ők nem szorítottak kárhozatra Minket, hanem magukat 
kárhoztatták el. 

58. Midőn mondtuk: „Térjetek be ebbe a faluba, és egyetek belőle akaratotok szerint szabadon. De a kapun 
leborulva menjetek be, és mondjátok a Bűnbánat szavait! Mi megbocsájtjuk vétkeiteket, és gyarapítjuk 
a jótét lelkek számát.” 

59. Akik letértek az útról, megváltoztatták a mondást mássá, mint ami mondva volt nékik, és Mi az 
elkárhozottakra bocsátottuk az ég haragját, miáltal ők a gaztevők. 

60. Midőn Mózes vízért esdekelt népének, mondánk: „Üsd botoddal a sziklát.” Kifakadt abból tizenkét patak, 
és megtudta minden törzs a maga ivóhelyét. Egyétek és igyátok, mit Allah adott, és ne züllesszetek a 
Földön megrontókként. 

61. Mondtátok: „Ó, Mózes! Nem nyughatunk bele egyféle étekbe. Hívd Uradat, hozza elő nekünk, mit a Föld 
terem, füveit, uborkáit, fokhagymáját, lencséjét és hagymáját.” Mondá (az Úr): „Felcserélitek-é silányra 
azt, ami jó? Telepedjetek meg a Földön, és tiétek, mit kértetek.” Megalázottság és gyötrelem sújtott le 
rájuk, miáltal kivívták Allah haragját. Mert bizony meghazudtolták Allah kinyilatkoztatásait, megölték a 
Prófétákat igaztalanul, ezzel ellenszegültek és törvényt szegtek. 

62. Kik hisznek, s azok, kik Zsidók, Keresztények, Szábeusok, ki hisz Allahban és az Ítélet Napjában, jókat 
cselekszik, bizony az ő jutalmuk Uruknál van. Számukra nincs félelem, se bánkódás. 

63. Midőn szövetségeteket vettük, fölétek emeltük a Hegyet (mondván): „Tartsátok meg erősen, mit Mi 
nektek adtunk, és emlékezzetek arra, mi benne van, hátha tán őrizkedtek.” 

64. Majd ez után elfordultatok, s ha nem lenne veletek Allah kiváltsága és kegyelme, bizony vesztesek 
lennétek. 

65. Megtudtátok, kik azok, kik megszegték köztetek a Szombatot. Mondánk nékik: „Legyetek (mint a) 
majmok, kitaszítottak.” 

66. Példát állítottunk ezáltal őelőttük és kik utánuk jönnek, intelemként az őrizkedőknek. 
67. Midőn mondá Mózes az ő népének: „Allah megparancsolta, hogy áldozzátok fel a tehenet.” Mondták: 

„Játékot űzöl-e velünk?” Mondá: „Allah őrizzen, hogy a tudatlanok közt legyek.” 
68. Mondták: „Hívd hozzánk Uradat, nyilvánítsa ki számunkra, hogy melyiket (tehenet)?” Mondá (Mózes): 

„A tehén nem is vén, nem is üsző, hanem a kettő között, hát tegyétek, mi parancsolva van nektek!” 
69. Mondták: „Hívd hozzánk Uradat, nyilvánítsa ki számunkra, mi a színe?” Mondá (Mózes): „Az (Úr) mondá, 

hogy a tehén sárga, tündöklő, színe megörvendezteti azt, ki nézi.” 
70. Mondták: „Hívd hozzánk Uradat, nyilvánítsa ki melyik az, hisz számunkra minden tehén (egymással) 

hasonlatos. Mert mi Allah szándékából a helyes útra akarunk térni.” 
71. Mondá (Mózes): Az (Úr) mondá: a tehén nem fogatott igába, hogy a földet szántsa, vagy hogy vizet 

hajtson a veteményre, sértetlen, jegy nincs rajta.” Mondták: „Most elhoztad az igazat.” Majd feláldozták, 
de alig-alig tették. 

72. Midőn megöltétek az embert, s ebben összekülönböztetek. Allah felszínre hozza, mit elfedtetek. 
73. Mondánk: „Ütögessétek (a halott testet) (egy üszőtinó) darabjával.” Így támasztja fel Allah a holtat, és 

láttatja veletek Áyáit, hátha tán feléritek. 
74. Majd megkeményedett szívetek ezután, akár a szikla, vagy ridegebb annál. Mert bizony vannak sziklák, 

melyekből folyók fakadnak, mások, ha meghasadnak, víz tör fel, és van, mely lezúdul Allah félelmétől. 
Allah tudatában van annak, mit tesztek. 
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75. Arra sóvárogtok, hogy higgyenek nektek? Hiszen egy csoport közülük meghallotta Allah Szavát, majd 
kiforgatták azt tudatosan, miután megértették! 

76. Midőn találkoztak azokkal, kik hittek, mondták: „Hiszünk!” De mikor egymásra maradtak, mondták: 
„Elmondjátok-e nékik, amit Allah nyitott meg rátok, hogy érveljenek azzal veletek Uratok előtt? Hát nem 
éritek fel? 

77. Avagy tán nem tudják, hogy Allah tudja, mit eltitkolnak, s mit hirdetnek? 
78. Közöttük, kik írástudatlanok, nem ismerik a Könyvet, csak vágyják (ismerni azt), s ők a sejtést követik. 
79. Jaj, azoknak, kik kezeikkel írják a Könyvet, majd mondják: „Ez Allahtól való”, hogy azt aprópénzre váltsák! 

Jaj, azoknak azért, mit kezeikkel írtak, és jaj, nekik azért, amit elnyertek. 
80. Mondják: „Nem érint minket a Pokol tüze, csak megszámított napokon.” Mondd: „Egyezségetek van-e 

Allahhal? Mert Allah sohasem szegi meg az Ő egyezségét! Avagy azt mondjátok Allahra, amit nem 
tudtok?” 

81. Mert bizony kik gonoszra tesznek szert, körbeölelik őket vétkeik. Ők a Pokol gazdái, ahol ők mindörökkön 
lesznek. 

82. Akik hisznek, jókat cselekednek, ők az Égi Kertek gazdái, ahol ők mindörökkön lesznek. 
83. Midőn szövetségre léptünk Izrael fiaival (mondván): „Ne szolgáljátok mást, csak Allahot, a szülőkkel 

szépen viseltessetek, s így a rokonokkal, árvákkal, szegényekkel. Az emberekhez szépen szóljatok, 
tartsátok meg az imát, és adjatok kötelező alamizsnát.” Majd elfordultatok, kivéve keveseket közületek, 
s ti ellenzőkké lettetek. 

84. Midőn szövetségre léptünk veletek (mondván): „Ne ontsátok véreitek vérét, ne űzzétek el saját 
népeiteket házaitokból.” Majd határoztatok, és hitet vallottatok. 

85. Majd ti vagytok azok, kik leölitek népeiteket, kiűzitek az embereket házaikból, megtelepítve köztük a 
bűnt és ellenségeskedést, s ha fogolyként kerülnek elétek, váltságdíjat kértek értük, miközben kiűzésük 
tiltva van néktek. Hiszitek-e a Könyv egy részét, és tagadjátok-e a másik részt? Mi (más) lenne jutalma 
annak, aki ezt teszi közületek, mint becstelenség az Evilági életben és a Túlvilágon, a legkínzóbb 
szenvedésnek vétetnek alá. Nem Allah az, Ki nincs tudatában annak, mit tesztek. 

86. Ők azok, kik a Túlvilágot az Evilági életre váltják. Nem enyhíttetik róluk szenvedésük, s nem lesz, ki 
pártjukat fogja. 

87. Mi megadtuk Mózesnek a Könyvet, és felsorakoztattuk utána a Prófétákat. Mi megadtuk Jézusnak, Mária 
fiának a bizonyságokat, és megtámogattuk őt a Szentlélekkel. De mindannyiszor, ha Próféta jött, kiben 
kedveteket nem leltétek, dölyfösködtetek, egy részüket meghazudtoltátok, s más részüket megöltétek. 

88. Mondják: „Szívünk burokban van.” Mi több! Allah megátkozza őket tagadásukért. Kevés az, mit hisznek. 
89. Midőn eljött nékik az Írás Allahtól, megerősítve mindazt, ami velük van, s azelőtt ők győzelemért 

esedeztek azok ellenében, kik hitetlenek voltak, de amint eljött az hozzájuk, amit tudniuk kellett, 
tagadták azt. Hanem Allah átka a hitetlenekre. 

90. Gyötrelmes az, mire lelküket váltották, miáltal tagadják azt, amit Allah kinyilatkoztatott, neheztelvén, 
hogy Allah azt részesíti kegyében, kit Ő akar szolgálói közül. Magukra vonták a haragok haragját, s a 
hitetleneké a szégyenletes szenvedés. 

91. Midőn mondva van nékik: „Higgyetek abban, mit Allah kinyilatkoztatott”, mondják: „Hisszük azt, mi ránk 
kinyilatkoztatott.” Hanem tagadják azt, ami (a sorok) mögött van, ami az Igaz, megerősítve azt, ami velük 
van. Mondd (Ó, Mohammed): „Miért öltétek meg Allah Prófétáit azelőtt, ha (valóban) hívők vagytok?” 

92. Mert bizony eljött hozzátok Mózes a bizonyságokkal, majd a borjút vettétek, ami után mentek, s ti 
elkárhoztatok. 

93. Midőn szövetségeteket vettük, s fölétek emeltük a Hegyet, (mondván): „Tartsátok meg erővel azt, mit 
Mi néktek adtunk és hallgasatok (Rám).” Mondták: „Hallunk és szembeszegülünk.” Beivódott a borjú 
szívükbe, hitetlenségük által. Mondd: „Becstelenségre rendel titeket hitetek, ha (egyáltalán) hívők 
vagytok.” 

94. Mondd: „Ha a Túlvilági Lakhely csak néktek van (fenntartva), a többi embernek nem, akkor kívánjátok a 
halált, ha igazak vagytok.” 

95. De ők azt sosem vágyják mindazért, mit kezük megelőlegezett. Allah Ismerője az elkárhozóknak. 
96. Mert bizony úgy találod őket, mint akik az emberek legmohóbbjai az életre, (még) a bálványimádóknál 

is jobban. Mind azt szeretné, ha megadatna ezer év, hogy éljen, pedig nem tud kisiklani a szenvedések 
elől, ha megadatna, akkor sem. Allah Látója annak, mit tesznek. 
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97. Mondd: „Ki az, ki ellensége Gábrielnek, aki lehozta szívedbe (a bizonyságokat) Allah engedelmével, 
megerősítve azt, ami az előtt kinyilatkoztatott, Útmutatásként és Örömhirdetésként a hívőknek! – 

98. Ki az, ki ellensége Allahnak, az Ő Angyalainak, Prófétáinak, Gábrielnek, Mihálynak! Mert bizony Allah 
Ellensége a hitetleneknek!” 

99. Mert mi kinyilatkoztattuk néked az Áyákat bizonyságul, s nem tagadja azokat, csak az, ki züllött. 
100. Avagy mindannyiszor, ha megegyeztek egyezséggel, felrúgták azt néhányan közülük. Mert bizony 

legtöbbjük nem hisz. 
101. Midőn Próféta jött el hozzájuk Allahtól, megerősítve azt, ami velük volt, néhányan azok közül, akiknek 

már eljött az Írás, hátaik mögé hajították Allah Könyvét, mintha arról nem tudnának! 
102. Ők azt követték, amit a sátánok olvastak rá Salamon hatalmára. Nem Salamon volt istenkáromló, hanem 

a sátánok voltak azok, miáltal megtanították az embereket a mágiára és arra, ami rábocsátatott a két 
angyalra, Harutra és Marutra Babilonban. Ők addig nem tanítottak senkit, míg nem mondták: „Mi ámítás 
vagyunk, ne veszítsd hitedet! „Megtanulták (az emberek) tőlük azt, ami a férfi és párja (asszonya) között 
szétválaszt. Nem ártottak (az angyalok) ezzel senkinek, kivéve Allah engedelmével. És ők (az emberek) 
megtanulták azt, ami árt, és nem használ nekik. Megtanulták, hogy aki megvette (a mágiát), annak 
számára nincs a Túlvilágon boldogulás, és becstelenség az, mit maguknak vettek általa, bár tudnák! 

103. Ha hittek és őrizkedtek volna, a viszonzás Allahtól jobb lenne, bár tudnák! 
104. Ó, kik hisznek! Ne mondjátok (a Prófétának): „Bámulj ránk” (tiszteletlenül), hanem: „Tekints ránk” 

(tisztelettel), és hallgassátok. Hitetleneké a fájdalmas szenvedés. 
105. Nem kívánják azok, kik tagadnak az Írás Népe közül, sem a bálványimádók, hogy rátok bocsáttassék a jó 

az Uratoktól. Allah azt részesíti kegyében, kit Ő akar, s Allah a Kiváltság Birtokosa! 
106. Nem vonjuk vissza, s nem is feledtetjük Áyáinkat, hanem jobbakat hozunk el azoknál, vagy hasonlót. 

Nem tudod tán, hogy Allah Mindenre Képes? 
107. Nem tudod-é, hogy Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága? Nincs számotokra Allahon kívül sem 

Patrónus, sem Pártfogó. 
108. Avagy meg akarjátok-e kérdezni Prófétátokat, ahogy Mózest kérdezték azelőtt? Aki hitetlenségre cseréli 

a hitet, bizony az rossz útra tévedt. 
109. Sokan szeretnék a Könyv Népéből, hogy visszatérítsenek titeket hitetek után hitetlenekké, irigykedvén 

magukban, miután megnyilvánult számukra az Igaz. Bocsássatok meg, és nézzétek el, míg be nem 
teljesedik az, mit Allah elrendelt. Allah Mindenre Képes! 

110. Tartsátok meg az imát, adjatok kötelező alamizsnát, s amit megelőlegeztek magatoknak a jóból, Allahnál 
találjátok. Mert bizony Allah Látója annak, mit tesztek. 

111. Mondják: „Nem térhet az Égi Kertekbe soha, csak az, ki Zsidó vagy Keresztény.” Ez az ő óhajuk. Mondd: 
„Fedjétek fel bizonyságaitokat, ha igazak vagytok!” 

112. Sőt! Ki aláveti orcáját Allahnak, és ő jótét lélek, bére őt Uránál várja. Nincs számára se félelem, se 
bánkódás. 

113. Mondják a Zsidók: „A Keresztények semmire se valók!” Mondják a Kersztények: „A Zsidók semmire se 
valók!” Miközben olvassák (ugyanazt) az Írást. Eképpen beszélnek, kik nem tudják, mit rejt szavuk. Allah 
ítél közöttük a Feltámadás Napján abban, miben különböznek. 

114. Ki gonoszabb annál, mint aki megtiltja Allah szentélyeit, hogy említtessék benne az Ő neve, s törtet 
lerombolásukra? Ezeknek nem kell, hogy másképp térjenek be (a szentélyekbe), csak rettegéssel. 
Osztályrészük az Evilágon gyalázat, s a Túlvilágon hatalmas szenvedés. 

115. Allahé a Napkelet és Napnyugat, bármerre fordultok, Allahhal álltok szemben. Allah Mindent Átölel és 
Tud. 

116. Mondják: „Allah gyermeket (nemzett).” Magasztalt legyen! Mi több! Övé minden az Egekben és a 
Földön. Minden Neki engedelmes. 

117. Elindítója az Egeknek és a Földnek. Ha elrendel egy dolgot, mondja: „Légy”, s lesz! 
118. Mondják, kik nem tudnak: „Miért nem beszél hozzánk Allah, vagy ad nekünk jelet?” Ekképpen szóltak 

hasonló szavakat azok (is), kik előttük voltak. Szívük (is) hasonlóvá lett. Mert mi már kinyilatkoztattuk 
Áyáinkat azoknak, kik bizonyosak. 

119. Mi elküldtünk téged (Mohammed) az Igazsággal, az örömhír és figyelmeztetés hordozójaként, hát ne a 
Pokol gazdáiról faggassanak! 
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120. Sohasem egyeznek ki veled a Zsidók és Keresztények, amig felfogásukat nem követed. Mondd: „Allah 
Útmutatása az Útmutatás!” Ha követnéd óhajaikat, miután eljött hozzád a tudásból, nem lenne Allahhal 
szemben patrónus, sem pártfogó. 

121. Akiknek megadtuk az Írást, s igaz (elmélyült) olvasással olvassák azt, azok hisznek benne. S akik tagadják, 
azok vesztesek. 

122. Ó, Izrael fiai! Emlékezzetek kegyemre, amely kegyben részesültetek, és kiváltságosaim voltatok minden 
teremtmény felett. 

123. Őrizkedjetek a Naptól, mikor senki semmiben nem tehet a másik javára, nem fogadtatik el tőle elégtétel, 
nem használ közbenjárás, s ők nem lesznek pártfogoltak. 

124. Midőn próbára tette Ábrahámot az ő Ura szavaival, s ő ezeknek eleget tett. Így szólt (az Úr): „Megteszlek 
téged az emberek számára imámnak.” Mondta (Ábrahám): „És sarjaimat is!” Mondta (az Úr): „Nem 
nyerik el egyezségemet a bűnösök.” 

125. Megtettük az Otthont (Mekkában) találkozóhelyül az embereknek, s biztonságul, mondván: „Vegyétek 
a helyet, ahol Ábrahám állt fel, imahelyként.” Előírtuk Ábrahámnak és Izmaelnek, (mondván): 
„Tisztítsátok meg házamat a körbenjáróknak, meditálóknak, térdeplőknek és leborulóknak.” 

126. Mikor Ábrahám így szólt: „Uram! Tedd ezt a biztonság tájává, s juttass népének gyümölcseiből, kik 
hisznek közülük Allahban és az Ítélet Napjában.” Mondta (az Úr): „Ki tagad, kielégíttetem kevéssé, majd 
a Pokol szenvedéseibe taszítom. Nyomorúságos végzet!” 

127. Midőn felállította Ábrahám és Izmael a Ház alapjait (leborulva mondák): „Urunk! Fogadd el tőlünk! Te 
vagy a Meghallgató, a Mindentudó. 

128. „Urunk! Tegyél minket Muszlimokká (megbékélőkké) Tebenned, és utódainkból is Tebenned megbékélt 
(Muszlim) nemzetet (Ummát). Láttasd velünk, miként szolgáljunk, s engesztelődj meg felénk. Mert Te 
vagy a Megenyhülő, a Könyörületes.” 

129. „Urunk! Küldj el hozzájuk a Prófétát közülük, aki recitálja nékik Áyáidat, megtanítja nékik az Írást, a 
bölcsességet, s gyarapítja őket. Te vagy a Nagyszerű, a Bölcs!” 

130. Ki az, ki másra vágyik, mint Ábrahám felekezetére, hacsak nem az, ki bolondot csinál magából? Mert 
bizony mi kiválasztottuk őt az Evilágra, s majd a Túlvilágon, a jótét lelkek közt lesz. 

131. Mikor mondta néki az ő Ura: „Aszlam (Térj meg)!” Mondá: „Megtértem (aszlamtu) a Világok Urához.” 
132. Ezt hagyta hátra Ábrahám az ő fiainak, és Jákob (is): „Ó, fiaim! Allah kiválasztotta számotokra a hitvallást, 

hát ne haljatok meg, csak ha Muszlimok (Őbenne megbékéltek) vagytok.” 
133. Vagy láttátok-e, mikor eljött a halál Jákobhoz, s így szólt fiaihoz: „Mit szolgáltok utánam?” Mondták: 

„Szolgáljuk Istenedet, atyáid Istenét, Ábrahámét, Izmaelét, Izsákét. Egy az Isten, és mi Őbenne békélünk 
meg.” 

134. Voltak nemzetek, mik elmúltak, övék, mit elnyertek, s tiétek, mit elnyertetek. Nem ti lesztek kérdőre 
vonva arról, hogy ők mit tettek. 

135. Mondták: „Legyetek Zsidók vagy Keresztények, s jól lesztek vezetve!” Mondd: „Sőt! Mi Ábrahám 
felekezetét követjük, az egyenest. Ő nem állított társakat (Allahnak)!” 

136. Mondjátok: „Hiszünk Allahban és (abban) ami kinyilatkoztatott nekünk, mi kinyilatkoztatott 
Ábrahámnak, Izmaelnek, Izsáknak, Jákobnak és a Törzseknek, s mi megadatott Mózesnek, Jézusnak, s mi 
megadatott a Prófétáknak az Uruktól. Nem teszünk köztük különbséget s mi Őbenne térünk meg.” 

137. Ha hisznek, ahogy ti hisztek, akkor helyes úton haladnak, de ha lefordulnak, hitszakítókká lesznek, és 
elégséges lesz számotokra Allah az ő ellenükben. Mert Ő a Meghallgató, a Mindentudó. 

138. Merítkezés Allahban! Ki érdemesebb Allahnál, hogy megmerítkezzenek Benne! S mi Hozzá imádkozunk. 
139. Mondd: „Vitatkoztok-e velünk Allahról, Aki Urunk és Uratok? Nekünk a magunk tettei, néktek a magatok 

tettei, s mi teljes odadasással viseltetünk Iránta.” 
140. Avagy mondjátok, hogy Ábrahám, Izmael, Izsák, Jákob és a Törzsek Zsidók voltak vagy Kerezstények? 

Mondd: „Ti tudjátok-e jobban, vagy Allah? Ki becstelenebb annál, mint aki elpalástolja a 
tanúbizonyságot, mi nála van Allahtól? Nem Allah az, Ki nincs tudatában annak, mit tesztek!” 

141. Voltak nemzetek, mik elmúltak, övék, mit elnyertek, s tiétek, mit elnyertetek. Nem kérdeznek titeket 
arról, hogy ők mit tettek. 

142. Mondják majd a félkegyelműek az emberek közt: „Mi fordította el őket a Qiblától, amit eddig tartottak?” 
Mondd: „Allahé a Napkelet és Napnyugat. Vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja) az egyenes ösvényen. 



12 
 

143. Eképpen tettünk meg titeket középen álló (jogkövető) nemzetté, hogy legyetek tanúk az emberek fölött, 
és legyen a Próféta tanú fölöttetek. Nem tettük volna (át) a Qiblát, amit eddig tartottál, csak azért, hogy 
megtudjuk, ki az, aki követi a Prófétát, s ki fordul sarkon. Mert bizony nagy megpróbáltatás volt ez, kivéve 
azoknak, kiket Allah vezetett. Allah nem akarta elveszejteni hiteteket. Allah az embereket Megszánó, 
Könyörületes. 

144. Láttuk, hogy arcodat az Ég felé fordítod, de Mi a Qibla felé fordítunk megelégedésedre. Fordítsd arcodat 
a Haram (Sérthetetlen) Szentély felé, és bárhol is vagytok, forduljatok arcaitokkal e felé. Azok, akiknek 
már eljött a Könyv, tudják, hogy az Igaz Uruktól való. Nem Allah az, Ki nincs tudatában annak, amit 
tesznek. 

145. Ha minden Áyát odaadnál azoknak, kiknek már eljött a Könyv, akkor se követnék Qibládat. Te se kövesd 
Qiblájukat, és egymás Qibláit se kövessék! Ha követnéd óhajaikat azok után, hogy eljött hozzád a 
tudásból, bizony elkárhozott lennél. 

146. Akiknek már elhoztuk az Írást, tudják ezt, ahogy tudják fiaik is. De néhányan közülük elpalástolják az 
Igazat, és ők tudják. 

147. Az Igaz Uradtól való, hát ne légy azok közt, kik meginognak. 
148. Mindenkinek van, mi felé vegye irányát, hát versengjetek a jókban. Akárhol is vagytok, összehoz titeket 

Allah. Allah Mindenre Képes. 
149. Bárhonnan is jössz elő, fordítsd arcodat a Haram (Sérthetetlen) Szentély felé. Mert bizony az Igaz Uradtól 

való, és nem Allah az, Ki nincs tudatában annak, amit tesztek. 
150. Bárhonnan is jössz elő, fordítsd arcodat a Haram (Sérthetetlen) Szentély felé. Bármerre is vagytok, 

fordítsátok arcaitokat a felé azért, hogy ne lehessen az embereknek érvelése ellenetek, kivéve azokat, 
kik bűnösök közülük. Hát ne féljétek őket, hanem Engem féljetek, hogy beteljessíthessem rajtatok 
kegyem, hátha tán jó útra tértek. 

151. Ahogy elküldtünk hozzátok a Prófétát közületek, aki recitálja néktek Áyáinkat, gyarapít titeket, 
megtanítja az Írást, a bölcsességet, és megtanít titeket arra, mit nem tudtatok. 

152. Emlékezzetek Rám, és Én emlékezem rátok. Adjatok hálát Nekem, és ne tagadjatok meg. 
153. Ó, kik hisztek! Keressetek menedéket az állhatatosságban és az imában. Allah az állhatatosakkal tart. 
154. Ne mondjátok arra, kit Allah útján megöltek: „Halottak.” Sőt, mi több! Élnek, csupán nem fogjátok fel. 
155. Mert bizony Mi próbára teszünk titeket némi félelemmel, éhséggel, szűkével vagyonnak, létnek és 

termésnek. Vidd örömhírét az állhatatosaknak, – 
156. Akiket ha gyötrelem ér, mondják: „Mi Allahé vagyunk, és Hozzá térünk meg.” 
157. Ők azok, kikre Uruk imája és kegyelme száll, ők azok, kik jó úton haladnak. 
158. Mert bizony a Safa és Marwa Allah Jelei. Aki zarándoklatra tér be a Házba (annak időszakában), vagy 

(azon kívüli időkben) Omrára, nem vét, ha körbejárja azokat. Ki engedelmesen teszi a jót, annak Allah a 
Hálás, a Mindentudó. 

159. Kik elhallgatják, mit leküldtünk a bizonyságokból és az Útmutatást, miután azt a Könyvben bizonysággá 
tettük az embereknek, azokat Allah átka sújtja, és azoké, kik átkot szórnak. 

160. Kivéve azokat, kik megbánják, megjavulnak, s ezt közhírré teszik. Ezeknek megenyhülök, mert Én vagyok 
a Megenyhülő, a Kegyelmes. 

161. Kik tagadnak, és hitetlenként halnak meg, azokra Allah, az Angyalok és az összes ember átka sújt. 
162. Ebben ők mindörökkön lesznek. Nem enyhül róluk a szenvedés, és ezt nem késleltethetik. 
163. Istenetek az Egy Isten. Nincs más Isten, csak Ő, a Kegyelmes, a Könyörületes. 
164. Mert bizony az Egek és a Föld teremtésében, az Éjjel és Nappal különbözőségében, a bárkában, mely 

siklik a tengeren, miáltal hasznot nyújt az embereknek, s mi vizet Allah leküldött az Égből, hogy életre 
keltse általa a Földet annak halála után, majd szétszórja rajta az összes lényt, a szelek és felhők 
szabályozásában, melyek az Ég és Föld közé rendeltek, vannak a jelek azoknak, kik ezeket felfogják. 

165. Az emberek között van, ki Allahon kívül szolgál (hozzá társított) urat, amit úgy szeretnek, mintha Allahot 
szeretnék. Akik hisznek, megrendíthetetlen hitük Allahban. Ha láthatnák a bűnösök, midőn majd 
meglátják, a büntetést, hogy minden erő Allahé, és Allah Szigorú Büntetető. 

166. Midőn tisztára mossák magukat azok, kik követtek, azoktól, akiket követtek, meglátják a szenvedést, és 
megszakad velük a viszony. 
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167. Mondják, akik követtek: „Ha lenne (még) esélyünk, elállnánk tőlük, ahogy ők is elálltak tőlünk.” Ekképpen 
láttatja velük Allah tetteiket, gyötrelemre kárhoztatva őket. Nem ők azok, kik megszabadulhatnak a 
Pokol tüzétől. 

168. Ó, emberek! Egyetek abból, mi a Földön megengedett, jó (üdvös). Ne kövessétek a Sátán lépteit, mert ő 
a ti nyilvánvaló ellenségetek. 

169. Mert ő (Sátán) megparancsolja néktek a rosszat, a feslettséget, és hogy azt mondjátok Allahra, amit nem 
tudtok. 

170. Mikor mondják nekik: „Kövessétek, amit Allah kinyilatkoztatott”, mondják: „Mi több! Azt követjük, amin 
atyáinkat leltük.” Még akkor is, ha atyáik nem fogtak fel semmit, és nem jártak a helyes úton. 

171. Kik tagadnak, olyanok, mint aki mekeg, mivel nem nem hall, csak hangos hívást, szólítást (hallja). 
Süketek, némák, vakok, így nem fogják fel. 

172. Ó, kik hisznek! Egyetek a jókból (üdvösekből), miket Mi adtunk nektek, és adjatok hálát Allahnak, ha Őt 
szolgáljátok. 

173. Ő megtiltotta nektek a dögöt, a vért, a disznóhúst, s mindazt, ami nem Allahnak áldozható. De akit 
kényszer vezet, nem vágy, sem törvényszegés, számára nem vétek. Allah Megbocsájtó, Könyörületes. 

174. Akik elfedik, amit Allah kinyilatkoztatott az Írásból, és azt aprópénzre váltják, azok nem nyelnek hasukba 
mást, csak tüzet, nem szól hozzájuk Allah a Feltámadás Napján, nem gyarapítja őket, s osztályrészük 
fájdalmas szenvedés. 

175. Azok ők, akik tévelygésre váltották az Útmutatást, kínszenvedésre a megbocsájtást, s eltökéltek a Pokol 
iránt. 

176. Mert bizony Allah a Könyvet az Igazzal nyilvánította ki, de akik összekülönböztek a Könyvben, ők nyílt 
hitszegők. 

177. Nem helyes, ha arcotokat Napkelet és Napnyugat felé fordítjátok, hanem a hit helyes Allahban, a 
Végítélet Napjában, az Angyalokban, a Könyvben, a Prófétákban, pénz adományozásában az Ő szeretete 
által a hozzátartozóknak, árváknak, szegényeknek, vándoroknak, kéregetőknek. (Adomány) annak, ki 
adósság rabszolgaságába esett, ki megtartja az imát, kötelező adományt ad, hű egyezségéhez, ha 
egyezséget kötött, kik állhatatosak gyötrelemben, kárhozatban, s ha jön a szűkölködés ideje. Ők azok, 
kik igazak, ők azok, kik őrizkednek. 

178. Ó, kik hisztek! Megíratott nektek az arányos ítélet az emberölésre. Szabad (emberért) szabadot, 
rabszolgáért rabszolgát, nőért, nőt. Akinek elengedi (büntetését) az (áldozat) bátyja, az illően rendezze 
el, és adományozzon neki jóságáért. Ez könnyítés Uratoktól, és kegyelem. Aki ezek után törvényt szeg, 
annak viszonzása fájdalmas szenvedés. 

179. Számotokra az arányos ítéletben (Qisas) élet van, ó, értés emberei, hátha tán feléritek! 
180. Megíratott nektek, ha a halál ejön valamelyiketekhez, ha valamit hátrahagyott, végrendelkezzen a 

szülők, közeli rokonok felé illően. Ez kötelessége az őrizkedőknek. 
181. De aki változtat azon (végakaraton), miután hallotta azt, annak bűne a változtatóra hull. Allah a 

Meghallgató, a Mindentudó. 
182. De kik attól tartanak, hogy a végrendelkező rosszat akar vagy vétkes, és egyezséget hoznak létre az 

érintettek között, azok nem vétkeznek. Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. 
183. Ó, kik hisznek! Megíratott nektek a böjt, ahogy megíratott azoknak is, akik előttetek voltak, hátha tán 

őrizkedtek, – 
184. (A böjt) megszámított napokon, de ki közöttetek beteg, vagy úton van, azoknak annyi további napokon 

(pótlásként). Kiket (nehézség) akadályoztat, váltsák meg (böjtjüket) élelemmel a szegények javára. Ki 
önként jótéteményt cselekszik, jobb neki. Ha böjtöltök, jobb nektek, bár tudnátok! 

185. Ramadán hava, amikor a Korán kinyilatkoztatott, Útmutatásként az embereknek, bizonyságként az 
Útmutatásból és az Ismérvek (jó és rossz). Aki közöttetek jelen van a hónapban, az böjtölje ki azt. Aki 
beteg, vagy úton van, az annyi további nappal (pótolja). Allah könnyíteni akar rajtatok, és nem 
gyötrődést akar. Hát teljesítsétek az időszakot, és dicsőítsétek Allahot, amiért vezetett titeket, hátha tán 
hálát adtok. 

186. Ha szolgám Rólam kérdez, Én közel vagyok! Felelek a Hozzám fohászkodó fohászára, ha Engem szólít. 
Hát (ők is) hallják meg hívásomat, és higgyenek Bennem, hátha tán jó útra térnek. 
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187. Megengedett számotokra, hogy a böjt éjszakáján kedveteket leljétek asszonyaitokban. Ők a ti 
öltözékeitek, és ti az ő öltözékeik vagytok. Allah tudja, hogy ámítottátok magatokat, majd megenyhült 
felétek, és feloldozott titeket. Így hát érintkezzetek velük, és vágyjátok, mit Allah megírt számotokra. 
Egyetek és igyatok, míg el nem különül a hajnal fehér fonala a fekete fonáltól. Majd folytassátok a böjtöt 
az éjszakáig, és ne érintkezzetek (asszonyaitokkal), ha áhitatra tértek a mecsetekbe. Ezek Allah korlátai, 
ne közeledjetek felé. Ekképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit az embereknek, hátha tán őrizkednek. 

188. Ne éljétek fel vagyonotokat magatok közt hiábavalón, megkörnyékezve vele a bírákat azért, hogy más 
ember vagyonából is elnyerjetek a bűn által, és ezt ti tudjátok. 

189. Kérdeznek (ó, Mohammed) az Újholdról. Mondd: Időzítés az embereknek és a zarándoklatnak. Nem illő, 
ha a házakba hátulról tértek be, hanem illő az, ha őrizkedtek, és a házakba az ajtókon tértek be. 
Őrizkedjetek Allahtól, hátha tán boldogultok. 

190. Küzdjetek Allah útján azokkal, akik veletek hadakoznak, de ne szegjétek meg a törvényt. Allah nem 
szereti a törvényszegőket. 

191. Öljétek meg őket, bárhol is találtok rájuk, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők űztek ki titeket. A Fitna 
(zavarkeltés) nagyobb bűn az ölésnél. Ne harcoljatok velük a Sérthetetlen Szentélynél addig, amíg ők ott 
rátok nem törnek. Ha rátok törtek, öljétek le őket. Ekképpen részesülnek a hitetlenek. 

192. Ha felhagynak (szándékukkal), hát Allah a Megbocsájtó, Könyörületes. 
193. Addig küzdj velük, hogy ne legyen több Fitna (zavarkeltés), és a hitvallás Allahé legyen. Ha felhagynak, 

hát ne legyen több ellenségeskedés, csak azokkal, kik gaztevők. 
194. Tiltott Hónapért Tiltott Hónapot, a tiltásokért arányos elégtételt. Aki ellenetek szegül, azzal ti is szálljatok 

szembe, éppen úgy, ahogy ellenetekbe szállt. Őrizkedjetek Allahtól, és tudjátok, hogy Allah az 
őrizkedőkkel van. 

195. Áldozzatok Allah útján, és ne vessétek kezeteket olyanra, ami vészt hoz (rátok és másokra). Allah szereti 
a jótevőket. 

196. Térjetek meg Zarándoklatra és Omrára Allahért. Ha akadályoztatva vagytok, küldjetek áldozati 
adományt, amit tudtok, és ne borotváljátok le fejeteket addig, míg az adomány célba nem ér. Aki 
köztetek beteg, vagy fejét nyavalya gyötri, az váltsa meg ajándékát böjttel, vagy élelemmel 
szegényeknek, vagy áldozattal. Ha felépültetek, aki Omrát végez és zarándokol, az adjon áldozati 
adományt, amit tud. Aki nem lel, az böjtöljön három napot a zarándoklaton, és hetet, ha visszatért, 
összesen tízet. Ez szól azoknak, akiknek hozzátartozói nincsenek jelen a Sérthetetlen Szentélyben. 
Őrizkedjetek Allahtól, és tudjátok, hogy Allah Szigorú Büntető. 

197. A zarándoklat ismert hónapokban van. A nők közül, ki magát zarándoklatra szánja, hát nincs ott bujaság, 
feslettség, sem perlekedés a zarándoklaton. Amit tesztek a jóból, arról Allah tud. Gyarapodjatok, mert 
bizony a legjobb gyarapvás az őrizkedés. Őrizkedjetek Tőlem, ó, értő emberek. 

198. Nem bűn számotokra, ha vágyjátok a kiváltságot Uratoktól. Ha leáradtok az Arafat Hegyéről, 
emlékezzetek Allahra a Sérthetetlen Emlékműnél. Emlékezzetek Rá, amint titeket vezetett, s hogy 
azelőtt tévelyedettek voltatok. 

199. Majd áradjatok tovább, ahogy a többi ember áramlik, s kérjétek Allah bocsánatát, mert bizony Allah a 
Megbocsájtó, a Könyörületes. 

200. Mikor beteljesítettétek szertartásotokat, emlékezzetek Allahra, ahogy atyáitokra emlékeztek, vagy 
erősebb emlékezéssel annál. Az emberek között van, ki mondja: „Urunk, add nekünk azt, ami az Evilágon 
van!” Számára nincs a Túlvilágon teremtés. 

201. Közülük, ki mondja: „Urunk! Add meg nékünk az Evilágon azt, ami szép, a Túlvilágon is azt, ami szép, és 
ments meg minket a Pokoltól.” 

202. Ezek számára rész jut abból, amit kiérdemeltek. Allah Gyors Számvető. 
203. Emlékezzetek Allahra a Kijelölt Napokon. Aki elsieti két nappal, nem vétek számára, s ki lekési, nem vétek 

számára, ha őrizkedik. Őrizkedjetek Allahtól, és tudjátok, hogy Hozzá tereltettek össze. 
204. Az emberek közt, kinek beszéde az Evilági életről tetszik neked, Tanúnak hívja Allahot arra, ami a 

szívében van, de ő a legzordabb ellenző. 
205. Ha elfordul, igyekszik a Földre, hogy rontson rajta, pusztítsa a veteményt, a jószágot. Allah nem szereti 

a rontást. 
206. Ha mondva van néki: „Őrizkedj Allahtól!” Dac veszi hatalmába vétkei által. Osztályrésze a Pokol, és 

nyugvóhelye a gyötrelem. 
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207. Az emberek között, ki arra áldozza magát, hogy Allah megelégedettségét elnyerje, Allah Irgalmas az Ő 
szolgálóihoz. 

208. Ó, kik hisznek! Térjetek be a megbékélésbe (Őbenne), és ne kövessétek a Sátán lépteit. Mert bizony ő 
néktek nyilvánvaló ellenségetek. 

209. Ha visszakoztok, miután eljöttek hozzátok a bizonyságok, hát tudjátok meg: Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
210. Csak arra várnak-e, hogy Allah eljöjjön hozzájuk a fellegek árnyékában az Angyalokkal, és a dolgok 

elrendeltetnek? A dolgok Allahhoz térnek meg. 
211. Kérdezd Izrael fiait, hány nyilvánvaló bizonyságot küldtünk nekik? Aki felcseréli Allah kegyét, miután az 

eljött hozzá, bizony Allah Szigorú Számvevő. 
212. Feldíszíttetett az Evilági élet azoknak, kik tagadnak, s ők gúnyolják azokat, kik hisznek. Akik őrizkednek, 

felettük lesznek a Feltámadás Napján. Allah azt ajándékozza meg, kit Ő akar, számvetés nélkül. 
213. Az emberek egy Umma (nemzet) voltak, De Allah elküldte a Prófétákat, hogy öröhírt vigyenek, és 

figyelmeztessenek. Lebocsátotta a Könyvet az Igazzal, hogy ítéljen az emberek között abban, miben 
különböztek. De nem különböztek abban, csak azok, akiknek már eljöttek a bizonyságok, 
csökönyösségük által maguk között. Allah az Ő engedelmével a hívőket annak igazságához vezeti, miben 
különböztek. Allah azt vezeti, aki(t) Ő(t) akar(ja), az egyenes ösvényen. 

214. Vagy arra számíttok-e, hogy az Égi Kertekbe úgy tértek be, hogy (nem mentek át azokon a 
megpróbáltatásokon), amin azok mentek kereszül, akik előttetek múltak el? Annyira lesújtott rájuk a 
gyötrelem és kárhozat, hogy a Próféta és azok, kik hisznek, vele mondják: „Mikor jő el Allah pártfogása?” 
Mert bizony Allah pártfogása közel. 

215. Kérdeznek (ó, Mohammed), mit áldozzanak? Mondd: „Amit a jóból áldoztok, az legyen a szülőké, az 
árváké, a szegényeké és a vándoroké. Ami jót tesztek, arról Allah tud.” 

216. Megíratott nektek a harc, ami gyűlöletes nektek. Meglehet, hogy gyűlöltök valamit, ami jó nektek, és 
meglehet, hogy szerettek valamit, ami rossz nektek. Allah tudja, és ti nem tudjátok. 

217. Kérdeznek (ó, Mohammed) a harcról a Tiltott Hónapban. Mondd: „A harc akkor nagy bűn, de az 
akadályoztatás az Allahhoz vezető úton, az Ő tagadása, a Sérthetetlen Szentély (tilalma) és közösségének 
kiűzése abból nagyobb (bűn). Allahnál a Fitna (zavarkeltés) nagyobb bűn az emberölésnél. És ők nem 
hagynak fel a harccal veletek addig, míg vissza nem térítenek titeket vallásotokból, ha erre képesek. Aki 
kitér vallásából közületek, és hitetlenként hal meg, azoknak összeomlanak Evilági tettei, és a Túlvilágon 
a Pokol követői lesznek, ahol ők mindörökkön lesznek.” 

218. Kik hisznek, s kik menekülnek, Allah útján küzdenek, azok remélhetik Allah kegyelmét. Allah a 
Megbocsájtó, a Könyörületes. 

219. Kérdeznek a mámoros italról és szerencsejátékról. Mondd: „Bennük nagy bűn van, de haszon is az 
embereknek. A (bennük lévő) bűn nagyobb, mint hasznuk.” Kérdeznek, mire áldozzanak? Mondd: „(saját 
maguk) feloldozására.” Ekképpen nyílvánítja ki Allah nektek az Áyákat, hátha tán elgondolkodtok – 

220. (Következményeikről) az Evilágon és Túlvilágon. Kérdeznek az árvákról. Mondd: „A legjobb az, ami 
javukra való. Ha közösségetekbe vonjátok őket, testvéreitek lesznek.” Allah meg tudja különböztetni, ki 
a megrontó, és ki az, ki más javára tesz. Ha Allah akarná, bajt hozna rátok. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

221. Ne házasodjatok bálványimádó asszonyokkal addig, míg nem hisznek. Egy hívő rabszolganő jobb, mint 
egy bálványimádó, még akkor is, ha az tetszik nektek. Ne engedjétek bálványimádó férfiaknak, hogy 
közületek házasodjon addig, míg nem hisznek. Egy hívő rabszolga jobb, mint egy bálványimádó férfi, még 
akkor is, ha tetszik nektek. Azok a Pokolra hívnak, de Allah az Ő kegyelméből az Égi Kertekbe, a 
megbocsájtásra hív, és kinyilvánítja Áyáit az embereknek, hátha tán emlékeznek. 

222. Kérdeznek a havi bajról. Mondd: Ez tisztátlanság, hát különüljetek el az asszonyoktól a havibaj idején, és 
ne közeledjetek hozzájuk addig, amíg meg nem tisztulnak. Ha megtisztultak, jöjjetek hozzájuk úgy, ahogy 
Allah parancsolja nektek. Mert bizony Allah szereti a bűnbánókat, szereti a megtisztulókat. 

223. Asszonyaitok barázda számotokra, hát gyertek barázdátokhoz akaratotok szerint, s ajándékozzátok meg 
magatokat. Őrizkedjetek Allahtól, és tudjátok, hogy találkozótok lesz Vele. Vidd el az örömhírt a 
hívőknek. 

224. Ne találjatok kifogást Allah nevében arra, hogy kibújjatok eskütök alól, ami az őrizkedésre és az emberek 
javára kötelez. Allah a Meghallgató, a Mindentudó. 

225. Allah nem azáltal ítél meg titeket, ami meggondolatlanság eskütökben, hanem azáltal ítél, ami a 
szívetekbe ivódott. Allah a Megbocsájtó, az Irgalmas. 
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226. Azoknak, kik esküvel tartózkodnak asszonyaiktól, négy hónapot kell várniuk. Ha visszatérnek, hát Allah a 
Megbocsájtó, a Könyörületes. 

227. De ha válásra hívnak, hát Allah a Meghallgató, a Mindentudó. 
228. Az elvált asszonyok várjanak magukban három havi vérzést. Nem megengedett számukra, hogy 

eltitkolják azt, amit Allah a méheikbe teremtett, ha hiszik Allahot, és a Végítélet Napját. Férjeik 
jogosultabbak (bárki másnál) arra, hogy visszavegyék őket ebben az időszakban, ha megbékélést 
akarnak. Az asszonyoknak jogok járnak javukra és terhükre, illően. A férfiaknak rangja van felettük. Allah 
a Nagyszerű, a Bölcs. 

229. A válást kétszer kell kimondani, majd illőn együttmaradni, vagy elengedni (az asszonyt) szépen. Nem 
megengedett számotokra elvenni abból semmit, amit ti nekik (asszonyoknak) adtatok, kivéve akkor, ha 
mindketten félnek, hogy nem tartják meg Allah korlátait. Ha féltek, hogy nem tartják meg Allah korlátait, 
akkor nem vétek számukra, ha az asszony megváltja magát. Ezek Allah korlátai, hát ne szegjétek meg 
azt. Akik megszegik Allah korlátait, ők azok, kik elkárhoznak. 

230. Ha elvált tőle (a férfi), akkor nem megengedett számára ez után (a nő) addig, míg egy másik férfi feleségül 
nem veszi (a nőt). Ha (ő is) elválik tőle, nem vétek mindkettőjüknek, ha visszatérnek egymáshoz, ha úgy 
gondolják, hogy megtartják Allah korlátait. Ezek Allah korlátai, melyeket azoknak nyilvánít ki, kik tudnak. 

231. Ha elváltok az asszonyoktól, kiknek időszaka beteljesedett (három havi vérzés), vegyétek vissza őket 
illően, vagy engedjétek el őket illően. Ne tartsátok vissza őket kárt okozva bennük, hogy törvényt 
szegjetek. Aki ezt teszi, az elkárkozza önmagát. Ne vegyétek Allah Áyáit könnyelműen, emlékezzetek 
Allah kegyére, rátok és a Könyvre, Bölcsességre, amit nektek kinyilatkoztatott, hogy intsen általa. 
Őrizkedjetek Allahtól, és tudjátok, hogy Allah Mindent Tud. 

232. Ha elváltok az asszonyoktól, kiknek időszaka beteljesedett, ne tartsátok vissza őket abban, hogy 
(korábbi) férjeikkel házasodjanak, ha egyezséget kötöttek egymás közt illően. Ez intés annak, kik köztetek 
hisz Allahban és a Végítélet Napjában. Ez így erényesebb nektek és tisztább. Allah tudja, és ti nem 
tudjátok. 

233. Az anyák szoptassák gyermekeiket két teljes évig, ha a (gyerek apja) azt akarja, hogy (az anya) 
beteljesítse a szoptatás időszakát. Rá (apára) hárul az ő élelme, öltözéke illően. Nem róható a lélekre 
több, mint amit elbír. Nem érheti sérelem az anyát a gyerek miatt, sem az apát a gyerek miatt. Örökségül 
egyforma juss jár. Ha ők ketten az elválasztás (szoptatás vége) mellett döntenek egyetértésben maguk 
közt, megbeszélve azt, akkor nem vétek számukra. Ha szoptatós dajkát akartok gyermeketekhez, nem 
vétek számotokra, feltéve, ha juttatjátok azt, ami jár illően. Őrizkedjetek Allahtól. Mert bizony Allah tudja 
azt, amit tesztek. 

234. Akik meghalnak közületek és feleséget hagynak hátra, azok (asszonyok) várjanak magukban négy 
hónapot és tíz napot. Ha beteljesítették időszakukat, nem vétek számotokra, amit (az asszonyok) 
magukkal tesznek, illően. Allah Értesült arról, amit tesztek. 

235. Nem vétek számotokra, ha az asszonyok eljegyzésére ajánlatot tesztek, vagy ha szívetekbe rejtitek azt. 
Allah tudja, hogy rájuk gondoltok. De ne tegyetek nekik titkos ígéretet, csak akkor, ha illő szót szóltok. 
Addig ne hívjatok házasságkötésre, amíg a Könyv feltételei be nem teljesülnek. Tudjátok, hogy Allah 
tudja, mit szívetek rejt, hát figyeljetek Rá, és tudjátok, hogy Allah a Megbocsájtó, az Irgalmas. 

236. Nem vétek számotokra, ha elváltok az asszonyoktól, kiket még nem érintettetek, vagy még nem tűztétek 
ki járandóságukat (hozomány). De adjatok nekik adományt, a jómódú is, amit megengedhet, és a 
szegény is, amit megengedhet, illően. 

237. Ha elváltok (az asszonyoktól), mielőtt érintenétek őket, de már kitűztétek járandóságukat (hozomány), 
akkor fele jár (nekik) abból, mit kitűztetek, kivéve, ha elengedik, vagy az engedi el, akinek kezében van a 
házassági kötelék joga. Mert bizony az elengedés közelebb van az őrizkedéshez. Ne feledjétek a 
nemeslelkűséget köztetek. Allah Látója annak, amit tesztek. 

238. Tartsátok meg az imát, főleg a középső imát (Asr), és álljatok fel Allahnak jámboran. 
239. Ha féltek, imádkozzatok állva vagy lóháton, s ha (újból) biztonságban vagytok, emlékezzetek meg 

Allahról, ahogy megtanította nektek azt, amit nem tudtatok. 
240. Akik meghalnak köztetek, és feleséget hagynak hátra, rendelkezzenek asszonyaikról szép 

gondoskodással, és ne rakják ki onnan őket egy évig. Ha elmennek onnan, nem vétek számotokra, amit 
magukkal tesznek illően. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

241. Az elvált asszonyoknak gondoskodás jár illően. Ez jussa az őrizkedőknek. 
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242. Eképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit, hátha tán felfogjátok. 
243. Nem láttad-e azokat, akik elhagyták otthonaikat ezrével, a haláltól rettegve? Mondá nekik Allah: 

„Haljatok meg.” Majd Ő életre keltette őket. Mert bizony Allah kiváltságot ad az embereknek, de a 
legtöbb ember nem ad hálát. 

244. Harcoljatok Allah útján, és tudjátok, hogy Allah a Meghallgató, a Mindentudó. 
245. Ki az, aki Allahnak szép kölcsönt hitelez? Hát Ő megsokszorozza azt neki többszörösen. Allah az, Ki 

elfogad (tőletek), és bőséget ad, s Hozzá tértek meg. 
246. Nem láttad-e élenjáróit Izrael fiainak Mózes (ideje) után? Midőn mondták Prófétájuknak: „Küldj ide 

nekünk egy királyt, hogy Allah útján harcoljunk!” Így szólt: „Azon vagytok-e, mikor megíratott nektek a 
harc, hogy ne harcoljatok?” Mondták: „Hogy-hogy ne harcoljunk Allah útján, mikor mi és fiaink 
kiűzettünk otthonainkból?” De mikor megíratott nekik a harc, visszafordultak, csak kevesen nem 
közülük. Allah Tudója a bűnösöknek. 

247. Mondta nekik Prófétájuk: „Allah elküldte nektek Sault (Talut) királynak.” Mondák: „Hogy lehetne neki 
hatalma felettünk, mikor mi érdemesebbek vagyunk a királyságra nála, s neki vagyon sem adatott meg 
elegendő?” Mondta: „Mert bizony Allah választotta ki őt fölöttetek, s gyarapította őt gazdagon tudásban 
és testben.” Allah annak adja hatalmát, kinek Ő akarja. Allah a Meghallgató, a Mindentudó. 

248. Mondta nekik Prófétájuk: „Mert bizony a királyságnak bizonysága, ha eljön hozzátok a Frigyláda, benne 
a megbékélés Uratoktól, s a relikviák, amit Mózes nemzetsége és Áron nemzetsége hátrahagyott, amit 
az Angyalok hordoznak. 

249. Mikor elrendezte Saul (Talut) a katonákat, mondá: „Allah próbára tesz titeket a folyóval. Aki ebből iszik, 
nem (katonáim) közül való. Csak ki nem kóstol bele, az tartozik hozzám, kivéve, ha csak egy kortyot nyel 
a kezéből.” Ittak belőle mind, csak kevesen nem közülük. Mikor ő és azok, akik vele hittek, átkeltek azon 
(folyón), mondák: „Nincs erőnk ma Góliát és katonái ellen.” De azok, kik várták, hogy találkozójuk legyen 
Allahhal, mondták: „Hányszor megesett, hogy kis csapat győzedelmeskedett nagy csapat felett, Allah 
engedelmével!” Allah az állhatatosakkal van. 

250. Mikor kiálltak Góliát és katonái ellen, mondták: „Urunk! Tölts el minket kitartással, szilárdítsd meg 
lábainkat, és végy minket pártfogásodba, a hitetlenek ellen.” 

251. Elveszejtették őket Allah engedelmével, és megölte Dávid Góliátot. Allah neki adta a királyságot, a 
bölcsességet, és megtanította mindarra, mire Ő akarta. Ha nem taszítaná Allah az embereket 
egymásnak, a Föld elzüllene. De Allah Kiváltságos minden teremtmény felett. 

252. Ezek Allah Áyái, miket az Igazzal adunk elő neked (ó Mohammed). Mert bizony te is a Próféták közül 
vagy. 

253. A Próféták közt, kiket kiváltsággal ruháztunk fel a másik felett. Van, kihez Allah szólt, másokat 
fokozatokkal felemelt. Megadtuk Jézusnak, Mária fiának a bizonyságokat, és megtámogattuk őt a 
Szentlélekkel. Ha Allah akarta volna, nem harcoltak volna azok, kik őutánuk, miután eljöttek hozzájuk a 
bizonyságok. De ők összekülönböztek, és köztük, ki hitt, és köztük, ki tagadott. Ha Allah akarná, nem 
harcoltak volna, de Allah azt tesz, mit Ő akar. 

254. Ó, kik hisznek! Áldozzatok abból, mit gondoskodásunkból nektek adtunk, mielőtt eljön a Nap, mikor 
nincs alkudozás, nincs atyafiság, nincs közbenjárás. A hitetlenek, ők az elkárhozottak. 

255. Allah! Nincs más Isten, csak Ő, az Élő, az Örökkévaló! Nem veszi Őt hatalmába sem szendergés, sem 
alvás. Övé, mi az Egeken és a Földön van. Ki az, ki közbenjár Nála, hacsak nem az Ő engedelmével. Ő 
tudja, mi van előttük, s mi van mögöttük. Nem övezi őket az Ő tudásából, csak az, mit Ő akar. Trónja 
átöleli az Egeket és a Földet, s nem meríti ki megőrzésük. Ő a Magasságos, a Hatalmas. 

256. Nincs kényszer a vallásban. Megnyilvánul a helyes a helytelentől. Ki tagadja a gonoszt, és hisz Allahban, 
az megragadja a szilárd kapaszkodót, ami sohasem szakad el. Allah a Meghallgató, a Mindentudó. 

257. Allah Oltalmazója azoknak, kik hisznek. Ő kivezeti őket a sötétségből a világosságba. Azok, kik tagadnak, 
oltalmazójuk a gonosz, aki kivezeti őket a világosságból a sötétségbe. Ők a Pokol gazdái, s ebben ők 
mindörökkön lesznek. 

258. Nem láttad-e azt, ki Ábrahámmal vitatkozott az ő Uráról, mert annak Allah hatalmat adott? Ábrahám így 
szólt: „Az én Uram az, Ki életet ad és elmulaszt.” Mondta: „Én életet adok és elmulasztok.” Mondta 
Ábrahám: „De Allah az, ki a Napot keletről hozza el, te akkor hozd el azt nyugatról!” Megzavarodott, ki 
tagadott. Allah nem vezeti a kárhozottak népét. 
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259. Avagy mint az, ki menvén településhez ért, mely a házak tetejéig romokban hevert. Mondta: „Hogyan 
kelti ezt Allah életre, annak halála után?” Allah elmulasztotta őt száz évre, majd feltámasztotta. Mondta: 
„Mennyit időztél?” Mondta: „Egy napot, vagy annyit se.” Mondta: „Mert bizony száz évet időztél, hát 
nézz étkedre és italodra, semmi jelét nem mutatják, s nézz szamaradra.” Mi bizonyságul teszünk meg 
téged az embereknek. Nézz a csontokra, miként rendeztük el, majd öltöztettük fel azokat hússal. Mikor 
mindez megnyilvánult neki, mondta: „Tudom, hogy Allah Mindenre Képes.” 

260. Mikor Ábrahám így szólt: „Uram! Mutasd meg nekem, hogyan kelted életre a halottakat.” Mondta: „Nem 
hiszel tán?” Mondta: „De igen, csak hogy megnyugodjék szívem.” Mondta: „Végy négy madarat, s 
szoktasd azokat magadhoz, majd helyezz minden hegyre darabjaikból. Majd hívd őket és azok hozzád 
iramodnak. Tudd, hogy Allah a Nagyszerű, a Bölcs.” 

261. Kik vagyonukat Allah útján áldozzák, olyanok, mint a gabonaszem, mi hét kalászt termett, minden 
kalászban száz szemet. Allah megsokszorozza (jutalmát) annak, kinek Ő akarja. Allah a Meghallgató, a 
Mindentudó. 

262. Kik vagyonukat Allah útján áldozzák, majd nem követi áldozatukat ballépés vagy hiba, az ő jutalmuk 
Uruknál (várja őket). Nincs számukra félelem, és nem ők azok, kik bánkódnak. 

263. Illő beszéd és megbocsájtás jobb, mint Szadaka (adomány), mit hiba követ. Allah Határtalan, Irgalmas. 
264. Ó, kik hisznek! Ne értéktelenítsétek Szadakátokat (adományotokat) ballépéssel, hibával, mint aki úgy 

áldoz vagyonából, hogy az emberek lássák, de nem hisz Allahban és a Végítélet Napjában. Ő olyan, mint 
a szikla, mit talaj fed, de ha vihar tör rá, csupaszon hagyja azt. Nem tudnak tenni semmit, (hogy 
megtartsák), mit elnyertek. Allah nem vezeti a hitetlenek népét. 

265. Azok, kik vagyonukat úgy áldozzák, hogy keresik Allah elégedettségét, megszilárdítva magukat, olyanok, 
mint a termékeny kert a magason, mire rátör a vihar, és kétszeres termést hoz. Ha nem a vihar tör rá, 
akkor esőpermet (hull rá). Allah Látója annak, amit tesztek. 

266. Szeretné-e valaki közületek, hogy legyen neki kertje pálmákkal, szőlővel, mi alatt folyók futnak, s neki 
benne minden gyümölcs (megterem)? S rátör az öregség, utódai gyengék. Förgeteg sújt le arra, miben 
tűz és (minden) elégett. Ekképpen nyilvánítja ki Allah nektek az Áyákat, hátha tán elgondolkodtok. 

267. Ó, kik hisznek! Áldozzatok a jókból, mit elnyertetek, miket előhoztunk nektek a földből, és ne 
vágyódjatok a rosszra, hogy abból ádozzatok, mikor ti sem vennétek (a rosszat) magatokhoz, csak 
lehúnyt szemmel. Tudjátok, hogy Allah a Határtalan, a Dicső. 

268. A Sátán szegénységet ígér nektek, megparancsolja néktek a ledérséget. De Allah nektek megbocsájtást 
ígér Tőle és kiváltságot. Allah a Mindent Átfogó, a Dicső. 

269. Ő annak adja a bölcsességet, kinek Ő akarja. Kinek a bölcsesség megadatik, annak bőséges jó adatik meg. 
Nem tartja emlékezetében ezt, csak az, ki az értés embere. 

270. Mit áldoztok az áldozatból, vagy felajánlást tesztek, ha fogadkoztok, Allah tud róla. Az elkárhozottaknak 
nem jár pártfogás. 

271. Ha Szadakát (adományt) adtok feltűnéssel, hát rendben, de ha rejtve adjátok a szegényeknek, az jobb 
nektek, és leveszi rólatok bűneiteket. Allah Értesült arról, amit tesztek. 

272. Nem kell vezetned őket (ó, Mohammed), mert Allah azt vezeti, aki(t) Ő(t) akar(ja). Mit a jóból áldoztok, 
azt magatoknak (áldozzátok). De ne áldozzatok, csak úgy, ha keresitek Allah Színét. Mit áldoztok a jóból, 
megtérül nektek, és nem kárhoztok el. 

273. (Adomány) jár a szegényeknek, kik Allah útján rekedtek, és nem tudnak (pénzt keresni) a Földön. A 
tudatlanok gazdagnak tartják őket ráhagyatkozásuk miatt. Megismered őket jegyeikről, nem kéregetnek 
az emberektől tolakodva. Amit a jóból áldoztok, arról Allah Tud. 

274. Akik vagyonukat áldozzák éjjel és nappal, titokban vagy nyíltan, hát jutalmuk Uruknál (vár rájuk), nincs 
félelem számukra, és nem bánkódnak. 

275. Akik elnyelik az uzsorát, nem állnak meg, csak úgy, ahogy az áll, akit a Sátán hajtott őrületbe érintésével. 
Ez hát, miáltal mondják: „A kereskedés olyan, mint az uzsora.”. Megengedte (Halal) Allah a kereskedést, 
és megtiltotta (Haram) az uzsorát. Akihez elér Ura intése, és véget vet (az uzsorának), annak múltja 
elnézetik, és dolga Allahra tartozik. De ki visszatér (az uzsorához), azok a Pokol követői, amiben ők 
mindörökkön lesznek. 

276. Hitvánnyá teszi Allah az uzsorát, és gyarapítja a Szadakát (adományt). Allah nem szereti a tagadókat és 
bűnösöket. 
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277. Akik hisznek, jókat cselekszenek, megtartják az imát, és kötelező alamizsnát adnak, számukra jussuk 
Uruknál van. Nincs számukra félelem, és nem ők bánkódnak. 

278. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, és hagyjatok fel azzal, ami az uzsorából maradt, ha hívők vagytok. 
279. Ha nem teszitek, magatok ellen hívjátok Allah és az Ő Prófétájának háborúját. De ha megbánjátok, akkor 

tőkétek jár nektek. Ne bánjatok méltánytalanul, és veletek sem fognak méltánytalanul bánni. 
280. Ha adósotokat nehézség sújtja, várjatok, míg jobbra fordul neki. Ha adományt adtok, jobb nektek, bár 

tudnátok. 
281. Őrizkedjetek a Naptól, mikor Allahnál lesztek összegyűjtve, majd minden lélek elnyeri azt, mit érdemel, 

és nem éri őket méltánytalanság. 
282. Ó, kik hisznek! Ha adósságba estek egy véges ideig, jegyezzétek fel azt. Írja (ezt) közöttetek egy írástudó 

Igazsággal. Nem tagadhatja meg az írástudó, hogy írjon, ahogy Allah tanította, hát írjon. Diktáljon az, aki 
tartozik, és őrizkedjen Allahtól, Urától, s ne ferdítsen azon semmit. Ha az, aki tartozik háborodott vagy 
gyenge, vagy nem képes diktálni, akkor diktáljon kezese Igazsággal. Hívjatok rá két tanút férfiaitok közül, 
de ha nem lenne két férfiú, akkor egy férfit és két nőt, kiknek tanúságába beleegyeztek. Ha egyikük 
megtévedne, másikuk eszébe juttatja. Nem tagadhatják meg a tanúk, ha hívják őket. Ne vonakodjatok 
feljegyezni kicsit vagy nagyot, és hozzá a terminust. Ez méltányosabb Allah színe előtt, hitelesebb 
tanúságtételre, és legméltóbb arra, hogy ne kétkedjetek. Hacsak a helyszínen nem köttetik üzlet 
közöttetek, mert az nem vétek számotokra, ha nem jegyzitek fel. Hozzatok tanúkat, ha szerződtök, és ne 
essen sérelem se írástudón, se tanún. Ha mégis ezt tennétek (sérelem), az becstelenség részetekről. 
Őrizkedjetek Allahtól, és Allah tanít titetek. Allah Mindenek Tudója. 

283. Ha úton vagytok, és nem találtok írástudót, akkor adjatok elfogadható zálogot. De ha megbíztok 
egymásban, akkor adjon az, akiben megbíztak biztosítékot, és őrizkedjen Allahtól, Urától. Ne vonjátok 
vissza a tanúságtételt. Aki azt visszavonja, annak szíve bűnbe esik. Allah Tudója annak, amit tesztek. 

284. Allahé mindaz, mi az Egeken és a Földön van. Akár kinyilvánítjátok azt, ami bennetek van, akár elrejtitek, 
Allah megítél általa. Annak bocsájt meg, kinek Ő akar, és azt bünteti, akit Ő akar. Allah Mindenre Képes. 

285. Hiszi a Próféta, amit Ura neki kinyilvánított, és a hívők is (így tesznek). Mind hisz Allahban, az Ő 
Angyalaiban, az Ő könyveiben, az Ő Prófétáiban. Nem teszünk különbséget egy Prófétája között sem! 
Mondják: „Hallottunk és engedelmeskedünk. Bocsánatodért esedezünk Urunk, és Hozzád vezet 
sorsunk.” 

286. Allah nem ró a lélekre többet, mint mit elbír. Övé, mit elnyert, de ellenére kel az, mit ő másoktól nyert 
el. Urunk! Ne végy minket feledésünk és hibáink által! Urunk! Ne tégy ránk terhet, ahogy azokat 
terhelted, kik előttünk voltak. Urunk! Ne rakj ránk annyit, amennyit nem bírunk el! Oldozz fel minket, 
bocsáss meg nekünk, kegyelmezz nekünk! Te vagy a Fenségünk, hát légy Pártfogónk a hitetlenekkel 
szemben! 

 
 

3. Al Imrán – Imrán nemzetsége 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif, Lám, Mim. 
2. Allah! Nincs más Isten, csak Ő, az Élő, az Örökkévaló. 
3. Ő az, Ki lebocsátotta a Könyvet az Igazzal, megerősítve azt, mi előtte volt. (Ő az,) Ki kinyilvánította a Tórát 

és az Evangéliumot – 
4. Ez előtt, Útmutatásként az embereknek, és megadta az Ismérveket. Akik tagadják Allah Áyáit, számukra 

szörnyű büntetés (vár). Allah a Nagyszerű, a Megtorló. 
5. Mert bizony nincs rejtve Allah elől semmi, ami a Földön és az Égen van! 
6. Ő az, Ki úgy formál titeket a méhekben, ahogy Ő akar. Nincs más Isten, csak Ő, a Nagyszerű, a Bölcs. 
7. Ő az, Ki lebocsátotta rád (ó, Mohammed) az Írást, benne az ítélő Áyákkal, mik a Könyv Fundamentumai, 

mások példázatok. De kiknek szívében romlottság honol, a hasonlatost követik, keresve a Fitnát 
(viszálykeltést), keresve az ahhoz vezető értelmezést. De nem tudja más annak értelmezését, csak Allah. 
Kik megingathatatlanok a tudásban, mondják: „Hiszünk benne! Ez mind Urunktól való!” Nem éri fel (az 
Üzenetet), csak az értés embere. 
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8. Urunk! Ne engedd, hogy szívünk elbitangoljon, miután vezettél minket. Adj nekünk Színedből kegyelmet, 
mert Te vagy az Adományozó. 

9. Urunk! Te vagy Az, Ki összegyűjti az embereket a Napon, miben semmi kétség. Mert bizony Allah nem 
Az, Ki nem tartja be az ígéretét. 

10. Kik tagadnak, semmit nem segít rajtuk Allah ellenében vagyonuk, sem gyermekeik. Azok a Pokol tüzének 
éltetői. 

11. Akár a Fáraó népe és kik előttük voltak. Meghazudtolták Áyáinkat, hát elragadta őket Allah bűneik által. 
Allah szigorú büntető. 

12. Mondd (ó, Mohammed) azoknak, kik tagadnak: „Le lesztek győzve, és a Pokol tüzére lesztek terelve. 
Gyötrelmes szállás!” 

13. Egy Áya adatott meg néktek két had képében, melyek összecsaptak. Had, ami Allah útján küzdött, a 
másik hitetlen, mi pusztaszemmel kétszer annyinak látszott. Allah annak nyújtja pártfogását, kinek Ő 
akarja. Ebben van a tanulság azoknak, kik látni képesek. 

14. Megszépíttetett az embereknek szeretete az asszonyoktól származó élvezeteknek, utódoknak, 
halmokba halmozott aranynak, ezüstnek, billogzott lónak, jószágnak és földnek. Ezek az Evilági élet 
gyönyörei, de Allah! Nála az igazi viszonzás. 

15. Mondd: „Hirdessek-e jobbat ennél? Azoknak jussa, kik őrizkednek, Uruknál az Égi Kertek, mik alatt folyók 
futnak, létük ebben örök, párjuk szeplőtelen. Allah megelégedése van velük. Allah Látója szolgálóinak.” 

16. Azok ők, kik mondják: „Urunk! Mi hiszünk! Bocsájtsd meg nékünk bűneinket, és ments meg a Pokol 
kínjától.” 

17. (Ők) Az állhatatosak, igazak, alázatosak, kik áldozatot hoznak, és bűnbocsánatért virrasztanak. 
18. Allah megvallotta, hogy nincs más Isten, csak Ő. (Ezt vallják az) Angyalok és a tudásban kitűnők is, akik 

kiállnak az Igazságért. Nincs más Isten, csak Ő, a Nagyszerű, a Bölcs. 
19. Mert bizony a hitvallás Allahnál az Iszlám (megbékélés Őbenne). Nem különböztek ebben azok, kiknek 

már ejött az Írás, csak miután a tudás is eljött, ami irigykedést hozott közéjük. Aki tagadja Allah Áyáit, 
hát Allah (annak) gyors Számvető. 

20. Ha vitába szállnak veled (ó, Mohammed), mondd: „Alávetem magam Allahnak, és mind (így tesz), akik 
követ.” Mondd azoknak, kiknek már eljött a Könyv, s kik írástudatlanok: „Alávetitek-e magatokat?” Ha 
alávetik magukat, jó útra térnek, de ha visszafordulnak, hát rád csak az üzenet hárul. Allah Látója 
szolgálóinak. 

21. Kik tagadják Allah Áyáit, megölik a Prófétákat igaztalanul, és elpusztítják azokat, kik elrendelik az 
Igazságot az emberek között, hát hirdesd ki nekik a fájdalmas büntetést. 

22. Ők azok, kiknek tettei romba dőlnek az Evilágon, és a Túlvilágon nincs számukra pártfogó. 
23. Nem látod-e azokat, kiknek egy rész megadatott már az Írásból? Ők Allah Könyvére lettek hívva, hogy az 

ítéljen közöttük, de néhányan szembefordultak, és ellenzők lettek. 
24. Ez hát, miáltal monják: „Nem fog minket a Pokol tüze, csak megszámított napokon.” Megréveszti őket 

hitvallásukban az, mit maguk eszeltek ki. 
25. Mi lesz, ha összegyűjtjük őket a Napon, miben nincs kétség, és minden lélek elnyeri azt, ami jár, s nem 

éri őket méltánytalanság? 
26. Mondd: „Ó, Allah, a Teljhatalom Birtokosa! Annak adsz Teljhatalmat, akinek Te akarsz, és attól vonod 

meg a Teljhatalmat, akitől Te akarod. Azt emeled fel, akit Te akarsz, és azt taszítod le, akit Te akarsz. 
Kezedben jó lakozik. Mert bizony Te vagy Az, Ki Mindenre Képes.” 

27. Átlényegíted a nappalt éjjé, s átlényegíted az éjt nappallá. Kiváltod az életet a holtból, s kiváltod a halált 
az élőből. Azt látod el gondviseléssel, kit Te akarsz, számvetés nélkül. 

28. A hívők ne vegyék oltalmazóul a hitetleneket a (többi) hívők helyett. Aki ezt teszi, nem veszi őt Allah 
semmibe. Hanem őrizkedjetek tőlük (igaz) őrizkedéssel. Allah maga int titeket, és Allahhoz vezet a sors. 

29. Mondd (ó, Mohammed): „Ha eltitkoljátok, mit kebletek rejt, vagy kinyilvánítjátok, hát Allah ezt tudja. 
Tudja mi az Egeken és a Földön van. Allah az, Ki Mindenre Képes.” 

30. A Napon minden lélek szemben találja magát azzal, mit tett a jóból, s mit a rosszból. Azt szeretnék, ha a 
kettő között (jó és rossz) messzi táv lenne. Allah Maga figyelmeztet titeket. Allah Irgalmas a szolgálókkal. 

31. Mondd (ó, Mohammed): „Ha szeretitek Allahot, hát kövessetek engem, s Allah szeret titeket, és 
megbocsájtja bűneiteket. Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes.” 
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32. Mondd: „Engedelmeskedjetek Allahnak és a Prófétának. Ha szembefordultok, hát Allah nem szereti a 
hitetleneket.” 

33. Mert bizony Allah kiválasztotta Ádámot, Noét, Ábrahám nemzetségét és Imrán nemzetségét mindenek 
felett, 

34. Ők egymás sarjai. Allah a Meghalló, a Mindentudó. 
35. Midőn Imrán Asszonya szólt: „Uram! Felajánlom Neked azt, mi méhemben van, tégy vele szabadon. 

Fogadd el tőlem! Te vagy a Meghallgató, a Mindentutó.” 
36. Mikor világra hozta, mondta: „Uram! Megszültem, és leány!” Allah jobban tudja, mit hozott világra. „A 

fiú nem olyan, mint a leány, s Máriának neveztem őt. Könyörgöm oltalmadért neki és utódainak a 
kivetendő Sátántól.” 

37. Elfogadta őt (Máriát) az ő Ura fenséges elfogadással, s kiteljesítette őt fenséges virággá, majd Zakariás 
gondjára bízta. Ahányszor csak Zakariás betért hozzá a hajlékba, gondviselést talált nála. Mondta: „Ó, 
Mária! Honnan van ez néked?” Mondta: „Ez Allahtól van. Mert bizony Allah azt részesíti gondviselésben, 
kit Ő akar, számvetés nélkül.” 

38. Ekkor Zakaziás Urát hívta, mondta: „Uram! Adj nékem Színedból üdvös sarjat. Mert bizony Te vagy a 
fohász Meghallgatója.” 

39. Szólították őt az Angyalok, miközben imára állt a hajlékban: „Mert bizony Allah Jánossal örvendeztet 
meg, megerősítve Allah szavait, ki nemes, szemérmes, és a jótéteményű Próféták közül való.” 

40. Mondá: „Hogyan lehetne nekem gyermekem, mikor korom előrehaladt, és asszonyom meddő?” Mondá: 
„Ekképpen!” Allah azt tesz, amit Ő akar. 

41. Mondá: „Uram! Tegyél meg számomra egy bizonyságot!” Mondá: „Bizonyságod, hogy nem beszélsz az 
emberekkel három napig, csak jelbeszéddel. Emlékezz Uradra sokat, dicsőítsd este és reggel.” 

42. Midőn szóltak az Angyalok: „Ó, Mária! Mert bizony Allah kiválasztott téged, szeplőtelenné tett, és a világ 
asszonyai fölé emelt.” 

43. „Ó, Mária! Vesd alá magad Uradnak, borulj le, és térdelj a térdeplőkkel!” 
44. Ezek a Láthatatlan (Világ) hírei, melyeket néked sugallunk (ó, Mohammed). Nem voltál velük, amikor 

sorsot húztak, melyikük viselje gondját Máriának. S nem voltál velük, mikor civakodtak. 
45. Midőn az Angyalok szóltak: „Ó, Mária! Mert bizony Allah megörvendeztet az Ő szavával, kinek neve Jézus 

Krisztus, Mária fia, ki becsben áll az Evilágon és a Túlvilágon, az (Allahhoz) közeliek közt van.” 
46. „Beszélni fog az emberekhez bölcsőjében és érett korban. Ő a jótét emberek közt lesz.” 
47. Mondta: „Uram! Hogyan lehetne nékem gyermekem, és engem ember nem érintett (sohasem)?” 

Mondta: „Ekképpen! Allah azt teremti, amit Ő akar. Ha elrendel valamit, azt mondja néki légy, és lesz!” 
48. „És (Allah) megtanítja őt (Jézust) a Könyvre, a Bölcsességre, a Tórára és az Evangéliumra.” 
49. (Megtesszük őt) Prófétának Izrael fiaihoz (az üzenettel): „Eljöttem hozzátok bizonyságként Uratoktól. 

Íme! Egy madár alakot hozok létre nektek agyagból, majd belefújok, s az Allah segedelmével madárrá 
lesz. Meggyógyítom a vakokat, a leprásokat, és életre keltem Allah engedelmével a halottakat. 
Kihirdetem néktek, mit egyetek, és mit tároljatok házaitokban. Mert bizony ebben van a bizonyság 
számotokra, ha hívők vagytok.” 

50. „(Eljövetelem) megerősíti mindazt, ami előttem kinyilatkoztatott a Tórából. Feloldok számotokra 
néhányat azok közül, mik tiltva voltak. Bizonysággal jöttem el hozzátok Uratoktól, hát őrizkedjetek 
Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 

51. „Allah Uram és Uratok, hát szolgáljátok! Ez az egyenes ösvény!” 
52. Mikor Jézus megérezte köztük a hitetlenséget, így szólt: „Kik lesznek pártfogóim az Allahhoz (vezető 

úton)?” Így szóltak tanítványai: „Mi vagyunk Allah pártfogói. Hiszünk Allahban, és valljuk, hogy 
Muszlimok (Őbenne megbékéltek) vagyunk.” 

53. „Urunk! Hisszük azt, mit kinyilatkoztattál, követjük a Prófétát, és írj be minket a hitüket megvallók közé!” 
54. Cselt szőttek (a hitetlenek), de Allah is cselt szőtt. Allah a Legjobb Cselszövő. 
55. Mikor Allah így szól: „Ó, Jézus! Elmulasztalak és Magamhoz emellek, majd megtisztítalak azoktól, kik 

tagadnak. Megteszem azokat, kik téged követtek, azok fölé, kik tagadtak, a Feltámadás Napjáig. Majd 
Hozzám tértek meg, és Én ítélek köztetek abban, miben különböztetek. 

56. Kik tagadnak, szörnyű kínok kínjával büntetem őket, az Evilágon és a Túlvilágon nincs számukra pártfogó. 
57. De kik hisznek, jókat cselekszenek, megfizetik bérüket. Allah nem szereti a gonosztevőket. 
58. Ez az, mit néked az Áyákból és a bölcs emlékeztetőből olvasunk. 
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59. Jézus olyan Allahnál, mint Ádám, akit porból teremtett, majd mondta néki: „Légy, és lett.” 
60. Az Igaz az Uradtól való, hát ne légy ingatag. 
61. Ki vitába száll veled ebben, miután eljött hozzád a tudásból, hát mondd: „Gyertek! Hívjuk fiainkat és 

fiaitokat, asszonyainkat és asszonyitokat, minket és titeket, majd könyörögjünk, és hívjuk Allah átkát a 
hazugokra.” 

62. Mert bizony ezek az igaz példabeszédek. Nincs más Isten, csak Allah. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
63. De ha elfordulnak, hát Allah Ismeri a megrontókat. 
64. Mondd: „Ó, Könyv Népe! Gyertek az egyforma szóra köztünk és köztetek: hogy nem szolgálunk mást, 

csak Allahot, és nem társítunk Hozzá senkit! (Hogy) nem veszi egyikünk se a másikat Úr gyanánt Allah 
helyett.” Ha elfordulnak, mondjátok: „Vallom, hogy mi Muszlimok (Őbenne megbékéltek) vagyunk.” 

65. Ó, Könyv Népe! Miért vitáztok Ábrahámról, ha nem nyilatkoztatott ki sem a Tóra, sem az Evangélium, 
csak őutána? Hát nem éritek-e fel? 

66. Ti vagytok azok, akik azon a tudáson is vitáztok, ami már eljött nektek! Hát miért vitáztok azon, amiben 
nincs tudásotok? Allah Tudja, de ti nem tudjátok. 

67. Nem volt Ábrahám sem Zsidó, sem Keresztény, hanem Egyenes és Megbékélt (Muszlim) volt. Nem volt 
bálványimádó. 

68. Mert bizony a legközelebb Ábrahámhoz azok állnak, kik követik őt, (akár ez a) Próféta, és kik hisznek. 
Allah Oltalmazója a hívőknek. 

69. Egy rész az Írás Népéből szeretné, ha letéríthetnének titeket. De nem térítik le, csak önmagukat és nem 
érzik. 

70. Ó, Könyv Népe! Miért tagadjátok Allah Áyáit, miket ti vallotok? 
71. Ó, Könyv Népe! Miért öltöztetitek az igazat hamis (színbe), és titkoljátok el az igazat úgy, hogy ezt 

tudjátok? 
72. Az Írás Népéből néhányan így szóltak: „Higgyétek, ami a hívőkre kinyilatkoztatott reggel, és tagadjátok 

azt, mi a nap végén.” Hátha tán visszatérnek. 
73. „És ne higgyetek, csak annak, ki vallásotokat követi.” Mondd (ó, Mohammed): „Mert bizony az 

Útmutatás, Allah Útmutatása. Megadatott-e bárkinek is, mint ami nektek megadatott? Vagy az vitára ad 
okot Uratoknál?” Mondd: „A kiváltság Allah kezében van, és Ő ezt annak adja, akinek akarja. Allah a 
Meghallgató, a Mindentudó.” 

74. Azt részesíti kegyelmében, akit Ő akar. Allah a Kiváltságos, a Hatalmas. 
75. Az Írás Népéből van, kire, ha rábízol egy halom (kincset), visszaadja néked. De van, kire ha egy dínárt 

bízol, nem adja vissza néked, csak ha rájársz elszánt kitartással. Ez hát, miáltal mondják: „Nincs 
kötelezettségünk a tudatlanokkal szemben.” De ők meghazudtolják Allahot, és ezt tudják. 

76. Mi több! Aki megtartja egyezségét, és őrizkedik, bizony Allah szereti az őrizkedőket. 
77. Mert bizony kik Allah egyezségét és hitüket aprópénzre váltják, azoknak nincs teremtés a Túlvilágon. 

Nem szól hozzájuk Allah, és nem néz rájuk a Feltámadás Napján. Nem gyarapítja őket, és számukra a 
fájdalmas szenvedés vár. 

78. Köztük egy csoport nyelve eltorzítja az Írást, hogy úgy tűnjön nektek, (beszédük) az Írásból való, pedig 
az nem az Írásból való. Mondják: „Ez Allahtól való,” pedig az nem Alahtól való. Hazugságot mondanak 
Allahra, és ők ezt tudják. 

79. Nem teheti meg az ember, akinek Allah megadta a Könyvet, a Bölcsességet és a Próféciát, majd azt 
mondja az embereknek: „Legyetek szolgálóim Allah helyett.” Hanem (azt kell mondadnia): „Legyetek 
Istenfélők, azáltal, mit tudtok a Könyvből, és mit tanultatok.” 

80. Ő nem parancsolja néktek, hogy vegyétek az Angyalokat és a Prófétákat Úr gyanánt. Tagadásra 
parancsolna-e titeket azok után, hogy Muszlimok (Őbenne megbékéltek) vagytok? 

81. Midőn Allah a Próféták egyezségét vette, (mondván): „Megadtam nektek a Könyvet és a Bölcsességet. 
Majd eljön hozzátok a Próféta, megerősítve azt, mi veletek van, hát higgyetek neki, és vegyétek 
pártfogásotokba őt.” Mondta (Allah): „Határoztok-e és magatokra veszitek-e terhem?” Mondták: 
„Határoztunk!” Mondta: „Akkor valljátok meg, és Én a (hitüket) megvallókkal vagyok.” 

82. Aki ezek után elfordul, hát ők a züllöttek. 
83. Másra, mint Allah hitvallására vágynak tán, (miközben) Neki veti alá magát (Aslama) minden az Egeken 

és a Földön, engedelmességgel vagy kényszeredetten, s Őhozzá térnek meg? 
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84. Mondd (ó, Mohammed): „Hiszünk Allahban, (abban) mi nékünk kinyilatkoztatott, s ami kinyilatkoztatott 
Ábrahámnak, Izmaelnek, Izsáknak, Jákobnak, a Törzseknek, s ami megadatott Mózesnek, Jézusnak és a 
Prófétáknak Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük között sem, és mi Neki vetjük alá magunkat 
(Muszlimok vagyunk).” 

85. Aki másra, mint Iszlámra vágyik hitvallásként, nem fogadtatik el tőle, és ő a Túlvilágon a vesztesek közt 
lesz. 

86. Hogy vezesse Allah azt a népet, kik tagadnak, miután hittek, és megvallották, hogy a Próféta Igaz, a 
bizonyságok eljöttek hozzájuk? 

87. Ezeknek viszonzása, hogy elátkozza őket Allah, az Angyalok és az emberek mind, – 
88. Ebben ők mindörökkön lesznek, nem enyhül róluk a büntetés, és azt nem tartózhatják fel. 
89. Csak azok nem, kik megbánják ezek után, és jó útra térnek. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a 

Könyörületes. 
90. Kik tagadnak hitük után, majd fokozzák tagadásukat, soha nem fogadtatik el tőlük megbánásuk. Ezek ők, 

az eltévelyedettek. 
91. Kik tagadnak, és hitetlenként halnak meg, soha nem fogadtatik el egyiküktől sem, akár a földkerekséget 

megtöltő arany, ha azzal (szándékozná) megváltani magát. Ezek ők, kiknek osztályrésze a fájdalmas 
szenvedés, és nincs számukra pártfogó! 

92. Nem vívjátok ki (magatoknak) a helyes utat, míg nem áldoztok abból, amit szerettek. Mert bizony, mit 
áldoztok bármiből is, Allah annak tudója. 

93. Minden étek megengedett volt Izrael fiainak, kivéve, mit Izrael maga számára tiltott meg az előtt, hogy 
a Tóra kinyilatkoztatott. Mondd: „Hozzátok ide a Tórát, és olvassátok, ha igazak vagytok!” 

94. Aki ezek után hazug szót eszel ki Allahra, hát ők azok, kik elkárhozottak. 
95. Mondd: „Allah Igaz! Kövessétek Ábrahám felekezetét, az egyenest, s ő nem volt bálványimádó.” 
96. Az első Ház, ami az embereknek lerakatott, Bekkában (található), áldásként és útmutatásként minden 

teremtmény számára. 
97. Ebben a nyilvánvaló bizonyságok, Ábrahám imahelye, s ki ide betér, biztonságban van. Allah iránti 

kötelessége az embereknek a zarándoklat, (de csak annak,) akinek erre út nyílik. S ki tagad, hát Allah 
nem szorul teremtményeire. 

98. Mondd: „Ó, Írás Népe! Miért tagadjátok Allah Áyáit, hiszen Allah Tanúja annak, amit tesztek?” 
99. Mondd: „Ó, Írás Népe! Miért akadályozzátok az Allahhoz vezető úton azt, ki hisz, vágyva arra, hogy az 

tekervényes legyen, mikor ti megvallottátok (azelőtt) hiteteket? Nem Allah az, Ki nincs tisztában azzal, 
amit tesztek. 

100. Ó, kik hisznek! Ha engedelmeskedtek azoknak, akiknek már megadatott a Könyv, ők visszatérítenek 
titeket hitetek után hitetlenné. 

101. Hogy tagadhattok akkor, ha olvasták már nektek Allah Áyáit, és köztetek az Ő Prófétája? Ki Allahban 
megkapaszkodik, az Egyenes Ösvényre lesz vezetve. 

102. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól igaz őrizkedéssel, és ne haljatok meg, csak úgy, ha Muszlimok 
vagytok! 

103. Ragadjátok meg Allah kötelét mind, és ne különbözzetek! Emlékezzetek Allah kegyére felétek, midőn 
ellenségek voltatok, és összhangot teremtett szíveitek között, s az Ő kegye által testvérek lettetek! A 
Pokol gödre szélén voltatok, és Ő megmentett attól! Ekképpen nyilvánítja ki Allah az Ő Áyáit, hátha tán 
jó útra tértek. 

104. Legyen belőletek egy Umma, ami hív a jóra, elrendeli az illőt, és véget vet a romlottnak. Ők azok, kik 
boldoguknak! 

105. Ne legyetek olyanok, mint akik szétváltak és összekülönböztek, miután eljöttek hozzájuk a bizonyságok. 
Ezek osztályrésze hatalmas büntetés. 

106. A Napon kifehérednek az arcok és elfeketednek az arcok. Kiknek elfeketedik az arca (mondva lesz nekik): 
„Tagadtatok-e hitetek után? Hát ízleljétek meg a büntetést, miáltal tagadtatok.” 

107. De kiknek arcuk kifehéredik, hát ők Allah kegyében lesznek, miben ők mindörökkön lesznek. 
108. Ezek Allah Áyái, miket néked recitálunk az Igazzal. Nem Allah az, Ki méltánytalanul akar bánni a 

teremtményekkel. 
109. Allahé minden, ami az Egeken és a Földön van, Allahhoz téríttetnek meg a dolgok. 
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110. Ti vagytok (voltatok) a legjobb Umma, mi az embereknek előhozatott (mindaddig, amíg), elrendelitek az 
illőt, véget vettek a romlottnak, és hisztek Allahban! Ha hinne az Írás Népe, hát jobb lenne nékik. Köztük 
kik hisznek, de legtöbbjük züllött. 

111. Nem árthatnak nektek, csak csekély mértékben. Ha harcolnak veletek, hátat fordítanak, majd nem lelnek 
pártfogót. 

112. Gyalázat sújt le rájuk, bárhol lelik fel őket, hacsak nincs Allah köteléke (védelme) vagy az emberek 
köteléke (védelme). Kivívták Allah haragját. Nélkülözés tör rájuk, miáltal tagadták Allah Áyáit, és 
megölték a Prófétákat igaztalanul. Ez volt hát, miáltal ők fellázadtak és szembeszegültek. 

113. Ők nem egyformák. Az Írás Népe közt is van Umma, ami egyenes, recitálják az éj beálltával Allah Áyáit, 
és ők leborulnak, – 

114. Hisznek Allahban, a Végítélet Napjában, elrendelik az illőt, véget vetnek a romlottnak, és versengenek a 
jótéteményekben. Ezek ők, a jótevők. 

115. Ami jót tesznek, soha nem tagadtatik meg tőlük. Allah Tudja ki az, ki őrizkedik. 
116. Kik tagadnak, soha nem segít rajtuk vagyonuk és gyermekeik Allahhal szemben egyáltalán. Ezek a Pokol 

követői, s ebben ők mindörökkön lesznek. 
117. Amit az Evilági életre áldoznak olyan, mint a fagyos szél, ami azok veteményére sújt, kik elkárhozták 

önmagukat, majd elpusztítja azt. Allah nem viszi őket rontásba, hanem magukat rontják meg. 
118. Ó, kik hisznek! Ne fogadjatok bizalmatokba (másokat) magatokon kívül, hogy ne sikerüljön gátat vetni 

nektek fondorlattal. Azt szeretnék, ha romba dönthetnének titeket. Szájukból gyűlölet hangzik, de mit 
keblük rejt, nagyobb. Kinyilvánítottuk néktek Áyáinkat, hogy felfogjátok. 

119. Ti azok vagytok, kik szeretitek őket, de ők nem szeretnek titeket, míg ti hiszitek a Könyv egészét. Ha 
találkoznak veletek, mondják: „Hiszünk.” De ha magukra maradnak, dühükben körmeikkel belétek 
marnak. Mondd: „Pusztuljatok el dühötökben!” Allah Tudója annak, mit a keblek rejtenek. 

120. Ha jó érint meg titeket, az rosszul esik nekik, s ha gond tör rátok, örülnek annak. Ha állhatatosak vagytok 
és őrizkedtek, nem árthat nektek cselszövésük. Mert bizony Allah körbeöleli mindazt, amit tesznek. 

121. Midőn hajnalban útrakeltél házad népétől, hogy kijelöld a hívők harci állásait, Allah a Meghallgató, a 
Mindentudó. 

122. Midőn két csapatot aggasztott közületek, hogy elbuknak, hát Allah volt oltalmazójuk. Allahra 
hagyatkozzanak a hívők. 

123. Allah pártfogásába vett titeket Badrnál, mikor silányak voltatok, hát őrizkedjetek Allahtól, hátha tán 
hálát adtok. 

124. Mikor mondtad a hívőknek: „Nem elégedtek-e meg, ha Uratok lenyújt háromezer Angyalt, kik leszállnak 
(segítségetekre)? 

125. Mi több! Ha állhatatosak vagytok, őrizkedtek, és rátok törnek váratlanul, akkor lenyújt nektek Uratok 
ötezer Angyalt, feltartózhatatlanokat. 

126. Nem teszi ezt (Uratok) más miatt, csak hogy örömhírt és megnyugvást hozzon szívetekbe általa. Nincs 
más pártfogás, csak Allahtól, a Nagyszerűtől, a Bölcstől való: 

127. Hogy levágja egy részüket azoknak, kik tagadnak, megbecstenenítse őket, hogy megalázottként 
forduljanak vissza. 

128. Nincs velük semmi dolgod (ó, Mohammed), (Allahra tartozik), hogy megenyhül-e irántuk, vagy 
megbünteti őket, és ők elkárhoznak. 

129. Allahé minden, ami az Egeken és Földön van, annak bocsájt meg, akinek Ő akar, és azt bünteti meg, akit 
Ő akar. Ő a Megbocsájtó, a Könyörületes. 

130. Ó, kik hisznek! Ne nyeljétek el az uzsorát, többet és többet! Őrizkedjetek Allahtól, hátha tán boldogultok. 
131. Őrizkedjetek a Pokoltól, ami a hitetleneknek készíttetett elő. 
132. Engedelmeskedjetek Allahnak, a Prófétának, hátha tán kegyelmet nyertek. 
133. Versengjetek a megbocsájtásért Uratoktól, s az Égi Kertekért, melynek szélessége az Egek és a Föld, és 

az őrizkedőknek készíttetett, – 
134. (Azoknak), kik áldoznak jólétben, balsorsban, kik visszafogják haragjukat, elnézők az emberek iránt. Allah 

szereti a jótevőket, – 
135. Azoknak, kik, ha feslettséget tesznek, bűnbe esnek, Allahra emlékeznek, és könyörögnek bűneik 

megbocsájtásáért. Ki más az, Ki Allahon kívül megbocsájtja a bűnöket? És nem tartanak ki a mellett, amit 
tettek, s ők ezt tudják. 
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136. Ők azok, kiknek jussa megbocsájtás Uruktól, az Égi Kertek, mik alatt folyók futnak, s ebben ők örökkön 
lesznek. Kegy osztályrésze a (jóra való) munkálkodóknak. 

137. Már elmúltak előttetek rendszerek, hát haladjatok a Földön, és nézzétek, mi volt büntetése a 
hazugoknak! 

138. Ez közlemény az embereknek, és Útmutatás, intés az őrizkedőknek. 
139. Ne hagyjátok el magatokat, ne csüggedjetek, mert ti kerekedtek felül, ha hívők vagytok. 
140. Ha viszontagság tör rátok, másokat is éppoly viszontagság sújt. Ezeket a napokat azért váltjuk ki az 

emberek között, hogy Allah megtudja, kik azok, kik hisznek, és vegyen közületek vértanúkat. Allah nem 
szereti a bűnösöket. 

141. S hogy megtisztítsa vele Allah azokat, kik hisznek, és megfossza (az áldástól) a hitetleneket. 
142. Avagy arra számítottatok-e, hogy úgy tértek be az Égi Kertekbe, hogy Allah nem tudja, kik azok, akik 

küzdöttek, és megtudja, kik voltak állhatatosak? 
143. Mert bizony ti vágytátok a halált még azelőtt, hogy találkoztatok volna vele. Hát most nézzétek, és ti 

meglátjátok. 
144. Mohammed nem más, mint Próféta, aki előtt Próféták múltak el. Ha meghalna vagy megöletne, ti sarkon 

fordulnátok tán? Aki sarkon fordul, soha nem árt Allahnak semmit. Allah megadja osztályrészét a 
hálaadóknak. 

145. Nem halhat meg lélek, csak Allah engedelmével, ahogy sorsa megírt. Aki az Evilág viszonzását akarja, 
adunk neki belőle. Aki a Túlvilág viszonzását akarja, adunk neki belőle, és megjutalmazzuk a hálaadókat. 

146. Hány Prófétával harcolt sok istenfélő ember, kik nem hunyászkodtak meg, ha csapás sújtott le rájuk Allah 
útján? Nem gyengültek el, és nem törtek meg. Allah szereti az állhatatosakat. 

147. Nem volt más, mit mondtak, mint: „Urunk! Bocsájtsd meg nékünk bűneinket, hiábavalóságainkat 
dolgainkban, szilárdítsd meg lábainkat, és végy pártfogásodba a hitetlenek ellen.” 

148. Megadta nékik Allah az Evilág viszonzását és a Túlvilág szép viszonzását. Allah szereti a jótét embereket. 
149. Ó, kik hisznek! Ha engedelmeskedtek azoknak, kik hitetlenek, ők sarkon fordítanak titeket. S ha 

megfordultok, vesztesek lesztek. 
150. Mi több! Allah Felségetek, és Ő a Pártfogók Legjobbika. 
151. Rettegést vetünk azok szíveibe, kik hitetlenek, miáltal társat állítottak Allahnak, melynek nem 

nyilváníttatott ki hatalom. Hajlékuk a Pokol, és becstelenség jár viszonzásul a bűnösöknek. 
152. Mert bizony beteljesítette Allah az Ő ígéretét, midőn megfutamítotottátok őket az Ő engedelmével. 

Egészen addig, míg meg nem hátráltatok, össze nem tűztetek egymással a parancs miatt, s 
engedetlenkedtetek, miután Ő megláttatta veletek azt, amit szerettek. Közöttetek van, ki az Evilágot 
akarja, és köztetek, ki a Túlvilágot akarja. Majd Ő eltérített titeket róluk (az ellenségről), hogy próbára 
tegyen, majd Ő megenyhült felétek. Allah a Kiváltság Hordozója a hivőknek. 

153. Midőn felmásztatok (a hegyre), fittyet hányva mindenki másra, a Próféta visszahívott titeket 
állásaitokhoz. Majd egyik csapás követte a másikat azért, hogy ne bánkódjatok azon, mit elvesztettetek 
(hadizsákmány), és a balsorson, ami rátok tört. Allah Értesült arról, mit tesztek. 

154. Majd a veszedelem után Ő rátok bocsátotta a biztonságot. Néhányatokra közületek álom szállt, 
elhomályosítva őket, másokat saját dolga érdekelte. Ők igaztalanul gondoltak Allahra, a Dzsahiliya 
gondolatával. Mondták: „Van-e valami részünk az elrendelésben egyáltalán?” Mondd: „Az elrendelés 
mind Allahra tartozik.” Elrejtik magukban azt, amit nem mutatnak ki neked. Mondják: „Ha lenne valami 
részünk az elrendelésben, akkor itt nem ölettünk volna meg.” Mondd: „Még ha a házaitokban lettetek 
volna, akkor is rájuk tört volna a halál az ágyaikban azokra, akikre meg volt írva.” Allah próbára teszi azt, 
mi a kebletekben van, és megtisztítja azt, ami a szívetekben van. Allah Tudója annak, amit kebletek rejt. 

155. Kik visszafordultak tőletek a napon, mikor találkozott a két had, a Sátán okozta botlásukat a néhány 
(bűnnel), mit elkövettek. De Allah Megenyhült feléjük. Allah a Megbocsájtó, az Irgalmas. 

156. Ó, kik hisznek! Ne legyetek olyanok, mint akik tagadtak, és mondták testvéreiknek, mikor az utat járták, 
vagy hadat viseltek: „Ha velünk lettek volna, nem haltak volna meg, és nem ölettek volna meg.” Mert 
Allah ezt gyötrelemként ülteti szívükbe. Allah életre kelt és elmulaszt. Allah Látója annak, amit tesztek. 

157. Ha megölettek Allah útján, vagy meghaltok, a megbocsájtás Allahtól jön, és az Ő kegyelme jobb annál, 
mint amit felhalmoznak. 

158. Ha meghaltok, vagy megölettek, bizonyos, hogy Allahnál tereltettek össze. 
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159. Allah kegyelméből szelíden fordultál feléjük. Ha ádázul zordszívű lettél volna, elszivárogtak volna 
körödből, hát enyhülj meg feléjük, bocsájts meg nekik, és tanácskozz velük a dolgokban. Ha eltökélted 
magad, hagyatkozz Allahra. Allah szereti a Ráhagyatkozókat. 

160. Ha Allah pártotokat fogja, nincs, aki legyőzne titeket. S ha elfordul tőletek, ki az, ki Ő utána pártotokat 
fogná? Hagyatkozzanak Allahra a hívők. 

161. Nem teheti meg a Próféta, hogy hiteltelenné váljon. Aki hitelét veszti, eljön hozzá a Feltámadás Napján 
az, mi hiteltelenné tette, majd minden lélek elnyeri azt, mit érdemel, (úgy, hogy) nem bánnak velük 
méltánytalanul. 

162. Az, ki követi Allah megelégedését olyan-e, mint az, ki kihívja maga ellen Allah haragját, és hajléka a 
Pokol? Becstelen sors! 

163. Allahnál fokozatok vannak, és Allah Látója annak, mit tesztek. 
164. Mert bizony Allah kegyben részesítette a hívőket, amikor Prófétát küldött számukra maguk közül, aki 

recitálja nékik az Ő Áyáit, gyarapítja őket, megtanítja nékik a Könyvet, s a Bölcsességet, mert azelőtt 
nyilvánvaló tévelygésben voltak. 

165. Midőn lesújtott rátok a gyötrelem, ti kétszeresével sújtottátok őket (az ellenséget). Mondtátok: „Honnan 
mindez?” Mondd (ó, Mohammed): „Ez mind magatokból jön.” Mert bizony Allah Mindenre Képes. 

166. Ami azon a napon sújtott le rátok, amikor a két had találkozott, hát az Allah engedelmével történt, hogy 
próbára tegye a hívőket, – 

167. S hogy megtudja, ki az, ki Hipokrita. Ezeknek mondva volt: „Gyertek, harcoljatok Allah útján, vagy űzzétek 
el őket!” Mondták: „Ha ismernénk a harcot, akkor követnénk titeket.” Ők ezen a napon közelebb voltak 
a hitetlenséghez, mint a Hithez. Azt mondták szájaikkal, mi nem volt szíveikben. Allah a Legjobb Tudója 
annak, mit eltitkolnak. 

168. Ők azok, akik mondták testvéreiknek, mikor ültek: „Ha ők nekünk engedelmeskedtek volna, nem ölettek 
volna meg.” Mondd: „Hárítsátok el a halált magatokról, ha igazak vagytok!” 

169. Ne számítsanak halottnak azok, kik Allah útján ölettek meg. Sőt! Élők, kik Allahnál nyernek gondviselést. 
170. Boldogok a kiváltság által, amit Allah ad nékik. Megörvendeztetik a hátramaradottakat, kik nem 

csatlakozhattak hozzájuk, hogy ne érezzenek félelmet, se bánatot. 
171. Megörvendeztetnek Allah kegye és kiváltsága által. Mert bizony Allah nem veszejti el a hívők bérét, – 
172. Kik választ adtak Allahnak és a Prófétának azt követően, hogy lesújtott rájuk a balsors. Akik jótét lelkek 

közülük, és őrizkedtek, jutalmuk hatalmas; – 
173. Azok, kiknek az emberek mondják: „Mert bizony a hadak összegyülekeznek ellenetekben!” Ijesztgették 

őket, de ez csak hitüket növelte, s mondták: „Allahra számítunk, és Ő a legjobb, Kire hagyatkozunk.” 
174. Majd megfordultak Allah kegyéből és kiváltságából, s nem érintette őket sorscsapás. Követték Allah 

megelégedését, mert Allah a Hatalmas Kiváltság Birtokosa. 
175. A Sátán az, ki megfélemlít az ő pártfogoltjai által. Hát ne féljétek őket, hanem Engem féljetek, ha hívők 

vagytok. 
176. Ne szomorítsanak el azok, kik versengenek a hitetlenségben. Ők nem ártanak Allahnak semmit. Allah 

nem akar nekik részt biztosítani a Túlvilágon, hanem övék a hatalmas büntetés. 
177. Akik a hitet tagadásra váltották, soha nem ártanak Allahnak semmit. Rájuk fájdalmas büntetés (vár). 
178. Ne számítsanak azok, kik tagadnak arra, ha visszatartjuk őket, akkor jó nekik. Azért tartjuk vissza őket, 

hogy szaporítsák bűneiket, és övék legyen a szégyenletes büntetés. 
179. Allah nem azon van, hogy a hívőket abban (a helyzetben) hagyja meg, amiben ti vagytok addig, míg el 

nem különül a rossz a jótól. Allah nem azon van, hogy felfedje előttetek a Láthatatlant, hanem Allah 
kijelöli Prófétái közül azt, akit Ő akar. Higgyetek Allahban és az Ő Prófétáiban. Ha hisztek és őrizkedtek, 
béretek hatalmas. 

180. Ne számítsák azok, kik visszatartották maguknak a kiváltságot, mit Allah adott nekik, hogy jó nékik. Sőt! 
Ez rossz nekik. Körbetekeredik rajtuk az, mit visszatartottak a Feltámadás Napján. Allahé az Egek és Föld 
öröksége, és Allah Értesül arról, mit tesztek. 

181. Allah hallotta beszédét azoknak, kik mondták: „Mert bizony Allah szegény, s mi gazdagok vagyunk.” 
Feljegyezzük azt, mit mondtak, s hogy megölték igaztalanul a Prófétákat. Majd mondjuk: „Ízleljétek meg 
az égetés kínjait.” 

182. „Ez (jár azért), mit előreküldtek kezeitek.” Mert bizony Allah nem viszi kárhozatba a szolgálót. 
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183. Azok mondják: „Allah megígértette velünk, hogy ne higgyünk a Prófétának addig, míg nem hoz el nékünk 
áldozatot, mit tűz emészt.” Mondd (ó, Mohammed): „Már eljöttek a Próféták előttem a bizonyságokkal, 
s azzal, mit mondtatok. Miért öltétek meg őket, ha igazak vagytok? 

184. Ha meghazudtolnak, hát meghazudtolták a Prófétákat előtted is, akik eljöttek a bizonyságokkal, a 
Zsoltárok Könyvével és a fényt árasztó Írással. 

185. Minden lélek megízleli a halált. Majd megfizetik béreteket a Feltámadás Napján. Kit eltérítenek a 
Pokoltól és bevezetnek az Égi Kertekbe, az győz. Nem más az Evilág, mint érzéki káprázat. 

186. Próbára lesztek téve bizonyosan vagyonotokkal és életetekkel. Sok szidalmat fogtok hallani azoktól, 
kiknek már eljött a Könyv előttetek, és azoktól, kik bálványokat imádnak. De ha állhatatosak vagytok és 
őrizkedtek, bizony ez a dolgok rendíthetetlensége. 

187. Mikor Allah azért vette szövetségét azoknak, kiknek már eljött a Könyv, hogy kinyilvánítsák azt az 
embereknek, s el ne hallgassák azt, de ők hátaik mögé hajították és aprópénzre váltották. Becstelenség 
az, mire váltották. 

188. Ne számítsanak (szemetekben nagynak) azok, akik örülnek annak, mit szereztek, és azt szeretnék, ha 
dicsőítenék őket azért, mit nem tettek meg. Ne számítsatok arra, hogy ők megmenekülhetnek a kínoktól. 
Rájuk fájdalmas büntetés (vár). 

189. Allahé az Egek és a Föld Teljhatamúsága, és Allah Mindenre Képes. 
190. Mert bizony az Egek és a Föld teremtésében, az éjjel és nappal különbözőségében vannak a Jelek az értés 

embereinek. 
191. Akik megemlékeznek Allahról álltukban, ültükben, oldalukra dőlve, majd az Egek és Föld teremtésén 

törik fejüket, (mondják): „Urunk! Nem teremtetted mindezt hiábavalónak (értelem nélkül)! Légy dicső, 
és ments meg minket a Pokol büntetésétől!” 

192. „Urunk! Akit te a Pokolra juttatsz, azt becstelenné teszed.” A bűnösöknek nincs pártfogójuk. 
193. „Urunk! Meghallottuk azt, ki a hitre hív, (aki szólt): higgyetek Uratokban! És mi hittünk. Bocsájtsd meg 

nékünk bűneinket, és vedd le rólunk rossztéteményeinket. Végy magadhoz minket a feddhetetlenekkel 
együtt.” 

194. „Urunk! Add meg nekünk azt, amit ígértél nekünk Prófétáidon keresztül, és ne szégyeníts meg minket a 
Feltámadás Napján. Mert bizony Te nem mulasztod el a találkozót.” 

195. Elfogadta tőlük Uruk, (és így szólt): „Nem veszejtem el tettét annak, ki tett közületek, akár férfi, akár nő. 
Ti egymás (számára) vagytok. Akik menekültek, kiűzettek házaikból, az Én utamon gyötrődtek, harcoltak 
és megölettek, hát Én leveszem róluk rossztéteményiket, és bizonyos, hogy bevezetem őket az Égi 
Kertekbe, mik alatt folyók futnak, viszonzásként Allahtól.” Allah! Nála a legszebb viszonzás. 

196. Ne csábítson el forgandósága azoknak, kik tagadnak e földön. 
197. Egy kevés gyönyör, majd hajlékuk a Pokol, és gyötrelem a szállás. 
198. De kik őrizkednek Uruktól, övék az Égi Kertek, mik alatt folyók futnak, s ebben ők örök szállást nyernek 

Allahnál. Nincs jobb Allah Társaságánál a feddhetetlenek számára. 
199. Mert bizony az Írás Népe közt van, ki hisz Allahban, abban, mi neked kinyilatkoztatott, és ami hozzájuk 

jött el. Alázatosak Allahhoz és nem váltják aprópénzre Allah Áyáit. Ők azok, kiknek bére Uruknál van. 
Allah a Gyors Számvevő. 

200. Ó, kik hisznek! Legyetek állhatatosak, tűrjetek és ragaszkodjatok. Őrizkedjetek Allahtól, hátha tán 
boldogultok. 

 
 

4. An-Nisza – Asszonyok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, emberek! Őrizkedjetek Uratoktól, Aki megteremtett titeket az Egy Lélekből, és megteremtette abból 

az ő párját, majd e kettőből szórta szét a sok férfit és nőt. Őrizkedjetek Allahtól, Kit kérdőre vontok 
(dolgaitokról), és a méhek gazdáitól. Mert bizony Allah Felügyel rátok. 

2. Adjátok meg az árváknak vagyonukat, és ne cseréljétek fel vétekre a jót. Ne nyeljétek el vagyonaikat 
vagyonaitokká, mert ez égbekiáltó bűn lenne! 
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3. Ha féltek, hogy nem vagytok méltányosak az árvákkal, hát házasodjatok az asszonyokkal, kik jók nektek, 
kettővel, hárommal, néggyel. De ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni, akkor csak eggyel, vagy 
(azokkal), kiket jobbotok bír. Ez a legkevesebb, hogy ne legyetek igazságtalanok. 

4. Adjátok meg az asszonyoknak részüket (hozományt) terhektől mentesen. Ha el is engednek abból nektek 
önszántukból, hát fogadjátok be azt üdvként, örvendve. 

5. Ne adjatok a korlátolt felfogásúaknak vagyonotokból, melyet Allah támogatásra helyezett el nálatok. 
Tápláljátok őket abból, öltöztessétek őket, és szóljatok hozzájuk illő szót. 

6. Tegyétek próbára az árvákat, míg megérnek a házasságra. Ha megleltétek köztük az (érettség) jeleit, 
adjátok meg nekik vagyonukat, és ne nyeljétek el azt tékozlóként, sietve, (felélve azt) nagykorúságuk 
előtt. Aki gazdag, legyen nemes lelkű, aki szegény, hát nyeljen el abból illően. Ha megfizettétek nekik 
vagyonukat, tegyetek esküt nekik. Allah elegendő Számvevőnek. 

7. A férfiaknak rész jár abból, mit a szülők és a legközelebbi rokonok hagytak. A nőknek rész jár abból, mit 
a szülők és a legközelebbi rokonok hagytak. Van, hol kevés, van, hol több, a részesedés jár. 

8. Ha jelen vannak a vagyonmegosztáson további rokonok, árvák, szegények, gondoskodjatok róluk ebből, 
és szóljatok hozzájuk illő szót. 

9. Aggódjanak azok, kik gyenge utódot hagytak maguk mögött, és féltsék őket. Őrizkedjenek Allahtól, és 
szóljanak becsületes szót. 

10. Akik elnyelik az árvák vagyonát bűnösen, azok a hasukban tüzet nyelnek el, és ők a Pokol lángjain 
perzselődnek. 

11. Előírja nektek Allah (a gondoskodást) gyermekeitekről. A fiú szerencséje (részesedése), mint két lányé. 
Ha csak lányok, és többen vannak kettőnél, övék az örökség kétharmada. Ha csak egy lány, akkor övé a 
fél rész. Minden egyes szülőjének (az elhunytnak) hatodrész jár abból, mi megmaradt, ha hátrahagyott 
gyermeket. Ha nincs gyermeke, és szülei az örökösök, akkor az anyának egyharmad jár. Ha (az 
elhunytnak) vannak testvérei, az anyának hatodrész jár, mi marad abból, mit örökül hagynak a javakból 
vagy adósságból. Szüleitek és gyermekeitek, nem tudjátok melyikük áll közelebb hozzátok, hogy 
előnyhöz juttassátok (valamelyiküket). Ez Allah rendelkezése. Mert bizony Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

12. Nektek fele jár annak, amit hátrahagy feleségetek, ha nincs nekik gyermekük. Ha van gyermekük, akkor 
negyedrész jár nektek abból, mi marad abból, mit örökül hagytak a javakból és adósságból. A 
feleségeknek egynegyed jár abból, mit ti hátrahagytok, ha nincs gyermeketek. Ha van gyermeketek, 
akkor feleségeteknek nyolcadrész jár, mi marad abból, mit örökül hagytok a javakból és adósságból. Ha 
a férfi vagy nő után kérdéses (ki) az örökös (mert nincs felmenő, vagy egyenes ági leszármazott), de van 
fivére, vagy nővére, akkor mindegyiknek közülük hatodrész jár. Ha ők kettőnél többen vannak, akkor 
osztozzanak az egyharmadban, mi marad abból, mit örökül hagynak a javakból és adósságból, hogy ne 
érje őket kár. Az elrendelés Allahtól való. Allah a Mindentudó, az Irgalmas. 

13. Ezek Allah korlátai. Aki engedelmeskedik Allahnak és az Ő Prófétájának, azt Ő bevezeti az Égi Kertekbe, 
mi alatt folyók futnak, s ebben ők mindörökkön lesznek. Ez a hatalmas győzelem! 

14. Aki engedetlen Allahhal, az Ő Prófétájával szemben, és áthágja korlátait, azt Ő bevezeti a Pokolba, ahol 
ő mindörökkön lesz, és vár rá a szörnyű büntetés. 

15. Azokkal szemben, kik asszonyaitok közül ledérséget követtek el, tanúskodjanak négyen közületek. Ha 
tanúskodtak, tartsátok őket a házakban (bezárva) addig, míg el nem mulasztja őket a halál, vagy Allah 
utat nem jelöl ki nekik. 

16. Ha két férfi követi el (a ledérséget) közületek, fenyítsétek meg mindkettőt. Ha megbánják, és jó útra 
térnek, hagyjátok őket. Mert bizony Allah a Megenyhülő, a Kegyelmes. 

17. A bűnbocsánat elfogadása Allahra tartozik azoktól, kik a rosszat tudatlanságból teszik, majd megbánják 
mihamarabb. Irántuk Allah megenyhül, mert Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

18. Nem jár bűnbocsánat azoknak, kik a rosszat addig teszik, míg eljön egyikükhöz a halál, s mondja: „Most 
már megbántam!” Nincs bűnbocsánat azoknak, kik hitetlenként halnak meg. Ezeknek előkészítettük a 
fájdalmas büntetést. 

19. Ó, kik hisznek! Nem megengedett nektek megörökölni az asszonyokat akaratuk ellenére. Nem bánhattok 
velük durván, hogy elvegyétek tőlük azt, amit nekik adtatok (hozomány), hacsak nem követnek el 
nyilvánvaló ledérséget. Éljetek velük illően. Ha meggyűlölitek őket, meglehet, hogy gyűlöltök valamit, 
amiben Allah rengeteg jót tesz meg. 
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20. Ha egyik feleség helyét egy másik feleségre akarjátok felcserélni, bármekkora halom hozományt adtok, 
akkor se vegyetek el abból semmit. Elvennétek-e azt becstelenül, nyilvánvaló bűnként? 

21. Hogyan vennétek el azt, mikor egymásba fonódtatok, és szilárd egyezségeteket vettük? 
22. Ne házasodjatok azokkal az asszonyokkal, akikkel apátok házasodott, csak azzal, aki a múltból maradt 

rátok. Ez ledérség, irtóztató és rossz út. 
23. Megtiltattak nektek anyáitok, lányaitok, nővéreitek, anyai nagynénéitek, apai nagynénéitek, bátyáitok 

lányai, nővéreitek lányai, szoptató dajkáitok, a nők, kikkel együtt szoptattak titeket, asszonyaitok anyjai, 
mostohalányaitok, akik gyámságotok alatt állnak, és azoktól az asszonyaitoktól vannak, akikkel ti 
házaséletet éltek. De ha azoktól vannak, akikkel nem éltek házas életet, akkor nem vétek számotokra. 
(Megtiltattak), akik azoknak a fiaitoknak asszonyai, akik ágyékaitokból származnak, (megtiltattak), ha két 
nővért gyűjtötök, kivéve, akik a múltból maradtak rátok. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

24. (Megtiltattak nektek) a házas asszonyok, kivéve, mit jobbotok bír. Ezeket tiltja Allah Könyve nektek, de 
megengedi azokat, kik ezen kívül állnak, ha (házasságra) vágytok rájuk, adtok nekik vagyonotokból, ha 
tiszták vagytok, nem kéjelgők, nem haszonlesésből teszitek, hát adjátok meg nekik hozományaikat az 
előírt módon. Nem vétek számotokra, ha közös megegyezéssel változtattok a hozományon utána. Mert 
bizony Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

25. Aki nem bír kiállni javakkal, hogy jóravaló, hívő asszonnyal házasodjon, hát a hívő lányok közül 
(válasszon), kiket jobbotok bír. Allah a Legjobb Tudója hiteteknek. Egymásból vagytok, hát házasodjatok 
családjaik engedélyével, adjátok meg járandóságukat illően. Ők tiszták, nem kéjelgők, nem azok, kik 
társaikat váltogatják. Ha megköttetett a házasság, és becstelenséget követnek el, a szabad asszonyok 
büntetésének felét rójátok ki rájuk. Ez adatott meg azoknak közületek, akik félnek, hogy kísértésbe 
esnek. Ha állhatatosak vagytok, jobb nektek. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

26. Allah azt akarja, hogy megnyilatkozzon nektek, vezessen titeket azoknak rendjeire, kik előttetek voltak, 
s hogy megenyhüljön felétek. Mert Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

27. Allah meg akar bocsájtani nektek, de azok, kik a vágyakat követik, azt akarják, hogy fordulj el Tőle, teljes 
fordulattal. 

28. Allah enyhíteni akarja rólatok (a terhet), mert az ember gyengének teremtetett. 
29. Ó, kik hisznek! Ne nyeljétek el vagyonotokat magatok közt hiábavalóan. Hanem legyen köztetek közös 

egyezségen (alapuló) kereskedelem. Ne öljétek meg a lelket. Mert bizony Allah Kegyelmes veletek. 
30. Aki ezt teszi ellenségeskedve, gonoszul, azt Pokolra vetjük, s ez Allahnak könnyen megy. 
31. Ha elkerülitek a gaztetteket, miknek véget vetettünk, letudjuk rólatok rossztéteményiteket, és 

bevezetünk titeket a megbecsültség kapuján. 
32. Ne kívánjátok azt a kiváltságot, melyben Allah részesítette néhányotokat néhányotok fölött. A férfiaknak 

része van abból, mit elnyertek, a nőknek része van abból, amit elnyertek. Kérjétek Allah kiváltságát. Mert 
bizony Allah a Mindenek Tudója. 

33. Mindenkinek kijelöltük kedvezményezettjét abban, amit hátrahagytak a szülők és a hozzátartozók. 
Kiknek jobbotokkal köttetett (egyezség), hát adjátok meg részesedésüket. Mert bizony Allah Mindenek 
Felett Tanú. 

34. A férfiak ki kell, hogy álljanak az asszonyokért, miáltal Allah kiváltságában részesültek fölöttük, s miáltal 
áldoznak vagyonukból (rájuk). A jóravaló asszonyok engedelmesek, megőrzik (a férfiak) távollétében azt, 
amit Allah akar, hogy megőrizzenek. Azok (viszont), akiknek féltek megátalkodottságától, intsétek őket, 
(ha az nem elég,) tartóztassátok magatokat tőlük az ágyban, (ha az nem elég,) legyintsétek meg őket. És 
ha engedelmeskednek, ne keressetek ellenük utat (megbántásukra). Mert bizony Allah a Magasságos, a 
Nagy. 

35. Ha féltek a szakítástól (férj és feleség) között, küldjetek ítélőt a férfi családjából és ítélőt a nő családjából. 
Ha mindketten a rendezést akarják, Allah egyetértést hoz kettejük közt. Mert bizony Allah Mindentudó, 
Értesült. 

36. Szolgáljátok Allahot, és ne állítsatok Mellé semmit. Legyetek jók a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, 
árvákhoz, szegényekhez, a szomszédokhoz, kik közeliek, a szomszédokhoz, kik távoliak, a társhoz, ki 
mellettetek áll, a vándorhoz és azokhoz, kiket jobbotok bír. Mert bizony Allah nem szereti azt, ki gőgös 
és henceg, – 

37. Azokat (se szereti Allah), kik fösvények, majd az embereknek előírják a fösvénységet, és eltitkolják, mit 
Allah adott nekik az Ő kiváltságából, hát a hitetleneknek előkészítettük a gyötrelmes büntetést. 
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38. Azokat (se szereti Allah), kik az emberek számára láthatóan áldoznak vagyonukból, de nem hisznek 
Allahban, sem a Végítélet Napjában. Akinek a Sátán a bizalmasa, annak a legrosszabb a bizalmasa. 

39. Mi várna rájuk, ha hinnének Allahban, a Végítélet Napjában, áldoznának abból, mit Allahtól kaptak? Allah 
Tud róluk. 

40. Allah nem ront meg, szemernyit sem. Ha jótétre lel, megkettőzi, és az Ő Színéből hatalmas bért ad. 
41. Hogy lesz akkor, amikor tanút hozunk minden nemzetből, és téged (ó, Mohammed) fölöttük hozunk el 

tanúnak? 
42. Ezen a Napon szeretnék azok, kik tagadtak és engedetlenek voltak a Prófétának, ha a Földdel eggyé 

válnának. Nem titkolják el akkor Allah elől a valóságot. 
43. Ó, kik hisznek! Ne térjetek imára úgy, hogy mámorosak vagytok addig, míg nem tudjátok, mit beszéltek. 

Se tisztátlanul (ne térjetek imára), csak akkor, ha átmentek (az imahelyen) addig, amíg be nem 
mosakodtok. Ha betegek vagytok, vagy utaztok, vagy ha egyikőtök az árnyékszékről jön, vagy asszonyt 
érintettetek, és nem találtok vizet, hát végezzetek Tayammumot, magas (homokdűnére) mászva, tiszta 
(homokkal), majd töröljétek (ezzel) arcotokat és kezeiteket. Mert bizony Allah a Feloldozó, a 
Megbocsájtó. 

44. Nem láttad-e azokat, kiknek megadatott egy rész a Könyvből? Eltévelyedésre cserélik, és azt akarják, 
hogy eltévelyítsenek titeket az úton. 

45. Allah ismeri legjobban ellenségeiteket. Allah elégséges Oltalmazónak, Allah elégséges Párfogónak. 
46. A Zsidók közt, kik kiforgatják a szavakat helyeikből (összefüggéseikből), és mondják: „Hallunk és nem 

engedelmeskedünk,” „hallom, ami nem hallható,” „vessetek ránk tekintetet,” elferdítve nyelveikkel, 
rágalmat szórva a vallásra. Ha azt mondanák: „Hallunk és engedelmeskedünk,” „hallom és nézz le ránk,” 
jobb lenne nekik és egyenesebb. De megátkozta őket Allah hitetlenségük miatt, és nem hisznek, csak 
kevesen. 

47. Ó, kiknek megadatott a Könyv! Higgyetek abban, mit kinyilatkoztattunk, megerősítve azt, mi veletek van, 
még azelőtt, hogy Mi eltérítjük (a titeket elismerő) tekinteteket, és hátatok felé fordítjuk, vagy 
elátkozzuk őket, ahogy a szombatot megtörőket átkoztuk el. Allah parancsa bevégeztetett. 

48. Allah nem bocsájtja meg, ha Mellé társat állítanak, de megbocsájt ezen kívül annak, akinek Ő akar. Aki 
Allahnak társat állít, az hatalmas bűnt eszel ki. 

49. Nem látod-e azokat, kik magukat szentté avatják? Mi több! Allah avatja szentté azt, akit Ő akar, és majd 
nem bánnak velük méltánytalanul szikrányit sem. 

50. Nézd, hogy eszelik ki Allahra a hazugságot! Ez elegendő önmagában ahhoz, hogy nyilvánvaló bűn legyen. 
51. Nem láttad-e azokat, kiknek egy rész megadatott a Könyvből? Hisznek a varázslatban és a hamis 

istenségekben. Azt mondják a hitetleneknek, hogy ők jobban vezetett úton járnak, mint azok útja, akik 
hisznek. 

52. Ezek ők, kiket elátkozott Allah. Annak, kit Allah elátkoz, soha nem találsz (ó, Mohammed) pártfogót. 
53. Vagy talán van részük a Mindenhatóságból? Akkor miért nem adnak ebből az embereknek szemernyit 

sem? 
54. Vagy talán irigylik az embereket azért, amit Allah adott nekik az Ő kiváltságából? Mert bizony Mi 

megadtuk Ábrahám Nemzetségének az Írást, a Bölcsességet, és adtunk nékik hatalmas királyságot. 
55. Közöttük volt, ki hitt (Ábrahám Nemzetségének), s közöttük volt, kik elfordult tőlük. Elegendő a Pokol 

emésztő tűznek. 
56. Azok, kik tagadják kinyilatkoztatásainkat, Mi Pokolra vetjük őket. Mindahányszor leperzselődött bőrük, 

másik bőrrel cseréljük fel, hogy megízleljék a kínokat. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
57. Azokat, kik hisznek és jókat cselekednek, bevezetjük az Égi Kertekbe, mik alatt folyók futnak, miben ők 

mindörökkön lesznek, az idők végezetéig. Ebben szeplőtelen pár vár rájuk. Bevezetjük őket az árnyas 
hűsbe. 

58. Mert bizony Allah megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza a biztosítékokat (letéteket) gazdáiknak. 
Ha az emberek közt ítéltek, hát ítéljetek Igazsággal. Mert bizony Allah (tanítása) kegy, miáltal int titeket. 
Allah a Meghalló, a Látó. 

59. Ó, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának és azoknak, akik 
elöljárók köztetek. Ha összekülönböztök valamiben, hagyatkozzatok Allahra, a Prófétára, ha hiszitek 
Allahot és a Végítélet Napját. Ez a legjobb és leghelyesebb cél. 
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60. Nem láttad-e azokat, akik színlelik, hogy hisznek abban, mi néked kinyilatkoztatott, és ami előtted 
kinyilatkoztatott? Azt akarják, hogy hamis istenségek ítéljenek, miközben elrendeltetett számukra azok 
megtagadása. A Sátán el akarja őket tévelyíteni, messzire vezető tévelygéssel. 

61. Midőn mondják nekik: „Gyertek ahhoz, amit Allah kinyilatkoztatott a Prófétának,” látod a képmutatókat, 
miként fordulnak el tőled teljes fordulattal. 

62. Hogy lesz akkor, mikor gyötrelem sújt le rájuk azáltal, mit kezük megelőlegezett? Majd eljönnek hozzád, 
esküt tesznek Allahra (mondván): „Nem akartunk mást, mint szépet és egyetértést.” 

63. Azok ők, kiknek Allah tudja, mi van a szívükben, hát utasítsd el őket, intsd őket, és szólj hozzájuk, lelkükbe 
(hatoló) üzenő szót. 

64. Nem küldtük el (más miatt) Prófétát, csak azért, hogy engedelmeskedjenek neki Allah engedelmével. 
Amikor ők elkárhozták magukat, (csak akkor) jönnek hozzád, hogy Allah bűnbocsánatáért 
könyörögjenek, és bűnbocsánatot kérjen nékik a Próféta, hogy Allahot Megenyhülőnek és 
Könyörületesnek találják. 

65. De nem! Uradra (mondom), nem hisznek addig, míg nem ítélsz közöttük abban, mi közöttük burjánzik, 
majd nem találnak magukban idegenkedést attól, mit elrendeltél, s alávetik magukat alázattal. 

66. Ha megírnánk rájuk, hogy áldozzák fel magukat, vagy vonuljanak ki otthonaikból, nem tennék meg, csak 
kevesen közülük. Ha azt tennék, amire intve voltak, jobb lenne nekik, és (hitük) erősebben szilárdulna 
(bennük). 

67. S akkor adnánk nekik Színünkből hatalmas bért. 
68. S akkor elvezetnénk őket az egyenes ösvényre. 
69. Akik engedelmesek Allahnak és a Prófétának, ezek ők, kik együtt vannak azokkal, kiket Allah kegyében 

részesített a Próféták közül, az igazak, a tanúk, a jóravalók. Mily csodálatos társaság! 
70. Ez kiváltság Allahtól. Allah Elegendő Tudónak. 
71. Ó, kik hisznek! Legyetek elővigyázatosak, és akkor törjetek előre, ha biztonságos, vagy ha együtt vagytok. 
72. Mert bizony köztetek ki lemarad, s ha lesújt rátok a balsors, mondja: „Allah megkegyelmezett nekem, 

hogy nem voltam jelen velük.” 
73. Ha jó szerencse ér titeket Allahtól, bizony úgy beszélne, mintha nem lenne köztetek és közte szeretet. 

„Bárcsak köztük lettem volna, és hatalmas győzelmet arattam volna!” 
74. Harcoljanak Allah útján azok, akik az Evilági életet a Túlvilágra váltják. Aki Allah útján harcol, akár 

megölik, vagy győzedelmes, hatalmas bérben részesítjük. 
75. Mi van veletek, hogy nem harcoltok Allah útján, s a gyengékért (elnyomottakért) a nők, férfiak és 

gyerekek közül, kik mondják: „Urunk! Vezess ki minket ebből a településből, melynek lakói elnyomók. 
Tégy meg nekünk Színedből Oltalmazót, és tégy meg nekünk Színedből Pártfogót.” 

76. Akik hisznek, küzdenek Allah útján, de akik tagadnak, a hamis istenségek útján küzdenek. Hát harcoljatok 
a Sátán kegyenceivel! Mert bizony a Sátán kelepcéje gyenge. 

77. Nem láttad-e azokat, kiknek mondták: „Fogjátok vissza kezeiteket (a harctól), álljatok fel imára, és 
adjatok kötelező alamizsnát (Zakat)?” Amikor megíratott nekik a harc, bizony néhány közülük úgy 
megrettent az emberektől, mintha Allahot félnék, vagy erősebb félelemmel, és mondták: „Urunk! Miért 
rendelted el nekünk a harcot? Nem adnál haladékot egy kis időre?” Mondd: „Az Evilág (által nyújtott) 
gyönyör kevés, de a Túlvilág jobb annak, aki őrizkedik. Nem tagadnak meg tőletek semmit, szemernyit 
sem!” 

78. „Bármerre is vagytok, elér titeket a halál, legyetek akár megerősített tornyokban.” Ha szerencse éri őket, 
mondják: „Ez Allahtól való.” Ha balsors éri őket, mondják: „Ez tőled jön (Mohammed)!” Mondd: „Minden 
Allahtól való.” Mi a baj ezzel a néppel, hogy alig érik fel ésszel a történést? 

79. Ami a jóból elér hozzád, Allahtól való. Ami a rosszból ér el téged, belőled való. Mi elküldtünk téged az 
emberekhez (ó, Mohammed) Prófétaként, s Allah elegendő (erre) Tanúnak. 

80. Aki engedelmes a Prófétának, az Allahnak elngedelmes. Aki hátat fordít, hát nem arra küldtünk téged, 
hogy őket megőrizd. 

81. Mondják: „Engedelem!” De mikor eltávolodnak tőled, néhányan más (gondolattal) virrasztanak, mint 
amit mondasz. Allah feljegyzi virrasztásaikat. Szállj szembe velük, és hagyatkozz Allahra. Allah Elegendő 
arra, hogy Rá hagyatkozzanak. 

82. Nem tartják-e szemük előtt a Koránt? Ha az nem Allahtól lenne, bizony sok összefüggéstelenséget 
találnának benne! 
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83. Ha eljön nekik a biztonság, vagy félelem híre, világgá kürtölik azt. Ha evvel a Prófétához, vagy az 
elöljárókhoz fordulnának, megtudnák, hogy kik ötlötték azt ki közülük. Ha nem lenne Allah kiváltsága és 
kegyelme felétek, bizony a Sátánt követnétek, és csak kevesen nem. 

84. Harcolj (ó, Mohammed) Allah útján, ne rój (másra) semmit, csak magadra, és buzdítsd a hívőket. 
Meglehet, hogy Allah féken tartja a hitetlenektől jövő ártást. Allah a Legerősebb, Ki Árt, és Ki Megró. 

85. Ki közbenjár szép közbenjárással, annak ebből rész jár. De ki rossz közbenjárással él, annak eredője az 
övé. Allah Felvigyázó mindenek felett. 

86. Ha üdvözölnek titeket üdvözlettel, ti annál szebbel üdvözöljetek, vagy (legalább olyannal) viszonozzátok. 
87. Allah, Nincs más Isten, csak Ő. Összegyűjt titeket a Feltámadás Napján, miben semmi kétség. Kinek szavai 

igazabbak, mint Allahé, amit szól? 
88. Mi van veletek, hogy két nézeten vagytok a Hipokritákról? Allah visszaveti őket azáltal, amit elnyertek. 

Vezetni akarjátok-e azokat, akiket Allah eltévelyített? Soha nem találsz utat azoknak, kiket Allah 
eltévelyít. 

89. Azt szeretnék, ha úgy tagadnátok, ahogy ők tagadnak, hogy egyformák legyetek velük. Ne vegyetek 
közülük barátokat addig, míg nem menekülnek Allah útjára. Ha szembefordulnak, vedd őket, és öld meg 
őket, bárhol leltek rájuk. Ne vegyetek közülük se barátot, se pártfogót, 

90. Kivéve azokat, akik csatlakoznak a néphez, akik közt és köztetek egyezség van, vagy úgy jönnek el 
hozzátok, hogy keblük visszatartja őket attól, hogy veletek harcba szálljanak, vagy (attól, hogy) saját 
népükkel szálljanak harcba. Ha Allah akarná, hatalmat adna nekik felettetek, és harcolnának veletek. Ha 
visszavonulnak tőletek, és nem harcolnak veletek, majd békét intéznek hozzátok, akkor Allah nem tesz 
meg nektek ellenük utat. 

91. Azt találjátok, hogy egyesek a bizalmatokba akarnak férkőzni, s hogy elnyerjék bizalmatokat népük iránt. 
Mindahányszor Fitnába (kísértésbe) esnek, elmerülnek benne. Ha nem zárkóznak el tőletek, és (nem) 
intéznek békét hozzátok, (nem) tartják vissza kezeiket, vegyétek és öljétek le őket, bárhol leltek rájuk. 
Ezek ők, akik ellen nektek nyilvánvaló hatalmat tettünk meg. 

92. Nem ölheti meg a hivő, a hivőt, csak tévedésből. Aki tévedésből hívőt öl, az szabadítson fel egy hívő 
rabszolgát, és fizessen bánatpénzt a (elhunyt) családjának, hacsak az nem tekint el ettől. Ha az (elhunyt) 
ellenséges népből volt, de hívő, akkor szabadítson fel egy hívő rabszolgát. Ha az olyan népből való volt, 
akik közt és köztetek szövetség van, akkor fizessen bánatpénzt családjának, és szabadítson fel egy hívő 
rabszolgát. Aki nem talál (erre módot), az böjtöljön két egymást követő hónapon keresztül 
megbánásként Alah felé. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

93. Aki hívőt öl szánt szándékkal, annak osztályrésze Pokol, miben ő mindörökkön lesz. Allah dühe és átka 
rá. Előkészíttetett néki a hatalmas büntetés. 

94. Ó, kik hisznek! Ha Allah útjára keltek (a messziségbe), óvakodjatok, és ne mondjátok arra, aki 
békeüdvözletet vet felétek: „te nem vagy hívő,” míg az Evilági élet kínálatára vágytok. Allahnál van a sok 
préda. Eképpen voltatok ti azelőtt, de Allah megadta nektek (a kiváltságot). Ezért óvakodjatok. Allah 
Értesült arról, amit tesztek. 

95. Nem egyenlőek az üldögélő hívők, feltéve, ha nem sérültek, azokkal, akik küzdenek Allah útján 
vagyonukkal és életükkel. Allah fokozatokkal előnyben részesíti a vagyonukkal és élettükkel küzdelmet 
folytatókat az üldögélőkkel szemben. Mindkettőnek megígérte Allah a szépet. De Allah előnyben 
részesíti a küzdelmet folytatókat az üldögélőkkel szemben, hatalmas bért (adva nekik). 

96. A fokozatok Tőle valók, ahogy a Megbocsájtás és Könyörület. Mert Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. 
97. Amikor az Angyalok magukhoz veszik azok lelkét, akik elkárhozták magukat, mondják: „Mi (bűnben) 

voltatok?” Mondják: „Elnyomottak voltunk a Földön.” Mondják: „Nem volt-e Allah Földje elég tágas 
ahhoz, hogy elmeneküljetek onnan?” Ezek ők, akiknek hajlékuk a Pokol, és sorsuk gyötrelmes, – 

98. Kivéve azokat a leigázottakat, férfiakat, nőket és gyermekeket, akik nem képesek forrással kiállni, és nem 
tudnak útra kelni, – 

99. Őket meglehet, hogy Allah felmenti. Mert bizony Allah a Felmentő, a Megbocsájtó. 
100. Aki Allah útján menekül, sok tágas menedékre lel. Ki menekültként hagyja el otthonát Allahért és az Ő 

Prófétájáért, majd eléri őt a halál, az ő bére Allahra hárul. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Bölcs. 
101. Ha a Földet járjátok, nem vétek számotokra, ha lerövidítitek az imát, félve a hitetlenek zaklatásától. Mert 

bizony a hitetlenek nektek nyilvánvaló ellenségeitek. 



33 
 

102. Mikor (ó, Mohammed) velük vagy, és imára állítod őket, álljon egy részük veled, és vegyék magukhoz 
fegyvereiket. Amikor (végeztek) a leborulással, legyenek mögöttetek, és jöjjön másik részük, akik még 
nem imádkoztak, majd imádkozzanak veled. Legyenek óvatosak, és tartsák fegyvereiket. A hitetlenek azt 
szeretnék, ha megfeledkeznétek fegyvereitekről, málhátokról, és rátok vethetnék magukat egyetlen 
szökkenéssel. Nem vétek számotokra, ha bosszúság ér titeket az eső miatt, vagy betegek vagytok, ha 
leteszitek fegyvereiteket. De legyetek elővigyázatosak! Mert bizony Allah a hitetleneknek gyötrelmes 
büntetést készített elő. 

103. Mikor bevégzitek az imát, emlékezzetek meg Allahról (Du’a) állva vagy ülve vagy oldalatokra dőlve. Ha 
biztonságban vagytok, tartsátok meg az imát (az előírt módon). Mert bizony az ima, a hívőknek 
időzítetten íratott meg. 

104. Ne tegyetek le az ellenség felkutatásáról. Ha fájdalmatok van, akkor nekik is olyan fájdalmuk van, mint 
fájdalmatok. Ti Allahtól remélhetitek azt, amit ők nem remélhetnek. Mert Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

105. Mi lebocsátottuk neked a Könyvet az Igazzal, hogy az emberek közt ítélj azáltal, mit Allah veled láttatott, 
hát ne légy az árulók védnöke. 

106. Könyörögj Allah megbocsájtásáért. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
107. Ne érvelj azok oldalán, kik saját lelkület elárulják. Allah nem szereti azt, aki megalkuvó, bűnös. 
108. Ők el szeretnék rejteni (bűneiket) az emberek elől, de nem rejthetik el Allah elől. Ő velük van (akkor is), 

mikor éjjel olyan szavakat sustorognak, mikben Ő nem megelégedett. Allah Körbeveszi mindazt, amit 
tesznek. 

109. Hé! Ti vagytok tán azok, kik mellettük érveltek az Evilági életről? Ki az, ki mellettük érvel Allahhal a 
Feltámadás Napján, vagy ki lesz az ő oltalmazójuk? 

110. Aki rosszat tesz, vagy elkárhozza magát, majd Allah bűnbocsánatáért könyörög, az Allahot 
Megbocsájtónak, Könyörületesnek találja. 

111. Aki bűnt követ el, azt maga ellen követi el. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
112. Aki elköveti a hibát vagy bűnt, majd azt egy ártatlanra dobja, az magán viseli a hamisságot és a 

nyilvánvaló bűnt. 
113. Ha nem lenne veled (ó, Mohammed) Allah kiváltsága és kegyelme, egy részük azon törné magát, 

miképpen vezethetnének félre. De nem vezetik félre csak önmagukat, és nem árthatnak neked semmit. 
Allah kinyilatkoztatta neked a Könyvet, a Bölcsességet, és megtanította azt, amit nem tudtál. Mert bizony 
Allah kiváltsága rád hatalmas. 

114. Nem rejt semmi jót sokszor, mit titkon összesustorognak. De az, aki elrendeli a Szadakát (adományt), a 
jótékonyságot és a megbékélést az emberek között, hát ki ezt teszi Allah megelégedésére vágyva, annak 
mi hatalmas bért adunk. 

115. Aki vitába száll a Prófétával, miután megnyilvánult neki az Útmutatás, és nem a hívők útját követi, Mi 
abba az irányba fordítjuk, amerre ő fordult, és Pokol tüzén perzseljük. Nyomorúságos végzet. 

116. Allah nem bocsájtja meg, ha Mellé társat állítanak, de megbocsájt ezen kívül (mást) annak, kinek Ő akar. 
Aki Allah Mellé társat állít, az messzi eltévelygéssel tévelyedett el. 

117. (A Pogány Arabok) Rajta kívül fohászkodnak ahhoz, mi nőnemű (istenség). Hanem ők a lázadó Sátánhoz 
fohászkodnak. 

118. Allah elátkozta azt, ki mondta: „Magunkhoz veszünk a Te szolgálóid közül egy részt, a megjelölteket.” 
119. „Én bizony eltévelyítem őket, (hamis) vágyakat ébresztek bennük, megparancsolom nekik, hogy 

metsszék le a jószágok füleit, és megparancsolom nekik, hogy változtassák meg Allah teremtését.” Aki a 
Sátánt veszi oltalmazóul Allahon kívül, az nyilvánvaló veszteséggel veszít. 

120. Az (a Sátán) ígérget nekik, hamis vágyakat ébreszt bennük, de nem ígér mást a Sátán, csak 
megtévesztést. 

121. Ezeknek hajléka a Pokol, miből nem találnak menekvést. 
122. De kik hisznek, jókat cselekszenek, bevezetjük őket az Égi Kertekbe, mik alatt folyók futnak, ebben ők 

mindörökkön lesznek. Allah ígérete Igaz. Ki az, kinek szava Allahénál Igazabb? 
123. Ezt a ti vágyatok nem múlja felül, sem az Írás Népének vágya. Aki rosszat tesz, ezáltal kapja viszonzását, 

és nem lel Allahon kívül magának oltalmazót és pártfogót. 
124. Aki teszi a jót, férfi vagy nő, és ő hívő, ezek ők, akik az Égi Kertekbe betérnek, és nem viszik őket 

kárhozatba, szemernyit sem. 



34 
 

125. Ki szebb annál, mint aki aláveti önmagát (Alsama) Allahnak, jóravaló, és Ábrahám felekezetét (irányát) 
követi, az egyenest? Allah, Ábrahámot felebarátjának tette meg. 

126. Allahé, mi az Egeken és a Földön van, és Allah minden dolgot Átölel. 
127. Ítéletedet kérik az asszonyokról. Mondd: Allah ítél róluk számotokra. És (ítél arról), ami elrendeltetett 

nektek a Könyvből a nők árváiról, akiknek nem adjátok meg azt, ami meg van írva számukra, akikkel 
házasodni vágytok, (ugyanígy) az elnyomott gyermekekről, hogy legyetek igazságosak az árvákkal. Ami 
jót tesztek, annak Allah Tudója. 

128. Ha egy feleség fél férje bántalmazásától vagy elhidegülésétől, akkor nem vétek számukra, ha 
megbékélnek maguk közt igaz megbékéléssel. A megbékélés jobb, még akkor is, ha a lélekbe beköltözik 
(olykor) a kísértés. Mert bizony ha jókat tesztek, őrizkedtek, Allah Értesült arról, mit cselekedtek. 

129. Soha nem lesztek képesek igazságot tenni az asszonyok között, akármennyire törekedtek. Ne forduljatok 
el (az asszonytól) teljes elfordulással, és (ne) hagyjátok őt a függőségben. Ha megbékéltek és őrizkedtek, 
hát Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

130. Ha szétválnak, Allah mindkettőnek Tőle telhető gondviselője. Allah a Mindenre Kiterjedő, a Bölcs. 
131. Allahé minden, mi az Egeken és a Földön van. Mi elrendeltük azoknak, kiknek már eljött az Írás előttetek, 

és nektek (Muszlimok), hogy őrizkedjetek Allahtól. Ha megtagadjátok Őt, bizony Allahé, minden, mi az 
Egeken és a Földön van. Allah Gazdag és Dicső! 

132. Allahé, mi az Egeken és a Földön van. Allah elegendő, Kire hagyatkozni lehet. 
133. Ha akarná, véget vetne nektek, ó, emberek, és másokat hozna elő. Mert bizony Allah erre Képes! 
134. Aki az Evilág viszonzását akarja, hát Allahnál van az Evilág és Túlvilág viszonzása. Allah a Mindenhalló, a 

Mindenlátó. 
135. Ó, kik hisznek! Legyetek megtartói az Igazságnak, megvallói Allahnak még akkor is, ha ez ellenetek lenne, 

vagy szüleitek, hozzatartozóitok (ellen), legyen az gazdag vagy szegény. Allah az ő Oltalmazójuk. Ne 
kövessétek a vágyakat, amikor Igazságot tesztek, hogy azok elfordítsanak, vagy szembeállítsanak (az 
igazsággal). Mert bizony Allah Értesült arról, amit tesztek. 

136. Ó, kik hisznek! Higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, a Könyvben, ami az Ő Prófétájára 
kinyilatkoztatott, és a Könyvben, mi előtte nyilatkoztatott ki. Aki tagadja Allahot, az Ő Angyalait, az Ő 
Könyveit, az Ő Prófétáit és a Végítélet Napját, az messzi eltévelyedéssel tévelyedett el. 

137. Akik hisznek, majd tagadnak, majd hisznek, majd (újból) tagadnak, és gyarapszanak tagadásban, nem 
bocsájt meg nekik Allah, és nem vezeti őket az úton. 

138. Hirdesd a Hipokratáknak, hogy övék a fájdalmas büntetés. 
139. Akik a hitetleneket oltalmazóul veszik a hívők helyett, talán a hatalmat keresik náluk? Mert bizony 

minden hatalom Allahé! 
140. Ő bizony kinyilatkoztatta nektek az Írásban, ha halljátok, hogy Allah Áyáit megtagadják, vagy nevetség 

tárgyává teszik, ne üljetek le velük addig, míg más témára nem váltanak. Ha (mégis velük maradtok), 
olyanokká váltok, mint ők. Allah összegyűjti a Pokolba a képmutatókat és a hitetleneket mind. 

141. (Ezek azok), kik rátok várnak, s ha Allahtól jövő győzelmet arattok, mondják: „Tán nem voltunk veletek?” 
Ha a hitetleneknek jutott ki (a győzelem), mondják (a hitetleneknek): „Tán nem tettetek-e szert előnyre 
jóvoltunkból, tán nem védtünk-e meg titeket a hívőktől?” Allah ítél közöttetek a Feltámadás Napján. 
Allah soha nem tesz meg a hitetleneknek utat a hívőkkel szemben. 

142. A Hipokriták (úgy vélik, hogy) félrevezetik Allahot, de Ő vezeti félre őket. Mikor imára állnak, lustán 
teszik, csak hogy láttassák magukat az emberekkel, és nem emlékeznek meg Allahról, csak keveset. 

143. Ingadoznak (a dolgok) között, de sem ehhez, sem ahhoz nem (tartoznak). Akit Allah eltévelyít, sosem 
találsz számára utat. 

144. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek a hitetleneket oltalmazókul a hívők helyett. Nyilvánvaló hatalmat akartok 
talán adni Allahnak ellenetek? 

145. A Hipokriták a Pokol legbelső bugyrában lesznek, és nem lelsz számukra pártfogót. 
146. Kivéve azok, kik megbánják, megjavulnak, Allahba kapaszkodnak, és megtisztítják a vallást Allahért. Ezek 

ők, akik a hívők (közé számítanak), és Allah a hívőknek hatalmas bért juttat. 
147. Mire menne Allah a megbüntetésetekkel, ha hálásak vagytok és hisztek? Allah a Hálaadó, a Mindentudó. 
148. Allah nem szereti a rossz megszólalást nyilvánosan, kivéve attól, ki romlott. Allah a Meghallgató, a 

Mindentudó. 
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149. Ha kinyilvánítjátok a jót, vagy eltitkoljátok, vagy megbocsájtjátok a bűnt, hát Allah a Feloldozó, a 
Mindenre Képes. 

150. Azok, kik tagadják Allahot, az Ő Prófétáit, és el akarják választani Allahot az Ó Prófétáitól, mondván: 
„Hiszünk néhányban és tagadunk néhányat.” Ezek között akarják az utat venni, – 

151. Ezek ők, a hitetlenek valóban. Előkészítettük a hitetleneknek az iszonyú büntetést. 
152. Azok, kik hisznek Allahban, az Ő Prófétáiban, és nem tesznek egyikük között sem különbséget, ezek ők, 

kik számára Ő meg fogja adni bérüket. Allah a Megbocsájtó, a Könyörületes. 
153. Kér téged az Írás népe, hogy bocsáss le rájuk Könyvet az Égből. Mert bizony amit Mózestől kértek, az 

ennél több volt! Mondták: „Láttasd velünk Allahot nyilvánvalóan,” majd villám sújtott le rájuk 
romlottságuk miatt. Majd a borjút vették, miután eljöttek hozzájuk a bizonyságok. De Mi ezt 
megbocsájtottunk nekik, és megadtuk Mózesnek a nyilvánvaló hatalmat. 

154. Föléjük emeltük a (Sinai) Hegyet egyezségként, majd mondtuk nekik (később): „Vessétek alá magatokat, 
és úgy térjetek be a kapun,” majd mondtuk nekik: „Ne törjétek meg a szombatot!” És szilárd egyezséget 
vettünk tőlük. 

155. De megszegték egyezségüket, tagadták Allah Áyáit, megölték a Prófétákat igaztalanul, és mondták: 
„Szívünk burokban van!” Mi több, Allah (zárta le) azt pecséttel, tagadásuk miatt. Nem hisznek, csak 
kevesen, – 

156. (Megszegték egyezségüket) Hitetlenségükkel és szavaikkal, mik Máriát vádolták hatalmas bűnnel, 
157. (Megszegték egyezségüket) Beszédükkel: „Megöltük a Megváltót, Jézust, Mária fiát, Allah Prófétáját!” 

De nem ölték meg és nem feszítették keresztre, csak úgy tűnt nekik. Akik ebben összekülönböznek, 
kétségek közt hányódnak. Nincs nekik ebben tudásuk, csak a sejtést követik. Nem ölték meg (Jézust), 
bizonyosan! 

158. Mi több! Allah Magához emelte őt (Jézust), mert bizony Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
159. De az Írás Népéből vannak, akik csak a halála előtti (Jézusban) hisznek. A Végítélet Napján majd ő fog 

tanúskodni ellenük! 
160. A Zsidók bűne miatt megtiltottunk nekik néhányat abból az üdvös élelemből (Tayib), ami korábban 

megengedett volt számukra, mivel sokakat akadályoztak Allah útján. 
161. És az uzsora miatt, aminek véget kellett volna vetniük, s elnyelték az emberek vagyonát vétkesen. A 

hitetleneknek előkészítettük a fájdalmas szenvedést. 
162. De kik közöttük mély tudással bírnak, hívők, hisznek abban, ami neked kinyilatkoztatott, s mi előtted 

nyilatkoztatott ki, megtartják az imát, kötelező alamizsnát (Zakat) adnak, hisznek Allahban, a Végítélet 
Napjában, ezek ők, kiknek megadjuk a hatalmas bért. 

163. Mi sugallottunk neked, ahogy sugallottunk Noénak, a Prófétáknak őutána, majd sugallottunk 
Ábrahámnak, Izmaelnek, Izsáknak, Jákobnak, a Törzseknek, Jézusnak, Jóbnak, Jónásnak, Áronnak, 
Salamonnak, és megadtuk Dávidnak a Zsoltárokat. 

164. Próféták, kiknek elmondtuk történetét neked korábban, és Próféták, akikről nem meséltünk neked. S 
Allah Mózeshez szólva szólt. 

165. Próféták, örömhírhirdetők, figyelmeztetők, hogy (őutánuk) ne lehessen az embereknek Allahhal 
szemben érve. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

166. De Allah bizonyosságot ad arra, hogy az, ami rád kinyilatkoztatott, az Ő tudásából nyilatkoztatott ki, és 
erre adnak bizonyságot az Angyalok (is). Allah Elegendő arra, hogy Bizonyságot Adjon. 

167. Mert bizony kik tagadnak, és Allah útján akadályoztatnak, azok messzi tévelyedéssel tévelyedtek el. 
168. Azok, kik tagadnak, bűnbe esnek, nem bocsájt meg nekik Allah, és nem vezeti őket az úton. 
169. Csak a Pokolba vezető út (nyílik meg számukra), amiben ők mindörökkön lesznek, az idők végezetéig. Ez 

Allahnak Egyszerű. 
170. Ó, emberek! Eljött hozzátok a Próféta az Igazzal Uratoktól. Hát higgyetek, jobb néktek! Ha tagadtok, hát 

bizony, Allahé minden az Egeken és a Földön, és Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
171. Ó, Könyv Népe! Ne essetek szélsőségekbe hitvallásotokban, és ne mondjatok mást Allahra, csak az 

Igazat. Mert bizony Jézus Krisztus, Mária fia, Allah Prófétája, az Ő szava, amit Máriába vetett, és lélek 
Tőle. Higgyetek hát Allahban, az Ő Prófétáiban, és ne mondjátok „Háromság.” Ha (ennek) véget vettek, 
jobb lesz nektek. Allah az Egy Isten, és Legyen Ő Magasztos attól, hogy gyermeke legyen. Az Övé minden, 
mi az Egeken és a Földön van, és Allah Elegendő arra, Kire hagyatkozz. 
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172. Soha nem kicsinyli le Krisztus azt (a tényt), hogy Allah szolgálója legyen, ahogy az Angyalok sem, kik az Ő 
közelében vannak. Aki lekicsinyli az Ő szolgálatát, és fellengző, azt Ő mind felsorakoztatja. 

173. De kik hisznek, jókat cselekszenek, azoknak Ő megadja bérét, és gyarapítja őket az Ő kiváltságából. De 
azok, kik lekicsinylők, fellengzők, fájdalmas büntetéssel kínozza meg őket, s nem lelnek maguknak 
Allahon kívül oltalmazót, se pártfogót. 

174. Ó, emberek! Eljött hozzátok a bizonyság Uratoktól, és lebocsátottuk nektek a nyilvánvaló világosságot. 
175. Mert bizony kik hisznek Allahban, és megkapaszkodnak Benne, azokat Ő bevezeti az Ő kegyébe és 

kiváltságába. Majd elvezeti őket a Hozzá vezető Egyenes Ösvényen. 
176. Rendeletedet várják. Mondd: „Allah rendelkezik azoknak, kik nem hagynak hátra se felmenőt, se 

leszármazottat (Kalala). Ha egy ember meghal, és nincs gyermeke, de van nővére, akkor őt az örökség 
fele illeti meg. (Ha az elhunyt nő volt, akkor) a bátyja az örökös, ha nem volt a nőnek gyereke. Ha két 
nővér (az örökös), akkor övék a kétharmad abból, mit (az elhunyt) hátrahagyott. Ha a testvérek férfiak 
és nők, a férfinak része annyi, mint két nőé. Kinyilvánítja nektek Allah, hogy ne tévedjetek el. Allah a 
Mindentudó. 

 
 

5. Al-Maeda – Asztal 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, kik hisznek! Teljesítsétek a szerződéseket (kötelezettségeket). Megengedett számotokra minden 

négylábú jószág, kivéve, melyek említve vannak nektek. Nem megengedett a vad, ha zarándokúton 
vagytok. Mert bizony Allah úgy ítél, ahogy Ő akar. 

2. Ó, kik hisznek! Ne sértsétek meg Allah jelképeit, sem a Sérthetetlen Hónapot, sem az (áldozati) 
adományokat, se az imafüzéreket, se a Sérthetetlen Szentély szentségét élvezőket, akik Uruk kiváltságát 
és megelégedését vágyják. De mikor szabaddá váltok (a zarándoklat kötelezettségeitől), vadásszatok, és 
ne hagyjátok, hogy egy nép ellenségeskedése akadályozzon titeket a Sérthetetlen Szentélytől, hogy 
törvényt sértsetek. Működjetek együtt a jóban, az őrizkedésben, és ne működjetek együtt a bűnben, az 
ellenségeskedésben. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah Szigorú Büntető! 

3. Megtiltatott nektek a dög, a vér, a disznóhús, és ami nem Allahnak szentelt. (Megtiltatott) a fojtott, az 
agyonütött, a lezuhant, a ledöfött és amit ragadozó evett, kivéve, ha elvégzitek rajtuk az előírt vágást. 
(Megtiltatott) az, amit bálványoknak áldoztak, s amit sorshúzással osztanak fel, mert ez istentelenség. 
Ezen a napon gyötrelem vár azokra, akik tagadják vallásotokat, hát ne őket féljétek, hanem Engem 
féljetek! Ezen a napon bevégeztem számotokra a hitvallást, beteljesítettem rajtatok kegyemet, és 
megelégedéssel vettem az Iszlámot tőletek hitvallásként. De akit éhsége kényszerít, és nem belső 
szándéka visz a bűnbe, (annak számára) Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

4. Kérdeznek (ó, Mohammed), mi megengedett számukra? Mondd: „Megengedett számotokra (minden), 
ami üdvös, és amit vadászatra betanított állataitokkal ejtetek el úgy, ahogy Allah tanította azt nektek. 
Egyetek abból, mit megfognak nektek, és mondjátok ki rá Allah nevét. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony 
Allah Gyors Számvevő. 

5. Ezen a napon megengedett nektek (minden), ami üdvös. Azoknak étke, kiknek már eljött a Könyv, 
megengedett számotokra, (ahogy) a ti étketek (is) megengedett számukra. (Megengedettek 
számotokra) a jóravaló hívő asszonyok, és a jóravaló asszonyok azok közül, akiknek már előttetek eljött 
az Írás, (feltéve) ha megadjátok nekik hozományukat, jóravalók vagytok, nem vagytok feslettek, és nem 
váltogatjátok egyiket a másik után. Aki tagadja a hitet, annak romba dőlnek tettei, és a Túlvilágon a 
vesztesek közt lesz. 

6. Ó, kik hisznek! Ha imára álltok, mossátok meg arcotokat és kezeiteket a könyékig, dörzsöljétek (vízzel) 
fejeiteket, lábaitokat a bokáig. Ha szennyezettek vagytok, tisztuljatok meg (fürödjetek le). Ha betegek 
vagytok, vagy úton vagytok, vagy árnyékszékről jöttök, vagy asszonyt érintettetek, és nem találtok vizet, 
akkor végezzétek el a Tayammumot magas helyre mászva, tiszta (homokkal), majd dörzsöljétek 
arcotokat, kezeiteket azzal. Allah nem akar nehézségnek kitenni titeket, hanem meg akar tisztítani 
titeket, és hogy beteljesítse rajtatok kegyét, hátha tán hálát adtok. 
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7. Emlékezzetek Allah kegyére, rátok és az Ő Szövetségére, melyet veletek kötött, midőn mondtátok: 
„Hallunk és engedelmeskedünk!” Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah Tudója annak, amit kebletek 
rejt. 

8. Ó, kik hisznek! Legyetek rendületlenek Allah felé, (akik) tanúi igazságos bánásnak. Ne tartson vissza 
titeket a nép ellenségeskedése, nehogy letérjetek az igazságosságról. Legyetek igazságosak, ez közelebb 
visz az őrizkedéshez. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah Értesült arról, amit tesztek! 

9. Megígérte Allah azoknak, kik hisznek, jókat cselekszenek, a megbocsájtást és a hatalmas bért. 
10. Akik tagadnak, és meghazudtolják Áyáinkat, azok a Pokol gazdái. 
11. Ó, kik hisznek! Emlékezzetek Allah kegyére rátok, midőn egy népet az foglalkoztatott, miként érhetnének 

el titeket kezeikkel, de Ő visszatartotta kezeiket rólatok. Őrizkedjetek Allahtól, és hagyatkozzanak Allahra 
a hívők! 

12. Allah Izrael fiainak egyezségét vette, majd tizenkét törzsfőt küldtünk el nekik maguk közül, s Allah így 
szólt: „Veletek vagyok (mindaddig), amíg megtartjátok az imát, kötelező alamizsnát adtok, hisztek 
Prófétáimban, és megbecsülitek őket. (Veletek vagyok), ha Allahnak szép hitelt hiteleztek, mert akkor 
leveszem rólatok rossztéteményeiteket, és bevezetlek titeket az Égi Kertekbe, melyek alatt folyók 
futnak. De aki tagad ezek után közöttetek, az rossz útra téved.” 

13. De mivel megszegték egyezségüket, megátkoztuk őket, és szívűket rideggé tettük. Kiforgatják a szavakat 
helyeikről, és megfeledkeznek az Üzenetről, amire figyelmeztetve voltak. Te (Mohammed) mindig 
leleplezed a megalkuvókat közöttük, csak keveset nem. De enyhülj meg feléjük, és nézd el nekik. Allah 
szereti a jótét (lelkeket). 

14. Azok közül, kik mondták, mi Keresztények vagyunk, egyezségüket vettük, de megfeledkeztek az 
Üzenetről, mire figyelmeztetve voltak. Ellenségeskedésre és gyűlöletre csábítottuk őket egymás között 
a Feltámadás Napjáig. Majd Allah kihirdeti közöttük azt, amit tettek. 

15. Ó, Könyv Népe! Eljött hozzátok a mi Prófétánk, hogy kinyilvánítson nektek sokat abból, amit a Könyvből 
eltitkoltatok, és feloldjon sok (mást, amit szükségtelen betartani). Eljött Allahtól a világosság és a 
nyilvánvaló Könyv, – 

16. Azt vezeti Allah általa, aki az Ő megelégedését és a béke útját keresi. Az Ő engedelmével kivezeti őket a 
sötétségből a világosságba, és elvezeti őket az egyenes ösvényre. 

17. Tagadnak azok, kik azt állítják, hogy Allah maga Krisztus, Mária fia. Mondd: „Ki az, ki Allah ellenében 
bármit tenni tud, ha Ő el akarná pusztítani Krisztust (Jézust), Mária fiát, az ő anyját és mindenkit a 
Földön? Allahé a Teljhatalmúság az Egek s a Föld felett, és ami e kettő közt van. Ő azt teremti, amit Ő 
akar, Allah Mindenre Képes. 

18. A Zsidók és a Keresztények mondták: „Mi vagyunk Allah gyermekei és szerettei.” Mondd: „Akkor miért 
büntet titeket vétkeitek által? Mi több! Ti éppolyan emberek vagytok, mint mások, akiket Ő teremtett! 
Annak bocsájt meg, kinek Ő akar, és azt bünteti, kit Ő akar. Allahé a Teljhatalmúság az Egek s a Föld 
felett, és ami e kettő közt van. Őhozzá visz a sors.” 

19. Ó, Írás Népe! eljött hozzátok a Mi Prófétánk, hogy egy idővel a (többi) Próféták után bizonyságot hozzon, 
(nehogy) azt mondjátok: „Nem jött hozzánk örömhírhordozó és figyelmeztető.” Mert bizony eljött 
hozzátok az örömhírhordozó és figyelmeztető, Allah Mindenre Képes. 

20. Midőn Mózes mondta a népének: „Ó, nép! emlékezzetek Allah kegyére rátok, amikor Prófétákat tett 
meg köztetek, királyokká tett titeket, és adott nektek olyat, amit más egy sem kapott a teremtmények 
között!” 

21. „Ó, nép! Térjetek be a Szent Földre, melyet Allah nektek írt meg és ne fordítsátok hátaitokat, mert 
vesztesként tértek meg.” 

22. Mondták: „Ó, Mózes! Ott rettenthetetlen nép lakik. Nem megyünk be oda addig, amíg ők onnan ki nem 
vonulnak. Ha kivonultak, akkor betérünk.” 

23. Ketten azok közül, kiket Allah kegyében részesített, istenfélők voltak, és így szóltak: „Menjetek be 
hozzájuk a (jó) kapun. Ha átmentetek rajta, akkor győztök. Allahra hagyatkozzatok, ha hívők vagytok!” 

24. Mondták: „Ó, Mózes! Nem megyünk be azon soha mindaddig, míg bent vannak. Menj be te és Urad, 
küzdjetek meg velük (ketten), mi itt elüldögélünk.” 

25. Mondta: „Uram! Nincs más magamon és fivéremen kívül. Hát húzz határt közöttünk és a züllöttek népe 
között!” 
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26. Mondá (Allah): „Ezért negyven esztendeig megtiltatott nekik (hogy ide betérjenek), és bolyongás vár 
rájuk a Földön. Ne bosszankodj a züllött nép miatt!” 

27. Olvasd nekik Ádám két fiának történetét az Igazzal. Mikor mindketten áldozatot mutattak be és az 
egyiktől elfogadta (Allah), de nem fogadta el a másiktól. (Ez utóbbi) mondta: „Bizonyos, hogy megöllek!” 
Mondta (a másik): „Mert bizony Allah az őrizkedőtől fogadja el (az áldozatot).” 

28. „Ha kezedet nyújtod felém, hogy megölj, hát én nem nyújtom kezemet feléd, hogy megöljelek. Én félem 
Allahot, a Világok Urát!” 

29. Azt akarom, hogy viseld magadon vétkemet és vétkedet, s légy a Pokol követői közt, mert ez az 
elkárhozottak jutalma. 

30. Engedett lelke a (kísértésnek), és megölte fivérét. Megölte őt, és a vesztesek közt lett. 
31. Allah egy hollót küldött, ami a Földet kapirgálta, hogy láttassa vele, miképpen temesse el a szégyent, mit 

fivérével tett. Mondta: „Ó, jaj, nekem! Arra sem voltam jó, hogy olyan legyek, mint ez a holló, és 
eltemessem a fivéremen (megesett) gyalázatot. Majd a megbánók közt lett.” 

32. Ezért megírtuk Izrael fiainak azt, ha valaki embert öl, gyilkosul vagy megrontásból, az olyan, mintha (a 
világon) minden embert megölne. De aki életet ment, olyan, mintha (a világon) minden ember életét 
megmentené. Eljöttek hozzájuk Prófétáink a bizonyságokkal, majd sokan közülük ezek után tékozlókká 
lettek a földön. 

33. Büntetése azoknak, kik Allahhal, az Ő Prófétájával szemben harcolnak, és a Föld megrontásán 
buzgólkodnak (terrorizálnak), hogy leöletnek, vagy keresztre feszíttetnek, vagy levágatnak kezeik és 
lábaik az ellentétes oldalon, vagy száműzetnek a Földről. Ez osztályrészük az Evilágon, de a Túlvilágon 
övék a hatalmas szenvedés. 

34. Kivéve, ha megbánják, mielőtt lebírod őket. Tudjátok hát, hogy Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes! 
35. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, keressétek Hozzá az utat, és küzdjetek az Ő útján, hátha tán 

boldogultok. 
36. Kik hitetlenek, ha övék lenne a Földön minden, és mégegyszer annyi, hogy magukat megváltsák vele a 

Feltámadás Napján, (akkor) sem fogadnák el tőlük. Övék a fájdalmas büntetés. 
37. Ki akarnak jönni a Pokolból, de nem tudnak eljönni belőle, és övék a tartós büntetés. 
38. A tolvajnak és tolvajnőnek vágjátok le kezeiket büntetésként, mit kiérdemeltek, és (elrettentő) 

példaként Allahtól. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
39. De aki bűnbeesése után megbánja és megjavul, Allah megenyhül felé. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, 

a Kegyelmes. 
40. Nem tudod-e, hogy Allah, Övé Mindenhatósága az Egeknek és a Földnek? Azt veti kínok alá, kit Ő akar, 

és annak bocsájt meg, kinek Ő akar. Allah Mindenre Képes. 
41. Ó, Próféta! Ne szomorítsanak el azok, kik buzgólkodnak a hitetlenségben. Akik közül mondják: „hiszünk” 

szájaikkal, de nem hisznek szíveik. Vagy azok a Zsidók között, kik meghallói a hazugságnak, meghallói 
másoknak, akiknek nem jött el az, ami neked. Kiforgatják a szavakat helyeikből, és mondják: „Ha ez 
adatott meg nektek, akkor vegyétek, de ha nem ez adatott meg, akkor vigyázzatok!” Akiknek ármányát 
Allah akarja, hát soha nem tehetsz Allah ellen semmit. Ezek ők, kiknek szíveit Allah nem akarja 
megtisztítani. Az Evilágon övék a szégyen, és a Túlvilágon övék a hatalmas büntetés. 

42. (Ők azok, akik) meghallói a hazugságnak, elnyelői a jogtalan haszonnak. Ha eljönnek hozzád, ítélj 
közöttük, vagy térj ki előlük. Ha kitérsz előlük, soha nem árthatnak neked semmit. Ha ítélsz közöttük, 
ítélj Igazsággal. Mert bizony Allah szereti azt, ki igazságos. 

43. Miért jönnek el hozzád, hogy ítélj, mikor velük van a Tóra, s benne Allah ítélete? Majd ezután elfordulnak, 
és ők nem azok, kik hisznek. 

44. Mi kinyilatkoztuk a Tórát, benne az Útmutatással és világossággal. Ezzel ítéltek a Zsidók felett a Próféták, 
kik alávetették magukat (Allahnak). (Azzal ítéltek) a rabbik, hittudósok, mit Allah Könyvéből el tudtak 
sajátítani, és ennek vallói voltak. Hát ne féljétek az embereket, hanem Engem féljetek! Ne váltsátok 
Áyáimat aprópénzre! Aki nem azáltal ítél, amit Allah kinyilatkoztatott, azok a hitetlenek. 

45. Megírtuk nekik ebben: „Életet életért, szemet szemért, orrot orrért, fület fülért, fogat, fogért, sebért 
arányos ítéletet.” Aki adományt ad (megváltásként), annak az jóváírandó. Aki nem azáltal ítél, amit Allah 
kinyilatkoztatott, ezek ők, a bűnösök. 
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46. Ráállítottuk nyomdokaikra Jézust, Mária fiát, megerősítve mindazt, ami előtte volt a Tórából. Megadtuk 
neki az Evangéliumot, benne az Útmutatást és fényt, megerősítve azt, ami előtte volt a Tórából. 
Útmutatásként és intésként (adtuk azt) az őrizkedőknek. 

47. Hadd ítéljen az Evangélium Népe azzal, amit Allah abban kinyilakoztatott. Aki nem azzal ítél, amit Allah 
kinyilatkoztatott, ezek ők, a züllöttek. 

48. Lebocsátottuk neked a Könyvet az Igazzal, megerősítve azt, ami előtte volt az Írásban, s megőrizve azt. 
Hát ítélj közöttük azáltal, amit Allah kinyilatkoztatott, és ne óhajaikat kövesd, melyekkel hozzád 
fordulnak, hogy eltérj az Igaztól. Mindnek megtettük közéjük a Törvényt és a szabályokat. Ha Allah 
akarná, egy Ummát teremtene belőletek, de próbára tesz titeket azátal, amit már elküldött nektek. 
Versengjetek hát a jókban! Allahhoz vezet visszautatok mind, Aki kihirdeti majd nektek azt, amiben 
különböztetek. 

49. Ítélj hát közöttük azáltal, amit Allah kinyilatkoztatott, ne kövesd óhajaikat, és óvakodj attól, nehogy 
megkísértsenek néhány olyan dologban, amit Allah neked nyilatkoztatott ki. Ha szembefordulnak, tudd, 
hogy Allah néhány bűnük miatt le akar sújtani rájuk. Mert bizony sok ember züllött. 

50. A Dzsahiliya (Pogány kori) ítéletére vágynak tán? Ki szebb Ítélő Allahnál azok számára, akik bizonyosak? 
51. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek (azokat) a Zsidókat és Keresztényeket oltalmazókul, (akik köztük) egymás 

oltalmazói (a ti ellenetekben). Aki közületek hozzájuk fordul, az közülük való lesz. Mert bizony Allah nem 
vezeti a bűnösök népét. 

52. Látod azokat, kiknek szívében betegség honol? Közülük a törtetők mondják: „Félünk, hogy a fordulat 
gyötrelmet hoz ránk.” Meglehet, hogy Allah elhozza a győzelmet, vagy mást, ami Tőle jön, és megbánják, 
mire ráébrednek, amit eltitkoltak magukban. 

53. Akik hisznek, mondják: „Ezek azok tán, kik Allahra esküdtek hitükre fogadkozva, hogy veled lesznek?” 
Tetteik romba dőltek, és vesztesek lettek. 

54. Ó, kik hisznek! Ki kivetkőzik köztetek vallásából, hát Allah el fog hozni egy népet, akiket Ő szeret, s akik 
Őt szeretni fogják, jámborságot árasztva a hívők felé, és zordságot a hitetlenek felé. (Ők majd) küzdenek 
Allah útján, és nem félnek a gáncsoskodók gáncsaitól. Ez Allah kiváltsága, amit annak ad, akinek Ő akarja. 
Allah a Mindent Átfogó, a Mindentudó. 

55. A ti Oltalmazótok Allah, az Ő Prófétája, akik hisznek, imára állnak, kötelező adományt adnak, s ők 
térdeplők. 

56. Ki Allahhoz, az Ő Prófétájához és a hívőkhöz fordul, hát (ők) Allah gárdája, ők a győztesek! 
57. Ó, kik hisznek! Azok közül, kiknek már eljött az Írás előttetek, majd vallásotokat nevetség tárgyává, 

játékká teszik és a hitetleneket, ne vegyétek oltalmazóul. Őrizkedjetek Allahtól, ha hívők vagytok. 
58. Ha imára hívnak titeket, ők azt nevetségesnek, játéknak tartják, mert ők egy nép, akik nem érik fel. 
59. Mondd: „Ó, Könyv Népe! Elítéltek-e minket csupán azért, mert hiszünk Allahban, amit nekünk 

kinyilatkoztatott, és abban, amit előtte kinyilatkoztatott? Mert bizony többségetek züllött!” 
60. Mondd: „Elhozzam-e hírét számotokra az ennél rosszabb viszonzásnak Allahtól? Akiket Allah elátkozott, 

akikre megharagudott, és majmokká, disznókká tette meg őket? Akik hamis istenségekhez 
fohászkodtak? Ők azok, akinek helye gyatrább, és jobban letévedtek az útról.” 

61. Midőn eljönnek hozzád, és mondják: „Hiszünk.” De ők hitetleséggel térnek be, és azzal is távoznak. Allah 
a Legjobb Ismerője annak, amit eltitkolnak. 

62. Sokat látsz közülük, akik versengenek a vétkekben, ellenségeskedésben, a jogtalan elnyelésében 
(uzsora). Gyalázat az, amit tesznek! 

63. Miért nem vetnek véget vétkes beszédeiknek, a jogtalan elnyelésének a rabbik és hittudósok? Gyalázat 
az, amit tesznek. 

64. A Zsidók mondják: „Allah keze kötve van.” Az ő kezeik vannak megkötve, és átok ül rajtuk azáltal, amit 
mondanak. Mi több! Az Ő kezei kitárultak, arra áldoznak, amire Ő akar. Sokakat közülük zsarnokságban 
és tagadásban gyarapít az, ami neked Uradtól kinyilatkoztatott. A Feltámadás Napjáig közéjük vetettük 
az ellennségeskedést és haragot. Ahányszor a háború tüzét szítják, Allah kioltja azt. Buzgólkodnak, hogy 
a Földön rontsanak, de Allah nem szereti a megrontókat. 

65. Ha a Könyv Népe hinne, őrizkedne, levennénk róluk rossztéteményeiket és bevezetnénk Őket a 
Gyönyörök Kertjeibe. 
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66. Ha megtartották volna a Tórát, Evangéliumot, és amit Uruk nekik kinyilatkoztatott, akkor ehetnének 
mindabból, ami felettük és lábaik alatt (kínálkozik). Köztük van egy nép, kik helyes úton járnak, de sokan 
közülük rosszat tesznek. 

67. Ó, Próféta! Továbbítsd az Üzenetet, amit Urad neked küldött. Ha nem teszed, akkor nem továbbítottad 
az Üzenetét. Allah megóv téged az emberektől. Mert bizony Allah nem vezeti a hitetlenek népét. 

68. Ó, Könyv Népe! Semmire se valók vagytok addig, míg meg nem tartjátok a Tórát, az Evangéliumot, és 
mit Uratok kinyilatkoztatott. Az, mi neked Uradtól kinyilatkoztatott sokakat közülük zsarnokságban és 
tagadásban gyarapítja. Ne búslakodj a hitetlenek népéért. 

69. Kik hisznek, kik (istenfélő) Zsidók, (istenfélő) Szábeusok és (istenfélő) Kereszények, akik hiszik Allahot és 
a Végítélet Napját, jókat tesznek, hát nem kell félniük, és nem kell bánkódniuk. 

70. Izrael fiainak egyezségét vettük, majd Prófétákat küldtünk nekik. Ahányszor olyan Próféta jött el 
hozzájuk, akiben nem lelték örömüket, egy részüket meghazudtolták, másik részüket megölték. 

71. Arra számítottak, hogy nem lesz megpróbáltatás, megvakultak, megsüketültek, de Allah megenyhült 
feléjük, majd sokan közülük vakok és süketek (maradtak). Allah Látója annak, amit tesznek. 

72. Tagadnak azok, akik mondják: „Mert bizony Allah, Ő Krisztus, Mária fia.” De Krisztus így szólt: „Ó, Izrael 
fiai! Imádkozzatok Allahhoz, (Aki) Uram és Uratok.” Aki társat állít Allahnak, annak Allah megtiltja az Égi 
Kerteket, hajléka a Pokol, és nincs pártfogója az elkárhozottaknak. 

73. Tagadnak, akik mondják: „Mert bizony Allah a harmadik a háromból (Szentháromságból egy).” Nincs más 
Isten, csak az Egy Isten. Ha nem fejezik be azt, amit mondanak, megérinti azokat, kik hitetlenek közülük, 
a fájdalmas büntetés. 

74. Miért nem fordulnak megbánással Allahhoz, kérve az Ő bűnbocsánatát? Allah a Megbocsájtó, a 
Kegyelmes. 

75. Krisztus, Mária fia nem más, mint Próféta, aki előtt sok Próféta haladt el. Az ő anyja őszinte volt, 
mindketten ették (földi) étküket. Nézd, hogy nyilvánítjuk ki nekik az Áyákat, majd nézd, miként térnek 
ki. 

76. Mondd: „Ahhoz imádkoztok-e Allahon kívül, aminek nincs képessége arra, hogy ártson vagy használjon 
nektek?” Allah! Ő a Meghallgató, a Mindentudó. 

77. Ó, Írás Népe! Ne erőltessetek rá vallásotokra mást, csak az Igazat. Ne kövessétek azok óhajait, akik 
azelőtt eltévelyedtek, majd sokakat eltévelyítettek, de magukat tévelyítették le az útról. 

78. Átkot szór Dávid és Jézus, Mária fia nyelve azokra, kik tagadnak Izrael fiai közül, miáltal engedetlenek 
voltak és törvényt sértettek. 

79. Nem vetettek véget egymás közt a bűnöknek, miket elkövettek, és becstelen, mit tettek. 
80. Sokat látsz közülük, kik a hitetlenek felé fordulnak. Becstelen az, amit lelkük előreküldött, mert bizony 

Allah haragja rajtuk van, és a büntetésben ők mindörökkön lesznek. 
81. Ha hittek volna Allahban, a Prófétában, és abban, mi neki kinyilatkoztatott, akkor nem vették volna őket 

oltalmazókul. De a legtöbb közülük züllött. 
82. Úgy találod, hogy a legelvetemültebb emberek ellenségeskedésben vannak azokkal szemben, kik 

hisznek, a Zsidók és azok, akik társakat állítanak (pogányok). Úgy találod, hogy legközelebb szeretetben 
azokhoz, kik hisznek, azok állnak, akik mondják: „Mi Keresztények vagyunk.” Ez azért van, mert köztük 
lelkészek és szerzetesek vannak, akik nem fellengzenek. 

83. Ha meghallják azt, ami a Prófétára kinyilatkoztatott, látod szemeiket megtelni könnyel azáltal, amit 
megtudtak az Igazságból. Mondják: „Urunk! Hiszünk, és írj be minket a hitvallók közé!” 

84. „Miért ne hinnénk Allahban és abban, ami eljött hozzánk az Igazságból, miközben arra sóvárgunk, hogy 
Urunk befogadjon minket a jóravaló népek közé?” 

85. Miáltal ezt mondják, Allah Égi Kertekkel viszonozza nekik, mik alatt folyók futnak, miben ők mindörökkön 
lesznek. Ez jutalma a jó lelkeknek. 

86. Akik tagadnak, és meghazudtolják Áyáinkat, azok a Pokol gazdái. 
87. Ó, kik hisznek! Ne tiltsátok meg az Üdvöst (jókat), amit Allah megengedett nektek, és ne hágjátok át (a 

törvényt). Mert bizony Allah nem szereti a törvényszegőket. 
88. Egyetek abból, amit Allah gondoskodása adott nektek az Üdvösből (jókból), ami Halal. Őrizkedjetek 

Allahtól, Kiben ti hisztek. 
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89. Nem azáltal vesz titeket Allah, ami fogadalmatokban jelentéktelen, hanem azáltal vesz titeket, miben 
fogadalmatokat megkötitek. Ennek jóvátétele tíz szegény étkeztetése, családotok közepes étkezésének 
megfelelően, vagy ellátásuk öltözettel, vagy egy rabszolga felszabadítása. Aki nem talál (erre módot), 
böjtöljön három napot vezeklésül fogadalma miatt. Ha fogadalmat tesztek, őrizzétek meg 
fogadalmatokat. Eképpen nyilvánítja ki Allah nektek az Ő Jeleit, hátha tán őrizkedtek. 

90. Ó, kik hisznek! A mámort keltő italok (szerek), szerencsejáték, fétisek és sorshúzás (mágia), a Sátán 
művéből eredő undor, hát kerüljétek el, hátha tán boldogultok! 

91. A Sátán mámort keltő itallal, szerencsejátékkal akarja közétek vetni az ellenségeskedést, a haragot, majd 
akadályt állít az Allahra való megemlékezés és ima útjába. Nem végzitek-e be? 

92. Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának, és óvakodjatok! Ha visszafordultok, 
tudjátok, hogy Prófétánk kötelessége a világosságot (gyújtó) Üzenet továbbítása. 

93. Nem vétek azoknak, kik hisznek és jókat cselekszenek az, amit ettek (a múltban), ha őrizkednek, hisznek, 
jókat tesznek, majd (újból) őrizkednek, hisznek, majd (megint) őrizkednek, és jótét lelkek. Allah szereti a 
jótét lelkeket. 

94. Ó, kik hisznek! Allah bizony, próbára tesz titeket valamelyest a vaddal, mit kezeitekkel vagy dárdátokkal 
ejtetek el, hogy Allah megtudja, ki féli Őt a Láthatatlanságban. Aki ezután törvényt szeg, övé a fájdalmas 
büntetés. 

95. Ó, kik hisznek! Ne öljétek meg a vadat, amikor Hurm (szakrális) állapotban vagytok. Aki szánt szándékkal 
köztetek megöli, elégtételül hasonló (állatot ádozzon) a házi jószágok közül, mint amit megölt, (ez 
legyen) felajánlása, ami a Kábához elér. Ítéljen erről két igazságos személy közöttetek. Vagy elégtételül 
étkeztessen szegényeket, vagy ezzel egyenértékű böjtöt tartson, hogy megízlelje (a büntetést), és 
felfogja tettét. Allah feloldozza őt attól, amit korábban tett, de aki visszaesik, attól Allah elégtételt vesz. 
Allah a Nagyszerű, a Megtorló. 

96. Megengedettek (Halal) számotokra a vizek halászata és ennek étke, gondoskodásul nektek és annak, aki 
úton van. Megtiltott nektek a szárazföldi vad, amíg Hurm (szakrális) állapotban vagytok. Őrizkedjetek 
Allahtól, Akinél össze lesztek terelve. 

97. Allah a Kábát Sérthetetlen Otthonná tette, menedékként az embereknek, ugyanígy (védelmébe vette) a 
Sérthetetlen (Haram) hónapot, az áldozati állatot, a füzéreket, hogy megtudjátok, Allah ismer mindent, 
ami az Egeken és a Földön van, Allah a Mindentudó. 

98. Tudjátok meg, hogy Allah szigorú Büntető, de Allah a Megbocsájtó és Könyörületes. 
99. Nincs más kötelessége a Prófétának, mint az Üzenet továbbítása. Allah tudja mi az, mit felszínre hoztok, 

és mi az, amit eltitkoltok. 
100. Mondd: „A rossz nem egyenlő a jóval még akkor sem, ha a sok rossz tetszik nektek. Őrizkedjetek Allahtól, 

ó, értés emberei, hátha tán boldogultok!” 
101. Ó, kik hisznek! Ne kérdezzetek a dolgokról, amik ha világosnak is tűnnek, árthatnak nektek. De ha akkor 

kérdeztek róla, amikor az megnyilatkozott a Koránban, akkor világos lesz. Allah elnézi ezeket. Allah a 
Megbocsájtó, a Könyörületes. 

102. Ilyet kérdezett előttetek egy nép, majd hitetlenek lettek általa. 
103. Nem Allah tette meg (istenként szolgálni) Bahirát (hasított fülű tehenet), Szá’ibát (legelő tehenet), 

Waszilát (állatok ikerellését jelképező bálványt) és Hámot (tevecsődörrel kapcsolatos áldozat), hanem 
azok, akik hitetlenek, eszelik ki Allahra a hazugságot, de legtöbbjük nem tudja. 

104. Ha szólítják őket: „Gyertek arra, amit Allah kinyilatkozott a Prófétára, mondják: ahhoz tartjuk magunkat, 
amit atyáinknál fellelünk.” De hiszen atyáik nem tudtak semmit, és nem voltak vezetve! 

105. Ó, kik hisznek! (Csak) önmagatokra vigyázzatok! Nem árthat nektek az, aki eltévelyedett, mikor ti már 
helyes úton vagytok. Allahhoz vezet visszautatok mind, és Ő kihirdeti nektek azt, mit tettetek. 

106. Ó, kik hisznek! Ha a halál eljön egyiketekhez, legyen tanú közöttetek, mikor az végrendelkezik. Két 
igazságos ember magatok közül (családból), vagy másik kettő ezen kívül (családon kívül), ha úton 
vagytok, és a halál szele elért hozzátok. Ha kétségetek lenne, tartsátok vissza őket ima után, és 
esküdjenek Allahra: „Nem váltjuk azt aprópénzre (földi örömökre) még akkor sem, ha hozzátartozónk 
volt, és nem titkoljuk el az Allah előtti tanúságot, mert különben a vétkesek közt lennénk!” 

107. Ha bebizonyosodott, hogy ők ketten bűnt vittek végbe (hamis eskü), akkor két másik álljon helyükre azok 
közül, akik érdemesebbek az előzőeknél, és esküdjenek Allahra: „Eskünk igazabb, mint azok esküje (volt), 
és nem szegtünk törvényt (korábban), mert ha így lenne, akkor mi elkárhoznánk.” 
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108. Ez helyesebb, ha esküt tesznek annak rendje szerint, (különben) félniük kell, hogy (mások) esküje vonja 
vissza utánuk esküjüket. Őrizkedjetek Allahtól, és halljátok: Allah nem vezeti a züllöttek népét. 

109. A Napon összegyűjti Allah a Prófétákat, és mondja: „Mi volt a válasz (az emberektől, akiket 
tanítottatok)?” Mondják: „Nincs nekünk tudásunk, mert bizony Te vagy az Ismeretlen Tudója.” 

110. Midőn mondá Allah: „Ó, Jézus, Mária fia! Emlékezz kegyemre rád és szülőanyádra. Megtámogattalak 
téged a Szentlélekkel, (így) beszélhettél az emberekhez bölcsőben és érett férfiként. Megtanítottam 
neked a Könyvet, a bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot. Agyagból madár alakot formáltál, az Én 
Engedelmemmel, majd beleleheltél, és madár lett, az Engedelmemmel. Meggyógyítottad a vakokat, a 
leprásokat, az Engedelmemmel. Feltámasztottad a halottat, az Engedelmemmel. Visszatartottam rólad 
Izrael fiait, amikor te elhoztad nekik a bizonyságokat, majd így szóltak azok, akik tagadtak közülük: „Ez 
csupán nyilvánvaló mágia!” 

111. Midőn sugallatot küldtem a tanítványokra, hogy higgyenek Bennem és az Én Prófétámban, majd 
mondták: „Hiszünk és valljuk, hogy mi Muszlimok (Istennek magunkat alávetők) vagyunk. 

112. Midőn mondták a tanítványok: „Ó, Jézus, Mária fia! Képes-e Urad arra, hogy az Égből (terített) asztalt 
bocsásson le?” Mondta: „Őrizkedjetek Allahtól, ha hívők vagytok.” 

113. Mondták: „Enni akarunk arról, és (akarjuk), hogy megnyugodjon szívünk. (Így) megtudjuk, hogy igazat 
mondtál nekünk, s mi arra tanúságtételt tehetünk. 

114. Jézus, Mária fia így szólt: „Ó, Allah, mi Urunk! Bocsáss le nékünk egy asztalt az Égből, miáltal az ünnep 
lesz elsőnktől az utolsónkig, és Jel Tőled. Végy gondviselésedbe minket, mert Te vagy a Gondviselők 
Legjobbja.” 

115. Mondá Allah: „Lebocsátom azt nektek, de aki ezután köztetek tagad, azt Én olyan szörnyű kínokkal 
büntetem, amilyen kínokkal még senki nem szenvedett a teremtmények közül.” 

116. Midőn Allah mondá: „Ó, Jézus, Mária fia! Mondtad-e az embereknek, hogy vegyetek engem és 
szülőanyámat két Istenként Rajtam kívül?” Mondta: „Dicsőség legyen Neked! Nem tehetem, hogy olyat 
mondjak, amihez nincs jogom! Ha ezt mondtam volna, akkor Te azt tudnád. Te tudod azt, ami bennem 
van, de én nem tudom azt, ami Benned van. Mert bizony Te vagy az Ismeretlen Tudója!” 

117. Nem mondtam nekik mást, csak azt, amit Te megparancsoltál: Imádkozzatok Allahhoz, Ki Uram és 
Uratok. Tanú voltam felettük, míg köztük voltam, de amikor Magadhoz emeltél, Te lettél rájuk 
Felvigyázó. Mert Te Mindenre Tanú vagy. 

118. Ha megbünteted őket, ők a Te szolgálóid, ha megbocsájtasz nekik, hát Te vagy a Nagyszerű, a Bölcs. 
119. Allah így szól: „Ezen a napon jól járnak az igazmondók, az igazuk miatt. Övék az Égi Kertek, mik alatt 

folyók futnak, s ebben vannak ők mindörökkön örökké az idők végezetéig. Megelégíti őket Allah, ahogy 
ők is megelégítették Őt. Ez a hatalmas győzelem. 

120. Allahé az Egek, a Föld Mindenhatósága, és (minden) ami azokon van. Ő Mindenre Képes. 
 
 

6. Al-Anaám – Jószág 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Dicsőség Allahnak, Aki megteremtette az Egeket, a Földet, megtette a sötétséget és világosságot, majd 

azok, kik hitetlenek, Urukkal tartják egyenlőnek (a hamis istenségeket). 
2. Ő az, Ki megteremtett titeket az agyagból, majd elrendelte a terminust. Nála a terminus kijelölt (véges). 

Majd ti kétségbe vonjátok! 
3. Ő Allah az Egeken és a Földön. Tudja titkotokat, és amit kinyilvánítotok. Tudja mi az, amit elnyertek. 
4. Nem jött még el úgy Áya Uruk Áyáiból, csak úgy, ha ezek ellenzői voltak. 
5. Meghazudtolták az Igazat, amikor az eljött hozzájuk, de a tény is eljön nekik, amit megcsúfolnak. 
6. Nem látják-e hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, kiket olyan hatalommal ruháztunk fel a Földön, 

amilyennel titeket nem? Bő záport küldtünk le rájuk az Égből, megtettük nekik a folyókat, mik alattuk 
futnak, majd elpusztítottuk őket bűneik által, és más nemzedéket alapoztunk meg utánuk. 

7. Ha az Írást pergamenen bocsátanánk le neked (ó, Mohammed), akkor megérintenék azt kezeikkel, s 
azok, kik tagadnak, bizony azt mondanák: „Ez nem más, mint nyilvánvaló mágia!” 

8. Mondják: „Miért nem egy Angyalt bocsátatott le neki?” Ha Angyalt küldtünk volna, akkor a sors 
elrendeltetett volna, majd ti nem késlekedhetnétek! 
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9. Ha angyalt tennénk meg, azt férfinak tennénk meg, és abba öltöztetnénk, ahogy ők öltöznek. 
10. Megcsúfolták előtted a Prófétákat, de körbeöleli azokat, kik gúnyolódtak közülük az, amit megcsúfoltak. 
11. Mondd: „Haladjatok a Földön, majd nézzétek, mi volt a büntetése a hazugoknak!” 
12. Mondd: „Kié mindaz, ami az Egeken és Földön van?” Mondd: „Allahé! Ő elrendelte Maga számára a 

kegyelmet. Összegyűjt titeket a Feltámadás Napján, amiben semmi kétség. Akik elveszejtik magukat, 
akkor sem hisznek.” 

13. Övé mi az Éjben és Nappalban lakozik, Ő a Meghallgató, a Mindentudó. 
14. Mondd: „Vegyek-e mást, mint Allahot oltalmazónak? Elindítója az Egeknek és a Földnek! Ő az, Ki táplál, 

de Őt nem táplálják.” Mondd: „Arra rendeltettem, hogy első legyek, aki Aláveti magát (Aslam), és ti ne 
legyetek társállítók (bálványimádók).” 

15. Mondd: „Félek, ha engedetlen vagyok Urammal, a Hatalmas Napon nem marad el a büntetés.” 
16. Aki ezen a Napon felmentést kap az Ő kegyelméből, az nyilvánvaló győzelem. 
17. Ha Allah ártást hoz rád, nincs más, ki azt levenné, csak Ő. Ha a jóval érint meg, hát Ő Mindenre Képes! 
18. Ő az, Ki Teljhatalommal bír szolgálói felett, Ő a Bölcs, az Értesült! 
19. Mondd: „Mi az, ami a legnagyobb tanúság?” Mondd: „Allah a Tanú köztem és közöttetek. Nekem jutott 

ki e Korán sugallata, hogy figyelmeztesselek áltata titeket, és akit elér. Vagy tán arra tesztek tanúságot, 
hogy Allahhal más istenek is vannak?” Mondd: „Ezt nem vallom.” Mondd: „Hanem Ő az Egy Isten, és 
vétlen vagyok a társállításban, amit tesztek.” 

20. Akiknek megadtuk a Könyvet, ismerik azt, ahogy ismerik fiaik is. Akik elvesztették önmagukat, azok nem 
hisznek. 

21. Ki elkárhozottabb annál, mint aki kieszeli Allahra a hazug szót, vagy meghazudtolja Áyáit? Mert bizony 
nem boldogulnak az elkárhozottak. 

22. A Napon összetereljük őket mind, majd mondjuk azoknak, kik társat állítottak (Hozzánk): „Hol vannak 
társaitok (bálványaitok), kikről vélekedtetek?” 

23. Majd nem marad számukra, csak a kísértés, hogy mondják: „Allah a mi Urunk, és nem voltunk 
társállítók!” 

24. Nézd, hogyan hazudtolják meg önmagukat! Eltévelyíti őket az, amit kieszeltek. 
25. Köztük, kik hallgatnak téged, de mi lepelbe helyeztük szíveiket, hogy (így) érjék fel azt. Fülükben 

süketség. Ha minden bizonyságot látnának, akkor sem hinnének benne, míg el nem jönnek hozzád, hogy 
vitatkozzanak veled. Így szólnak azok, kik tagadnak: „Ez nem más, mint az elődök meséi!” 

26. Mások távol maradnak attól, és magukat is távol tartják tőle. De nem pusztítják el, csak önmagukat, és 
nem érzik. 

27. Ha látnád, mikor a Pokollal szembeállítják őket, és mondják: „Ó, bárcsak visszatérhetnénk! Nem 
hazudtolnánk meg Urunk Áyáit, és hívők lennénk!” 

28. Mi több! Megjelenik neki az, mit azelőtt elfedtek. Ha visszatérhetnének, visszaesnének abba, amit 
megtiltottak nekik, mert ők hazugok. 

29. Mondják: „Nincs más (ezen kívül), csak az Evilági életünk, és nem támasztanak fel.” 
30. Ha látnád, midőn Uruk elé állítják őket! Így szól (az Úr): „Ez itt tán nem az Igazság?” Mondják: „De igen, 

Urunk.” Mondja: „Ízleljétek meg a szenvedést azáltal, mit tagadtatok.” 
31. Vesztesek azok, kik meghazudtolják a találkozót Allahhal, míg váratlanul eljön hozzájuk az Óra, és 

mondják: „Ó! Elvesztünk azáltal, mit erről véltünk!” Hátaikon nem cipelnek mást, mint terheiket, mik a 
rosszaságuk terhei. 

32. Az Evilági élet nem más, mint játék és nevetség. De bizony a Túlvilág jobb lakhely azoknak, kik őrizkednek, 
hát nem éritek fel? 

33. Bizony tudjuk, hogy elszomorít téged az, amit mondanak. De ők nem téged hazudtolnak meg, hanem a 
bűnösök Allah Áyáit vetik el! 

34. Meghazudtolták előtted a Prófétákat, de ők tűrték azt, amivel meghazudtolták és bántották őket, míg 
eljött nekik a Mi pártfogásunk. Nincs, ki megváltoztathatná Allah szavait. Mert bizony elért hozzád a 
Próféták híre. 

35. Ha elhatalmasodna irántad megvetésük, és képes lennél alagutat keresni a Földben, vagy létrát az Égbe, 
akkor is elhoznád nekik a Jelet. Ha Allah akarná, összegyűjtené őket az Útmutatásra, hát ne legyetek a 
tudatlanok közül valók. 

36. Befogadnak azok, kik meghallanak és a halottak. Feltámasztja őket Allah, majd Hozzá térnek meg. 
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37. Mondják: „Miért nem bocsátatott le egy Jel az ő Urától?” Mondd: „Allah képes arra, hogy Jelet 
bocsásson, de legtöbbjük nem tudja.” 

38. Nincs olyan állat a Földön, sem olyan, mi szárnyaival szálldosva száll, csak mik csapatokba (verődnek), 
mint ti. Nem hagytunk ki a Könyvből semmit, majd Urukhoz terelik össze őket. 

39. Azok, akik meghazudtolják Áyáinkat, süketek és vakok, sötétségben (vesztegelnek). Akit Allah akar, azt 
eltévelyíti, és akit akar, azt elhelyezi az Egyenes Ösvényen. 

40. Mondd: „Elgondoltátok-e, ha eljön Allah büntetése, vagy elér titeket az Óra (Ítélet), mást hívtok-e, mint 
Allahot? (Feleljetek), ha igazak vagytok!” 

41. De igen! Őt szólítjátok, és ha Akarja, akkor Felfedi azt, amire ti hívtok. (Akkor majd) elfelejtitek azt, amit 
Hozzá társítottatok. 

42. Előtted (Prófétákat) küldtünk a népekhez, majd balsorsot hoztunk rájuk (a népekre) és ártást, hátha tán 
megalázkodnak. 

43. Miért nem alázkodtak meg, amikor csapásunk elért hozzájuk? Hanem szívük megkeményedett, és a 
Sátán feldíszítette nekik azt, amit tettek. 

44. Amikor elfelejtették azt, amire figyelmeztetve voltak, Mi megnyitottuk nekik a mindenek kapuit, míg 
meg nem örültek annak, amit kaptak, majd váratlanul lesújtottunk rájuk, és kétségbe estek. 

45. Levágattak azok a népek, akik bűnbe estek. Dicsőség legyen Allahnak, a Világok Urának! 
46. Mondd: „Mit szólnátok ahhoz, ha Allah elvenné hallásotokat, látásotokat, és pecsétet tenne szívetekre? 

Milyen más Isten, ha nem Allah az, Ki visszaadja azokat nektek?” Nézd, miként jelenítjük meg az Áyákat, 
majd ők kitérnek. 

47. Mondd: „Mit szólnátok, ha elérne hozzátok Allah büntetése váratlanul vagy nyíltan? Elpusztul-e más, 
mint az elkárhozottak népe?” 

48. Nem küldünk másként Prófétákat, csak örömhír hirdetőjeként vagy figyelmeztetőként. Akik hisznek és 
jókat tesznek, nem kell félniük, s nem kell bánkódniuk. 

49. Megérinti a büntetés azokat, kik meghazudtolták Áyáinkat, miáltal züllesztettek. 
50. Mondd: „Nem mondom nektek, hogy nálam vannak Allah kincstárai, azt sem, hogy ismerem a 

Láthatatlant, és azt sem mondom, hogy Angyal vagyok. Csak azt követem, ami rám sugallott.” Mondd: 
„Egyenlő-e a vak a látóval?” Nem gondolkodtok el? 

51. Figyelmeztesd általa azokat, kik félnek, hogy összeterelik őket Uruknál. Nincs Rajta kívül számukra 
Oltalmazó, sem Közbenjáró, hátha tán őrizkednek. 

52. Ne űzd el azokat, kik Urukhoz fohászkodnak reggel és este, akarva az Ő Színét. Nem tartozik rád semmi 
az ő elszámolásukból, sem rájuk nem tartozik semmi a te elszámolásodból. Ha elűzöd őket, akkor a 
bűnösök közt leszel. 

53. Ekképpen tettük próbára egyiküket a másikjával, hogy mondják: „Ezek-e azok, akiket Allah kiváltságban 
részesített közöttünk? Nem Allah-e az, Ki Legjobb Tudója a hálásaknak?” 

54. Ha eljönnek hozzád azok, kik hiszik Áyáinkat, mondd: „Béke veletek! Uratok elrendelte Maga számára a 
kegyelmet. Aki köztetek rosszat tesz tudatlanul, majd megbánja ezután és megjavul, hát Ő a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 

55. Ekképpen értelmezzük az Áyákat, hogy megnyilvánuljon a bűnösök útja. 
56. Mondd: „Számomra bevégeztetett, hogy ahhoz imádkozzam, amihez ti imádkoztok Allahon kívül.” 

Mondd: „Nem követem óhajaitokat. Ha azt tenném, eltévelyednék, és nem lehetnék a helyes úton 
vezetettek között.” 

57. Mondd: „Én az Uramtól való bizonyság (útját járom), de ti meghazudtoljátok Őt. Nem nálam van az (a 
hatalom), amiért igyekeznetek kellene. Mert bizony az Ítélet csak Allahé, Elmeséli az Igazat, és Ő a 
Legjobb, aki Dönt. 

58. Mondd: „Ha nálam lenne (a hatalom), amiért igyekeztek, akkor elrendeltetnének a dolgok köztem és 
köztetek. De Allah a Legjobb Tudósa a bűnösöknek. 

59. Nála vannak az Ismeretlen kulcsai, amit nem ismer más, csak Ő. Tudja, mi van a szárazföldön, a 
tengerben, s nem hullhat le egy falevél, csak úgy, ha azt tudja. (Nem bújhat meg) egy mag a Föld 
sötétjében, sem üde, sem kiszáradt, csak úgy, hogy az fel van jegyezve egyértelműen. 

60. Ő az, Ki Magához veszi lelketeket éjjel, és tudja mit végeztetek nappal. Majd (nappal újfent) feltámaszt 
titeket, (amíg) be nem végződik az elrendelt idő. Majd Hozzá vezet visszautatok, majd kihirdeti nektek 
azt, amit tettetek. 
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61. Ő az, Ki Bírással rendelkezik szolgálói felett, elküldi nektek (azokat, kik) vigyáznak rátok, míg el nem jön 
számotokra a halál. A Mi Angyalaink magukhoz veszik lelkét, s ők ezt nem vétik el. 

62. Majd Allahhoz, Oltalmazójukhoz, az Igazhoz kerülnek. Nem Övé-e az Ítélkezés? Ő a Leggyorsabb 
Számvevő. 

63. Mondd: „Ki az, Ki megszabadít titeket a szárazföld, a tenger sötétjétől, (mikor) hívjátok Őt alázattal és 
rettegve?” Ha Ő megszabadít ezektől, nekünk bizony hálásaknak kell lennünk! 

64. Mondd: „Allah szabadít meg ettől, és minden gyötrelemtől, majd ti társat állíttok (Neki).” 
65. Mondd: „Neki van Hatalma arra, hogy rátok küldje felülről, vagy lábaitok alól a szenvedést, vagy viszályt 

öltsön rátok, hogy megízlelje egyiketek a másiktól jövő kínt.” Nézd, miként értelmezzük az Áyákat, hátha 
tán feléritek! 

66. Meghazudtolta azt néped (ó, Mohammed), pedig az Igaz! Mondd: „Nem vagyok értetek felelős.” 
67. Minden hírnek meg van az ideje, meg fogjátok tudni! 
68. Mikor látod azokat, kik beleártották magukat Áyáinkba, fordulj el tőlük, míg más témára nem váltanak. 

Ha a Sátán elfeledtetné veled, akkor se ülj le az emlékezés után a bűnösök népével. 
69. Számadásukból semmi nem tartozik az őrizkedőkre, csupán (kötelességük, hogy) emlékeztessék őket, 

hátha tán őrizkedni fognak. 
70. Pártolj el azoktól, akik vallásukat játék és nevetség tárgyává teszik, s akiket elcsábított az Evilági élet. 

Emlékeztess arra, hogy elkárhozik a lélek azáltal, mit elnyert. Nincs számára Allahon kívül Oltalmazó, 
sem Közbenjáró. Ha jóvátétellel akarja jóvá tenni (bűnét), azt nem fogadják el tőle. Ezek ők, akik 
elkárhoznak azáltal, mit elnyertek. Övék a fortyogó ital s a fájdalmas büntetés, azáltal, mit tagadtak. 

71. Mondd: „Allahon kívül másra szólítunk-e, ami nem használ nekünk, és nem is árt? Sarkon fordulunk-e 
azután, hogy Allah vezet minket?” Ekképpen (viseltettek azok), kiket elképesztettek a Sátánok, és 
megszállottá tették őket a Földön. Társaik hívják őket az útmutatásra, (mondván): „Gyertek!” Mondd: 
„Allah Útmutatása az (igazi) Útmutatás. Arra rendeltettünk, hogy alávessük magunkat a Világok Urának,”  

72. „S hogy elvégezzétek az imát, kötelező alamizsnát adjatok, mert Ő az, Kihez összeterelnek titeket.” 
73. Ő az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal. A Napon majd szól: „Légy!” És lesz. Az Ő szava 

az Igaz. Övé Mindenhatósága a Napnak, mikor megfúvatnak a fanfárok. Tudója a Láthatatlannak és 
Láthatónak, Ő a Bölcs, az Értesült. 

74. Midőn Ábrahám atyjához, Ázárhoz szólt: „Bálványokat veszel-e istenek gyanánt?” Téged és népedet 
nyilvánvaló eltévelygésben látom. 

75. Ekképpen láttattuk Ábrahámmal az Egek és a Föld Mindenhatóságát, hogy az őrizkedők között legyen. 
76. Mikor az éj sötétje rátelepedett, csillagot látott, mondta: „Ez az én Uram!” De mikor az letűnt, mondta: 

„Nem szeretem a letűnőket.” 
77. Mikor látta felragyogni a Holdat, mondta: „Ez az én Uram!” De mikor az letűnt, mondta: „Ha Uram nem 

vezet engem, bizonyos, hogy az eltévelyedettek népe közt leszek.” 
78. Mikor látta felragyogni a Napot, mondta: „Ez az én Uram! Ez a legnagyobb!” De mikor az letűnt, mondta: 

„Ó, nép! Vétlen vagyok abban, amivel Őt társítjátok!” 
79. „Arcomat Egyenesen afelé fordítom, aki Elindítója az Egeknek és a Földnek! És nem vagyok társállító 

(bálványimádó)!” 
80. Vitába elegyedett vele népe, ő így szólt: „Allahról vitáztok-e velem, mikor Ő vezetett engem? Nem félek 

a (tárgyaktól), amivel Őt társítjátok. Hacsak Uram nem akar mást, (nem történik semmi). Uram Átfog 
Tudásával mindent, hát nem emlékeztek (Rá)?” 

81. „Hogy féljek attól (a tárgytól), mit (Neki) társul állítottatok, miközben ti nem féltek olyan társat állítani 
Allahnak, ami számára nem kinyilvánított ki hatalom felettetek? Melyik csoport kettőnk közül az igazabb 
bizonyságban? (Mondjátok), ha tudjátok!” 

82. „Akik hisznek, nem öltöztetik hitüket bűnbe. Ezek ők, akiké a biztonság, és jó úton vannak vezetve.” 
83. Ez a Mi érvünk, mit Ábrahámra bocsátottunk népével szemben. Fokozatokkal feljebb emeljük azt, akit 

Mi akarunk. Mert bizony Urad a Bölcs, a Mindentudó. 
84. Megajándékoztuk őt Izsákkal, Jákobbal, mindet vezettük, s Noét Mi azelőtt vezettük. (Ábrahám) sarjai 

közül (vezettük) Dávidot, Salamont, Jóbot, Józsefet, Mózest és Áront. Ekképpen jutalmazzuk a jótevőket. 
85. Zakariás, (Keresztelő Szent) János, Jézus és Illés mind jócselekedetűek. 
86. Izmael, Elisha, Jónás és Lót, mindnek kiváltságot adtunk a népek felett, – 
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87. (Nekik), atyáiknak, utódaiknak és fivéreiknek is. Kiválasztottuk őket, és az Egyenes Ösvényre vezettük 
őket. 

88. Ez Allah Útmutatása, azt vezeti általa, akit Ő akar szolgálói közül. Ha társat állítanak, bizony, összeomlik 
mindaz, amit tettek. 

89. Ezek voltak azok, kiknek megadtuk a Könyvet, a Bölcsességet és a Próféciát. Ha (sarjaik bármelyike) 
megtagadja ezeket, akkor olyan népre bízzuk, akik nem lesznek azok megtagadói. 

90. Ezek voltak ők, akiknek Allah Útmutatást adott, hát tartsd meg (ó, Mohammed) az ő Útmutatásukat. 
Mondd: „Nem kérek tőletek ezért bért, ez nem más, mint Üzenet a népeknek.” 

91. Nem mérték fel Allah valós Képességét, mikor mondták: „Allah semmit nem küldött le az embernek.” 
Mondd: „Ki küldte le a Könyvet, amit Mózes elhozott, világosságként és Útmutatásként az embereknek? 
Pergamenlapokká bontjátok azt szét, miből mutattok és eltitkoltok sokat. Abból kaptátok a tudást, amit 
(korábban) nem tudtatok sem ti, sem atyáitok.” Mondd: „Allah (küldte azt le)!” Majd hagyd őket 
sekélyességükben játszadozni. 

92. Ez az a Könyv, amit kinyilvánítottunk, (benne az) áldás, megerősítve azt, ami előtte volt, hogy 
figyelmeztesd a települések Anyját és környékét. Akik hiszik a Túlvilágot, azok hiszik ezt (a Könyvet), és 
imájukat megtartják. 

93. Ki bűnösebb annál, mint aki kieszeli Allahra a hazug szót, vagy mondja: „Sugallatot kaptam, de ő nem 
kapott semmilyen sugallatot.” Vagy, ki mondja: „Én kinyilvánítok olyat, amilyet Allah nyilvánított ki.” Ha 
látnád, mikor a bűnösök a haláltusát vívják, az Angyalok kezeiket nyújtják (mondván): engedjétek el 
lelketeket. Ma megkapjátok szégyenletes büntetéseteket azáltal, amit Allahra igaztalanul mondtatok, és 
Áyáit lenéztétek. 

94. Mert bizony eljöttök Hozzánk mezítelen, ahogy megteremtettünk titeket legelőször, hátaitok mögött 
hagyva azt (a kiváltságot), amit nektek juttatunk. Nem látjuk (akkor) veletek közbenjáróitokat, akikről 
azt véltétek, hogy ők társaitok dolgaitokban. Ekkor megszakadnak köztetek (a szálak), majd eltévelyít 
titeket az, mit véltetek. 

95. Allah az, Ki a gabona és datolya magjának Felhasítója. Kihozza az élőt a holtból és a holtat az élőből. Ez 
Allah, hát hogy mehettek félre! 

96. Hasítója a hajnalnak, Aki az Éjt lenyugvásnak teszi meg, a Napot és Holdat pedig, hogy az időt mérjétek. 
Ez a Nagyszerű, a Mindentudó Elrendelése. 

97. Ő az, Ki a csillagokat megtette arra, hogy vezessétek magatokat általuk a szárazföld és tenger sötétjében. 
Mi értelmezzük a Jeleket a népnek, kik tudnak. 

98. Ő az, Ki megteremtett titeket az egyetlen lélekből. (Itt van nektek) nyugvó és tartózkodó helyetek. Mert 
bizony Mi annak a népnek értelmezzük a Jeleket, akik felfogják. 

99. Ő az, Ki lebocsátja az Égből a vizet, amivel kelésre késztetünk mindenféle növényt, amiből zöldet 
teremtünk, miből kelésre bíztatjuk a kalászba fűzött szemet, a pálmát, minek datolyafüzérei 
lecsüngenek, a szőlő-, olíva- és gránátalmakerteket, mik egyfélék és különfélék. Nézzétek (ezek) 
gyümölcseit, mikor gyümölcsöket érlelnek! Ezekben vannak az Áyák a hívők népének! 

100. És ők Allahnak megteszik a Dzsinneket társ gyanánt, mikor Allah teremtette azokat! Majd ők azokhoz 
fiakat és lányokat tulajdonítanak tudatlanul! Legyen Dicső és Magasságos afelett, amit Neki 
tulajdonítanak! 

101. Elindítója az Egeknek és a Földnek! Hogy lehetne Neki gyermeke, ha nincs hitvese? Ő teremtett mindent, 
és Ő az, Aki Mindent tud! 

102. Ez Allah, Uratok! Nincs más Isten, csak Ő, a mindenek Teremtője, hát imádkozzatok Hozzá, mert Ő 
Mindenre Ügyel. 

103. Nem érik el Őt a tekintetek, de Ő eléri a tekinteteket, mert Ő a Jó, az Értesült! 
104. Eljöttek a szemmel fogható bizonyosságok Uratoktól. Aki lát, az saját magát (segíti vele), aki vak, az saját 

magának árt. Nem én vagyok a ti megtartótok. 
105. Ekképpen értelmezzük az Áyákat, hogy mondhassák: „Tanítottál (minket).” S hogy azt kinyilvánítsuk a 

népnek, kik tudnak. 
106. Kövesd a sugallatot, amit Uradtól kaptál. Nincs más Isten, csak Ő. Fordulj el a társállítóktól 

(bálványimádóktól). 
107. Ha Allah akarná, nem állítanának (Hozzá) társakat. Nem teszünk meg téged (ó, Mohammed) az ő 

megtartásukra, és nem vagy az, akire ők hagyatkozhatnak. 
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108. Ne becsméreljétek azokat, akik máshoz, mint Allahhoz imádkoznak, míg ők ellenségként nem becsmérlik 
Allahot, tudatlanul. Ekképpen szépítettük fel minden embernek (saját) tettét, majd Urukhoz vezet 
visszaútjuk, és Ő kihirdeti nekik azt, amit cselekedtek. 

109. Allahra esküsznek, mély fogadkozással. Ha Jelet kapnának, bizony hinnének benne. Mondd: „A Jelek 
Allahnál vannak!” Mi az, ami felismerteti veletek (ó, Muszlimok), hogy ha el is jönnek a Jelek, akkor sem 
fognak hinni? 

110. Kiforgatjuk szíveiket, látásaikat (zavarodottá téve őket), ahogy először sem hittek benne. Meghagyjuk 
őket zsarnokságukban, vakon. 

111. Ha lebocsátanánk nekik az Angyalokat, beszélnének hozzájuk a halottak, s ha eléjük terelnénk mindent, 
akkor sem hinnének, csak ha Allah akarná. De legtöbbjük tudatlan. 

112. Ekképpen tettünk meg minden Prófétának ellenséget, az emberek és Dzsinnek gonoszait, akik egymásra 
sugallnak, szóvirágokkal ámítanak. Ha Urad akarná, nem tennék, hát hagyd rájuk azt, mit kieszeltek. 

113. Hadd hajoljanak efelé azoknak szívei, akik nem hiszik a Túlvilágot. Hadd találják ebben megelégedésüket, 
és nyerjék el azt, aminek ők az elnyerői. 

114. Vágyom-e másra, mint Allahra Ítélőnek? Ő az, Ki kinyilvánította nektek a Könyvet, értelmezve azt. 
Akiknek megadtuk a Könyvet, tudják, hogy az Uradtól jött el, az Igazzal. Hát ne legyetek azok, kik 
ingadoznak! 

115. Bevégeztetett Urad Szava az Igazzal és Igazsággal. Nincs megváltoztatója az Ő Szavainak! Ő a Meghalló, 
a Mindentudó. 

116. Ha engedelmeskedsz a Földön a legtöbb (embernek), ők eltérítenek Allah útjáról. Nem követnek mást, 
csak a sejtést, mert bizony ők csupán találgatnak. 

117. Mert bizony Urad, Ő a Legjobb Tudója annak, ki térít le az Ő útjáról, és Legjobb Tudója a jó útra 
vezérelteknek. 

118. Egyetek abból, mire Allah neve kimondatott, ha hiszitek az Ő Áyáit! 
119. Miért nem esztek abból, mire kiejtették Allah nevét, mikor Ő részletezte nektek, mi az, amit megtiltott 

számotokra, kivéve, ha szükség visz rá titeket? De sokakat visznek tévútra vágyaik tudatlanságuk miatt. 
Mert bizony Urad, Ő a Legjobb Tudója a törvényszegőknek. 

120. Hagyjatok fel a bűnnel, annak látszatával és valójával. Akik bűnnel nyerik el (a javakat), annak viszonzását 
fogják elnyerni, amit elnyeltek. 

121. Ne egyetek abból, mire nem ejtették ki Allah nevét. Az istentelenség! A Sátánok oltalmazóiknak azt 
sugallják, hogy elegyedjenek vitába veletek, és nekik engedelmeskedjetek, hogy társállítók (pogányok) 
legyetek. 

122. Olyan-e az, ki halott volt, majd életre keltettük, világosságot tettünk meg számára, hogy járjon azzal az 
emberek között, mint aki sötétségben van, és nem jön abból ki? Ekképpen lett széppé téve a 
hitetleneknek az, amit tettek. 

123. Ekképpen tettünk meg minden településnek elöljáróit, gonoszait, hogy szőjenek ármányt benne, de csak 
maguknak szövik az ármányt, és ők nem érzik. 

124. Mikor eljön hozzájuk egy Jel Allahtól, mondják: „Nem hiszünk addig, amíg olyat nem kapunk (pontosan), 
amit Allah Prófétái kaptak.” Allah a Legjobb tudója annak, miként rendeli el az Ő küldetését. 
Lealacsonyítással sújt Allah azokra, kik bűnöztek. Allahnál a szigorú büntetés, miáltal ármányt szőttek. 

125. Akit Allah vezetni akar, kitárja keblét az Iszlámra, akit el akar téríteni, annak keblét keskenyre szűkíti, 
mintha az Égre kellene felmásznia. Ekképpen teszi ki gyalázatnak Allah azokat, akik nem hisznek. 

126. Ez Urad Ösvénye, az Egyenes. Részletezzük az Áyákat azoknak, kik magukba szállnak, – 
127. Övék a Béke Otthona Uruknál, és Ő az Oltalmazójuk azáltal, mit tettek. 
128. A Napon Ő összetereli őket mind (és mondja): „Ó, Dzsinnek gyülekezete! Sok embert 

megkörnyékeztetek!” Oltalmazójuk az emberek közül (mondja): „Urunk! Egymás hasznára voltunk, és 
eljött az időnk, mit elrendeltél.” Mondja: „Pokol tüze a viszonzás számotokra, melyben ti mindörökkön 
lesztek, kivéve, ha Allah mást akar.” Mert bizony Urad a Bölcs, a Mindentudó. 

129. Ekképpen fordítjuk egymás ellen a bűnösöket azáltal, mit elnyertek. 
130. „Ó, Dzsinnek és emberek gyülekezete! Nem jöttek-e el hozzátok a Próféták közületek, akik elbeszélték 

nektek Áyáinkat, és figyelmeztettek titeket a találkozóra e Napotokon?” Mondják: „Magunk ellen 
teszünk vallomást.” Elkápráztatta őket az Evilági élet. Maguk ellen tesznek vallomást, mert ők hitetlenek 
voltak. 
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131. Ekképpen (küldtük a Prófétákat), hogy ne legyen Urad a település elpusztítója a bűn miatt, s annak népe 
tudatlan. 

132. De mindenkinek fokozata van, aszerint, amit tesz. Nem Urad az, Ki tudatlan arról, mit tettek. 
133. Urad a Korlátok Nélküli, a Kegyelem Birtokosa. Ha akarja, távozásra bír titeket, és utánatok az veszi át 

helyeteket, akit Ő akar, ahogy titeket is más nép utódaiból emelt fel. 
134. Bizony, eljön az, mi ígérve lett nektek, és ezt ti nem kerülhetitek el. 
135. Mondd: „Ó, nép! Tegyétek azt, mit tehettek, én is azt teszem. Meg fogjátok tudni, kinek lesz osztályrésze 

a (Túlvilági) Otthon. Nem boldogulnak a bűnösök. 
136. Abból, ami megmaradt a terményből, jószágból, megtették Allahnak a részt és mondták: „Ez Allahé,” – 

vélték – „Ez pedig társainké (bálványoké).” Ami társaiké volt, nem ért el Allahhoz, és ami Allahé volt, az 
elért társaikhoz. Gyalázat, ahogy ítélnek! 

137. Ekképpen szépítették meg bálványaik sok pogány számára gyermekeik megölését, hogy romba dőljenek, 
és vallásukat maguk ellen öltsék fel. Ha Allah akarta volna, nem tették volna, de hagyta őket abban, mit 
kieszeltek. 

138. Mondják, hogy ez a jószág és termény tabu. Nem ehet belőle más, csak az, kit mi akarunk – vélték. Jószág, 
minek tiltott a háta (tilos igába fogni), és jószág, amire nem ejtették ki (vágáskor) Allah nevét. Kieszelés 
Őellene! Ő elégtételt fog venni tőlük azért, amit kieszeltek. 

139. Mondják: „Ami ennek a jószágnak a hasában van, pusztán férfiúinkat illeti, és tiltott asszonyainknak.” De 
ha halva született, osztoznak rajta (mind). Elégtételt vesz tőlük állításuk miatt. Ő a Bölcs, a Mindentudó. 

140. Vesztesek azok, kik gyermekeiket megölték félkegyelműen, tudatlanul, s megtiltották azt, mit Allah 
gondviselésül nekik nyújtott. (Vesztesek), kik kieszelik Allahra (a hazug szót). Eltévedtek, és nem vezetik 
őket az úton. 

141. Ő az, Ki megalkotta a Kerteket lugasokkal és lugasok nélkül, a pálmát, a különféle étket adó veteményt, 
olajfát, gránátalmát, mik egyfélék és különfélék. Egyetek gyümölcseikből, mikor érnek, és adjátok meg 
annak járandóságát a betakarítás napján. Ne pazaroljatok. Ő nem szereti a pazarlókat. 

142. A jószág közt van, mi terhet von, és van, mi étek. Egyetek abból, mit Allah gondoskodásából kaptatok, 
és ne kövessétek a Sátán lépéseit, mert ő nektek nyilvánvaló ellenségetek. 

143. (Tégy) nyolc (fő jószágot négy) párba: két pár birkát, két pár kecskét. Mondd: „A két hímet tiltotta-e meg, 
vagy a két nőstényt, vagy (a növendéket), amit a két nőstény méhe befogadott? Hirdessétek ki nekem a 
tudást, ha igazak vagytok!” 

144. A tevéből kettőt és a marhából kettőt. Mondd: „A két hímet tiltotta-e meg, vagy a két nőstényt, vagy (a 
növendéket), amit a két nőstény méhe befogadott? Vagy tán tanúi voltatok annak, amikor Allah ezt 
elrendelte nektek? Ki bűnösebb annál, mint aki kieszeli Allahra a hazug szót, hogy eltérítse az embereket 
tudatlanul! Mert, bizony Allah nem vezeti a bűnösök népét.” 

145. Mondd: „Nem találok a sugallatban, amit kaptam, tiltva más étket, hogy ne fogyasszák, csak a dögöt, 
vagy mit ki nem véreztettek, vagy disznóhúst, mert irtóztató és gyűlöletes az, ami nem Allahnak szentelt. 
De akit kényszer visz rá, és nem rávágyódásból, sem törvényszegésből teszi, hát Urad a Megbocsájtó, a 
Könyörületes. 

146. „Azoknak, kik Zsidók, megtiltottuk a (páratlan ujjú) patást, és marhából, birkából megtiltottuk számukra 
azok faggyúját, kivéve, ha az nem hátukon vagy zsigereiken tapad, vagy ha a csonttal összekeveredett. 
Ez jár nekik Tőlünk kapzsiságukért, mert Mi Igazak vagyunk.” 

147. Ha meghazudtolnak téged, mondd: „Uratok kegyelme mindent átölel, de nem vonja vissza haragját a 
bűnösök népétől.” 

148. Azok, kik bálványt állítanak, mondják: „Ha Allah akarná, nem állítottunk volna bálványokat, sem mi, sem 
atyáink, és nem tiltottunk volna be semmit (tabu).” Ekképpen hazudtak azok, kik előttük voltak, míg meg 
nem ízlelték haragunkat. Mondd: „Van-e nektek tudásotok? Adjátok elő azt nekünk!” Nem követtek 
mást, mint a sejtést, és ti csak találgattok. 

149. Mondd: „Allahé a végső érv, s ha akarta volna, vezetett volna titeket.” 
150. Mondd: „Elő tanúitokkal, akik azt vallják, hogy Allah megtiltotta ezt.” Ha tanúskodnak (erre), akkor te ne 

tanúskodj velük. Ne kövesd óhajaikat azoknak, akik meghazudtolják Áyáinkat, kik nem hiszik a Túlvilágot, 
s kik Urukkal (másokat) egy szintre sorolnak. 
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151. Mondd: „Gyertek! Én felolvasom nektek azt, amit Uratok megtiltott nektek: hogy ne állítsatok Hozzá 
semmit (hamis istenséget), legyetek jók a szülőkhöz, és ne öljétek meg gyermekeiteket Moloch 
(istenségnek) szentelve. Mi gondoskodást nyújtunk nektek és nekik. Ne közelítsetek a ledérséghez sem 
felszínén, sem annak valójában. Ne öljetek életet, amit Allah megtiltott, csak az Igazzal. Ez az, amit Ő 
elrendelt nektek, hátha tán feléritek.” 

152. Ne közelítsétek az árva vagyonát, kivéve, ha azt jobbá teszitek (gyarapítjátok), míg meg nem érnek 
teljesen. Legyetek igazságosak, ha mértéket szabtok és kimértek. Nem rovunk a lélekre többet, mint 
amit elbír. Ha szóltok, Igazsággal szóljatok, még ha hozzátartozót is érint. És Allah szövetségét hűen 
tartsátok meg, ezt rendeli el Ő nektek, hátha tán emlékeztek. 

153. Ez az Én Egyenes Ösvényem, kövessétek azt. Ne kövessetek (más) utakat, mert azok leválasztanak titeket 
az Ő útjáról. Ez az, amit elrendelt Ő nektek, hátha tán őrizkedtek. 

154. Majd megadtuk Mózesnek a Könyvet, beteljesítve (kiváltságunkat) azoknak, kik jótét lelkek, részletezve 
mindent, Útmutatásként és kegyként, hátha tán hiszik a találkozót Urukkal. 

155. Ez az a Könyv, mit megáldva nyilvánítottunk ki, kövessétek tehát és őrizkedjetek, hátha tán kegyelmet 
nyertek. 

156. Talán ezt mondjátok: „A Könyvet két népnek nyilvánították ki előttünk, de nem tudjuk értelmezni 
tanulmányaikat.” 

157. Vagy tán mondjátok: „Ha a Könyvet nekünk nyilatkozták volna ki, akkor mi jobban lennénk vezetve, mint 
ők.” Eljött nektek a bizonyság Uratoktól, az Útmutatás és a kegy. Ki az, aki meghazudtolja Allah Áyáit, és 
elfordul attól?  Szörnyű szenvedéssel viszonozzuk azoknak, kik elfordulnak Áyáinktól azt, amiért 
elfordultak. 

158. Nem arra várnak-e, hogy eljöjjenek hozzájuk az Angyalok, vagy eljöjjön Urad, vagy eljöjjön Urad néhány 
Jele? A Napon eljön Urad néhány Jele, ami nem használ a (csak) ebben hívő léleknek, ami nem hitt 
azelőtt, s az nem nyeri el hitével a jót. Mondd: „Várjatok! Mi is várunk!” 

159. Kik megosztják vallásukat és szakadárok, neked semmi dolgod velük. Dolguk Allahra tartozik, majd Ő 
kihirdeti nekik azt, amit tettek. 

160. Aki szép dolgot tesz, annak tízszer annyi (viszonzás) jár. Aki rosszat tesz, annak nem jár (több büntetés) 
csak annyi, amit tett. Nem éri őket méltatlan bánás. 

161. Mondd: „Mert bizony Uram vezet engem az Egyenes Ösvényre, ami a helyes hitvallás, Ábrahám 
felekezete, az egyenes, és ő nem állított társakat (Allahnak).” 

162. Mondd: „Imám, áldozatom, életem és halálom Allahé, a Világok Uráé.” 
163. Nincs Neki társa! Ez az, amire elrendeltettem és én vagyok az első, aki (az Ő akaratának) alávetem 

magam (Muszlim). 
164. Mondd: „Vágyjak-e más Úrra, mint Allahra, Aki Mindenek Ura? Minden lélek csak annyit nyer el, amit 

kiérdemel. Ne terheld a teher viselőjét más terhével. Majd Uratokhoz vezet visszautatok, és Ő kihirdeti 
nektek azt, amiben különböztetek.” 

165. Ő az, Ki (az Ő) helytartóivá tett meg titeket a Földön, egyiketeket a másik fölé emelte fokozatokkal, hogy 
próbára tegyen titeket azáltal, amit adott nektek. Mert bizony Urad Gyors Büntető, de Ő a Megbocsájtó, 
a Kegyelmes. 

 
 

7. Al-Araf – Magaslatok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif, Lam, Mim, Sad. 
2. A Könyv kinyilatkoztatott neked, hát ne legyen kebledben afelől szorongás, hogy figyelmeztethess általa, 

és emlékeztesd a hívőket. 
3. Kövessétek, mi kinyilatkoztatott nektek Uratoktól, és ne kövessetek Rajta kívül oltalmazókat. Kevesen 

vannak, kik magukba szállnak. 
4. Hány települést pusztítottunk el (bűneik miatt)? Eljött hozzájuk haragunk, míg ők éjjeli vagy nappali 

nyugvásukat töltötték. 
5. Nem kiáltoztak mást, midőn eljött hozzájuk haragunk, csak mondták: „Mi bűnösök voltunk!” 
6. Akkor majd megkérdezzük azokat, akikhez küldve volt (az Útmutatás), és megkérdezzük a Prófétákat. 
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7. Mi elbeszéljük nekik (saját történeteiket) tudással, mert Mi nem hiányoztunk (sehonnan). 
8. A megmérettetés ezen a Napon Igaz. Aki megmérettetéskor nehéznek (bizonyul), ezek ők, akik 

boldogulnak. 
9. Aki megmérettetéskor könnyűnek (bizonyul), ezek ők, kik elvesztették magukat, miáltal Áyáinkat 

megrontották. 
10. Mi elhelyeztünk titeket a Földön, megtettük nektek azon a megélhetést, kevés az, mit megköszöntök! 
11. Megteremtettünk titeket, majd képre formáltunk titeket, majd mondtuk az Angyaloknak: „Boruljatok le 

Ádámnak, és ők leborultak, csak Iblisz nem volt a leborulók közt.” 
12. Mondta (Allah): „Mi tartott vissza attól, hogy leborulj, mikor megparancsoltam neked?” Mondta: „Én 

jobb vagyok nála! Engem tűzből teremtettél, és őt agyagból teremtetted.” 
13. Mondta (Allah): „El innen! Nem teheted meg azt, hogy öntelt légy, távozz innen, te a lealacsonyultak 

közt vagy!” 
14. Mondta: „Adj nekem haladékot, míg fel nem támasztatnak.” 
15. Mondta (Allah): „A haladékot kapottak közt vagy.” 
16. Mondta: „Miáltal félreállítottál, én lesben állva várok rájuk a Te Egyenes Ösvényeden.” 
17. „Majd eljövök hozzájuk elölről, hátulról, jobbjukról, baljukról, és nem fogod legtöbbjüket hálásnak 

találni.” 
18. Mondta (Allah): „Távozz innen szégyenteljesen, száműzöttként. Mert bizony akik téged követnek 

közülük, megtöltöm veletek, mindahányatokkal a Poklot!” 
19. „Ó, Ádám! Lakj te és párod az Égi Kertekben. Egyetek abból, amit csak akartok, de ne közeledjetek ehhez 

a fához, mert elkárhoztok.” 
20. A Sátán suttogni kezdett hozzájuk, hogy szégyenkezést hozzon rájuk, ami (eddig) rejtve volt előttük. 

Mondta: „Uratok csak azért tiltott el titeket ettől a fától, hogy ne lehessetek Angyalok, vagy ne váljatok 
örökkévalókká!” 

21. Majd mindkettőjüknek esküt tett: „Én a ti tanácsadótok vagyok.” 
22. Ármánnyal bukást hozott rájuk. Amikor megkóstolták a fát, rájuk tört szégyenérzetük, és a Kertek 

leveleiből öltöttek össze magukra valót. Szólította őket Uruk: „Nem tiltottam-e meg nektek ezt a fát, és 
mondtam, hogy a Sátán nektek nyilvánvaló ellenségetek?” 

23. Mondták: „Urunk! Elkárhoztuk önmagunkat. Ha nem bocsájtasz meg, és nem kegyelmezel nekünk, a 
vesztesek közt leszünk.” 

24. Mondta (Allah): „Szálljatok le, egyik a másikának ellensége! A Földön lesz nektek egy ideig lakhelyetek 
és gondviselésetek.” 

25. Mondta: „Azon éltek, azon meghaltok, s abból hozattok elő!” 
26. Ó, Ádám gyermekei! Lebocsátottuk nektek az öltözéket, hogy elfedje szégyenkezéseteket, s hogy 

ékesség legyen. De az őrizkedés öltözéke, az jobb. Ezek Allah Áyái, hátha tán magukba szállnak. 
27. Ó, Ádám gyermekei! Ne kísértsen meg titeket a Sátán, mint ahogy távozásra késztette ősszüleiteket az 

Égi Kertből. Letépte róluk öltözéküket, hogy ráébressze őket szégyenükre. Ő és a saját fajtája látnak 
titeket onnan, ahonnan ti nem láthatjátok őket. Mi megtettük a Sátánokat oltalmazókul azoknak, akik 
nem hisznek. 

28. Amikor becstelenséget tesznek, mondják: „Ezen találtuk atyáinkat, és Allah is ezt parancsolta.” Mondd: 
„Mert bizony Allah nem parancsol becstelenséget. Olyat mondotok-e Allahra, amit nem tudtok?” 

29. Mondd: „Uram megparancsolta az Igazságosságot, s hogy álljatok fel, szembenézve (Vele) minden 
imahelyen, fohászkodjatok Hozzá, elhivatottá téve magatokat Előtte a vallás iránt. Ahogy elindított 
titeket, úgy tértek meg.” 

30. Néhányat Ő vezet, de néhány kiérdemli az eltévedést, mert a Sátánokat vették oltalmazókul Allahon 
kívül, és azt tartották magukról, hogy jó úton vannak vezetve. 

31. Ó, Ádám gyermekei! Vegyétek magatokra ékességeiteket minden imahelyen, egyetek, igyatok, és ne 
pazaroljatok. Ő nem szereti a pazarlókat. 

32. Mondd: „Ki tiltotta meg Allah ékességeit, mit szolgálóinak hozott elő, s az üdvös gondviselést?” Mondd: 
„Ezek azokat illetik az Evilágon, akik hisznek, (és) eltökéltek a Feltámadás Napjában.” Ekképpen 
részletezzük az Áyákat azoknak, kik tudnak. 
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33. Mondd: „Uram megtiltotta a ledérséget, annak látszatát és valóját, a vétkeket, az igaztalan túlkapást. 
(Megtiltotta), hogy társat állítsatok Allahnak, minek nem rendeltetett hatalom, s hogy azt mondjátok 
Allahról, amit nem tudtok.” 

34. Minden népnek kijelölt ideje van. Amikor eljön idejük, egy órát sem késlekedhetnek, s nem is 
siettethetik. 

35. Ó, Ádám gyermekei! Eljönnek hozzátok a Próféták közületek, hogy elbeszéljék nektek az Én Áyáimat. 
Akik őrizkednek és jócselekedetűek, nem kell félniük és nem kell bánkódniuk. 

36. De akik meghazudtolják Áyáinkat, s gőggel fordulnak felé, ezek ők, a Pokol gazdái, amiben ők 
mindörökkön lesznek. 

37. Ki bűnösebb annál, mint aki kieszeli Allahra a hazug szót, vagy meghazudtolja Áyáit? Ezek maguk ellen 
hívják részüket a Könyvből. Mígnem eljönnek küldötteink (Angyalaink), hogy lelküket magukhoz vegyék, 
mondják: „Hol vannak azok, amikhez fohászkodtatok Allahon kívül?” Mondják: „Letérítettek minket,” és 
maguk ellen tesznek vallomást, mert tagadók voltak. 

38. Mondja: „Térjetek be a Pokolba, az emberek és Dzsinnek népei közé, akik előttetek múltak el.” 
Ahányszor egy csapat betér, elátkozza nővérét (sajátjait), míg egymás nyomába nem érnek. Mondják 
utójuk eleiknek: „Urunk! Ezek eltérítettek minket, duplán bocsásd rájuk a Pokol kínját!” Mondja: 
„Mindenkinek dupla jár!” De ők ezt nem tudják. 

39. Eleik mondják utóiknak: „Nincs felettünk kiváltságotok, hát ízleljétek meg a büntetést azáltal, mit 
elnyertetek.” 

40. Akik meghazudtolják Áyáinkat, gőggel kezelik azt, nem nyílnak meg számukra az Ég kapui, és nem térnek 
be az Égi Kertbe, míg a teve át nem bújik a tű fokán. Ekképpen adunk viszonzást a bűnözőknek. 

41. Nekik a Pokol a nyugvóhely, fölöttük (is az) a takaró. Ekképpen büntetjük a bűnösöket. 
42. Kik hisznek és jókat cselekszenek, hát nem rójuk fel a léleknek, csak azt, mit elbír. Ezek ők, az Égi Kert 

gazdái, melyben ők mindörökkön örökké vannak. 
43. Kitépjük a keblükbe szorult bántalmat. Alattuk folyók futnak, s mondják: „Dicsőség legyen Allahnak, Aki 

ide vezetett minket! Nem találtunk volna ide, ha nem Allah vezetett volna minket!” Eljöttek Urunktól a 
Próféták az Igazzal. Szólították őket, hogy ez itt az Égi Kert, amit ti örököltetek meg azért, mit tettetek. 

44. Az Égi Kert követői szólítják a Pokol követőit: „Azt találtuk, amit Urunk ígért nekünk, valóban. Ti is azt 
találtátok-e, amit Uratok ígért, valóban?” Mondták: „Igen. Majd felkiált egy kikiáltó közülük: mert bizony 
Allah átka a bűnösökre!” 

45. Azok, kik akadályoznak Allah útján, és tekervényessé kívánják azt tenni, ők a Túlvilágon hitetlenek. 
46. Kettejük közt ott lesz a lepel. A Magaslatokon emberek lesznek, kik mindenkit felismernek jegyeikről. Az 

Égi Kert követőit szólítják: „Béke veletek!” Nem térnek be oda, de nagyon vágyják. 
47. Mikor tekintetüket a Pokol követői felé fordítják, mondják: „Urunk! Ne tégy minket együvé a bűnösök 

népével!” 
48. A Magaslatok gazdái szólítják az embereket, akiket jegyeikről felismernek, mondják: „Miben segített 

titeket az, amit felhalmoztatok, és hogy gőgösködtetek?” 
49. „Ezek nem azok tán, kikre (úgy) esküdtetek, hogy ne érdemeljék ki Allah kegyelmét?” Térjetek be az Égi 

Kertbe, ne legyen rajtatok félelem, s ne is bánkódjatok. 
50. Szólítják a Pokol követői az Égi Kert követőit: „Öntsetek ránk vizet, vagy mit Allah adott nektek a 

gondviselésből.” Mondják: „Allah megtiltotta azt a hitetleneknek.” – 
51. „Akik vallásukat nevetség és játék tárgyává tették, s elcsábította őket az Evilági élet.” A Napon elfelejtjük 

őket, ahogy ők is elfelejtették e Napjuk találkozóját, és megtagadták Áyáinkat. 
52. Elküldtük hozzájuk a Könyvet, mit tudással értelmeztünk. Útmutatás és Kegyelem a hívők népének. 
53. Másra várnak-e, mint annak beteljesülésére? A Napon eljön a beteljesülés! Azok, kik megfeledkeztek 

erről azelőtt, mondják: „Eljöttek a Próféták Urunktól az Igazzal. Vannak-e nekünk közbenjáróink, akik 
közbenjárnak érdekünkben? Vagy vissza tudnának küldeni? Akkor másképp cselekednénk, mint ahogy 
cselekedtünk.” Elveszejtették önmagukat, és letérítette őket az, mit kieszeltek. 

54. Uratok az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet hat nap alatt, majd elhelyezkedett a Trónon. Az Éj 
ráborítja leplét a Nappalra, azok egymást váltakozásra késztetik. Az Ő parancsának alárendeltjei a Nap, 
a Hold és a Csillagok. Csak Övé a Teremtés és a parancsolás. Legyen Dicső Allah, a Világok Ura. 

55. Fohászkodjatok Uratokhoz alázattal és rejtve. Ő nem szereti a törvénysértőket. 
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56. Ne rontsatok a Földön annak rendbetétele után. Fohászkodjatok Hozzá félve, vágyakozva. Mert bizony 
Allah kegyelme közel van a jótét lelkeknek. 

57. Ő az, Ki elküldi a szellőket, akár az örömhír hordozóit az Ő kegyelme előtt. Amikor az súlyos felhőkbe 
kap, elvezetjük azt a halott településhez, majd lebocsátunk abból vizet, előhozva általa minden 
gyümölcsöt. Ekképpen támasztjuk fel a halottat, hátha tán emlékeztek. 

58. A jó településnek növényei Allah engedelmével (gazdagon) teremnek. A rossz nem terem mást, mint 
silányt. Ekképpen értelmezzük az Áyákat a hálásak népének. 

59. Elküldtük Noét az ő népéhez, s mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz. Nincs nektek más Isten Rajta 
kívül. Féltelek titeket a hatalmas Nap szenvedésétől.” 

60. Népének főnökei mondták: „Mi téged nyilvánvaló eltévelyedésben látunk.” 
61. Mondta: „Ó, nép! Nem tévedtem el, hanem a Világok Urának Prófétája vagyok!” 
62. „Továbbítom nektek Uram Üzenetét. Tanácsot adni vagyok nektek, és tudom Allahtól azt, amit ti nem 

tudtok.” 
63. „Csodálkoztok-e, hogy Emlékeztető jött el Uratoktól egy embernek közületek, hogy figyelmeztessen 

titeket az őrizkedésre, hátha tán kegyelmet nyertek?” 
64. De meghazudtolták őt. Megmenekítettük őt és azokat, akik vele voltak a Bárkán. Vízbe fojtottuk azokat, 

kik meghazudtolták Áyáinkat. Ők vak nép voltak! 
65. (Elküldtük) Aádhoz fivérét, Hudot. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz, nincs nektek más Isten 

Rajta kívül, hát nem őrizkedtek?” 
66. Mondták a törzsfők, kik tagadtak népéből: „Úgy látjuk félkegyelműségben vagy, és azt véljük, hogy a 

hazudozók közül (jöttél).” 
67. Mondta: „Ó, nép! Nincs bennem téboly, hanem Próféta vagyok a Világok Urától.” 
68. „Továbbítom nektek Uram Üzenetét. Én a ti hű tanácsadótok vagyok.” 
69. „Csodálkoztok-e, hogy Emlékeztető jött el Uratoktól egy embernek közületek, hogy figyelmeztessen 

titeket? Emlékezzetek, hogy Ő megtett titeket helytartókká Noé után, és magassá tette meg 
teremtéseteket. Emlékezzetek Allah bőkezűségére, hátha tán boldogultok!” 

70. Mondták: „Azért jöttél-e hozzánk, hogy Allahhoz imádkozzunk Egyedül, és felhagyjunk azzal, mit atyáink 
szolgáltak? Hozd el nekünk azt, mivel fenyegetsz minket, ha igazat szólsz!” 

71. Mondta: „Rátok hull Uratoktól az iszonyat és düh. Talán azokkal a nevekkel érveltek velem, miket ti és 
atyáitok adtatok (a bálványoknak), miknek Allah nem bocsátott le hatalmat? Várjatok hát, én is veletek 
várok!” 

72. Majd megmenekítettük őt és azokat, kik vele voltak a Mi kegyelmünk által. Elvágtuk gyökereit azoknak, 
kik meghazudtolták Áyáinkat, és nem voltak hívők. 

73. (Elküldtük) Thamudhoz fivérüket, Szalihot. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Uratokhoz, nincs nektek más 
Isten Rajta kívül. Eljött hozzátok a bizonyság Uratoktól! Ez Allah tevetehene, bizonyság nektek. Hagyjátok 
azt (szabadon) legelni a Földön, ne ártsatok neki, különben Allah fájdalmas büntetéssel sújt le rátok.” 

74. „Emlékezzetek, mikor helytartókká tett meg titeket Aád után, elszállásolt titeket a Földön, annak síkjain 
palotákat emeltek, hegyeibe otthonokat vájtok. Hát emlékezzetek Allah bőkezűségére, és ne 
alattomoskodjatok a Földön megrontókként.” 

75. A törzsfők, kik gőgösködtek népéből így szóltak azokhoz, kik erőtlenek voltak, de volt, ki hitt közöttük: 
„Tudjátok-e, hogy Szalih Próféta, az ő Urától?” Mondták: „Mi hiszünk abban, amivel küldték.” 

76. Mondták, kik gőgösködtek: „Mi tagadjuk azt, amiben ti hisztek.” 
77. Átvágták a tevetehén inát (megbénították), és gúnyt űztek Uruk parancsolásából. Mondták: „Ó, Szalih! 

Hozd el nekünk azt, amivel fenyegettél, ha a Próféták közül vagy!” 
78. Majd földindulás zúdult le rájuk, és a reggel őket otthonaikban kiterítve találta. 
79. (Szalih) elfordult tőlük, s mondta: „Ó, nép! Én továbbítottam számotokra Uram üzenetét, és tanácsot 

adtam nektek, de ti nem szeretitek a tanácsadókat!” 
80. (Elküldtük) Lótot, s mondta népének: „Oly ledérséget hoztok-e el, mit előttetek még senki sem követett 

el a teremtmények közül?” 
81. „Asszony nélküli vágyat hoztok el a férfiaknak, mi több, ti feslett nép vagytok!” 
82. Nem volt más válasza népének, csak mit mondtak: „Űzzétek el őket településetekből, mert ők a nép, 

akik megtisztítanak.” 
83. De Mi megmenekítettük őt és háza népét, kivéve asszonyát, aki hátramaradt. 
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84. És Mi (kénköves) esőt zúdítottunk rájuk. Nézd, mi lett beteljesedése a bűnösöknek! 
85. (Elküldtük) Mediánhoz fivérüket, Shu’eybet. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz, mert nektek 

nincs más Isten rajta kívül. Eljött hozzátok a bizonyság Uratoktól! Legyetek igazságosak, ha mértek, 
mázsáltok, és ne sikkasszátok el az emberektől dolgaikat. Ne rontsatok a Földön, annak rendbetétele 
után. Ez jobb nektek, ha hívők vagytok. 

86. „Ne lapuljatok meg minden ösvényen, fenyegetve és akadályozva Allah útján azt, ki hisz Benne, s hogy 
tekervényessé tegyétek azt. Emlékezzetek, mikor kevesen voltatok, Ő megsokszorozott titeket, hát 
nézzétek mi volt büntetése a megrontóknak!” 

87. „Ha van köztetek egy csapat, ki hisz abban. amivel küldve vagyok és egy másik csapat nem hiszi, akkor 
legyetek türelemmel, míg Allah nem ítél köztünk, mert Ő a Legjobb Ítélő. 

88. Mondták a törzsfők, kik gőgösködtek népéből: „Ó Shu’eyb! Elűzünk téged és azokat, kik veled hisznek a 
mi településünkből, hacsak vissza nem tértek a mi felekezetünkbe. Mondta: „Még akkor is, ha az 
gyűlöletes is számunkra?” 

89. „Akkor mi Allahra kieszelnénk a hazug szót, ha visszatérnék felekezetetekre, miután kimenekített minket 
Allah abból. Nem tehetjük meg, hogy visszatérjünk oda, csak ha Allah, a mi Urunk akarná. A mi Urunk 
tudása mindent átölel. Allahra hagyatkozunk. Urunk! Tárd fel köztünk és népünk közt az Igazat, mert Te 
vagy a Legjobb Feltáró!” 

90. A törzsfők, kik tagadtak népéből mondták: „Ha követitek Shu’eybet, akkor bizony elvesztek.” 
91. Lesújtott rájuk a földindulás, és a reggel őket házaikban kiterítve találta. 
92. Akik meghazudtolták Shu’eybet, mintha nem is lettek volna (soha a házakban). Akik meghazudtolták 

Shu’eybet, lettek a vesztesek. 
93. (Shu’eyb) elfordult tőlük, s mondta: „Ó, nép! Továbbítottam nektek Uram Üzenetét, és tanácsot adtam 

nektek. Hogy bánkódjak a hitetlenek népéért?” 
94. Nem küldünk Prófétákat a településekre, csak ha gyötrelemmel és ártással sújtjuk annak népét, hátha 

tán meghunyászkodnak. 
95. Majd a balsorsot jóra váltottuk, míg bőségben gyarapodtak, és mondják: „Apáinkra rátört az ártás és a 

bőség.” Majd váratlanuk lesújtottunk rájuk, és ők ezt nem érezték. 
96. Ha a település népe hitt és őrizkedett volna, rájuk nyitottuk volna az Ég és Föld áldásait, de hazudtak, és 

azáltal sújtottunk le rájuk, amit elnyertek. 
97. Biztonságban érezte-e magát a település népe, amikor elért hozzájuk haragunk az éjjel, míg ők aludtak? 
98. Vagy biztonságban érezte-e magát a település népe, amikor elért hozzájuk haragunk nappal, míg ők 

játszadoztak? 
99. Biztonságban érezték magukat Allah szándékától? Nem érzi magát biztonságban Allah szándékától, csak 

a vesztesek népe! 
100. Nem Útmutatás-e (mindez) azoknak, kik a Földön örökébe lépnek annak népe után? (Vagy) ha Mi azt 

akarnánk, őket is büntetnénk vétkeik miatt, pecsétet helyeznénk szíveikre, és nem hallanának? 
101. Ezek voltak a települések, kiknek híreit elbeszéljük neked (ó, Mohammed). Eljöttek hozzájuk Prófétáik a 

bizonyságokkal. Nem hinnének abban, amit azelőtt meghazudtoltak. Ekképpen tesz pecsétet Allah azok 
szíveire, kik tagadnak. 

102. Legtöbbjüket nem találtuk (hű) szövetségesnek, hanem legtöbbjüket züllöttnek találtuk. 
103. Majd utánuk elküldtük Mózest Áyáinkkal a Fáraóhoz és főembereihez, de szembeszegültek azzal. Nézd, 

mi a büntetése a megrontóknak! 
104. Mózes szólt: „Ó Fáraó! Én Próféta vagyok a Világok Urától.” 
105. Elrendeltetett, hogy nem mondok Allahra mást, csak az Igazat. Eljöttem hozzátok a bizonyságokkal 

Uratoktól, hát küldd el velem Izrael fiait! 
106. Mondta (a Fáraó): „Ha (valóban) Jellel jöttél, hát add azt elő, ha igazat szólsz.” 
107. Majd elhajította botját (Mózes), és az valóságos kígyóvá lett. 
108. Előhúzta kezét, és az fehér lett a nézőknek. 
109. A Fáraó főemberei így szóltak: „Ez bizony nagy tudású mágus!” 
110. El akar titeket űzni földetekről, miként rendelkeztek hát? 
111. Mondták: „Tedd félre őt és fivérét, és küldess a városokba toborzókat, – 
112. Hozzanak el minden nagy tudású mágust!” 
113. Eljöttek a mágusok a Fáraóhoz, mondták: „Jutalom jár nekünk, ha mi leszünk a nyertesek.” 



54 
 

114. Mondta: „Igen! És ti a közelembe kerültök.” 
115. Mondták: „Ó, Mózes! Vagy hajíts te (elsőnek), vagy mi leszünk azok, kik hajítanak.” 
116. Mondta (Mózes): „Hajítsatok (elsőnek).” Mikor hajítottak, elkápráztatták az emberek szemét, és 

félelmet keltettek bennük. Hatalmas mágiát hoztak el.” 
117. Sugallatot bocsátottunk Mózesre: „Hajítsd el botodat!” És az elnyelte ámításaikat. 
118. Megesett az Igazság, és lehullott a lepel arról, amit tettek. 
119. Győzelmet arattak ott felettük, és azok lekicsinylettekké lettek. 
120. Levetették magukat a mágusok, s (földre) borultak. 
121. Mondták: „Hiszünk a Világok Urában!” 
122. „Mózes és Áron Urában.” 
123. A Fáraó így szólt: „Hisztek-e Benne, mielőtt még én megengedném nektek? Ez egy ármány, mit ti 

szőttetek a városban, hogy kivezessétek abból népét, de majd megtudjátok!” 
124. „Én bizony levágatom kezeiteket és lábaitokat egymással szembeni oldalon, majd keresztre feszítetlek 

titeket mind!” 
125. Mondták: „Mi Urunkhoz térünk meg.” 
126. „Te csak azért állsz bosszút rajtunk, mert hiszünk Urunk Áyáiban, mik eljöttek hozzánk! Urunk! Tölts 

belénk állhatatosságot, és Muszlimként (Benned megbékéltként) vedd Magadhoz lelkünket.” 
127. A Fáraó népének főemberei szóltak: „Hagyod-e, hogy Mózes és népe rontsanak a Földön, semmibe 

vegyenek téged és isteneidet?” Mondta: „Megöljük fiaikat, (csak) nőiket hagyjuk életben, és végzetes 
hatalmat gyakorlunk felettük.” 

128. Mondta Mózes az ő népének: „Keressetek menedéket Allahban, és legyetek állhatatosak. A Föld Allahé! 
Annak örökíti azt át, akinek Ő akarja szolgálói közül. Őrizkedőké a beteljesülés!” 

129. Mondták: „Ínségben szenvedtünk azelőtt, hogy eljöttél hozzánk, és azután is, hogy eljöttél hozzánk.” 
Mondta: „Meglehet, hogy Uratok elpusztítja ellenségeteket, és titeket állít utánuk helyükre a Földön, 
hogy próbára tegyen, miként cselekedtek.” 

130. Évekig sújtottuk (szárazsággal) Fáraó nemzetségét, s termények hiányával, hátha tán magukba szállnak. 
131. Mikor eljött hozzájuk a jó, mondták: „Ez jár nekünk!” Ha balsors sújtott le rájuk, Mózesnek (az ő 

ómenjének) tudták azt be, és akik vele voltak! Hanem az ő valós (ómenjük) Allahnál van, de legtöbbjük 
nem tudja! 

132. Mondták: „Bármilyen bizonyságot hoznál is el nekünk, hogy elkápráztass minket általa, akkor sem 
hinnénk!” 

133. Elküldtük rájuk a dögvészt, sáskákat, tetveket, békákat és a vért. Bizonyságok, mik részletezettek, de ők 
gőgösködtek, és bűnös nép lettek. 

134. Mikor csapás sújtott le rájuk, mondták: „Ó, Mózes! Hívd Uradat hozzánk, miáltal bírod az Ő ígéretét. Ha 
leveszed rólunk a csapást, hinni fogunk neked, és elküldjük veled Izrael fiait.” 

135. Mindannyiszor, ha levettük róluk a csapást egy időre, mi nekik kiszabatott, újból egyezséget szegtek. 
136. Bosszút álltunk rajtuk, majd tengerbe fojtottuk őket, mert meghazudtolták Áyáinkat, és nem vettek arról 

tudomást. 
137. Örökébe léptettünk egy népet, akik kivetettek voltak, a Föld Napkeletének és Napnyugatának, melyet 

Mi megáldottunk. Beteljesedett Urad szép szava Izrael fiainak, miáltal állhatatosak voltak. Romba 
döntöttük művét Fáraónak és népének, mindent, mit maguknak emeltek. 

138. Átszeltük Izrael fiaival a tengert. Elérkeztek egy néphez, akik átengedték magukat bálványaik 
szolgálatának. Mondták: „Ó, Mózes! Tegyél meg nekünk (olyan) isteneket, amilyenek az ő isteneik. 
Mondta: „Tudatlan nép vagytok!” 

139. Ez csupán egy kődarab, aminek (kultuszát) gyakorolják, és hiábavaló az, amit tesznek. 
140. Mondta: „Más Istenre vágytok-e, mint Allahra, mikor Ő kiváltságban részesített titeket a teremtmények 

fölött?” 
141. (Emlékezzetek), mikor megmenekítettünk titeket a Fáraó nemzetségétől, akik gyötrelmes szenvedéssel 

rontottak rátok, megölték fiaitokat, magukévá tették asszonyaitokat, ebben volt a hatalmas próbatétel 
Uratoktól. 

142. Megígértünk Mózesnek harminc éjt, s kiteljesítettük azt tízzel. Bevégezte Ura terminusát, a negyven éjt. 
Mózes így szólt fivéréhez, Áronhoz (mielőtt felment a Hegyre): „Lépj helyemre népemnél, tégy jót, és ne 
kövesd a megrontók útját.” 
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143. Mikor eljött Mózes a találkozónkra, Ura szólt hozzá. Mondta (Mózes): „Uram! Mutasd (Magad), hadd 
nézzek Rád!” Mondta: „Soha nem láthatsz meg, de nézd a Hegyet. Ha az nyugton van helyén, akkor meg 
fogsz látni.” Dicső fénybe borította Ura a hegyet, s por szállt fel róla. Mózes öntudatlanul esett össze. 
Mikor magához tért, mondta: „Légy Dicső! Hozzád fordulok feloldozásért, és én vagyok az első hívő!”. 

144. Mondta (Allah): „Ó, Mózes! Kiválasztottalak téged az emberek fölé Üzeneteimmel, Szavaimmal. Vedd 
magadhoz, amit neked adok, és légy hálás.” 

145. Megírtunk neki minden dolgot a táblákra, intéseket és mindennek értelmezését. (Mondta): „Tartsd meg 
ezt erősen, és rendeld el népednek, hogy ők is tartsák meg, ahogy csak tudják. Meg fogom mutatni 
nektek a züllöttek otthonát.” 

146. Eltérítem Áyáimtól azokat, kik gőggel járnak a földön, igaztalanul. Még ha látnak is minden bizonyságot, 
nem hisznek azokban. Még ha látják is a helyes utat, nem veszik azt útjuknak. Ha (pedig) látják a téves 
utat, akkor azt veszik útjuknak. Ez hát, miáltal ők meghazudtolták Áyáinkat, és semmibe vették azt. 

147. Akik meghazudtolták Áyáinkat és a Túlvilági találkozót, összeomlottak tetteik. Érdemelnek-e mást, mint 
amit tettek? Mózes népe az ő távollétében, ékességeikből borjú testet formált, mi alacsony volt. Nem 
látták-e, hogy az nem beszél hozzájuk és nem vezeti őket az úton? Ezt vették magukhoz, és elkárhoztak. 

148. Mózes népe az ő távollétében, ékességeikből borjú testet formált, mi alacsony volt. Nem látták-e, hogy 
az nem beszél hozzájuk, és nem vezeti őket az úton? Ezt vették magukhoz és elkárhoztak. 

149. Mikor kiesett kezeikből, és látták, hogy eltévedtek, mondták: „Ha nem kegyelmez meg nekünk Urunk, 
és nem bocsájt meg, akkor a vesztesek közt leszünk.” 

150. Mikor Mózes visszatért népéhez, harag és bánat gyúlt benne. Mondta: „Szörnyű, mit helyemben tettetek 
távollétemben. Sürgetitek tán Uratok parancsolását?” Odavetette a táblákat, és magához vonta fivére 
fejét, megragadva őt. Mondta (Áron): „Anyám gyermeke! Semmibe vett engem a nép, majdnem megölt. 
Ne kárörvendjen rajtam az ellenség, és ne tarts számon engem a bűnösök között.” 

151. Mondta: „Uram! Bocsáss meg nekem és fivéremnek, vezess be minket kegyelmedbe. Te vagy a 
Kegyelmesek Legkegyelmesebbje.” 

152. Akik a borjút vették, kivívták Uruk haragját. Megalázottság a jussuk az Evilágon. Ekképpen jutalmazzuk a 
hazugokat. 

153. Akik teszik a rosszat, majd ezután megbánják és hisznek, Urad ezután valóban Megbocsájtó, Kegyelmes. 
154. Mikor a düh elszállt Mózesről, magához vette a táblákat, miken ott volt az Írás Útmutatásként és 

Kegyelemként azoknak, kik félik Urukat. 
155. Kiválasztott Mózes az ő népéből hetven férfit arra a helyre, ahol Mi találkoztunk vele. Mikor megrengett 

alattuk a Föld, mondta: „Uram! Ha akartad volna, elpusztítottad volna őket azelőtt, és engem is. 
Elpusztítasz-e minket azért, amit a félkegyelműek tettek közülünk? Ez csupán a Te próbatételed, mivel 
azt téríted el, akit Te akarsz, és azt vezeted, akit Te akarsz. Te vagy Oltalmazónk, hát bocsájts meg 
nekünk, kegyelmezz nekünk, Te vagy a Legjobb, Ki Megbocsájt.” 

156. „Írd meg nekünk ezen a világon a szépet, ahogy Túlvilágon is. Hozzád visz utunk.” Mondta: „Arra sújtok 
le büntetésemmel, akire akarok, de kegyelmem mindenre kiterjed. Ezt írom meg (rendelem) azoknak, 
kik őrizkednek, kötelező alamizsnát adnak, s akik Áyáinkban hisznek,” – 

157. Akik követik a Prófétát, az Írástudatlan Apostolt, akit megtalálnak leírva maguknál a Tórában, 
Evangéliumban, aki elrendeli nekik az illőt, és véget vet a rossznak. (Aki) megengedetté teszi számukra 
az Üdvöst, és megtiltja nekik a szennyet. (Aki) leveszi róluk terheiket, béklyóikat, miket hordtak. Akik 
hisznek benne, becsülik őt, pártfogásukba veszik, és követik a világosságot, ami vele kinyilatkoztatott, 
ezek ők, kik boldogulnak. 

158. Mondd: „Ó, emberek! Én Allah Prófétája vagyok nektek mind. Övé (Allahé) az Egek és a Föld 
Mindenhatósága. Nincs más Isten, csak Ő. Életre kelt és elmulaszt. Higgyetek Allahban, az Ő 
Prófétájában, az Írástudatlan Apostolban, aki hisz Allahban, és az Ő Szavaiban. Kövessétek őt, hátha jó 
úton lesztek vezetve.” 

159. Mózes népéből vannak, kik jó úton haladnak az Igazzal, és elrendelik az Igazságot. 
160. Felosztottuk őket tizenkét törzsre, nemzetségre. Sugallatot küldtünk Mózesnek, mikor népe inni kért 

tőle: „Csapj botoddal a sziklára!” Majd kifakadt abból tizenkét forrás. Minden nemzet megtudta 
ivóhelyét. A fellegekkel árnyékot vetettünk rájuk, lebocsátottuk nékik a mannát és fürjeket, (mondván): 
„Egyétek, mi üdvös, abból a gondviselésből, mit nektek nyújtottunk.” Nem Minket vittek bűnbe, hanem 
magukat kárhozták el. 
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161. Mondva volt nekik: „Lakjatok ebben a faluban, és egyetek ott azt, amit akartok. Szóljatok alázattal, és 
leborulva térjetek be a kapunkon. Megbocsájtjuk nektek rossztéteményeiteket, és gyarapítjuk a jótét 
lelkeket.” 

162. Akik bűnbe estek közöttük, megváltoztatták a szót, ami mondva volt nekik. Gyötrelmet küldtünk rájuk 
az Égből, miáltal bűnbe estek. 

163. Kérdezd őket a faluról, ami a tenger mellé esett, akik megszegték a szombatot. Eljöttek halaik 
szombatjukon, fickándozva. Szombat múltával (meg) nem jöttek. Ekképpen tettük próbára őket, miáltal 
züllöttek voltak. 

164. Néhányan közülük mondták: „Miért intitek a népet, kiket Allah elpusztít, vagy szörnyű szenvedéssel 
sújtja őket?” Mondták (a hirdetők): „Hogy eleget tegyünk Urunknak, hátha tán őrizkednek.” 

165. Mikor elfelejtették azt, mire emlékeztetve voltak, megmenekítettük azokat, kik véget vetettek a 
rossznak, és gyötrelmes büntetéssel sújtottunk le azokra, kik bűnbe estek azáltal, mit megsértettek. 

166. Mikor azzal hivalkodtak, minek véget kellet volna vetniük, mondtuk nekik: „Legyetek majmok, 
kitaszítottak!” 

167. Kihirdette Urad, hogy ellenük küldi a Feltámadás Napján azokat, kik rájuk mérik a szörnyű büntetést. 
Mert bizony Urad Gyors Ítélő. Ő a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

168. Nemzetekre szabdaltuk őket a Földön. Köztük, kik jók, és köztük, ki ennek ellentéte. Próbára tettük őket 
a jókkal és balsorsokkal, hátha tán megtérnek. 

169. Nyomukba lépett utánuk az, ki jött. Megörökölték a Könyvet, de ők csak a (földi) hívságok kínálatát 
vették magukhoz, és mondják: „Bocsánatban részesülünk majd.” Ha még egyszer ennyi hívság akadna 
útjukba, arra is rávetnék magukat. Nem vették-e tőlük a Könyv Szövetségét, s hogy ne szóljanak Allahról 
mást, mint Igazat? És ők tanulmányozzák, mi abban (Könyvben) van. A Túlvilág Otthona jobb azoknak, 
kik őrizkednek, tán nem éritek fel? 

170. Akik a Könyvbe kapaszkodnak, és megtartják az imát, hát Mi nem vesztegetjük el a jótevők bérét. 
171. Mikor megráztuk a Hegyet felettük, mintha az kupola lett volna. Azt vélték, hogy rájuk szakad (majd 

mondtuk): „Tartsátok meg erősen, mit adtunk nektek, és emlékezzetek arra, ami benne van, hátha tán 
őrizkedtek.” 

172. Mikor Urad, Ádám gyermekeinek ágyékából megtette sarjaikat, vallomásra bírta őket saját magukra 
(mondván): „Nem én vagyok tán a ti Uratok?” Mondták: „De igen! Valljuk!” Nehogy mondhassátok a 
Feltámadás Napján: „Ezt mi figyelmen kívül hagytuk!” 

173. Vagy tán mondjátok: „Atyáink bálványokat állítottak azelőtt, és mi sarjak vagyunk utánuk: elpusztítasz-
e minket azért, amit a meghasonlottak tettek?” 

174. Ekképpen részletezzük az Áyákat, hátha tán visszatérnek. 
175. Olvasd nekik hírét annak, kinek megadtuk Áyáinkat, de kivedlett belőle, majd a Sátán üldözőbe vette, és 

eltévelyedett. 
176. Ha akartuk volna, kiemeltük volna őt azokkal (az Áyákkal), de ő a földhöz tapadt, és vágyait követte. 

Példája, akár a kutya: ha rátámadsz, kiölti nyelvét, és ha otthagyod, (akkor is) kiölti nyelvét. Ez olyan, 
mint a nép, akik meghazudtolták Áyáinkat. Beszéld hát el a történeteket, hátha tán elgondolkodnak. 

177. Gyalázat példája a népnek, kik meghazudtolták Áyáinkat, és elkárhozták önmagukat. 
178. Akit Allah vezet, az a helyes úton vezetett. Akit eltérít, ezek ők, a vesztesek. 
179. Sok Dzsinnt és embert juttattunk Pokolra, kiknek (olyan) szívei voltak, mikkel nem értettek, szemeik, 

mikkel nem láttak, s füleik, mikkel nem hallottak. Ők olyanok, mint a jószág, mi több! Még annál is 
tévelyedettebbek. Ezek ők, a semmibe vevők. 

180. Allahnak vannak a leggyönyörűbb nevei, hát szólítsátok Őt általuk. Kerüljétek el azokat, kik káromolják 
az Ő neveit. Megkapják viszonzásukat azért, mit tettek. 

181. Azok köz, kiket teremtettünk, vannak, kik Igazra vezetnek (másokat), és azzal ítélnek. 
182. Akik meghazudtolják Áyáinkat, egyre jobban rajtuk leszünk úgy, hogy ne tudják. 
183. Haladékot adok nekik, de kelepcém szilárd. 
184. Vagy nem gondolkodnak el? Társukban nem téboly lakozik. Hanem ő csupán valóságos figyelmeztető! 
185. Vagy nem látnak semmit abból, amit Allah teremtett az Egek és a Föld Mindenhatóságában? S (nem 

látják-e) hogy meglehet, terminusuk közeleg? Mely Üzenetben hisznek ezután? 
186. Akit Allah letérít, nincs annak nincs vezetője. S Ő hagyja őket csökönyösségükben, vakon. 
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187. Kérdeznek téged az Óráról, annak bekövetkezéséről, mondd: „Annak tudása Uramnál van. Nem jeleníti 
meg idejét más, csak Ő. Ránehezedik terhe az Egekre és a Földre. Nem jön el hozzátok, csak váratlanul.” 
Kérdeznek téged, mintha tudnál róla, mondd: „Annak tudása Allahnál van, de legtöbb ember nem tudja.” 

188. Mondd: „Nem tehetek magamnak se hasznot, se kárt, csak mit Allah akar. Ha ismerném a Láthatatlant, 
megszaporítanám a jót, és nem érintene rossz. Én csupán figyelmeztető és örömhírt hordozó vagyok a 
népnek, kik hisznek.” 

189. Ő az, Ki megteremtett titeket az egy lélekből, majd megtette abból annak párját, hogy vele éljen. Mikor 
egyesülnek, (az asszony) könnyű terhet visel, mit hord. Mikor az nehézzé lesz, Allahot, Urukat szólítják 
(mindketten), hogy: „Adj nekünk jóravaló (gyereket), hogy hálásak lehessünk!” 

190. Mikor Ő megadja nekik a jóravaló (gyereket), bálványokat állítanak azért, mit kaptak. Legyen 
Magasságos Allah attól, mit Hozzá állítanak. 

191. Olyan társat állítanak-e (Allahnak), mik nem teremtenek semmit, és maguk is teremtmények? 
192. Nem képesek arra, hogy pártjukat fogják, és magukon sem tudnak segíteni! 
193. Ha Útmutatásra szólítod őket, nem követnek titeket. Mindegy számotokra, hogy hívjátok-e őket, vagy 

hallgattok! 
194. Akiket szólíttok Allahon kívül, szolgák, mint amilyenek ti vagytok. Szólítsátok őket, és hadd válaszoljanak 

nektek, ha igazak vagytok! 
195. Van-e nekik lábuk, mivel járnak, vagy van-e kezük, mivel fognak? Van-e szemük, mivel látnak, vagy van-

e fölük, mivel hallanak? Mondd: „Szólítsátok bálványaitokat, majd kötözzetek meg, ne várjatok!” 
196. Oltalmazóm Allah, Aki kinyilatkoztatta a Könyvet. Ő Magára veszi a jótéteményűek sorsát. 
197. Azok, kiket szólíttok Allahon kívül, nem képesek pártotokat fogni, és magukon sem segíthetnek. 
198. Ha a helyes útra szólítod őket, nem hallanak. Úgy látod őket (ó, Mohammed), mintha téged néznének, 

de azok nem látnak. 
199. Tedd magadévá a megbocsájtást, rendeld el a jót, és fordulj el a tudatlanoktól. 
200. Ha suttog hozzád a Sátán csábítással, keress menedéket Allahban, mert Ő a Meghallgató, a Mindentudó. 
201. Azok, kik őrizkednek, ha megérinti őket a Sátánok raja, (Allahra) emlékeznek, s lám! Meglátják Őt. 
202.  (Gonosz) testvéreik alámerítik őket a szennybe, majd nem hagyják abba. 
203. Ha nem hozol el nekik egy Áyát, mondják: „Miért nem teszed össze (a szavakat)?” Mondd: „A sugallatot 

követem, mit kaptam Uramtól. Ez a szemmel látható világosság Uratoktól, Útmutatás és Kegyelem a 
népnek, kik hisznek!” 

204. Ha olvassák a Koránt, hallgassátok azt, és mélyedjetek el, hátha tán kegyelmet nyertek. 
205. Emlékezz Uradra magadban alázattal, hódolattal, elkerülve a hangos szót, reggel és este. Ne légy 

semmibe vevő. 
206. Akik Urad közelében vannak, nem dacolnak Hozzá fohászkodni, Őt magasztalni és Neki leborulni. 

 
 

8. Al-Anfal – Hadizsákmány 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Megkérdeznek (ó, Mohammed) a hadizsákmányról, mondd: „A hadizsákmány Allahé és a Prófétáé. 

Őrizkedjetek Allahtól, és tegyétek jobbá azt, mi köztetek van (kapcsolatot). Engedelmeskedjetek 
Allahnak és a Prófétának, ha hívők vagytok.” 

2. Azok az (igaz) hívők, akik ha Allahot említik, megremeg szívük, ha Áyáit olvassák nekik, az hitüket 
gyarapítja, és Urukra hagyatkoznak. 

3. Akik megtartják az imát, és áldoznak gondviselésből, mit nekik adtunk. 
4. Ezek ők, a hívők valóban. Fokozatok (megbecsülés) járnak nekik Uruktól, megbocsájtás és nemes 

gondviselés. 
5. Amint kiparancsolt Urad a házadból az Igazzal, de a hívők között voltak, kik idegenkedtek. 
6. Vitába szállnak veled az Igazról, miután az megnyilvánult. Mintha a halálba vezetnék őket, s ők csak 

néztek. 
7. Allah megígérte nektek egyiket a két (ellenséges) hadból. De ti azt akartátok, hogy legyen tiétek az, 

amelyik fegyvertelen. Allah azt akarja, hogy jusson érvényre az Igazság az Ő Szava által, és tépje ki a 
hitetlenek gyökerét. 
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8. (Azért), hogy érvényre juttassa az igazat, és meghiúsítsa a hiábavalót, akkor is, ha iszonyodnak ettől a 
bűnösök. 

9. Mikor Uratokhoz fordultatok megerősítésért, válaszolt nektek: „Én lenyújtok nektek ezer Angyalt 
sorokba rendezve.” 

10. Ezt nem másnak szánta Allah, mint örömhírnek, hogy megnyugodjon általa szívetek, (hiszen) nincs más 
pártfogás, csak az, mi Allahtól jön. Mert bizony Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

11. Mikor elhomályosít titeket az álom, megnyugvást nyújt Tőle. Majd az Égből vizet bocsát le rátok, hogy 
megtisztítson általa, és levegye rólatok a Sátán szennyét. (Hogy) megkösse szíveteket, és megszilárdítsa 
lábaitokat. 

12. Mikor azt sugallta Urad az Angyaloknak: „Én veletek vagyok, tegyétek rendíthetetlenné azokat, kik 
hisznek, Én majd félelmet vetek azok szíveibe, kik tagadnak. Sújtsatok le a nyakak fölé, sújtsatok le 
minden ujjukra.” 

13. Ez hát, miáltal szembeszálltak Allahhal és az Ő Prófétájával. Aki szembeszáll Allahhal és az Ő Prófétájával, 
bizony, Allah Szigorú Büntető. 

14. Ezt (mondják majd): „Ízleljétek meg (a büntetést). Mert bizony hitetleneké a Pokol szenvedése!” 
15. Ó, kik hisznek! Ha találkoztok ellenetek vonuló hitetlenekkel, ne fordítsatok nekik hátat. 
16. Aki ezen a napon hátat fordít nekik, hacsak nem harci fondorlatból, vagy hogy csapatához zárkózzék, az 

kivívja Allah haragját, és hajléka a Pokol, ahol sorsa nyomorú. 
17. Nem ti öltétek meg őket, hanem Allah ölte meg őket. Nem te hintettél (port szemükbe), amikor hintettél, 

hanem Allah hintett, hogy próbára tegye a hívőket Tőle jövő dicső megpróbáltatással. Mert bizony Allah 
a Meghallgató, a Mindentudó. 

18. Ez hát. Mert bizony Allah meggyengíti a hitetlenek fondorlatát. 
19. (Ó, hitetlenek!) Ha győzelemért és Igazságért könyörögtetek, hát eljött nektek az Igazság. Ha véget 

vettek (a rossznak), jobb nektek. Ha visszatértek (támadni), akkor Mi is visszatérünk. Semmit nem segít 
rajtatok hadatok, még ha sokan is vagytok. Mert bizony Allah a hívőkkel van. 

20. Ó, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak, az Ő Prófétájának, és ne forduljatok el tőle, mikor halljátok 
(beszélni). 

21. Ne legyetek olyanok, kik mondják: „Hallunk,” de ők nem hallanak. 
22. Leggyarlóbb lények Allahnál a süketek, némák, akik nem fognak fel. 
23. Ha Allah jót találna bennük, Bizony, hallásra bírná őket. Ha hallásra bírná őket, bizony elfordulnának és 

szembeszegülnének. 
24. Ó, kik hisznek! Válaszoljatok Allahnak és a Prófétának, mikor arra szólít titeket, ami életre kelt 

benneteket. Tudjátok, hogy az ember és annak szíve között Allah közvetít! Ő az, Kihez össze lesztek 
terelve. 

25. Őrizkedjetek a kísértéstől, mely nem kizárólag azokat sújtja közületek, kik bűnösök. Tudjátok, hogy Allah 
Szigorú Büntető. 

26. Emlékezzetek, mikor kevesek, kivetettek voltatok a Földön, és féltetek, hogy az emberek elrabolnak 
titeket. Ő befogadott, és pártfogásával támogatott titeket, gondviselést nyújtott nektek a jókból, hátha 
tán hálát adtok. 

27. Ó, kik hisznek! Ne áruljátok el Allahot és a Prófétát, ne áruljátok el a rátok bízott javakat, és ezt tudjátok. 
28. Tudjátok, hogy vagyonotok, gyermekeitek kísértés! Mert bizony Allah! Nála a hatalmas bér! 
29. Ó, kik hisznek! Ha őrizkedtek Allahtól, Ő megteszi nektek az Ismérveket, leveszi rólatok 

rossztéteményeiteket, és megbocsájt nektek. Allah a Hatalmas Kiváltság Birtokosa! 
30. Ha tervet szőnek ellened azok, kik hitetlenek, hogy megbénítsanak vagy megöljenek vagy kiűzzenek, 

(akkor csak) szövögessenek. Allah is sző! Allah a Legjobb Tervszövő! 
31. Ha felolvassák nekik Áyáinkat, mondják: „Bizony, mi hallottuk (ezt korábban). Ha akarnánk, mi is 

mondanánk olyat, mit ez. Ez nem más, mint az elődök meséi.” 
32. Mikor mondták: „Ó, Allah! Ha ez lenne az Igaz Tőled, akkor bocsáss le kőzáport az Égből, vagy hozz ránk 

fájdalmas büntetést!” 
33. Allah nem gyötörte meg őket, míg velük voltál, Allah nem Gyötrelmezőjük addig, míg bűnbánatért 

esedeznek. 
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34. Miként lehet, hogy nem gyötri meg őket Allah, ha ők akadályozzák (az eljutást) a Sérthetetlen 
Szentélyhez, és annak ők nem őrei? Annak őrei csak azok (lehetnek), kik őrizkednek, de legtöbbjük nem 
tudja. 

35. Nem volt imájuk a Háznál más, mint sípszó és csattogás, hát ízleljétek meg a szenvedést, miáltal 
tagadtatok. 

36. Akik tagadnak, vagyonukat arra áldozzák, hogy akadályozzanak Allah útján, és (mindig) erre fogják azt 
áldozni. Gyötrelem lesz rajtuk, majd legyőzik őket. Akik tagadnak, a Pokol lesz gyűjtőhelyük. 

37. Hogy Allah megkülönböztesse a szennyet az üdvöstől, egy kupacba teszi a szennyet, egyiket a másikára 
mind, majd a Pokolra veti. Ezek ők, a vesztesek. 

38. Mondd a hitetleneknek, ha véget vetnek (hitetlenségüknek), bocsánatot nyernek múltbéli (dolgaik). De 
ha visszatérnek (a hitetlenségbe), a letűnt elődök példája (vár rájuk). 

39. Küzdj meg velük, hogy ne legyen ármány és a vallás mind, csak Allahé legyen. Ha véget vetnek, hát Allah 
Látója annak, mit tesznek. 

40. Ha szembeszállnak, hát tudjátok, hogy Allah a ti Oltalmazótok. Kegyes Oltalmazó és Kegyes Pártfogó! 
41. Tudjátok, hogy bármit zsákmányoltok, annak egyötöde Allahé, a Prófétáé, a közeli hozzátartozóké, az 

árváké, a szegényeké és a vándoré, ha hisztek Allahban, s abban, mit kinyilatkoztattunk szolgálójára az 
Ismérvek (Furqan) Napján, a Napon, mikor a két had találkozott. Allah a Mindenre Képes. 

42. (Emlékezz), mikor az innenső parton voltatok, és ők a túloldalon, a karaván alattatok volt. Ha 
találkozótok lett volna, bizony elvétettétek volna a találkozót, de Allah bizony elrendeli a dolgot, és az 
beteljesedik. A bizonyságtól való, hogy el kell pusztulnia annak, ki elpusztul, és a bizonyságtól való, hogy 
élnie kell annak, aki él. Allah a Meghalló, a Mindentudó. 

43. (Emlékezz), mikor láttatta veled Allah álmodban, hogy csak kevesen vannak. Ha azt láttatta volna, hogy 
sokan vannak, bizony elbuktatok volna, és széthúztatok volna a dologban. De Allah megóvott titeket. Ő 
Tudója annak, mi keblekben honol. 

44. (Emlékezz), mikor találkoztatok, keveseknek mutatta őket szemeitekben, és keveseknek mutatott titeket 
az ő szemeikben, hogy elrendelje Allah a dolgot, mi bevégeztetett. Allahhoz térnek meg a dolgok. 

45. Ó, kik hisznek! Ha haddal találkoztok, legyetek rendíthetetlenek, és emlékezzetek Allahra, hátha tán 
boldogultok. 

46. Engedelmeskedjetek Allahnak, a Prófétának, és ne húzzatok szét, mert elszáll szeletek. Legyetek 
állhatatosak, mert bizony Allah az állhatatosakkal tart. 

47. Ne legyetek olyanok, mint kik kérkedve hagyták el otthonaikat, mutogatva magukat az embereknek, és 
akadályoztak Allah útján. Allah Körbeveszi azt, mit tesznek. 

48. Mikor a Sátán feldíszítette nekik tetteiket, és mondta: „Nincs ember, ki legyőzhetne titeket ezen a 
Napon, hiszen én mellettetek leszek.” Mikor a két had meglátta egymást, sarkon fordult (a Sátán), és 
mondta: „Semmi közöm hozzátok, látom, mit ti nem láttok, és félem Allahot!” Allah Szigorú Büntető. 

49. Mikor a képmutatók és azok, kiknek szívükben a betegség, mondják: „Ezeket megtévesztette vallásuk.” 
De aki Allahra hagyatkozik, bizony Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

50. Ha látnád, mikor az Angyalok elviszik lelküket (meghalnak) azoknak, ki tagadnak, (miként) ütik meg 
arcukat és hátukat, (mondván): „Ízleljétek meg a kínzó égetést.” 

51. „Ez jár azért, mit előreküldtek kezeitek.” Allah nem méltánytalan a szolgálókhoz. 
52. Akár a Fáraó nemzetségének falkája és kik előttük voltak. Megtagadták Allah Áyáit, majd bűneik által 

vette őket Allah. Mert bizony Allah Erős és Szigorú Büntető. 
53. Ez hát, miáltal Allah nem az, Ki megváltoztatója kegyének, mi kegyben részesítette a népet, mindaddig, 

míg ők meg nem változtatják saját magukat. Mert bizony Allah a Meghalló, a Mindentudó. 
54. Akár a Fáraó nemzetségének falkája és kik előttük voltak. Meghazudtolták Uruk Áyáit, majd 

elpusztítottuk őket bűneik által, és (vízbe) fojtottuk a Fáraó nemzetségét, mert mind elnyomók voltak. 
55. A leggyarlóbb lények Allahnál azok, kik tagadnak, és ők nem hisznek. 
56. Ők azok, kikkel, ha egyezséget kötöttél, minden alkalommal megszegik egyezségüket, és ők nem 

őrizkednek. 
57. Ha felülkerekedsz rajtuk a háborúban, szórd szét őket és azokat, kik őket követik, hátha tán emlékeznek. 
58. Ha félsz a nép árulásától, hajítsd vissza nekik (a szövetséget), míg egyenlő feltételekre nem juttok. Mert 

bizony Allah nem szereti az árulókat. 
59. Ne számítsanak arra azok, kik tagadnak, hogy felül tudnak kerekedni (az Ügyön). Ők nem térhetnek ki. 
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60. Készüljetek elő számukra, amivel csak tudtok erővel, harci paripával, hogy félelmet ültessetek általuk 
Allah ellenségébe és a ti ellenségetekbe és másokba rajtuk kívül, kiket nem ismertek, de Allah ismeri 
őket. Bármit, amit Allah útján áldoztok, megtérítik nektek, és nem visznek kárhozatba titeket. 

61. Ha békére hajlanak, te is hajolj afelé, és hagyatkozz Allahra, mert bizony Ő a Meghalló, a Mindentudó. 
62. Ha félre akarnak vezetni, Allah az, Kire számíthatsz. Ő az, Aki támogat téged pártfogásával és a hívők 

(hadával). 
63. Ő az, Ki összhangot teremtett szíveik között. Ha mindent, ami a Földön van, feláldoznál, akkor sem tudnál 

szíveik közt összhangot teremteni, de Allah összhangot teremt közöttük, mert bizony Ő a Nagyszerű, a 
Bölcs. 

64. Ó, Próféta! Legyen Allah az, Kire számítasz, és az (is Allahra számítson), ki követ téged a hívők közül. 
65. Ó, Próféta! Buzdítsd a hívőket a harcra. Ha van köztetek húsz állhatatos, ők legyőznek kétszázat, s ha van 

köztetek száz, ők legyőznek ezret azok közül, kik tagadnak, miáltal ők az a nép, kik nem érik fel. 
66. Most enyhít Allah rajtatok, mert tudja, hogy köztetek gyengék is vannak. Legyen hát száz állhatatos 

köztetek, kik legyőznek kétszázat, és legyen ezer köztetek, kik legyőznek kétezret Allah engedelmével. 
Allah az állhatatosakkal van. 

67. Nem illeti meg a Prófétát sem, hogy hadifoglya legyen addig, míg diadalt nem arat Földön. Az Evilág 
kínálatát akarjátok, de Allah a Túlvilágit akarja. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

68. Ha nem lett volna az előző Írás Allahtól, bizony hatalmas szenvedés sújtana le rátok azáltal, mit 
magatokhoz vettetek. 

69. Tegyétek magatokévá üdvösként, megengedettként mindazt, mit zsákmányoltatok, és őrizkedjetek 
Allahtól, mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

70. Ó, Próféta! Mondd a kezetekre jutott hadifoglyoknak: „Ha Allah szíveitekben jót talál, akkor jobbat ad 
nektek annál, mint amit elvettek tőletek, és megbocsájt nektek. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 

71. Ha el akarnak árulni téged, ők már elárulták Allahot ezelőtt, ezért adta őket a kezedre. Allah a 
Mindentudó, a Bölcs. 

72. Akik hisznek, menekültek, Allah útján küzdöttek vagyonukkal, életükkel s kik befogadtak, pártfogásba 
vettek, azok egymás oltalmazói. Akik hisznek, de nem menekültek el, nem jár nekik semmi oltalom 
részetekről mindaddig, míg el nem menekülnek. Ha pártfogásotokat kérik a vallásban, akkor 
kötelességetek, hogy segítsetek, kivéve olyan nép ellen, kikkel szövetségben álltok. Allah Látója annak, 
mit tesztek. 

73. Akik tagadnak, egymás oltalmazói. Ha nem ezt teszitek (egymás oltalmazását hívőként), akkor a Földön 
kísértés és rontás lesz. 

74. Akik hisznek, menekültek, Allah útján küzdöttek s kik befogadtak, pártfogásba vettek, ezek ők az igaz 
hívők. Övék a megbocsájtás és nemes gondviselés. 

75. Akik hisznek ezután, menekültek és veletek küzdöttek, ezek közétek valók. Allah Könyvében a 
vérrokonoknak előjoga van velük szemben. Mert bizony Allah Mindent Tud. 

 
 

9. At-Tauba – Bűnbánat 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Védettség jár Allahtól és a Prófétától azoknak a bálványimádóknak, akikkel szövetséget kötöttetek. 
2. Járjátok a Földet négy hónapon át, és tudjátok, hogy nem térhettek ki Allah elől. Mert bizony Allah rajtaüt 

a hitetleneken. 
3. Nyilatkozat Allahtól és az Ő Prófétájától az embereknek a Legnagyobb Zarándoklat napján, hogy Allahnak 

és az Ő Prófétájának nincs kötelezettsége a (szerződésszegő) pogányokkal. Ha bűnbánatot fogadtok, 
jobb nektek. Ha szembeszálltok, hát tudjátok, hogy nem térhettek ki Allah elől. Vidd a fájdalmas büntetés 
hírét azoknak, kik tagadnak. 

4. Továbbra is fennáll a kötelezettség azokkal a pogányokkal, kikkel szövetséget kötöttetek, majd 
semmiben nem csorbítottak titeket, és senkit nem vonultattak fel ellenetek. Teljesítsétek be a velük 
kötött szövetséget annak terminusa szerint. Mert bizony Allah szereti az őrizkedőket. 
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5. Ha elmúlnak a Sérthetetlen Hónapok, öljétek meg a pogányokat, ahol csak fellelitek őket. Vegyétek őket, 
ostromoljátok meg őket, és várjátok be őket minden fortéllyal. Ha bűnbánatot fogadnak, imára állnak, 
kötelező alamizsnát adnak, engedjétek útjukra őket. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

6. Ha a pogányok közül valaki befogadást kér tőled, akkor fogadd be, hadd hallja meg Allah szavát, majd 
kísérd el oda, ahol biztonságban van. Ezt hát azért, mert ők olyan nép, kik nem tudnak. 

7. Hogy lehetne a pogányoknak egyezsége Allah és az Ő Prófétája előtt, hacsak nem azokkal, kikkel a 
Sérthetetlen Szentélyben köttök egyezséget? Mindaddig, amíg egyenesek veletek, ti is legyetek 
egyenesek velük. Allah szereti az őrizkedőket. 

8. Hogy lehetne (egyezség azokkal), kik hogy felülkerekedjenek rajtatok, nem tisztelik bennetek sem a 
rokont, sem az adott szót? Szájaikkal (szavaikkal) elégítenek meg titeket, de idegenkednek tőletek 
szíveik, és legtöbbjük züllött. 

9. Allah Áyáit aprópénzre váltják, akadályoznak az Ő útján, és becstelenség, mit tesznek. 
10. A hívőben nem tisztelik a rokont, sem az adott szót! Ezek ők, a törvényszegők. 
11. Ha bűnbánatot fogadnak, imára állnak, kötelező alamizsnát adnak, akkor testvéreitek a vallásban. 

(Ekképpen) értelmezzük az Áyákat a népnek, ki tud. 
12. Ha egyezségük megkötése után megszegik fogadalmukat, és megcsúfolják vallásotokat, akkor öljétek 

meg a hitetlenség imámjait (vezéreit), mert semmibe veszik fogadalmukat, hátha tán véget vetnek. 
13. Nem ölitek-e meg azokat, akik megszegik fogadalmukat, majd azon töprengenek, miként űzhetik el a 

Prófétát, és veletek kezdenék először? Félitek tán őket? Allah méltóbb arra, hogy Őt féljétek, ha hívők 
vagytok. 

14. Harcoljatok velük, és Allah a ti kezeitek által bünteti őket. Megbecsteleníti őket, pártotokat fogja velük 
szemben, és begyógyítja a hívők népének keblét, 

15. És eloszlatja szíveik haragját. Allah azt részesíti bűnbocsánatban, kit Ő akar. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
16. Vagy arra számíttok-e, hogy magatokra maradtok, mintha Allah nem tudná, kik küzdöttek közületek, és 

nem vettek sem Rajta, az Ő Prófétáján és a hívőkön kívül védelmezőt? Allah Értesült arról, mit tesztek. 
17. Nem illeti meg a bálványimádókat az, hogy elidőzzenek Allah mecseteiben, a hitetlenségnek szentelve 

magukat. Ezeknek romba dőltek tetteik, és a Pokolban ők mindörökkön lesznek. 
18. Allah mecseteiben azok időzzenek, kik hisznek Allahban, a Végítélet Napjában, felállnak imára, kötelező 

alamizsnát adnak, és csak Allahtól félnek. Meglehet, hogy ezek ők, akik jó úton vannak vezetve. 
19. Olyannak tartjátok-e a zarándokok megitatását, elidőzést a Sérthetetlen Szentélyben, mint azt ki hisz 

Allahban, a Végítélet Napjában és Allah útján küzdött? Ők nem egyenlők Allahnál. Allah nem vezeti a 
bűnösök népét. 

20. Akik hisznek, menekültek, Allah útján küzdöttek vagyonukkal és életükkel, a leghatalmasabb fokon állnak 
Allahnál. Ezek ők a győztesek. 

21. Uruk örömhírt üzen nekik a Tőle jövő kegyelem és megelégedés által. Övék az Égi Kertek, miben 
kiapadhatatlan gyönyörben részesülnek. 

22. Ebben ők halhatatlanok mindörökké. Allahnál a hatalmas viszonzás. 
23. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek oltalmazókul atyáitokat és fivéreiteket, ha ők a hitetlenséget jobban szeretik 

a hitnél. Aki közületek hozzájuk fordulnak oltalomért, az bűnös. 
24. Mondd: „Ha atyáitok, fiaitok, fivéreitek, asszonyaitok, családjaitok, a vagyon, mit elnyertek, a 

kereskedelem, minek kudarcától féltek, nagyobb szeretetben áll számotokra, mint Allah, az Ő Prófétája 
és a küzdelem az Ő útján, akkor várjatok, míg Allah meghozza ítéletét.” Allah nem vezeti a züllöttek 
népét. 

25. Mert bizony pártotokat fogta Allah sok csatatéren és Hunain napján. Megörvendeztetett titeket 
sokaságotok, de az semmi hasznotokra nem volt. Rátok szűkült a széles föld, majd hátat fordítva 
(menekültetek). 

26. Majd Allah belső nyugalommal árasztotta el az Ő Prófétáját, a hívőket, és katonákat bocsátott le, kiket 
nem láttatok. Megbüntette azokat, kik tagadtak. Ez a viszonzás jár a hitetleneknek. 

27. Majd ezután Allah bűnbocsánatban részesíti azokat, kiket Ő akar. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
28. Ó, kik hisznek! A pogányok tisztátlanok, hát ne közeledjenek a Sérthetetlen Szentélyhez ettől az évtől 

kezdve. Ha féltek a nyomortól, Allah gyarapítani fog titeket az Ő kiváltságából, ha akar. Mert bizony Allah 
a Mindentudó, a Bölcs. 
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29. Harcoljatok azokkal, kik nem hisznek Allahban, a Végítélet Napjában, s nem tiltják be azt, amit Allah és 
az Ó Prófétája megtiltott. (Harcoljatok azokkal), kik nem térnek meg az Igaz hitvallásra azok közül, kiknek 
már eljött a Könyv, kivéve ha Dzsiziyát fizetnek alázatos kézzel. 

30. A Zsidók Ezrást mondják Allah fiának, a Keresztények Krisztust (Jézust) mondják Allah fiának. Ezt mondják 
szájaikkal, utánozva azok beszédét, kik azelőtt tagadtak. Allah rontást hoz rájuk, miáltal 
megátalkodottak. 

31. Lelkészeiket, szerzeteseiket urukká tették maguk fölött, Allahon kívül. (Uruknak vették) Krisztust, Mária 
fiát, miközben nem parancsoltak nekik mást, minthogy az Egy Istenhez imádkozzanak. Nincs más Isten, 
csak Ő. Legyen Dicső mindattól, mit Őneki társul állítanak. 

32. Ki akarják oltani Allah világosságát szájaikkal, de Allah ezt nem engedi. Hanem be fog teljesedni az Ő 
világossága, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a hitetlenek. 

33. Ő az, Ki elküldte az Ő Prófétáját az Útmutatással, az Igaz hitvallással, hogy érvényesítse azt minden (más) 
vallás fölött, még akkor is, ha iszonyodnak (ettől) a bálványimádók. 

34. Ó, kik hisznek! A lelkipásztorok és szerzetesek közül sokan nyelik el az emberek vagyonát hamisan, és 
akadályoznak Allah útján. (Vannak), kik aranyat, ezüstöt halmoznak fel, és nem áldozzák azt Allah útján. 
Hát hirdesd ki nekik a fájdalmas büntetést, – 

35. A Napon, azzal szítják fel a Pokol tüzének melegét, majd vasalják azt (aranyat, ezüstöt) homlokaikra, 
oldalaikra és hátaikra. „Ez az (a kincs), mit felhalmoztatok magatoknak. Ízleljétek meg azt, mit 
felhalmoztatok.” 

36. Allahnál a hónapok száma tizenkét hónap. (Ekképpen rendeltetett el) Allah Könyvében a Napon, (mikor) 
megteremtette az Egeket és a Földet, s ezek közül négy Tiltott. Ez az egyenes hitvallás, hát ne 
kárhozzátok el magatokat ezekben. Harcoljatok az összes pogánnyal, amint ők is harcolnak 
mindahányatokkal. Tudjátok, hogy Allah az őrizkedőkkel van. 

37. Mert bizony az átütemezés (Tiltott hónapé) ráadás a hitetlenségre. Eltévednek általa azok, kik tagadnak. 
Megengedetté tesznek vele egy évet, és megtiltanak vele egy évet, hogy kikerekítsék a (hónapok) 
számát, miket megtiltott Allah, s megengedetté tegyék azt, mit megtiltott Allah. Tetszetőssé lett téve 
számukra tetteik gyarlósága. Allah nem vezeti a hitetlenek népét. 

38. Ó, kik hisznek! Mi lel titeket akkor, mikor mondják nektek, hogy vonuljatok ki Allah útján, s ti 
belegyökereztek a Földbe? Az Evilági élet megelégítését többre tartjátok tán, mint a Túlvilágét? Az Evilági 
élet vigasza a Túlvilágon, bizony csekély. 

39. Ha nem vonultok ki, Ő fájdalmas büntetéssel sújt titeket, és helyeteket másik néppel váltja fel. Nem 
árthattok Neki egyáltalán! Allah Mindenre Képes! 

40. Ha nem fogjátok pártját (a Prófétának), hát Allah pártját fogta, mikor elűzték őt azok, kik hitetlenek, és 
ketten maradtak magukban. Midőn ketten a barlangban (rejtőztek), ő így szólt társához: „Ne bánkódj! 
Allah velünk van.” Allah belső nyugalommal töltötte el őt, és megtámogatta katonákkal, kiket nem láttál. 
Megtette azok szavát alulra, kik tagadtak, és Allah szavát felülre. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 

41. Vonuljatok ki könnyen vagy nehezen (fegyverekkel vagy anélkül), küzdjetek vagyonotokkal és életetekkel 
Allah útján. Ez így jobb nektek, ha tudjátok. 

42. Ha gyors haszon, könnyű út (várna rájuk), bizony követnének téged, de hosszúra nyúlt számukra a táv a 
teherrel. Allahra esküsznek: „Ha tudnánk, kivonulnánk veletek.” Elpusztítják magukat. Allah tudja, hogy 
ők hazudnak. 

43. Allah feloldoz téged (ó, Mohammed)! Miért adtál nekik felmentést, amíg meg nem nyilvánul neked, kik 
mondanak igazat, és megtudod, kik a hazugok? 

44. Akik hisznek Allahban és a Végítélet Napjában, nem kérik felmentésedet az alól, hogy küzdjenek 
vagyonukkal és életükkel. Allah Ismerője az Őrizkedőknek. 

45. Hanem azok kérik felmentésedet, akik nem hisznek Allahban, a Végítélet Napjában, (kiknek) szívei 
kétségekkel van tele, és kétkedéseik közt hánykolódnak. 

46. Ha ki akarnának vonulni, előkészületeket tettek volna rá, de Allah gyűlöletessé tette számukra 
menetelésüket, és hátrahagyta őket. Mondták nekik: „Üldögéljetek az üldögélőkkel.” 

47. Ha kivonulnának veletek, nem gyarapítanának titeket, csak zűrzavart keltenének, fejveszetten 
rohangálnának soraitokban, hogy elvessék az ármányt köztetek. Mert vannak, kik hallgatnak rájuk 
közületek, és Allah ismeri a bűnösöket. 
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48. Ők ármányra vágytak azelőtt, felforgatták ügyeidet, míg eljött az Igazság. Allah Ügye érvényre jutott és 
ők ettől iszonyodnak. 

49. Köztük, ki mondja: „Adj felmentést nekem, és ne tégy ki kísértésnek.” Nem estek tán máris kísértésbe? 
Mert bizony a Pokol körbeveszi a hitetleneket. 

50. Ha jó ér téged (ó, Mohammed), elszomorítja őket, ha balsors sújt, mondják: „Mert mi elővigyázatosak 
voltunk.” Majd elfordulnak és örvendeznek. 

51. Mondd: „Nem ér minket más, mint amit Allah megírt nekünk. Ő a mi Oltalmazónk.” Allahra hagyatkozik 
minden hívő. 

52. Mondd: „Számíttok-e másra, mint egyiket a két szép dologból (halál vagy győzelem)? De amit veletek 
(kapcsolatban) várunk, hogy Allah büntetéssel sújt le rátok Tőle vagy kezeink által. Hát várjatok! Mi 
veletek várunk!” 

53. Mondd: „Áldozzatok önként vagy kényszeredetten, nem fogadják el tőletek. Ti züllött nép vagytok.” 
54. Ami miatt nem fogadják el tőlük áldozataikat, nem más, minthogy tagadják Allahot és az Ő Prófétáját. 

Nem jönnek másként imára, csak lustán, s nem áldoznak, csak kényszeredetten. 
55. Ne keltsen benned tetszést vagyonuk, sem gyermekeik. Allah ezzel akarja büntetni őket az Evilági 

életben. Lelkük elsorvad, míg ők tagadnak. 
56. Allahra esküsznek, hogy közületek valók, de ők nem közületek valók. Hanem ők a nép, ki szorong. 
57. Ha menedéket találnának vagy barlangot vagy rejteket, bizony odafordulnának, s özönlenének felé. 
58. Köztük, ki rágalmaz téged a Szadaka dolgában. Ha részt kapnának belőle, megnyugodnának. Ha nem 

kapnak részt abból, akkor méltatlankodnak. 
59. Ha elégedettek lennének azzal, mit Allah és az Ő Prófétája ad nekik, mondanák: „Allahra számítunk. Allah 

és az Ő Prófétája ad nekünk az Ő kiváltságából. Mi Allahra vágyunk.” 
60. Az adományok a szegényeké, a szűkölködőké, az abban (adományok adminisztrációjában) dolgozóké, 

(azoké,) kiknek szívei ráhangolódtak (az Igazságra), (azoké,) kik fogságba kényszeredettek, 
adósságcsapdában vannak, (azoké,) kik Allah útján vannak, és (azé,) ki úton van. Ez kötelezettség 
Allahtól! Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

61. Köztük, kik sértegetik a Prófétát, mondják: „Ő (mindent) meghall.” Mondd: „Azt hallja meg, ami jó 
nektek. Hisz Allahban, hisz a hívőknek, és ő a kegyelem azoknak, kik hisznek köztetek. Akik sértegetik 
Allah Prófétáját, övék a fájdalmas büntetés. 

62. Megesküsznek Allahra és az Ő Prófétájára, hogy kedvetekben járnak, de Allah és az Ő Prófétája 
érdemesebbek arra, hogy a kedvükben járjanak, ha ők hívők. 

63. Nem tudják-e, hogy ki szembehelyezkedik Allahhal és az Ő Prófétájával, azé a Pokol tüze, miben ő 
mindörökkön örökké? Ez hatalmas megaláztatás. 

64. Aggódnak a képmutatók, hogy egy Szúra fog kinyilatkoztatni róluk, mi kihirdeti azt, ami szívükben van. 
Mondd: „Gúnyolódjatok csak! Mert bizony Allah feltárja azt, mitől aggódtok.” 

65. Ha rájuk kérdezel, mondják: „Mi csak csevegünk és játszadozunk.” Mondd: „Allahon, az Ő Áyáin és az Ő 
Prófétáján gúnyolódtok tán?” 

66. Ne mentegetőzzetek! Tagadtok hitetek után! Ha Mi feloldozunk néhányatokat, akkor másokat közületek 
megbüntetünk, mert gaztevők voltak! 

67. A képmutató férfiak és nők egymásnak valók. Elrendelik az álnokságot, véget vetnek az illőnek, és 
visszafogják kezeiket. Elfelejtik Allahot, és Mi elfedjük őket. Mert bizony a képmutatók, ők a züllöttek. 

68. Allah megígérte a Hipokrita férfiaknak, nőknek és a hitetleneknek a Pokol tüzét, miben ők mindörökkön 
lesznek. Erre számítsanak! Megátkozta őket Allah, és övék a tartós büntetés, – 

69. Mint kik előttetek voltak. Erősebbek voltak, mint ti, több vagyonnal és gyerekkel (bírtak). Élvezték 
javaikat, és ti is élvezitek javaitokat úgy, ahogy azok élvezték javaikat, kik előttetek voltak. Csevegtek, 
ahogy ők csevegtek. Azoknak összeomlottak tetteik az Evilágon és a Túlvilágon. Ők a vesztesek! 

70. Nem érkezett-e el hozzájuk azoknak híre, akik előttük voltak? Népei Noénak, Aádnak, Thamudnak? 
Népei Ábrahámnak, Median társainak és a Romvárosoknak? Eljöttek hozzájuk Prófétáik a 
bizonyságokkal. Nem Allah volt az, Ki bűnbe vitte őket, hanem ők vitték magukat bűnbe. 

71. A hívó férfiak és nők, egymás oltalmazói. Elrendelik az illőt, véget vetnek a gonosznak, felállnak imára, 
kötelező alamizsnát adnak, engedelmesek Allahnak és az Ó Prófétájának. Ezeknek megkegyelmez Allah, 
mert Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
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72. Allah megígérte a hívő férfiaknak és nőknek az Égi Kerteket, mik alatt folyók futnak, miben ők 
mindörökkön lesznek. Üdvös lakhely az Édeni Kertekben, de Allah elégedettsége nagyobb (ennél). Ez a 
hatalmas győzelem! 

73. Ó, Próféta! Küzdj meg a hitetlenekkel és a Hipokritákkal. Légy heves velük! Hajlékuk a Pokol, gyötrelmes 
sors. 

74. Allahra esküsznek, hogy nem mondtak (semmi rosszat). A hitetlenség szavát mondták, és tagadtak 
Iszlámjuk után! Összeszövetkeztek, amit nem vittek végbe. Elégtételük, hogy nem gazdagítja őket Allah 
és az Ő Prófétájának kiváltsága. Ha megbánják, jobb nekik. Ha szembefordulnak, Allah fájdalmas 
szenvedéssel bünteti őket az Evilágon és a Túlvilágon. Nincs e Földön számukra oltalmazó, se pártfogó. 

75. Közöttük, ki (ilyen) egyezséget kötött Allahhal: „Ha Ő juttat nekünk kiváltságából, akkor mi is adunk 
Szadakát, és jótét lelkek leszünk.” 

76. Mikor Ő juttatott nekik kiváltságából, megfordultak, és szembeszegülők lettek. 
77. Ezért Ő képmutatással terheli szíveiket a Napig, mikor találkoznak Vele, miáltal megszegték az 

egyezséget, mit Allahhal kötöttek, és miáltal hazudtak. 
78. Nem tudják-e, hogy Allah ismeri titkukat és szövetkezésüket? Mert bizony Allah Ismerője a 

Láthatatlannak. 
79. Kik bemocskolják a hívők önkénteseit Szadaka (dolgában), és gúnyt űznek azokból, kik nem találnak 

mást, mint munkájukat, belőlük Allah űz gúnyt, és övék a hatalmas büntetés. 
80. (Mindegy), hogy bűnbocsánatot kérsz nekik vagy nem. Ha hetvenszer kérnél nekik bűnbocsánatot, akkor 

sem bocsájtana meg nekik Allah. Ez hát, miáltal tagadták Allahot és az Ő Prófétáját. Allah nem vezeti a 
züllöttek népét. 

81. Örvendeztek a hátramaradottak (Tabuki hadjárat idején) tétlenül üldögélve Allah Prófétájának háta 
mögött. Irtóztak attól, hogy küzdjenek vagyonukkal, életükkel Allah útján. Mondták: „Ne vonuljatok 
(ebben) a hőségben.” Mondd: „A Pokol tüze melegebb!” Ha felérnék! 

82. Hadd nevessenek kicsit! Sokat fognak sírni viszonzásul azért, mit elnyertek. 
83. Ha Allah visszajuttat téged közéjük, engedelmedet kérik majd, hogy kivonulhassanak, mondd: „Soha 

nem vonultok velem, soha nem harcoltok velem az ellenséggel. Jól elvoltatok az üldögéléssel először. 
Üldögéljetek hát a hátramaradókkal.” 

84. Ne imádkozz egyikükért sem, ha meghalnak, soha! Ne állj oda sírjukhoz! Ők megtagadták Allahot és az 
Ő Prófétáját. Züllöttként haltak meg. 

85. Ne kápráztasson el téged vagyonuk, gyermekeik, mert Allah ezzel akarja büntetni őket az Evilágon, és 
elsorvasztja lelküket a hitetlenségben. 

86. Ha egy Szúra kinyilatkoztatott, (örvendeznek), hogy hiszik Allahot és az Ő Prófétáját, de a tehetősek 
köztük felmentésedet kérik. Mondják: „Hagyj minket itt az üldögélőkkel.” 

87. Megelégedtek azzal, ha a hátramaradottakkal lehettek. Pecsét van szíveiken, és ők nem fogják fel! 
88. De a Próféta és akik vele hisznek, küzdenek vagyonukkal, életükkel. Ezek ők, kiké a jók, ezek ők, a 

boldogulók! 
89. Előkészítette Allah számukra az Égi Kerteket, mik alatt folyók futnak, miben ők mindörökkön lesznek. Ez 

a hatalmas győzelem. 
90. Eljöttek mentegetőzni a nomád Arabok közül, hogy felmentésüket kérjék. Kik meghazudtolták Allahot és 

az Ő Prófétáját, csak üldögéltek. De lesújt azokra, kik közöttük hitetlenek, a fájdalmas büntetés. 
91. Nem hibáztathatók a gyengék, betegek, akik nem találnak, mit áldozhatnának, ha őszinték Allahhoz és 

az Ő Prófétájához. Nincs (vád) út a jótét lelkekkel szemben. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
92. Nincs (vád) azokkal szemben, akik ha eljöttek hozzád, hogy adj alájuk, mi hordozná őket, mondtad: 

„Nincs olyan, mire (ülhetnétek), hogy hordozzon titeket.” (Mikor) elfordultak, szemeik megteltek 
könnyekkel a bánattól, hogy nem találnak semmit, amit áldozhatnának. 

93. Hanem a (vád) útja (fennáll) azokkal szemben, akik felmentésedet kérték, és ők gazdagok. 
Megelégedettek voltak azzal, ha a hátramaradókkal lehettek. Allah pecsétet tett szíveikre, és ők nem 
tudják. 

94. Mentegetőznek hozzátok, ha visszatértek közéjük. Mondd: „Ne mentegetőzzetek, nem hiszünk nektek. 
Allah tudatta velünk híreiteket. Allah és az Ő Prófétája (csak) tetteiteket nézi. Majd visszatérítenek 
titeket a Láthatatlan és Látható Tudójához (Allahhoz), és Ő kihirdeti nektek azt, mit tettetek.” 
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95. Megesküsznek Allahra nektek, mikor hozzájuk fordultok, hogy hagyjátok magukra őket. Hát hagyjátok 
magukra őket. Alantasak, hajlékuk Pokol viszonzásul azért, mit elnyertek. 

96. Megesküsznek nektek, hogy meg lesztek elégedve velük. De ha meg is lennétek elégedve velük, Allah 
nem elégszik meg a züllöttek népével. 

97. A nomád Araboknál (nincs) hitetlenebb, képmutatóbb, és versengőbbek annál, hogy miként ne vegyenek 
tudomást a kotlátokról, miket Allah az Ő Prófétájának kinyilatkoztatott. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

98. A nomád Arabok között van, ki ha áldoz, azt büntetésnek veszi, és balsorsot vár rátok. Hanem rájuk vár 
a becstelen balsors. Allah a Meghalló, a Mindentudó. 

99. A nomád Arabok közt van, ki hisz Allahban, a Végítélet Napjában, és áldozatára úgy tekint, mint ami 
közelebb viszi őt Allahhoz és a Próféta imáihoz. Hanem az (valóban) közelebb viszi őket (Hozzá), és Allah 
bevezeti őket kegyelmébe. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

100. A menekülők (Muhadzsirin) élcsapatában elsők, a segítők (Anszár) és akik őket jótéteményekben 
követték, hát Allah elégedetté teszi őket, ők is elégedetté teszik Allahot. Készen állnak számukra az Égi 
Kertek, mik alatt folyók futnak, miben ők örökkön lesznek, az idők végezetéig. Ez a hatalmas győzelem. 

101. A nomád Arabok közül körülöttetek vannak, kik képmutatók, ahogy Medina népe között is. Ők 
megrögzöttek képmutatásban. Nem ismered fel őket. Mi felismerjük őket, kétszer sújtjuk őket 
büntetéssel, majd betaszíttatnak a fájdalmas büntetésbe. 

102. Mások elismerték vétkeiket. Ők összekeverték a jótettet egy másik rosszal. Meglehet, hogy Allah 
feloldozza őket. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, Kegyelmes. 

103. Végy vagyonukból Szadakát, hogy megtisztítsd és gyarapítsd őket általa. Imádkozz értük, mert imád 
megnyugvást hoz nekik. Allah a Meghalló, a Mindentudó. 

104. Nem tudják-e, hogy Allah elfogadja a bűnbánatot szolgálóitól, és Magához veszi a Szadakát? Mert bizony 
Allah a Bűnbánat Elfogadója, a Kegyelmes. 

105. Mondd: „Cselekedjetek! Allah, az Ő Profétája és a hívők látják tetteiteket. Vissza lesztek térítve a 
Láthatatlan és Látható Világ Ismerőjéhez, és majd Ő kihirdeti nektek azt, amit tettetek. 

106. Mások Allah elrendelésére várnak, hogy megbünteti-e őket, vagy bűnbánatban részesíti-e őket? Allah a 
Mindentudó, a Bölcs. 

107. Akik a mecsetet ártásra, hitetlenségre, hívők közti megosztásra használják, és felszítására azoknak, kik 
háborút viseltek azelőtt Allahhal és az ő Prófétájával szemben, bizony arra esküsznek, hogy nem akarnak 
mást, csak jót. Allah Tanúsítja, hogy ők a hazugok. 

108. Ne állj fel ott (imára) soha! Mert bizony a mecset, mi az őrizkedésre épített első naptól kezdve, 
érdemesebb arra, hogy ott felállj. Abban férfiak vannak, kik arra vágynak, hogy megtisztuljanak. Allah 
szereti a megtisztulókat. 

109. Az a jobb tán, kik építményét Allah őrizkedésére és megelégedésére alapozza, vagy az, ki építményét 
omladozó homokkő peremére építi, majd vele együtt omlik be a Pokol tüzébe? Allah nem vezeti a 
bűnösök népét. 

110. Addig maradnak fenn építményeik azoknak, kik kétségekre építették azokat szíveikben, míg darabokra 
nem szakadnak szíveik. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

111. Allah megváltotta a hívőktől azok életét, vagyonát, miáltal övék az Égi Kertek. Küzdenek Allah útján, 
ölnek és megöletnek. Ez az Ő Igaz ígérete a Tórában, az Evangéliumban és a Koránban. Ki hűbb 
Ígéretéhez, mint Allah? Örvendezzetek fogadalmatok miatt, amit tettetek! Ez a hatalmas győzelem. 

112. (Örvendjenek), kik bűnbánattal fordulnak Hozzá, dicsőítik Őt, kik útra kelnek Érte, a térdeplők, leborulók, 
elrendelői az illőnek, véget vetői a gonosznak, és kik megtartják Allah korlátait. Vidd el az örömhírt a 
hívőknek. 

113. Nem illeti meg a Prófétát és azokat, kik hisznek, hogy bűnbocsánatért fohászkodjanak a pogányoknak, 
még ha közeli hozzátartozójuk is lenne, miután megnyilvánult nekik, hogy ők a Pokol gazdái. 

114. Nem volt Ábrahám bűnbocsánat kérése atyja számára más, mint egy ígéret, mit neki tett. Mikor 
megnyilvánult számára, hogy ő Allah ellensége, elállt tőle. Mert bizony Ábrahám féltő volt és irgalmas. 

115. Allah nem tévelyíti el a népet azután, hogy vezette őket, míg ki nem nyilvánítja nekik, mitől tartsanak. 
Mert bizony Allah a Mindenek Tudója. 

116. Mert bizony Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága. Életre kelt és elmulaszt. Nincs számotokra Allahon 
kívül Oltalmazó, se Pártfogó. 
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117. Allah megenyhült a Próféta, a Muhadzsirinek, az Anszárok és azok felé, akik követték őt a viszontagság 
órájában, miután néhányuknak szívei kissé félrehúztak közülük. Majd megenyhült feléjük. Ő a Megszánó, 
a Könyörületes. 

118. (Megenyhült) a három felé, akik hátramaradtak, míg a Föld, ami tágas, rájuk nem szűkült, és lelkük is 
rájuk szűkült. Úgy vélték, nincs menekvés Allah elől, csak Őhozzá. Majd megenyhült feléjük, hogy 
bűnbánatot gyakorolhassanak. Mert bizony Allah a Megenyhülő, a Kegyelmes. 

119. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, és legyetek azokkal, kik igazak! 
120. Nem volt méltó Medina népéhez és a nomád Arabokhoz körülöttük, hogy hátramaradjanak Allah 

Prófétájától. Az sem, hogy saját életüket az ő életénél többre tartsák. Ez hát, miáltal nem érte őket 
szomjúhozás, sem vesződség, sem éhezés Allah útján. Egy lépést sem tettek, hogy felbőszítsék a 
hitetleneket, nem vívtak ki sikert az ellenségen, bár a jótett megíratatott ebben nekik. Allah nem 
vesztegeti el a jótét lelkek bérét. 

121. Se keveset, se sokat nem áldoznak (az Ügyért). Nem vágnak át a völgyön, bár az megíratott nekik, hogy 
Allah a legjobbal gazdagíthassa őket azért, mit tesznek. 

122. Nem kell a hívőknek mind kivonulni. Hadd maradjon hátra minden hadtestből egy csoport közülük, hogy 
tudatosodjanak a vallásban, s intsék népüket, mikor visszatérnek hozzájuk, hogy legyenek 
elővigyázatosak. 

123. Ó, kik hisznek! Küzdjetek meg azokkal a hitetlenekkel, kik titeket öveznek, és hadd találjanak haragot 
bennetek. Tudjátok, hogy Allah az őrizkedőkkel van. 

124. Mikor kinyilatkoztatik egy Szúra, van köztük, ki mondja: „Melyiketeket gyarapította ez hitben?” Akik 
hisznek, hitüket gyarapította, és ők örvendeznek, – 

125. Akiknek szíveiben betegség honol, becstelenségben gyarapítja őket, amihez hozzájön még saját 
becstelenségük, s hitetlenként halnak meg. 

126. Vagy nem látják tán, hogy minden évben egyszer vagy kétszer megpróbáltatásnak vannak kitéve? Majd 
nem fordulnak bűnbánatért és nem szállnak magukba. 

127. Mikor kinyilatkoztatik egy Szúra, egymásra néznek (mondván): „Lát titeket valaki?” Majd elfordulnak. 
Allah fordította el szíveiket, mert ők egy nép, kik nem érik fel. 

128. Eljött hozzátok a Próféta magatok közül. Gyásszal tölti el őt az, hogy pusztulnotok kell, s aggódik értetek. 
A hívők felé pedig irgalmas, kegyelmes. 

129. Ha elfordulnak, mondd: „Allahra számítok. Nincs más Isten, csak Ő. Rá hagyatkoztam, Ő a Hatalmas 
Trónus Ura!”. 

 
 

10. Júnisz – Jónás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Ra. Ezek a Bölcs Könyv Áyái. 
2. Csodálkoznak-e az emberek azon, hogy sugalltunk közülük egy férfira? (Hogy) figyelmeztesse az 

embereket, és vigye el az örömhírt azoknak, kik hisznek, mert a magasztos Igaz az Uruknál van! Mondják 
a hitetlenek, hogy ez bizony egy valóságos mágus. 

3. Uratok Allah, Aki az Egeket és a Földet hat nap alatt megteremtette, majd megtelepedett a Trónuson, 
hogy vezérelje az elrendelést. Nincs közbenjáró, csak az Ő engedelme után. Ez Allah, Uratok, hát 
szolgáljátok! Nem szálltok-e magatokba? 

4. Hozzá vezet visszautatok mind. Allah Ígérete Igaz. Ő elindítja a teremtést, majd megismétli azt, hogy 
jutalmazza azokat, kik hisznek, s a jókat igazsággal teszik. Akik tagadnak, övék a fortyogó ital és a 
fájdalmas büntetés, miáltal tagadtak. 

5. Ő az, Ki megtette a Napot tündöklővé, a Holdat világossággá, és beosztotta annak mértékét, hogy 
megtudjátok az évek számát, és számvetést (készítsetek). Nem teremtette Allah ezt másként, csak az 
Igazzal. (Ekképpen) részletezi az Áyákat azoknak, kik értik. 

6. Az éjjel és nappal váltakozásában, s mit Allah az Egeken és a Földön teremtett, vannak az Áyák azoknak, 
kik őrizkednek. 

7. Akik nem vágyják találkozónkat, megelégszenek az Evilági élettel, megnyugvást nyernek általa, és azok, 
kik Áyáinkat semmibe veszik, – 
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8. Ezeknek hajléka a Pokol azáltal, mit elnyertek. 
9. Kik hisznek, jókat cselekszenek, hitük által vezeti őket Uruk. Alattuk folyók futnak a Gyönyörök Kertjében. 

10. Ebben az ő fohászuk: „Légy Dicső, Ó, Allah!” És üdvözlésük: „Béke!” S végső fohászuk: „Dicsőség legyen 
Allahnak, a Világok Urának!” 

11. Ha úgy siettetné Allah az embereknek a rosszat, ahogy ők siettetik a jót, bizony bevégeztetne számukra 
terminusuk. Akik nem vágyják találkozónkat, meghagyjuk őket csökönyösségükben vakon. 

12. Ha az embert ártás éri, Hozzánk fohászkodik oldalra dőlve vagy ülve vagy állva. Mikor levesszük róla 
ártását, továbbmegy, mintha nem is fohászkodott volna Hozzánk az ártás miatt, ami érte. Ekképpen 
szépültek meg a tékozlóknak az, amit tettek. 

13. Elpusztítottunk nemzedékeket előttetek, miáltal elkárhoztak. Eljöttek hozzájuk Prófétáik a 
bizonyságokkal, de ők nem hittek. Ekképpen adunk viszonzást a bűnösök népének. 

14. Majd utánuk helytartókká (Kalifákká) tettünk meg titeket a Földön, hogy megnézzük, miként 
cselekedtek. 

15. Ha recitálják nekik Áyáinkat bizonyságul, mondják azok, kik nem kívánják találkozónkat: „Hozz el egy 
másik Koránt (Olvasót), vagy változtasd meg ezt!” Mondd: „Nem vagyok arra hivatott, hogy 
megváltoztassam azt, saját indíttatásból. Nem követek mást, csak mi rám sugallott. Félek a Hatalmas 
Nap büntetésétől, ha engedetlen vagyok Uramhoz.” 

16. Mondd: „Ha Allah akarta volna, nem recitáltam volna azt nektek, és Ő nem hozta volna azt tudtotokra. 
Ezelőtt (hosszú) időt töltöttem el köztetek, hát nem fogjátok fel?” 

17. Ki bűnösebb annál, mint aki kieszeli Allahra a hazug szót, vagy meghazudtolja az Ő Áyáit? Mert bizony 
nem boldogulnak a bűnösök. 

18. Azt szolgálják Allahon kívül, mi nem árt nekik, s nem használ nekik. Mondják: „Ezek közbenjáróink 
Allahnál!” Mondd: „Közlitek tán Allahhal azt, amit Ő nem tud az Egeken és a Földön? Legyen Dicső és 
Magasságos attól, amivel társítják!” 

19. Az emberek egy Umma voltak, de összekülönböztek. Ha ezt nem előzte volna meg Urad Szava, ítéltetett 
volna közöttük abban, amiben különböztek. 

20. Mondják: „Miért nem nyilatkoztatik ki neki Áya Urától?” Mondd: „A Láthatatlan Allahé. Várjatok, én is 
veletek várok.” 

21. Mikor belekóstoltatunk az emberekkel Kegyelmünkbe, miután ártás érte őket, s lám! Összeesküdnek 
Áyáink ellen. Mondd: „Allah gyorsabb cselszövésben!” Prófétáink feljegyzik azt, mit szövögetnek. 

22. Ő az, Ki mozgatótok szárazföldön és tengeren, még akkor is, ha bárkákban vagytok. Azok az üdvös szél 
szárnyán siklanak, s ennek ők örvendtek. Majd eljött a vihar szele, s hullámok értek el hozzájuk 
mindenhonnan. Úgy vélték, az ellepi őket. Allahhoz fohászkodtak őszinte hitbéli ajánlkozással: „Ha 
megmenekítesz minket ettől, bizony hálát adunk.” 

23. Mikor megmenekítette őket, lám! Ők a Földön arra vágytak mohón, mi igaztalan! Ó, emberek! 
Mohóságotok magatok ellen való. Ez az Evilági élet kínálata, (de) majd Hozzánk vezet visszautatok, és Mi 
kihirdetjük nektek azt, mit tettetek. 

24. Az Evilági élet példázata, akár az eső, mit lebocsátottunk az Égből. Az elegyedik a föld növényzetével, 
miből emberek, jószágok esznek, míg a föld díszeit veszi, és pompába öltözik. Annak népe úgy vélte, 
hatalommal bír felette. Eljött elrendelésünk éjjel vagy nappal, és letaroltuk azt, mintha előző nap nem 
virult volna. Ekképpen részletezzük az Áyákat a népnek, kik gondolkodnak. 

25. Allah a Béke Otthonába hív, és azt vezet, aki(t) Ő(t) akar(ja), az Egyenes Ösvényen. 
26. Azoknak, kik jókat tettek, jó jár és a ráadás. Nem ernyeszti arcukat homály, sem szégyen. Ezek ők, az Égi 

Kertek gazdái, miben ők Mindörökkön lesznek. 
27. Akik elnyerik a rosszakat, viszonzásul éppolyan rossz jár, és szégyen ernyeszti őket. Nincs, aki megvédené 

őket Allahtól. Mintha arcaikat elhomályosítaná az éj egy darabjának sötétje. Ezek ők, a Pokol gazdái, 
miben ők mindörökkön lesznek. 

28. A Napon összetereljük őket mind, majd mondjuk azoknak, kik bálványt állítottak: „Ez a helyetek! Tiétek 
és a bálványaitoké.” Majd elválasztjuk őket egymástól, és bálványaik mondják: „Ti nem hozzánk 
imádkoztatok.” 

29. „Allah elég Tanúnak köztünk és közöttetek. Mi semmibe sem vettük imáitokat!” 
30. Ott majd minden lélek learatja azt, mit előreküldött. Allahhoz térítik őket, Aki Igaz Fenségük. Eltérítette 

őket az, mit kieszeltek. 
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31. Mondd: „Ki juttat nektek gondviselést az Égből és a Földből? Ki az, Ki a hallás és látás felett hatalommal 
bír? Ki az, Ki előhozza az élőt a holtból és előhozza a holtat az élőből? Ki az, Ki vezérli az elrendelést?” 
Azt mondják majd: „Allah!” Mondd: „Hát (miért) nem őrizkedtek?” 

32. Ez Allah, Igaz Uratok! Mi más lenne az Igaz után, mint eltévelyedés? Miért fordultok el? 
33. Ekképpen igazolódott be Urad Szava azokon, kik züllöttek. Ők nem hisznek. 
34. Mondd: „Van-e a bálványaitok közt olyan, ami elindítja a teremtést, majd megismétli azt?” Mondd: 

„Allah indítja el a teremtést, majd megismétli azt.” Miért tévedtek meg? 
35. Mondd: „Van-e bálványaitok közt olyan, ami az Igazra vezet?” Mondd: „Allah vezet az Igazra.” Az 

érdemesebb-e arra, hogy kövessék, Aki az Igazra vezet, vagy az, aki nem vezet, hanem vezetik? Mi van 
veletek? Hogy döntötök? 

36. Legtöbbjük nem követ mást, csak a sejtést. A sejtés az Igazsággal szemben semmit nem ér. Allah Tudója 
annak, mit tesznek. 

37. Ez a Korán nem Allah nélkül (előállított) koholmány, hanem megerősítése mindannak, ami előtte volt. 
Részletezése a Könyvnek, amiben semmi kétség, A Világok Urától. 

38. Vagy azt állítják, kieszelte azt? Mondd: „Hozzatok el egy ilyen Szúrát, mint ez, és hívjatok (segítségül), 
akit csak tudtok Allahon kívül, ha igazak vagytok!” 

39. Mi több! Meghazudtolják azt, mit nem fognak át tudásban, még annak értelmezése előtt. Ekképpen 
tagadtak azok, kik előttük voltak. Nézd, mi a büntetése a bűnösöknek! 

40. Köztük, ki hisz benne, és köztük, ki nem hisz benne. Urad Legjobb Ismerője a megrontóknak. 
41. Ha meghazudtolnak, mondd: „Nekem az én tettem, és nektek a ti tetteitek. Vétlenek vagytok abban, mit 

teszek, és vétlen vagyok abban, mit tesztek.” 
42. Köztük, ki meghallgat téged. De hallásra tudod-e bírni a némát, ha nem érik fel ésszel? 
43. Köztük, ki néz rád. De tudod-e vezetni a vakot, ha nem lát? 
44. Allah nem kárhoztatja el az embereket egyáltalán, hanem az emberek magukat kárhozzák el. 
45. A Napon Ő összetereli őket. (Úgy fog tűnni), mintha a napból csak egy órát töltöttek volna el. Felismerik 

egymást. Majd rajtavesztenek azok, kik meghazudtolták Allah találkozóját, és nem voltak jól vezetve. 
46. Vagy megmutatunk neked (ó, Mohammed) valamit abból, mit nekik ígérünk, vagy Magunkhoz vesszük 

lelked, és Hozzánk vezet visszaútjuk. Allah lesz a Tanú arra, mit tesznek. 
47. Minden Ummának van Prófétája. Ha eljött hozzájuk Prófétájuk, ítélve lesz felettük Igazsággal, és nem 

tétetik velük méltánytalanság. 
48. Mondják: „Mikor (teljesül be) az Ígéret, ha igazak vagytok?” 
49. Mondd: „Nincs hatalmam arra, hogy ártsak vagy használjak, csak ha Allah akarja. Minden Ummának 

terminusa van. Ha eljött terminusuk, nem késlekedhetnek egy órát sem, nem is jöhetnek előbb. 
50. Mondd: „Látjátok-e, hogy büntetése lecsap éjjel vagy nappal? Mit siettetnek abból a bűnösök?” 
51. Vagy ha most lesújtana, hinnétek benne? (Így szólnának hozzátok): Ez az tán, mit sürgettetek? 
52. Majd mondják azoknak, kik elkárhoztak: „Ízleljétek meg az örökös büntetést! Kaptok-e mást, mint 

viszonzást abból, mit elnyertetek?” 
53. Kérdeznek, hirdesd ki nekik: „Tényleg Igaz?” Mondd: „Ej, Uramra, bizony Igaz! És nem térhettek ki előle!” 
54. Ha a lelkek bűnbe esnek, és övék lenne minden, ami a Földön van, hogy megválthassák magukat általa, 

inkább vezekelnének, mikor meglátják a szenvedést. Igazsággal lesz ítélve közöttük, és nem tétetik velük 
méltánytalanság. 

55. Nem Allahé-e minden, mi az Egeken és a Földön van? Allah Ígérete nem Igaz talán? De legtöbbjük nem 
tudja. 

56. Ő az, Ki életre kelt, elmulaszt, és Hozzá vezet visszautatok. 
57. Ó, emberek! Eljött hozzátok az intés Uratoktól, gyógyulást hozva arra, mi kebletekben van, 

Útmutatásként és Kegyelemként a hívőknek. 
58. Mondd: „Allah kiváltsága és Kegyelme által, hadd örvendjenek ennek. Ez jobb annál, mit gyűjtenek 

(vagyon).” 
59. Mondd: „Látjátok-e, mit Allah nektek lebocsátott a gondviselésből? Ezekből volt, mit megtiltottatok, és 

volt, mit törvényesítettetek. Mondd: „Allah engedte-e meg nektek, vagy Allahnak tudjátok be azt, mit 
kieszeltetek?” 

60. Mit gondolnak azok a Végítélet Napjáról, kik kieszelik Allahra a hazug szót? Mert bizony Allah Bőkezű az 
emberek felé, de legtöbbjük nem ad hálát. 
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61. Bármit is teszel, bármit is olvasol a Koránból, bármi munkát is végeztek, (csak úgy lehet, hogy) Mi Tanúk 
vagyunk felettetek. ha elmerültök benne. Nincs rejtve Urad elől egy atom sem, a Földön és az Égen. Se 
kisebb ennél, se nagyobb (nem maradhat rejtve), csak ha az világosan fel van jegyezve. 

62. Allah támogatóinak nem kell félniük, nem kell bánkódniuk. 
63. Akik hisznek és őrizkednek, – 
64. Örömhírben van részük az Evilágon és a Túlvilágon. Allah Szava nem változik. Ez a hatalmas győzelem! 
65. Ne szomorítson el beszédük. Minden hatalom Allahé. Ő a Meghalló, a Mindentudó! 
66. Mert bizony Allahé minden, mi az Egeken és a Földön van. Mit követnek azok, kik Allahon kívül 

imádkoznak a „társakhoz”? Csak a sejtést követik, és csak találgatnak. 
67. Ő az, Ki megtette az éjszakát, hogy megpihenjetek benne, a nappalt láthatóvá. Ezekben hát a 

bizonyságok a népnek, kik hallanak. 
68. Mondják: „Allah gyermeket nemzett!” Legyen Dicső! Ő elegendő Magának! Övé, mi az Egeken és a 

Földön van! Nincs erre felhatalmazásotok! Azt mondjátok-e Allahra, mit nem tudtok? 
69. Mondd: „Akik kieszelik Allahra a hazug szót, nem boldogulnak.” 
70. Az Evilág gyönyöre! Majd Hozzánk vezet visszaútjuk, s Mi megízleltetjük velük a szörnyű szenvedést, 

miáltal tagadtak. 
71. Olvasd nekik Noé híreit. Mikor mondta népének: „Ó, nép! Ha megterhelő számotokra a veletek való 

együttlétem és figyelmeztetésem Allah Áyáira, hát én Allahra hagyatkoztam. Gyűjtsétek össze magatok 
és társaitok dolgait, majd ne legyenek dolgaitok kételyként bennetek. Aztán ítélkezzetek felettem, ne 
várakoztassatok.” 

72. „Ha elfordultok, hát én nem kértem bért tőletek, mert bérem csak Allahra tartozik. Arra kaptam 
parancsot, hogy alávessem magam Neki (Muszlim legyek).” 

73. Meghazudtolták őt, de Mi megmenekítettük őt és azt, ki vele volt, a bárkában. Megtettük őket 
helytartókká (a Földön), s vízbe fojtottuk azokat, kik tagadták Áyáinkat. Nézd, mi lett büntetése azoknak, 
kik figyelmeztetve voltak! 

74. Majd utána Prófétákat küldtünk népeikhez, kik elhozták nekik a bizonyságokat, de ők nem hisznek 
abban, mit azelőtt (is) meghazudtoltak. Ekképpen pecsételjük meg szívét a törvényszegőknek. 

75. Majd utánuk elküldtük Áyáinkkal Mózest és Áront a Fáraóhoz és főembereihez. Gőgösködtek és bűnösök 
voltak. 

76. Mikor eljött hozzájuk az Igaz Tőlünk, mondták: „Ez valóságos mágia!” 
77. Mózes így szólt: „Ezt mondjátok-e az Igazra, miután az eljött hozzátok? Hogy ez mágia? Nem boldogulnak 

a mágusok!” 
78. Mondták: „Azért jöttél, hogy letéríts minket arról, amin atyáinkat találtuk, hogy titeket (téged és 

fivéredet) illethessen a főség a Földön? Nem hiszünk nektek!” 
79. A Fáraó így szólt: „Hozzatok elém minden fortélyos mágust!” 
80. Mikor eljöttek a mágusok, Mózes mondta nekik: „Hajítsátok el azt, aminek hajítói vagytok!” 
81. Mikor elhajították, Mózes így szólt: „Amit ti hoztatok el, az mágia. Allah kudarcra ítéli azt, mert bizony 

Allah nem pártolja a megrontók művét.” 
82. „Érvényre viszi Allah az Igazságot az Ő Szavai által, még ha irtóznak is a bűnösök.” 
83. Nem hitt Mózesnek csak népéből néhány gyermek, a Fáraótól és főembereitől való félelem miatt, hogy 

meggyötrik őket. A Fáraó valóban hatalmas volt a Földön, és tékozolt. 
84. Mózes mondta: „Ó, nép! Ha hisztek Allahban, akkor Rá hagyatkozzatok, ha alávetitek magatokat 

(Muszlimok vagytok)!” 
85. Mondták: „Allahra hagyatkozunk. Urunk! Ne tégy ki minket az elnyomók népe megpróbáltatásának.” 
86. „Menekíts meg minket Kegyelmed által a hitetlenek népétől.” 
87. Mózes és fivére számára sugallatot küldtünk: „Jelöljetek ki kettőtök népének Egyiptomban házakat, és 

legyenek házaitok imahelyek, ahol imára álltok. Vidd el örömhírét a hívőknek!” 
88. Mondta Mózes: „Urunk! A Fáraónak és főembereinek megadtad a pompát, a vagyont az Evilágon. Urunk! 

Ők letérítenek a Te utadról. Urunk! Tedd csúffá vagyonukat, keményítsd meg szíveiket, és ne higgyenek 
mindaddig, amíg nem látják a hatalmas büntetést!” 

89. Így szólt (Allah): „Befogadást nyert imátok (Mózes és Áron)! Álljatok egyenesen, és ne kövessétek azok 
útját, kik nem tudnak.” 
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90. Átszeltük Izrael fiaival a tengert. A Fáraó és serege vadul, ellenségesen követte őket, míg be nem érte 
őket a fulladás. Mondta (a Fáraó): „Hiszem, hogy nincs más Isten, csak az, Kiben Izrael fiai hisznek, és én 
alávetem magam (Muszlim vagyok).” 

91. „Csak Most? Előtte lázadtál és megrontó voltál!” 
92. „Ezen a napon megmentünk testedben, hogy légy azoknak egy Áya, kik utánad lesznek! Mert bizony sok 

ember nem vesz tudomást Áyáinkról.” 
93. Letelepítettük Izrael fiait a virágzó telepeken, és gondviselésünkben részesítettük őket az üdvösökből. 

Nem különböztek össze addig, míg el nem jött hozzájuk a tudás. Urad ítél közöttük a Feltámadás Napján 
abban, miben különböztek. 

94. Ha kétséged lenne afelől, ami neked kinyilatkoztatott, kérdezd azokat, kik előtted olvasták a Könyvet. 
Mert, bizony az Igazság jött el hozzád Uradtól, hát ne légy ingatag! 

95. Ne légy olyan, mint kik meghazudtolták Allah Áyáit, mert a vesztesek közt leszel. 
96. Kik ellenében beigazolódott Urad Szava, nem hisznek, – 
97. Még akkor sem, ha minden Áya eljönne hozzájuk, míg meg nem látják a fájdalmas szenvedést. 
98. Miért nem volt más település, aki hitt, és hite hasznára vált, mint Jónás népe? Mikor hittek, levettük 

róluk a gyalázatos gyötrelmet az Evilágon, s hagytuk őket az élvezetekben egy darabig. 
99. Ha Urad akarná, mindenki hinne, aki a Földön van! Vagy tán kényszerítenéd (ó, Mohammed) az 

embereket, hogy higgyenek? 
100. Nem hisz a lélek, csak Allah engedelmével, és Ő homályt vet azokra, kik nem érik fel. 
101. Mondd: „Nézzétek azt, mi az Egeken és a Földön van!” Nem használnak az Áyák és a figyelmeztetések a 

népnek, kik nem hisznek. 
102. Nem csak azt várják-e, mint ami azokkal (történt) a Napokon, kik előttük múltak el? Mondd: „Várjatok, 

én is veletek várok.” 
103. Majd megmenekítjük Prófétáinkat és azokat, kik hisznek. Ez az, mi Ránk hárul: megmentjük a hívőket. 
104. Mondd: „Ó, emberek! Ha kétségetek lenne vallásom felől, hát én nem imádkozom azokhoz, kikhez ti 

imádkoztok Allahon kívül, hanem Allahhoz imádkozom. Ő az, Ki magához veszi lelketeket. Parancsot 
kaptam, hogy legyek a hívők közt.” 

105. „Szegezd arcod egyenesen a hitvallás felé, és ne légy a pogányok közt!” 
106. „Ne fohászkodj Allahon kívül ahhoz, mi nem használ, és nem árt neked. Ha ezt teszed, a bűnösök közt 

leszel.” 
107. Ha Allah ártással érint meg, nincs, ki azt levegye, csak Ő. Ha jót akar neked, nincs, ki visszatartsa 

kiváltságát. Annak juttatja azt, kinek Ő akarja szolgálói közül. Ő a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
108. Mondd: „Ó, emberek! Eljött hozzátok Uratoktól az Igaz. Aki magához veszi az Útmutatást, az magát 

vezeti. Aki eltéved, az magát veszti el. Nem felügyelek rátok!” 
109. Azt kövesd, amire sugallatot kapsz. Légy kitartó, míg Allah nem ítél. Ő a Legjobb Ítélő! 
 
 

11. Hud – Hud 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Rá. (Ez az) Írás, minek Áyái a Mindenről Értesült és Bölcs Színéből rendeltettek el, fejtettek ki, 

– 
2. Hogy ne imádkozzatok máshoz, csak Allahhoz. (Mondd, ó, Mohammed): „Én Tőle vagyok számotokra 

figyelmeztető, és az örömhír hordozója, –” 
3. „Hogy könyörögjetek Uratok bűnbocsánatáért, fogadjatok bűnbánatot Nála, és Ő egy darabig biztosítja 

a szép gyönyöröket számotokra. Megadja kiváltságát mindenkinek érdeme szerint. Ha elfordultok, hát 
Én féltelek titeket a Nagy Nap szenvedésétől.” 

4. „Allahhoz vezet visszautatok, és Ő az, Ki Mindenre Képes.” 
5. De ők beszűkítik kebleiket, hogy elrejtőzzenek Tőle. Ő még akkor is tudja, mit rejtegetnek, és mit hoznak 

nyilvánosságra, ha öltözékeik alatt bújnak meg. Ő a keblek rejtekének Tudója. 
6. Nincs élőlény a Földön, csak olyan, minek gondviselése Allahon áll. Ő ismeri nyugvóhelyüket, rejteküket. 

Minden egy világos Feljegyzésben van. 
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7. Ő az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet hat nap alatt. Trónusa a vízen volt, hogy próbára tegyen 
titeket, melyiketek tettei a legjobbak. Ha azt mondanád: „Titeket életre fognak kelteni a halál után,” azt 
mondanák, kik tagadnak: „Ez valóságos mágia!” 

8. Ha Mi egy meghatározott ideig visszatartanánk róluk a szenvedést, mondanák: „Mi tartja azt vissza?” De 
a Napon az eljön rájuk. Nem lesz, mi eltérítse róluk és körbeöleli őket az, mit megcsúfoltak. 

9. Ha megízleltetjük az emberrel a Tőlünk jövő kegyelmet, majd azt megvonjuk tőle, akkor kétségbeesve 
káromol. 

10. Ha az ártás után, ami érte, megízleltetjük vele a kegyet, azt mondaná: „Eltávozott rólam a gonosz.” És ő 
boldog, büszke. 

11. Csak azok nem, kik állhatatosak, jókat cselekszenek. Ezek ők, kiknek megbocsájtanak, és nagy bérben 
lesz részük. 

12. Talán el szándékozod hagyni egy részét annak, mi kinyilatkoztatott rád, s az beszűkítette kebled, mert 
mondják: „Miért nem bocsátottak le rá kincset, vagy jött el vele egy Angyal?” De te figyelmeztető vagy! 
Allah az, Ki mindenre Felügyel! 

13. Vagy mondják: „Kitalálta!” Mondd: „Akkor hozzatok el tíz ilyen kitalált Szúrát, és szólítsátok Allahon kívül 
azt, kit tudtok (segítségül), ha igazat mondotok!” 

14. Ha nem válaszolnak nektek, (akkor) tudjátok, hogy ez Allah tudásával nyilatkoztatott ki! Mert bizony 
nincs más Isten, csak Ő! Muszlimok lesztek-e? (Alávetitek-e magatokat?) 

15. Aki az Evilági életet és annak pompáját akarja, hát abban Mi megfizetjük nekik tetteiket, levonás nélkül. 
16. Ezek ők, akik számára nincs más a Túlvilágon, mint Tűz. Romba dől mindaz, mit műveltek, és hasztalan, 

mit tettek. 
17. Olyanok-e ők, mint az, ki Ura bizonyosságával bír, majd azt úgy tanítja, hogy (közben) tanú Tőle, ahogy 

Mózes Könyve volt előtte, imámként és kegyelemként? Ezek ők, kik hisznek benne. De azok a szekták, 
kik tagadják azt, hát a Pokol találkozóhelyük, kétséged se legyen felőle! Mert bizony az Igaz az Uradtól 
való, de a legtöbb ember nem hisz. 

18. Ki bűnösebb annál, mint ki kieszeli Allahra a hazug szót? Ezek elutasítást nyernek attól, hogy Uruk elé 
(járulhassanak). A tanúk (majd) mondják: „Ezek azok, kik meghazudtolták Urukat! Allah átka sújtson a 
bűnösökre, –” 

19. Akik akadályoztatnak Allah útján, és azt tekervényessé kívánják tenni. Ezek ők, kik a Túlvilágot tagadják. 
20. Ők nem tarthatják vissza (az Ő akaratát) a Földön, és Allahon kívül nincs más Oltalmazójuk. Szenvedésük 

kétszeres lesz! Nem voltak képesek a hallásra, és nem láttak! 
21. Ezek ők, kik elvesztették magukat, és tévelygésbe vitte őket az, mit kieszeltek. 
22. Semmi kétség, a Túlvilágon ők lesznek a legnagyobb vesztesek! 
23. Akik hisznek, jókat cselekszenek, Uruknak behódolnak, ők az Égi Kert gazdái, s ebben ők mindörökkön 

lesznek. 
24. Ők (a két véglet) ketten olyanok, mint a vak, a süket és a látó, meg a halló. Egyenlők-e képességeik? Nem 

szálltok-e magatokba? 
25. Elküldtük Noét népéhez: „Én valóságos figyelmeztetőtök vagyok:” 
26. „Hogy ne szolgáljatok mást, csak Allahot. Féltelek titeket a fájdalmas szenvedés Napjától.” 
27. Mondták főemberei, kik népéből tagadtak: „Nem látunk téged másként, csak (olyan) emberként, mint 

mi. Nem követnek téged, csak a leghitványabbak közülünk, kiknek szava gyenge. Nem látjuk, mi 
kiváltságotok lenne felettünk? Mi több! Hazugoknak gondolunk titeket!” 

28. Mondta: „Ó, nép! Látjátok-e, hogy Uram bizonyságával bírok? Lebocsátotta rám kegyelmét az Ő 
Színéből, de tán az megvakított-e titeket? Kényszeríthetjük-e azt rátok, amitől ti iszonyodtok? 

29. „Ó, nép! Nem kérek érte pénzt, mert jutalmam csak Allahra tartozik. Nem űzöm el azokat, kik hisznek. 
Nekik találkozójuk lesz Urukkal, de én titeket tudatlan népnek látlak!” 

30. „Ó, nép! Ki fogná pártomat Allah ellenében, ha elűzném őket? Nem szálltok-e magatokba?” 
31. „Nem mondom nektek, hogy nálam van Allah tárháza, a Láthatatlant sem ismerem, és azt sem mondom, 

hogy Angyal vagyok. Nem mondom azoknak, kiket szemeitek lekicsinyel, hogy Allah sosem ad nekik a 
jókból. Allah a Legjobb Tudója annak, mi lelketekben lakozik. Valóban bűnös lennék, ha azt állítanám, 
hogy én tudom azt.” 

32. Mondták: „Ó Noé! Érveltél velünk, de sok (már) az érv! Hozd el azt, mit ígérsz nekünk, ha igazat beszélsz!” 
33. Mondta: „Allah elhozza nektek, ha akarja, és nem térhettek ki előle!” 
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34. „Nem veszitek hasznát tanácsomnak. Hiába akarok tanácsot adni nektek, ha Allah tévelygésben akar 
hagyni titeket. Ő a ti Uratok! Hozzá tértek meg.” 

35. Vagy mondják: „Kitalálta!” Mondd: „Ha kitaláltam volna, akkor bűnöm rám tartozik, és vétlen vagyok 
attól, miben ti vagytok bűnösök.” 

36. Noéra sugallat jött: „Nem fognak hinni népedből soha, csak az, ki már hisz. Ne gyötrődj azon, mit 
tesznek.” 

37. „Készítsd el a bárkát Szemünk láttára, (ahogy) sugalljuk, és ne ejts szót Velem azokról, kik elkárhoztak, 
mert ők megfulladnak.” 

38. És nekiállt a bárkának. Mindannyiszor, ha népéből egy főember arra járt, kigúnyolták őt. Mondta: „Ha 
gúnyt űztök belőlünk, majd mi is gúnyt űzünk belőletek, ahogy ti gúnyolódtok.” 

39. „De meg fogjátok tudni, Kin múlik a büntetés, mi szégyennel borítja be őket, és Kin múlik a tartós 
szenvedés feloldása,” 

40. Amíg be nem következik parancsolásunk, és fel nem tör az áradat! Mondtuk: „Tégy arra mindenből 
kettőt, hímet és nőstényt és házad népét, csak azokat ne, kikre már az ítélet kimondatott. (Tedd arra) a 
hívőket”, de nem hittek vele, csak kevesen. 

41. Mondta: „Szálljatok fel arra Allah nevében, akár siklik, akár megfeneklik. Mert bizony Uram a 
Megbocsájtó, a Könyörületes.” 

42. És az futott velük a hullámokon, mik (föléjük törnyosultak), akár a hegyek. Noé szólította fiát, ki 
elkülönült: „Ó, fiam! Szállj fel velünk, és ne légy a tagadók közt!” 

43. Mondta (a fiú): „Felmegyek a hegyre, az megóv a víztől.” Noé így szólt: „Ezen a Napon nincs, ami 
megóvna Allah parancsolásától, csak ha Ő megkegyelmez valakinek!” Kettejük közt a hullám, s ő (a fiú) 
a vízbefúltak közt lett. 

44. Majd mondva lett: „Ó, Föld! Nyeld el vized! Ó, Ég! Fogd vissza magad! Leapadt a víz, és beteljesedett a 
parancs. A (bárka) megfeneklett Dzsudi hegyén, majd mondva lett: „El innen a bűnösök népével!” 

45. Noé Urát szólította és mondta: „Uram! Fiam a házam népéből való! A Te ígéreted Igaz, mert Te vagy a 
Legigazságosabb Ítélő! 

46. Mondta: „Ó, Noé! Ő nem a házad népéből való, mert nem helyesen cselekedett. Ne kérj Tőlem olyat, 
amiben neked tudásod nincs. Intelek, hogy ne légy a tudatlanok közt!” 

47. Mondta: „Uram! Benned keresek menedéket, ha olyat kérek Tőled, amiben nincs tudásom. Ha nem 
bocsájtanál meg, és nem kegyelmeznél nekem, elvesznék. 

48. Mondva lett: „Ó, Noé! Szállj ki abból (a bárkából), a Tőlünk jövő békével. Legyen áldás rajtad és azokon, 
kik veled vannak. Lesznek, kiket élvezetekben részesítünk (egy darabig), majd fájdalmas szenvedéssel 
sújtunk le rájuk.” 

49. Ezek a Láthatatlan hírei, miket neked sugallunk. Te (ó, Mohammed) és néped nem ismerted ezeket 
azelőtt. Légy állhatatos! Mert az őrizkedőké a beteljesedés. 

50. Aádhoz (elküldtük) fivérüket, Hudot. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz! Nincs számotokra Rajta 
kívül más Isten. Ti csak kieszeltek!” 

51. „Ó, nép! Nem kérek érte viszonzást, mert bérem csak Allahra tartozik, Aki elindított engem! Nem éritek 
fel?” 

52. „Ó, nép! Könyörögjetek Uratok bűnbocsánatáért, és forduljatok bűnbánattal Hozzá. Elküldi nektek az 
Eget, hogy záport hozzon rátok. Erőtökön felül gyarapít titeket erővel, hát ne forduljatok el 
bűnösökként.” 

53. Mondták: „Ó, Hud! Nem hoztál el nekünk bizonyságot, és mi nem hagyjuk el szavaid miatt isteneinket! 
Nem hiszünk neked!” 

54. „Csak annyit mondunk, hogy néhány istenünk háborodottsággal sújt téged. Mondta: „Allahot hívom 
Tanúnak! Ti meg azt tanúsítsátok, hogy vétlen vagyok abban, amit Hozzá társíttok,” – 

55. „Rajta kívül!” „Rontsatok rám mind, ne várakoztassatok!” 
56. „Allahra hagyatkozom, Ki Uram és Uratok! Nincs lény, mit Ő üstökön ne ragadna. Mert bizony Uram az 

Egyenes Ösvényen van!” 
57. „Ha elfordultok, hát én továbbítottam azt, mivel küldve voltam hozzátok. Uram egy más néppel vált fel 

titeket, és ti nem tehettek semmi kárt Benne! Mert bizony Uram Mindennek Őrizője.” 
58. Mikor eljött parancsolásunk, megmenekítettük Hudot és azokat, kik vele voltak, a Mi kegyelmünkből. 

Megmenekítettük őket az iszonyú szenvedéstől. 
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59. Ez volt Aád népe. Megtagadták Uruk Áyáit, engedetlenek voltak Prófétáihoz, és minden megátalkodott 
hatalmasság parancsolásait követték. 

60. Átok ül rajtuk az Evilágon és a Feltámadás Napján. Csakhogy Aádék megtagadták Urukat! El, messze 
Aádtól, Hud népe! 

61. Thamudhoz (elküldtük) fivérüket, Szalihot. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz! Nincs számotokra 
Rajta kívül más Isten. Ő alkotott meg titeket a Földből, és telepített meg azon titeket. Könyörögjetek 
bűnbocsánatáért, és forduljatok bűnbánattal Hozzá. Mert bizony Uram közel van és válaszol.” 

62. Mondták: „Ó, Szalih! Te közülünk vagy! Eddig reménységünk voltál. Véget akarsz-e vetni annak, hogy 
ahhoz imádkozzunk, mihez atyáink imádkoztak? Bennünk bizony erős kételyeket támaszt mindaz, mire 
te hívsz minket.” 

63. Mondta: „Ó, nép! Látjátok-e, hogy bírom az Uramtól való bizonyságot, és Ő a Tőle jövő kegyelemben 
részesített? Ki az, ki Allah ellenében pártomat fogná, ha engedetlen lennék Hozzá? Mi mással 
gyarapíthatnátok engem, mint elkárhozással? 

64. „Ó, nép! Ez Allah tevetehene, Jel nektek. Hagyjátok, hadd egyen Allah Földjén, és ne sújtsátok ártással, 
különben hamar rajtatok üt a büntetés.” 

65. De ők átvágták annak inát. Mondta: „Élvezkedjetek három napig házaitokban. Ez az Ígéret nem lesz 
meghazudtolva!” 

66. Mikor eljött parancsolásunk, megmenekítettük Szalihot és azokat, kik vele hittek a Mi kegyelmünk által 
e Nap szörnyűségétől. Mert bizony Urad az Erős, a Nagyszerű. 

67. Földindulás sújtott le azokra, kik bűnösök voltak, s a reggel őket otthonaikban kiterülve találta, – 
68. Mintha nem is lakoztak volna benne. Csakhogy Thamudék megtagadták Urukat! El, messze Thamudtól! 
69. Eljöttek a Mi küldötteink Ábrahámhoz az örömhírrel. Mondták: „Békesség!” Mondta: „Békesség!” És 

kisvártatva hozta a sült borjút. 
70. Mikor látta kezeiket, mik nem értek ahhoz, gyanakodott és félelem gerjedt benne általuk. Mondták: „Ne 

félj. Minket Lót népéhez küldtek!” 
71. Asszonya (ott) állt és nevetett. De mi elvittük neki Izsák és Izsák után Jákob örömhírét. 
72. Mondta (az asszony): „Ó, jaj, nekem! Hogy szülhetnék gyermeket, mikor öreg vagyok, ez itt a férjem, 

vénember? Ez bizony csoda lenne!” 
73. Mondták: „Csodálkozol-e Allah parancsolásán? Allah kegyelme és áldása van rajtatok, ó, Ház Népe! Ő a 

Magasztos, a Dicső!” 
74. Mikor eloszlott Ábrahámról az ijedség, és eljött hozzá az örömhír, Lót népének kifogásolásába kezdett 

nekünk. 
75. Mert bizony Ábrahám irgalmas, esdeklő és megbánó. 
76. Ó, Ábrahám! Ne törődj ezzel! Urad parancsolása már bekövetkezett, és visszatarthatatlan szenvedés jön 

el rájuk. 
77. Mikor eljöttek Prófétáink Lóthoz, szorongott miattuk, támogatásukat szűken mérte, majd mondta: „Ez 

egy lesújtó nap.” 
78. Eljött hozzá népe sietve, akik azelőtt rosszakat cselekedtek. Mondta: „Ó, nép! Ezek itt a lányaim. Ők 

tisztábbak számotokra (házasságra). Őrizkedjetek Allahtól, és ne hozzatok rám szégyent vendégeim 
előtt. Hát nincs köztetek egyenes férfiú?” 

79. Mondták: „Tudod, hogy nincs dolgunk lányaiddal. Te tudod, mit akarunk.” 
80. Mondta: „Bár lenne hatalmam felettetek, vagy szilárd támaszra lelnék!” 
81. Mondták (a küldöttek): „Ó, Lót! Mi Urad küldöttei vagyunk. Ők nem érnek el hozzád. Siess el (innen) 

házad népével az éj egy darabján, és egyiketek se forduljon meg közöttetek. Csak asszonyod (lesz, aki 
hátrafordul). Az fog lesújtani rá, ami azokra. A reggel lesz az ő idejük, hát nincs a reggel közel?” 

82. Mikor eljött parancsolásunk, tetejére állítottuk (a várost), és kénköves esőt zúdítottunk rájuk rétegesen. 
83. Meg vannak ők billogozva Uradnál. Nincsenek messze a gaztevőktől! 
84. Medianhoz (elküldtük) fivérüket Shu’eybet. Mondta: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz! Nincs számotokra 

más Isten Rajta kívül. Ne rövidítsétek a mértéket, a súlyt! Jómódban látlak titeket, és féltelek titeket a 
körbeölelő nap szenvedésétől.” 

85. „Ó, nép! Tisztességgel mérjétek a mértéket, a súlyt és ne csaljátok el az emberek dolgait! Ne 
hitványkodjatok a Földön megrontókként!” 

86. „Mit Allah meghagy jobb nektek, bár hinnétek! Nem őrködöm felettetek!” 
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87. Mondták: „Ó, Shu’eyb! Imádságod azt parancsolja-e neked, hogy elhagyjuk azt, mihez atyáink 
imádkoztak, vagy hogy ne azt tegyük vagyonunkkal, amit akarunk? Mert bizony te vagy az irgalmas, a jó 
útra vezető.” 

88. Mondta: „Ó, nép! Látjátok-e, hogy bírom Uram bizonyságát, Aki Tőle jövő, szép gondviselésben 
részesített? Nem akarok összetűzni veletek abban, hogy minek akarnék véget vetni számotokra. Csak 
annyit akarok javítani rajtatok, amennyit tudok, és boldogulásom egyedül Allahon múlik. Rá 
hagyatkoztam, és Neki vallom meg (tetteimet).” 

89. „Ó, nép! Ne vigyen titeket bűnbe különbözésem, nehogy az sújtson le rátok, ami Noé népére vagy Hud 
népére vagy Szalih népére sújtott. Lót népe nincs messze tőletek!” 

90. „Könyörögjetek Uratok bűnbocsánatáért, majd forduljatok bűnbánattal Hozzá. Mert bizony Uram 
Kegyelmes, Szerető.” 

91. Mondták: „Ó, Shu’eyb! Nem érünk fel sokat abból, mit mondasz, és gyengének látunk téged közöttünk. 
Ha nem lenne itt a családod, bizony, megköveznénk! Nem vagy felettünk nagyság.” 

92. Mondta: „Ó, nép! Családom nagyobb becsben áll-e előttetek, mint Allah, s Őt hátaitok mögé taszítjátok? 
Mert bizony Uram körbeöleli azt, mit tesztek!” 

93. „Ó, nép! Tegyetek, amit csak tudtok! És is teszem (a dolgom). Meg fogjátok tudni, kire jön el a szenvedés, 
ami megbecsteleníti őt, és ki az, ki hazug. Figyeljetek! Én is veletek figyelek!” 

94. Mikor eljött parancsolásunk, megmenekítettük Shu’eybet és azokat, kik vele hittek, a Mi kegyelmünk 
által. Földindulás sújtott le azokra, kik bűnbe estek, és a reggel őket az otthonaikban kiterülve találta, – 

95. Mintha nem is lakoztak volna benne. El, messze Mediantól, ahogy el Thamudtól! 
96. Elküldtük Mózest az Áyáinkkal és megnyilvánító hatalommal, – 
97. A Fáraóhoz és főembereihez, de ők a Fáraó parancsát követték. A Fáraó parancsa nem vezetett jóra. 
98. Ő népe előtt megy majd a Feltámadás Napján, elvezeti őket a Pokolba, (mintha) az itatóhely lenne. 

Nyomorúságos itató és itatóhely! 
99. Átok követi őket ebben (az életben) és a Feltámadás Napján. Nyomorúságos adomány és adományozott! 

100. Ezek a települések hírei, miket Mi elbeszélünk neked (ó, Mohammed). Köztük, mi fennmaradt, s köztük, 
mi learatott. 

101. Nem Mi vittük őket bűnbe, hanem magukat kárhoztak el. Semmit nem segítettek rajtuk isteneik, miket 
Allahon kívül szólítottak, mikor eljött Urad parancsolása. Nem gyarapították őket mással, mint 
elkárhozással. 

102. Ekképpen sújt le Urad, mikor lesújt a településre, ha az elkárhozott. Mert bizony sújtása fájdalmas, erős. 
103. Ebben van a Jel annak, ki féli a Túlvilág büntetését. Ez lesz az emberek Gyülekezésének Napja, ez lesz a 

Tanúságtétel Napja. 
104. Nem késleltetjük azt, csupán a kijelölt ideig. 
105. Eljön a Nap, s nem szólal meg a lélek, csak az Ő engedelmével. Köztük ki nyomorult s ki boldog. 
106. Kik nyomorultak, a Pokolban lesznek. Nem (vár rájuk más), mint sóhaj és zokogás. 
107. Ebben ők mindörökkön lesznek, míg az Egek és a Föld állnak, hacsak Urad mást nem akar. Mert bizony 

Urad véghezviszi azt, amit Ő akar. 
108. De viszont azok, kik boldogok, az Égi Kertben, s ebben ők mindörökkön lesznek, míg az Egek és a Föld 

állnak, hacsak Urad mást nem akar. Kimeríthetetlen adomány. 
109. Ne legyen kétséged afelől, hogy ezek mihez imádkoznak. Nem imádkoznak máshoz, mint mihez atyáik 

imádkoztak azelőtt. Mi hiánytalanul viszonozzuk nekik járandóságukat. 
110. Megadtuk Mózesnek a Könyvet, miben összekülönböztek. Ha ezt nem előzte volna meg Urad Szava, 

elrendeltetett volna dolguk, de ők efelől gyanakvón kétkednek. 
111. Mert bizony mindegyiknek viszonozza Urad tetteiket, mert Ő Értesült arról, mit tesznek. 
112. Tarts ki, ahogy elrendeltetett neked és (azoknak), kik veled fogadnak bűnbánatot. Ne térjetek le! Mert 

bizony Ő látója annak, mit tesztek. 
113. Ne hajoljatok azok felé, kik bűnbe estek, mert a Pokol sújt le rátok. Nincs számotokra Allahon kívül (más) 

Oltalmazó, és nem fogják (mások) pártotokat. 
114. Állj fel imára a nap két végén és az éj közeledtével. Mert bizony a jótétemények elűzik a rosszakat. Legyen 

ez emlékeztető azoknak, kik magukba szállnak. 
115. Légy állhatatos! Mert bizony Allah nem vesztegeti el a jótevők bérét. 
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116. Miért nem voltak a nemzedékek közt előttetek olyanok, kikben maradandó józanság lett volna, és véget 
vetettek volna a rontásnak a Földön? Csak keveseket menekítettünk meg közülük! Akik bűnbe estek, azt 
követték, miben gyönyörüket lelték, és gaztevők lettek. 

117. Urad nem azon volt, hogy elpusztítsa a települést egy bűn miatt, ha lakói (egyébként) jótét lelkek voltak. 
118. Ha Urad akarná, egy Ummává tenné meg az embereket, de ők akkor is összekülönböznének, 
119. Csak azok nem, kiket Urad kegyelmében részesített. Ezért teremtette őket. Bevégeztetett Urad Szava: 

„Bizony, megtöltöm a Poklot Dzsinnekkel és emberekkel mind!” 
120. Mindent elbeszélünk neked a Próféták híreiből, hogy megszilárdítsuk vele szívedet. Ezekben jön el az 

Igazság, Intés és Üzenet a hívőknek. 
121. Mondd azoknak, kik nem hisznek: „Cselekedjetek lehetőségetek szerint, mi is (így) teszünk.” 
122. „Várjatok, mi is várunk!” 
123. Allahé az Egek és a Föld Láthatatlan (világa), Hozzá térnek meg a dolgok mind. Imádkozz Hozzá, és 

hagyatkozz Rá! Allah számára nem ismeretlen az, mit tesztek. 
 
 

12. Juszuf – József 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Ra. Ezek a megnyilvánító Könyv Áyái, – 
2. Mit Arab Koránként nyilatkoztattuk ki, hátha tán feléritek. 
3. Elbeszéljük neked (ó, Mohammed) a legszebb történeteket, miáltal ezt a Koránt sugalljuk neked, s te 

ezelőtt tudatlan voltál. 
4. Mikor József így szólt atyjához: „Ó, atyám! Láttam tizenegy csillagot, a Napot és a Holdat, mind láttam 

előttem leborulni.” 
5. Mondta: „Ó, fiam! Ne beszélj látomásodról testvéreidnek, nehogy csalárd tervet szőjenek ellened. Mert 

bizony a Sátán az embernek valóságos ellensége.” 
6. „Ekképpen választ ki Urad, hogy megtanítsa neked értelmezni a történéseket, majd beteljesítse rajtad 

és Jákob Nemzetségén azt, amit beteljesített előtted atyáidon, Ábrahámon és Izsákon. Mert bizony Urad 
a Mindentudó, a Bölcs.” 

7. Mert József és testvérei Jelek az (azt) fürkészőknek. 
8. Mikor mondták: „Bizony, József és testvére kedvesebb atyánknak, mint mi, akik erős csapat vagyunk. 

Atyánk nyilvánvaló tévelygésben van.” 
9. „Öljétek meg Józsefet, vagy hajtsátok el egy (ismeretlen) Földre, hogy atyátok figyelme rátok terelődjön, 

s ezután jók lehessetek.” 
10. Mondta egy közülük: „Ne öljétek meg Józsefet, de ha mégis tesztek (valamit), akkor vessétek őt a kút 

mélyére. Majd egy karaván összeszedi őt.” 
11. Mondták: „Ó, atyánk! Miért nem bízod ránk Józsefet, hiszen mi jóakarók vagyunk!” 
12. „Küldd el őt velünk holnap, hogy örömét lelje, játsszon, és mi rá vigyázunk.” 
13. Mondta (Jákob): „Bizony elszomorít engem, hogy elmentek vele, és félek, hogy felfalja őt a farkas, míg 

ti nem törődtök vele” 
14. Mondták: „Ha fel akarná falni őt a farkas, hát mi erős csapat vagyunk, és (inkább) magunk vesznénk 

oda.” 
15. Mikor elvitték magukkal megegyeztek, hogy bevetik őt a kút mélyére. Mi sugallatot küldtünk rá: „Bizony, 

ki fogod egy napon hirdetni nekik e dolgukat, míg ők nem fogják érzékelni (ki is vagy).” 
16. Az este sírva jöttek el atyjukhoz. 
17. Mondták: „Ó, atyánk! Versengeni mentünk, Józsefet hátrahagytuk dolgainkkal, és felfalta őt a farkas. De 

te nem hiszel nekünk, még ha igazat is mondunk.” 
18. Elhozták ingét a hamis vérrel. Mondta: „Mi több! Ti magatok hordtátok össze ezt a dolgot. De a türelem 

szép. Allah az, Ki menedéket nyújt mindattól, mit elmondotok.” 
19. Jött a karaván, és elküldték vízvevőjüket, ki megmerítette merítőjét. Mondta: „Ej! Örömhír! Egy 

gyermek!” Titkon árunak tekintették őt. Allah a Legjobb Tudója annak, mit tesznek. 
20. (A testvérek) nyomorult áron szabadultak meg tőle, pár Dirhamért. Olcsón vesztegették el. 
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21. Aki megvette őt Egyiptomban, így szólt asszonyához: „Becsüld meg ittlétét, mert meglehet, hogy 
hasznunkra lesz, vagy fiunknak vesszük őt.” Ekképpen helyeztük el Józsefet a Földön, hogy 
megtaníthassuk őt a történések értelmezésére. Allah Felügyelete alatt tartja azt, mit elrendel, de a 
legtöbb ember nem tudja. 

22. Mikor József elérte teljességét (férfivá lett), Mi megadtuk neki a bölcsességet és tudást. Ekképpen 
jutalmazzuk a jótét lelkeket. 

23. Kifordította őt magából (csábította) a nő, kinek ő (József) a házában volt. Rázárta az ajtókat, és mondta: 
„Rajta hát!” Mondta (József): „Allahban keresek menedéket! (Férjed) az én uram széppé tette ittlétem! 
Nem boldogulnak a bűnösök.” 

24. A (nő) megkívánta őt, és ő is megkívánta volna a nőt, ha nem látta volna meg Ura bizonyságát. Ekképpen 
(rendeltük), hogy letérítsük róla a rosszat és ledérséget. Mert ő a Mi odaadó szolgálónk. 

25. Versengtek ők ketten az ajtóig, s a nő elszakította az ő (József) ingét a hátán. Szembetalálkoztak a nő 
urával az ajtóban. Mondta (a nő): „Mi más büntetése lehet annak, ki meg akarja rontani családodat, mint 
börtön vagy fájdalmas szenvedés?” 

26. Mondta: „Ő (a nő) fordított ki magamból (csábított).” Egy tanú háza népéből (azt) vallotta, ha inge elöl 
szakadt el, a nő mond igazat, és ő (József) hazug.” 

27. „De ha inge hátul szakadt el, a nő hazudott, és ő (József) igazat mond.” 
28. Mikor meglátta ingét, hogy az hátul szakadt el, mondta (a férj): „Mert bizony ilyen a ti fondorlatotok 

(nők)! A (nők) fondorlata hatalmas!” 
29. „Ó, József, tekints el ettől! (Ó, asszony), könyörögj bűnbocsánatért vétked miatt, mert bizony te vagy a 

hibás!” 
30. A városban a nők így szóltak: „A (nagy) Aziz asszonya kifordította önmagából (elcsábította) ifjú 

szolgálóját, ő meg szerelemre gyújtotta őt (a nőt). Bizony, mi valóságos tévelyedésben látjuk őt (a nőt).” 
31. Mikor (a nő) meghallotta csalárdságukat, elküldött értük, és lakomát készített nekik. Mindegyiknek adott 

egy kést. Mondta (Józsefnek): „Gyere ki hozzájuk!” Mikor meglátták őt, magasztalták, és megvágták 
kezeiket. Mondták: „Allah óvjon meg minket! Ez nem halandó! Mert bizony ez nemes Angyal!” 

32. Mondta (a nő): „Ez hát az (a férfi), kivel engem szóba hoztatok. Kifordítottam önmagából (elcsábítottam), 
de ő megtartóztatta magát. És most, ha nem teszi meg azt, ami parancsolva van neki, bizony börtönbe 
véttetik, és a hitványak közt lesz.” 

33. Mondta (József): „Uram! A börtönt jobban szeretném annál, mint mire hívnak. Ha Te nem hárítod el 
rólam fortélyukat, feléjük hajlok, és a tudatlanok közt leszek. 

34. Válaszolt neki Ura, és elhárította róla fortélyaikat. Mert bizony Ő a Meghallgató, a Mindentudó. 
35. Majd felötlött bennük, miután látták az Áyákat, hogy bebörtönzik egy ideig. 
36. Két ifjú is vele ment a börtönbe. Így szólt az egyik: „Láttam (álmomban), hogy préselem a bort (bornak 

valót).” Mondta a másik: „Láttam (álmomban), hogy fejemen kenyeret hordok, miből madár eszik. 
Beszéld el, mi ennek jelentése, mert mi téged jóravalónak látunk.” 

37. Mondta: „Mielőtt még ételt kapnátok, mivel ellátnak titeket, s az ideérne hozzátok, kihirdetem nektek 
ennek jelentését. Ez abból van, mire Uram tanított. Elhagytam a népet, kik nem hitték Allahot, és a 
Túlvilágot tagadták.” 

38. „Követtem atyáim útját, Ábrahámét, Izsákét és Jákobét. Soha nem állítottunk Allahnak társat, 
egyáltalán! Ez Allah kiváltságából fakad, mit ránk és az emberekre áraszt, de a legtöbb ember nem ad 
hálát.” 

39. „Ó, börtöntársaim! Az összekülönböző urak jobbak-e, vagy az Egy Isten, az Abszolút?” 
40. „Ha nem Hozzá, akkor csak nevekhez imádkoztok, mi neveket ti adtatok és atyáitok! Nem bocsátott le 

Allah ezeknek hatalmat! Az Ítélet csak Allahé. Elrendelte, hogy ne imádkozzatok máshoz, csak Hozzá. Ez 
az Egyenes Hitvallás, de a legtöbb ember nem tudja.” 

41. „Ó, börtöntársaim! Egyiketek borral fogja itatni urát, de a másikat keresztre feszítik, és madarak fognak 
a fejéről enni. Elrendeltetett a dolog, amiről kérdeztetek.” 

42. Mondta (József) annak, kiről úgy vélte, hogy meg fog menekülni kettejük közül: „Említs meg majd 
uradnak!” De a Sátán elfeledtette vele, hogy megemlítse őt (Józsefet) urának. És József még évekig 
börtönben maradt. 
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43. (Egyiptom) királya így szólt: „Láttam (álmomban) hét hízott tehenet, melyeket hét sovány felfalt. Hét 
zöld kalászt és másik hét szárazat. Ó, főemberek! Fejtsétek meg, mi áll látomásomban, ha a látomások 
értelmezői vagytok!” 

44. Mondták: „Kusza álmok! Nem vagyunk az álmok értelmezésében jártasak!” 
45. Mondta az, amelyik kettejük közül megmenekült, és jó idő elteltével emlékezett rá: „Elmondom nektek 

értelmét, hát küldjetek el!” 
46. „Ó, József! Ó, te Igazmondó! Fejtsd ki, mi az a hét hízott tehén, ami felfal hét soványat, és hét zöld kalász, 

a másik meg hét száraz? Vissza kell térnem az emberekhez, hogy talán megtudják.” 
47. Mondta (József): „Vessetek hét évig szorgalmasan, és mit learattok, hagyjátok kalászában, csak azt a 

keveset nem, amit megesztek.” 
48. „Majd ezután jön hét szűk esztendő, ami feléli azt, mit erre előkészítettetek, csak azt a keveset nem, mit 

elraktároztok.” 
49. „Majd jön ezután egy év, benne bőséges esővel az embereknek, mikor préselhetnek (bort, olajat).” 
50. Mondta a király: „Hozzátok elém!” Mikor a küldött eljött hozzá, (József) mondta: „Menj vissza uradhoz, 

és kérdezd őt, mi lett az asszonyokkal, akik megvágták kezeiket? Mert bizony az én Uram Ismerője 
fortélyaiknak.” 

51. Így szólt (a király az asszonyokhoz): „Mi vitt rá titeket arra, hogy Józsefet kiforgassátok magából 
(elcsábítsátok)?” Mondták (az asszonyok): „Óvjon meg minket Allah! Nem tudunk felhozni ellene semmi 
rosszat!” Aziz asszonya így szólt: „Most derüljön ki az igazság: én forgattam ki magából (csábítottam el) 
őt, és ő bizony Igaz!” 

52. „Ez hát, hogy megtudja: nem hagyom őt cserben távollétében, és Allah nem vezeti az árulók 
cselszövését.” 

53. „Nem mentem ki magam: a lélek hajlamos a rosszra, míg Uram kegyelme el nem jön. Mert bizony Uram 
a Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 

54. Mondta a király: „Hozzátok elém! Magam mellé veszem!” Mikor beszélt vele, mondta: „Bizony, ma 
színünk előtt biztos poszton állsz.” 

55. Mondta (József): „Tegyél meg engem a Földek tárházai fölé, miket jártassággal megőrzök.” 
56. Ekképpen alapoztuk meg Józsefet a Földön, amivel azt tett, amit akart. Azt részesítjük kegyelmünkben, 

akit Mi akarunk, és nem vesztegetjük el a jóravalók bérét. 
57. De a Túlvilág bére jobb azoknak, kik hisznek és őrizkednek. 
58. Eljöttek József testvérei, s elé járultak. Ő felismerte őket, de ők őt nem ismerték fel. 
59. Mikor felszerelte őket ellátmányukkal, mondta: „Hozzátok el nekem fivéreteket atyátoktól. Nem látjátok 

tán, hogy jól feltöltöm a mértéket, és a legjobb vendéglátó vagyok?” 
60. „Ha nem hozzátok el őt, akkor nem jár nektek tőlem adag, és ne közeledjetek felém.” 
61. Mondták: „El próbáljuk nyerni őt atyjától, és mi ezt megtesszük!” 
62. Mondta (József) a szolgájának: „Tegyétek portékáikat nyeregtáskáikba, hogy csak akkor vegyék észre 

azokat, amikor visszatértek családjaikhoz, talán így visszajönnek.” 
63. Mikor visszatértek atyjukhoz, mondták: „Ó, atyánk! Meg fogják tagadni tőlünk az adagot. Küldd el velünk 

fivérünket, hogy kimérjék nekünk (az adagot), és mi vigyázni fogunk rá.” 
64. Mondta: „Úgy bízzam-e őt rátok, ahogy fivérét bíztam rátok azelőtt? Allah a Legjobb Megőrző, és Ő a 

kegyelmet osztók Legkegyelmesebbje!” 
65. Mikor kinyitották csomagjaikat megtalálták portékáikat, miket visszakaptak. Mondták: „Ó, atyánk! Mi 

(többet) kívánhatunk? Ezek itt portékáink, miket visszakaptunk, hogy ellássuk családjainkat. Vigyázunk 
fivérünkre, és egy málhástevényivel növeljük az adagot. Ez az adag könnyen jön.” 

66. Mondta (Jákob): „Soha nem küldöm veletek fivéreteket, míg meg nem esküsztök Allahra, hogy 
visszahozzátok őt, hacsak nem vagytok akadályoztatva.” Mikor megesküdtek, mondta: „Allah legyen 
Őrizője annak, mint mondunk.” 

67. Mondta: „Ó, fiaim! Ne egy kapun menjetek be, hanem térjetek be különböző kapukon. Allahhal szemben 
semmi nem használ nektek. Az Ítélet csak Allahé. Rá hagyatkoztam, és Rá hagyatkoznak azok, kik Benne 
bíznak.” 

68. Mikor bementek, ahogy apjuk parancsolta nekik, nem használt nekik Allahhal szemben semmi. Ez nem 
volt más, mint Jákob lelke szerinti szükség, mit elrendelt. Mert ő birtokában volt a tudásnak, mit Mi 
megtanítottunk neki, de a legtöbb ember nem tud. 
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69. Mikor betértek Józsefhez, ő magához vonta fivérét (Benjámint), mondta: „Én a fivéred vagyok, és ne 
keseregj azon, mit tettek.” 

70. Mikor előkészítette málhájukat, az ivókupát fivére (Benjámin) nyeregtáskájába tette, majd kiáltott a 
kikiáltó: „Ó, ti tevehajcsárok! Bizony, ti tolvajok vagytok!” 

71. Mondták, és feléjük fordultak: „Mit kerestek?” 
72. Mondták: „Nem találjuk a király serlegét. Aki elhozza, annak egy tevényi málha jár, ezért én (József) 

kezeskedem.” 
73. Mondták (a testvérek): „Allahra! Nem rontani jöttünk erre a Földre, és nem vagyunk tolvajok!” 
74. Mondták (az Egyiptomiak): „Mi büntetése ennek, ha bizony hazugok vagytok?” 
75. Mondták: „Büntetése annak, kinek nyeregtáskájában megtalálják, hát legyen ő maga a büntetés. 

Ekképpen adunk viszonzást a bűnösöknek.” 
76. Hozzálátott poggyászukhoz, fivére poggyásza előtt, majd elővette azt fivére poggyászából. Ekképpen 

szőttünk tervet Józsefnek. Nem tudta volna a király törvénye szerint magához venni fivérét, ha Allah nem 
így akarta volna. Mi fokozatokkal emeljük azt, kit mi akarunk, Minden tudós felett áll a Mindenek Tudója. 

77. Mondták: „Ha lop, hát volt egy bátyja előtte, az is lopott.” Magában rejtette ezt József, nem fedte fel azt 
nekik. Mondta: „Rossz úton jártok! Allah a Legjobb Tudója annak, mit kijelentetek.” 

78. Mondták: „Ó, Aziz! Az ő atyja aggastyán, végy helyébe egy másikat közülünk. Mi jóravalónak látunk.” 
79. Mondta: „Allah óvjon, hogy ne azt büntessük, kinél megtaláltuk tulajdonunkat. Mert különben, bűnösök 

lennénk.” 
80. Mikor reményüket vesztették felőle, értekeztek maguk közt. A legnagyobb közülük így szólt: „Nem 

tudjátok-e, hogy atyátok Allahra megesketett titeket azelőtt, és miként buktatok el József dolgában? 
Nem hagyom el ezt a Földet addig, míg atyám azt nem engedi, vagy Allah nem parancsolja azt. Ő a Bírák 
Legjobbika.” 

81. Térjetek vissza atyátokhoz, és mondjátok: „Ó, atyánk! Fiad lopott! Nem teszünk másra vallomást, csak 
arra, mit tudunk, és a Láthatatlannal szemben védtelenek voltunk!” 

82. „Kérdezd a települést, ahol voltunk, a karavánt mivel visszatértünk, hogy igazat szólunk.” 
83. Mondta (Jákob): „Kiötlöttetek magatoknak valamit. De a türelem szép. Meglehet, hogy Allah elhozza 

nekem mindkettőt. Mert bizony Ő a Mindentudó, a Bölcs.” 
84. Elfordult tőlük, és mondta: „Mily hatalmas a bánatom Józsefért!” Kifehéredtek szemei a keserűségtől, 

és búskomor lett. 
85. Mondták: „Allahra! Nem szűnsz meg Józsefre emlékezni, míg meg nem rokkansz, vagy bele nem 

pusztulsz.” 
86. Mondta: „Allahnak panaszolom el aggodalmamat és bánatomat. Én tudom Allahtól azt, amit ti nem 

tudtok.” 
87. „Ó, fiaim! Menjetek, tudakozódjatok József és fivére felől. Ne adjátok fel hiteteket Allah Irgalmában. 

Mert bizony nem adja fel hitét más Allah Irgalmában, csak a hitetlenek népe.” 
88. Mikor (József) elé járultak, mondták: „Ó, Aziz! Ártás ért minket és családunkat. Szegényes portékával 

jöttünk, de töltsd meg jól a mértéket nekünk, légy nagylelkű felénk: Mert bizony Allah viszonozást ad a 
nagylelkűeknek.” 

89. Mondta: „Tudjátok-e mit tettetek Józseffel és testvérével, majd erről ti tudomást sem vettetek?” 
90. Mondták: „Te vagy valóban József?” Mondta: „József vagyok, és ez itt a testvérem. Allah kegyet 

gyakorolt felettünk. Mert bizony ki őrizkedik és türelmes, hát Allah nem vesztegeti el a jóravalók bérét.” 
91. Mondták: „Allahra! Allah kiváltságban részesített téged felettünk, és mi vétkesek voltunk.” 
92. Mondta: „Ne érjen ma titeket szemrehányás. Allah megbocsájt nektek. Ő a Kegyelmesek 

Legkegyelmesebbje.” 
93. „Menjetek el ezzel az ingemmel, hajítsátok azt atyám arcába, és visszatér látása. Hozzátok el 

családotokat mind.” 
94. Mikor elindult a karaván (Egyiptomból), így szólt atyjuk: „József illatát érzem, még ha tébolyultnak is 

mondotok.” 
95. Mondták: „Allahra! Te a régi tévelygésedben vagy.” 
96. Mikor az örömhír hordozója jött, arcába hajította (az inget), és visszatért látása. Mondta: „Nem 

mondtam-e nektek, hogy én tudom Allahtól azt, amit ti nem tudtok?” 
97. Mondták: „Ó, atyánk! Bocsájtsd meg nekünk bűneinket, mert mi vétkesek vagyunk.” 
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98. Mondta: „Kérni fogom számotokra Uram megbocsájtását, mert Ő a Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 
99. Mikor József elé járultak, elhelyezte magához szüleit, és mondta: „Térjetek be Egyiptomba Allah 

akaratával biztonságban.” 
100. Szüleit (a méltóság) trónjára emelte. Levetették magukat, leborultak előtte (mind). Mondta: „Ó, atyám! 

Ez hát értelmezése látomásomnak azelőtt! Allah valóra váltotta azt. Jót tett velem, mikor kiszabadított 
a börtönből, és elhozott titeket a pusztaságból, miután a Sátán viszályt szított köztem és testvéreim közt. 
Mert bizony Uram Kedves ahhoz, kihez Ő akar, Ő a Mindentudó, a Bölcs.” 

101. „Uram! Adtál nekem a hatalomból, és megtanítottad nekem a történések értelmezését. Ó, Egek és Föld 
Elindítója! Te vagy Oltalmazóm az Evilágon és a Túlvilágon. Muszlimként (alávetettként) vedd Magadhoz 
lelkem, és egyesíts a jóravalókkal.” 

102. Ez a Láthatatlan (Világ) híreiből való, miket neked sugallunk (ó, Mohammed). Nem voltál köztük, mikor 
megegyeztek dolgaikban és cselt szőttek. 

103. Még ha mindent megteszel, akkor sem fog a legtöbb ember hinni, 
104. Ne kérj tőlük ezért viszonzást. Ez nem több, mint Üzenet a teremtményeknek. 
105. Az Egek és a Föld Jelei közül hány mellett mennek el? Még (arcukat is) elfordítják attól! 
106. Legtöbbjük nem hisz Allahban, és társat állítanak Neki! 
107. Biztonságban érzik-e magukat, ha rájuk telepszik Allah büntetésének homálya, vagy váratlanul eljön 

rájuk az Óra, mit ők nem érzékelnek? 
108. Mondd: „Ez az én utam. Én Allahhoz hívok tisztánlátással (Baszíra), és azok is, kik követnek. Legyen 

Magasságos Allah! Én nem vagyok bálványimádó!” 
109. Nem küldtük előtted mást, csak férfiakat, kiknek sugalltunk. (Emberek ők), a települések népeiből. Nem 

ezen a Földön járnak-e, és látják mi lett beteljesülése azoknak, kik előttük voltak? Mert bizony otthonnak 
a Túlvilág jobb azoknak, kik őrizkednek. Hát nem éritek fel? 

110. Míg el nem vesztik reményüket a Próféták, és úgy vélik majd, hogy hazugnak tartják őket. Akkor eljön 
hozzájuk pártfogásunk, és megmenekítjük azt, kit Mi akarunk. Nem térhet ki kárhozatunk elől a bűnösök 
népe. 

111. Történetükben ott a tanulság az értők számára. Elbeszélésünk nem kitalált, hanem megerősítése annak, 
ami előtte volt, minden dolog részletezése és Útmutatás, Kegyelem a hívők népének. 

 
 

13. Ar-Rad – Mennydörgés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif, Lám. Mim. Ra. Ezek a Könyv Áyái. Mi neked kinyilatkoztatott Uradtól, Igaz, de legtöbb ember nem 

hisz. 
2. Allah az, Ki az Egeket olyan pillérek nélkül emelte (a magasba), miket látnátok, majd elhelyezkedett a 

Trónon. Maga alá rendelte a Napot és a Holdat. Minden egy meghatározott ideig fut. Elrendeli a 
dolgokat, részletezi az Áyákat, hátha a találkozóban Uratokkal bizonyosak lesztek. 

3. Ő az, Ki a Földet kiterjesztette, megvetette azon a Hegyeket, folyókat, s lehelyezett mindenféle 
gyümölcsből kettőt-kettőt. Az éj homályával borítja be a nappalt. Mert bizony ebben vannak az Áyák a 
népnek, kik elgondolkodnak. 

4. A Földön (egymást követik) a szomszédos sávok, szőlőskertek, termények, datolyapálmák egyazon tőből 
vagy különböző tövekből, miket egy vízzel öntöznek. Néhányat étekként, a többinél jobban kedvelünk. 
Mert bizony ezekben vannak az Áyák a népnek, kik felfogják. 

5. Ha csodálkozni (akarsz), hát csodálkozz el beszédükön: „Ha porból vagyunk, valóban újjá leszünk 
teremtve?” Ezek ők, kik tagadják Urukat, ezek ők, kiknek nyakában iga van, ezek ők, a Pokol gazdái, 
miben ők mindörökkön lesznek. 

6. Sürgetik tőled a rosszat a jó előtt, miközben letűntek előttük a példák. Mert bizony Urad Megbocsájtó 
az emberek bűne fölött, és Urad Szigorú büntető. 

7. Mondják a hitetlenek: „Miért nem nyilatkoztatott ki rá Áya Urától?” Te figyelmeztető vagy, minden 
ember számára útmutató. 

8. Allah tudja, mit hordoz minden női nem, mennyivel előbb vagy később érnek meg a méhek. Nála minden 
dolognak szabott mértéke van. 
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9. Tudója a Láthatatlannak és a Láthatónak, a Nagy, a Magasságos! 
10. (Neki) mindegy, hogy valaki köztetek eltitkolja beszédét, vagy nyilvánosságra hozza azt, ki az, ki az éjben 

elrejtőzik, vagy nappal szabadon jár-kel. 
11. Az ilyen előtt és után (Angyalok) sora áll, kik Allah parancsolásából őt védik. Mert Allah nem változtatja 

meg a népet addig, míg ők maguk nem változnak meg. Ha Allah csapást akar mérni a népre, nincs, ki azt 
elhárítaná, és nem találnak Rajta kívül Oltalmazót. 

12. Ő az, Ki félelemmel, sóváran láttatja veletek a villámot, és felépíti a nehéz fellegeket. 
13. A mennydörgés az Ő Dicsőségét zengi. (Ezt teszik) az Angyalok is áhítattal Felé. Ő küldi a villámot, hogy 

arra sújtson le általa, kire Ő akar. Ezek meg Allahon vitatkoznak, az Ő tomboló Erején! 
14. Neki szól az Igaz fohász. Kik Rajta kívül szólítanak meg (bálványokat), azok nem adnak nekik választ 

egyáltalán. Mint ki kezeit a víz felé nyújtja, hogy szájához emelje, de azt nem éri el. A hitetlenek imája 
nem más, mint tévelygés. 

15. Allahnak borul le minden, mi az Egeken és a Földön, engedelmesen vagy kelletlenül. (Így tesznek) 
árnyékaik is reggel és este. 

16. Mondd: „Ki az Egek és a Föld Ura?” Mondd: „Allah!” Mondd: „Rajta kívül tesztek-e meg magatoknak 
oltalmazókat, mik maguknak sem tudnak használni, se ártani?” Mondd: „Egyenlő-e a vak és a látó? 
Egyenlő-e a sötétség a világossággal? Vagy tán Allahnak olyan bálványokat állítanak, kik teremtenek, 
ahogy Ő teremt, és teremtésük hasonló?” Mondd: „Allah teremt mindent, Ő az Egyetlen, a Korlátok 
Nélküli!” 

17. Ő küld le vizet az Égből, és megáradnak a völgyek mértékük szerint. Magukkal sodorják a felgyülemlő 
habot, miből tűzön hevítve kinyerik ékeiket vagy eszközeiket, ami ilyen habból van. Ekképpen vet 
(példát) Allah, hogy megmutassa a valót és valótlant. Majd a hab továbbmegy, és salak lesz. Ami hasznos 
az embereknek, a Földben marad. Ekképpen vet Allah példát. 

18. Azoknak, kik Uruknak választ adnak, szép jár. Azok, kik nem adnak választ Neki, ha övék lenne minden, 
mi az Egeken és Földön van és még egyszer annyi, hogy meg tudják váltani magukat általa, hát ezeknek 
számvetése lesújtó, hajlékuk a Pokol, mi nyomorúságos szállás. 

19. Az, ki tudja, hogy mi kinyilatkoztatott neked Uradtól Igaz, olyan-e, mint a vak? Mert bizony magukba 
szállnak azok, kik értenek, – 

20. Kik hűek Allahhal kötött egyezségükhöz, és nem szegik meg a szövetséget. 
21. Kik hozzásegítik Allah elrendelését, hogy az beteljesedjen, félik Urukat, és rettegnek a becstelen 

számvetéstől. 
22. Kik állhatatosak, vágyják Uruk Színét, imára állnak, áldoznak a gondviselésből, mit juttatunk nekik, 

titokban vagy nyíltan, kikben felülkerekedik a jó a rosszon, ezeké az Otthon beteljesülése, – 
23. Édeni Kertekbe térnek be ők és kik jóravalók voltak, atyáik, hitveseik és utódaik közül. Angyalok jönnek 

hozzájuk minden kapun. 
24. „Béke legyen veletek, miáltal állhatatosak voltatok! Gyönyör az Otthon beteljesülése.” 
25. Kik Allah Szövetségét megszegik annak megkötése után, meghiúsítják Allah parancsolásának 

beteljesülését, és megrontanak a Földön, ezek ők, kiknek átok jár, és övék a nyomorúságos otthon. 
26. Allah annak nyújtja le a gondoskodást bőséggel és (szűken) mérve, kinek Ő akarja. Örvendeznek az Evilági 

Életben, de mi az evilági Élet a Túlvilághoz képest! 
27. Így szólnak azok, kik tagadnak: „Miért nem nyilatkoztatik ki rá Áya az Urától?” Mondd: „Allah azt viszi 

tévelygésbe, kit Ő akar, és azt vezeti Magához, ki megbánással Felé fordul, –” 
28. „Kik hisznek, s kik szívei megnyugvást lelnek Allahra emlékezve, mert bizony csak Allahra emlékezve 

lelnek nyugalmat a szívek!” 
29. „Kik hisznek, jókat cselekszenek, hát övék a gyönyör és az üdvös megtérés.” 
30. Ekképpen küldtünk el téged (ó, Mohammed) a néphez, kik előtt más népek tűntek le, hogy olvasd nekik 

azt, mit rád sugalltunk, míg ők tagadják Őt, a Kegyelmest! Mondd: „Ő az én Uram! Nincs Rajta kívül más 
Isten, csak Ő. Rá hagyatkoztam, és Felé fordulok megbánással.” 

31. Ha van Korán, mi mozgásba hozná a Hegyeket, széthasítaná a Földet, beszélnének általa a halottak, 
(akkor ez az!). Mi több! Minden parancsolás Allahé. Nem tudják-e azok, kik hisznek, hogy ha Allah akarná, 
az embereket vezetné mind? Kik tagadnak, mindig visszaüt rájuk a szörnyűség, mit tettek, vagy otthonaik 
közelében leselkedik rájuk az, míg Allah ígérete valóra nem válik. Mert bizony Allah nem szegi meg 
ígéretét. 
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32. Megcsúfolták a Prófétákat előtted, de Én haladékot adtam azoknak, kik tagadtak, majd lesújtottam 
rájuk. Micsoda elégtétel volt! 

33. Olyan-e az, Ki minden lélek mellett áll, (és tudja) mit nyert el, (mint bárki más)? Bálványokat állítanak 
Allahnak! Mondd: „Adjatok nekik nevet! Vagy kihirdettek-e Neki olyat, miről Ő nem tud a Földön, vagy 
mik felszínes szavak?” Mi több! Feldíszített azoknak színlelése, kik tagadnak, és akadályoznak Allah útján. 
Akit Allah tévelygésbe visz, nincs számára vezető. 

34. Övék az Evilági élet büntetése, de a Túlvilág büntetése kegyetlenebb. Nincs, ki megóvná őket Allahtól. 
35. A Kert példázata, mi az őrizkedőknek ígért, ilyen: alatta folyók futnak, étke és árnyéka örökké tartó. Ez 

beteljesülése azoknak, kik őrizkednek, míg a hitetlenek beteljesülése a Pokol. 
36. Akiknek már megadtuk a Könyvet, örvendeznek azért, mi neked kinyilatkoztatott. Vannak a szekták közt 

olyanok, kik egy részét tagadják. Mondd: „Arra rendeltettem, hogy Allahhoz imádkozzam, és ne állítsak 
Neki társakat. Hozzá fohászkodom, és Hozzá térek meg.” 

37. Ekképpen bocsátottuk le neki ezt Arab bölcseletként. Ha követed óhajaikat, miután eljött neked a 
tudásból, nem lesz Allahon kívül Oltalmazód, sem Védelmeződ. 

38. Elküldtük Prófétáinkat előtted, és megtettünk nekik hitveseket, sarjakat. Nem hozhatott el egy Próféta 
sem Allah engedelme nélkül bizonyságot. Minden időszaknak meg van a Könyve. 

39. Allah azt töröl el és erősít meg, amit Ő akar. A Könyvek Anyja Nála van. 
40. Hogy mit láttatunk meg veled abból, mit megígértünk nekik (míg élsz), vagy Magunkhoz vesszük lelkedet 

(mielőtt beteljesedik a kinyilatkoztatás), hát a te dolgod az Üzenet továbbítása, a Miénk a számvetés. 
41. Nem látják-e, hogy szélei felől szűkítjük a rájuk eső Földet? Ha Allah elrendel valamit, nincs, ki 

Elrendelésének útjába állhat. Ő a Gyors Számvető. 
42. Tervet szőttek azok, kik előttük voltak, de Allahé az összes mesterterv. Tudja, mit nyer el minden lélek, 

és megismeri majd a hitetlen az otthon beteljesülését!” 
43. Mondják azok, kik tagadnak: „Te nem vagy Próféta!” Mondd: „Elég nekem Allah, Kinél az Írás tudása, 

Tanúságtevőnek közöttem és közöttetek.” 
 
 

14. Ibrahim – Ábrahám 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Ra. Könyv, mit lebocsátottunk neked, hogy kivezesd az embereket a sötétségből a 

világosságba, Uruk engedelmével, a Nagyszerű és Áldott Ösvényre. 
2. Allah az, Kié minden, mi az Egeken és Földön van! Jaj, a hitetleneknek a szörnyű büntetés miatt! 
3. Kik az Evilági életet jobban szeretik a Túlvilágnál, akadályoznak Allah útján, tekervényesnek kívánva azt, 

azok messzi tévelygésben vannak. 
4. Nem másképp, csak népe nyelvén küldtünk el a Prófétát, hogy kinyilvánítson nekik. Allah azt hagyja 

tévelygésben, kit Ő akar, és azt vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja). Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
5. Elküldtük Mózest az Áyáinkkal, hogy: „Vezesd ki néped a sötétségből a világosságba, és emlékeztesd 

őket Allah Napjaira.” Mert bizony ezekben vannak az Áyák minden állhatatosnak és hálásnak. 
6. Mikor mondta Mózes az ő népének: „Emlékezzetek Allah kegyére rátok, ahogy megmenekített titeket a 

Fáraó népétől, kik nyomorúságos szenvedéssel sújtottak titeket. Megölték fiaitokat, és 
megszégyenítették asszonyaitokat. Ebben volt a hatalmas próbatétel Uratoktól.” 

7. Mikor Uratok bejelentette: „Ha hálát adtok, bizony, gyarapítalak titeket, de ha tagadtok, hát büntetésem 
szigorú.” 

8. Mózes így szólt: „Ha tagadtok ti és mind, aki a Földön van, hát Dicsértessék Allah, a Korlátok nélküli!” 
9. Nem jött el tán híre azoknak, kik előttetek voltak? Népe Noénak, Aádnak, Thamudnak és azoknak, kik 

utánuk jöttek? Nem ismeri őket más, csak Allah. Elhozták hozzájuk Prófétáik a bizonyságokat, de 
kezeikkel betapasztották szájaikat, és mondták: „Mert bizony mi megtagadjuk azt, mivel titeket küldtek, 
és ködös kételynek tartjuk azt, mire hívtok minket.” 

10. Prófétáik mondták: „Kétségetek van-e Allahban, Ki az Egek és a Föld elindítója? Hív titeket, hogy 
megbocsájthassa nektek bűneiteket, és visszatartson titeket egy meghatározott ideig!” Mondták: „Ti 
csupán emberek vagytok, mint mi! Le akartok minket téríteni arról, mihez atyáink imádkoztak. Hozzátok 
el nekünk a valóságos hatalmat!” 
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11. Mondták nekik Prófétáik: „Mi csupán emberek vagyunk, mint ti, de Allah annak adja kegyét szolgálói 
közül, kinek Ő akarja. Nem a mi dolgunk, hogy hatalmat hozzunk el nektek, hacsak nem Allah 
engedelmével. Mert Allahra hagyatkozzanak a hívők! 

12. „Nincs rá okunk, hogy ne hagyatkozzunk Allahra. Ő vezet minket utunkon. Mi bizony állhatatosan 
elviseljük azt, hogy bántalmaztok minket. Allahra hagyatkoznak a Rá hagyatkozók.” 

13. Mondták a hitetlenek a Prófétáiknak: „Mi bizony elűzünk titeket Földünkről, vagy visszatértek 
vallásunkba.” De Uruk sugallotta rájuk: „Mert bizony Mi elpusztítjuk a bűnösöket!” 

14. „Megtelepítünk titeket a Földön utánuk. Ez hát (hírem) annak, ki féli Színemet, és féli beígért 
büntetésemet.” 

15. Győzelemért fohászkodtak, de minden konok hatalmasság csalódott. 
16. Az ilyenek mögött ott a Pokol, ahol forró, bűzös vizet kap inni. 
17. Kortyolja azt, de alig tudja nyelni. Minden irányból a halál jön el hozzá, de nem hal meg. Mögötte az 

iszonyú szenvedés. 
18. Akik Urukat tagadják, példázatuk olyan, mint a hamu, mibe viharos napon belekap a szél. Semmi 

hatalmuk nincs afelett, mit elnyertek. Ez hát a messzi tévelygés. 
19. Nem látod-e, hogy Allah teremtette az Egeket és a Földet az Igazzal? Ha akarná, elmozdítana onnan 

titeket, és más teremtményt hozna? 
20. Allah számára ez nem nagy dolog. 
21. Ők mind Allah elé vonulnak, és a gyengék így szólnak azokhoz, kik gőgösködtek: „Mi titeket követtünk. 

Tudtok-e hasznunkra lenni valamennyit is Allah büntetésével szemben?” Mondják: „Ha vezetett volna 
minket Allah, akkor mi is vezettünk volna titeket. Egyre megy, hogy dühöngünk vagy türelmesek 
vagyunk. Nincs számunkra kiút.” 

22. Így szólt a Sátán, mikor elrendeltetett a parancs: „Allah volt az, Ki az Igazat Ígérte nektek. Én (is) Ígértem 
nektek, de megtévesztettelek titeket. Nem volt felettetek hatalmam, csak annyi, hogy hívtalak titeket, 
és ti válaszoltatok nekem. Ne engem hibáztassatok, hanem magatokat hibáztassátok. Nem hallgathatom 
kiáltásotokat, ahogy ti sem halljátok kiáltásomat. Tagadom azt, mivel ti engem társítottatok azelőtt. 
Mert bizony a bűnösöké a fájdalmas szenvedés.” 

23. Bevezetik azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak, s ebben ők Uruk 
engedelmével mindörökkön lesznek. Így üdvözlik egymást: „Békesség!” 

24. Nem látod-e, miként vet Allah példát? Az üdvös szó akár az üdvös fa. Gyökere szilárdan rögzült, és lombja 
az Égig ér. 

25. Gyümölcsét mindenkor meghozza Ura engedelmével. Allah példákat vet az embereknek, hátha tán 
magukba szállnak. 

26. A rossz szó példázata akár a rossz fa, mit tövestől kitéptek a földből. Nincs annak (szilárd) támasza. 
27. Megszilárdítja Allah azokat, kik hisznek, a szóval, mi szilárddá tesz az Evilági életben és a Túlvilágon. Allah 

tévelyedésben hagyja a bűnösöket. Allah azt teszi, mit Ő akar. 
28. Nem láttad-e azokat, kik Allah kegyét tagadásra cserélték, és népüket az elveszés lakába engedték? – 
29. A Pokolba? Azon perzselődnek, nyomorúságos nyughely. 
30. Megtették Allahnak a riválisokat (bálványokat), hogy letérítsenek az Ő útjáról! Mondd: „Élvezzétek (múló 

hatalmatokat)! Mert bizony Végzetetek a Pokolba vezet!” 
31. Szólj szolgálóimhoz, kik hisznek, hogy álljanak fel imára, áldozzanak titokban vagy nyíltan abból, mit 

gondoskodásunkból nekik juttatunk, még azelőtt, hogy eljön a Nap, mikor nincs alkudozás, sem 
barátkozás. 

32. Allah az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet. Leküldte az Égből a vizet, és előhozta általa a 
gyümölcsöket, gondviselésként számotokra. Szolgálatotokra rendelte a bárkát, mi a tengeren siklik az Ő 
parancsolása által, és szolgálatotokra rendelte a folyókat. 

33. Szolgálatotokra rendelte a Napot és a Holdat, mik pályáikon haladnak. Szolgálatotokra rendelte az éjjelt 
és nappalt. 

34. Megad mindent, mit kértek Tőle. Ha meg akarnátok számolni Allah kegyét, hát nem tudnátok azt számba 
venni. Mert bizony az ember bűnre és tagadásra való. 

35. Mikor mondta Ábrahám: „Uram! Tedd biztonságossá ezt a települést. Óvj meg engem és fiaimat attól, 
hogy bálványokat imádjunk.” 
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36. „Uram! Azok bizony sok embert tévelygésbe taszítottak. Ki engem követ, az tőlem való, ki engedetlen 
velem, hát Te vagy a Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 

37. „Urunk! Letelepítettem néhány sarjamat a Sérthetetlen Szentélyednél, a vetetlen völgybe azért, Uram, 
hogy imára álljanak. Ültess az emberek szívébe szeretetet irántuk, és juttass nekik gondoskodást a 
gyümölcsökből, hátha tán hálát adnak.” 

38. „Urunk! Te tudod mi az, mit magunkba rejtünk, és mit kinyilvánítunk. Semmi nem rejthető el Allah elől 
a Földön és az Égen.” 

39. „Dicső legyen Allah, Ki vénségemre megajándékozott engem Izmaellel és Izsákkal. Mert bizony Uram a 
fohász Meghallhatója!” 

40. „Uram! Tégy meg engem és utódaimat az ima megtartójává, ó, Uram, és fogadd el fohászomat!” 
41. „Urunk! Bocsájts meg nekem, szüleimnek és a hívőknek a Számadás Napján!” 
42. Ne számítsatok arra, hogy Allah nem vesz tudomást arról, amit a bűnösök tesznek. Haladékot ad nekik a 

Napig, mikor megmerednek a tekintetek. 
43. Le-föl szaladgálnak behúzott nyakakkal, felemelt fejekkel, magukra pillantást se vetnek, és szíveik 

üresek. 
44. Figyelmeztesd az embereket a Napra, mikor eljön hozzájuk a büntetés, és a bűnösök így szólnak: „Urunk! 

Adj haladékot egy rövid ideig. Válaszolunk hívásodra, és követjük a Prófétákat!” Vagy nem arra 
fogadkoztatok azelőtt, hogy ti nem tűntök le? 

45. „Azoknak lakában laktatok, kik elkárhozták magukat, majd megnyilvánult számotokra, miként tettünk 
velük, és példákat vetettünk nektek.” 

46. Tervet szőttek, de cselszövésüket Allah számontartja (még akkor is), ha tervükbe a Hegyek is 
beleremegnek. 

47. Ne számíts arra, hogy Allah megszegi Prófétáinak tett ígéretét. Mert bizony Allah a Nagyszerű, Aki 
Elégtételt Vesz! 

48. Egy napon a Föld más Földdé változik át, ahogy az Egek is. (Akkor) Allah, az Egyetlen, a Teljhatalmú előtt 
sorakoznak majd fel. 

49. A Napon majd láncra fűzve látod a gaztevőket, – 
50. Öltözékük szurok, arcukat elhomályosítja a Pokol tüze. 
51. Allah viszonozza minden léleknek azt, mit elnyert. Mert bizony Allah Gyors Számvető. 
52. Ez hát az Üzenet az embereknek, hogy figyelmeztesse őket, és megtudják: Ő az Egyetlen Isten! Szálljanak 

magukba az értés emberei! 
 
 

15. Al-Hidzsr – Szikla 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Ra. Ezek a Könyv Áyái, a Megnyilvánító Korán. 
2. Talán azt szeretnék, kik tagadnak, hogy Muszlimok (Allah akaratába behódolók) legyenek. 
3. Hagyd őket habzsolni, élvezkedni, hadd ámítsa őket a remény, majd megtudják! 
4. Nem pusztítottunk el úgy települést, hogy az ne lett volna megírva. 
5. Egy nép sem előzheti meg idejét, de nem is késleltetheti. 
6. Mondták: „Ó, kinek az Üzenet kinyilatkoztatott! Te bolond vagy!” 
7. „Miért nem hozol el nekünk Angyalokat, ha igazat szólsz?” 
8. „Nem küldjük le az Angyalokat, csak Valós (okkal), de akkor nem kapnának haladékot (a hitetlenek)!” 
9. Mi voltunk, Kik lebocsátottuk az Üzenetet, és Mi annak Őrizői vagyunk. 

10. Elküldtünk előtted apostolokat a korábbi szektákhoz. 
11. Nem jött el hozzájuk úgy Próféta, hogy meg ne csúfolták volna. 
12. Ekképpen lopódzunk be a bűnösök szíveibe, – 
13. Hogy ne higgyenek benne, de az ősök útja már tovatűnt. 
14. Ha megnyitnánk az Ég egy kapuját, azon át folyton csak (Égbe) emelkednének. 
15. Bizony, mondanák: „Látásunk megrészegült, mi több! Elkápráztattak minket!” 
16. Megtettünk az Égen a csillagképeket, és feldíszítettük azokat, az azt vizsgálódóknak. 
17. Megőriztük azt minden megátalkodott Sátántól, – 
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18. Ami ha titkon hallgatózik, izzó lángok üldözik. 
19. A Földet kiterjesztettük, és Hegyvonulatokat vetettünk rá. Kikelesztettünk ott mindenfélét összhangban. 
20. Megtettük ott nektek megélhetéseteket, és azoknak, kikről nem ti gondoskodtok. 
21. Nincs semmi, mi ne a Mi tárházunkba tartozna, és abból csak tudott mértékkel bocsátunk le. 
22. Elküldtük a termékenyítő szeleket, lebocsátottunk vizet az Égből, azzal itattunk titeket, de ti azt nem 

tároljátok el. 
23. Mi vagyunk, Kik életre keltenek, elmulasztanak, és Mi vagyunk az Örökösök. 
24. Mi tudjuk, kik sietnek közületek, és kik késlekednek. 
25. Mert bizony Urad az, Ki összetereli őket. Ő a Bölcs, a Mindentudó! 
26. Az embert agyagból, a megformázott sárból teremtettük meg. 
27. A Dzsinneket még azelőtt teremtettük meg a tűz velejéből. 
28. Mikor mondta Urad az Angyaloknak: „Én megteremtem az embert agyagból, a megformázott sárból.” 
29. „Mikor megalkottam, leheltem bele lelkemből, hát ereszkedjetek le, leborulva előtte.” 
30. Az Angyalok leborultak együtt, mind, 
31. Csak Iblisz nem. Dacolt azzal, hogy a leborulók közt legyen. 
32. Allah így szólt: „Ó, Iblisz! Mi lelt, hogy nem borulsz le a többiekkel?” 
33. Mondta (Iblisz): „Nem borulhatok le egy halandó előtt, kit Te agyagból teremtettél, és sárból formáztál 

meg!” 
34. Mondta (Allah): „Távozz innen, mert bizony te kivetett vagy!” 
35. „Átok rád a Végítélet Napjáig.” 
36. Mondta (Iblisz): „Uram! Adj nekem haladékot feltámadásuk Napjáig!” 
37. Mondta (Allah): „A haladékot kapottak közt vagy, –” 
38. „A Napig, melynek ideje tudott.” 
39. Mondta (Iblisz): „Uram! Mivel rászedtél engem, széppé teszem számukra (vágyaikat) a Földön, és 

rászedem őket mind.” 
40. „Kivéve odaadó szolgálóidat.” 
41. Mondta (Allah): „Ez hát az Ösvény, mi egyenesen Hozzám visz!” 
42. „Mert bizony szolgálóim fölött nincs hatalmad, csak azon, ki téged követ a megátalkodottak közül.” 
43. Pokol az, mi mindnek beígért! 
44. Oda hét kapu vezet, és minden kapunak van ráosztott szerepe. 
45. Az őrizkedők a Kertekben és patakok közt (lesznek). 
46. „Térjetek be békében és biztonságban.” 
47. Levesszük róluk a keblükben megbúvó bántalmat. Testvérek lesznek ők az egymással szembeni ágyakon. 
48. Nem érinti ott őket gyötrelem, s nem űzik onnan ki őket. 
49. Vidd hírét szolgálóimnak, hogy Én vagyok a Megbocsájtó, a Kegyelmes! 
50. Büntetésem, bizony fájdalmas büntetés. 
51. Vidd hírét nekik Ábrahám vendégeiről. 
52. Mikor betértek hozzá, mondták: „Békesség!” Mondta: „Félünk tőletek!” 
53. Mondták: „Ne félj! Mi egy nagy tudású gyermek hírét hozzuk neked.” 
54. Mondta: „Örömhírt hoztok nekem úgy, hogy erőt vett rajtam a vénség? Mi az, mi titeket e hír közlésére 

indít?” 
55. Mondták: „Valóságos örömhírt hoztunk neked, ne kétkedj!” 
56. Mondta: „Nem kétkedik Ura kegyelmében, csak az, ki tévelyedett.” 
57. Mondta (Ábrahám): „Mi hát küldetésetek, ó, küldöttek?” 
58. Mondták: „Bűnös néphez küldtek minket.” 
59. „Kivéve Lót háza népét, őket mi mind megmentjük.” 
60. „Csak asszonyát nem, kit úgy becslünk, hogy a hátramaradottak közt lesz.” 
61. Mikor a küldöttek elérkeztek Lót házához, 
62. Mondta: „Ti idegenek vagytok.” 
63. Mondták: „Mi több! Elhozzuk neked (annak beteljesedését), miben ingadoznak.” 
64. „Elhozzuk neked azt, mi való, mert bizony mi igazat mondunk.” 
65. „Az éj egy részén siess el innen családoddal, kövesd hátaikat, és egyiketek se ne tekintsen hátra. 

Haladjatok, ahogy az parancsolva van nektek.” 
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66. Elrendeltük neki ezt a parancsot, mert bizony azoknak (a bűnösöket) írmagja is ki lesz irtva reggelre. 
67. Eljött a város népe, örvendve, hogy jó hírekre bukkannak (férfiakra). 
68. Mondta (Lót): „Ezek a vendégeim, ne alázzatok meg!” 
69. „Őrizkedjetek Allahtól, és ne hozzatok rám szégyent.” 
70. Mondták: „Nem tiltottuk-e meg neked, hogy (szólj) az emberekhez?” 
71. Mondta: „Ezek itt a lányaim (házasságra), ha mégis azt tennétek.” 
72. Életedre mondom, bizony megvakította őket mámoruk. 
73. Földindulás sújtott le rájuk, mire a Nap felkelt. 
74. Tetejére állítottuk (a várost), és kénköves esőt zúdítottunk rájuk. 
75. Mert bizony ezekben vannak a Jelek az (azokat) felismerőknek. 
76. S azok (a városok) mindjárt az út mentén. 
77. Ebben van bizonyossággal a Jel a hívőknek. 
78. Az Erdő lakói, bizony gaztevők voltak. 
79. Elégtételt vettünk tőlük. Mindketten a jól látható úton voltak. 
80. Meghazudtolták a sziklás vidék (Al-Hidzsr) lakói a Prófétákat. 
81. Elküldtük nekik Áyáinkat, de ők elfordultak ezektől. 
82. Biztonságos otthonokat vájtak a hegyekbe. 
83. De reggelre jajkiáltás lett úrrá rajtuk. 
84. Nem segített rajtuk az, mit elnyertek. 
85. Nem másképp teremtettük az Egeket, a Földet és mi közöttük van, csak az Igazzal. Az Óra, bizony eljön, 

hát nézz el, nagylelkű elengedéssel. 
86. Mert bizony Urad a Mindentudó Teremtő. 
87. Mi megadtuk neked a hét leggyakrabban idézett verset és a Nagy Koránt. 
88. Ne mereszd szemedet arra, ami élvezetet hoztunk párnak közülük, és ne bánkódj értük. Szegd meg 

szárnyad a hívők előtt. 
89. Mondd: „Én egy valóságos figyelmeztetője vagyok” – 
90. (A büntetésnek), ahogy Mi lesújtunk azokra, kik felosztották (önkényesen az Írást) – 
91. (És azokra), kik A Koránt darabokra tagolták. 
92. Uradra, hát! Kérdőre vonjuk őket, bizony mind! 
93. Mindenről, mit tettek. 
94. Közöld hát, mire kaptál parancsolást, és fordulj el azoktól, kik bálványt imádnak. 
95. Elegendőek vagyunk neked azokkal szemben, kik megcsúfolnak. – 
96. Kik egy másik istent is Allahhoz emelnek, hát majd megtudják! 
97. Mi tudjuk, hogy szűkíti kebledet az, mit mondanak. 
98. Zengd Urad Dicsőségét, és légy a leborulók közt. 
99. Szolgáld Urad, míg el nem jön az (Óra), mi Bizonyos. 

 
 

16. An-Nahl – Méh 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Eljön Allah parancsolása, ne sürgessétek azt. Legyen Ő Magasságos és Dicső azok felett, mikkel társítják 

Őt. 
2. Annak küldi le az Angyalokat parancsolásának sugallatával, akinek Ő akarja szolgálói közül. (mondván): 

„Figyelmeztessetek arra, hogy nincs más Isten Rajtam kívül, hát őrizkedjetek Tőlem.” 
3. Megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal. Legyen Ő Magasságos azok felett, mikhez társítják. 
4. Megteremtette az embert az élet cseppjéből, s most az nyíltan tudálékoskodik. 
5. Megteremtette számotokra a jószágot, miben a melegedés, a sok haszon, és esztek belőle. 
6. Gyönyörötöket lelitek bennük, mikor hazaterelitek, és (másnap) kihajtjátok azokat. 
7. Terheiteket hordozzák (messzi) vidékre, hova nem érnétek el, csak magatokat megtörve. Mert bizony 

Uratok az Irgalmas, a Kegyelmes. 
8. (Megteremtette) a lovakat, öszvéreket, szamarakat, hogy felüljetek rájuk, és díszeitek legyenek. Ő azt 

teremti, miről nincs tudomásotok. 
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9. Allahra tartozik, merre vezet az út. Köztük (út), mi letér, ha Ő így akarja. Ő bizony, titeket mind vezetne! 
10. Ő az, Ki lebocsátott az Égből vizet, mi nektek ivásra szolgál, növények kelnek általa, mivel állatokat 

táplálhattok. 
11. Általa hozza elő nektek a veteményt, olívát, datolyapálmát, szőlőt és mindenféle gyümölcsöt. Mert 

bizony ebben van a bizonyság azoknak, kik gondolkodnak. 
12. Szolgálatotokra rendelte az éjjelt és a nappalt. A Nap, Hold és a csillagok az Ő parancsolásának 

alárendeltjei. Mert bizony ebben vannak az Áyák azoknak, kik felérik, – 
13. És mit változatos színekben hagyott hátra nektek a Földön, hát ezekben van a bizonyság a népnek, kik 

magukba szállnak. 
14. Ő az, Ki szolgálatotokra rendelte a tengert, hogy friss húst egyetek belőle, s ékességeket nyerjetek ki 

abból, miket felöltötök. Látjátok a bárkát, mi azon siklik, hogy vágyjátok az Ő kiváltságát, hátha tán hálát 
adtok. 

15. Rávetette a Földre a Hegyláncokat, mik megrengetnek titeket. És a folyókat, utakat, hátha tán jó irányba 
mentek, – 

16. Jelzéseket, a csillagok által, mik jó pályán vannak vezetve. 
17. Az, Ki teremt, olyan-e, mint ki nem teremt? Nem szálltok-e magatokba? 
18. Ha megszámlálnátok Allah kegyét, nem tudnátok azt számba venni. Mert bizony Allah Megbocsájtó, 

Kegyelmes. 
19. Allah tudja, mit eltitkoltok, s mit kinyilváníttok. 
20. Kikhez Allah helyett fohászkodnak, nem teremtenek, maguk is teremtmények. 
21. Halottak, nem élők. Nem érzékelik, mikor lesznek feltámasztva. 
22. Istenetek az Egy Isten! Kik nem hisznek a Túlvilágban, szívük elutasító, és ők maguk dölyfösek. 
23. Nem fér kétség ahhoz, hogy Ő tudja, mit titkolnak el, és mit hoznak nyilvánosságra. Mert bizony Ő nem 

szereti a dölyföseket. 
24. Mikor mondják nekik: „Mit bocsátott le Uratok?” Mondják: „Az ősök legendáit!” 
25. Hadd hordozzák összes terhüket a Feltámadás Napján, és még azoknak a tudatlanoknak terhéből is, kiket 

félrevezettek. Mily nyomorú a teher, mit cipelnek! 
26. Összeesküvést szőttek azok, kik előttük voltak, de Allah lerombolta építményüket annak alapjáról, s a 

tető fejükre szakadt felettük. Onnan sújtott le a büntetése, ahonnan nem számítottak rá. 
27. Majd a Feltámadás Napján Ő megbecsteleníti őket, és mondja: „Hol vannak az én társaim, kikre annyira 

vágytatok?” Mondják majd azok, kiknek eljött a tudás: „Mert valóban, ez a Nap megaláztatás és szégyen 
a hitetleneknek.” 

28. „Kiknek lelkeit magukkal viszik az Angyalok, miközben elkárhozzák magukat és Iszlámot színlelnek, így 
szólnak: „Nem tettünk semmi rosszat!” (Az Angyalok mondják): „Mi több! Allah Tudója annak, mit 
műveltetek.” 

29. „Térjetek be a Pokol kapuin, miben ti örökkön lesztek. Nyomorúságos viszonzás ez a gőgösöknek.” 
30. Mondják majd azoknak, kik őrizkednek: „Mit bocsátott le Uratok?” Mondják: „A jót!” Azoknak, kik jótét 

lelkek voltak az Evilágon, jó jár. Otthonnak a Túlvilág jobb. Gyönyör lesz az őrizkedők menedéke, – 
31. Betérnek az Édeni Kertekbe, mik alatt folyók futnak, és mindaz van számukra, mire áhítoznak. Ekképpen 

jutalmazza Allah az őrizkedőket, – 
32. Kiknek lelkeit az Angyalok üdvössé teszik, s mondják: „Béke veletek! Térjetek be a Kertbe azáltal, mit 

tettetek.” 
33. „Arra várnak-e (a hitetlenek), hogy az Angyalok eljöjjenek hozzájuk, vagy Allah elrendelése 

bekövetkezzen?” Ekképpen tettek azok, kik előttük voltak. Allah nem vitte őket bűnbe, hanem saját 
magukat kárhozták el. 

34. A rosszak, mit tettek lesújtanak rájuk, és körbeöleli őket az, mit megcsúfoltak. 
35. Mondják azok, kik bálványokat állítanak: „Ha Allah akarná, sem mi, sem atyáink nem imádkoznánk Rajta 

kívül semmihez, és Rajta kívül senki más tilalmát nem követnénk.” Ekképpen tettek azok, kik előttük 
voltak. Mi más tartozik a Prófétákra, mint a világos Üzenés? 

36. Minden néphez küldtünk Prófétát (a parancsolatokkal): „Szolgáljátok Allahot, és kerüljétek el a hamis 
istenségeket!” Köztük, kiket Allah vezetett, és köztük, kin beteljesedett a tévelyedés. Járjátok a Földet, 
és lássátok, milyen a meghazudtolókra mért végzet. 

37. Ha aggódsz azért, milyen irányba mennek, hát Allah nem vezeti azt, ki letér, és nincs számukra pártfogó. 
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38. Allahra esküsznek, mély fogadkozással, hogy Allah nem támasztja fel azt, ki meghal. Mi több! A Rajta 
múló ígéret Igaz, de a legtöbb ember nem tudja! 

39. (Fel kell támadniuk), hogy kihirdesse nekik azt, miben különböztek, s hogy megtudják azok, kik tagadtak, 
hogy hazudtak. 

40. Ha valamit akartunk, Szavunk az volt, hogy mondtuk: „Légy!” és Lett. 
41. Kik Allahért menekültek, miután elnyomatásban szenvedtek, ellátjuk őket az Evilág szép lakával, de a 

Túlvilág viszonzása több! Bár tudnák! 
42. (Azok ők), kik állhatatosak voltak, és Urukra hagyatkoztak. 
43. Nem küldtünk előtted, csak olyan férfiakat, kiknek sugalltunk. Kérdezzétek az Üzenet vivőit, ha nem 

tudjátok! 
44. (Elküldtük őket) a bizonyságokkal, Próféciákkal. Lebocsátottuk neked az Üzenetet, hogy kinyilvánítsd az 

embereknek, mi már eljött nekik, hátha tán gondolkodnak. 
45. Kik rosszra szövetkeztek, biztonságban érzik-e magukat attól, hogy Allah elnyeleti őket a Földdel, vagy 

lesújt rájuk a szenvedés, ahonnan nem is érzékelik? 
46. Vagy csapást mér rájuk ingadozásuk miatt és nem tarthatják vissza Őt? 
47. Vagy megfélemlítéssel tör rájuk? Mert bizony Uratok Irgalmas, Kegyelmes. 
48. Nem látják-e mindazt, mit Allah teremtett, miként hajolnak árnyékaik jobbra, balra, leborulva Allahnak, 

s ők behódolnak? 
49. Allahnak borul le minden, mi az Egeken és a Földön, (legyenek) akár mozgó lények, Angyalok. Ők nem 

dölyfösek. 
50. Félnek Uruktól maguk felett, és azt teszik, mire parancsolva vannak. 
51. Allah így szól: „Ne tegyetek meg magatoknak két istent. Mert Ő az Egy isten! Hát Engem féljetek!” 
52. Övé mi az Egeken és Földön van. Övé a hitvallás mindenkor. Mástól, mint Allahtól, őrizkedtek-e? 
53. Ami kegy ér titeket, az Allahtól való, majd ha balsors ér titeket, Neki nyavalyogtok. 
54. Majd ha leveszi rólatok az ártást, néhányan közületek Uruknak állítanak társat, – 
55. Csak hogy megtagadják azt, mit megadtunk nekik! Élvezkedjetek! Majd megtudjátok! 
56. Annak adnak részt (áldozatot) abból, mit nekik adtunk gondoskodásunkból, mit nem is ismernek. 

Allahra! Majd számon lesz kérve tőletek mindaz, mit kitaláltatok. 
57. Lánygyermekeket tudnak be Allahnak. Legyen Dicső! És önmaguknak (fiakat), mire vágynak! 
58. Ha egyikük számára hírét hozzák, hogy leánya (született), arca elfeketedik, és bosszús lesz. 
59. Elbujdokol szégyenében a néptől amiatt, minek hírét vette. Megtartsa-e (eltűrve) a megvetést, vagy 

földbe temesse? Micsoda gyalázat, ahogy ítélnek! 
60. Azoknak, kik nem hisznek a Túlvilágban, gazságuk hasonló. Allahé a legmagasztosabb példa, Ő a 

Nagyszerű, a Bölcs! 
61. Ha Allah (azonnal) büntetné az embereket bűneik miatt, nem hagyna meg egy élőlényt sem. Hanem Ő 

egy ideig haladékot ad. Ha letelik idejük, nem késlekedhetnek, és nem sürgethetik egy órát sem. 
62. Azt tudják be Allahnak, mit gyűlölnek. Nyelveikkel hazugságot adnak elő, miáltal nekik járnak a jók. Nincs 

kétely afelől, hogy Pokol jár nekik, miből bőven kijut. 
63. Allahra! Elküldtük (Prófétáinkat) a népekhez előtted. Feldíszítette (a gaztevőknek) a Sátán tetteiket. Ma 

Ő a pártfogójuk, és övék a fájdalmas szenvedés. 
64. Azért bocsátottuk le neked a Könyvet, hogy kinyilvánítsd nekik azt, miben különböznek. (Legyen az) 

Útmutatás és kegyelem a hívők népének. 
65. Allah lebocsát az Égből vizet, és életre kelti általa a Földet, annak halála után. Mert bizony ebben van a 

Jel a hallóknak. 
66. Mert bizony a jószágban számotokra tanulság van. Bensőjükben a vérből kiválasztott tejből itatunk 

titeket, mi tiszta és ízletes az azt ivóknak. 
67. A datolyapálma, szőlő gyümölcseiből mámorító italt és étket készíttek. Ebben van a Jel azoknak, kik 

felfogják. 
68. Urad a méhnek sugallatot küldött. Készíts magadnak otthont a hegyekben, fákon, s ahova (az emberek) 

betelepednek. 
69. Egyél minden gyümölcsből, és lelj rá Urad csalhatatlan útjaira. A bensőjükből különféle színű italt 

választanak ki, mi gyógyulást hoz az embereknek. Ebben van a Jel azoknak, kik gondolkodnak. 
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70. Allah az, Ki megteremt titeket, majd magához veszi lelkeiteket. Köztetek, kit elaggott korig tartanak 
vissza, míg tudása után nem tud semmit. Mert bizony Allah a Mindentudó, a Mindenre Képes. 

71. Allah némelyeteknek több gondoskodást juttatott, mint másikatoknak. Azok, kik több kiváltságban 
részesültek, nem hajlandóak átadni gondoskodásukból azoknak, kiket jobbjuk bír, hogy egyenlők 
legyenek ebben. Allah kegyét tagadjátok-e meg? 

72. Allah megtette nektek saját magatokból hitveseteket, megtette hitveseitekből a gyermekeket, unokákat. 
Gondoskodásban részesít titeket mindenből, mi üdvös. A valótlanban hisznek-e, és Allah kegyét 
megtagadják? 

73. Allahhoz kívülihez imádkoznak, mi nem juttat nekik semmiféle gondoskodást az Egekből, a Földről, és 
erre nem is képes! 

74. Ne találjatok ki Allahnak hasonmásokat! Mert bizony Allah tudja, és ti nem tudjátok. 
75. Allah példát vet: Egy szolga, ki a másik (ember) tulajdona, s ki nem képes semmire. A másik, kit mi a 

Tőlünk jövő szép gondviselésben részesítettünk, miből ő áldoz titkon és nyíltan. Egyformák-e? Legyen 
Dicső Allah! Mi több! Legtöbbjük nem tud. 

76. Allah (egy másik) példát vet két emberről: Egyikük néma, nem képes semmire, teher gazdáján, ki 
akármerre irányítja, nem hoz semmi jót. Egyenlő-e ő azzal, ki elrendeli az Igazságot, és az Egyenes 
Ösvényen halad? 

77. Allahé az Egek és a Föld Láthatatlan titka. Az Óra bekövetkezésének elrendelése (nem tart tovább), mint 
egy szempillantás, vagy annyi se. Mert bizony Allah Mindenre Képes. 

78. Allah hozott elő titeket anyáitok hasából, mikor nem tudtatok semmit. Megtette nektek a hallást, látást 
és szíveket, hátha tán hálát adtok. 

79. Nem látják-e a madarakat, mik a légben lebegnek az Égen? Nem tartja azokat semmi Allah (hatalmán) 
kívül. Mert bizony ebben vannak az Áyák a hívők népének. 

80. Allah megtette számotokra lakotokat nyugvóhelyül. Megtette nektek jószágok bőréből az otthonokat, 
mik könnyedséget nyújtanak a napon, mikor útra keltek, majd a nap, mikor megtelepedtek. Gyapjukból, 
prémjükből, szőrükből lesznek kényelmet (szolgáló) bútoraitok egy időre. 

81. Allah az, Ki megtette abból, mit teremtett, az árnyas zugot. Kijelölt nektek néhány Hegyet búvóhelyül. 
Adott nektek öltözéket, mi a melegtől óv, és öltözéket, mi véd a bántalmaktól. Ekképpen teljesíti be Allah 
az Ő kegyét rajtatok, hátha tán behódoltok (Muszlimok lesztek). 

82. Ha elfordulnak, a te kötelességed (ó, Mohammed), csupán a világos Üzenés. 
83. Felismerik Allah kegyét, majd megtagadják azt, és legtöbbjük hitetlen. 
84. A Napon feltámasztunk minden népből egy tanút. Majd akkor nem fogadják el kifogását azoknak, kik 

tagadtak, és szívességben sem részesülhetnek. 
85. Mikor meglátják a bűnbe esettek a szenvedést, hát azt nem enyhítik róluk, és nem kapnak haladékot. 
86. Mikor a bálványimádók meglátják „társaikat”, mondják: „Urunk! Ezek társaink (bálványaink), kikhez 

Rajtad kívül fohászkodtunk.” Majd szavaikat rájuk vetik: „Ti hazugok vagytok!” 
87. A Napon alávetik magukat Allahnak. Tévelygésbe viszi őket mindaz, mit kitaláltak. 
88. Akik tagadnak, és akadályoznak Allah útján, a szenvedéseiken felül gyarapítjuk szenvedéseiket, miáltal 

megrontottak. 
89. A Napon minden népből feltámasztunk maguk közül egy Tanút ellenük. És Mi Téged hozunk el Tanúnak 

ezek ellen. Lebocsátottuk neked a Könyvet, megnyilvánítva minden dolgot, Útmutatásként, 
Kegyelemként és Örömhírként a Muszlimoknak. 

90. Allah elrendeli az Igazságosságot, Jóravalóságot és a hozzátartozók felé mutatott bőkezűséget. Véget vet 
a ledérségnek, igazságtalanságnak és kapzsiságnak. Int titeket, hátha magatokba szálltok. 

91. Tartsátok meg Allah Szövetségét, ha egyezségre léptetek, és ne szegjétek meg fogadalmatokat, miután 
felesküdtetek, mert Allahot tettétek meg Kezessé felettetek. Mert bizony Allah tudja, mit tesztek. 

92. Ne legyetek olyanok, mint a nő, ki szálakra foszlatja fonalát, miután erősen összefonta. Ne vegyétek 
fogadalmatokat megtévesztésnek magatok közt, hogy egy csoport hatalmasabb legyen egy másiknál. 
Allah próbára tesz általa, hogy kinyilvánítsa a Feltámadás Napján azt, miben különböztetek. 

93. Ha Allah úgy akarná, egy néppé tenne meg titeket, de azt hagyja tévelyegni, kit Ő akar, és azt vezeti, ki(t) 
Ő(t) akar(ja). Kérdezve lesztek arról, mit tettetek. 
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94. Ne vegyétek fogadalmatokat megtévesztésnek magatok között, (nehogy) megcsússzon a láb, miután 
szilárdan állt, (s nehogy) megízleljétek a gyalázatot, miáltal akadályoztatok Allah útján, és (nehogy) 
kijárjon nektek a hatalmas büntetés. 

95. Ne váltsátok aprópénzre Allah Szövetségét, mert Allahnál ez (az ár) jobb nektek, bár tudnátok! 
96. Ami nálatok van, szerte foszlik, de mi Allahnál van, maradandó. Mi bizony, legjobb tettük után járó bérrel 

jutalmazzuk azokat, kik állhatatosak. 
97. Ki jókat tesz, férfi vagy nő, és ő hívő, azt Mi üdvös élettel keltjük életre, és legjobb tettük után járó bérrel 

jutalmazzuk őket. 
98. Ha a Koránt olvasod, kérj menedéket Allahban a kivetendő Sátántól. 
99. Mert neki (Sátánnak) nincs hatalma azokon, kik hisznek és Urukra hagyatkoznak. 

100. Az ő hatalma csak azokra terjed ki, akik hozzá fordulnak, és kik őt társként állítják (Allahhoz). 
101. Ha egy Áyát egy másik Áya helyébe teszünk, hát Allah a Legjobb Tudója annak, hogy Ő mit nyilatkoztat 

ki. Mondják: „Hamisító (kitaláló) vagy!” Mi több! Legtöbbjük nem fogja fel. 
102. Mondd: „A Szentlélek hozta el Uradtól azt az Igazzal, hogy megszilárdítsa azokat, kik hisznek, 

Útmutatásként, Örömhírként a Muszlimoknak.” 
103. Mi tudjuk, hogy ezt mondják: „Egy ember tanítja őt!” Annak nyelve, kire ők tévesen gondolnak, idegen, 

míg ez világos Arab nyelv. 
104. Azokat, kik nem hisznek Allah Áyáiban, nem vezeti Allah, és övék a fájdalmas büntetés. 
105. Azok találják ki a hazugságot, kik nem hisznek Allah Áyáiban. Ezek ők, a hazugok. 
106. Aki megtagadja Allahot hite után – hacsak nem kényszerből, és szíve megnyugodott a hitben –, de ki 

megnyitja keblét a hitetlenség előtt, hát Allah dühe sújt le rájuk, és övék a hatalmas szenvedés. 
107. Ez hát, miáltal az Evilági életet ők jobban szeretik a Túlvilágnál. Mert bizony Allah nem vezeti a hitetlenek 

népét. 
108. Ezek ők, kiknek szíveire, hallására, látására Allah pecsétet helyezett. Ezek ők, a semmibe vevők. 
109. Nem fér hozzá kétség, hogy ők a Túlvilágon vesztesek. 
110. Majd Urad az, Ki azoknak, kik megpróbáltatásaik után menekültek, majd küzdöttek és állhatatosak 

voltak, hát Urad ezek után a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
111. A Napon minden lélek maga mellett érvel, minden lélek elnyeri viszonzását annak, mit tett, és nem éri 

őket becstelenség. 
112. Allah példát vet: Település, mi biztos, nyugodt, bőséggel jut neki a gondoskodásból mindenfelől. 

Megtagadta Allah kegyét, és Allah megízleltette vele a nyomorúságot, éhséget, félelmet azáltal, mit 
tettek. 

113. Eljött hozzájuk a Próféta közülük, de meghazudtolták őt, és lesújtott rájuk a büntetés, mialatt vétkeztek. 
114. Egyetek abból, mit Allah a gondoskodásából nektek juttatott, mi törvényes és üdvös. Adjatok hálát Allah 

kegyéért, mert bizony Ő az, Kit szolgáltok! 
115. Megtiltotta számotokra a dögöt, vért, disznóhúst és mi nem Allahnak áldozható. De kit kényszerűség visz 

rá, nem vágy, sem törvényszegés, annak bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
116. Ne mondjátok arra, mit nyelvetekkel hazugságként állíttok: ez Halal és az Haram, hogy kieszeljétek 

Allahra a hazug szót. Akik kieszelik Allahra a hazug szót, nem boldogulnak. 
117. (Aki ezt teszi) egy kis élvezetet nyer, de övék a fájdalmas szenvedés. 
118. A Zsidóknak megtiltottuk azt, mit elbeszéltünk neked azelőtt. Nem tettünk velük rosszat, hanem 

maguknak tettek rosszat. 
119. De Urad azokkal, kik a rosszat tudatlanságból teszik, majd ezután megbánják és megjavulnak, hát bizony 

Urad ezután Megbocsájtó, Kegyelmes. 
120. Mert Ábrahám példázat volt, ki jámboran alávetette magát Allahnak, ki egyenes (úton járt), és nem 

állított társakat Neki, – 
121. Ki hálát adott a kegyért, mert kiválasztotta és vezette őt az Egyenes Ösvényen. 
122. Megadtuk neki az Evilágon a jót, és a Túlvilágon a Jóravalók közt lesz. 
123. Majd sugallatot küldtünk neked (ó, Mohammed), hogy kövesd Ábrahám hitvallását, az egyenest, és ne 

légy bálványimádó. 
124. A Szombat azoknak lett kijelölve, kik különböztek benne. Mert bizony Urad Ítél közöttük a Feltámadás 

Napján abban, miben különböztek. 
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125. Hívj Urad útjára bölcsen, szép beszéddel, és érvelj velük a legszebben! Mert bizony Urad, Ő a Legjobb 
Tudója annak, ki tévelyedett le útjáról, és Ő a Legjobb Tudója a jó irányba haladóknak. 

126. Ha fogást találtok rajtuk (a vitában), csak annyira találjatok fogást, amennyire ők találnak fogást rajtatok. 
De ha türelmesek vagytok, hát a türelmeseknek jobb! 

127. Légy állhatatos (ó, Mohammed), hiszen állhatatosságod Allahtól való. Ne bánkódj miattuk, és ne emészd 
magad az ármányért, mit szőnek. 

128. Allah azokkal van, kik őrizkednek, s kik jótevők. 
 
 

17. Al-Iszra – Éjjeli utazás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen Dicső Allah, Ki elvezette az Ő szolgálóját éjjel a Sérthetetlen Szentélyből a Legtávolabbi 

Szentélybe (Aqsza) – minek környékét megáldottuk –, hogy láttassuk vele Áyáinkat. Mert bizony Ő a 
Meghalló, a Látó. 

2. Megadtuk Mózesnek az Írást, és megtettük azt Útmutatásként Izrael fiainak (mondván): „Ne vegyetek 
Rajtam kívül Őrizőt.” 

3. Ti, kik sarjai vagytok azoknak, kiket Noéval hordoztunk (a bárkán)! Ő, bizony hálás szolgáló volt! 
4. Mi elrendeltük Izrael fiainak a Könyvben, hogy kétszer viszik őket romlásba a Földön, és (kétszer) érnek 

nagy magaslatokba. 
5. Mikor beteljesedett az egyik ígéretünk a kettőből, elküldtük ellenetek a Mi szolgálóinkat, a borzalmas 

csapás mérőit, kik keresztül-kasul feldúlták otthonaitokat, és az ígéretet valóra váltották. 
6. Majd biztosítottuk nektek a visszavágást ellenükben: növeltünk titeket vagyonnal, fiakkal és 

emberszámban többé tettünk meg. 
7. Ha jót tesztek, hát magatoknak tesztek jót. Ha rosszat tesztek, ellenetekre lesz. Mikor beteljesedett a 

második ígéret (rátok küldtük ellenségeiteket), hogy elcsúfítsák arcaitokat, és úgy térjenek be a 
Templomba, ahogy először léptek be, majd vigyék veszendőbe azt, minek ők hatalmas elveszejtői. 

8. Meglehet, Uratok megkegyelmez nektek, de ha visszatértek (bűneitekhez), Mi is visszatérünk 
(büntetésünkkel). A Poklot a hitetlenek börtönévé tettük. 

9. Ez a Korán azt vezeti, ki a legegyenesebb, és örömhírt hoz a hívőknek, akik jókat cselekszenek, hogy övék 
a nagy bér. 

10. Azoknak, kik nem hisznek a Túlvilágban, előkészítettük a fájdalmas szenvedést. 
11. Azzal a fohásszal fordul az ember a gyarlóhoz, mint amivel a jóhoz fohászkodik, mert az ember kapkodó 

(vágyainak beteljesülése miatt). 
12. A nappalt és éjt két Jelnek tettük meg. Homállyal borítottuk az éj Jelét, a nappal Jelét láthatóvá tettük, 

hogy vágyjátok a kiváltságot Uratoktól. Így megtudjátok az évek számát, a számvetést. Minden dolgot az 
apró részletekig értelmeztünk. 

13. Minden embernek nyakára erősítettük sorsát. A Feltámadás Napján előhozzuk neki tekercsét, mit maga 
előtt kiterítve talál. 

14. (Majd mondják neki): „Olvasd feljegyzésedet. A mai Napon elég lesz saját lelked arra, hogy ellenedre 
legyen számvetésben.” 

15. Ki jó úton halad, az saját magát vezeti jól. Ki letévedt, maga ellen tévelyedik. Ne terheld a teher viselőjét 
más terhével. Addig nem sújtunk le büntetéssel, míg el nem küldjük a Prófétát. 

16. Ha egy települést el akarunk pusztítani, (előbb) parancsot küldünk léháinak, kik züllesztenek benne, majd 
beteljesítjük azon szavunkat, és romba döntjük azt. 

17. Hány nemzedéket pusztítottunk el Noé után? Urad elegendő arra, hogy szolgálói bűneiről Értesüljön és 
Lássa. 

18. Ki az azonnalit (múlandót) akarja, Mi sietve megadjuk azt, mit Mi akarunk, annak, kinek Mi akarjuk. Majd 
megtesszük neki a Poklot, mi becstelenségében, nyomorúságában perzseli őt. 

19. Ki a Túlvilágot akarja, majd igyekvően törekszik felé, és ő hívő, hát ezek ők, kiknek igyekezete háládatos. 
20. Urad nagylelkűségéből juttatunk ennek is, annak is. Urad nagylelkűsége nincs elzárva. 
21. Nézd, miként részesítettük kiváltságban egyiküket a másik felett. De a Túlvilág kiváltsága fokozatokkal 

nagyobb! 
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22. Ne tégy meg Allahhal más Istent, mert becstelenül, nyomorúan ülsz majd. 
23. Urad elrendelte, hogy ne imádkozzatok máshoz, csak Hozzá, a szülőkkel szépen viseltessetek. Ha egyikük 

vagy mindkettő megérik nálad öregségüket, ne mondd nekik „Fúj!”, s ne vesd meg őket, hanem mondj 
nekik tisztes szót. 

24. Szegd meg feléjük alázatosan szárnyadat kegyelemből. Mondd: „Uram! Kegyelmezz nekik, ahogy ők 
engem neveltek gyermekként.” 

25. Uratok a Legjobb Tudója annak, mi önmagatokban van. Ha Jóravalók vagytok, hát Ő az, Ki Megbocsájt a 
Hozzá fordulóknak. 

26. Add meg járandóságát a hozzátartozónak, szűkölködőknek, vándornak, és ne pazaroljatok tékozlón. 
27. Mert bizony a tékozlók a Sátán fivérei, s a Sátán Urát megtagadja. 
28. Még akkor is, ha elfordulsz tőlük, vágyva Urad kegyelmét, mire vársz, mondj nekik kedves szót. 
29. Ne tartsd vissza kezed a nyakadig (zsugorin), teljesen ki se nyújtsd (tékozlón), nehogy vádaskodjanak, 

vagy tönkremenj. 
30. Urad annak nyújtja a gondviselést bőséggel, vagy méri szűken, kinek Ő akarja. Mert bizony Ő szolgálóiról 

Értesült, azokat Látja. 
31. Ne öljétek meg gyermekeiteket Molochnak áldozva. Mi gondoskodunk róluk, ahogy rólatok. Megölésük 

hatalmas bűn! 
32. Ne közeledjetek a házasságtöréshez, mert az ledérség, mi a rossz felé tör utat. 
33. Ne ontsatok ki életet, mit Allah megtiltott, csak az Igazzal. Kit igazságtalanul öltek meg, annak gyámját 

hatalommal ruháztuk fel. De ő ne vigye túlzásba (az elégtételt) a gyilkosságét, mert ő (a Törvény által) 
támogatva van. 

34. Ne közeledjetek az árva vagyonához, csak úgy, ha gyarapítjátok azt, egészen addig, míg el nem érik erejük 
teljét. Álljátok egyezségeteket, mert az egyezségekről számot kell adnotok. 

35. Mérjétek ki jól a súlyt, ha mértek. A mérleget rendesen, egyenesen kezeljétek. Ez jobb és szebb a 
beteljesüléshez. 

36. Ne állj a mellé, miben nincs tudásod. Mert bizony a hallás, látás és szív, ezek mind számon lesznek kérve 
(dolgaidról). 

37. Ne járj a Földön kihívóan. Soha nem tépheted szét a Földet, és magasságod sem érheti fel a Hegyekét! 
38. Mindez rossz, iszonytató Uradnál! 
39. Ez egy rész abból a bölcsességből, mit neked sugallott Urad. Ne tégy meg Allahhal más istent, hogy 

bevessenek a Pokolba vádlottként, elutasítottan. 
40. Nektek (ó, pogányok) választotta-e ki Uratok a fiakat, és az Angyalokat tette meg tán lányainak? Amit ti 

mondotok, az félelmetes! 
41. Mi azért értelmeztünk ebben a Koránban (eseteket), hogy magukba szálljanak, de nem gyarapítja az őket 

mással, mint menekvéssel (az Igazságtól). 
42. Mondd: „Ha (más) istenek lennének Vele, ahogy mondják, bizony keresnék az utat a Trónuson levő (Úr) 

felé!” 
43. Legyen Dicső! Ő messze fölötte áll azoknak, kikről ők állítják, hogy magasságos, nagy! 
44. A hét Egek, a Föld és minden, mi azokon létezik, az Ő Dicsőségét zengik. Semmi sincs, mi ne Őt 

magasztalná! De ti nem éritek fel az ő dicséretüket! Mert bizony Ő az Irgalmas, a Megbocsájtó. 
45. Ha a Koránt olvasod, teszünk közéd és azok közé, kik nem hisznek a Túlvilágban, egy láthatatlan leplet. 
46. Burokba helyezzük szíveiket, hogy fel ne tudják azt fogni, füleikre süketség települ. Mikor Egyedül Uradra 

emlékezel a Koránban, hátat fordítanak és menekülnek. 
47. Mi vagyunk Legjobb Tudója annak, mi az, mit meghallanak abból, amikor téged hallgatnak. Mikor titkon 

gyülekeznek így szólnak a gaztevők: „Ti egy megbabonázott embert követtek!” 
48. Nézd, mivel tesznek téged hasonlatossá, eltévelyednek, és nem képesek útjukat meglelni. 
49. Mondják: „Hogyan! Ha csontok és por vagyunk, valóban új teremtményként támasztanak fel minket?” 
50. Mondd: „Legyetek kövek vagy vas,” 
51. „Vagy teremtmény, mit legnagyobbnak véltek magatokban, majd azt fogjátok mondani: Ki hoz vissza 

minket (az életbe)!” Mondd: „Az, Aki első alkalommal megteremtett!” Majd megcsóválják feléd fejeiket, 
és így szólnak: „Mikor lesz az?” Mondd: „Meglehet, hogy közel!” 

52. „Azon a Napon lesz, mikor szólít titeket, ti válaszoltok, dicsőítve Őt, és azt sejtitek, hogy csak kevés időt 
töltöttetek el.” 
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53. Mondd szolgálóimnak, hogy (csak) azt mondják, ami szebb. A Sátán viszályt sző közöttük, mert bizony a 
Sátán az embernek nyilvánvaló ellensége. 

54. Uratok a Legjobb Ismerőtök. Ha úgy akarja, megkegyelmez nektek, ha úgy akarja, megbüntet titeket. 
Nem azért küldtünk, hogy őriző légy felettük. 

55. Urad Legjobb Ismerője mindennek, mi az Egeken és a Földön van. Mi néhány Prófétánknak többet 
juttatunk, mint másikaknak, és Dávidnak megadtuk a Zsoltárokat. 

56. Mondd: „Fohászkodjatok Rajta kívül azokhoz, kiket véltek, de ezeknek nincs bírása arra, hogy elhárítsák 
rólatok az ártást, vagy azt megváltoztassák.” 

57. Azok, kiket szólítanak, (maguk is) utat akarnak találni Urukhoz, még a Hozzá legközelebb álló is. Vágyják 
kegyelmét és félik büntetését. Mert bizony Urad büntetését számon kell tartani. 

58. Nincs olyan település, mit el ne pusztítanánk a Feltámadás Napja előtt, vagy szigorú büntetéssel ne 
sújtanánk. Ez hát, mi sorokba szedve áll a Könyvben. 

59. Nem fogjuk vissza magunkat attól, hogy elküldjük Áyáinkat csak azért, mert az elődök meghazudtolták 
azokat. Megadtuk Thamudnak a tevetehenet látható Jelként, de hibát vétettek vele. Nem más miatt 
küldjük a Jeleket, csak hogy elriasszanak. 

60. Mikor mondtuk neked, hogy Urad körbeöleli az embereket: nem másért láttattuk veled azt, mit 
láttattunk, csak megpróbáltatásként az embereknek. Az Elátkozott Fa a Koránban: félelmet szítunk 
bennük, de nem gyarapszanak másban, mint hatalmas zsarnokságban. 

61. Mikor mondtuk az Angyaloknak: „Boruljatok le Ádámnak!” Leborultak, csak Iblisz nem. Így szólt: „Annak 
boruljak le tán, kit agyagból teremtettél?” 

62. Mondta: „Látod-e? Ez az, kit Te nagyobb becsben tartasz nálam! Ha a Feltámadás Napjáig haladékot adsz 
nekem, hát én megingatom utódait, csak keveset nem!” 

63. Mondta (Allah): „Távozz. Aki téged követ közülük, bizony Pokol lesz viszonzásotok, mi kiadós viszonzás. 
64. „Izgasd közülük azt, kit tudsz hangoddal, és hozd rájuk lovasságodat, gyalogságodat. Légy társuk a 

vagyonban, gyermekekben, és ígérgess nekik.” De nem ígér a Sátán mást, csak ámítást. 
65. „Hanem a szolgálóim felett nincs hatalmad!” Urad elegendő Őrizőnek. 
66. Uratok az, Ki siklásra készteti a bárkát a tengeren, hogy vágyjátok kiváltságát. Mert Ő számotokra 

Kegyelmes. 
67. Ha ártás ér titeket a tengeren, tévelygésbe visznek azok, kiket Rajta kívül szólíttok. Ha szárazföldre 

menekít titeket, elfordultok (Tőle). Mert az ember hálátlan. 
68. Biztonságban vagytok-e, ha a Földön járva az elnyel titeket, vagy rátok küldi az orkánt, majd nem leltek 

magatoknak Őrizőt? 
69. Biztonságban vagytok-e, ha még egyszer visszavet titeket a tengerre, rátok küldi a szélvihart, és 

vízbefúlást mér rátok azért, mert tagadtatok, majd nem találtok magatoknak Ellenünkben támogatót? 
70. Megbecsültük Ádám gyermekeit, hordoztuk őket szárazföldön, tengeren, gondoskodással láttuk el őket 

az üdvösekből, és sokak fölé helyeztük őket kiváltságban azok közül, miket teremtettünk. 
71. A Napon, minden embert szólítunk az ő Imámjaikkal. Akiknek feljegyzését a jobbjába adják, azok 

(elégülten) olvassák feljegyzésüket, és szemernyit sem bánnak velük méltatlanul. 
72. De ki vak volt az (Evilágon), ő a Túlvilágon is vak lesz, és útja a legtévelyedettebb. 
73. Ha el tudnának csalni arról, mit mi neked sugallottunk, hogy mást találj ki nevünkben, bizony 

cimborájuknak tennének meg! 
74. Ha mi nem szilárdítottunk volna meg, feléjük hajlanál egy keveset. 
75. Ha így lenne, egyszer az életben ízleltetnénk meg veled a (büntetést), és még egyszer a halálban, majd 

nem találsz ellenünkben pártfogót. 
76. Ha képesek lennének rá, elijesztenének téged a Földről, hogy elűzzenek onnan. De akkor nem 

maradhatnának utánad, csak keveset. 
77. (Ez volt) járt utunk (szunnánk) Prófétáinkkal, kiket előtted küldtünk, és nem találsz olyat, ki a Mi járt 

utunkat (szunnánkat) megváltoztatná. 
78. Tartsd meg az imát a Nap leívelésétől az éj beálltáig. Olvasd a Koránt pirkadatkor. Mert bizony a Korán 

olvasása pirkadatkor vallomást hordoz. 
79. Az éj egy részét töltsd áhítattal, lelki gyakorlatként számodra. Meglehet, hogy Urad Áldott Helyre emel. 
80. Mondd: „Uram! Vezess be engem az Igazság kapuján, és vezess ki engem az Igazság kapuján. Juttass 

Színedből olyan hatalmat, mi pártomat fogja.” 
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81. Mondd: „Eljött az Igaz, és szertefoszlott a hamis. Mert bizony a hamis szertefoszló.” 
82. Leküldünk a Koránban olyat, mi gyógyír, s mi kegyelem a hívőknek. Az nem gyarapítja a bűnösöket 

másban, mint veszteségben. 
83. Ha kegyet juttatunk az embernek, elfordul, oldalára dől, s ha balsors sújt le rá, kétségbe esik. 
84. Mondd: „Mindenki saját feje szerint cselekszik. Uratok a Legjobb Tudója, ki az, kinek útja a legjobb 

irányba halad.” 
85. Kérdeznek a Lélek ihletéséről. Mondd: „A Lélek ihletése Uram parancsolásából való. Nem adatott meg 

nektek a tudásból, csak kevés.” 
86. Ha akarnánk, levennénk rólad azt, mit rád sugallottunk, majd nem lelnél ellenünkben védelmezőt, – 
87. Csak Urad kegyelmét, mert bizony nagy az Ő kiváltsága feléd. 
88. Mondd: „Ha összegyűjtenéd az embereket és Dzsinneket, hogy egy ilyen Koránt készítsenek, nem 

készítenének ilyet, még ha egymás javára is lennének.” 
89. Az embereknek minden példát értelmeztünk ebben a Koránban, de legtöbb ember csak hálátlanul dacol. 
90. Mondják: „Nem hiszünk neked, míg a földből forrást nem fakasztasz nekünk.” 
91. „Vagy míg datolya- és szőlőkerted nem lesz, mi alól bővizű folyók törnek föl,” 
92. „Vagy míg le nem szakad ránk darabokban az Ég, ahogy elővezetted, vagy el nem hozod Allahot és az 

Angyalokat szemtől szembe,” 
93. „Vagy míg nincs arannyal kirakott házad, vagy nem mászol fel az Égbe! Még felmászásodat sem hisszük 

el soha, míg le nem küldesz nekünk egy könyvet, mit olvashatunk.” Mondd: „Legyen Dicső az én Uram! 
Hiszen én nem csupán egy ember Próféta vagyok?” 

94. Mi más tartaná vissza az embereket attól, hogy higgyenek, ha eljött hozzájuk az Útmutatás, hacsak nem 
az, hogy mondják: „Allah ember Prófétát küldött!” 

95. Mondd: „Ha a Földön Angyalok lennének, kik nyugodtan sétálnának, bizony mi Angyal Prófétákat 
küldenénk le hozzájuk az Égből.” 

96. Mondd: „Allah elegendő Tanúnak köztem és közöttetek. Mert bizony Ő szolgálóiról Értesült, (azokat) 
Látja.” 

97. Kit Allah vezet, az jó irányba vezetett. Kiket letérít, hát nem találsz számukra oltalmazókat Rajta kívül. 
Összetereljük őket a Feltámadás Napján, arcaikat elborítja a vakság, némaság, süketség, és hajlékuk a 
Pokol. Amint alábbhagy tüze, szítjuk lángját. 

98. Ez hát viszonzásuk azért, mert tagadták Áyáinkat, és mondták: „Feltámasztanak-e minket új 
teremtményként, ha már csontok és por vagyunk?” 

99. Nem látják-e, hogy Allah az, Ki megteremtette az Egeket, a Földet, s képes arra, hogy olyanokat 
teremtsen (újra), mint ők? Kijelölte neki az időt, miben semmi kétség, de a bűnösök hálátlanul dacolnak. 

100. Mondd: „Ha tiétek lenne Uram kegyelmének tárháza, ti bizony visszatartanátok azt, félve attól, hogy 
áldoztok belőle. Mert bizony az ember fukar.” 

101. Megadtunk Mózesnek kilenc Jelet bizonyságul. Kérdezd Izrael fiait, mikor ő eljött hozzájuk, a Fáraó így 
szólt hozzá: „Én úgy sejtem Mózes, hogy megigézett vagy.” 

102. Mondta (Mózes): „Te jól tudod, hogy ezeket nem más, mint az Egek és a Föld Ura küldte le szemmel 
fogható bizonyítékként. Én úgy vélem, hogy te, Fáraó, sorscsapásra vagy ítélve.” 

103. El akarta őket ijeszteni a Földről, de Mi vízbe fojtottuk őt, és mindenkit, aki vele volt. 
104. Ezután így szóltunk Izrael fiaihoz: „Lakjatok a Földön, de ha eljön a második ígéret ideje, Mi csapatokba 

gyűjtünk titeket.” 
105. Leküldtük (a Koránt) az Igazzal, s az Igaz az, mi lejött. Mi nem másnak, mint örömhír vivőjeként és 

figyelmeztetőként küldtünk el téged. 
106. A Korán, mit részekre bontottunk, hogy recitáld az embereknek megállásokkal. Szakaszonként 

bocsátottuk azt le. 
107. Mondd: „Akár hisztek-e benne, akár nem hisztek, akiknek már eljött a tudás ezelőtt, ha recitálják nekik, 

arcra borulnak leereszkedve,” 
108. Mondják: „Legyen Dicső a mi Urunk! Mert bizony Urunk ígérete beteljesült!” 
109. Arcra borulnak könnyezve, és növeli bennük az alázatot. 
110. Mondd: „Fohászkodjatok Allahhoz, vagy fohászkodjatok a Kegyelmeshez. Bármelyikhez fohászkodtok, 

hát Neki vannak a Legszebb Nevei. Ne légy imádban se hangos, se halk, hanem kövesd a kettő közti utat.” 
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111. Mondd: „Legyen Dicső Allah, Ki nem vesz Magának gyermeket, nincs Neki társa a Teljhatalmúságban, és 
nem kell Neki oltalmazó a megaláztatásban. Kiáltsd ki Őt Naggyá, Magasztalva Őt.” 

 
 

18. Al-Kahf – Barlang 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen Dicső Allah, Ki lebocsátotta szolgálójára a Könyvet, mit nem tett meg tekervényessé 

(fondorlatossá): 
2. (Hanem megtette azt) egyenessé, hogy figyelmeztessen a Színéből jövő szégyenteljes büntetésre, és 

hogy örömhírt adjon a hívőknek, kik jókat cselekszenek. Mert bizony nekik szép bér jár. 
3. Ebben lesznek ők mindörökké. 
4. Ő figyelmezteti azokat, kik mondják: „Allah gyermeket vett (Magához).” 
5. Nincs ebben se nekik, se atyáiknak tudásuk. Keserves a szó, mi elhagyja szájaikat, s nem mondanak mást, 

csak koholmányt. 
6. Talán gyötröd magad (ó, Mohammed), ha nyomon kíséred őket, mert sajnálatosan nem hisznek ebben 

az Üzenetben. 
7. Ami a Földön van, ékességként tettük meg azon, hogy próbára tegyük őket, melyikük viseltetik a 

legjobban. 
8. Mert bizony Mi azt kopár hanttá tesszük meg. 
9. Vagy arra számítottál-e, hogy a Barlang Lakói és a Felirat az Áyáinkból való csodák? 

10. Mikor az ifjak a barlangba menekültek, s mondták: „Urunk! Juttass Színedből nekünk kegyelmet, és 
rendelkezz dolgunkban a helyes irány kijelölésével. 

11. Majd Mi sok éven keresztül (leplet) vetettünk füleikre a Barlangban. 
12. Majd feltámasztottuk őket, hogy megtudjuk, melyik tábor a kettőből számolta pontosabban az időt, mit 

ott töltöttek. 
13. Elbeszéljük neked történetüket az Igazzal: Ifjak voltak, kik kittek Urukban, és Mi a helyes irányba 

támogattuk őket. 
14. Szíveiket Magunkhoz kötöttük. Mikor felálltak, így szóltak: „Urunk az Egek és a Föld Ura! Nem szólítunk 

Rajta kívül más istent. Ha ezt tennénk, szörnyűséget tennénk!” 
15. „Ezek a mi népünk, kik Rajta kívül vettek maguknak isteneket. Miért nem adják elő azokról valós 

hatalmukat? Ki bűnösebb annál, mint ki kitalálja Allahra a hazug szót?” 
16. „Mikor elkülönültetek tőlük és azoktól, mihez imádkoztak Allahon kívül, a Barlangban kerestetek 

menedéket: Kiterjeszti rátok Uratok kegyelmét, és rendelkezik, hogy dolgaitok könnyebbé váljanak.” 
17. Láthattad volna a Napot, ahogy felkel és ível Barlangjuk jobbján, majd lenyugszik, elkanyarodva tőlük a 

baloldalon, mikor ők egy nyílt helyen voltak (a Barlang közepén). Ezek Allah Jelei közül valók. Akit Allah 
vezet, az helyes irányban vezetett. Kit tévelygésbe visz, nem találsz számára oltalmazót, sem 
útbaigazítót. 

18. Azt vélhettétek volna, hogy ébren vannak, mikor feküdtek. Majd jobbjukra és baljukra fordítottuk őket. 
Kutyájuk a két első lábát nyújtóztatta a küszöbön. Ha rájuk vetetted volna tekintetedet, menekülve 
fordultál volna el, és félelem töltött volna el tőlük. 

19. Ekképpen támasztottuk fel őket, hogy maguk közt kérdezősködjenek. Egyikük így szólt: „Mennyi időt 
töltöttetek el?” Mondták: „Egy napot töltöttünk el (talán), vagy a nap egy részét.” Mondták: „Uratok a 
Legjobb Tudója annak, mennyit időztetek. Küldjétek el egyiketeket a városba ezzel a pénzetekkel, és 
nézze meg, melyik a leglaktatóbb étel, majd hozzon nektek, csillapítsa éhségetek. Legyen udvarias, 
kedves, és ne szóljon rólatok senkinek.” 

20. „Mert ha felfedik kiléteteket, megköveznek, vagy visszatérítenek titeket vallásukba, és akkor nem 
boldogultok sohasem!” 

21. Ekképpen tártuk fel dolgukat, hogy (az emberek) megtudják: Allah Ígérete Igaz, és az Óra eljövetelében 
semmi kétség! (Az emberek) tanakodnak ügyükben maguk között. Mondták: „Emeljetek feléjük egy 
épületet.” Uruk a Legjobb Ismerőjük. Akik dolgaikkal felülkerekedtek, így szóltak: „Bizony építsünk 
felettük imahelyet!” 
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22. (Páran) azt mondják, hárman voltak, negyedik a kutyájuk. (Mások) azt mondják, öten voltak, hatodik a 
kutyájuk. Az Ismeretlent találgatják. (Megint mások) azt mondják, heten voltak, nyolcadik a kutyájuk. 
Mondd: „Uram a Legjobb Tudója számuknak. Csak kevesen ismerik (dolgukat).” Ne vitatkozzatok hát 
róluk, csak olyanról, ami tisztán látszik, és ne is kérdezzetek róluk senkit. 

23. Ne mondjátok semmire, hogy: „Én azt (biztosan) megteszem holnap, –” 
24. Anélkül, hogy ne mondanátok: „Ha Allah is úgy akarja!” Emlékezz Uradra, ha feledsz, és mondd: „Talán 

Uram ennél közelebb fog vinni engem a jó irányhoz.” 
25. Háromszáz évet töltöttek el ők a Barlangjukban, amit megtoldottak kilenccel. 
26. Mondd: „Allah a Legjobb Tudója annak, mennyit időztek el. Nála van az Egek és a Föld titkainak (tudása), 

a Legjobban Lát, a Legjobban hall. Nincs Rajta kívül oltalmazójuk, nem részesül bölcsességéből senki 
más.” 

27. Olvasd azt, mi neked sugallott Urad Könyvéből. Nincs, ki Szavait megváltoztathatná, és nem találsz Rajta 
kívül menedéket. 

28. Tedd lelked állhatatossá azokkal, kik Urukat szólítják reggel, este, s az Ő Színét vágyják. Ne hagyd 
szemeidet, hogy túlnézzen rajtuk, az Evilági élet pompáját keresve. Ne engedelmeskedj azoknak, kiknek 
szívét elzártuk a Rólunk való megemlékezésről, kik saját vágyaikat kergetik, kiknek dolgai korlátokat 
sértenek. 

29. Mondd: „Az Igaz Uratoktól való.” Ki akar, higgyen, s ki akar, tagadjon. Előkészítettük a bűnösöknek a 
Pokol tüzét, mi sátorként öleli körbe őket. Ha hűst akarnak, vizet zúdítanak rájuk, ami olyan, mint az 
olvadt réz. Süti az arcokat, nyomorúságos ital, becstelen nyugvóhely. 

30. Kik hisznek, jókat cselekszenek, nem vesztegetjük el bérét annak, ki (bármi) szépet tesz. 
31. Ezek ők, kiknek járnak az Éden Kertjei, mik alatt folyók futnak, hol aranykarkötő ékesíti őket. Zöld selyem 

és brokát öltözéket viselnek, s ott heverésznek a magaslatokon. Mily magasztos viszonzás! Mily 
gyönyörű hajlék! 

32. Vesd nekik fel a két ember példáját: Az egyiknek megtettünk két szőlőkertet, miket pálmákkal vettünk 
körbe, s a kettő közé veteményt helyeztünk. 

33. Mindkét kert hozta étkét, nem tartottak abból vissza semmit. A közepükben folyót fakasztottunk. 
34. (Bőséggel) látta el őt gyümölccsel. Így szólt társához, mikor beszédbe elegyedett vele: „Én több vagyok 

nálad vagyonban, és hatalmasabb emberszámban!” 
35. Betért kertjébe, és elkárhozta önmagát. Így szólt: „Nem hiszem, hogy ez elpusztul valaha!” 
36. „Nem hiszem, hogy az Óra bekövetkezik. Még ha vissza is visznek Uramhoz, bizony találok majd ott 

cserébe ennél jobbat.” 
37. Társa, kivel beszédbe elegyedett, így szólt: „Megtagadod-e azt, Ki megteremtett a porból, majd az élet 

cseppjéből, majd férfivé formált?” 
38. „De részemről Ő Allah, Uram, és nem állítok Hozzá senkit társnak.” 
39. Miért nem mondod, mikor betérsz kertedbe: „(Ez itt úgy van), ahogy Allah akarta! Nincs más hatalom, 

csak ami Allahnál van!” Amint látod, én kevesebb vagyok nálad vagyonban és gyermekek számában. 
40. „Meglehet, hogy Uram jobbat ad annál, mint kerted, mert villám sújt le arra az Égből, és kopár homokká 

lesz. 
41. „Vagy vizei elnyelődnek, és többé nem tudod kinyerni azokat.” 
42. Gyümölcseit beborította (a törmelék). Kifordította kezéből mindazt, mit rááldozott, s az romjaiban 

hevert az alapjain. Így szólt: „Ó, bár soha ne állítottam volna Uramnak társat!” 
43. Nem volt már senki, ki pártjára állt volna Allahhal szemben, s nem győzedelmeskedhetett. 
44. Az Igaz oltalom Allahtól való. Ő a Legjobb viszonzás és beteljesülés. 
45. Vesd nekik az Evilági élet példáját: Olyan, mint az eső, mit lebocsátunk az Égből, majd az elegyedik a Föld 

növényeivel. Majd száraz tarlóvá válik, mit szerteszórnak a szelek. Allah Mindenre Képes. 
46. A vagyon és fiak az Evilág díszei, de a maradandók, a jó cselekedetek jobbak Uradnál viszonzásként, 

jobbak reményként. 
47. A Napon megindítjuk a Hegyeket, és látod tágulni a Földet. Összetereljük őket, s nem hagyjuk ki 

egyiküket sem. 
48. Urad elé vonulnak sorokban: „Úgy jöttetek Hozzánk, ahogy először teremtettünk titeket. Mi több! Azt 

hittétek, hogy nem teszünk meg nektek találkozót!” 
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49. Elétek teszik a Könyvet, és látod a gaztevőket, ahogy rettegnek attól, mi benne van. Mondják: „Ó, jaj, 
nekünk! Miféle Könyv ez? Nem hagy ki se kicsit, se nagyot, hanem (mindent) számba vesz!” Megtalálják, 
mit tettek, maguk előtt megjelenítve, és Uruk nem tesz senki ellenére. 

50. Mikor mondtuk az Angyaloknak: „Boruljatok le Ádámnak!”. Leborultak, kivéve Ibliszt. Ő a Dzsinnek közül 
volt, ki megtagadta Ura parancsát. Őt és utódait veszitek-e oltalmazóitokul Rajtam kívül? Ők a ti 
ellenségetek! Nyomorúság jár cserébe a bűnösöknek! 

51. Nem hívtam őket tanúsítani az Egek és a Föld teremtését, sem saját teremtésüket. Nem igényeltem 
segítségét azoknak, kik tévelygésbe taszítanak. 

52. A Napon Ő így szól: „Hívjátok azokat, kikről úgy tartottátok, hogy az Én társaim!” Majd hívják azokat, de 
nem válaszolnak nekik. Közös kínzókamrába vetjük őket! 

53. Meglátják a gaztevők a Poklot, és sejtik, hogy rávetik őket, de nem találnak onnan kiutat. 
54. Mi az embereknek mindenféle példát értelmezünk ebben a Koránban, de az ember a legtöbb dolgot 

vitatja. 
55. Mi tartja vissza az embereket attól, hogy higgyenek, és Uruk bűnbocsánatát kérjék, mikor eljött hozzájuk 

az Útmutatás? De ők csak (azt vágyják), hogy atyáik hagyománya jöjjön hozzájuk. Majd büntetésük jön 
el, mivel szembe kell nézniük! 

56. Nem küldtük a Prófétákat másként, csak örömhír hordozóiként és figyelmeztetőkként. Azok, kik 
tagadnak, hamis érvekkel szállnak vitába, hogy cáfolják vele az Igazat, s hogy Áyáinkat és azt, mivel 
figyelmeztetve voltak, nevetségessé tegyék. 

57. Ki bűnösebb annál, mint az, kinek, ha Ura Áyáit említik, elfordul, és megfeledkezik arról, mit kezei 
előreküldtek? Mi bizony, lepelbe burkoltuk szíveiket, nehogy felfogják, s füleiket süketséggel zártuk. Ha 
az Útmutatásra hívod őket, soha nem jó irányban haladnak. 

58. Urad a Megbocsájtó, a Kegyelem Birtokosa. Ha azáltal venné őket, amit elnyertek, bizony sietne 
büntetésükkel. Mi több! Idejük ki van jelölve! Nem találnak ezen túl menekvést. 

59. Ezek voltak hát a települések, miket elpusztítottunk, mikor elkárhoztak, s Mi megtettük romba döntésük 
idejét! 

60. Mikor Mózes így szólt kísérőjéhez: „Nem nyughatom, míg el nem érek a két tenger találkozásához, még 
ha korokat is úton kell töltenem.” 

61. Mikor elértek a két tenger találkozásához, megfeledkeztek halukról, mi fickándozva a tenger felé vette 
útját. 

62. Mikor továbbhaladtak, Mózes így szólt kísérőjéhez: „Hozd el ebédünket, mert bizony erőt vett rajtunk 
utunk fáradtsága.” 

63. Mondta: „Láttad-e (mi történt), mikor a szikla mögött pihentünk? Megfeledkeztem a halról, de nem más, 
mit a Sátán feledtette azt el velem, hogy szóljak róla, s az csodák csodájára a tenger felé vette útját!” 

64. Mondta (Mózes): „Ez volt az, mire vártunk!” Majd saját nyomaikat követve nekiindultak a visszaútnak. 
65. Egy Szolgálóra leltek szolgálóink közül, kit mi Tőlünk jövő kegyelemben részesítettünk, és Színünkből 

jövő tudással tanítottuk ki. 
66. Mózes így szólt hozzá: „Követhetlek-e téged azért, hogy taníts engem abból a kiváltságból, mire téged 

tanítottak?” 
67. Mondta: „Te soha nem fogsz engem türelemmel viselni!” 
68. „Hogy állod meg türelemmel azt, miben nincs tudásod?” 
69. Mondta (Mózes): „Ha Allah úgy akarja, türelmesnek fogsz találni, és nem mondok ellent neked 

semmiben.” 
70. Mondta: „Ha követsz, ne kérdezz engem semmiről addig, míg én (magam) el nem mondom neked 

vonatkozásukat.” 
71. Nekivágtak, míg egy hajóra nem szálltak, mibe léket vágott. Mondta: „Léket vágtál-e abban, hogy vízbe 

fullaszd utasait? Miféle dologgal hozakodtál elő!” 
72. Így szólt: „Nem mondtam tán, hogy nem bírsz engem türelemmel viselni?” 
73. Mondta (Mózes): „Ne ítélj meg azáltal, mit elfeledtem, és ne bánts engem hibás dolgomért.” 
74. Nekivágtak, míg egy ifjúval nem találkoztak, és ő megölte őt. Mondta (Mózes): „Megöltél egy ártatlan 

embert, ki nem vette el más életét? Hallatlan dolgot tettél!” 
75. Mondta: „Nem mondtam tán, hogy nem bírsz engem türelemmel viselni?” 
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76. Mondta (Mózes): „Ha ezután bármiről kérdeznélek, ne végy engem többé társadul. Ez a bocsánat 
részemről, mi hozzád elér.” 

77. Nekivágtak, míg egy település lakóihoz nem értek, akiktől enni kértek, de ők megtagadták tőlük a 
vendéglátást. Találtak ott egy falat, ami le akart dőlni, de ő kiegyenesítette azt. (Mózes) így szólt: „Ha 
akarnád, fizetséget kérhetnél érte!” 

78. Mondta: „Ez a válaszvonal közted és köztem. Most elmondom neked magyarázatát annak, mit nem bírtál 
türelemmel viselni.” 

79. „A hajó a szegényeké volt, kik a tengeren dolgoztak. Azért tettem hasznavehetetlenné, mert egy király 
volt nyomukban, ki erővel vett el minden hajót.” 

80. „Ami az ifjút illeti, szülei hívők, és attól tartottunk, hogy bántani fogja őket zsarnokian, tagadón.” 
81. „Azt akartuk, hogy Uruk cserébe jobbat adjon nekik, mint ő, aki erényesebb és szeretetteljesebb.” 
82. „Ami a falat illeti, két árva gyermeké a városból, ami alatt az ő kincsük volt. Szüleik jóravalók, és Urad azt 

akarta, hogy akkor szedjék ki kincsüket, amikor elérik erejük teljét, Uradtól való kegyelemként. Nem 
saját belátásomból tettem. Ez hát magyarázata annak, mit nem bírtál türelemmel viselni.” 

83. Kérdeznek Zul-Qarnainról. Mondd: „Elolvasom nektek a róla szóló történetet.” 
84. (Hatalmi) helyzetbe hoztuk őt a Földön, és neki adtuk minden dolog beteljesülésének útját. 
85. És ő követte az utat, 
86. Míg el nem ért oda, ahol nyugovóra tért a Nap, és úgy találta, hogy az egy zavaros vízben nyugszik le. 

Egy népet talált ott. Mondtuk: „Ó, Zul-Qarnain! (Hatalmadban áll), hogy lesújts rájuk, de az is, hogy 
nagylelkűen bánj velük.” 

87. Mondta: „Aki bűnös, lesújtunk rá, majd megtér Urához, Aki hallatlan szenvedéssel bünteti.” 
88. „De aki hisz, és jókat cselekszik, annak szép viszonzás jár, és parancsolásunkból könnyűségre 

(számíthat).” 
89. Majd követte az utat, 
90. Míg el nem ért oda, ahol felkel a Nap és úgy találta, hogy az egy népnél kel fel, akiknek nem tettünk meg 

a (Nap) ellen olyat, mi takarná őket. 
91. (Otthagyta őket), ahogy voltak. Tudásunk átfogta mindazt, mi vele történt. 
92. Majd követte az utat. 
93. Míg el nem ért két Hegy közé, melyek tövében népet talált, kiknek alig értette szavát. 
94. Mondták: „Ó, Zul-Qarnayn! Góg és Magóg a Föld megrontói. Fizessünk-e neked sarcot, hogy falat építs 

közénk és közéjük? 
95. Mondta: „A hatalom, mit Uram nekem adott jobb (mint a sarc). Segítsetek (munka-) erővel, s falat építek 

közétek és közéjük: 
96. „Hozzatok nekem vastömböket”, míg be nem építette a két meredély között. Így szólt: „Fújtassátok,” 

míg tüzet nem szított, s mondta: „Hozzátok ide, hogy forró ólommal kitöltsem!” 
97. Nem tudtak afelett se átjönni, se rést ütni bele. 
98. Mondta: „Ez az Uramtól jövő kegyelem. De mikor Uram ígérete beteljesül, ez porrá lesz, mert Uram 

ígérete Igaz!” 
99. A Napon hagyjuk, hogy egymáson hömpölyögjenek. A fanfárokat megfújják, és mind összegyűjtjük őket. 

100. Ezen a Napon felajánljuk a hitetleneknek, tekintsék meg a Poklot, teljes szélességében, – 
101. Akiknek szemei fedve voltak a Rólam való megemlékezéstől, és hallani sem voltak képesek. 
102. Arra számítanak-e azok, kik tagadnak, hogy szolgálóimat veszik oltalmazónak Helyettem? Előkészítettük 

a Poklot a tagadóknak szállásul. 
103. Mondd: „Elmondjuk-e hírét azoknak, kiknek legelveszettebbek tettei? – 
104. „Kik elfecsérelték igyekezetüket az Evilági életben és cselekedeteik fejében jó viszonzásra számítanak?” 
105. Azok ők, kik megtagadták Uruk Áyáit és találkozóját. Romba dőltek cselekedeteik, s a Feltámadás Napján 

nem becsüljük meg súlyukat. 
106. Ez viszonzásuk: Pokol, miáltal tagadtak, Áyáimat és Prófétáimat nevetség tárgyává tették. 
107. Mert bizony kik hisznek, jókat cselekszenek, hát kijárnak nekik a Paradicsomi Kertek szállásul. 
108. Ebben ők ott mindörökkön lesznek. Nem kívánkoznak el onnan máshova. 
109. Mondd: „Ha az óceán tinta lenne Uram szavaihoz, előbb apadna ki az óceán, minthogy Uram szavai 

kiapadnának, még ha még egy óceánt is hozzátennénk.” 
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110. Mondd: „Én ember vagyok, mint ti. Az sugallott rám, hogy Istenetek Egy Isten. Ki reméli Ura találkozóját, 
vigyen véghez jó cselekedetet, és ne társítson Ura szolgálatához senki mást.” 

 
 

19. Miriam – Mária 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Kaf. Ha. Ya. Ain. Szad. 
2. (Ez egy) megemlékezés Urad kegyéről, miben Zakariás szolgálóját részesítette. 
3. Mikor szólította Urát búvó szólítással. 
4. Mondta: „Ó, Uram! Erőtlenné lettek a csontok bennem, őszen gyúl ki fejem, de fohászomban Feléd ó 

Uram, nem voltam áldatlan!” 
5. „Félek attól, amit hozzátartozóim (tesznek majd) utánam, és asszonyom meddő. Adj nekem Színedből 

örököst. 
6. „(Aki) örökömbe lép, továbbviszi Jákob nemzetségét, és tedd meg őt olyanná ó, Uram, kiben 

megelégedsz!” 
7. „Ó, Zakariás! Egy gyermekről hozok neked örömhírt, kinek neve Jahja (János). Előtte nem tettünk meg 

ilyen nevet.” 
8. Így szólt: „Ó Uram! Hogy lehetne nekem gyermekem, mikor asszonyom meddő, és vénségemre erőtlen 

lettem?” 
9. Mondta: „Ekképpen. Szólt Urad: ez Nekem könnyű. Téged úgy teremtettelek, hogy előtte semmi nem 

voltál!” 
10. Mondta (Zakariás): „Ó, Uram! Tégy meg nekem egy Jelet.” Mondta: „Az a Jeled, hogy nem beszélsz az 

emberekkel három éjen át, bár nem vagy néma.” 
11. Zakariás előjött lakából népe elé, és sugallotta nekik, hogy zengjék az Ő dicséretét reggel és este. 
12. (A parancsolás így szólt fiához): „Ó, Jahja (János)! Vedd magadhoz a Könyvet erősen,” és Mi gyermekként 

bölcsességet adtunk neki, 
13. Melegszívűséget (a teremtmények felé) a Mi Színünkből és tisztaságot, őrizkedést. 
14. (Ő az), ki jóságos volt szüleihez, nem erőszakos, engedetlen. 
15. Béke rá a Napon, mikor született, a Napon, mikor meghal, s a Napon, mikor életre keltik! 
16. Beszéld el a Könyvből Mária (történetét), mikor ő félrevonult háza népétől egy keleti zugba. 
17. Lepellel választotta el magát tőlük, majd elküldtük hozzá Angyalunkat, ki számára szokványos embernek 

tűnt. 
18. Mondta: „A Kegyelmesben kérek menedéket tőled! (Ne gyere közel), ha őrizkedő vagy!” 
19. Mondta: „Mi több! Én Urad követe vagyok, hogy (közöljem) egy szeplőtelen gyermek adományát 

neked.” 
20. Mondta: „Hogy lehetne nekem gyermekem, ha nem érintett engem ember, és nem vagyok 

szemérmetlen.” 
21. Mondta: „Ekképpen. Urad azt mondja ez könnyű Nekem. Mi Áyának tesszük meg őt az embereknek, és 

Tőlünk jövő kegyelemnek. A dolog elrendeltetett.” 
22. Így fogant neki, majd félrevonult egy távoli zugba. 
23. A vajúdás a pálma törzséhez vonta őt, s így szólt: „Ó, bár meghaltam volna ezelőtt, vagy lettem volna 

elfeledve elfeledett!” 
24. Szólította őt (egy hang) maga alól: „Ne bánkódj! Urad patakot tesz meg alattad.” 
25. „Rázd magad felé a pálma törzsét, és érett datolya hullik rád.” 
26. „Egyél, igyál és vigasztalódjon szemed. Ha bárki embert látsz, mondd: Felajánlottam böjtömet a 

Kegyelmesnek, és mától nem beszélek az emberekhez.” 
27. Elhozta magával (gyermekét), (kezeiben) tartva őt. Mondták: „Ó, Mária! Bámulatos dologgal jöttél!” 
28. „Ó, Áron húga! Atyád nem volt bűnös ember, és anyád sem volt szemérmetlen.” 
29. Ő rámutatott (a gyermekre). Mondták: „Hogy beszéljünk olyannal, ki bölcsőben van gyermekként?” 
30. Mondta: „Én Allah szolgálója vagyok. Ő nekem adta az Írást, és megtett Prófétának.” 
31. „Ő áldottá tett engem, akárhol vagyok. Elrendelte nekem az imát, a kötelező alamizsnát, amíg csak élek.” 
32. „Jóságossá tett anyámhoz, nem erőszakossá, áldatlanná.” 
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33. „Béke rám a Napon, mikor megszülettem, a Napon, mikor meghalok, s a Napon, mikor életre keltenek!” 
34. Ez hát Jézus, Mária fia, kijelentője az Igaznak, kiről szócsatáznak. 
35. Allah nem az, Ki gyermeket vesz Magához, legyen Dicső! Ha elrendeli a dolgot, hát mondja neki, légy, és 

lesz! 
36. Mert bizony Allah az én Uram és a ti Uratok, hát szolgáljátok Őt. Ez az Egyenes Ösvény! 
37. A szekták összekülönböztek maguk közt. Jaj, azoknak, kik tagadják megvallani a Hatalmas Nap 

(eljövetelét). 
38. Látni és hallani fognak a Napon, mikor eljönnek Hozzánk! De a bűnösök a Napon nyilvánvaló 

tévelyedésben lesznek. 
39. Figyelmeztesd őket a Gyötrelem Napjára, mikor elrendeltetnek a dolgok, de ők azt semmibe veszik, és 

nem hisznek. 
40. Mi vagyunk, Kik megörököljük a Földet és mindazt, mi azon van. Hozzánk térnek meg (mind)! 
41. Említsd meg a Könyvből Ábrahám (esetét). Az Igazság embere és Próféta volt. 
42. Mikor mondta atyjának: „Ó, atyám! Miért imádkozol ahhoz, mi nem hall, nem lát és nem segít rajtad 

semmit?” 
43. „Ó, atyám! Eljött hozzám a tudásból az, mi hozzád nem jött el, hát kövess engem, vezetlek téged az 

ösvényen, mi egyenes és szakadatlan.” 
44. „Ó, atyám! Ne szolgáld a Sátánt, mert a Sátán a Kegyelmessel (Allahhal) dacol.” 
45. „Ó, atyám! Félek, hogy lesújt rád a Kegyelmes, és a Sátán cimborája leszel.” 
46. (Atyja) így szólt: „Viszolyogsz tán isteneimtől, ó, Ábrahám? Ha nem vetsz véget ennek, bizony 

megkövezlek, és hosszú időre elűzlek.” 
47. (Ábrahám) szólt: „Béke veled. Uramhoz imádkozom, hogy bocsájtson meg neked, mert Ő kegyes 

hozzám.” 
48. „Elzárkózom tőletek és mindattól, mihez Allahon kívül imádkoztok. Uramat szólítom. Talán nem leszek 

fohászommal Uramhoz áldatlan.” 
49. Mikor elzárkózott tőlük és mindattól, mihez Allahon kívül imádkoznak, megajándékoztuk őt Izsákkal, 

Jákobbal, és mindkettőt Prófétának tettük meg. 
50. Kegyelmünkben részesültek, és magasztos, igaz nyelvezettel áldottuk meg őket. 
51. Említsd meg a Könyvből Mózes (esetét). Mert ő kiválasztott volt, aki Próféta és Apostol. 
52. Szólítottuk a Hegy (Sinai) jobb oldaláról, és közelbe vontuk őt rejtelmes (szavunkhoz). 
53. Kegyelmünkből megáldottuk őt fivérével, Áronnal Prófétaként. 
54. Említsd meg a Könyvből Izmael (esetét). Ő Igaz volt abban, mit ígért. Próféta, Apostol volt. 
55. Megparancsolta háza népének az imát, kötelező alamizsnát, és Ura megelégedettségére szolgált. 
56. Említsd meg a könyvben Idrisz (esetét), aki igaz Próféta volt, 
57. Kit magas helyre emeltünk. 
58. Azok, kiket Allah a Próféták közül kegyében részesített, Ádám leszármazottai, kik közül volt, kiket Noéval 

hordoztunk. Ábrahám és Izrael leszármazottai közül volt, kiket vezettünk és kiválasztottunk. Ha Allah 
Áyáit szembesítették velük, áhítattal és könnyekkel borultak le. 

59. Helyükbe léptek utánuk az utódok, kik elhagyták az imát, vágyaikat követték, de majd szembesülni 
fognak a megsemmisüléssel, – 

60. Kivéve azok, kik megbánják, hisznek és jókat cselekszenek. Ezek ők, kik belépnek a Kertbe, és nem 
kárhoztatják őket egyáltalán. 

61. Édeni Kertek, miket a Kegyelmes ígért szolgálóinak az Ismeretlenben. Mert bizony az Ő ígérete beteljesül. 
62. Nem hallanak ott üres szólamot, csak a Béke köszöntését. Ott gondviselésükre lelnek reggel és este. 
63. Ez a Kert, minek örökébe léptetjük szolgálóinkat, kik őrizkednek. 
64. (Az Angyalok mondják): „Nem szállunk le, csak Urunk parancsára. Övé mindaz, mi előttünk, mögöttünk, 

s mi a kettő közt van. Urad nem felejt,” – 
65. „Ura az Egeknek, Földnek és mi a kettő közt van! Imádkozzatok Hozzá, és legyetek állhatatosak az Ő 

imádatában. Tudsz-e Vele egy néven nevezni mást?” 
66. Az ember így szól: „Ha meghalok, tényleg életre fognak kelteni?” 
67. Vagy nem gondolkodik-e el azon az ember, hogy megteremtettük, de előtte semmi sem volt? 
68. Az Urad által, bizony, Mi összetereljük azokat és a Sátánokat, majd lerogyva visszük őket körbe a Poklon. 
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69. Majd kiszedegetjük minden szektából azokat, akik legádázabbak voltak a Kegyelmessel (Allahhal) 
szemben. 

70. Majd Mi leszünk Legjobb Tudói annak, kik azok, kik legérdemesebbek az égetésre. 
71. Nincs olyan köztetek, ki át ne menne rajta. Ami Urad elrendelése, az beteljesedik. 
72. Majd megmenekítjük azokat, kik őrizkednek, és benne hagyjuk a bűnösöket összerogyva. 
73. Ha szembesítik őket bizonyságaink Áyáival, így szólnak azok, kik tagadnak, azoknak, kik hisznek: „A kettő 

közül melyiknek van jobb helye és szebb kitettsége?” 
74. Hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, kiknek szerelése és kinézete szebb volt? 
75. Mondd: „Akik tévelyegnek, azoknak a Kegyelmes (Allah) megnyújtja (a kötelet) olyan hosszúra, míg meg 

nem látják azt, mit ígértek nekik. Vagy a büntetést, vagy az Órát. Akkor majd megtudják, kinek helyzete 
a legrosszabb, és kinek serege a leggyengébb!” 

76. „Allah megerősíti Útmutatását azoknak, kik jó irányba haladnak. A maradandó dolgok és jó tettek jobb 
viszonzást (váltanak ki) Uradnál és jobb bérre érdemesek.” 

77. Láttad-e azt, ki tagadta Áyáinkat, és mondja: „Biztos, hogy megadatik a vagyon és a gyermek?” 
78. Áthatolt-e a Láthatatlanon, vagy egyezséget kötött tán a Kegyelmessel (Allahhal)? 
79. Mi több! Feljegyezzük, amit mond, és hosszúra nyújtjuk szenvedését. 
80. Örökébe lépünk annak, amit mond, és egy szál magában áll majd elénk. 
81. Allahon kívül vesznek isteneket, hogy azok álljanak mögöttük hatalmukban. 
82. Mi több! Azok majd meg fogják tagadni azokat, kik hozzájuk imádkoznak, és ellenük fordulnak. 
83. Nem látod-e, hogy ráküldtük a Sátánokat a hitetlenekre, hogy nyugtalansággal bosszantsa őket? 
84. Ne siess ellenük, (ó, Mohammed), mi (elkezdtük) számukra a visszaszámolást. 
85. A Napon összetereljük az őrizkedőket a Kegyelmeshez (Allahhoz), akár egy díszküldöttség, 
86. És a bűnösöket a Pokol itatóhelyére hajtjuk. 
87. Nincs, aki közbenjárna érdekükben, csak ha a Kegyelmessel egyezségre jutottak. 
88. Mondják: „A Kegyelmes gyermeket nemzett!” 
89. Mert bizony szörnyű dologgal jöttetek! 
90. Majdhogynem meghasadnak az Egek, megrepedezik a Föld, és romjaikba omlanak a Hegyek, 
91. Mert a Kegyelmesnek (Allahnak) gyermeket tulajdonítanak. 
92. Nincs szüksége a Kegyelmesnek (Allahnak) arra, hogy gyermeket nemzzen. 
93. Nincs olyan az Egeken és Földön, mi ne jönne szolgálni a Kegyelmest (Allahot)! 
94. Mert Ő az összest számba veszi, pontosan. 
95. És azok mind eljönnek egyesével a Feltámadás Napján. 
96. A Kegyelmes (Allah) szeretetébe fogadja azokat, kik hisznek és jókat cselekszenek. 
97. Könnyűvé tettük nyelveden (a Koránt), hogy örömhírt hordozz általa az őrizkedőknek, és figyelmeztesd 

vele a konok népet. 
98. Hány nemzedéket pusztítottunk már el előttük? Érzékelsz-e közülük (ó, Mohammed) egyet is, vagy 

hallasz-e róluk akár leghaloványabb (híreket)? 
 
 

20. Ta-Ha – Ta-Ha 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ta. Ha. 
2. Nem azért bocsátottuk le neked (ó, Mohammed) a Koránt, hogy aggodalmaskodj, 
3. Hanem csak figyelmeztetésként annak, ki féli (Allahot). 
4. Kinyilatkoztatás attól, Ki megteremtette a Földet és a magas Egeket. 
5. A Kegyelmes (Allah), Ki a Trónon megállapodott. 
6. Övé minden az Egeken, a Földön, mi a kettő közt és a rög alatt. 
7. (Mindegy) ha hangosan szólsz, mert Ő tudja (azt is), mi titok és rejtett. 
8. Allah! Nincs más Isten, csak Ő. Neki vannak a legszebb nevei. 
9. Elért-e hozzád Mózes története? 

10. Mikor tüzet látott, s szólt háza népének: „Maradjatok itt! Tüzet észleltem. Meglehet, hogy parazsat 
hozok nektek abból, vagy a tűz által Útmutatásra lelek.” 
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11. De mikor odaért, szólították: „Ó, Mózes!” 
12. „Én az Urad vagyok, vedd hát le sarud. Te Tuwa Szent Völgyében vagy!” 
13. „Kiválasztottalak téged, hát halld meg, ha jő a sugallat!” 
14. „Mert bizony Én vagyok Allah. Nincs más Isten, csak Én, hát Engem szolgálj, és tartsd meg az imát 

emlékezetemre.” 
15. „Mert az Óra eljön. De addig rejtve bizonysága, hogy minden lélek viszonzását kapja annak, mire 

igyekezete bírta.” 
16. Ki nem hisz benne, csak vágyait követi, ne térítsen el, hogy romba dőlj. 
17. „Mi az a jobbodban, ó, Mózes?” 
18. Mondta: „Ez a botom, mire dőlök, s mivel birkáimra suhintok. De van még annak más haszna is.” 
19. (Allah) így szólt: „Hajítsd el azt, ó, Mózes!” 
20. Elhajította, mire az tekergő kígyó lett. 
21. Mondta: „Vedd magadhoz, ne félj. Visszarendezzük azt első alakjába.” 
22. „Helyezd oldaladra kezed. Ha elveszed, fehér lesz és sértetlen. Ez egy másik Jel.” 
23. „Csak hogy láttassuk veled nagyobb Áyáinkat.” 
24. „Menj a Fáraóhoz, mert ő zsarnok.” 
25. (Mózes) így szólt: „Uram! Tárd ki keblem.” 
26. „Könnyítsd meg dolgom.” 
27. „Oldd meg a csomót nyelvemen.” 
28. „Hogy fogják fel azt, mit mondok.” 
29. „És tégy meg nekem egy teherhordót a családomból,” 
30. „Áront, fivéremet.” 
31. „Erősítsd meg általa bírásom.” 
32. „Tedd őt társammá dolgomban.” 
33. „Hogy zengeni tudjuk dicséreted, sokat.” 
34. „És emlékezzünk Rád, sokat.” 
35. „Mert bizony Te megláttál minket.” 
36. (Allah) így szólt: „Kérésed megadatott, ó, Mózes.” 
37. „S Mi még egyszer megáldunk téged.” 
38. „Mikor anyádra sugallottuk azt, mi sugallatot ő kapott:” 
39. „Hogy hajítsd őt a kosárba, s ő azt a folyóba vetette. A folyó partra sodorta, majd magához vette őt az, 

ki ellenségem Nekem, és ellensége neki. De Én a Tőlem jövő szeretetet vetettem rád, hogy Szemem előtt 
formálódj.” 

40. „Mikor nővéred odament és mondta: „Odavezesselek-e titeket ahhoz, ki dajkálja őt? Így adtunk téged 
vissza anyádnak, hogy felviduljanak szemei, és ne bánkódjon. Majd embert öltél, de Mi 
megmenekítettünk a bajtól, és többször is próbára tettünk. Éveket töltöttél Medián népével, majd akkor 
jöttél el, ó, Mózes, mikor arra érdemesültél.” 

41. „És Magam számára készítettelek fel.” 
42. „Te és fivéred menjetek Áyáimmal, és ne halványuljon bennetek a Rólam való megemlékezés.” 
43. „Menjetek mindketten a Fáraóhoz, mert ő zsarnok.” 
44. „Szóljatok hozzá lágy szavakat, hátha magába száll, és fél (Allahtól).” 
45. (Mózes és Áron) mondták: „Urunk! Félünk, hogy felbőszítjük őt ellenünk, vagy hogy zsarnokoskodik.” 
46. Mondta: „Ne féljetek. Veletek vagyok, látok és hallok.” 
47. Menjetek hozzá mindketten, és mondjátok: „Mi Urad Prófétái vagyunk, küldd hát el velünk Izrael fiait és 

ne sanyargasd őket. Jellel jöttünk hozzád az Uradtól! Béke legyen azzal, ki az Útmutatást követi.” 
48. „Mert bizony azt a sugallatot kaptuk, hogy büntetés sújt le arra, ki megtagad és elfordul.” 
49. (Amikor a Fáraó meghallotta), így szólt: „Ki a ti Uratok, ó, Mózes?” 
50. Mondta: „Urunk az, Ki mindennek teremtést adott, majd (biztosította) az Útmutatást.” 
51. (A Fáraó) így szólt: „És mi van az előző nemzedékekkel?” 
52. Mondta: „Ennek tudása Uramnál van feljegyezve. Uram nem téveszt és nem felejt.” 
53. „Ő az, Ki megtette nektek a Földet bölcsőül, melyen kitaposta az utakat, lebocsátotta az Égből a vizet.” 

Előhoztuk általa az eltérő növénypárokat. 
54. Egyetek, és legeltessétek jószágaitokat! Mert bizony ebben vannak a Jelek az értés embereinek! 
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55. Ebből (a Földből) teremtettünk, ebbe helyezünk vissza, és ebből hozunk elő titeket újra. 
56. Mi láttattuk vele (a Fáraóval) Áyáinkat mind, de ő tagadott és dacolt. 
57. Mondta: „Azért jöttél tán, hogy mágiáddal kivezess minket Földünkről, ó, Mózes?” 
58. „Mert mi is elő tudunk hozakodni ilyen mágiával! Tűzz ki egy találkozót, mit nem vétünk el se mi, sem 

te, egy olyan helyen, ami mindkettőnknek jó.” 
59. (Mózes) mondta: „Találkozód legyen a Fesztivál Napja, hogy a nép összegyülekezzen már pirkadattól.” 
60. A Fáraó visszavonult. Összetette tervét, majd előjött. 
61. Mózes így szólt hozzájuk: „Jaj, nektek! Ne eszeljetek ki Allahra hazug szót, hogy büntetéssel sújtson le 

rátok, és csalódjon a kieszelő.” 
62. Összekülönböztek dolgaikban maguk közt, de esküvésüket titkolták. 
63. Mondták: „Bizonyos, hogy ezek ketten itt mágusok, kik azt akarják, hogy szemfényvesztésükkel 

kivezessenek titeket Földetekről, és felhagyjatok kedvelt hagyományaitokkal.” 
64. „Ezért gyűjtsétek össze fondorlatotokat, és jöjjetek sorban. Boldogul ma az, kik felülmarad.” 
65. Mondták: „Vagy hajíts, vagy legyünk tán mi azok, kik először hajítanak?” 
66. Mondta: „Mi több! Hajítsatok! Úgy tűnt neki, mintha köteleik, botjaik, mágiájuk által mozognának.” 
67. Félelem lett úrrá Mózesen belül. 
68. Mondtuk: „Ne félj, mert te maradsz felül.” 
69. „Hajítsd el azt, mi jobbodban van. Az felfalja azt, mit műveltek, mert amit műveltek, az mágia. Nem 

boldogul a mágus, bármerre is jár.” 
70. Levetették magukat a mágusok, és leborulva mondták: „Hiszünk Áron és Mózes Istenében!” 
71. (A Fáraó) így szólt: „Hisztek Benne, még mielőtt azt megengedném nektek? Bizonyos, hogy a ti 

elöljárótok az, ki megtanította nektek a mágiát! Mert én levágom kezeiteket, lábaitokat átellenben, és 
megfeszítelek titeket a pálmafák törzsein! Majd megtudjátok melyikünk büntetése szigorúbb és 
maradandóbb!” 

72. Mondták: „Nem tarthatunk téged többre annál, mint ami eljött hozzánk a bizonyságokból, vagy Nála, Ki 
megteremtett minket. Rendeld el hát, mit el akarsz rendelni, de te csak az Evilági életben rendelsz el!” 

73. „Mi hiszünk Urunkban. Talán megbocsájtja hibáinkat és a mágiát, mire te kényszerítettél minket. Allah 
jobb és maradandóbb.” 

74. Mert bizony ki bűnösként járul Ura elé, annak Pokol jár, miben nem hal meg és nem is él. 
75. De ki hívőként járul elé, jókat cselekedett, ezeknek magas fokozat jár, – 
76. Édeni Kertek, mik alatt folyók futnak, miben ők mindörökkön lesznek. Ez a jussa annak, ki megtisztul. 
77. Sugallatot küldtünk Mózesnek, hogy: „Távozz éjjel a szolgálóimmal. Vágj nekik száraz utat a tengeren, 

ne tarts attól, hogy megelőznek, és ne félj.” 
78. Üldözte őket a Fáraó a katonáival, de elborította őket a tenger, mi betakarta őket. 
79. Tévelygésbe vitte a Fáraó az ő népét, ahelyett, hogy helyesen vezette volna (őket). 
80. Ó, Izrael fiai! Megmenekítettünk titeket ellenségetektől, Szövetséget kötöttünk veletek a Hegy jobb 

oldalán, és leküldtük nektek a mannát és fürjeket: 
81. (Mondtuk): „Egyetek az üdvösekből, mit gondoskodásul nyújtunk nektek, ne legyetek ebben 

szélsőségesek, hogy ne sújtson le rátok haragom. Aki kivívja haragom, az elveszett.” 
82. „Bizony, Én megbocsájtok annak, ki bűnbánó, hisz jókat tesz, majd kész beállni a helyes irányba.” 
83. (A Hegyen Allah így szólt Mózeshez): „Mi késztetett, hogy ide siess népedtől, ó, Mózes?” 
84. Mondta: „Ők szorosan a nyomomban vannak. Azért siettem Hozzád, hogy elégedettségedet keressem.” 
85. (Allah) így szólt: „Próbára tettük népedet távollétedben. Samiri tévelygésbe vezette őket.” 
86. Mózes dühhel és sajnálattal tért vissza népéhez. Mondta: „Ó, nép! Nem tett-e Uratok nektek szép 

ígéretet? Hosszúra nyúlt tán az idő nektek (hogy bekövetkezzen)? Vagy azt akarjátok tán, hogy lesújtson 
Uratok haragja, miáltal megszegtétek a nekem tett ígéreteteket?” 

87. Mondták: „Nem önhatalmúlag szegtük meg a neked tett ígéretet. Arra bírtak minket, hogy a nép 
ékességeinek terhét cipeljük, és vessük azt (tűzre). Ekképpen határozott Samiri.” 

88. „Majd kivett nekik abból (a tűzből) egy borjú testet, mi alacsony volt, és így szóltak: „Ez a ti istenetek és 
Mózes istene, mit elfelejtett.” 

89. Nem látják-e, hogy az nem viszonozza szavukat, és nem képes nekik ártani, sem használni? 
90. Ezelőtt Áron így szólt hozzájuk: „Ó, nép! Próbára tettek titeket általa. Mert bizony Uratok a Kegyelmes, 

hát kövessetek engem, és engedelmeskedjetek parancsomnak!” 
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91. Mondták: „Nem álljuk meg, hogy ne térjünk vissza (ennek kultuszához), neki szentelve magunkat, míg 
vissza nem jön hozzánk Mózes.” 

92. (Mózes) így szólt: Ó, Áron! Mi tartott vissza, mikor láttad őket, hogy rossz útra térnek, –” 
93. „Hogy ne kövess engem? Engedetlen voltál parancsommal szemben?” 
94. (Áron) mondta: „Ó, anyám fia! Ne ragadd meg se szakállam, se fejem! Féltem attól, hogy azt mondod: 

Megosztottságot hoztál Izrael fiai közé! Miközben nem éred be szavammal.” 
95. (Mózes) így szólt: „Mi tudsz mondani, ó, Samiri?” 
96. Mondta: „Azt láttam, mit ők nem láttak. Fogtam egy maréknyi (port) a Próféta lábnyomából, és 

rávetettem (az aranyborjúra). Ekképpen parancsolta lelkem.” 
97. (Mózes) így szólt: „Takarodj! A te Evilági büntetésed, hogy azt mondod: ne érints meg! De vár rád egy 

ígéret, mi elöl ki nem térhetsz. Nézd istenedet, minek magadat szentelted: megolvasztjuk azt, majd 
hamvait a tengerbe szórjuk.” 

98. Istenetek Allah. Nincs más Isten, csak Ő. Tudása mindent átfog. 
99. Ekképpen beszéljük el számodra a korábban megesett történéseket, miknek üzenetét megadtuk neked 

Színünkből. 
100. Aki ettől elfordul, az a Feltámadás Napján terhet cipel. 
101. Ebben ők mindörökkön lesznek. Gyötrelmes nekik ez a teher a Feltámadás Napján. 
102. A Napon megfúvatnak a fanfárok. Ezen a Napon összetereljük a bűnösöket könnyes szemekkel. 
103. Suttognak maguk közt, hogy: „Ti csak tíz (napot) időztetek.” 
104. Mi vagyunk Legjobb Tudója annak, mit mondanak. Mikor az, kinek közülük mintaszerű volt életmódja, 

így szól: „Csak egy napot időztetek!” 
105. Megkérdeznek a Hegyről, mondd: „Porrá zúzza és szétszórja azt Uram,” 
106. „Meghagyja azt sivár síknak.” 
107. „Nem látsz majd azon se tekervényt, se kanyart.” 
108. Ezen a Napon követni fogják a Hívót, kinek nem (mutathatnak) fondorlatot. Visszafogják hangjukat a 

Kegyelmes előtt, s nem hallasz majd mást, mint lépteiket. 
109. Ezen a Napon nem használ a közbenjárás, csak annak, kinek a Kegyelmes megengedi, s kinek szava 

megelégedéssel tölti el Őt. 
110. Ő tudja, mi van előttük, mögöttük, és mit tudásuk nem ér át. 
111. Meghunyászkodnak az arcok az Élő, az Örökkévaló előtt. Reménytelen az, ki bűnt hordoz. 
112. Aki jókat cselekszik és hívő, nem kell tartania se elkárhozástól, se megszorítástól. 
113. Ekképpen bocsátottuk le neki az Arab Koránt, miben részleteztük néhány ígéretünket, hátha tán 

őrizkednek, vagy arra készteti őket, hogy magukba szálljanak. 
114. Allah, a Király, az Igaz, Aki minden fölött áll! Ne siess a Koránnal, még mielőtt be nem teljesedik számodra 

kinyilatkoztatása, és mondd: „Uram! Gyarapítsd tudásom!” 
115. Szövetséget kötöttünk Ádámmal azelőtt, de elfeledte, és nem találtunk benne kitartást. 
116. Mikor mondtuk az Angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!” Leborultak, csak Iblisz nem, aki dacolt. 
117. Mondtuk: „Ó, Ádám! Ez ellenség neked és párodnak. Ne űzessen el titeket a Kertből, hogy nyomorultak 

legyetek.” 
118. „Mert ott neked (bőséges gondviselésed van), hogy ne éhezz, és ne légy csupasz.” 
119. „Nem szomjazol benne, és a nap sem hevít fel.” 
120. De a Sátán suttogott felé, és mondta: „Ó, Ádám! Elvezesselek-e téged az örökkévalóság fájához és a 

királysághoz, mi nem tűnik le?” 
121. Mindketten ettek arról (a fáról), és felderült nekik szégyenük (csupaszságuk). Takarást öltöttek 

maguknak össze a Kert leveleiből. Ádám engedetlen volt Urával és engedett a kísértésnek. 
122. Majd Ura kijelölte őt, megenyhült felé és vezette őt. 
123. Mondta: „Szálljatok le innen mindketten, egymásnak ellenségei! Majd ha eljön Tőlem hozzátok az 

Útmutatás, kövessétek Útmutatásomat, ne tévelyedjetek el, és ne legyetek áldatlanok.” 
124. „Aki elfordul Üzenetemtől, annak szűkös lesz megélhetése, és a Feltámadás Napján vakon támasztjuk 

fel.” 
125. Mondja: „Uram! Miért támasztottál fel vakon, mikor én láttam?” 
126. (Allah) így szól: „Te is így tettél! Mikor eljöttek hozzád Áyáink, megfeledkeztél róluk. Ekképpen vagy te is 

elfeledve ma.” 
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127. Ekképpen adunk viszonzást annak, ki mértéktelen volt, és nem hitt Ura Áyáiban. Mert bizony a Túlvilág 
büntetése szigorúbb és maradandóbb. 

128. Nem veszik tán figyelmeztetésnek azt, hogy hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, akiknek 
lakhelyén járnak-kelnek? Mert bizony ebben vannak a Jelek azoknak, kik felfogják! 

129. Ha nem előzte volna meg ezt Urad szava, akkor is szükségszerűen bekövetkezett volna (büntetésük). Az 
idő ki van jelölve! 

130. Bírd ki türelemmel azt, mit mondanak. Zengd Urad dicsőségét, mikor a Nap felkel, és mielőtt lenyugszik. 
Dicsérd Őt az éj óráiban és a nappal két végén. 

131. Ne mereszd szemeidet arra, mit párnak élvezetessé tettünk. Köztük van, mi az Evilági élet virága, hogy 
próbára tegyük általa őket. De Urad gondviselése jobb és maradandóbb. 

132. Rendeld el az imát az embereknek, és légy ebben kitartó. Nem várunk el tőled gondoskodást. Mi 
gondoskodunk rólad. A Túlvilági szép viszonzás az őrizkedőknek jár. 

133. Mondják: „Miért nem hozza el nekünk a Jelet Urától?” Vagy tán nem jött el nekik a bizonyság a Korábbi 
Lapokon? 

134. Ha ezelőtt sújtottunk volna le rájuk büntetésünkkel, azt mondanák: „Urunk! Ha küldtél volna hozzánk 
Prófétát, bizony mi már akkor követük volna Áyáidat, mielőtt megaláznál és megszégyenítenél.” 

135. Mondd: „Mindenki vár. Várjatok hát, és megtudjátok, hogy kik haladnak a Szakadatlan Ösvényen, és kik 
mennek az Útmutatás szerint.” 

 
 

21. Al-Anbija – Próféták 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Közeledik az emberekhez elszámolásuk, de ők nem vesznek erről tudomást, és elfordulnak. 
2. Soha nem jön el hozzájuk megújult Üzenet Uruktól úgy, hogy hallgatnának rá, vagy ne játszadoznának, 

– 
3. S ne tréfálkozna szívük. A bűnösök titkon tervet szőnek (mondván): „Ez talán nem ember, mint ti? 

Mágiával jöttök-e, miközben szemeitek figyelnek?” 
4. Mondta: „Uram ismer (minden) szót, mi (elhangzik) az Égen és a Földön. Ő a Meghalló, a Mindentudó.” 
5. Mi több! Mondják: „Kusza álmok! Mi több! Kitalálta! Mi több! Ő költő! Hozzon el nekünk egy olyan Jelet, 

amilyennel a korábbi Prófétákat küldték.” 
6. Nem hitt előttük a nép, akiket elpusztítottunk, hát ők majd hisznek? 
7. Nem küldtünk el előtted mást, csak embereket, kikre sugallatot bocsátottunk. Kérdezzétek hát az Üzenet 

birtokosait, ha nem tudjátok. 
8. Nem (csak) testekké tettük meg őket, akik nem esznek ételt és nem örökkévalók. 
9. Majd beteljesítettük nekik az ígéretet, megmenekítettük őket és azokat, kiket akartunk. Mert 

elpusztítottuk a tékozlókat. 
10. Lebocsátottuk nektek a Könyvet, miben ott az Üzenet nektek, hát nem fogjátok fel? 
11. Hány települést zúztunk szét, mi bűnös volt, és telepítettünk meg utánuk másokat? 
12. Mikor megérezték (eljövendő) csapásunkat, mintha el akartak volna szaladni előle. 
13. Ne fussatok, térjetek vissza abba, mi elkényeztetett titeket, otthonaitokba, hogy kérdőre lehessetek 

vonva. 
14. Mondták: „Jaj, nekünk, hogy bűnösök voltunk!” 
15. Ezt kiáltozták szüntelen, míg tarlóvá és kihűlt hamuvá nem tettük meg őket. 
16. Nem szórakozásból teremtettük meg az Eget, a Földet, s mi a kettő közt van! 
17. Ha kedvünket akarnánk lelni, megtalálnánk azt Színünk előtt, ha ezt szándékoznánk. 
18. Mi több! Ráhajítjuk az Igazat a hamisra, hogy az agyra telepedjen, és elsorvadjon a hamis. Jaj, nektek 

azért, mit (Nekünk) tulajdoníttok. 
19. Övé minden az Egeken és a Földön. Nem dacolnak szolgálni Őt, kik Színe előtt vannak, és nem merülnek 

(ebben) ki. 
20. Dicsőségét zengik éjjel, nappal, és nem lankadnak. 
21. Vagy tán a Földről vettek isteneket, akik fel tudják támasztani (a halottat)? 
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22. Ha lennének köztük (az Egeken és a Földön) Allahon kívül istenek, bizony mindkettő (Ég és Föld) 
megbomlana. Legyen Dicső Allah, a Trón Ura attól, mit Hozzá rendelnek. 

23. Nem vonhatják kérdőre arról, hogy Ő mit tesz, de őket kérdőre vonják! 
24. Vagy Rajta kívül vettetek (más) isteneket? Mondd: „Hozzátok elő bizonyságaitokat. Ez az Üzenet azok 

számára, akik velem vannak, és Üzenet azoknak, kik előttem voltak.” Mi több! Legtöbbjük nem ismeri az 
Igazat, és elfordulnak! 

25. Nem küldtünk előtted egy Prófétát sem, kire ne sugallottunk volna. Mert nincs más Isten, csak Én, hát 
szolgáljatok! 

26. Mondják: „A Kegyelmes (Allah) gyermeket nemzett!” Legyen Dicső! Mi több! Ők nemes szolgálók (akiket 
fiainak hisznek)! 

27. Nem vágnak elé, ha szól, és azt teszik, amit Ő parancsol. 
28. Ő Tudja, mi van előttük, mögöttük, és nem ajánlja közbenjárását, csak annak, kiben megelégedését leli. 

Azok meg félik Őt, és hódolnak neki. 
29. Ki az, ki köztük azt állítaná: „Isten vagyok Rajta kívül!” Az ilyet Pokollal jutalmaznánk. Ekképpen adunk 

viszonzást a bűnösöknek. 
30. Vagy nem látják-e azok, kik tagadnak, hogy az Egek és a Föld egy pontba voltak sűrítve, majd Mi vetettük 

azokat szét? Megtettünk a vízből minden dolgot élővé, hát mégsem hisznek? 
31. A Földre Hegyvonulatokat vetettünk, hogy azokkal rengesse meg őket, bennük szurdokokat, hágókat 

nyitottunk, hátha jó úton haladnak. 
32. Az Eget megóvó boltozattá tettük: de ők elfordulnak Jeleinktől. 
33. Ő az, Ki megteremtette az Éjjelt, a Nappalt, a Napot és a Holdat. Mindegyik egy Égi pályán úszik. 
34. Nem tettük meg az embernek előtted az örökkévalóságot. Ha majd meghalsz, akkor ők örökké fognak 

élni? 
35. Minden lélek megízleli a halált. Próbára teszünk titeket a rosszal és jóval kísértésként. Hozzánk tértek 

meg. 
36. Ha meglátnak azok, kik tagadnak, csupán nevetségesnek tartanak. (Mondják:) „Ez az, aki isteneiteket 

emlegeti?” Ők azok, kik, ha a Kegyelmest (Allahot) említik, megtagadják. 
37. Az ember teremtésében ott a sietség. Meg fogom mutatni Jeleimet, akkor majd ne sürgessetek! 
38. Mondják: „Mikor teljesedik be ez az ígéret, ha igazak vagytok?” 
39. Ha azok, kik tagadnak, tudnák (az időt), mikor nem háríthatják el a Pokol tüzét arcaikról, sem hátaikról, 

és nem lesz, ki pártfogásba vegye őket!” 
40. Mi több! Az váratlanul tör rájuk, megdermeszti őket. Nem lesznek képesek visszaverni azt, és haladékot 

sem kapnak. 
41. Megcsúfolták a Prófétákat előtted. De körbeölelte a csúfolódókat mindaz, mit megcsúfoltak. 
42. Mondd: „Ki óv meg titeket éjjel és nappal a Kegyelmestől (haragjától)?” Mi több! Ők Uruk említésétől 

elfordulnak. 
43. Vagy tán isteneik vannak, kik megvédik őket Tőlünk? Még saját magukat sem képesek megvédeni, és 

őket sem óvhatja meg semmi Tőlünk. 
44. Mi több! Elkényeztettük őket és atyáikat, míg idejük hosszúra nem nyúlt. Nem látják-e, hogy Mi jövünk, 

és leszűkítjük a Földet a végei felől (amit uralhatnak)? Ők lesznek-e a győztesek? 
45. Mondd: „Figyelmeztetlek titeket a sugallattal: A süket nem hallja meg a hívást még akkor sem, ha 

figyelmeztetik.” 
46. Ha csak Urad büntetésének fuvallata érinti meg őket, mondják: „Jaj, nekünk! Bűnösök voltunk!” 
47. Igazságosan állítjuk be a mérleget a Feltámadás Napjára. Ott nem tesznek a lélek kárára semmit, még ha 

az egy mustármagnál (sem több). Mi elhozzuk azt, és Mi elegendőek vagyunk számvevőnek. 
48. Megadtuk Mózesnek Áront, az Ismérveket, a Világosságot és az Üzenetet azokhoz, kik őrizkednek, – 
49. Kik félik Urukat rejtett gondolataikban, és számontartják az Óra (eljövetelét). 
50. Ez egy áldott Üzenet, mit lebocsátottunk, és ti annak tagadói vagytok? 
51. Megadtuk Ábrahámnak azelőtt a helyes irányt, és mi jól ismertük őt. 
52. Mikor mondta apjának és népének: „Mik ezek a szobrok, miknek hódoltok?” 
53. Mondták: „Atyáinkat ezek szolgálatában találtuk.” 
54. Mondta: „Ti és atyáitok nyilvánvaló tévelygésben vagytok.” 
55. Mondták: „Az Igazat hoztad el nekünk, vagy játszadozol?” 
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56. Mondta: „Mi több! Uratok az Egek és a Föld Ura, Aki elindította azokat. Én ennek megvallója vagyok.” 
57. „Allahra! Van tervem a bálványaitokkal, miután hátat fordíttok.” 
58. Szilánkokká törte azokat, kivéve legnagyobbikukat, hátha tán visszatérnek hozzá. 
59. Mondták: „Ki tette ezt isteneinkkel? Bizonyosan egy gaztevő!” 
60. Mondták: „Hallottuk, ahogy egy ifjú beszél hozzájuk. Úgy hívják, Ábrahám.” 
61. Mondták: „Hozzátok ide, az emberek szeme elé, hadd legyenek tanúi.” 
62. Mondták: „Te tetted ezt isteneinkkel, ó, Ábrahám?” 
63. Mondta: „Mi több! Ez a legnagyobbikuk tette, hát őket kérdezzétek, ha tudnak beszélni!” 
64. Majd magukba vonultak vissza, és mondták: „Bizony ti vagytok a hibásak!” 
65. Majd zavar támadt fejeikben: „Te jól tudod, hogy ezek nem beszélnek!” 
66. (Ábrahám) mondta: „Olyat imádtok Allahon kívül, mi se használni, se ártani nem tud nektek?” 
67. „Pfuj, nektek és azoknak, miket Allahon kívül imádtok. Nem éritek hát fel?” 
68. Mondták: „Égessétek meg és védjétek meg isteneiteket, ha tenni akartok (valamit).” 
69. Mondtuk: „Ó, tűz! Légy hűvös és békés Ábrahámmal!” 
70. Kelepcébe akarták őt csalni, de Mi őket tettük meg vesztesekké. 
71. Megmenekítettük őt és Lótot, (elhozva őket) a Földre, mit megáldottunk az emberiség számára. 
72. Neki adományoztuk Izsákot, és további ajándékként Jákobot, kiket jótevőknek tettünk meg. 
73. Imámokat (főnököket) tettünk meg belőlük, kik parancsolásunkból vezetnek. Sugallatot küldtünk rájuk, 

hogy jókat tegyenek, tartsák meg az imát, adjanak kötelező alamizsnát. És ők Minket szolgáltak. 
74. Lótnak megadtuk a bölcsességet, a tudást, és megmenekítettük a településtől, kik becstelenséget 

műveltek, mert bizony ők szégyentelen, züllött nép voltak. 
75. Kegyelmünkbe vezettük őt, mert ő jótevő volt. 
76. (Emlékezz) Noéra, mikor (Minket) szólított azelőtt, és Mi válaszoltunk neki, majd megmenekítettük őt és 

háza népét a hatalmas sorscsapástól. 
77. Pártját fogtuk a néppel szemben, kik meghazudtolták Áyáinkat. Becstelen nép voltak, így hát Mi mindet 

vízbe fojtottuk. 
78. (Emlékezz) Dávidra, Salamonra, mikor ítéltek a földről, melyre betévedtek az emberek birkái, és Mi 

ítéletüknek Tanúi voltunk. 
79. Salamonnak sugallottuk a dolgok értését, de mindkettőnek megadtuk az Ítélőképességet és a Tudást. Mi 

vetettük alá Dávidnak a hegyeket, a madarakat, hogy zengjék dicsőségünket, és Mi ezt megtettük! 
80. Mi tanítottuk meg őt a viselet készítésére nektek, hogy az megóvjon titeket attól, hogy egymásban kárt 

tegyetek, hát megköszöntétek-e? 
81. (A Mi hatalmunk tette) Salamonnak a viharos szelet szelíddé az ő parancsolása által azon a Földön, mit 

Mi megáldottunk, mert Mi mindenről Tudunk! 
82. Az ördögök közül voltak, kik alámerültek számára, vagy más munkát végeztek ezen kívül, és Mi voltunk 

azok, Kik vigyáztunk rájuk. 
83. (Emlékezz) Jóbra, mikor Urát szólította: „Ártás sújtott rám, míg Te vagy a Kegyelmesek 

Legkegyelmesebbje!” 
84. Feleltünk neki, és levettük róla az ártást. Visszaadtuk neki népét, és még egyszer annyivá tettük őket a 

Mi kegyelmünk által, Emlékeztetőül szolgálóinknak. 
85. (Emlékezz) Izmaelre, Idriszre, Zul-kiflre és minden állhatatosra. 
86. Kegyelmünkbe vezettük őket, mert ők jótevők voltak. 
87. (Emlékezz) Zun-nunra, mikor haraggal távozott, és úgy vélte, hogy nincs hatalmunk felette! Majd a 

sötétség mélyéről kiáltott: „Nincs más Isten, csak Te! Légy Dicső! Bűnös voltam!” 
88. Feleltünk neki, és megmenekítettük őt a balsorstól. Ekképpen menekítjük meg a hívőket. 
89. (Emlékezz) Zakariásra, mikor Urát szólította: „Uram! Ne hagyj engem utód nélkül, mert Te vagy a Legjobb 

Örökül Hagyó.” 
90. Feleltünk, és neki adományoztuk Jahját (Jánost). Meggyógyítottuk asszonyát. Ők (hárman) törtettek a 

jókban, minket szólítottak vágyakozva, hódolattal, és Hozzánk fordultak alázattal. 
91. (Emlékezz) arra, ki óvta szeplőtelenségét. Beleleheltünk a Mi lelkünkből, majd megtettük őt és fiát az 

embereknek Jelként. 
92. Ez hát a ti Ummátok (emberi közösségetek), ami egy Umma. Én vagyok az Uratok, hát Engem 

szolgáljatok! 
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93. (Az utódok) szétszaggatták dolgaikat egymás közt, de mind Hozzánk tér meg. 
94. Aki jókat tesz és hívő, nem lesz megtagadva tőle igyekezete, és Mi javára jegyezzük fel azt. 
95. Tiltás van a népen, kiket elpusztítottunk, mert bizony ők nem térhetnek vissza, 
96. Míg meg nem nyílik (a fal) Gógnak és Magógnak, majd ők minden hantból előrajzanak. 
97. Közeleg az Igaz ígéret (beteljesülése), mikor kimerevednek szemei azoknak, kik tagadnak: „Ó, jaj, 

nekünk! Nem vettünk erről tudomást. Mi több! Bűnösök voltunk!” 
98. Ti és azok, kiket Allahon kívül imádtok, a Pokol tüzére valók vagytok, mert ti bizony, oda kerültök! 
99. Ha ezek istenek lennének, nem kerülnének oda! De ezek ott lesznek örökkön örökké. 

100. Zokogás tör fel belőlük, de azt ott nem hallja más. 
101. Kiket megelőztek Nálunk vezetett jó tetteik, mindettől messze távolba kerülnek. 
102. Nem hallják annak legkisebb morajlását sem, és amit csak lelkük kíván, abban lesz részük mindörökkön 

örökké. 
103. Nem kell bánkódniuk a Nagy Rémület miatt. Angyalokkal találkoznak (kik mondják): „Ez a ti Napotok, mi 

ígérve volt nektek.” 
104. A Napon felgöngyölítjük ez Eget, mint a feljegyzések tekercsét, mit Könyvbe rendeznek. Ahogy az első 

teremtésbe kezdtünk, úgy ismételjük meg azt. Ez a Mi ígéretünk, mit Mi betartunk. 
105. Megírtuk a Zsoltárokba az Üzenet után (mit Mózes kapott): „A Földet jóravaló szolgálóim öröklik.” 
106. Mert bizony ez (a Korán) Üzenet az embereknek, kik (Allahot) szolgálják. 
107. Nem másként, mint kegyelemként küldtünk az emberekhez. 
108. Mondd: „Az sugallott rám, hogy Istenetek az Egy Isten. Muszlimok (alávetők), vagytok-e? 
109. Ha hátat fordítanak, mondd: „Kihirdettem nektek mindent egyformán. De nem tudom, hogy közel vagy 

messze van-e az, mit nektek ígértek?” 
110. „Ő tudja, mit nyíltan mondanak, és tudja, mit elhallgatnak.” 
111. „Nem tudom, de talán az próbatétel számotokra, és megélhetés egy időre.” 
112. Mondd: „Uram! Ítélj az Igazzal!” Urunk a Kegyelmes, Kinek támogatásában bízunk az 

(istenkáromlásokkal) szemben, mikkel Őt felruházzák. 
 
 

22. Al-Hadzs – Zarándoklat 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, emberek! Őrizkedjetek Uratoktól, mert az Óra megrázkódtatása hatalmas dolog! 
2. A Napon majd meglátjátok, hogy minden szoptatós anya megfeledkezik arról, mit szoptat, minden 

várandós elvetéli terhét. Részegnek látod az embereket, de ők nem részegek, hanem Allah büntetése 
szörnyű. 

3. Az emberek közt van, ki tudatlanul Allahról vitatkozik, és követ minden gonoszt a lázadásban. 
4. Annak az rendeltetett el, hogy vezesse félre azt, ki követi, és a perzselő szenvedésbe irányítsa őt. 
5. Ó, emberek! Ha kétségetek lenne a Feltámadásról, (gondoljátok el, hogy) megteremtettünk titeket a 

porból, majd a cseppből, majd az alvadékból, majd húscafatokból, megformálva és megformálatlanul, 
hogy megnyilvánuljunk nektek. Azt marasztaljuk a méhekben egy meghatározott ideig, akit Mi akarunk, 
majd gyermekként hozunk elő titeket, majd eléritek erőtök teljét. Néhányatok visszaadja lelkét, és 
néhányatokat visszatartatnak a leggyengébb öregkorig, míg azt sem tudja, mit ezelőtt tudott. A Földet 
sivárnak látod, de ha lebocsátjuk rá a vizet, az megrezdül, megduzzad és kikeletre hív minden pompás 
párt. 

6. Ez így van, mert Allah Maga a Valóság! Ő az, Ki életre kelti a holtat, és Ő Mindenre Képes. 
7. Mert bizony az Óra eljön, ebben semmi kétség, és Allah feltámasztja azokat, kik a sírokban vannak. 
8. Az emberek közt van, ki Allahról vitatkozik tudatlanul, Útmutatás és Világosságot Adó Írás nélkül. 
9. Szánakozón megvet, hogy eltérítsen Allah útjáról. Az ő osztályrésze megaláztatás az Evilágon, és 

megízleltetjük vele a Feltámadás Napján a perzselés kínjait. 
10. (Mondva lesz): „Ez így van azáltal, mit kezeid előreküldtek. Mert bizony Allah nem viszi kárhozatba 

szolgálóját.” 
11. Az emberek közt van, ki Allahot (csak) szavakban szolgálja. Ha jó szerencse éri, megnyugszik általa, de 

ha megpróbáltatás sújt le rá, arcra borul. Elveszti az Evilágot és a Túlvilágot. Ő a valóságos vesztes! 
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12. Olyanokhoz fohászkodik Allahon kívül, mik nem ártanak és nem használnak neki. Ez a messzi tévelygés! 
13. Ahhoz fohászkodik, kinek ártását közelebbinek érzi, mint hasznát. Bizony, becstelen az oltalmazó, és 

becstelen a cimbora! 
14. Mert bizony Allah bevezeti azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. 

Mert Allah azt teszi, mit Ő akar! 
15. Aki azt hiszi, hogy Allah nem fogja pártját (a Prófétának) az Evilágon és a Túlvilágon, hát feszítsen ki egy 

kötelet az Égre (mennyezetre), majd vágja le magát arról, és nézze meg, vajon terve eloszlatja-e azt, 
amiért most tombol? 

16. Ekképpen bocsátottuk le neki Áyáinkat, mert bizony Allah azt vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja). 
17. Kik hisznek (a Koránban), kik követik a Zsidó Szentírást, a Szábeusok, Keresztények, Zoroasztriánusok és 

bálványimádók. Allah ítél közöttük a Feltámadás Napján. Mert bizony Allah minden dologra Tanú. 
18. Nem látod-e, hogy Allahnak borul le minden, mi az Egeken és a Földön: a Nap, Hold, csillagok, hegyek, 

fák, állatok és sok ember? De sokan vannak (azok is), kik érdemesek a büntetésre. Kit Allah megvet, nincs 
számára, ki megbecsülné őt. Mert bizony Allah azt teszi, mit Ő akar. 

19. A két ellenoldal szemben áll Urukat illetően. Kik tagadnak, Tűzből szabnak nekik ruhát, és fejük felől 
zúdítanak rájuk forró vizet. 

20. Azzal forrázzák le őt és bőrét, mi bennük van. 
21. És ott lesznek nekik a vasbuzogányok. 
22. Ahányszor ki akarnak abból és a kínokból jönni, vissza lesznek taszítva: „Ízleljétek meg az égetés 

büntetését!” 
23. Allah bevezeti azokat, kik hisznek és jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. Aranykarkötő 

és gyöngy ékesíti őket, öltözékük ott selyem. 
24. Amiért az üdvös szóra voltak vezetve, az Ösvényre lettek terelve, mi Áldott. 
25. Kik tagadnak, és akadályoznak Allah útján a Sérthetetlen Szentély elérésében – mit Mi egyaránt 

megtettünk az emberek számára, akár ott élő imádó vagy (távoli) idegen –, de kiknek szándéka 
istenkáromló, hát megízleltetjük velük a fájdalmas szenvedést. 

26. Mikor Mi Ábrahámra bíztuk a (Sérthetetlen) Ház helyét, (így szóltunk): „Ne társíts Hozzám semmit! 
Tisztítsd meg Házamat a körbejáróknak, imára állóknak, térdeplőknek és leborulóknak!” 

27. „Hirdesd meg a zarándoklatot az embereknek. Eljönnek majd gyalog vagy mindenféle szállító 
alkalmatosságon, magas szorosokból és mély vidékekről, –” 

28. „Hogy tanúi legyenek annak, mi hasznukra van. (S hogy) felemlítsék Allah nevét a kijelölt Napokon az 
áldozati állatra, mit nekik Ő gondoskodásul adott. Egyetek hát abból, és etessétek a nyomorgót, a 
szegényt!” 

29. „Majd végezzék el előírt szertartásukat, tegyék meg fogadalmukat, és járjanak körbe az Ódon Házban.” 
30. Ez hát (a zarándoklat). Ki Allah szentségeit becsben tartja, jobb lesz neki Uránál. Megengedettek 

számotokra a jószágok, kivéve azok, mik említve voltak nektek. Kerüljétek el a bálványok szennyét, és 
kerüljétek el az ocsmány szót, – 

31. Tisztán Allah felé megnyilvánulva, sohasem társat állítva Neki. Ki Allahnak társat állít, olyan, mint ki 
lezuhan az Égből, és megragadják őt a madarak, vagy kibe belekap a szél, és távoli helyre viszi. 

32. Ez hát (a parancsolás). Ki becsben tartja Allah rítusait, annak szívét megerősíti (az áhítat). 
33. Ezekben ott van nektek a haszon egy kijelölt ideig, majd annak helye az Ódon Ház környéke. 
34. Minden népnek megtettük a maga rítusát, hogy felemlítsék Allah nevét a gondviselésért, amit Ő adott 

az állatokból. Istenetek az Egy Isten, hát vessétek alá magatokat Neki (Iszlám), és vigyétek örömhírét az 
alázatosoknak, – 

35. Kik, ha megemlítik Allah nevét, szívük félelemmel telik, türelemmel állják, mi sújtja őket, megtartják az 
imát, és áldoznak abból, mit Mi gondviselésként adtunk nekik. 

36. Az áldozati tevét Allah rituáléi közé helyeztük nektek. Számotokra benne van a jó, hát említsétek fel Allah 
nevét arra, ha felsorakoznak (áldozatra). Ha oldalukra kényszerültek (feláldozásukkor), egyetek belőle, 
és etessétek abból, ki alázattal esdekel, vagy ki ott időzik áhítattal. Ekképpen rendeltük azokat a ti 
szolgálatotokba, hátha tán megköszönitek. 

37. Sem húsa, sem vére nem ér fel Allahhoz, hanem őrizkedésetek ér fel Hozzá. Ekképpen rendelte azt a ti 
szolgálatotokba, hogy magasztaljátok Allahot azért, mert vezetett titeket. Vidd el a jó hírt a jótét 
lelkeknek. 
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38. Allah megvédi azokat, kik hisznek. Mert bizony Allah nem szeret egy hálátlan árulót sem. 
39. Megengedett (a harc) azoknak, kiket megtámadtak, mert őket megsértették. Mert bizony Allah Képes 

az Ő pártfogásukra. 
40. (Ezek ők), kiket elűztek házaikból igaztalanul, mert csak ezt mondták: „Urunk Allah!” Ha Allah nem 

tartaná ellenőrzése alatt az embereket, kik egymás felett akarnak elhatalmasodni, bizony romba 
dőlnének a kolostorok, templomok, zsinagógák és mecsetek, ahol Allah nevét sokszor felemlítik. Bizony, 
Allah pártját fogja annak, ki az Ő pártjára áll. Mert bizony Allah az Erős, a Nagyszerű. 

41. (Ezek azok), kiket megtelepítettünk a Földön, megtartották az imát, kötelező alamizsnát adtak, 
elrendelték a jót, és végett vetettek a rossznak. Allahnál teljesül be minden dolog! 

42. Ha meghazudtolnak téged, hát előttük Noé, Aád, Thamud népe is meghazudtolta (a Prófétákat). 
43. Ahogy Ábrahám és Lót népe, 
44. Ahogy Median társai. Meghazudtolták Mózest (is ugyanúgy). Kivártam a hitetlenekkel, majd lesújtottam 

rájuk, és mily (borzalmas) volt elutasításom! 
45. Hány települést pusztítottunk el, mely elkárhozott? Tetejük maga alá temette azokat, kútjaik elapadtak, 

kiüresedtek palotaerődjeik! 
46. Nem a Földön járnak-e? Van-e szívük, mivel felfogják, vagy fülük, mivel meghallják? Mert nem a szemek 

vakok, hanem a szívek nem látnak a keblek mélyén. 
47. Sürgetnek a büntetéssel! Allah soha nem szegi meg Ígéretét. Bizony, egy nap Uradnál annyi, mint ezer 

év, ahogy számoljátok. 
48. Hány településnek adtunk haladékot, kik elkárhoztak? Majd lesújtottam rájuk. Hozzám vezet a sors. 
49. Mondd: „Ó emberek! Én a figyelmeztetés kinyilvánítója vagyok nektek!” 
50. „Kik hisznek, jókat cselekszenek, azoknak megbocsájtás jár és nemes gondviselés.” 
51. „Kik minden igyekezetükkel azon vannak, hogy Áyáinkat lejárassák, ezek ők, a Pokol követői.” 
52. Nem küldtünk előtted Prófétát vagy Hírnökö, csak akkor, ha erre késztetése volt. A Sátán késztetése 

útjába vetette (ámításait), de Allah elhárítja, mit a Sátán odavet, majd Allah beteljesíti Áyáit. Allah a 
Mindentudó, a Bölcs. 

53. Hadd tegyen Ő ajánlást arra, mit vessen a Sátán oda próbatételül azoknak, kiknek szívében betegség 
honol, és szíveik megkeményedtek. Mert bizony a bűnösök messzire szakadtak (az Igazságtól). 

54. Hadd tudják meg azok, kiknek megadatott a tudás, hogy az Igaz (Korán) az Uradtól való, hát higgyenek 
benne, és hódoljon be (nyíljon meg rá) szívük. Mert bizony Allah az Egyenes Ösvényre vezeti azokat, kik 
hisznek. 

55. Kik tagadnak, állandó kételyben vannak a (kinyilatkoztatások) felől, míg el nem jön az Óra váratlanul, 
vagy el nem jön a Szörnyű Nap büntetése. 

56. A Teljhatalmúság ezen a Napon Allahé, Ő ítél közöttük. Kik hisznek és jókat cselekszenek, a 
Gyönyörűséges Kertekben lesznek. 

57. Kik tagadnak, megtagadják Áyáinkat, ezeknek jár a megalázó büntetés. 
58. Kik Allah útján menekültek, majd megölték őket vagy meghaltak, bizony Allah szép ellátmánnyal 

gondoskodik róluk, mert Allah, Ő a Legjobb Gondoskodó! 
59. Mert Ő bevezeti őket azon a kapun, miben megelégedésüket lelik. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
60. Ez hát. Ki annyi elégtétellel beéri, amennyi sérelem érte, majd mohó vággyal ellenére törnek, bizony 

Allah pártját fogja. Mert Allah a Megenyhülő, a Megbocsájtó. 
61. Ez hát, mivel Allah átlényegíti az éjt nappallá, és átlényegíti a nappalt éjjé. Allah a Meghalló, a Látó. 
62. Ez hát, mivel Allah, Ő a Valóság! Miket Rajta kívül szólítanak meg, azok Hiábavalók! Mert bizony Allah, Ő 

a Magasságos, a Nagy! 
63. Nem látod-e, hogy Allah vizet bocsátott le az Égből, és zöldbe öltöztette a Földet? Mert Allah a Finom 

Lelkű, az Értesült! 
64. Övé minden, mi az Egeken és a Földön! Mert bizony Allah, Övé a Malaszt, Ő az Áldott. 
65. Nem látod-e, hogy Allah alátok rendelt dolgokat a Földön, s a bárkát (is), mi a tengeren siklik 

parancsolása által? Visszatartja az Égből (az esőt), hogy az csak akkor hulljon a Földre, ha Ő azt elrendeli. 
Mert bizony Allah az emberekkel Irgalmas, Kegyelmes. 

66. Ő az, Ki életet adott nektek, majd halált hoz rátok, majd feltámaszt titeket. De az ember hálátlan! 
67. Minden népnek kijelöltük rítusát, minek rendjét követik. Ne kössenek hát beléd a dologban, hanem hívd 

(őket) Uradhoz, mert ez számodra az Egyenes Út. 



110 
 

68. Ha vitába szállnak veled, mondd: „Allah a Legjobb Tudója annak, mit tesztek.” 
69. „Allah ítél közöttetek a Feltámadás Napján abban, miben különböztök.” 
70. Nem tudod-e, hogy Allah mindent ismer, mi az Égen és Földön van? Mert bizony minden fel van jegyezve, 

és ez Allahnak könnyű. 
71. Azokhoz imádkoznak Allahon kívül, mik nincsenek hatalommal felruházva, és miket nem (is) ismernek. 

A bűnösöknek nincs pártfogójuk! 
72. Ha Áyáinkat recitálják nekik bizonyságul, felfedezheted a tagadást azok arcán, kik hitetlenek. 

Majdhogynem rátörnek azokra, kik Áyáinkat recitálják nekik. Mondd: „Kihirdessek-e nektek még ennél 
is rosszabbat? Pokol tüzét ígérte Allah azoknak, kik tagadnak, ahol nyomorult lesz végzetük!” 

73. Ó, emberek! Példát vetettek nektek, halljátok hát! Kiket Allahon kívül szólíttok, egy legyet sem tudnak 
teremteni, még akkor sem, ha mind összeállnának rá. S ha a légy elcsenne tőlük bármit, nem tudnák azt 
visszavenni attól. Gyenge a kérelmező és a kérelmezett. 

74. Nem mérték fel Allahot valós bírása szerint. Mert bizony Allah az Erős, a Nagyszerű. 
75. Allah kiválasztja küldötteit az Angyalok és emberek közül. Mert Allah a Meghalló, a Látó. 
76. Ő Tudja, mi van előttük, s mi van mögöttük. Allahhoz térnek meg a dolgok. 
77. Ó, kik hisznek! Térdepeljetek le, boruljatok le, és szolgáljátok Uratokat! Cselekedjetek jókat, hátha tán 

boldogultok. 
78. Küzdjetek Allah ügyéért, Igaz küzdéssel! Ő kiválasztott titeket, és nem tette viszontagságossá számotokra 

a vallást. Ez atyátok, Ábrahám hitgyakorlata. Ő nevezett titeket Muszlimoknak azelőtt, és ebben (a 
kinyilatkoztatásban), hogy a Próféta tanú legyen fölöttetek, s ti tanúk lehessetek az emberek felett! 
Álljatok fel imára, adjatok kötelező alamizsnát, és kapaszkodjatok meg Allahban, mert Ő a ti 
Oltalmazótok. Kegyes Oltalmazó és Kegyes Pártfogó! 

 
 

23. Al-Muuminún – Hívők 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Boldogulnak a hívők, – 
2. Kik imájukban alázatosak, 
3. Kik a hívságokat elvetik, 
4. Kik eleget tesznek a kötelező alamizsnaadásnak, 
5. Kik erényük megőrzői, 
6. Csak azokkal nem, kik házastársuk, vagy kiket jobbjuk bír, ők nem kifogásolhatók, 
7. De kinek vágya ezt meghaladja, ezek ők, a törvényszegők, – 
8. Kik megőrzik azt, miket rájuk bíztak, és egyezségükhöz hívek, 
9. Kik imájukat megtartják, – 

10. Ezek ők, az örökösök, 
11. Kik a Paradicsom örökébe lépnek, miben ők halhatatlanok. 
12. Mert bizony Mi az embert az agyag legjavából teremtettük meg, 
13. Majd megtettük azt az élet cseppjévé egy biztos odúban, 
14. Majd az élet cseppjét alvadékká teremtettük, az alvadékot duzzanattá (magzattá) teremtettük, a 

duzzanatot csontokká teremtettük, a csontokat hússal öltöztettük, majd új teremtményként alkottuk azt 
meg. Legyen áldott Allah, a Teremtők Legjobbja! 

15. Majd ezután, bizony meghaltok. 
16. Majd a Feltámadás napján feltámasztattok. 
17. Megteremtettünk felettetek hét pályát, és Mi nem vettük semmibe a Teremtést. 
18. Lebocsátottunk az Égből vizet mértékkel, majd elegyítettük azt a Földdel, mert bizony Mi képesek 

vagyunk annak megindítására. 
19. Megalkottuk általa nektek a pálmás és szőlőskerteket, ebben a sok gyümölcs, mikből táplálkoztok. 
20. A fa, mi a Sinai Hegyen sarjad, olajat és fűszert terem az azt evőknek. 
21. Mert a jószágban nektek ott a tanulság. Abból itatunk titeket, mit testükben teremtünk, sok (más) 

hasznukat veszitek, és belőlük táplálkoztok. 
22. Azon és a bárkán vitetitek magatokat. 
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23. Elküldtük Noét az ő népéhez, és így szólt: „Ó, nép! Imádkozzatok Allahhoz. Nincs más Isten számotokra 
Rajta kívül, hát nem őrizkedtek?” 

24. Így szóltak főemberei, kik tagadtak népéből: „Ő csak egy ember, mint ti. Felétek akar kerekedni. Ha Allah 
akarná, Angyalokat küldene. Nem hallottunk mi ilyesmit előd atyáinktól.” 

25. (Néhányan így szóltak): „Ő csak egy megszállott férfi, várjatok vele egy ideig.” 
26. Így szólt (Noé): „Uram! Végy pártfogásodba abban, miben meghazudtolnak engem!” 
27. Sugallatot küldtünk rá: „Készíts egy bárkát a Mi szemünk előtt, a Mi sugallatunk által. Mikor eljön 

elrendelésünk, majd elered az özönvíz, helyezz el azon mindenből kettőt, egy párat és házad népét, 
kivéve azokat nem, kikre már a Szó beteljesült. Majd ne szólíts engem azok javára, kik bűnösök, mert 
azok vízbe fognak fúlni.” 

28. Mikor elrendezkedsz te és azok, kik veled vannak a bárkán, mondd: „Legyen áldott Allah, Ki 
megmenekített minket a bűnösök népétől.” 

29. Mondd: „Uram! Érkeztess révbe az áldásoddal érkezőként, mert Te vagy a révbe érkeztetők Legjobbika!” 
30. Bizony, ebben vannak a Jelek, mert Mi vagyunk, kik próbára tesznek! 
31. Majd Mi egy másik nemzedéket emeltünk fel utánuk. 
32. Egy Apostolt küldtünk el hozzájuk, ki közülük való, mondván: „Imádkozzatok Allahhoz. Nincs számotokra 

más Isten, hát nem őrizkedtek?” 
33. Így szóltak a főemberek népéből, kik tagadták, meghazudtolták a Túlvilági találkozót, és kiket Mi 

elkényeztettünk az Evilági életben: „Ő nem más, mint ember, akárcsak ti. Azt eszi, mit ti esztek, és azt 
issza, mit ti isztok.” 

34. „Ha egy olyan embernek engedelmeskedtek, mint ti, akkor bizony vesztesek lesztek.” 
35. „Azt ígéri-e, hogy ha meghaltok, majd por, csont lesztek, és (újból) előhozattok?” 
36. „El innen, messzi innen attól, mit nektek ígért!” 
37. „Mert csak az Evilági életünk létezik! Meg fogunk halni, de (most) élünk! Nem támasztanak fel (újból).” 
38. „Ő nem más, mint egy férfi, ki kieszelte Allahra a hazug szót, és mi nem hiszünk neki!” 
39. Így szólt (a Próféta): „Uram! Végy pártfogásodba abban, miben meghazudtolnak!” 
40. Mondta (Allah): „Csak kevés kell hozzá, és bizony (nagyon) megbánják!” 
41. „Elragadta őket a vész az Igazzal, és avarrá tettük meg őket. El, messzi a bűnösök népétől!” 
42. Majd más nemzedékeket telepítettünk meg utánuk. 
43. Nem futhat nemzet saját sorsa elé, és nem is késleltethetik azt. 
44. Majd elküldtük Prófétáinkat egymás után. Mindahányszor egy néphez eljött Prófétája, meghazudtolták 

őt, és Mi váltogattuk őket (a népeket), egyiket a másik után. Történetekké tettük meg őket: hát messzire, 
el a néptől, kik nem hisznek! 

45. Majd elküldtük Mózest és fivérét, Áront az Áyáinkkal és nyilvánvaló hatalommal, 
46. A Fáraóhoz és főembereihez. De ők gőgösködtek, önkényes nép voltak. 
47. Mondták: „Higgyünk-e két olyan embernek, mint mi vagyunk, és népük minket szolgál?” 
48. Meghazudtolták őket, és pusztulás várt rájuk. 
49. Megadtuk Mózesnek a Könyvet, hátha tán jó útra térnek. 
50. Mária fiát és az ő anyját Jeleknek tettük meg. Rejteket nyújtottunk nekik a magaslaton, ahol biztonságra 

és tisztavizű forrásra leltek. 
51. Ó, Próféták! Egyetek az üdvösekből, és cselekedjetek jótéteményeket. Tudója vagyok annak, mit tesztek. 
52. Mert a ti Ummátok (Hitközösségetek) egy Umma, és én vagyok Uratok, hát őrizkedjetek! 
53. Szektákká szaggatták szét dolgukat maguk közt, és minden párt annak örvendezik, ami az övé. 
54. Hagyjátok őket tudatlanságukban egy ideig, 
55. Arra számítanak-e, hogy vagyont és fiakat nyújtunk nekik? 
56. Siettetjük nekik a jókat? Mi több! Ők nem értik. 
57. Mert kik Uruk félésétől meghunyászkodók, 
58. Kik Uruk Áyáit hiszik, 
59. Kik Uruk mellé társat nem állítanak, 
60. Kik szívük hódolatából adják, mit adnak, mert ők megtérnek Urukhoz, – 
61. Ezek ők, kik versengenek a jókban, és élen járnak abban. 
62. Nem rovunk a lélekre többet, mint mit elbír. Nálunk a Könyv, mi az Igaz szószólója, és nem éri őket 

méltánytalanság. 
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63. Mi több! Szívük nem vesz minderről tudomást. Emellett ott vannak tetteik, miket művelnek, – 
64. Míg le nem sújtunk büntetésünkkel azokra, kiket elkényeztettünk. Lám! Mennyire esdekelnek! 
65. (Mondva lesz nekik): „Ma ne esdekeljetek! Nektek nem jár Tőlünk pártfogás!” 
66. „Valaha olvasták nektek Áyáimat, de akkor sarkon fordultatok –” 
67. „Gőgösen dacoltatok (a Korán szavaival), mintha az esti mese lenne.” 
68. Nem töprengenek el a Szó felett, mi eljött hozzájuk, s mi nem jött el előd atyáiknak? 
69. Vagy nem ismerik fel tán Prófétájukat, kit megtagadnak? 
70. Vagy azt mondják: „Megszállott?” Mi több, ő elhozta nektek az Igazságot, de legtöbbjüknek az Igazság 

gyűlöletes! 
71. Ha az Igazság az ő vágyaikat követné, bizony romlásba dőlnének az Egek, a Föld és minden, mi azokon 

van. Mi több, elhoztuk nekik a figyelmeztetést, de ők figyelmeztetésüktől elfordulnak. 
72. Vagy tán fizetséget kérsz tőlük? Urad fizetsége jobb, mert Ő a Gondoskodók Legjobbja! 
73. Mert bizony te az Egyenes Ösvényre hívod őket, 
74. De kik nem hisznek a Túlvilágban, letérnek az Ösvényről. 
75. Ha megkegyelmeznénk nekik, és levennénk róluk az ártást, bizony zsarnokságukba menekülnének 

vakon. 
76. Büntetéssel sújtottuk őket, de ők nem alázkodtak meg Uruk előtt, és nem hódoltak be (Neki). 
77. Míg meg nem nyitjuk nekik a kaput, mi a szörnyű büntetéshez vezet. Lám! Hogy kétségbe esnek! 
78. Ő az, Ki megalkotta nektek a hallást, a látást és a szíveket. Kevés a hála, mit adtok! 
79. Ő az, Ki sokasított titeket a Földön, és Hozzá tereltettek vissza. 
80. Ő az, Ki életre kelti a holtat, Alá rendelődik az éj és nappal váltakozása, hát nem éritek fel? 
81. Mi több! Azt mondják, amit az elődök mondtak. 
82. Mondták: „Ha meghalunk, por és csont leszünk, és valóban újra feltámadunk?” 
83. „Ezt ígérték nekünk és atyáinknak azelőtt! De ezek csak az elődök meséi!” 
84. Mondd: „Kié a Föld és minden, mi azon van? (Mondjátok), ha tudjátok!” 
85. Azt fogják mondani: „Allahé”, mondd: „Nem lettetek tán erre emlékeztetve?” 
86. Mondd: „Ki a hét Ég Ura és a Legfelső Trón Birtokosa?” 
87. Azt fogják mondani: „Allah”, mondd: „Akkor miért nem őrizkedtek?” 
88. Mondd: „Kinek a kezében van minden dolog Teljhatalma, Aki mindenre felvigyáz, de Rá nem vigyáz 

senki? (Mondjátok), ha tudjátok!” 
89. Azt fogják mondani: „Allahé!” Mondd: „Akkor hogy lehettek káprázatban?” 
90. Lebocsátottuk nekik az Igazságot, de ők hazug utat járnak! 
91. Allah nem nemzett gyermeket, és nincs Vele más Isten. (Ha több isten lenne), akkor minden isten 

magával vinné azt, mit teremtett, és egyik a másik felett hatalmaskodna. Legyen Dicső Allah azok felett, 
mit Neki tulajdonítanak! 

92. A Láthatatlan és Látható Tudója, Legyen Magasságos azok felett, kikkel Őt társítják! 
93. Mondd: „Uram! Ha megmutatnád nekem azt, mire ők ígéretet kaptak (büntetés), –„ 
94. „Uram! Ne tégy meg engem a bűnösök népe közé!” 
95. Mert bizony, Mi képesek vagyunk bemutatni neked azt, mi nekik ígérve van, 
96. Hárítsd el a rosszat azzal, ami jó. Mi Tudói vagyunk annak, mit beszélnek. 
97. Mondd: „Uram! Benned keresek menedéket a gonoszok sustorgásától.” 
98. „Benned keresek menedéket, ó, Uram, ha közelednek felém.” 
99. (Tévelygés útján járnak), míg el nem jön egyikükhöz a halál, és mondja: „Ó, Uram! Küldj vissza (az életbe), 

–” 
100. „Hogy jókat cselekedhessek a dolgokban, miket hátrahagytam.” Semmi esetre sem! Ezek puszta szavak, 

miket mond. Előttük a válaszfal a Napig, mikor feltámasztatnak. 
101. Ha megfújják a fanfárokat, nem lesz köztük atyafiság ezen a Napon, és nem kérdezősködnek. 
102. Kinek mérlege nehéznek találtatik, ezek ők, a boldogulók. 
103. Kinek mérlege könnyűnek találtatik, ezek ők, kik elvesztik lelküket, s a Pokolban lesznek mindörökre. 
104. Pokol perzseli arcukat, és abban torzulnak. 
105. „Nem hirdették-e ki nektek Áyáimat, és ti azt meghazudtoltátok?” 
106. Mondják: „Urunk! Balszerencsénk felülkerekedett rajtunk, és mi tévelyedett nép vagyunk.” 
107. „Urunk! Vigyél minket ki ebből! Ha visszatérnénk (romlott életünkhöz), valóban bűnösök leszünk!” 
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108. Majd mondja (az Úr): „Nincs menekvés onnan! És ne szóljatok Hozzám!” 
109. Szolgálóim közül néhányan így szólnak: „Urunk! Mi hiszünk. Bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! 

Te vagy a Kegyelmesek Legjobbja! 
110. „De ti mulatságosnak tartottátok őket, míg ők elfeledtették veletek Üzenetemet, s ti csak nevettetek 

rajtuk!” 
111. „Ma megjutalmazom őket állhatatosságukért, és ők a győzedelmesek.” 
112. Mondja (az Úr): „Mennyit időztetek a Földön, években számolva?” 
113. Mondják: „Egy napot vagy a nap egy részét (talán). Kérdezd azt, ki számolta.” 
114. Majd mondja (az Úr): „Ti csak keveset időztetek. Ha ti azt tudnátok!” 
115. „Arra számítottatok-e, hogy szórakozásból teremtettünk meg titeket, és nem tértek meg Hozzánk?” 
116. Legyen Magasságos Allah, a Király, a Valóság! Nincs más Isten, csak Ő, a Nemes Trón Ura! 
117. Aki Allahon kívül más istent szólít, nincs erre bizonysága, de Uránál lesz számadása. Mert bizony nem 

boldogulnak a hitetlenek! 
118. Mondd: „Uram! Bocsájts meg és kegyelmezz, mert Te vagy a Megbocsájtók Legjobbja!” 
 
 

24. Al-Núr – Világosság 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Egy Szúra, mit lebocsátottunk és elrendeltünk. Kinyilatkoztattuk benne Áyáinkat bizonyságul, hátha tán 

magatokba szálltok. 
2. A parázna férfit és parázna nőt korbácsoljátok meg, mindegyiket száz ütéssel. Ne kerítsen titeket 

hatalmába a szánalom irántuk abban, mit Allah (elrendelt) a vallásban, ha hiszitek Allahot és a Végítélet 
Napját. Hadd legyen a hívők egy csoportja tanúja bűnhődésüknek. 

3. Parázna férfi ne házasodjon mással, csak parázna nővel vagy bálványimádóval (hitetlennel). Parázna 
nővel ne házasodjon más, csak parázna férfi vagy bálványimádó (hitetlen). Tilossá lettek ők a hívők 
számára. 

4. Kik rágalmat szórnak erényes asszonyokra, majd nem hoznak négy tanút, korbácsoljátok meg őket 
nyolcvan ütéssel, és soha többet ne fogadjátok el tőlük tanúvallomásukat. Ezek ők, a züllöttek, – 

5. Kivéve, ha megbánják ezek után, és megjavulnak. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
6. Kik rágalmat szórnak házastársukra, és erre saját magunkon kívül nincs tanújuk, hát tegyenek négyszer 

tanúságot (esküt) Allahra, hogy igazat szólnak. 
7. Az ötödik (eskü), ha Allah átkát idézik meg arra, ki tudatosan hazug. 
8. Elhárítja magáról a büntetést az asszony, ha négyszer tesz tanúságot (esküvel) Allahra, hogy ő (a vádló) 

a hazug. 
9. Az ötödik (eskü) Allah haragját (ébreszti fel) maga ellen, ha igazat mond (a vádló). 

10. (Mi lenne veletek), ha nem lenne rajtatok Allah kiváltsága és kegyelme? Mert bizony Allah a Megenyhülő, 
a Bölcs. 

11. Ha egy csoport köztetek koholmányt terjeszt rólatok, ezt ne saját bűnötöknek tudjátok be. Mi több! Ez 
jó nektek. Minden ember elnyeri (büntetését) a bűnért, mit kiérdemel. Aki a legnagyobb részt vállalta 
fel (a rágalmazásban), hatalmas büntetésben részesül. 

12. Mikor a hívő férfiak és nők hallanak egy feltevést, hogy miért nincs bennük jóhiszeműség, és mondják: 
„Ez nyilvánvaló koholmány!” 

13. Miért nem hoznak rá négy tanút? Ha nem hoznak tanúkat, akkor ezek Allahnál hazugnak (számítanak). 
14. Ha nem lenne rajtatok Allah kiváltsága és kegyelme az Evilágon és a Túlvilágon, bizony hatalmas 

büntetéssel sújtana le rátok azért, mit terjesztetek. 
15. Mikor nyelvetekre veszitek és szájaitokkal mondjátok azt, miben nincs tudástok, miközben azt tartjátok, 

hogy ez csekélység, hát Allahnál ez hatalmas! 
16. Miért nem mondjátok akkor, mikor halljátok: „Nem való nekünk ilyet mondani! Légy Dicső (ó, Allah), ez 

hatalmas rágalom!” 
17. Allah int titeket, hogy soha többet ne térjetek vissza ehhez (a morálhoz), ha hívők vagytok. 
18. Kinyilvánítja nektek Allah az Áyákat. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
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19. Azok, kik szeretnék, hogy megbotránkoztatás burjánozzék el a Hívők közt, osztályrészük fájdalmas 
büntetés az Evilágon és a Túlvilágon. Allah tudja, és ti nem tudjátok! 

20. (Mi lenne), ha Allah kiváltsága és kegyelme nem lenne rajtatok? Mert bizony Allah az Irgalmas, a 
Kegyelmes. 

21. Ó, kik hisznek! Ne kövessétek a Sátán lépteit. Aki a Sátán lépteit követi, hát ő elrendeli a becstelent, a 
rosszat. Ha nem lenne rajtatok Allah kiváltsága és kegyelme, soha nem tisztulna meg köztetek egy sem. 
De Allah megtisztítja azt, ki(t) Ő(t) akar(ja). Allah a Meghalló, a Mindentudó. 

22. Azok, kiknek megadatott a kiváltság és képesség, ne hagyjanak fel bőkezűségükkel, hogy adjanak a 
hozzátartozónak, szegénynek, s kik Allah útján menekülnek. Enyhüljenek meg, és legyenek elnézők. Nem 
szeretnétek-e, hogy Allah feloldozzon titeket? Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

23. Kik, rágalmat szórnak az erényes, hívő asszonyokra, kik tudatlanok, átok ül rajtuk az Evilágon, a 
Túlvilágon, és övék a hatalmas büntetés. 

24. A Napon tanúságot tesz ellenük nyelvük, kezük és lábuk, abban, mit tettek. 
25. Ezen a Napon Allah megfizeti nekik valós tartozásukat. Meg fogják tudni, hogy Allah, Ő az Igaz, Ki 

Megnyilvánít. 
26. A gyarló nőket a gyarló férfiaknak, és a gyarló férfiakat a gyarló nőknek. Az erényes nőket az erényes 

férfiaknak, és az erényes férfiakat az erényes nőknek. Ezek vétlenek abban, mit (az emberek) mondanak. 
Érdemesek a megbocsájtásra és a nemes gondviselésre. 

27. Ó, kik hisznek! Ne térjetek be a házakba, mik nem a ti házaitok, míg engedelmet nem kértek, és nem 
üdvözlitek lakóit. Ez jobb nektek, hátha tán észben tartjátok. 

28. Ha nem találtok otthon senkit, akkor ne térjetek be, míg meg nem engedik nektek. Ha azt mondják 
nektek, hogy menjetek vissza, akkor menjetek vissza. Ez tisztább (így) nektek. Allah Tudója annak, mit 
tesztek. 

29. Nem vétség számotokra, ha nem lakás célú házba tértek be, mi hasznotokra van. Allah tudja azt, mit 
kinyilváníttok, és mit eltitkoltok. 

30. Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le tekintetüket, vigyázzanak erényükre, ez (így) tisztább nekik. 
Mert bizony Allah Tudója annak, mit művelnek. 

31. Mondd a hívő asszonyoknak, hogy süssék le tekintetüket, vigyázzanak erényükre, és szépségükből csak 
annyit nyilvánítsanak ki, amennyi (szokványosan) meg kell, hogy jelenjen abból. Vonják be kebleiket 
fátyollal, és ne tüntessék elő szépségüket, csak férjüknek, atyjuknak, férjük atyjának, fiaiknak, férje 
fiainak, fivéreiknek, fivére fiainak, nővére fiainak, azok asszonyainak, szolgálóiknak, kiket jobbjuk bír, 
férfiaknak, kiket már nem fűt a vágy, gyermekeknek, kiken még nincs úrrá a női vonzalom. Ne 
dobbantsanak lábaikkal, hogy tudassák, mit rejtenek el szépségükből. Forduljatok Allahhoz megbánással 
mind, ó hívők, hátha tán boldogultok! 

32. Házasodjatok az egyedülállókkal közöttetek, az erényesekkel, férfiakkal és nőkkel, még akkor is, ha 
szegények. Allah gazdaggá teszi őket kiváltságából, mert Allah a Mindent Átölelő, a Mindentudó. 

33. Tartsák tisztán erényüket azok, kik nem találnak hozományra valót, míg Allah nem gazdagítja őket az Ő 
kiváltságából. Kik szabadságlevélre vágynak azok közül, kiket jobbotok bír, hát írjatok nekik, ha bármi jót 
is láttok bennük. Adjatok nekik Allah vagyonából, mit nektek adott. Ne kényszerítsétek szolganőiteket 
bujálkodásra, ha meg akarják őrizni erényüket, hogy vágyjátok az Evilág kínálatát. Ha kényszerítitek őket, 
hát Allah ezután nekik Megbocsájtó, Könyörületes. 

34. Lebocsátottuk nektek a bizonyító (erejű) Áyákat, példáját azoknak, kik már előttetek tűntek le, és intést 
az őrizkedőknek. 

35. Allah az Egek és a Föld világossága. Az Ő világosságának példája, akár a zug, miben ott a lámpás. A lámpás 
üvegben van, és az üveg olyan, mint a tündöklő csillag. Felviláglik az áldott fáról, az Olíváról, mi nem 
keleti és nem nyugati. Olaja fényt ad akkor is, ha tűz alig éri. Világosság a világosságon! Allah azt vezeti 
világosságával, ki(t) Ő(t) akar(ja). Allah példákat vet az embereknek, Allah Minden dolog Ismerője! 

36. (Ilyen világosság gyúl) a házakban, mik megbecsülését Allah emelni engedte, mikben az Ő nevét említik. 
Őt magasztalják ezekben reggel és este. 

37. Férfiak, kiket nem térít el kereskedés, se üzleti haszon attól, hogy Allah nevét említsék, imára álljanak, 
és kötelező alamizsnát adjanak. Félik a Napot, mikor átalakulnak a szívek és tekintetek, – 

38. Hogy Allah legszebben viszonozza nekik azt, mit tettek, és gyarapítsa őket bőkezűségéből. Allah annak 
nyújtja a gondviselést, kinek Ő akarja, számvetés nélkül. 
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39. Kik tagadnak, tetteik, akár a délibáb a sivatagban, miről a szomjazó úgy véli, víz, míg oda nem ér, és nem 
talál semmit. Allahot megleli magában, és Ő megfizeti számláját. Allah Gyors Számvető. 

40. Vagy mint a tenger sötét mélye, mit egyik hullám a másik hátán lep el, s mit fentről beborítanak az 
egymáson tornyosuló felhők. Ha az ember kinyújtja kezét, alig látja azt. Kinek Allah nem gyújt 
világosságot, annak nem jut világosság! 

41. Nem látod-e, hogy Allah dicsőségét zengi minden, mi az Egeken és Földön van, még a madarak is 
reptükben? Mindegyik tudja, miként imádkozzon Hozzá, és magasztalja Őt! Allah Tudója annak, mit 
tesznek. 

42. Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága, Allahhoz vezet a sors. 
43. Nem látod-e, miként lebegteti Allah a felhőket, egymásba illeszti azokat, majd gomolytornyot épít 

belőlük? Látod az esőt kihullani közüle. Ő lebocsátja az Ég felhőhegyeiből a jégesőt. Azt veri el vele, kit 
Ő akar, és arról téríti el, kiről Ő akarja. Villámlása majdnem elragadja a látást. 

44. Allah átforgatja az éjt nappallá. Mert bizony ebben van a tanulság a látás embereinek. 
45. Allah minden élőlényt a vízből teremtett meg. Köztük mi hasán csúszik, köztük, mi két lábon jár, köztük, 

mi négyen. Allah azt teremt, amit akar. Mert bizony Allah Mindenre Képes. 
46. Lebocsátottuk a bizonyító (erejű) Áyákat. Allah azt vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja) az Egyenes Ösvényre. 
47. Mondják: „Hiszünk Allahban, a Prófétában, és engedelmeskedünk.” Majd néhányan közülük elfordulnak 

ezután, és ők nem hisznek. 
48. Mikor Allahhoz és az Ő Prófétájához szólítják őket, hogy ítéljen közöttük, néhányan közülük 

megtagadják, hogy eljöjjenek. 
49. De ha nekik van igazuk, eljönnek hozzá készséggel. 
50. Tán betegség honol szívükben? Vagy tán kételyeik vannak, vagy félnek, hogy Allah és az Ő Prófétája 

igazságtalanuk bánik velük? Mi több! Ezek ők, kik bűnbe estek. 
51. A hívők azt válaszolták, mikor Allahhoz és a Prófétához hívták őket, hogy ítéljen közöttük, s mondták: 

„Hallunk és engedelmeskedünk.” Ezek ők, a boldogulók. 
52. Ki engedelmes Allahnak és az Ő Prófétájának, féli Allahot, őrizkedik, hát ezek ők, a győztesek. 
53. Őszinte fogadalommal esküsznek Allahra, hogy ha megparancsolnád nekik, kivonulnának (otthonaikból). 

Mondd: „Ne esküdjetek! Az engedelmesség hasznosabb! Mert bizony Allah Értesült arról, mit 
cselekedtek.” 

54. Mondd: „Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának. Ha elfordultok, hát rajta 
annyi teher van, amennyit ráraktak, és rajtatok (is) annyi teher van, amennyit rátok raktak. Ha 
engedelmeskedtek neki, jó irányba mentek. Nincs több (teher) a Prófétán, mint a világos üzenés.” 

55. Allah megígérte azoknak, kik hisznek közületek, és jókat cselekednek, hogy hatalmat hagy hátra nekik a 
Földön, ahogy hatalmat hagyott hátra azoknak, kik előttük voltak, hogy hitvallásukat, miben Ő 
megelégedését lelte, rendezőelvvé tegye számukra. (Hogy) félelmük után biztonságra váltsa (életüket). 
(Elrendeltük, hogy) ne állítsanak Nekem társat, és ki ezután tagad, ezek ők, a züllöttek. 

56. Álljatok fel imára, adjatok kötelező alamizsnát, engedelmeskedjetek a Prófétának, hátha tán kegyelmet 
nyertek. 

57. Ne számítsatok arra, hogy azok, kik tagadnak, visszatarthatják (Allah tervét) a Földön. Hajlékuk a Pokol, 
mi becstelen vég! 

58. Ó, kik hisznek! Kérjék engedelmeteket három alkalommal, (ha elétek akarnak járulni) azok, kiket 
jobbotok bír, vagy kik nem érték el a serdülőkort közöttetek: a hajnali ima előtt, mikor ruháitokat 
levetitek a déli hőségben és az esti ima után. Ez a három a visszavonultság (ruhátlanság) ideje 
számotokra. Sem nektek, sem nekik nem vétek, ha ezeken kívül átjártok egymáshoz. Ekképpen 
nyilvánítja ki Allah számotokra az Áyákat. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

59. Mikor a gyermekek köztetek elérik a serdülőkort, úgy kérjék engedelmeteket, mint azok, kik idősebbek 
náluk. Ekképpen nyilvánítja ki Allah számotokra az Ő Áyáit. Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

60. Az idős asszonyok, kik túl vannak azon, hogy házasságra vágyjanak, nem vétek számukra, ha levetik 
(külső) ruhadarabjaikat, nem kitüntetve szépségüket. De ha az erényt keresik, jobb nekik. Allah a 
Meghalló, a Mindentudó. 
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61. Nem érheti vád a vakot, sem a bénát, sem a beteget (ha betérnek), sem titeket, ha saját házaitokban 
esztek, vagy atyáitok házában, anyáitok házában, fivéreitek házában, nővéreitek házában, atyáitok 
fivéreinek házában, atyáitok nővéreinek házában, anyáitok fivéreinek házában, anyáitok nővéreinek 
házában, vagy a házakban, miknek kulcsa tulajdonotokban van, vagy barátaitok házában. Nem vétek 
számotokra, ha együtt vagy ha egymagatok esztek. Ha betértek a házakba, köszöntsétek egymást 
Allahtól jövő áldott, üdvös üdvözlettel. Ekképpen nyilvánítja ki nektek Allah az Áyákat, hátha tán 
feléritek! 

62. Azok a hívők (valóban), kik hisznek Allahban, az Ő Prófétájában, s mikor vele vannak olyan dologban, mi 
összehozza őket, nem távoznak addig, míg erre engedelmet nem kérnek tőle. Kik engedelmedet kérik, 
ezek ők, kik hisznek Allahban és az Ó Prófétájában. Ha engedelmedet kérik, hogy távozhassanak 
valamilyen dolguk miatt, hát adj engedélyt annak, kinek akarsz közöttük, és kérj számukra Allahtól 
bűnbocsánatot. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

63. Ne tekintsetek a Próféta hívására köztetek úgy, mintha egymást hívnátok. Allah tudja, kik azok, kik 
elosonnak köztetek mással (hazug indokkal) takarózva. Óvakodjanak azok, kik megszegik az ő parancsát, 
mert megpróbáltatás fogja érni őket, vagy lesújt rájuk a fájdalmas szenvedés. 

64. Senki másé, csak Allahé minden, mi az Egeken és a Földön van. Tudja, mit szándékoztok tenni. Egy napon 
vissza lesznek térítve Hozzá. Majd kihirdeti nekik azt, mit tettek. Allah Mindenről Tud. 

 
 

25. Al-Furqan – Ismérvek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen áldott, Ki lebocsátotta az Ismérveket az Ő szolgálójára intésként a teremtmények számára, – 
2. Akié az Egek és a Föld Mindenhatósága. Nem nemzett gyermeket, s nincs társa a Mindenhatóságban. 

Aki megteremtett minden dolgot, és a maga mértékével mérte azokat ki. 
3. Rajta kívül vettek más isteneket, mik nem teremtenek semmit, és maguk is teremtmények. Nem bírnak 

maguknak sem ártani, sem használni. Nincs bírásuk sem a Halál, sem az Élet, sem a Feltámadás felett. 
4. A hitetlenek így szólnak: „Ez nem más, mint koholmány, mit kitalált, és mások segítettek ebben neki.” 

Gazsággal jöttek elő és hamissággal. 
5. Mondják: „Az elődök meséi, miket lejegyeztetett, míg diktálták neki azokat reggel és este.” 
6. Mondd: „Az bocsátotta le, Ki ismeri az Egek és Föld rejtélyét. Mert bizony Ő a Megbocsájtó, a 

Kegyelmes.” 
7. Mondják: „Miféle Próféta ez, ki ételt eszik és piacra jár? Miért nem küldtek le hozzá egy Angyalt, hogy 

legyen vele figyelmeztető?” 
8. „Vagy (miért nem) vetnek oda neki kincset? Vagy (miért nincs) neki kertje, miből eszik?” A bűnösök így 

szólnak: „Ti csupán egy megbabonázott embert követtek!” 
9. Nézd, miféle példákat vetnek oda neked! Hanem ők megtévedtek, és nem képesek utat találni. 

10. Legyen áldott az, Ki ha akarja, ennél jobbat tesz meg neked. Kerteket, mik alatt folyók futnak, és megtesz 
neked palotákat. 

11. Mi több! Megtagadják az Órát! Mi előkészítettük azoknak, kik az Órát megtagadják, a perzselő lángot. 
12. Ha az messziről meglátja őket, hallják dühét és fújtatását. 
13. Mikor egy szűk helyre vetik őket egymáshoz láncolva, a megsemmisülésért esengnek nyomban! 
14. „Ne esengjetek egy megsemmisülésért a Napon, hanem esengjetek sok végért!” 
15. Mondd: „Ez jobb-e, vagy az Örökkévalóság Kertje, mit az őrizkedőknek ígérnek? Az nekik viszonzás és 

cél.” 
16. Ebben nekik minden van, mit akarnak, s halhatatlanok. Urad állja ígéretét arra, mit kérnek. 
17. A Napon Ő összetereli őket és azokat, mikhez imádkoznak Allahon kívül, majd így szól: „Ti térítettétek el 

szolgálóimat, vagy ők tévelyedtek le az útról?” 
18. Mondják: „Légy Dicső! Nem felelt volna meg nekünk az, hogy Rajtad kívül más oltalmazót vegyünk. De 

Te elkényeztetted őket és atyáikat, míg elfelejtették az Üzenetet, majd elbukott nép lettek.” 
19. (Mondja Allah): „Meghazudtoltak titeket abban, mint mondotok. Nem tudtok kitérni, sem pártfogóra 

lelni.” Ki elkárhozik, megízleltetjük vele a nagy büntetést. 
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20. Nem küldtünk más Prófétákat előtted, csak olyanokat, kik ették az ételt és járták a piacokat. 
Néhányatokat próbatételül tettünk meg mások számára. Kiálljátok-e? Urad Mindent Lát! 

21. Mondják azok, kik nem remélik a Mi találkozónkat: „Miért nem küldtek le neki Angyalt, vagy látjuk 
Urunkat?” Gőgösködtek magukban, mert nagy az ő istentelenségük. 

22. A Napon látják (majd) az Angyalokat, de nem lesz a bűnösöknek örömhír azon a Napon. Így szólnak (az 
Angyalok): „Itt a határ, mit megvontatok!” 

23. Mi odafordulunk, mit tettek (az életben) a tettekből, és ezeket elszórt porszemekké tesszük meg. 
24. A Kertek gazdái ezen a Napon jól ellesznek nyugvóhelyükön, és szebb lesz útravalójuk. 
25. A Napon a fellegek kettéhasítják az Eget, és lebocsátatnak az Angyalok, egyik a másik után, – 
26. A Napon az Igazság Teljhatalma felett a Kegyelmes ül. Ez a Nap a hitetlenekre vészjósló. 
27. A Napon kezébe harap a bűnös, és mondja: „Ó! Bár a Prófétával tartottam volna az úton!” 
28. „Ó, jaj, nekem! Bár ne tettem volna meg azt cimborámnak!” 
29. „Letérített az Üzenetről, miután az eljött hozzám! És a Sátán az ember árulója!” 
30. Így szól (majd) a Próféta: „Ó, Uram! Mert bizony népem semmibe vette ezt a Koránt.” 
31. Ekképpen tettünk meg minden Prófétának ellenséget a bűnösök közül, de elég az Urad ahhoz, hogy 

Vezető és Pártfogó legyen. 
32. Így szólnak, kik tagadnak: „Miért nem bocsátották le neki a Koránt egyszerre?” Ekképpen: Hogy 

megszilárdítsuk vele szívedet, és beléd olvassuk szavait szakaszonként, – 
33. (S hogy) ne hozakodjanak elő neked kérdésekkel, és kinyilvánítsuk neked az Igazat a legszebb 

értelmezéssel. 
34. Kiket arcaikon terelnek össze a Pokolban, ezeknek helye ocsmány, és útja a legtévelyedettebb. 
35. Mert bizony Mi megadtuk Mózesnek a Könyvet, és megtettük fivérét, Áront segítőtársul. 
36. Mondtuk: „Menjetek a néphez, kik meghazudtolták Áyáimat.” Majd Mi lesújtottunk, és romba döntöttük 

őket. 
37. Noé népe, mikor meghazudtolták a Prófétákat, vízbe fojtottuk őket, majd Jellé tettük meg őket az 

embereknek. Előkészítettük a bűnösöknek a fájdalmas büntetést. 
38. Aád, Thamud, Ar-Rass lakói és a sok nemzedék közöttük, 
39. Mindnek odavetettük a példákat, majd mindet romhalmazzá zúztuk. 
40. Mert (a hitetlenek) eljöttek a településre, mire rázúdult a végzetes eső. Nem látták tán azt? Mi több! 

Nem reménykednek a Feltámadásban! 
41. Ha látnak téged, csupán gúny tárgyává tesznek (mondván): „Ez az tán, kit Allah Prófétának küldött?” 
42. „Letérített volna minket isteneinkről, ha nem tartottunk volna ki mellettük!” Meg fogják tudni, mikor 

meglátják a szenvedést, ki az, kinek útja legtévelyedettebb! 
43. Láttad-e azt, ki saját hiábavalóságát veszi istenéül? Tudsz-e rá felvigyázó lenni? 
44. Vagy arra számítasz-e, hogy legtöbbjük hall vagy ért? Mert bizony ők csupán olyanok, mint a jószágok. 

Mi több! Útjuk tévelyedettebb. 
45. Nem látod-e Uradat, miként nyújtja hosszabbra az árnyékot? Ha akarná, megállítaná. Majd Mi 

megtennénk a Napot arra vezetőnek. 
46. Majd Magunk felé vonnánk azt könnyű vonszolással. 
47. Ő az, Ki megteszi nektek az Éjt öltözékké, az alvást pihenéssé, és megteszi a Nappalt Feltámadássá! 
48. Ő az, Ki elküldi a szeleket az örömhír hordozójául az Ő kegyelme előtt. Majd Mi lebocsátjuk az Égből a 

megtisztító vizet, – 
49. Hogy életre keltsük általa a holt tájat, és szomját oltsuk azoknak, miket teremtettünk: a sok jószágnak 

és embereknek. 
50. Elosztottuk azt közöttük, hogy magukba szálljanak, de a legtöbb ember csupán tagad. 
51. Ha akartuk volna, minden településre küldtünk volna figyelmeztetőt. 
52. Hát ne engedelmeskedj a hitetleneknek, hanem küzdj ellenük ezzel (a Koránnal), a legodaadóbb 

küzdelemmel. 
53. Ő az, Ki szabadjára engedi a két tengert: ez édes és ízletes, a másik sós és keserű. És megteszi kettő közé 

a torlaszt, a falat, mi elválaszt. 
54. Ő az, Ki megteremtette az embert a vízből, megtette neki vérségi és vonzalmi kötelékét. Mert Urad Képes 

(minderre). 
55. Ahhoz imádkoznak Allahon kívül, mi nincs hasznukra, se kárukra. Mert a hitetlen Ura ellen lép fel! 
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56. Nem küldtünk téged másnak, csak az örömhír hordozójának és figyelmeztetőnek. 
57. Mondd: „Nem kérek ezért tőletek fizetséget. Csupán ki akarja, az Urához választhat utat.” 
58. Hagyatkozz az Élőre, Ki nem hal meg, és zengd az Ő dicsőségét! Elég Ő arra, hogy értesüljön szolgálói 

vétkeiről, – 
59. Aki hat nap alatt megteremtette az Egeket, a Földet és mi a kettő közt van, majd elhelyezkedett a 

Trónuson. A Kegyelmes! Kérdezd Őt, az Értesültet! 
60. Ha azt mondják nekik: „Boruljatok le a Kegyelmesnek (Allahnak)!” Mondják: „Még hogy a 

Kegyelmesnek?” Annak boruljunk le, kinek te parancsolod? És igyekeztek messzire kerülni (az 
Igazságtól). 

61. Legyen áldott az, Ki megtette az Égen a csillagképeket, majd megtette azon a lámpást és a világot adó 
Holdat. 

62. Ő az, Ki váltakoztatja az Éjjelt és Nappalt annak, ki magába akar szállni, vagy hálát akar adni. 
63. A Kegyelmes szolgálói azok, kik alázattal járnak a Földön, s mikor a tudatlanok rájuk szólnak, mondják: 

„Békesség!” 
64. Kik Urukért virrasztanak leborulva és állva, 
65. Kik mondják: „Urunk! Hárítsd el rólunk a Pokol büntetését. Mert bizony annak kínja gyötrő, –” 
66. „Bizony, az hitvány nyugvóhely és szállás,” 
67. Kik, ha áldoznak, nem tékozolnak, nem is fukarkodnak, hanem e kettő közt megállapodnak, 
68. Kik nem fohászkodnak Allahhal együtt más istenhez, nem oltanak ki életet, mit Allah megtiltott, csak az 

Igazzal, és nem paráználkodnak. Ki ezt teszi, bűnt vét, – 
69. Megduplázódik büntetése a Feltámadás Napján, és örökös gyalázat lesz osztályrésze. 
70. Hacsak nem bánja meg, hisz és jóravalóan cselekszik. Ezek ők, kiknek Allah jókra váltja 

rossztéteményeiket, mert Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
71. Ki megbánja, jókat cselekszik, az valóban Allahhoz fordul igaz bűnbánással, – 
72. Azok, kik nem állnak ki a hamis mellett, s nemes büszkeséggel hagyják maguk mögött a hitványságot, 
73. Kik, ha Uruk Áyáit említik, nem esnek süketségbe, sem vakságba, 
74. Kik mondják: „Urunk! Add meg, hogy tekintetünk megnyugvást leljen hitveseinkben és utódainkban. 

Tégy meg minket az őrizkedők vezéréül.” 
75. Ezek ők, kik Mennybéli lakosztályban részesülnek, miáltal állhatatosak voltak, s abban így köszöntik őket: 

„Békesség,” 
76. Ebben ők halhatatlanok. Mily szép nyughely és szállás! 
77. Mondd: „Nem figyel fel rátok Uram, ha nem szólítjátok. Mert bizony meghazudtoltátok, hát 

bekövetkezik a szükségszerű!” 
 
 

26. Ash-Shuara – Költők 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ta. Szin. Mim. 
2. Ezek a Könyv megnyilvánító Áyái. 
3. Talán azon emészted magad (ó, Mohammed), hogy nem válnak hívővé. 
4. Ha akarnánk, olyan Áyát küldenénk le nekik az Égből, mi után alázattal hajtanák meg nyakukat. 
5. Nem jön el újra Üzenet számukra a Kegyelmestől (Allahtól), csak úgy, ha ők annak ellenzői. 
6. Mert bizony meghazudtolták (azt), de eljön számukra annak híre, mit kigúnyoltak! 
7. Vagy tán nem látják, hogy a Földön hányszor keltettünk életre mindenféle nemes párt? 
8. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
9. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 

10. Mikor Urad Mózest szólította: „Menj a bűnösök népéhez, –” 
11. „A Fáraó népéhez, kik nem őrizkednek.” 
12. Mondta: „Ó, Uram! Félek, hogy meghazudtolnak!” 
13. „Keblem beszűkül, nyelvem nem forog, küldj hát Áronért.” 
14. „Bűnnel vádolnak engem, félek, hogy megölnek.” 
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15. Így szólt (Allah): „Nem így van az! Menjetek mindketten Áyáinkkal. Mi veletek leszünk, és meghallunk 
titeket.” 

16. Menjetek mindketten a Fáraóhoz és mondjátok: „Minket a Világok Ura küldött!” 
17. „Küldd el velünk Izrael fiait.” 
18. Mondta (a Fáraó): „Nem mi neveltünk tán téged gyermekként magunk közt, és nem töltöttél-e velünk 

életedből jó pár évet?” 
19. „Megtetted tetteidből, mit megtettél, és te hálátlan vagy!” 
20. Mondta (Mózes): „Akkor tettem meg azokat, mikor tévelyedett voltam.” 
21. „De elszöktem tőletek, mikor megfélemlítettetek. Uram bölcsességgel ajándékozott meg engem, és 

Prófétái közé tett meg.” 
22. „Ez az a kegy, mit szememre vettek. Mert bizony te szolgasorba vetetted Izrael fiait!” 
23. A Fáraó így szólt: „Ki az a Világok Ura?” 
24. Mondta (Mózes): „Ura az Egeknek, a Földnek és mindannak, mi a kettő közt van, ha bizonyosak akartok 

lenni.” 
25. Így szólt (a Fáraó) azokhoz, kik körülötte álltak: „Nem hallottátok (mit mond)?” 
26. Mondta (Mózes): „A ti Uratok és atyáitok Ura a kezdetektől!” 
27. Mondta (a Fáraó): „Mert Prófétátok, kit hozzátok küldtek, bizony bolond!” 
28. Mondta (Mózes): „Ura Keletnek, Nyugatnak, s mi a kettő közt van! Bár felfognátok!” 
29. Mondta (a Fáraó): „Ha más istent veszel magadnak, mint én, bizony börtönbe vetlek!” 
30. Mondta (Mózes): „Még akkor is, ha meggyőző dologgal állok elő?” 
31. Mondta (a Fáraó): „Állj elő vele, ha igazat szólsz!” 
32. Elhajította (Mózes) a botját és az valóságos kígyóvá lett! 
33. Előhúzta kezét, és lám! Fehérré lett az az azt nézőknek! 
34. Így szólt (a Fáraó) főembereinek körülötte: „Ez bizony tudós mágus.” 
35. „Mágiájával akar titeket elűzni Földetekről, hát mit döntötök?” 
36. Mondták: „Tedd őt és fivérét félre (egy ideig), és küldess el a városokba hírnököket, –” 
37. „És hozzák el neked a nagy tudású mágusokat.” 
38. Össze lettek gyűjtve a mágusok a jól ismert nap idejére. 
39. Mondták a népnek: „Összegyűltetek-e?” 
40. (Mondták): „Tán követni tudjuk a mágusokat, ha ők lesznek a győztesek.” 
41. Mikor eljöttek a mágusok, így szóltak a Fáraóhoz: „Meg lesz-e jutalmunk, ha mi leszünk a győztesek?” 
42. Mondta: „Hát persze! És akkor ti lesztek (hozzám) a legközelebb.” 
43. Így szólt hozzájuk Mózes: „Hajítsátok el, mit el kell, hogy hajítsatok!” 
44. Elhajították köteleiket, botjaikat, s mondták: „A Fáraó hatalmára! Mert bizony mi leszünk a győztesek!” 
45. Majd elhajította Mózes a botját, és az elnyelte mindazt, mit bűvöltek! 
46. Levetették magukat a mágusok (földre) borulva. 
47. Mondták: „Hiszünk a Világok Urában,” 
48. „Mózes és Áron Urában.” 
49. Mondta (a Fáraó): „Hisztek-e Benne, még mielőtt megengedném nektek? Mert ez a ti nagybecsűtök az, 

ki kiokított titeket a mágiára! Hát meg fogjátok tudni, mert bizony levágatom kezeiteket, lábaitokat 
átellenben, és mind megfeszítetlek titeket!” 

50. Mondták: „Nem számít! Mi bizony Urunk felé fordulunk!” 
51. „Mi csak arra vágyunk, hogy Urunk megbocsájtsa nekünk hibáinkat, és elsők között lehessünk azok közt, 

kik hisznek!” 
52. Mózesre azt sugalltuk, hogy siessen el az éjjel szolgálóimmal, és követve lesztek. 
53. A Fáraó hírnököket küldött a városokba, 
54. (Mondván): „Ezek (az Izraeliták) csak egy maréknyi csapat.” 
55. „És ők haragra gerjedtek ellenünk.” 
56. „Mi (pedig) fenyegető sokaság vagyunk,” 
57. És Mi elűztük őket a kertekből és forrásokból, 
58. Kincsekből és becses tisztségekből, 
59. Ekképpen léptettük ezek örökébe Izrael fiait. 
60. És követték őket napkeltekor. 
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61. Mikor a két sokaság meglátta egymást, Mózes társai így szóltak: „Bizonyos, hogy beérnek minket.” 
62. Mondta (Mózes): „Nem úgy van! Bizony, Uram velem van, és vezetni fog!” 
63. Majd sugalltuk Mózesre: „Csapj botoddal a tengerre.” Az kettévált, és minden oldala olyan lett, mint egy 

hatalmas hegy. 
64. Majd a másikakat odaközelítettük. 
65. Megmenekítettük Mózest és azokat, kik vele voltak mind. 
66. Majd vízbe fojtottuk a többit. 
67. Mert bizony ebben van a Jel, és legtöbbjük nem hisz. 
68. Mert bizony Urad a Nagyszerű, a Bölcs. 
69. Recitálj nekik Ábrahám híreiből. 
70. Mikor így szólt atyjához és népéhez: „Ti kihez imádkoztok?” 
71. Mondták: „Bálványokat imádunk, és megmaradunk azok hódolatában.” 
72. Mondta: „Hallanak-e titeket, mikor szólítjátok őket?” 
73. Vagy hasznotokra vannak tán, vagy ártanak? 
74. Mondták: „Mi több! Atyáinkat találtuk ekképpen tenni.” 
75. Mondta: „Látjátok-e kihez imádkoztok?” 
76. „Ti és előd atyáitok?” – 
77. „Mert ők az én ellenségeim, nem úgy, mint a világok Ura, 
78. „Ki megteremtett, s Ki vezet engem.” 
79. „Ki etet és itat engem,” 
80. „Mikor megbetegszem, Ő gyógyít meg engem,” 
81. „Ki elmulaszt, majd életre kelt,” 
82. „Kitől remélem, hogy megbocsájtja hibáimat a Végítélet Napján.” 
83. „Ó, Uram! Adj nekem bölcsességet, és zárkóztass fel a jótét lelkek közé,” 
84. „Biztosítsd, hogy Igazul beszéljenek rólam a jövő nemzedékei,” 
85. „Tégy meg azok közé, kik Boldogságos Kerted örökébe lépnek.” 
86. „Bocsájts meg atyámnak azért, mert a tévelyedettek közt van.” 
87. „És ne gyalázz meg a Napon, mikor feltámasztatnak.” 
88. „A Napon nem használ vagyon, sem fiak.” 
89. „Csak az (boldogul), ki békés szívet hoz Allahhoz, 
90. „Az őrizkedőkhöz közel vitetnek a Kertek,” 
91. „Kitárul a Pokol a gyarlóknak,” 
92. Kiknek majd mondják: „Hol vannak azok, kikhez imádkoztatok? –” 
93. „Allahon kívül. Pártfogásukba tudnak-e venni titeket vagy saját magukat?” 
94. „Fejvesztve vetik őket és a gyarlókat (Tűzre),” 
95. „És Iblisz katonáit mind.” 
96. Mondják, miközben egymással civakodnak: 
97. „Allahra! Mi valóságos tévelygésben voltunk!” 
98. „Mikor egyenlőnek véltünk titeket a Világok Urával,” 
99. „Nem mások, mint a gaztevők térítettek el minket.” 

100. „És nincs, ki közbenjárjon (számunkra), –” 
101. „Sem forrószívű barát.” 
102. „Ha lenne esélyünk (a visszatérésre), hívők lennénk.” 
103. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
104. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
105. Noé népe megtagadta a Küldötteket. 
106. Mikor fivérük, Noé mondta nekik: „Hát nem őrizkedtek-e?” 
107. „Én vagyok a ti hű Prófétátok,” 
108. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
109. „Nem kérek érte tőletek fizetséget, mert fizetségem csak a Világok Urára tartozik,” 
110. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
111. Mondták: „Hogy higgyünk neked, ha csak a leghitványabbak követnek téged?” 
112. Mondta: „Mit tudhatnék én arról, hogy ők mit művelnek?” 
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113. „Az ő elszámolásuk csak Uramra tartozik, bár érzékelnétek!” 
114. „Én nem leszek a hívők kitaszítója!” 
115. „Mert én csupán egy nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.” 
116. Mondták: „Ha nem vetsz véget ennek, ó, Noé, bizony meg leszel kövezve!” 
117. Mondta: „Uram! Népem megtagad engem.” 
118. „Tégy igazságot köztem és köztük a bizonyosság erejével, menekíts meg engem és kik velem vannak a 

hívők közül.” 
119. Megmenekítettük őt és ki vele volt a megrakott bárkán. 
120. Majd vízbe fojtottuk eztán a hátramaradottakat. 
121. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
122. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
123. Meghazudtolta Aád (népe) a Küldötteket. 
124. Mikor mondta nekik fivérük, Hud: „Hát ti nem őrizkedtek-e?” 
125. „Én a ti hű Prófétátok vagyok,” 
126. „Őrizkedjetek Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
127. „Nem kérek érte tőletek fizetséget, mert fizetségem csak a Világok Urára tartozik.” 
128. „Építetek-e minden magaslatra egy jelet, mivel magatokról üzentek?” 
129. „Biztos erődöket tesztek meg magatoknak, hátha tán (azokban) halhatatlanok lesztek?” 
130. „És ha csapást mértek, tán mindenhatóként sújtotok le?” 
131. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
132. „Őrizkedjetek attól, Ki azt nyújtotta nektek, mit tudtok.” 
133. „Aki jószágokat és fiakat adott nektek,” – 
134. „Kerteket és patakokat,” 
135. „Féltelek titeket a Hatalmas Nap büntetésétől.” 
136. Mondták: „Mindegy számunkra, hogy intesz vagy nem, azok közt vagy, kik intenek.” 
137. „Ez nem más, mint az elődök hagyománya,” 
138. „És minket nem fognak kínszenvedés alá vetni!” 
139. Meghazudtolták őt, és Mi elpusztítottuk őket. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
140. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
141. Meghazudtolta Thamud (népe) a Küldötteket. 
142. Mikor mondta nekik fivérük, Szalih: „Hát nem őrizkedtek-e?” 
143. „Én a ti hű Prófétátok vagyok.” 
144. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
145. „Nem kérek érte fizetséget tőletek, mert fizetségem csak a Világok Urára tartozik.” 
146. „Meg lesztek tán hagyva ebben (a kényelemben), ahogy vagytok, sértetlenül?” – 
147. „Kertekben és patakokban?” 
148. „Veteményekben, pálmaligetekben, mik roskadoznak füzéreiktől?” 
149. „S ti a hegyekbe otthonokat vájtok jártassággal.” 
150. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
151. „Ne engedelmeskedjetek a tékozlók parancsának,” – 
152. „Kik rontanak a Földön, és nem javulnak meg.” 
153. Mondták: „Te bizony, megigézett vagy!” 
154. „Te nem vagy más, mint egy ember, mint mi! Hozz el egy Jelet, ha igazat állítasz!” 
155. Mondta: „Ez a tevetehén. Jár annak az itatás, és jár nektek (is) az itatás a kijelölt napon.” 
156. „Ne tegyetek kárt benne, mert lesújt rátok a Hatalmas Nap büntetése.” 
157. De ők megbénították azt, majd megbánták. 
158. Majd lesújtott rájuk a büntetés. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
159. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
160. Meghazudtolta Lót népe a Küldötteket. 
161. Mikor mondta nekik fivérük, Lót: „Hát nem őrizkedtek-e?” 
162. „Én a ti hű Prófétátok vagyok.” 
163. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
164. „Nem kérek érte tőletek fizetséget, mert fizetségem csak a Világok Urára tartozik.” 
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165. „Ti a férfiakhoz jöttök-e (csak) el az (összes) teremtmény közül?” – 
166. „És elhanyagoljátok azokat, kiket Uratok nektek párként teremtett? Mi több! Ti törvényszegő nép 

vagytok!” 
167. Mondják: „Ha nem vetsz ennek véget, ó, Lót, mi bizony kivetünk téged!” 
168. Mondta: „Én iszonyodom attól, mit tesztek.” 
169. „Ó, Uram! Menekíts meg engem és házam népét attól, mit tesznek!” 
170. Megmenekítettük őt és háza népét mind. 
171. Csak egy vénasszonyt nem, ki hátramaradott. 
172. Majd földig romboltuk a többieket. 
173. (Kénköves) esőt zúdítottunk rájuk, és szörnyű volt a zápora azoknak, kik intve voltak. 
174. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
175. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
176. Meghazudtolták az Erdő lakói a Küldötteket. 
177. Mikor mondta nekik Shu’eyb: „Hát nem őrizkedtek-e?” 
178. „Én a ti hű Prófétátok vagyok.” 
179. „Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek nekem.” 
180. „Nem kérek érte tőletek fizetséget, mert fizetségem csak a Világok Urára tartozik.” 
181. „Becsülettel mérjetek, és ne károsítsatok (meg másokat).” 
182. „És a helyes súllyal mérlegeljetek.” 
183. „Ne fosszátok meg az embereket attól, ami jár nekik, és ne gonoszkodjatok a Földön megrontókként.” 
184. „Őrizkedjetek attól, Ki megteremtett titeket és a korábbi nemzedékeket.” 
185. Mondták: „Te bizony, megigézett vagy!” 
186. „Nem vagy te más, csak egy ember, mint mi, és mi úgy sejtjük, hogy hazug vagy!” 
187. „Zuhints le ránk egy töredéket az Égből, ha igazat szólsz!” 
188. Mondta: „Uram a Legjobb Tudója annak, mit tesztek.” 
189. Meghazudtolták őt, és lesújtott rájuk a Komor Nap büntetése. Ez volt a Hatalmas Nap büntetése. 
190. Mert bizony ebben van a Jel, de legtöbbjük nem hisz. 
191. Mert Urad, Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
192. Ez bizony a Világok Urának Kinyilatkoztatása, 
193. Mivel leküldte az Igaz Lelket – 
194. A szívedre, hogy figyelmeztetve légy. 
195. Világossá tevő Arab nyelven. 
196. Mert az ott van bizony, az elődök Zsoltáraiban. 
197. Vagy az tán nem Jel nekik, hogy Izrael fiainak tudósai ismerték (az Igazságot)? 
198. Ha azt nem Araboknak nyilatkozattuk volna ki, 
199. És recitálnák azt nékik, akkor sem hinnének benne. 
200. Ekképpen vágtunk vele utat a bűnösök szívébe. 
201. Nem hisznek benne addig, míg nem látják a fájdalmas büntetést, 
202. Mi (annyira) váratlanul tör rájuk, hogy ők nem is érzékelik, 
203. Majd így szólnak: „Kapunk-e haladékot?” 
204. Tán büntetésünket sürgetik? 
205. Látod-e, hogy miként kényeztettük őket évekig? 
206. Majd eljön nekik az, mire ígéretet kaptak! 
207. Nem lesz hasznukra az, mi kényüket szolgálta (az életben)! 
208. Nem pusztítottunk el úgy települést, hogy ne lett volna figyelmeztetője – 
209. Emlékeztetőként. És Mi nem voltunk igazságtalanok. 
210. Nem a Sátánok bocsátották le ezt (a kinyilatkoztatást), 
211. Nem kell az nekik, és képesek se lennének rá. 
212. Mert bizony annak hallhatásától ők el vannak zárva. 
213. Ne szólíts hát Allahhal más istent, nehogy a büntetettek közt légy. 
214. Intsd legközelebbi hozzátartozóidat, 
215. És szegd le szárnyad annak, ki követ a hívők közül. 
216. S ha engedetlenek veled, mondd: „Vétlen vagyok abban, mit tesztek!” 
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217. És hagyatkozz a Nagyszerűre, a Kegyelmesre, – 
218. Ki lát, mikor (imára) felállsz, 
219. S (azt is látja), hogy odafordulsz a leborulókhoz, 
220. Mert bizony Ő a Meghalló, a Mindentudó. 
221. Elmondjam-e nektek, kit szállnak meg a Sátánok? 
222. Megszállnak minden hazug vétkest, 
223. Kiknek hallására hívságot vetnek, és legtöbbjük hazug. 
224. S a költők, hát őket követik a gyarlók, 
225. Nem látod-e, ahogy minden völgyben kóborolnak? 
226. S hogy ők, bizony azt mondják, mit meg nem tesznek? 
227. Csak azok nem, kik hisznek, jókat cselekednek, Allahra emlékeznek sokat, és (csak) azután védekeznek, 

ha galádul megtámadták őket. Meg fogják tudni a bűnös támadók, hogy mily hányattatás felé lesznek 
fordítva. 

 
 

27. An-Naml – Hangya 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ta. Sin. Ezek a Korán Áyái, a Könyvé, mi megvilágosít. 
2. Útmutatás, Örömhír a hívőknek, – 
3. Kik felállnak imára, kötelező alamizsnát adnak, és a Túlvilágban bizonyosak. 
4. Kik nem hisznek a Túlvilágban, feldíszítettük nekik tetteiket, és vakon (bolyonganak). 
5. Ezek ők, kiknek kijár a szörnyű szenvedés, és kik a Túlvilág legnagyobb vesztesei. 
6. S te (ó, Mohammed), a Bölcs és Mindentudó Színéből kapod a Koránt. 
7. Mikor mondta Mózes az ő háza népének: „Megpillantottam a tüzet, elhozom onnan a híreket, vagy 

elhozok abból világló parazsat, hátha tán felmelegedtek.” 
8. Mikor elérkezett (a tűzhöz), szólítva volt: „Áldottak azok, kik a tűzben és körülötte vannak. Legyen dicső 

Allah, a Világok Ura!” 
9. „Ó, Mózes! Én vagyok Allah, a Nagyszerű, a Bölcs!” 

10. „Hajítsd el botodat!” És azt úgy látta tekeregni, mintha kígyó lenne. Hátat fordított, s meg sem állt: „Ó, 
Mózes! Ne félj! Mert nem félnek Színem előtt a Küldöttek,” – 

11. „Csak az, ki bűnbe esett, majd ezután széppel váltotta fel a rosszat. Mert bizony Én vagyok a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes.” 

12. „Tedd kezed a kebledre, s ha előhúzod, fehér lesz, szeplőtelen. Ez a kilenc Jel egyike, mit (elviszel) a 
Fáraónak és népének, mert bizony ők züllött nép lettek.” 

13. Mikor eljöttek hozzájuk szemeket megnyitó Áyáink, mondták: „Ez nyilvánvaló mágia!” 
14. Megtagadták (a Jeleket) zsarnokian, lekicsinyelve, még ha magukban bizonyosságot is nyertek felőle. 

Nézd mi lett beteljesedése a megrontóknak! 
15. Megadtuk Dávidnak és Salamonnak a tudást, majd mindketten mondták: „Legyen Dicső Allah, Ki 

kiváltságában részesített minket sok hívő szolgálója felett!” 
16. Dávid örökébe Salamon lépett, s így szólt: „Ó, emberek! Ki lettünk okítva a madarak beszédére, és 

megadatott nekünk minden dologból. Mert bizony ez nyilvánvaló kiváltság!” 
17. Össze lettek terelve Salamon elé az ő serege Dzsinnekből, emberekből, madarakból, és ők rendekbe 

lettek szedve. 
18. Míg el nem értek a hangyák völgyéig. Így szólt a hangya: „Ó, hangyák! Bújjatok be otthonaitokba, hogy 

ne tiporjanak el titeket Salamon és katonái, és ők ezt nem is érzékelik.” 
19. Elmosolyodott (Salamon) nevetve beszédükön, és így szólt: „Uram! Rendezz össze engem, hogy 

megköszönhessem kegyedet, miben részesítettél engem és szüleimet, hogy jóravalókat cselekedhetek, 
miben megelégedésedet leled. Vezess be kegyelmedbe, a jóravaló szolgálóid közé.” 

20. Elmerengett a madarakon, és így szólt: „Hogy-hogy nem látom a búbos bankát? Vagy az tán a hiányzók 
közt van? 

21. „Én bizony megbüntetem azt szigorú büntetéssel, vagy levágom, hacsak nem hoz el nekem (a 
hiányzásról) nyilvánvaló okot.” 
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22. Nem maradt távol sokáig (a búbos banka), s így szólt: „Körbejártam azt (a területet), amit te nem jártál 
körbe, és eljöttem hozzád Sábából a bizonyosság híreivel.” 

23. „Egy nőt találtam ott, ki felettük uralkodik, kinek mindenből megadatott, és trónusa hatalmas.” 
24. „Őt és népét Allah helyett a napnak leborulva találtam. A Sátán feldíszítette nekik tetteiket, letérítette 

őket az útról, és nem jó irányba haladnak,” – 
25. „(És a Sátán nem engedi), hogy leboruljanak Allahnak, Ki felszínre hozza az Egek, a Föld rejtelmeit, és 

tudja (mindazt), mit eltitkoltok, s mit kinyilváníttok.” 
26. „Allah! Nincs más Isten, csak Ő! A Hatalmas Trónus Ura! 
27. Mondta (Salamon): „Hamarosan meglátjuk, hogy igazat mondtál, vagy a hazugok közt vagy!” 
28. „Menj ezzel a levelemmel, add át nekik, majd vonulj félre tőlük, és várd meg, mit válaszolnak.” 
29. Így szólt (Sába királynője): „Ó, főemberek! Egy nagybecsű levelet kaptam,” – 
30. „Mi Salamontól való, és az: „A Mindenható és Könyörületes Allah nevében!” 
31. „Ne legyetek fölényesek velem, hanem jöjjetek el hozzám alávetéssel (Őbenne).” 
32. Mondta (a királynő): „Ó, főemberek! Adjatok nekem tanácsot dolgomban. Nem határozok semmit, míg 

azt ti nem tanúsítjátok.” 
33. Mondták: „Fel vagyunk ruházva erővel, és pusztító csapást tudunk mérni, de a parancsolás a te kezedben 

van, hát fontold meg jól, mit parancsolsz.” 
34. Mondta (a királynő): „A Királyok, ha betérnek egy településre, lerombolják azt, és lakói méltóságát 

alávalósággá teszik. Ekképpen cselekszenek.” 
35. „De én ajándékot küldök nekik, és várakozással figyelem, mivel térnek vissza a küldöttek.” 
36. Mikor (a követ) eljött Salamonhoz, ő így szólt: „Vagyont adtok-e nekem? Amit Allah nekem adott, az 

jobb, mint amit nektek adott! Mi több! Ti vagytok azok, kik ajándékotoknak örvendeznek!” 
37. „Térj vissza hozzájuk! Mi majd eljövünk hozzájuk olyan katonákkal, kikkel nem tudnak kiállni. Mi bizony 

elűzzük őket onnan, s megalázottak, lekicsinylettek lesznek.” 
38. Így szólt (saját embereihez): „Ó, főemberek! Melyiketek hozza el nekem (a királynő) trónját még azelőtt, 

hogy alávetettként (Muszlimként) térnek meg hozzám?” 
39. Egy „Ifrit” a Dzsinnek közül így szólt: „Elhozom neked, még mielőtt felkelnél helyedről. Mert bizony erre 

nekem van erőm, és hű vagyok.” 
40. Így szólt az, kinél a Könyv tudása volt: „Elhozom neked azt, még mielőtt pislognál szemeddel!” Mikor 

(Salamon) látta azt lehelyezve biztosan maga előtt, így szólt: „Ez az én Uram kiváltsága, hogy próbára 
tegyen, vajon hálás vagy hálátlan vagyok-e? Ha bárki hálás, az maga javára tesz, s ki hálátlan, hát Uramé 
az igazi Gazdagság és Becs!” 

41. Mondta: „Tegyétek felismerhetetlenné trónját, hadd lássuk, helyes utat választ-e, vagy azok közt lesz, 
kiknek nincs, ki vezesse őket.” 

42. Mikor eljött (a királynő), így szóltak hozzá: „Ez a te trónod?” Mondta: „Mintha ez lett volna az. 
Megadatott nekünk a tudás ezelőtt, és mi alávetettünk magunkat (Muszlimok lettünk).” 

43. És ő eltérítette (a királynőt) attól, mihez (eddig) Allahon kívül imádkozott, mert ő a hitetlenek népéből 
volt. 

44. Mondták (a királynőnek), hogy térjen be a magasztos terembe. Mikor meglátta, azt hitte, hogy egy tó 
vize az, és felfedte lábszárát. (Salamon) így szólt: „Ez csak egy terem, mi üveglapokkal van kirakva.” (A 
királynő) mondta: „Uram! Elkárhoztam magam. Alávetem magam Salamonnal együtt Allahnak, a Világok 
Urának.” 

45. Elküldtük (hajdanában) Thamudhoz fivérüket, Szalihot (mondván): „Allahot szolgáljátok!” De lám! Ők két 
civakodó táborrá lettek. 

46. Mondta: „Ó, emberek! Miért siettetitek a rosszat a jó előtt? Ha Allah bűnbocsánatáért könyörögnétek, 
tán kegyelmet nyernétek.” 

47. Mondták: „Rossz ómen vagy te nekünk, és azok, kik veled vannak.” Mondta: „A ti rossz ómenetek 
Allahnál van. Mi több! Ti próbára tett nép vagytok.” 

48. Volt a városban kilenc családtag, kik rontottak a Földön, s nem javítottak azon. 
49. Mondták: „Esküdjetek Allahra, hogy rá és népére törünk az éjjel, majd azt mondjuk patrónusának, hogy 

nem voltunk jelen népének megölésénél, és mi igazat szólunk.” 
50. Cselt szőttek csalárdul, de Mi is cselt szőttünk, és ők ezt nem érzékelték. 
51. Nézd, hogy teljesedett be cselszövésük! Romba döntöttük őket és népüket mind! 
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52. Ezek voltak hát otthonaik, (most) romok, miáltal bűnbe estek. Mert bizony ebben van a Jel a népnek, kik 
tudnak. 

53. És Mi megmenekítettük azokat, kik hittek és őrizkedtek. 
54. És Lót, mikor mondta népének: „A ledérséget hozzátok el tán, és ti ezt látjátok?” 
55. Férfiakhoz közeledtek vágyaitokkal a nők helyett? Mi több! Ti tudatlanok vagytok! 
56. Nem volt népének más válasza, minthogy mondták: „Űzzétek ki Lót követőit településetekből! Ezek 

olyan emberek, kik meg akarnak tisztítani!” 
57. Majd Mi megmenekítettük őt és háza népét, kivéve asszonyát, kit a hátramaradottak közé rendeltünk 

el. 
58. (Kénköves) esőt zúdítottunk rájuk, s iszonyú volt a figyelmeztetettek zápora! 
59. Mondd: „Legyen dicső Allah, és Béke az Ő szolgálóira, kiket Ő kiválasztott (a küldetésre). Allah-e a jobb, 

vagy miket (Hozzá) társítanak?” 
60. Vagy az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet, majd lebocsátja nektek az Égből a vizet? És Mi életre 

keltjük általa a gyönyörűséges ligeteket, miknek fáit ti életre nem keltenétek! Van-e (más) isten Allahhal? 
Mi több! Ez a nép Őt egyenlőnek tartja azzal! 

61. Vagy Ki tette meg biztos nyugvóhellyé a Földet, szelte azt át folyókkal, vetett rá Hegyvonulatokat, és 
képzett elválasztó sávot két víztömeg közé? Van-e (más) isten Allahhal? Mi több! Legtöbbjük nem tudja. 

62. Vagy Ki válaszol a kilátástalanságban levőnek, ha szólítja Őt, hárítja el róla szenvedését, és tesz meg 
titeket (embereket) a föld örökösévé (helytartókká)? Van-e (más) isten Allahhal? Kevés az, mit 
magatokba szálltok! 

63. Vagy Ki vezet titeket a szárazföld és tenger sötétjében, majd elküldi a szeleket örömhírként az Ő 
kegyelme előtt? Van-e (más) isten Allahhal? Magasztosabb Ő annál, mihez társítják! 

64. Vagy Ki indítja el a teremtést, majd ismétli meg azt? Ki gondoskodik rólatok az Égből és a Földről? Van-e 
(más) isten Allahhal? Mondd: „Adjátok elő bizonyságaitokat, ha igazat szóltok!” 

65. Mondd: „Senki más nem tudja, mi van elrejtve az Egeken és a Földön, csak Allah. Meg sem érezhetik 
előre, hogy mikor támasztatnak fel.” 

66. Mi több! Beéri-e egyáltalán tudásuk a Túlvilágot? Mi több! Kétségek közt hányódnak efelől. Mi több! 
Erre ők vakok! 

67. A hitetlenek így szólnak: „Ha por leszünk mi és atyáink, vajon tényleg fel leszünk támasztva?” 
68. „Mert bizony ezt lett megígérve nekünk és atyáinknak azelőtt. De ez nem más, mint az elődök meséje.” 
69. Mondd: „Járjatok a Földön, és lássátok, mi lett a bűnösök beteljesülése.” 
70. Ne bánkódj felettük, és ne szorongj amiatt, hogy tervet szőnek. 
71. Mondják: „Mikor (teljesedik be) ez az ígéret, ha igazat szóltok?” 
72. Mondd: „Lehet, hogy küszöbön áll néhány abból, mit siettettek.” 
73. Mert bizony Urad Bőkezű az emberekhez, de legtöbbjük nem ad hálát. 
74. Bizonyos, hogy Urad tudja, mit rejtenek keblükben, és mit nyilvánítanak ki. 
75. Nem hiányozhat semmi az Égen és a Földön, hanem minden egy világos lajstromban van. 
76. Ez a Korán elmeséli Izrael fiainak legtöbb dolgát, miben összekülönböztek. 
77. Bizonyos, hogy ez egy Útmutatás és Kegyelem a hívőknek. 
78. Mert Urad elrendeli ítéletét közöttük. Ő a Nagyszerű, a Mindentudó. 
79. Hagyatkozz Allahra, mert te (ó, Mohammed) a világos Igazság (útján) vagy. 
80. Mert te nem bírhatod hallásra a halottat, nem bírhatod hallásra a süketet sem, hogy hallják a hívást, 

mikor ők (ráadásul) hátat fordítanak. 
81. Nem vezetheted a vakot, hogy (meggátold) tévelygésüket. Csak annak hallatszol, ki hiszi Áyáinkat, és ők 

Muszlimok (alávetették magukat). 
82. Ha a Szó beteljesedik rajtuk, előhozunk nekik egy lényt a Földről, mi beszél hozzájuk, mert az emberek a 

Mi Áyáinkban nem bizonyosak. 
83. Egy Napon összegyűjtünk minden népből egy tábort azokból, kik meghazudtolták Áyáinkat, s ők 

rendekbe szedetnek. 
84. Mígnem ha eljönnek (a Végítéletre), így szól (Allah): „(Úgy) hazudtoltátok meg Áyáimat, hogy át se fogta 

azokat tudástok, hát mit tettetek?” 
85. Beteljesül rajtuk a Szó, miáltal bűnbe estek, és nem beszélhetnek. 
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86. Nem látják-e, hogy az éjt arra tettük meg nekik, (hogy) lenyugodjanak benne, s a nappalt, (hogy) 
világosságot adjon? Mert bizony ebben vannak az Áyák a hívők népének! 

87. A Napon megfúvatnak a fanfárok, és megretten minden, mi az Egeken és a Földön van, kivéve az nem, 
kit Allah akar. Mind eljön hozzá meghunyászkodón. 

88. Látod a Hegyeket, miről úgy sejted, szilárdan rögzültek, s azok úgy futnak, ahogy a felhők tűnnek el. (Ez) 
Allah műve, Ki mindent elrendez. Mert Ő Értesült arról, mit tesztek. 

89. Ki jót hoz el, annak jobb jár abból (mit elhozott), és ők biztonságban lesznek a Nap rettenetétől. 
90. Kik gaztettel jönnek, arccal előre a Pokolra vétetnek. „Kaptok-e mást viszonzásul, mint mit tettetek?” 
91. Arra rendeltettem, hogy szolgáljam ennek a városnak az Urát. Őt, Aki megszentelte azt, s Kié minden. 

Elrendeltettem, hogy az alávetettek (Muszlimok) közt legyek, – 
92. S hogy olvassam a Koránt. Aki az Útmutatás szerint halad, az saját maga számára halad jól. Ki letéved, 

hát mondd: „Én csak egy figyelmeztető vagyok.” 
93. Mondd: „Legyen Dicső Allah, Ki majd megláttatja veletek Áyáit, hogy megismerjétek azokat.” Urad nem 

az, Ki semmibe veszi azt, mit tesztek. 
 
 

28. Al-Qaszasz – Történetek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ta. Sin. Mim. 
2. Ezek a világossá tevő Könyv Áyái. 
3. Recitálunk neked Mózes és a Fáraó történetéből az Igazzal, mi a népnek szól, kik hisznek. 
4. Mert bizony a Fáraó elhatalmasodott a Földön, az embereket kasztokba sorolta, kik közül néhányat 

sanyargatott, levágta fiaikat, és életben tartotta (rabszolgának) asszonyaikat. Ő bizony megrontó volt. 
5. Mi bőkezűek akartunk lenni azokhoz, kiket sanyargattak a Földön, meg akartuk tenni őket a (Hit) 

vezéreinek (imámjainak) és örökösül. 
6. Biztosítottuk helyüket a Földön. Láttattuk a Fáraóval, Hámánnal és katonáikkal azt, mire intve voltak. 
7. Sugalltunk Mózes anyjára, hogy: „Szoptasd őt, de ha félted, vesd őt a folyóba, és ne félj, ne bánkódj! Mi 

visszaadjuk neked, és küldötteink közé tesszük meg őt.” 
8. Kiszedte őt a Fáraó családja (a folyóból), hogy legyen majd (Mózes) ellenségük és bánatuk. Mert bizony 

a Fáraó, Hámán és katonáik vétkesek voltak. 
9. A Fáraó asszonya így szólt: „Szemet gyönyörködtető nekem és neked. Ne öljétek meg őt! Talán majd 

hasznunkra lesz, vagy saját gyermekünknek vesszük.” És ők nem érzékelték (hogy mit teszünk)! 
10. Üressé lett Mózes anyjának szíve. Majdhogynem felfedte volna (dolgát), ha nem kötöttük volna meg 

szívét, hogy legyen a hívők közt. 
11. Így szólt (Mózes anyja) az ő (Mózes) nővéréhez: „Kövesd őt!” Majd ő (a nővér) idegennek mutatkozva 

kísérte őt tekintetével, és ők ezt nem érzékelték. 
12. Mi gátját álltuk neki (Mózesnek), hogy szopjon, míg (nővére jött és) mondta: „Elvezesselek-e titeket egy 

ház népéhez, kik dajkálják őt nektek, és gondját viselik?” 
13. Így visszaadtuk őt anyjának, hogy szemét gyönyörködtesse, ne bánkódjon, és tudja, hogy Allah Ígérete 

Igaz, de legtöbbjük ezt nem érti. 
14. Mikor elérte ereje teljét, és szilárd alapokon állt, megadtuk neki a bölcsességet, a tudást. Ekképpen 

adunk viszonzást azoknak, kik jótét lelkek. 
15. Mikor (a palota) népe nem vette észre, betért a városba, és két emberre lelt, kik egymással hadakoztak. 

Az egyik az ő népéből való volt, a másik az ellenségéből. Az, ki népéből való volt, segítségét kérte azzal 
szemben, ki az ellenségéből volt. Letaglózta őt Mózes, és véget vetett életének. Mondta: „Ez a Sátán 
műve, mert ő a nyilvánvaló ellenség, ki tévelygésbe visz.” 

16. Mondta: „Uram! Elkárhoztam lelkem! Bocsájts meg nekem!” És Ő megbocsájtott neki, mert Ő a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

17. Mondta: „Ó, Uram! Miáltal kegyedben részesítettél, hát én soha nem leszek a gaztevők pártolója!” 
18. Félve, éberen virradt rá a reggel a városban, és az, ki tegnap segítségét kérte, (újra) segítségéért kiáltott. 

Mondta neki Mózes: „Te bizony egy nyilvánvaló bajkeverő vagy!” 
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19. Mikor meg akarta ragadni azt, ki mindkettőjük ellensége, az így szólt: „Ó, Mózes! Tán meg akarsz ölni, 
ahogy tegnap öltél meg egy embert? Ha ezt akarod, akkor te csak zsarnok akarsz lenni a Földön, és nem 
szándékozol a jóravalók közt lenni!” 

20. Jött egy ember futva a város túlsó végéből, és mondta: „Ó, Mózes! A főemberek rólad tanácskoznak, 
hogy megöljenek téged. Hát szökj el! Mert én a te jóakaród vagyok.” 

21. Félve ment el onnan, éberen, és így szólt: „Uram! Ments meg engem a bűnösök népétől!” 
22. Mikor Median felé vette az irányt, így szólt: „Talán Uram egy sima útra vezet.” 
23. Mikor Median vízlelő helyére ért, egy embercsoportot talált ott, kik itatták (nyájukat). Talált ott két nőt, 

a többitől külön, visszahúzódva. Mondta: „Mi a gondotok?” Mondták: „Nem itathatunk, míg a pásztorok 
el nem vonulnak. Az atyánk már nagyon öreg.” 

24. És ő megitatta (nyájukat), majd visszafordult az árnyékba, és mondta: „Uram! Nagy szükségem van a 
jókra, miket lebocsátasz nekem!” 

25. Odament hozzá a leányok egyike szemérmesen, és így szólt: „Atyám hív téged. Viszonozni akarja bérét 
annak, hogy megitattad (állatainkat).” Mikor eljött hozzá, és elmesélte neki a történetét, így szólt: „Ne 
félj! Megmenekültél a bűnösök népétől.” 

26. Egyik leány mondta: „Ó, atyám! Fogadd fel őt! Mert bizony ő a legjobb, kit felfogadhatsz, erős és hű!” 
27. Mondta: „Hozzád akarom adni hitvesül az egyik lányomat ezek közül azzal, hogy nyolc zarándoklat (év) 

idejéig hozzám szegődsz. Ha tízet is betöltesz, nagylelkűség lenne tőled. Nem akarlak bajba sodorni. Ha 
Allah is úgy akarja, jóravalónak fogsz találni engem.” 

28. Mondta (Mózes): „Ez legyen hát (az egyezség) közted és köztem. Bármelyiket is töltsem le a két terminus 
közül, ne tekintsd rosszindulatnak részemről. Legyen Allah Tanú arra, mit mondunk.” 

29. Mikor Mózes letöltötte a terminust, útra kelt háza népével, és megpillantotta a tüzet a Hegy oldalában. 
Így szólt családjához: „Maradjatok itt. Tüzet észleltem. Talán hozok onnan nektek híreket vagy parazsat 
a tűzből, hátha tán felmelegedtek.” 

30. Mikor odaért, szólították őt a völgy jobb partjáról, a megáldott földdarabon egy fáról: „Ó, Mózes! Én 
Allah vagyok, a Világok Ura!” 

31. „Hajítsd el botod!” Mikor meglátta azt tekeregni, mintha kígyó lenne, hátra fordult visszahőkölve, és 
távol maradt. „Ó, Mózes! Lépj közelebb, és ne félj. Biztonságban vagy.” 

32. „Csúsztasd kezed kebledre, s ha előveszed, fehér lesz, szeplőtelen. Vond szárnyad szorosan tested köré, 
ha félsz. Ez a két bizonyság az Uradtól a Fáraóhoz és főembereihez. Mert bizony ők a züllöttek népe.” 

33. Mondta: „Uram! Embert öltem közülük, és félek, hogy megölnek engem.” 
34. „Fivérem, Áron, nálam ékesebben szól, küldd el őt velem segítőtársul, hogy megerősítsen engem. Félek, 

hogy meghazudtolnak.” 
35. Mondta: „Megszilárdítjuk karodat fivéreddel, és hatalmat teszünk meg nektek, így nem érhetnek el 

hozzátok. A Mi Jeleinkkel győzni fogtok ti ketten és azok, kik követnek titeket.” 
36. Mikor eljött hozzájuk Mózes világos Áyáinkkal, így szóltak: „Ez nem más, mint kitalált mágia. Nem 

hallottunk ilyenről az előd atyáink között!” 
37. Mózes így szólt: „Uram a legjobb tudója annak, ki hozza el az Útmutatást Tőle, s kinek lesz beteljesülése 

a Túlvilági Otthon. Mert bizony nem boldogulnak a bűnösök.” 
38. A Fáraó így szólt: „Ó, főemberek! Nem tudok más istenről számotokra magamon kívül, hát gyújts be, ó, 

Hámán (a kemencébe, hogy téglává égesd) az agyagot, és építs nekem magas tornyot, hogy talán onnan 
vegyem szemügyre Mózes Istenét. Mert bizony én úgy sejtem, hogy ő hazudik.” 

39. Gőgösködött ő és csapata a Földön igaztalanul. Úgy gondolták, hogy ők nem térnek vissza Hozzánk.” 
40. Mi lesújtottunk rá, katonáira, s tengerbe vetettük őket. Nézd, mi lett a bűnösök beteljesülése! 
41. Megtettük őket olyan vezetőkké, kik a Pokolra hívnak, és a Feltámadás Napján nem lesz pártfogójuk. 
42. Átkunk kíséri őket az Evilágon, és a Feltámadás napján a meggyalázottak közt lesznek. 
43. Megadtuk Mózesnek a Könyvet, miután elpusztítottuk az előd nemzedékeket, hogy bepillantást (adjunk) 

az embereknek, Útmutatásként, Kegyelemként, hátha tán magukba szállnak. 
44. Nem voltál (ó, Mohammed) a nyugati oldalon, mikor Mi elrendeltük Mózesnek a Megbízást, s te nem 

voltál erre tanú. 
45. De Mi (új) nemzedékeket alapítottunk. Hosszúra nyúltak a korok, mik elmúltak felettük. Nem éltél együtt 

Median népével, hogy recitáld nekik Áyáinkat, de Mi voltunk azok, kik (Apostolokat) küldtek. 
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46. Nem voltál ott a Tur Hegy oldalában, mikor szólítottuk (Mózest). De Kegyelem (szállt rád) Uradtól, hogy 
figyelmeztesd a népet, kihez nem jött előtted figyelmeztető, hátha tán magukba szállnak. 

47. Ha nem (küldtünk volna el Quraishez), balsors sújtana le rájuk azáltal, mit kezeik előreküldtek, és 
mondanák: „Urunk! Miért nem küldtél el hozzánk Prófétát, hogy követhessük Áyáidat, és hívők 
lehessünk?” 

48. (Most) mikor eljön Tőlünk hozzájuk az Igazság, mondják: „Miért nem adatott meg neki (ugyan-) az, mi 
megadatott Mózesnek?” Tán nem tagadják-e meg azt, mi megadatott Mózesnek azelőtt?” Mondják: 
„Két mágia, mik egymást alátámasztják!” S mondják: „Mi minden (ilyesmit) elvetünk!” 

49. Mondd: „Hozzatok el egy Könyvet Allahtól, mi jobb útmutató, mint ez a kettő, hogy követhessem! 
(Tegyétek), ha igazat szóltok!” 

50. Ha nem válaszolnak neked, tudd, hogy ők (csupán) vágyaikat követik. Ki tévelyedettebb annál, mint ki 
vágyait követi, s mentes az Allahtól jövő Útmutatástól? Mert bizony Allah nem vezeti a bűnösök népét. 

51. Eljuttattuk hozzájuk a Szót, hátha tán magukba szállnak. 
52. Kiknek ezelőtt megadtuk a Könyvet, hisznek abban. 
53. Mikor olvassák azt nekik, mondják: „Hiszünk benne, mert ez az Igazság, mi Urunktól való. Mert bizony 

mi ezelőtt (is) Muszlimok (Allahnak alávetettek) voltunk.” 
54. Kétszer adjuk meg bérüket, miáltal állhatatosak voltak, jóra fordítják a rosszat, és áldoznak abból a 

gondviselésből, mit juttatunk nekik. 
55. Ha hallják a hiábavalóságot, elfordulnak attól, és mondják: „A mi dolgunk ránk tartozik, a ti dolgotok 

rátok. Béke veletek! Nem a tudatlanokat keressük!” 
56. Nem vezetheted azt, kit te szeretnél, hanem Allah vezeti azt, ki(t) Ő(t) akar(ja), és Ő a Legjobb Tudója 

azoknak, kik jó úton haladnak. 
57. Mondják: „Ha veled követjük az Útmutatást, elkergetnek minket Földünkről.” Tán nem teremtettünk-e 

nekik sérthetetlen biztonságot, hova elér mindenféle gyümölcsből, a Színünkből jövő gondviselés által? 
De legtöbbjük nem fogja fel. 

58. „Hány települést pusztítottunk már el, kik kiélvezték életüket, s azok ott lakhelyeik, hol utánuk nem 
telepszenek meg, csak kevesen! Mi lettünk, Kik örökükbe léptek!” 

59. Nem volt Urad a település elpusztítója addig, míg el nem küldött annak magjába Prófétát, ki recitálja 
nekik Áyáinkat. Nem voltunk a település elpusztítói, csak ha népe bűnös volt. 

60. Mi megadatott nektek az (anyagi) dolgokból, (nem más, mint) az Evilág gyönyöre és dísze. De mi Allahnál 
van, az jobb és maradandóbb. Hát nem éritek fel? 

61. Kinek Mi szép ígéretet tettünk, és az beteljesedik nála, olyan-e, mint kit elkényeztettünk az Evilági élet 
örömeivel, majd a Feltámadás Napján a (büntetésre) előállítottak közt van? 

62. Ezen a Napon (Allah) szólítja őket, s mondja: „Hol vannak társaim, kiket feltételeztetek?” 
63. Így szólnak azok, kiken beteljesedett a Szó: „Urunk! Ezek azok, kiket félrevezettünk. Úgy vezettük félre 

őket, ahogy magunkat vezettük félre. Mentesülni akarunk (tőlük) Előtted. Ők nem hozzánk imádkoztak.” 
64. Mondva lesz nekik: „Szólítsátok társaitokat (segítségül).” Ők hívni fogják őket, de azok nem válaszolnak 

nekik. Meg fogják látni a büntetést! Bár csak jó úton haladtak volna! 
65. Ezen a Napon (Allah) szólítja őket, és mondja: „Mit válaszoltatok a Prófétáknak?” 
66. Homállyal borítják be őket a hírek ezen a Napon, és ők nem kérdezősködhetnek. 
67. Ki bűnbánó volt, hitt és jókat cselekedett, meglehet, hogy a boldogulók közt lesz. 
68. Urad azt teremti és választ, mit Ő akar. Ők nem választhatnak. Legyen Dicső Allah, és Magasztosabb 

annál, mit Hozzá társítanak! 
69. Urad tudja, mit titkolnak el kebleikben, és mit nyilatkoznak ki. 
70. Ő Allah, nincs más Isten, csak Ő. Övé a Dicsőség mindenek előtt és után. Övé az Ítélet, és Hozzá tértek 

meg. 
71. Mondd: „Láttátok-e?” Ha Allah véget nem érővé tenné meg az éjt a Feltámadás Napjáig, mely más isten 

lenne Allahon kívül az, ki világosságot adna nektek? Hát ti nem hallotok? 
72. Mondd: „Láttátok-e?” Ha Allah véget nem érővé tenné nektek a nappalt a Feltámadás Napjáig, mely más 

isten Allahon kívül hozná el nektek az éjt, hogy kipihenjétek magatokat benne? Hát ti nem láttok? 
73. Az Ő kegyelméből megtette nektek az Éjt, a Nappalt, hogy pihenjetek benne, s hogy vágyjátok 

kiváltságát, hátha tán hálát adtok. 
74. A Napon hívja majd őket, és mondja: „Hol vannak társaim, kiket feltételeztetek?” 
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75. Majd minden népből előhozunk egy tanút, és mondjuk: „Adjátok elő bizonyságaitokat!” Akkor majd 
megtudják, hogy az Igazság (egyedül) Allahé, és tévelygésbe vitte őket az, mit kitaláltak. 

76. Korah Mózes népéből volt, kit kapzsi vágyak vittek ellenünkben. Annyi kincset adtunk neki, hogy azok 
kulcsait alig bírta el egy szakasz erős ember. Népéből így szóltak hozzá: „Ne ujjongj! Allah nem szereti az 
ujjongókat!” 

77. „Azzal, mit Allah adott neked, vágyj a Túlvilági Otthonra, s ne feledd részed az Evilágból. Tégy jót, ahogy 
Allah is jót tett Neked. Ne vágyj a Föld megrontására, mert bizony Allah nem szereti a megrontókat.” 

78. Mondta: „Ezt a részt kaptam azért a tudásért, ami nálam van.” Nem tudta tán, hogy Allah elpusztított 
előtte (teljes) nemzedékeket, kik hatalmasabbak voltak nála erőben és több (vagyont) gyűjtöttek? Nem 
(azonnal) kérdezik ki vétkeikről a gaztevőket.” 

79. Kivonult emberei elé (földi) pompájában. Így szóltak azok, kik az Evilágot akarják: „Óh, bár lenne nekünk 
annyi, mint ami megadatott Korahnak! Mert bizony ő nagyon szerencsés!” 

80. Így szóltak azok, kiknek megadatott a tudás: „Jaj, nektek! Allah viszonzása jobb azoknak, kik hisznek, és 
jókat cselekszenek. De ezt nem lelik fel mások, csak az állhatatosak.” 

81. (Elrendeltük, hogy) elnyelje őt és házát a Föld. Akkor (bezzeg) senki sem volt, ki pártját fogta volna 
Allahhal szemben, és magát sem védhette meg. 

82. Kik tegnap még helyét irigyelték, reggelre így szóltak: „Óh, jaj! Allah annak tárja ki és méri szűken 
gondviselését szolgálói közül, kinek Ő akarja! Ha Allah nem lenne bőkezű felénk, bizony elnyelhetne 
minket a Föld! Óh, jaj! Nem boldogulnak a hitetlenek!” 

83. Ez hát a Túlvilág Otthona, mit Mi azoknak teszünk meg, kik nem akarnak fellengzést, sem rontást a 
Földön. Őrizkedőké az (igazi) beteljesülés. 

84. Ki jóval áll elő, annak még annál is jobb jár. Ki rosszal áll elő, hát nem jár (több büntetés) azoknak, kik a 
rosszat tették, csak annyi, mit tettek. 

85. Ki elrendelte számodra a Koránt, vissza fog hozni a Visszatérés Helyére. Mondd: „Uram a Legjobb Tudója 
annak, ki hozza el az Útmutatást, és ki az, ki nyilvánvaló tévelygésben van.” 

86. Nem remélhetted, hogy a Könyv másként, mint Uradtól való kegyelemként száll rád, hát ne légy támasza 
a hitetleneknek. 

87. Nem tarthatnak vissza Allah Áyáitól, miután azok kinyilváníttattak rád. Hívj Uradhoz, és ne légy 
bálványimádó. 

88. Ne hívj Allahhal együtt más istent. Nincs más Isten, csak Ő. Minden dolog megsemmisül, csak az Ő Színe 
nem. Övé az Ítélet, és Hozzá térítenek titeket vissza. 

 
 

29. Al-Ankabút – Pók 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A. L. M. 
2. Arra számítanak-e az emberek, hogy magukra lesznek hagyva, mikor mondják: „Hiszünk”, és őket nem 

teszik próbára?” 
3. Próbára tettük azokat, kik előttük voltak, hogy Allah bizonyosan megtudja, kik igazak, és megtudja, kik 

hazugok. 
4. Vagy arra számítanak-e azok, kik rosszat cselekszenek, hogy megelőznek Minket? Rossz az, mit 

döntenek! 
5. Ki az Allahhal való találkozóban reménykedik, hát Allah (kijelölt) ideje eljön, és Ő a Meghalló, a 

Mindentudó. 
6. Ki küzd (erővel és képességgel), az saját lelkéért küzd. Mert bizony Allah Független a teremtményektől. 
7. Kik hisznek, jókat cselekszenek, hát azoknak mi eltöröljük rossztéteményeiket, és a legjobbat 

viszonozzuk nekik, mit tettek. 
8. Elrendeltük az embernek a kedvességet szüleihez, de ha azon fáradoznak (akármelyikük), hogy állíts 

Nekem társat, miben neked tudásod nincs, hát ne engedelmeskedj nekik. Ti (mind) Hozzám tértek meg, 
és Én kihirdetem nektek azt, mit tettetek. 

9. Kik hisznek, jókat cselekszenek, hát bevezetjük őket a jócselekedetűek közé. 
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10. Az emberek közt, ki mondja: „Hiszünk Allahban”, de ha csapást kell elszenvednie Allah (útján), az 
emberek zsarnokságát Allah büntetésének veszi. Ha eljön a pártfogás Uradtól, azt mondják: „Mi veletek 
voltunk!” Nem Allah tán a Legjobb Tudója annak, mit rejtenek a teremtménye keblei? 

11. Allah ismeri azokat, kik hisznek, és ismeri a képmutatókat. 
12. Így szólnak a hitetlenek azokhoz, kik hisznek: „Kövessétek a mi utunkat, és mi hordozni fogjuk 

vétkeiteket.” De ők semmit sem hordoznak vétkeikből, mert ők hazugok! 
13. Majd saját terheiket hordozzák és más terheket saját terheikkel együtt. Kérdőre lesznek vonva a 

Feltámadás Napján arról, mit kieszeltek. 
14. Elküldtük Noét a népéhez, és ő ötven év híján ezer évet töltött el velük. Özönvíz sújtott le rájuk, mivel 

bűnösök voltak. 
15. Megmenekítettük őt, a bárka utasait, és Jelnek (Áyának) tettük meg azt (a bárkát) a teremtmények 

számára! 
16. (És Mi megmenekítettük) Ábrahámot, mikor mondta népének: „Szolgáljátok Allahot, és őrizkedjetek 

Tőle. Ez jobb nektek, bár tudnátok!” 
17. „Mert ti bálványokat imádtok Allah helyett, és koholmányokat eszeltek ki. Amiket ti imádtok Allah 

helyett, nincs arra bírásuk, hogy gondoskodást nyújtsanak nektek. Kövessétek hát Allahot, Kinél az (Igazi) 
gondoskodás van, szolgáljátok Őt, és adjatok neki hálát, (hiszen) Hozzá vezet visszautatok.” 

18. „Ha meghazudtoljátok (az Üzenetet), hát meghazudtolták azt a nemzedékek előttetek. De nem tartozik 
a Prófétára más, csak a világos üzenés.” 

19. Nem látják-e, miként indítja el Allah a teremtést, majd ismétli meg azt? Mert bizony ez Allahnak könnyű! 
20. Mondd: „Járjatok a Földön, és nézzétek miként indította el Ő a teremtést, majd így alkotja meg Allah a 

későbbi alkotást (is). Mert bizony Allah Mindenre Képes.” 
21. „Azt bünteti, akit Ő akar, annak kegyelmez meg, akinek Ő akar, és Felé lesztek fordítva.” 
22. „Nem térhettek ki sem a Földön, sem az Égen (Terve elől), és Allahon kívül nincs Oltalmazótok, sem 

Pártfogótok.” 
23. Akik megtagadják Allah Áyáit, a Vele való Találkozót, ezek ők, kik kiesnek kegyelmemből, és osztályrészük 

a fájdalmas szenvedés. 
24. Nem volt népe válasza más, minthogy mondták: „Öljétek meg vagy égessétek meg őt”, de 

megmenekítette őt Allah a tűztől. Mert bizony ebben vannak a Jelek a hívők népének. 
25. Így szólt: „Bálványokat vettetek (imátokhoz) Allah helyett. A köztetek lévő szeretet csak az Evilági 

életben tart. Majd a Feltámadás Napján megtagadjátok egymást, és megátkozzátok egymást. Hajlékotok 
a Pokol, és nincs számotokra pártfogó. 

26. Lót hitt Benne, és így szólt: „Útra kelek az én Uramhoz, mert Ő a Nagyszerű, a Bölcs.” 
27. Megajándékoztuk őt Izsákkal, Jákobbal, és megtettük sarjai közé a Próféciát, a Könyvet, és megadtuk 

neki bérét az Evilágon. A Túlvilágon ő a jócselekedetűek közt van. 
28. És Lót! Mikor mondta népének: „Ti olyan ledérséget hoztok el, mint előttetek senki nem tett a 

teremtmények közül.” 
29. „Ti vagytok, kik a férfiakhoz közeledtek, és elálljátok az utat? Művelitek a csalárdat tivornyáitokon?” 

Nem volt más az ő népének válasza, minthogy így szóltak: „Hozd el ránk Allah büntetését, ha igazat 
szólsz!” 

30. Mondta: „Uram! Fogd pártomat a romlottak népe ellen!” 
31. Mikor eljöttek Küldötteink (Angyalaink) az örömhírrel, így szóltak: „Mi vagyunk azok, kik elpusztítják e 

település népét, mert ennek népe bűnös!” 
32. Mondta: „De ott van Lót is.” Mondták: „Mi jól tudjuk, ki van ott. Mi majd megmenekítjük őt és háza 

népét, csak asszonyát nem, mert ő a hátramaradottak közt van.” 
33. Mikor Küldötteink eljöttek Lóthoz, ő nyugtalankodott miattuk, és tehetetlennek érezte magát abban, 

hogy védje őket. Mondták: „Ne félj, és ne bánkódj. Mi megmenekítünk téged, házad népét, kivéve 
asszonyodat, aki hátramarad.” 

34. Mert Mi lebocsátjuk e település népére a borzalmat az Égből, miáltal elzüllöttek. 
35. Egy nyilvánvaló Jelet hagytunk meg ebből a népnek, kik felérik. 
36. Median (népéhez) (Mi elküldtük) fivérüket, Su’eybet, ki így szólt: „Ó, nép! Szolgáljátok Allahot, és 

reménykedjetek az Utolsó Napban. Ne ocsmánykodjatok a Földön megrontókként.” 
37. De meghazudtolták őt, majd lesújtott rájuk a földindulás, és reggelre házaikban lettek kiterítve. 
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38. (Emlékezz) Aád és Thamud (népére). Házaik (nyomaiból) meg fog nyilvánulni nektek (végzetük). 
Feldíszítette nekik a Sátán tetteiket, és visszatartotta őket az Útról, hiába bírtak jártassággal. 

39. (Emlékezz) Korahra, a Fáraóra, Hámánra. Eljött hozzájuk Mózes a bizonyságokkal, de ők gőgösködtek a 
Földön, és nem kelhettek versenyre (Velünk). 

40. Mindegyikre az ő bűne miatt sújtottunk le. Köztük, kire orkánt küldtünk (kőzáporral), köztük, kire 
földindulás csapott le, köztük, kit elnyelt a Föld, s köztük, kit vízbe fojtottunk. Nem Allah kárhozta el őket, 
hanem ők hozták magukra a kárhozatot. 

41. Kik Allah helyett vesznek oltalmazót, olyanok, mint a pók, mi magának építi házát. Mi múlandóbb ház a 
pók házánál? Bár tudnák! 

42. Mert bizony Allah tudja mindazt, mihez Rajta kívül fohászkodnak. Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
43. Ezek voltak a példák, miket az embereknek vetettünk, de nem érik fel azokat mások, csak a tudás 

birtokosai. 
44. Allah az Igazzal teremtette meg az Egeket és a Földet. Ebben vannak a Jelek a hívőknek. 
45. Olvasd, mi rád sugallott a Könyvből. Állj fel imára, mert az ima véget vet a szégyentelenségnek, a 

csalárdnak. Mert az Allahra való emlékezés a legnagyobb (dolog). Allah tudja mit műveltek. 
46. Ne vitázzatok az Írás Népével, csak a legszebb érvekkel, kivéve azokkal, kik bűnbe estek közülük. 

Mondjátok: „Hiszünk abban, mi kinyilatkoztatott nekünk, és mi kinyilatkoztatott nektek. Istenünk és 
Istenetek Egy, és mi Neki vetjük alá magunkat (Benne vagyunk Muszlimok).” 

47. Ekképpen bocsátottuk le neked a Könyvet. Akiknek megadtuk a Könyvet, hisznek benne, és ezek közül 
(a pogány Arabok közül) is vannak, kik hisznek benne. Nem tagadják meg mások Áyáinkat, csak a 
hitetlenek. 

48. Nem tudtál ezelőtt recitálni a Könyvből, nem tudod azt jobboddal írni, így valóban kétkedhetnek (saját 
állításaikban) az ármánykodók. 

49. Mi több! Azok bizonyossággal bíró Áyák azok kebleiben, kiknek megadatott a tudás. Nem tagadják meg 
mások a Mi Áyáinkat, csak a bűnösök. 

50. Mondják: „Miért nem bocsát le Jeleket rá az ő Ura?” Mondd: „A Jelek Allahnál vannak, de én egy 
nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.” 

51. Nem elég tán számukra, hogy Mi lebocsátottuk rád a Könyvet, mit olvasnak nekik? Mert bizony ebben 
Kegyelem és Emlékeztető van a hívők népének. 

52. Mondd: „Allah elegendő Tanúnak köztem és köztetek. Ő tudja, mi van az Egeken és a Földön. Kik a 
hiábavalóságban hisznek, és kik tagadják Allahot, ezek ők, a vesztesek!” 

53. Sürgetnek téged, (hogy hozz rájuk) büntetést. Ha nem lenne haladék egy kijelölt időre, úgy jönne el nekik 
a büntetés váratlanul, hogy nem is érzékelik. 

54. Sürgetnek téged, (hogy hozz rájuk) büntetést. Mert bizony a Pokol az, mi körülöleli a hitetleneket. 
55. A Napon a büntetés homállyal fogja elborítani őket felülről és lábaik alól. Mondja (egy hang): „Ízleljétek 

meg azt, amit tettetek.” 
56. Ó, szolgálóim, kik hisznek! Mert bizony az Én Földem tágas, hát engem szolgáljatok! 
57. Minden lélek megízleli a halált, majd Hozzánk vezet visszautatok. 
58. Kik hisznek, jókat cselekszenek, bizony Mi a Kertben szállásoljuk el őket a magasztos kúriákban, mik alatt 

folyók futnak, s ebben ők halhatatlanok. Kegy bére a (jókat) cselekvőknek! – 
59. Kik állhatatosak, és Urukra hagyatkoznak, 
60. Hány élőlény nem hordja magával gondviselését? Ezekről Allah gondoskodik, ahogy rólatok is. Ő a 

Meghalló, a Mindentudó. 
61. Ha azt kérdeznéd tőlük, ki teremtette az Egeket és a Földet, kinek (törvénye alá) rendelődik a Nap és a 

Hold, azt mondanák: Allah! Hát mi az, mit koholnak? 
62. Allah annak tárja ki vagy méri szűken gondoskodását szolgálói közül, kinek Ő akarja. Mert bizony Allah 

mindenről tud! 
63. Ha azt kérdeznéd tőlük, hogy ki bocsátja le az Égből a vizet, és kelti életre általa a Földet annak halála 

után, azt mondanák: „Allah!” Mondd: „Legyen Dicső Allah!” Mi több! Legtöbbjük nem éri fel. 
64. Mi más az Evilági élet, mint csak szórakozás és játék? De a Túlvilág Otthona, ott az igazi élet! Bár tudnák! 
65. Ha hajóra szállnak, Allahot szólítják, a vallást Neki ajánlva őszinte alázattal. De ha Ő szárazföldre menekíti 

őket, lám! Ők társat állítanak Neki! – 
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66. Hogy megtagadják azt, mit adtunk nekik, s hogy kiélvezzék a (földi) hívságokat! De meg fogják tudni 
hamar! 

67. Nem látják-e, hogy Mi biztonságosnak tettük meg a Szentélyt, és az embereket ennek köréből 
elragadják? A hiábavalóságban hisznek tán, és Allah kegyét megtagadják? 

68. Ki bűnösebb annál, mint ki kieszeli Allahra a hazug szót, vagy megtagadja az Igazságot, miután az eljött 
hozzá? Nem a Pokol tán az osztályrésze a hitetleneknek? 

69. Mi bizony vezetjük Utunkon azokat, kik Értünk küzdenek. Mert Allah azokkal van, kik jótevők. 
 
 

30. Ar-Rúm – Bizánciak 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Mim. 
2. Legyőzettek a Bizánciak, – 
3. A közeli Földön, de veszteségük után győzni fognak, – 
4. Egy évtizeden belül. Allahé a Parancsolás a múltban és a jövőben. Ezen a napon örvendeznek a hívők– 
5. Allah pártfogásával. Ő annak fogja pártját, akinek Ő akarja. Ő a Nagyszerű, a Könyörületes. 
6. Ez Allah ígérete. Allah nem szegi meg ígéretét, de legtöbb ember nem tudja. 
7. Csak az Evilági élet felszínét ismerik, de a Túlvilágra ők ügyet sem vetnek. 
8. Vagy nem gondolkodnak tán el magukban? Nem teremtette másként Allah az Egeket, a Földet és mi a 

kettő közt van, csak az Igazzal, egy kijelölt időre. Sok ember a találkozót Urával tagadja. 
9. Vagy tán nem járnak a Földön, és nem látják, mi volt beteljesülése azoknak, kik előttük voltak? Ők 

fölöttük álltak erőben, művelték a Földet, és nagyobb számban lakták azt be, mint ahogy (ezek) belakják. 
Eljöttek hozzájuk Prófétáik a bizonyságokkal, s nem Allah volt, Ki elkárhozta őket, hanem önmagukat 
kárhozták el. 

10. Majd rossz lesz azok beteljesülése, kik rosszat tesznek, mert bizony ők meghazudtolták Allah Áyáit, és 
megcsúfolták azokat. 

11. Allah indítja el a Teremtést, majd megismétli azt, majd Hozzá vezet visszautatok. 
12. A Napon, mikor az Óra beáll, kétség tör a bűnösökre. 
13. „Társaik” közül nem lesz olyan, ki számukra közbenjáró lenne, és ők maguk is meg fogják tagadni 

„Társaikat”. 
14. A Napon beáll az Óra, és a Napon ki lesznek válogatva. 
15. Kik hittek és jókat cselekedtek, hát ők Gyönyörűségekben lesznek megörvendeztetve. 
16. Kik tagadtak, meghazudtolták Áyáinkat és a Túlvilági találkozót, azokat büntetésre állítják elő. 
17. Dicsőítsétek Allahot, mikor leszáll az est, és mikor a Nap felkel. 
18. Övé a Dicsőség az Egeken, a Földön, délután, s mikor hanyatlóban van a nap. 
19. Ő az, Ki élőt hoz elő a holtból, és halottat hoz elő az élőből. Ő az, Ki életre kelti a Földet annak halála 

után. Ekképpen hozattok elő. 
20. Áyái közül való, hogy megteremtett titeket a porból, majd lám! Emberként terjedtek szerteszét. 
21. Áyái közül való, hogy megteremtette önmagatokból párotokat, hogy megnyugvásra leljetek velük, és 

megtette közétek a szerelmet, megbocsájtást. Mert bizony ebben vannak a Jelek a népnek, kik 
elgondolkodnak. 

22. Áyái közül való az Egek és a Föld teremtése, nyelveitek, színeitek különbözősége. Mert bizony ebben 
vannak a Jelek a népnek, kik tudnak. 

23. Áyái közül való alvástok éjjel, nappal, s (a gondviselés) vágyása az Ő kiváltságából. Mert bizony ebben 
vannak a Jelek a népnek, kik hallanak. 

24. Áyái közül való, hogy félelemmel, vágyakozással teli láttatja veletek a villámlást, leküldi nektek a vizet az 
Égből, és életre kelti általa a Földet, annak halála után. Mert bizony ebben vannak a Jelek a népnek, kik 
felfogják. 

25. Áyái közül való, hogy az Ég és Föld az Ő parancsa alatt áll, majd ha szólít titeket a Földről, ti nyomban 
előjöttök. 

26. Övé minden az Egeken és a Földön, minden Neki hódol be. 
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27. Ő az, Ki elindítja a Teremtést, majd megismétli azt, s ez Neki könnyű. Övéi a legemelkedettebb példák az 
Egeken és a Földön. Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 

28. Példát vet fel nektek saját magatok (tapasztalataiból). Van-e társatok azok közül, kiket jobbotok bír, 
kiknek egyenlő részük van abból, mit gondoskodásként nektek nyújtottunk? Féltitek-e őket, ahogy 
magatokat féltitek? Ekképpen értelmezzük az Áyákat a népnek, kik felfogják. 

29. Mi több! Kik bűnösök, csak saját vágyaikat követik tudatlanul. De ki vezeti azokat, kiket Allah visz 
tévútra? Nincs számukra pártfogó! 

30. Szegezd arcod egyenesen a hitvallás felé. Allah mintája az, ami alapján az embereket megmintázta. Nincs 
változata Allah teremtésének! Ez a mérvadó hitvallás, de legtöbb ember nem tudja. 

31. Legyetek bűnbánók Felé, őrizkedjetek Tőle, tartsátok meg az imát, és ne legyetek bálványimádók, – 
32. Kik megosztják hitvallásukat, és szektává lesznek. Minden fél annak örül, minek birtokában van! 
33. Ha az embereket megérinti az ártás, Urukat szólítják, bűnbánatot fogadva neki, majd ha Ő megízlelteti 

velük kegyelmét, néhányan közülük társat állítanak Uruknak, – 
34. Mintha megtagadnák azt, mit adtunk nekik! Élvezkedjetek! Majd meg fogjátok tudni! 
35. Vagy tán hatalmat küldtünk le nekik, és az elmondja nekik, hogy milyen bálványt imádjanak? 
36. Ha megízleltetjük az emberekkel a kegyelmet, örülnek neki. De ha bosszúság sújt le rájuk azáltal, mit 

kezeik előreküldtek, lám! Kétségbe esnek. 
37. Nem látják-e, hogy Allah annak tárja ki és méri szűken a gondviselést, kinek Ő akarja. Mert bizony ebben 

vannak a Jelek a hívők népének. 
38. Add meg a közeli hozzátartozónak járandóságát, (ahogy) a szűkölködőnek és vándornak. Ez jobb 

azoknak, kik Allah Színét akarják, mert ezek ők, kik boldogulnak. 
39. Mit uzsoraként kiadtok, hogy kamatozzék az emberek vagyonában, az nem kamatozik Allahnál. Mit 

Zakatként adtok, hogy Allah Színét akarjátok vele, hát ezek ők, a sokszoros nyertesek. 
40. Allah az, Ki megteremtett titeket, majd gondviselésben részesített, majd elmulaszt, majd életre kelt 

titeket. Van-e egy is a bálványaitok közt, mi ezt teszi? Legyen Ő Dicső és Magasságos azok felett, mikhez 
társítják. 

41. Rontás ütötte fel fejét a szárazföldön és tengeren azáltal, mit az emberek kezei elnyertek. Hadd 
ízleltessen velük meg Ő néhányat abból, mit tettek, hátha tán visszatérnek. 

42. Mondd: „Járjatok a Földön, és lássátok, mi volt beteljesülése azoknak, kik azelőtt (éltek). Legtöbbjük 
bálványimádó volt.” 

43. Szegezd arcod az egyenes hitvallás felé, még mielőtt eljön a Nap Allahtól, mely elől nincs menekvés. Ezen 
a Napon szét lesztek osztva (két csoportra). 

44. Ki tagad, ellene fog szólni tagadása, s ki jókat cselekszik, az magának ágyaz meg (a Mennyországban). 
45. Hadd jutalmazza meg Ő azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek, az Ő kiváltságából. Mert bizony Ő nem 

szereti a hitetleneket. 
46. Jelei közül való, hogy elküldi a szeleket, mik az örömhír hordozói, hogy ízelítőt adjon nektek az Ő 

kegyelméből, (hogy) a bárka az Ő parancsára fusson, s (hogy) vágyjatok az Ő kegyelméből, hátha tán 
hálát adtok. 

47. Elküldtük előtted a Prófétákat népeikhez, kik elhozták nekik a bizonyságokat. Elégtételt vettünk azokon, 
kik bűnösök voltak. Ránk hárult az, hogy gondoskodjunk a hívőkről. 

48. Allah az, Ki elküldi a szeleket, hogy feltorlassza a felhőket, majd úgy terítse szét azokat az Égen, ahogy Ő 
akarja. Majd megteszi azokat foszlányokká, és látod kihullani közülük az esőcseppeket. Majd lebocsátja 
azt szolgálói közül annak, kinek Ő akarja, hadd örvendezzenek, – 

49. Hiszen mielőtt rájuk hullott (az eső), még azelőtt is kételkedtek. 
50. Nézd Allah kegyelmének nyomait, miként kelti életre a Földet annak halála után! Mert bizony ugyanez 

kelti életre a halottakat is. Mert Ő Mindenre Képes! 
51. Ha elküldenénk a szelet, mi szemük láttára sárgítja ki (vetéseiket), ezután is hitetlenek maradnának! 
52. Nem bírhatod hallásra a halottat, s a süketet sem bírhatod arra, hogy meghallja a hívást, mikor hátat 

fordítanak. 
53. Nem vezetheted ki a vakot az ő tévelygéséből, hacsak nem bírod őket hallásra, és hiszik Áyáinkat, majd 

alávetik magukat (Muszlimok lesznek). 
54. Allah az, Ki gyengének teremtett titeket, majd a gyengeség után megadta az erőt, majd az erő után 

megtette a gyengeséget és ősz főt. Azt teremt, mit Ő akar, Ő Minden Tudás és Képesség Birtokosa. 
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55. A Napon beáll az Óra, és esküdöznek a bűnösök, hogy nem töltöttek el többet egy óránál. Ekképpen 
voltak rászedve! 

56. Így szólnak azok, kiknek már megadatott a tudás és hit: „Valójában annyit töltöttetek el, amennyit Allah 
rendelt el a Feltámadás Napjáig. És ez a Feltámadás Napja, ha nem tudnátok!” 

57. Ezen a Napon nem használ kifogása azoknak, kik bűnbe estek, és nem tehetnek jóvá (semmit). 
58. Mert bizony Mi felvetettünk az embereknek ebben a Koránban mindenféle példát. De ha te Jelet hoznál 

nekik, azt mondanák, kik tagadnak, hogy ti hiábavalóságot beszéltek. 
59. Ekképpen bélyegzi meg Allah azok szívét, kik nem tudnak. 
60. Légy állhatatos! Mert bizony Allah ígérete Igaz. Ne bizonytalanítsanak el azok, kik maguk sem 

bizonyosak. 
 
 

31. Luqman – Luqman 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Mim. 
2. Ezek a Bölcs Könyv Áyái, – 
3. Útmutatás és Kegyelem a jóravalóknak, – 
4. Kik felállnak imára, kötelező alamizsnát adnak, és a Túlvilágban bizonyosak. 
5. Ezek ők, kik Uruk Útmutatását követik, ezek ők, a boldogulók. 
6. Az emberek közt, ki haszontalan, tudást mellőző mendemondákat vesz magának, hogy eltérítsen általuk 

Allah útjáról, és nevetséges hiábavalóságot vet oda (az Útra). Ezeknek jár a megalázó büntetés. 
7. Mikor Áyáinkat recitálják neki, dacolva fordul el, mintha nem hallaná azokat. Mintha mindkét fülére 

megsüketült volna. Hirdesd hát ki neki a fájdalmas szenvedést. 
8. Mert bizony kik hisznek, jókat cselekszenek, nekik a Gyönyörök Kertjei járnak, – 
9. Miben ők halhatatlanok. Allah ígérete Igaz, és Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 

10. Megteremtette az Egeket pillérek nélkül, miket látnátok. A Földre szilárd Hegyvonulatokat vetett, mik 
megrengetnek titeket, és elszórt azon mindenféle élőlényt. Lebocsátjuk a vizet az Égből, és kikelesztünk 
általa mindenféle nemes teremtményt párban. 

11. Ez Allah Teremtése. Mutassátok Nekem, mit teremtenek azok, kik Rajra kívül állnak? Mi több! A bűnösök 
nyilvánvaló tévelygésben vannak. 

12. Megadtuk Luqmannak a bölcsességet: „Adj hálát Allahnak.” Ki hálát ad, saját lelke javára tesz, s ki 
hálátlan, hát Allah nincs rászorulva senkire, Ő Dicsőítésre érdemes! 

13. Így szólt Luqman fiához, hogy intse őt: „Ó, fiam! Ne állíts társat Allahnak! Mert bizony a társállítás 
hatalmas bűn.” 

14. Elrendeltük az embernek (a jótéteményt) szüleinek. Anyja vajúdási kínok kínja árán hordozta őt, majd 
két év után elválasztotta. Hát adj hálát Nekem és két szülődnek, Hozzám vezet sorsod. 

15. „Ha azon törik magukat, hogy olyan társat állíts Nekem, miben nincs tudásod, akkor ne engedelmeskedj 
nekik. Kísérd végig őket az Evilágon illően, és kövesd azok útját, kik Hozzám fordulnak. Majd Hozzám 
vezet visszautatok, és Én kihirdetem nektek azt, mit tettetek.” 

16. „Ó, fiam!” (szólt Luqman), „Legyen az akár egy mustármag, mi megbúvik egy sziklában, vagy az Egeken, 
vagy a Földön, Allah előhozza azt!” Mert bizony Allah a Finom, az Értesült. 

17. „Ó, fiam! Állj fel imára, rendeld el a jót, és vess végett a rossznak. Tűrd azt, mi lesújt rád. Mert bizony 
ebben áll a dolgok maradandósága. 

18. „Ne légy felfuvalkodott az emberekkel, ne járj a Földön kihívóan. Mert bizony Allah nem szeret egy 
büszke kérkedőt sem.” 

19. „Légy szerény jártadban, fogd vissza hangod. Mert bizony a legnyersebb hang a szamár hangja.” 
20. Nem látjátok-e, hogy Allah mindent alátok rendelt, mi az Egeken és Földön van, bőséggel hintett rátok 

kegyéből, láthatóan és láthatatlanul? Az emberek közt van, ki tudatlanul vitába száll Allahról Útmutatás 
és világosságot hozó Könyv nélkül! 

21. Mikor mondják nekik, hogy kövessék, mit Allah kinyilatkoztatott, mondják: „Mi több! Azt követjük, min 
atyáinkat találtuk.” Mintha a Sátán szólítaná őket a perzselő Tűz büntetésére! 
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22. Ki orcáját Allahnak veti alá, és ő jótét lélek, megragadta a legszilárdabb kapaszkodót. Allahnál van a 
dolgok beteljesülése. 

23. Ki tagad, ne szomorítson el tagadása. Hozzánk vezet visszaútjuk, és Mi kihirdetjük nekik azt, mit tettek. 
Mert bizony Tudója a Keblek rejtekének. 

24. Elkényeztetjük őket kissé, majd rájuk kényszerítjük a kegyetlen szenvedést. 
25. Ha megkérdezed őket, ki teremtette az Egeket és a Földet, azt mondanák: „Allah”. Mondd: „Legyen Dicső 

Allah.” Mi több! Legtöbbjük nem érti. 
26. Allahé mindaz, mi az Egeken és a Földön van. Mert bizony Allah, Ő a Korlátlan, a Magasztos! 
27. Ha a Földön minden fa toll lenne, és az óceán (a tinta), mit még hét óceán (táplálna), akkor sem 

fogynának ki Allah szavai. Mert bizony Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
28. Megteremtésetek és Feltámasztásotok semmivel sem több, mint egy lélek (megteremtése és 

feltámasztása). Mert bizony Allah a Meghalló, a Látó. 
29. Nem látod-e, hogy Allah átlényegíti az Éjt Nappallá, és átlényegíti a Nappalt Éjjé? (Az Ő törvénye alá) 

rendelte a Napot és a Holdat. Minden egy adott ideig fut. Mert bizony Allah Értesült arról, mit tesztek. 
30. Ez hát, miáltal Allah! Ő a Valóság! Bármihez fohászkodnak Rajta kívül, az hamis! Mert Allah, Ő a 

Magasságos, a Nagy! 
31. Nem látod-e, hogy a bárka Allah kegye által siklik a tengeren, hogy láttassa veletek Áyáit? Mert bizony 

ebben vannak a Jelek minden állhatatos hálaadónak. 
32. Ha sötétséggel borítja be őket egy hullám, akár a boltozat, Allahot szólítják, eltökéltté téve hitvallásukat 

Felé, de mikor Ő szárazföldre menekíti őket, köztük, ki ingadozó. Nem tagadja meg más Áyáinkat, csak 
minden galád hitetlen! 

33. Ó, emberek! Őrizkedjetek Uratoktól, és féljétek a Napot, mikor nem lehet apa a fia hasznára, s a fiú sem 
lehet apja hasznára egyáltalán. Mert bizony Allah Ígérete Igaz. Ne csábítson el titeket az Evilági élet, és 
ne csábítsanak el titeket Allahtól az Igézők. 

34. Mert bizony Nála van az Óra tudása. Lebocsátja a zivatart, és tudja, mit rejtenek a méhek. Nem tudhatja 
a lélek, mit nyer el holnap, és nem tudhatja a lélek, mely Földön huny ki. Mert bizony Allah a 
Mindentudó, az Értesült. 

 
 

32. Asz-Szadzsda – Leborulás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Alif. Lám. Ra. 
2. (Ez a) Könyv kinyilatkoztatása, miben semmi kétség, a Világok Urától. 
3. Vagy mondták: „Kitalálta azt?” Mi több! Ez az Igazság, ami Uradtól való, hogy figyelmeztesd általa a 

népet, kikhez előtted nem jött figyelmeztető, hátha tán jó útra térnek. 
4. Allah az, Ki hat nap alatt teremtette meg az Egeket, a Földet és mi a kettő közt van, majd elhelyezkedett 

a Trónuson. Nincs Rajta kívül számotokra sem Oltalmazó, sem Közbenjáró, hát nem szálltok magatokba? 
5. Ő vezérel (minden) dolgot az Égből a Földre, majd (azok) Hozzá szállnak fel a Napon, minek mértéke ezer 

év, úgy, ahogy ti számoljátok. 
6. Ez Ő, Ismerője a Láthatatlannak és Láthatónak, a Nagyszerű, a Kegyelmes, – 
7. Aki mindent a legjobbnak teremtett, hozzákezdett az ember megteremtéséhez agyagból, 
8. Majd megtette leszármazottait egy csepp lenézett vízből, 
9. Majd alakra formálta azt, és belelehelt az Ő lelkéből. Megtette számotokra a hallást, látást és az érző 

(értő) szíveket. Kevés az, mit megköszöntök! 
10. Mondták: „Még úgy is a megújult teremtés (része) leszünk, hogy tévelyedettek vagyunk a Földön?” Mi 

több! Ők az Urukkal való találkozót tagadják. 
11. Mondd: „A halál Angyala, aki értetek felel, eljön lelketekért, majd Uratokhoz vezet visszautatok.” 
12. Ha látnád, amint a bűnösök (majd) leszegik fejüket Uruknál (mondván): „Urunk! Láttunk és hallottunk. 

Küldj minket vissza (a világra), és mi jókat cselekszünk, mert mi (most már) bizonyosak vagyunk.” 
13. Ha akartuk volna, minden léleknek elhozhattuk volna Útmutatását, de a Szó beteljesül Tőlem: „Bizony, 

megtöltöm a Poklot Dzsinnekkel és emberekkel mind.” 
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14. „Ízleljétek meg, miáltal elfeledtétek e Napotok találkozóját, és Mi (is) elfeledünk titeket. Ízleljétek meg 
az Örökkévalóság Büntetését azáltal, mit tettetek. 

15. Azok hisznek Áyáinkban, kik ha recitálják nekik azokat, leborulva (földre) ereszkednek, zengik Uruk 
dicséretét, és ők nem gőgösek. 

16. Tagjaik kikívánkoznak a nyugvóhelyükről, Urukat szólítják félve, reménykedve, és áldoznak abból, mit Mi 
gondviselésül juttattunk nekik. 

17. Nem tudja a lélek, mily szemet gyönyörködtető (dolgok) maradnak rejtve előlük jutalomként azért, mit 
tesznek. 

18. Olyan-e az, ki hisz, mint ki züllött? Ők nem egyenlők. 
19. Azok, kik hisznek, jókat cselekszenek, Kertek az ő hajlékuk szállásként azért, mit tettek. 
20. Azok, kik züllöttek, hajlékuk a Pokol. Mindannyiszor ha ki akarnak jönni belőle, visszavetik őket abba. 

Mondva lesz nekik: „Ízleljétek meg a Pokol Büntetését, amit meghazudtoltatok.” 
21. Mi majd megízleltetjük velük a közeli (Evilági) Büntetést, még a nagy (Túlvilági) Büntetés előtt, hátha tán 

visszatérnek. 
22. Ki bűnösebb annál, mint az, ki ha Ura Áyáira emlékeztetik, elfordul azoktól? Mert bizony Mi megtoroljuk 

a gaztevőket. 
23. Megadtuk Mózesnek a Könyvet. Ne legyen kételyed afelől, hogy az elér (téged). És mi megtettük azt 

Útmutatásként Izrael fiainak. 
24. Mi addig tettünk meg közülük elöljárókat, kik parancsolásunk által adtak Útmutatás, míg állhatatosak és 

Áyáinkban bizonyosak voltak. 
25. Mert bizony Urad fog ítélni köztük a Feltámadás Napján abban, miben különböztek. 
26. Nem ad tán számukra támpontot, hány nemzedéket pusztítottunk el előttük, kik lakhelyeiken jártak-

keltek? Mert bizony ebben vannak a Jelek, hát nem halljátok? 
27. Vagy nem látják-e, hogy Mi a kopár Földre vizet vezetünk, majd előhozzuk általa a terményt, miből 

jószágaik és ők maguk esznek? Tán nem látják? 
28. Mondják: „Mikor lesz ez a döntés, ha igazat szóltok?” 
29. Mondd: „A Döntés Napján nem használ (akkori) hite azoknak, kik tagadnak. és haladékot sem kapnak!” 
30. Fordulj el tőlük és várj, ők is várnak. 

 
 

33. Al-Ahzab – Klánok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, Próféta! Őrizkedj Allahtól, ne engedelmeskedj a hitetleneknek és a képmutatóknak! Mert bizony Allah 

a Mindentudó, a Bölcs. 
2. Kövesd a sugallatot, mi néked jött le Uradtól. Mert Allah Értesült arról, mit tesztek. 
3. Hagyatkozz Allahra. Allah elegendő arra, hogy Rá hagyatkozzanak. 
4. Allah nem tesz meg két szívet a férfi belsőjében, nem tette meg feleségeiteket, akiktől Zihar módon 

váltok, anyáitokká, s nem tette meg adoptált fiaitokat fiaitokká. Ez (csupán), mit szájatok mond, de Allah 
mondja az Igazat, és Ő vezet az úton. 

5. Szólítsátok őket apjuk nevével, ez igazságosabb nektek Allahnál. Ha nem ismeritek apjuk (nevét), akkor 
(szólítsátok) testvéreiteknek a hitvallásban, vagy mauláknak (védenceknek). Nem vétek számotokra, ha 
valamiben hibáztok, de (az számonkérhető), amiben szívetek megkötötte magát. Allah a Megbocsájtó, a 
Kegyelmes. 

6. A Próféta előrébbvaló a hívőknek, mint saját maguk. Feleségei az ő anyjuk. Az egymás közti vérrokonság 
előrébbvaló Allah Könyvében, mint (a testvériség) Hívőkkel és Muhadzsirokkal (menekültekkel). Velük 
úgy tegyetek, mint legközelebbi barátokkal, illően. Ez áll a Könyvben sorokba szedve. 

7. Mikor a Próféták egyezségét vettük, ahogy tőled is: Noétól, Ábrahámtól, Mózestől, Jézustól, Mária fiától. 
És Mi Kemény Egyezségüket vettük. 

8. Hadd kérdezze (Allah) az Igazság letéteményeseit az ő Igazságukról. És Ő előkészítette a hitetleneknek a 
fájdalmas büntetést. 

9. Ó, kik hisznek! Emlékezzetek Allah kegyére rátok, mikor katonák szálltak meg titeket, majd Mi szelet 
küldtünk rájuk, és olyan katonákat, kiket nem láttak. Allah látja azt, mit tesztek. 
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10. Mikor eljöttek hozzátok felülről, alulról, elhomályosodtak a tekintetek, és torkokban dobogtak a szívek. 
Ti hiábavalóságot képzeltetek Allahról. 

11. Ekkor próbára lettek téve a hívők, és szörnyű rengések rengették meg őket. 
12. Így szólnak a képmutatók és azok, kiknek szívében betegség honol: „Allahnak és az Ő Prófétájának 

nekünk tett ígérete nem volt más, mint megtévesztés!” 
13. Néhányan közülük így szóltak: „Ó, Yathrib népe! Ti ezt nem álljátok ki, térjetek hát vissza!” Néhányan 

közülük a Próféta engedelmét kérik, és így szólnak: „Házaink üresek, (támadásnak) kitettek.” De azok 
nem voltak annak kitéve, csupán meg akartak futamodni. 

14. Ha rájuk törtek volna a (város) oldalai felől, majd bomlasztásra kérték volna őket, hát bizonyosan 
megtették volna, nem sokat gondolkodtak volna rajta! 

15. Azelőtt Allahhal arra kötöttek egyezséget, hogy nem fordítanak hátat, és az Allahhal kötött egyezség 
számon lesz kérve. 

16. Mondd: „Nem használ nektek a megfutamodás, ha a halál vagy megöletés elől menekültök. (S ha azt 
teszitek,) az nem több, mint egy rövid (haladék), mit élveztek. 

17. Mondd: „Ki az, ki távol tud tartani titeket Allahtól, ha Ő büntetni akar, vagy meg akar kegyelmezni 
nektek?” Nem találnak maguknak Allahon kívül se Oltalmazót, se Pártfogót. 

18. Allah tudja, kik tartják vissza (a férfiakat) közületek, és kik mondják testvéreiknek: „Gyertek hozzánk!” 
És ők nem vetik be magukat a harcba, csak keveset, – 

19. Fukarkodva (a segítséggel). Ha félelem tör elő, látod őket, ahogy rád néznek. Úgy forognak szemeik, mint 
akit elhomályosít a halál. Ha elmúlik a félelem, leforráznak titeket éles nyelveikkel, fukarkodva a jókkal. 
Ezek nem hisznek, hát Allah lerombolja tetteiket. Ez Allahnak Könnyű. 

20. Arra számítanak, hogy Szövetségeseik nem vonultak vissza. Ha (újból) eljönnének a Szövetségesek, azt 
szeretnék, ha a sivatagban vándorolnának a Beduinokkal, és híreitek felől tudakozódnának (biztos 
távolról). Ha köztetek lennének, nem harcolnának, csak keveset. 

21. Mert bizony nektek a Prófétában ott a szép példa annak, ki reménykedik Allahban, a Végítélet Napjában, 
és Allahra sokat emlékezik. 

22. Mikor a hívők meglátták a Szövetségeseket, mondták: „Ez az, mit Allah és az Ő Prófétája ígért nekünk. 
Igazat szólt Allah és az Ő Prófétája.” S ez csupán gyarapította őket hitben és odaadásban. 

23. A hívők közül férfiak, kik igazak voltak egyezségükhöz Allahhal. Köztük kik beteljesítették fogadalmukat, 
s köztük ki (még) vár, de nem változtattak (eltökéltségükön). 

24. Jutalmazza meg Allah az Igazakat Igazságukért, és büntesse meg a képmutatókat, ha ez az Ő akarata, 
vagy enyhüljön meg feléjük. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

25. Visszafordította Allah a képmutatókat (minden) dühükkel, nem nyertek el (semmi) jót. Allah elég a 
hívőknek a harcban. Allah az Erős, a Nagyszerű. 

26. Előhozta (Allah) azokat erődjeikből, kik melléjük álltak az Írás Népéből, és rettegést vetett szíveikbe. Egy 
részüket megölték, másik részüket foglyul ejtették. 

27. Ő titeket léptetett földjük, házaik, vagyonaik örökébe, és a földekébe, mik rajtatok kívül estek. Allah 
Mindenre Képes. 

28. Ó, Próféta! Mondd házastársaidnak: „Ha az Evilági életet akarjátok, és annak díszét, akkor gyertek! 
Megadom számotokra annak élvezetét, és elengedlek titeket szép elengedéssel.” 

29. De ha Allahot, az Ő Prófétáját és a Túlvilági Otthont akarjátok, hát Allah a jóravalóknak közületek 
hatalmas jutalmat készít elő. 

30. Ó, Próféta asszonyai! Aki közületek nyilvánvaló ledérséget követ el, büntetése kétszeresére nő, és ez 
Allahnak könnyű. 

31. Ki behódol közületek Allahnak, az Ő Prófétájának, jókat cselekszik, megadjuk neki kétszeres bérét, és 
előkészítettük számára a nemes gondviselést. 

32. Ó, Próféta Asszonyai! Ti nem vagytok olyanok, mint bármely más asszony. Ha őrizkedtek, hát ne legyetek 
beszédetekben kihívók, nehogy vágy ébredjen abban, kinek szívében betegség honol. Szóljatok illő szót. 

33. Tartózkodjatok nyugalommal házaitokban, ne cicomázzátok fel magatokat a Tudatlanság korának 
cafrangjaival, tartsátok meg az imát, adjatok kötelező alamizsnát, engedelmeskedjetek Allahnak és az Ő 
Prófétájának. Allah el akarja hárítani rólatok, a ház népéről a becstelenséget, és makulátlanná tisztít meg 
titeket. 
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34. Tartsátok emlékezetetekben azt, mit házaitokban recitálnak Allah Áyáiból és Bölcsességeiből. Mert 
bizony Allah a Finom, az Értesült. 

35. Muszlim férfiak és nők: hívő férfiak és nők, jámbor férfiak és nők, igaz férfiak és nők, állhatatos férfiak 
és nők, alázatos férfiak és nők, adakozó férfiak és nők, böjtöt megtartó férfiak és nők, erényüket megőrző 
férfiak és nők, Allahra sokat emlékező férfiak és nők, előkészítette nekik Allah a megbocsájtást és a 
hatalmas bért. 

36. Nem illik sem hívő férfinek, sem nőnek, ha Allah és az Ő Prófétája elrendelt valamit, hogy legyen 
választásuk saját döntésük szerint. Ki engedetlen Allahhal és az Ő Prófétájával, valós tévelyedéssel téved 
el. 

37. Mikor mondtad annak, kire Allah kegye jutott, és kihez te is nemes lelkű voltál: „Tartsd meg hitvesedet, 
és őrizkedj Allahtól.” De te magadba rejtetted azt, mit Allah felszínre hozott. Félsz az emberektől, de 
Allah érdemesebb arra, hogy Őt féld. Mikor Zaid határozott (házasságának) felbontásáról tőle 
(Zaynabbal) az előírt módon, Mi azért adtuk hozzá hitvesét, hogy ne legyen a hívők előtt akadály 
házasság dolgában a fogadott fiaik feleségével, ha a (fogadott fiú) a házasság bontása mellett döntött. 
Allah parancsolása elrendeltetett. 

38. Nem róható fel ellenvetés a Prófétának abban, mit Allah írt elő számára. Ez volt Allah Szunnája (útja) 
azokkal, kik már korábban letűntek. Allah parancsolása egy elrendelt rendelet. 

39. Kik Allah Üzenetét közvetítik, és félik Őt, nem félnek senki mástól, csak Allahtól. Allah elegendő arra, 
hogy elszámoltassa (az embert). 

40. Mohammed nem apja senkinek férfiúitok között, hanem Allah Prófétája, a Próféták pecsétje. Allah 
minden dolgok Tudója. 

41. Ó, kik hisznek! Emlékezzetek meg Allahról, és tegyétek ezt sokszor. 
42. Zengjétek Dicsőségét reggel és este. 
43. Ő az, Ki áldást küld le rátok Angyalaival, hogy kivezessen titeket a sötétségből a világosságba. A hívőkkel 

Ő kegyelmes. 
44. Üdvözlésük a Napon, mikor találkoznak Vele: „Békesség!” És Ő előkészítette nekik a nemes viszonzást. 
45. Ó, Próféta! Mi Tanúnak, Örömhír Hordozójának és Figyelmeztetőnek küldtük, – 
46. És annak, ki Allahhoz hív az Ő engedelmével, világító lámpásként. 
47. Vidd el az örömhírt a hívőknek, hogy övék Allahtól a nagy kiváltság. 
48. Ne engedelmeskedj a hitetleneknek és a képmutatóknak. Ne törődj bosszúságaikkal, és hagyatkozz 

Allahra. Elegendő Allah annak, Kire hagyatkozni lehet. 
49. Ó, kik hisznek! Ha házasságot köttök hívő asszonyokkal, majd elváltok tőlük azelőtt, hogy érintenétek 

őket, nem kell Iddatot (kötelező kivárási időt) számontartanotok tekintetükben. Lássátok el őket 
ajándékkal, és engedjétek el őket szép elengedéssel. 

50. Ó, Próféta! Megengedetté tettük neked hitveseidet, kiknek hozományt adtál, azokat, kiket jobbod bír a 
hadifoglyok közül és Allah neked rendelt, atyai nagybátyád lányait, atyai nagynénéd lányait, anyai 
nagybátyád lányait, anyai nagynénéd lányait, azokat, kik veled menekültek és bármely hívő asszonyt, ki 
magát a Prófétának ajánlja, ha a Próféta házasodni akar vele. Ez a (kiváltság) csak neked jár, a többi 
hívőre ez nem áll! Tudjuk, hogy mit határoztunk nekik, asszonyaiknak és azoknak, kiket jobbjuk bír, hogy 
ne érjen téged rosszallás. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

51. Annak halogathatod közülük (közeledését), kinek akarod, és azt veheted magad mellé, kit akarsz. Ha 
azokra vágysz, kiket (időlegesen) elkülönítettél, nem vétek számodra. Ez jobb, mert így szemeik 
gyönyörrel telhetnek, nem szomorkodnak, és elégedettségüket nyerik abban, mit nekik, mindnyájuknak 
adtál. Allah tudja, mit rejt szívetek. Allah a Mindentudó, az Irgalmas. 

52. Nem megengedett számodra (több) feleség ezután, nem is cserélheted le őket (más) asszonyokra, még 
ha tetszenének is neked szépségeik, kivéve azokat, kiket jobboddal bírsz. Allah minden dologra Felügyel. 

53. Ó, kik hisznek! Ne térjetek be a Próféta házaiba, hogy étkezzetek, csak ha az megengedett nektek. Akkor 
se (menjetek korán), hogy ki kelljen várni a készülődést. Hanem akkor menjetek, ha meg vagytok hívva, 
s úgy térjetek be. Ha ettetek, távozzatok, és ne feledkezzetek bele a beszélgetésbe. Ez bosszúságot okoz 
a Prófétának, mert ő szégyell távozásra szólítani titeket, de Allah nem szégyelli (hogy elmondja) az Igazat. 
Ha a feleségeitől kértek valamit, kérjétek őket függöny mögül. Ez tisztább szíveiteknek és szívüknek. Nem 
okozhattok bosszúságot Allah Prófétájának, és nem házasodhattok asszonyaival őutána soha. Ez Allahnál 
szörnyű tett lenne. 
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54. Ha felfedtek valamit vagy eltitkoljátok, Allah minden dologról tud. 
55. Nem vétek (az asszonyok) számára, (ha megjelennek) apáiknak, fiaiknak, fivéreiknek, fivéreik fiainak, 

nővéreik fiainak, azok asszonyainak vagy azoknak, kiket jobbjuk bír. Őrizkedjetek (ó, asszonyok) Allahtól. 
Mert bizony Allah minden dologra Tanú. 

56. Allah és az Ő Angyalai áldást mondanak a Prófétára! Ó, kik hisznek! Mondjatok rá áldást, és köszöntsétek 
őt alázattal. 

57. Akik bosszúságot okoznak Allahnak, az Ő Prófétájának, megátkozza őket Allah az Evilágon és a Túlvilágon. 
Előkészíti számukra a szörnyű büntetést. 

58. Akik bosszúságot okoznak a hívő férfiaknak és nőknek érdemtelenül, azok magukon cipelik a hamis 
vádak, a nyilvánvaló bűnök súlyát. 

59. Ó, Próféta! Mondd asszonyaidnak, lányaidnak és a hívők asszonyainak, hogy vessék magukra lepleiket 
(nyilvánosság előtt). Ez helyesebb, ha így ismerik meg őket, és nem háborgatják őket. Allah a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

60. Ha nem fejezik be (a rágalomhadjáratot) a képmutatók, kiknek szíveiben betegség honol, és kik zavart 
keltenek a városban, akkor Mi buzdítunk fel téged ellenük, s majd nem bírnak szomszédságodban lenni, 
még keveset sem. 

61. Átok ül rajtuk! Bármerre lelik fel őket, lesújtanak rájuk, és szégyentelenül öletnek meg. 
62. (Ez volt) Allah Szunnája (útja) azok közt, kik letűntek azelőtt. Nem találsz változtatást Allah Szunnájában. 
63. Az emberek kérdeznek téged az Óráról. Mondd: „Annak tudása Allahnál van (egyedül).” Nem tudhatod, 

lehet, hogy az Óra közel! 
64. Allah megátkozta a hitetleneket, és előkészítette számukra a perzselő tüzet. 
65. Ebben lesznek ők az idők végezetéig örökre, nem lelnek oltalmazót, sem pártfogót. 
66. A Napon arcukat tűzbe forgatják, és mondják: „Bár engedelmeskedtünk volna Allahnak, és szót 

fogadtunk volna a Prófétának!” 
67. Mondják: „Urunk! Mi uralkodóinknak és főembereinknek engedelmeskedtünk, de ők letérítettek minket 

az Útról.” 
68. „Urunk! Mérj ki rájuk dupla büntetést, és nagy átokkal átkozd meg őket!” 
69. Ó, kik hisznek! Ne legyetek olyanok, mint akik sértegették Mózest, de Allah tisztázta őt abban, mit 

mondtak rá. Mert ő Allahnál megbecsült volt. 
70. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, és beszéljetek célratörően, – 
71. Hogy Ő helyes irányba terelhesse tetteitek, és megbocsájthassa bűneiteket. Aki engedelmeskedik 

Allahnak és az Ő Prófétájának, az hatalmas győzelmet arat. 
72. Mi felelősséget ruháztunk az Egekre, a Földre és a Hegyekre, de azok nem vállalták annak viselését, félve 

attól. De az ember magára vállalta azt. Mert bizony ő felelőtlen és tudatlan volt, – 
73. Hogy (végül) Allah megbüntethesse a képmutató férfiakat és nőket, pogány férfiakat és nőket, és 

feloldozással forduljon a hívő férfiakhoz és nőkhöz. Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
 
 

34. Szaba – Sába 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen Dicső Allah, Kié minden, mi az Egeken és Földön van. Övé a Túlvilág Dicsérete, Ő a Bölcs, az 

Értesült. 
2. Tudja, mi elevenedik meg a Földön, s mi távozik onnan, mi hull le az Égből, s mi száll fel oda. Ő a 

Kegyelmes, a Megbocsájtó. 
3. A hitetlenek így szólnak: „Nem jön el hozzánk az Óra soha!” Mondd: „Mi több! Uram által bizton eljön 

az hozzátok. Ismerője a Láthatatlannak, nem rejtőzhet el Előle az Egeken, sem a Földön oly parányi sem, 
mint egy atom. Se kisebb ennél, se nagyobb (nem lehet), csak ha az egy világos Jegyzetben szerepel.” 

4. Jutalmazza meg azokat, kik hisznek, és jókat cselekszenek. Ezek ők, kiknek járandósága a Kegyelem és 
Nemes Gondviselés. 

5. Kik a Mi Áyáink ellen törtetnek célt tévesztve, ezeknek osztályrésze a fájdalmas megalázással járó 
büntetés. 
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6. Azok, kiknek megadatott a tudás, látják, hogy mi neked kinyilatkoztatott Uradtól az Igaz, és a Nagyszerű, 
a Magasztos Ösvényre vezet. 

7. Így szólnak, kik tagadnak: „Mutassunk-e egy embert, aki azt hirdeti, hogy ha már darabokra hullottatok, 
akkor Új Teremtményként (fognak feltámasztani titeket)?” 

8. „Kieszelte Allahra a hazug szót, vagy megszállott?” Mi több! Kik nem hisznek a Túlvilágban, messzi 
tévelygésben bűnhődnek. 

9. Nem látják-e, mi van előttük és mögöttük az Égről és a Földről? Ha úgy akarnánk, elnyeletnénk őket a 
Földdel, vagy az Ég egy darabját hullajtanánk rájuk. Ebben van a Jel minden bűnbánó szolgálónak. 

10. Megadtuk Dávidnak a Tőlünk jövő kiváltságot: „Ó, Hegyek! Zengjétek Allah Dicsőségét vele együtt és a 
madarakkal!” És mi meglágyítottuk neki a vasat, – 

11. (Megparancsoltuk:) „Készíts páncélinget, rendezd el a láncszemeket, és tegyetek jókat. Mert bizony Én 
Látom azt, mit tesztek.” 

12. Salamonnak (engedelmessé tettük) a szelet. Reggeli (fúvása) egy havi (úttal felért), esti (fúvása) egy havi 
(úttal felért). Olvadt réztengert folyattunk felé. Voltak Dzsinnek, kik előtte dolgoztak Ura engedelmével. 
Ha valamelyik is megtagadta volna parancsolásunkat, megízleltettük volna vele a perzselő szenvedést. 

13. Úgy dolgoztak neki, ahogy ő akarta, (készítettek) boltíveket, szobrokat, olyan medencéket, akár a 
víztározók, s rögzített (főző) üstöket: „Hálával dolgozzatok, Dávid nemzedéke! De kevés szolgálóm az, ki 
hálás!” 

14. Mikor elrendeltük rá a halált (Salamonnak), semmi nem vezette őket rá az ő halálára, csak egy kis földi 
féreg, mi rágta élelmét, s mikor leborult, a Dzsinnek megértették: ha ismerték volna a Láthatatlant, nem 
időztek volna el a megalázó Büntetésben (a Feladatukkal). 

15. Sába Áya volt egykor az ő otthonaik számára. Két Kert jobbra és balra. „Egyetek Uratok gondviseléséből, 
és adjatok hálát Neki.” Üdvös vidék és Megbocsájtó Úr! 

16. Elfordultak (Allahtól), és rájuk küldtük az áradatot, mi (kiszabadult) a gátból, majd Mi átváltoztattuk két 
Kertjüket keserű étket adóvá, tamariszkuszt és kevés lótuszfát termővé. 

17. Ekképpen viszonoztuk nekik azt, hogy tagadtak. Nem adunk (ilyen) viszonzást másnak, csak a hálátlan 
tagadóknak. 

18. Közéjük és az Általunk megáldott települések közé városokat helyeztünk, mik kitűnnek, és kimértük 
azokban (távonként) az utazást. „Utazzatok azokon biztonságban, éjjel és nappal!” 

19. Mondták: „Urunk! Tégy meg hosszabb távokat utazásainkhoz.” Elkárhozták magukat, és történetté 
változtattuk őket, majd sok darabra szaggattuk őket szerteszét. Mert bizony ebben vannak az Áyák 
minden hálás állhatatosnak. 

20. Beteljesült rajtuk Iblisz terve, és ők követték őt, kivéve néhány hívőt. 
21. Nem volt hatalma felettük. Csak (arra volt jó) hogy megtudjuk, ki hisz a Túlvilágban, és ki az, kinek 

kétsége van felőle. Urad minden dolog Megőrzője. 
22. Mondd: „Szólítsd azokat, kiket Allahon kívül képzeltek. Nincs hatalmuk, még egy apró atomnyi sem az 

Egeken, a Földön, ezekben nincs semmi részük, és egyikük sem támasz Neki.” 
23. „Nem használ Nála közbenjárás, csak annak, kinek megengedte. (Ezeknek) elűzik szíveiről a rettegést, és 

ekkor így szólnak hozzájuk: Mit parancsolt Uratok? Mondják: Az Igazat. Ő a Magasságos, a Nagy.” 
24. Mondd: „Ki az, Ki gondoskodik rólatok az Egeken és a Földön?” Mondd: „Allah. Bizonyos, hogy mi, vagy 

ti jó úton haladunk, vagy nyilvánvaló tévelygésben vagyunk.” 
25. Mondd: „Nem arról lesztek megkérdezve, ami a mi bűnünk, és mi sem leszünk számon kérve arról, mit 

tesztek.” 
26. Mondd: „Összehoz minket Urunk, majd igazsággal ítél közöttünk. Ő az Ítélő, a Mindentudó.” 
27. Mondd: „Mutassátok azokat, miket Hozzá társul csatlakoztattatok. Mi több! Ő Allah, a Nagyszerű, a 

Bölcs.” 
28. Nem másképp küldtünk téged az embereknek, hanem Teljesként, örömhír hordozójaként és 

figyelmeztetőként, de legtöbb ember nem tudja. 
29. Mondják: „Mikor válik valóra az ígéret, ha igazak vagytok?” 
30. Mondd: „A ti időtök a Nap, mit egy órával sem késleltethettek, és nem is siettethettek.” 
31. Mondják, kik tagadnak: „Soha nem fogunk hinni ebben a Koránban, sem abban, mi előtte (jött el).” Ha 

látnád, amint a bűnösöket felsorakoztatják Uruk előtt, és ők egymás szemére vetik a szót! Így szólnak 
azok, kik megalázottak azoknak, kik gőgösködtek: „Ha ti nem lettetek volna, bizony hívők lennénk!” 
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32. Így szólnak a gőgösködők azoknak, kik megalázottak: „Mi lettünk volna, kik visszatartottunk titeket az 
Útmutatástól, miután az eljött hozzátok? Mi több! Gaztevők vagytok.” 

33. Így szólnak azok, kik megalázottak azoknak, kik gőgösek: „Mi több! (Ti) szőttetek összeesküvést éjjel és 
nappal. Ti parancsoltátok meg nekünk, hogy tagadjuk meg Allahot, és állítsunk Hozzá vetélytársakat! 
Megbánás vesz rajtuk erőt, mikor látják a büntetést. Igába hajtjuk azok nyakát, kik tagadnak. Mi más 
viszonzás járna nekik azért, mint tettek?” 

34. Nem küldtünk másként a településre figyelmeztetőt, csak ha elpuhultjai mondták: „Tagadjuk azt, amivel 
titeket küldtek.” 

35. Mondták: „Nekünk több a vagyonunk és gyermekünk, minket nem érhet büntetés.” 
36. Mondd: „Mert bizony az én Uram annak tárja ki és méri szűken a gondoskodást, kinek Ő akarja, de 

legtöbb ember nem tudja.” 
37. Sem vagyonotok, sem gyermekeitek nem hoznak egy fokkal sem titeket közel Hozzám, kivéve azokat, kik 

hisznek, jókat cselekszenek. Ezeknek többszörös viszonzás jár azért, mit tettek, és ők az Égi szállás 
biztonságát élvezik. 

38. Kik Áyáink ellen törtetnek célt tévesztve, ezek ők, kiket büntetésre állítanak elő. 
39. Mondd: „Uram annak tárja ki és méri szűken a gondviselést szolgálói közül, kinek Ő akarja. Bármit is 

áldoztok valamiből, azt Ő kipótolja. Ő a Gondoskodók Legjobbika.” 
40. A Napon Ő összetereli őket mind, majd mondja az Angyaloknak: „Hozzátok imádkoztak (ezek az 

emberek)?” 
41. Mondják: „Légy Dicső! Te vagy a mi Oltalmazónk, nem ők. Mi több! Ők a Dzsinnekhez imádkoztak, és 

legtöbbjük hitt bennük.” 
42. Ezen a Napon nem húzhatnak hasznot egymásból, és nem is árthatnak egymásnak. Így szólunk a 

bűnösöknek: „Ízleljétek meg a Pokol Büntetését, mit meghazudtoltatok!” 
43. Mikor megnyilvánult Áyáinkat recitálják nekik, így szólnak: „Ez nem más, mint egy férfi, aki el akar 

téríteni arról, mit atyáitok szolgáltak.” Mondják: „Ez nem más, mint koholmány, mit ő talált ki!” S 
mondják a hitetlenek az Igazra, mikor az eljön hozzájuk: „Ez csupán valóságos mágia!” 

44. Mi nem adtunk nekik Könyveket, mikből tanulhattak volna, és nem küldtünk el hozzájuk előtted 
figyelmeztetőt. 

45. Akik előttük voltak, meghazudtolták (az Igazságot). Ezekhez egytizede nem ért el annak, mint amit 
azoknak adtunk, de meghazudtolták Prófétáinkat. S mily (szörnyű volt, mikor) Mi tagadtuk meg őket! 

46. Mondd: „Egyre intelek titeket: ha felálltok Allah elé, kettesével vagy egyenként, majd elgondolkodtok, 
hát Társatok nem megszállott. Mert bizony ő csak figyelmeztető nektek, még a szörnyű büntetés előtt.” 

47. Mondd: „Nem kérek tőletek fizetséget, ez itt (mind) a tiétek. Bérem csak Allahra tartozik, és Ő mindenre 
Tanú.” 

48. Mondd: „Mert bizony Uram odaveti az Igazat! Ő Tudója a Láthatatlannak!” 
49. Mondd: „Eljött az Igazság, a hamis nem hoz újat, és nem is áll helyre.” 
50. Mondd: „Ha eltévelyedtem, akkor magamat viszem tévelygésbe, de ha Útmutatást kapok, az Uramtól 

jövő sugallatként jön. Ő a Meghallgató, a Közeli.” 
51. Ha látnád, mikor rájuk tör a rettegés, nem menekülhetnek, és lesújtanak rájuk egy közeli helyről. 
52. Mondják: „Hiszünk benne (az Igazságban).” De hogy fogadhatják be (az Igazságot) ilyen távoli helyről? 
53. Ők ezt meghazudtolták azelőtt, és (rágalmakat) szórnak a Láthatatlanra távoli helyről! 
54. Válaszfal van köztük és aközött, mire vágynak, ahogy azt (korábbi) sorstársaik is megtapasztalták azelőtt, 

és ők kétségek közt hányódtak. 
 
 

35. Fatir – Angyalok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen Dicső Allah, az Egek és a Föld Elindítója, Ki megtette az Angyalokat küldötteknek két, három négy 

(pár) szárnnyal. Ő azt tesz hozzá a teremtéshez, amit Ő akar. Mert bizony Allah Mindenre Képes. 
2. Amit Allah az Ő kegyelméből megnyit az emberek előtt, annak nincs visszatartója. Mit Ő visszatart, annak 

nincs kibocsátója Rajta kívül. Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
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3. Ó, emberek! Emlékezzetek Allah kegyére rátok! Van-e más Teremtő Allahon kívül, Ki gondoskodásában 
részesít titeket az Égről és a Földről? Nincs más Isten, csak Ő, hát miért tartjátok magatokat 
megtévesztésben? 

4. Ha meghazudtolnak, hát meghazudtolták a Prófétákat előtted. Allahhoz vezet a dolgok visszaútja. 
5. Ó, emberek! Allah Ígérete Igaz! Ne tévesszen meg titeket az Evilági élet, és ne tévesszen meg Allahról a 

Fő Megtévesztő (Sátán). 
6. A Sátán a ti ellenségetek, hát kezeljétek őt ellenségként. Ő arra hívja követőit, hogy legyenek a Perzselő 

Tűz gazdái. 
7. Kik tagadnak, övék a szörnyű szenvedés, kik hisznek, jókat cselekszenek, övék a Megbocsájtás és nemes 

Bér. 
8. Kinek gaztettei szép színben tűnnek föl, és ő azokat helyesnek látja, hát Allah azt tévelyíti el, kit Ő akar, 

és azt vezeti, ki(t) Ő(t) akar(ja). Ne menjen lelked arra, sóhajtozva azután. Mert bizony Allah Tudja, mit 
művelnek. 

9. Allah az, Ki elküldi a szeleket, feltorlaszolja a felhőket, miket Mi holt táj fölé vezetünk, és életre keltjük 
általa a Földet, annak halála után. Ekképp hát a Feltámadás! 

10. Ki a hatalmat, dicsőséget akarja, hát minden hatalom és dicsőség Allahé! Hozzá száll fel az Üdvös Szó, és 
Ő emeli magasba a Jó Cselekedeteket. Kik gonosz összeesküvést szőnek, nekik szörnyű büntetés jár, és 
összeesküvésük semmissé lesz. 

11. Allah megteremtett titeket a porból, majd az élet cseppjéből, majd párokká tett benneteket. Nem 
hordozza terhét az anya, és nem szüli meg, csak ha Ő tud arról. Nem éli meg időskorát az, ki sokáig él, és 
nem vesznek el korából, csak ha az így van rögzítve a Könyvben. Ez Allahnak könnyű. 

12. A két víztömeg nem egyforma. Ez ízletes, édes, élvezetes ivása, a másik sós, keserű. Mindből friss húst 
esztek, kigyűjtitek az ékességeket, s látod azon a bárkát szelni a habokat, hogy vágyjatok az Ő 
bőkezűségéből, hátha tán hálát adtok. 

13. Beolvasztja az éjt a nappalba, beolvasztja a nappalt az éjbe, (Törvénye) alá rendelte a Napot és a Holdat. 
Mind egy kijelölt ideig fut. Ez Allah, Uratok! Övé a Mindenhatóság! Kiket Rajta kívül szólíttok, szemernyi 
(hatalommal) sem bírnak. 

14. Ha szólítjátok őket, nem hallják hívásotokat, de még ha hallanák, akkor se válaszolnának nektek. A 
Feltámadás Napján megtagadják „Társaságotokat”. Nem hirdetik ki neked (az Igazságot), mint az, Ki 
Értesült. 

15. Ó, emberek! Ti szegények vagytok Allahhoz képest, és Allah, Neki nincsenek korlátai, Ő magasztalásra 
érdemes! 

16. Ha akarná, eltörölne titeket, és Új Teremtménnyel állna elő. 
17. Ez nem okozna Allahnak gondot. 
18. Nem terhelhető a teher hordozója más terhével, még akkor sem, ha a (túl)terhelt arra szólít, hogy vigyék. 

Nem vihet abból más semmit, még akkor sem, ha közeli hozzátartozó. Figyelmeztesd azokat, kik félik 
Urukat észrevétlenül, megtartják az imát. Ki megtisztítja magát, az lelke javát szolgálja. Allahhoz vezet a 
vég. 

19. A vak és a látó nem egyformák, 
20. Sem a sötétség és a világosság, 
21. Sem az árnyék és a hőség. 
22. Az élők és a holtak nem egyformák. Allah azt bírja hallásra, kit Ő akar, és te nem bírhatod hallásra azokat, 

kik a sírokban fekszenek. 
23. Te nem vagy más, mint figyelmeztető. 
24. Mi elküldtünk az Igazzal, az örömhír hordozójaként, figyelmeztetőként, mert nem volt nép, kik közt ne 

lett volna figyelmeztető. 
25. Ha meghazudtolnak, hát azok is meghazudtoltak, kik előttük voltak. Eljöttek hozzájuk Prófétáik a 

bizonyságokkal, Zsoltárral és a világosságot adó Könyvvel. 
26. Majd lesújtottam azokra, kik tagadtak, és mily volt az Én elutasításom! 
27. Nem látod-e, hogy Allah lebocsátja az Égből vizet, és Mi előhozunk általa különféle színű gyümölcsöket? 

A hegyekben (ott vannak) fehér és vörös vetődések, mindenféle árnyalatban, vagy feketék, akár a holló? 
28. Az emberek, élőlények, jószágok különböző színűek! Ekképpen hát! Hanem azok félik (igazán) Allahot az 

Ő szolgálói közül, kik a Tudás birtokosai. Mert bizony Allah a Nagyszerű, a Megbocsájtó. 
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29. Kik Allah Könyvét recitálják, megtartják az imát, titokban vagy nyíltan áldoznak a gondviselésből, mit mi 
nekik juttatunk, reménykedhetnek abban, hogy üzletük soha nem megy tönkre, 

30. Mert Ő megfizeti nekik bérüket, gyarapítja őket Bőkezűsége által. Ő a Megbocsájtó, Ki Méltányol. 
31. Mit sugallottunk neked a Könyvből, az Igaz, megerősítve azt, mi előtte volt. Mert bizony Allah szolgálóiról 

Értesült, Látja őket. 
32. Majd azoknak örökítettük át a Könyvet, kiket kiválasztottunk szolgálóink közül. Köztük, ki elkárhozta 

lelkét, köztük, ki visszafogott, s köztük, ki verseng a jókban Allah engedelmével. Ez hát a nagy kiváltság. 
33. Betérnek az Édeni Kertekbe, hol aranykarkötővel, gyöngyökkel ékesítik őket, és öltözékük selyem. 
34. Mondják: „Legyen Dicső Allah, Ki levette rólunk a bánatot! Mert bizony Urunk a Megbocsájtó, a 

Méltányos, –” 
35. „Ki megnyitotta számunkra az Ő bőkezűsége által az Örökkévalóság Lakát, hol nem érint minket 

vesződség, s nem érint minket kimerültség.” 
36. Kik tagadnak, osztályrészük a Pokol tüze, (hol) nem jön elrendelés arra, hogy meghaljanak, s nem 

enyhítik róluk annak büntetését. Ekképpen adunk viszonzást minden hálátlannak. 
37. Ott (segítségért) kiáltanak: „Urunk! Vigyél ki innen minket. Jókat fogunk cselekedni, nem úgy, ahogy 

valaha cselekedtünk!” Nem tartottunk tán titeket elég hosszan életben ahhoz, hogy magába szálljon az, 
kihez elért az Üzenet? Figyelmeztető (is) jött hozzátok! Ízleljétek meg (tetteitek gyümölcsét). A 
bűnösöknek nincs pártfogója. 

38. Mert bizony Allah Ismer (minden) rejtőző dolgot az Egeken és a Földön. Ő Tudója annak, mik bújnak meg 
a keblekben. 

39. Ő az, Ki megtett titeket a Föld örököseivé. Ki tagad, annak tagadása saját maga ellen fordul. Nem 
gyarapítja a hitetleneket tagadásuk az ő Uruknál másban, csak gyalázatban. Nem gyarapítja a 
hitetleneket tagadásuk másban, csak veszteségben. 

40. Mondd: „Láttátok-e Társaitokat, kiket Allah helyett szólíttok? Mutassátok, mit teremtettek a Földön? 
Vagy tán részük van az Egekben? Vagy tán Könyvet adtunk nekik, és ők bizonyossággal bírnak felőle?” 
Mi több! A bűnösök egymásnak tett ígérete nem más, mint ámítás. 

41. Allah tartja fenn az Egeket és a Földet, míg meg nem szűnnek. S ha megszűnnek, senki nem tarthatja 
fenn ezeket Őutána. Mert bizony Ő az Irgalmas, a Megbocsájtó. 

42. Allahra esküsznek legszentebb fogadalmukkal, ha jönne hozzájuk figyelmeztető, jobban követnék az 
Útmutatást, mint bárki a népek közül. Mikor eljön hozzájuk a figyelmeztető, az csak elutasításban 
gyarapítja őket, – 

43. Gőgjük miatt a Földön, és gonosz összeesküvésük miatt, de nem jár más a gonosz összeesküvés 
nyomában, csak annak szövője. Tekintenek-e másra, mint az elődök Szunnájára (útjára)? De nem lelsz 
olyat, ki Allah Szunnáját megváltoztatná, és nem lelsz olyat, ki Allah Szunnáját átfogalmazná. 

44. Vagy nem járnak-e a Földön, és látják, mi volt beteljesülése azoknak, kik előttük voltak, s ők többek voltak 
náluk erőben? Nem Allah az, Kinek bármi zavart okozhat az Egeken és a Földön. Ő a Mindentudó, a 
Hatalommal Bíró. 

45. Ha Allah aszerint sújtana le az emberekre, amit azok elnyertek, nem hagyna meg a (Föld) hátán egy 
élőlényt sem. De ő haladékot ad nekik egy kijelölt ideig, s ha eljött idejük, hát Allah minden szolgálója az 
Ő látókörében van. 

 
 

36. Ya-Szín – Ya-Szín 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ya. Sin. 
2. A Bölcs Korán, – 
3. Te a Küldöttek közül vagy, 
4. Az Egyenes Ösvényre. 
5. A Nagyszerű, a Bölcs Kinyilatkoztatás, 
6. Hogy figyelmeztesd a népet, kiknek atyjai is figyelmeztetve voltak, de ők azt semmibe vették. 
7. A Szó legtöbbjükön beigazolódott, és ők nem hisznek. 
8. Nyakukat béklyóba szorítjuk egészen az állukig, míg ki nem merevednek. 
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9. Kordont teszünk eléjük, és kordont teszünk mögéjük, s befedjük őket, míg nem látnak. 
10. Mindegy, hogy figyelmezteted őket vagy nem figyelmezteted őket, nem hisznek. 
11. Figyelmeztesd azt, ki követi az Üzenetet, és féli a Kegyelmest (Urat) a Láthatatlanban. Hirdesd ki neki a 

Megbocsájtás és a Nemes Bér örömhírét. 
12. Mi vagyunk, Kik életre keltik a halottat, feljegyezzük azt, mit előreküldenek, mit hátrahagynak, és Mi 

minden dolgot számba veszünk egy világos Lajstromban. 
13. Vesd fel nekik a település példáját, mikor eljöttek hozzájuk a Próféták. 
14. Mikor elküldtünk hozzájuk kettőt, de meghazudtolták azokat, és megerősítettük őket egy harmadikkal. 

Így szóltak: „Mi hozzátok jöttünk küldetésbe.” 
15. Mondták: „Nem vagytok mások, csak emberek, mint mi, és a Kegyelmes (Allah) nem nyilvánított ki 

semmit. Ti csak hazudoztok.” 
16. Mondták: „Urunk Tudja, hogy mi küldetésben vagyunk nálatok.” 
17. „Nincs más feladatunk, mint átadni a megvilágosító Üzenetet.” 
18. Mondták (az emberek): „Ti rossz ómen vagytok nekünk. Ha nem vettek ennek véget, bizony 

megkövezünk titeket, és fájdalmas büntetéssel sújtunk le rátok.” 
19. Mondták: „A ti rossz ómenetek veletek van, ha figyelmeztetve vagytok. Mi több! Ti csapongó nép 

vagytok!” 
20. A település túlsó végéből egy férfi sietett, s így szólt: „Ó, nép! Kövessétek a Prófétákat,” 
21. „Kövessétek azokat, kik nem kérnek fizetséget tőletek, és Útmutatásban részesültek.” 
22. „Miként tehetném meg, hogy ne szolgáljam azt, Ki megteremtett engem és (titeket mind), Hozzá visznek 

vissza?” 
23. „Rajta kívül vegyek tán Istent (magamnak)? Ha a Kegyelmes (Allah) ártani akarna nekem, nem segítene 

rajtam közbenjárásuk semmit, és meg se menthetnének.” 
24. „Akkor bizony nyilvánvaló tévelygésben lennék.” 
25. „Hiszek Uratokban, hát hallgassatok meg!” 
26. Mondva volt: „Lépj be a Kertbe.” Mondta: „Ó, bárcsak népem tudná!” – 
27. „Hogy Uram megbocsájtott nekem, és a megbecsültek közé helyezett!” 
28. Nem bocsátottunk le népére őutána katonákat az Égből, hisz nem kellett, hogy lebocsássuk. 
29. Nem volt más, csak egy földindulás, és lám! Ők elhamvadtak. 
30. Ó, jaj, a szolgálóknak! Nem jön el hozzájuk Próféta, csak úgy, ha megcsúfolják! 
31. Nem látják-e, hány nemzedéket pusztítottunk el előttük? Ezek (már) nem térnek vissza hozzájuk. 
32. Mindahányan Színünk elé lesznek állítva. 
33. Jel számukra a halott Föld, melyet életre keltünk, kikelesztjük belőle a gabonaszemet, és ők ebből 

táplálkoznak. 
34. Megtettünk azon datolya- és szőlőkerteket, majd patakokat fakasztottunk benne, – 
35. Hogy egyenek gyümölcseiből. Ezt nem az ő kezeik hozták létre, hát nem adnak hálát? 
36. Legyen Dicső az, ki párokban teremtett meg mindent, amit a Föld kiad magából, őket magukat is, és még 

(sok minden mást), amiről nem is tudnak. 
37. Jel számukra az Éj, miből kivetkőztetjük a Nappalt, s lám, ők árnyékba húzódnak. 
38. A Nap pályáján halad, míg (végső) nyugvópontjára nem ér. Ez az hát, mit a Nagyszerű, a Mindentudó 

elrendelt. 
39. A Holdnak kimértük házát, míg vissza nem tér bele, akár egy elaggott pálmaszár. 
40. A Nap nem érheti utol a Holdat és az éj nem előzheti meg a nappalt. Mind saját pályáján úszik. 
41. Jel számukra, hogy vittük fajukat a megrakott bárkán. 
42. És ugyanolyat (bárkát) teremtettünk nekik, min utaznak. 
43. Ha akarnánk, vízbe fojtanánk őket, és nem lenne nekik kiszabadítójuk, se megmentőjük, 
44. Csak (ha eljön) a Tőlünk jövő Kegyelem és (világi) örömök egy ideig. 
45. Mikor mondják nekik: „Őrizkedjetek attól, mi előttetek s mi mögöttetek van, hátha tán kegyelmet 

nyertek.” 
46. Nem jön el hozzájuk egy Áya sem Uruk Áyái közül, csak úgy, ha attól elfordulnak. 
47. Mikor mondják nekik: „Áldozzatok abból, mit Allah gondviselésként juttatott nektek,” így szólnak azok, 

kik tagadnak azoknak, kik hisznek: „Etessük-e azokat, kiket, ha Allah akarná, Ő is etethetne?” Mert bizony 
ti csak nyilvánvaló tévelygésben vagytok. 
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48. Mondják: „Mikor teljesedik be ez az ígéret, ha igazak vagytok?” 
49. Nem (kell másra) várniuk, mint egy földindulásra, mi lesújt rájuk, miközben vitatkoznak! 
50. Arra sem lesznek képesek, hogy végrendelkezzenek, sem arra, hogy népükhöz visszatérjenek! 
51. Megfújják a fanfárokat, és lám! Ők a sírokból Urukhoz suhannak. 
52. Mondják: „Ó, jaj, nekünk! Ki támasztott fel minket nyughelyeinkről?” (Egy hang válaszol): „Ez az, mit 

megígért a Kegyelmes (Allah), és igazat szóltak a Próféták!” 
53. Nem volt más, mint egy földindulás és lám! Őket mind Színünk elé állítják! 
54. A Napon nem viszik bűnbe a lelket egyáltalán, és nem részesültök más viszonzásban, mint mit tettetek. 
55. A Kert gazdái a Napon gyümölcsöző foglalatosságba merülnek, 
56. Ők és párjuk ligetek árnyékban, trónusokon heverésznek, 
57. Ott a (sokféle) gyümölcs és minden, mit kérnek, 
58. „Békesség” lesz a Kegyelmes Úr Szava! 
59. „Hordjátok el magatokat ezen a Napon, ó, gaztevők!” 
60. „Nem hagytam-e meg nektek, ó, Ádám gyermekei, hogy ne imádkozzatok a Sátánhoz, mert az nektek 

nyilvánvaló ellenségetek?” – 
61. „Hanem Hozzám imádkozzatok, ez az Egyenes Ösvény!” 
62. „Hanem ő nagy sokaságotokat térítette el, hát nem fogtátok fel?” 
63. „Ez a Pokol, mit ígértek nektek!” 
64. „Átfogja a (tűz) ezen a Napon azt (az Igazat), mit tagadtatok.” 
65. A Napon pecsétet teszünk szájaikra. Kezeik beszélnek Hozzánk, és lábaik tanúskodnak arról, mit 

elnyertek. 
66. Ha akartuk volna, kioltottuk volna szemük világát, és ők az Ösvényen tapogatóztak volna. Ugyan mit 

láthattak volna? 
67. Ha akartuk volna, rögzítettük volna őket helyeiken, és nem tudtak volna továbbmenni, sem visszatérni. 
68. Kinek hosszú életet adunk, azt visszafordítjuk a teremtésben, hát nem fogják fel? 
69. Nem tanítottuk ki őt (Mohammedet) a költészetre, nem is kell neki, mert ez nem más, mint Üzenet és 

világosságot adó Korán, 
70. Hogy figyelmeztesse azt, ki él, és beigazolódjék a Szó (vád) a hitetleneken. 
71. Nem látják-e, hogy megteremtettük nekik a Mi kezünk munkája által a jószágokat, mikkel bírnak? – 
72. Azokat Mi elrendeltük az ő szolgálatukra, hogy ezek közül legyen, min utaznak, s ezekből egyenek. 
73. Számukra bennük a haszon, az innivalók, hát nem adnak hálát? 
74. (Mégis) Allahon kívül vettek (imára) isteneket, (azt remélve,) hátha tán pártfogást nyernek! 
75. Nem képesek őket párfogásba venni. Hanem az nékik olyan haduk, mit (Ítélőszékünk elé) állítanak. 
76. Ne szomorítson el beszédük. Mi tudjuk, mit titkolnak el, és mit nyilvánítanak ki. 
77. Vagy nem látja tán az ember, hogy Mi megteremtettük őt az élet cseppjéből? S lám! Ő egy valóságos 

ellenszegülő! 
78. Összehasonlításokat vet fel Nekünk, és elfeledi teremtését. Így szól: „Ki kelti életre a csontokat, miután 

elporladtak?” 
79. Mondd: „Az kelti életre, Ki megalkotta azt először, és Ki minden teremtményről Tud!” – 
80. „Ki megtette nektek a zöld fából a tüzet, és ti abból élesztitek (saját tüzeteket)!” 
81. „Vagy tán nem képes az, Ki az Egeket és a Földet teremtette arra, hogy olyanokat teremtsen, mint ők?” 

Mi több! Ő a Mindentudó Teremtő! 
82. Hanem parancsolása, ha valamit akar, hogy mondja neki légy, és lesz! 
83. Legyen Dicső az, Kinek kezében van minden dolog Teljhatalma, és Hozzá vezet visszautatok. 

 
 

37. As-Szaffat – Sorakoztatók 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Kik felsorakoztatói a soroknak, 
2. Állhatatos eltaszítói (a gonosznak), 
3. Hirdetői (Allah) Üzenetének, 
4. Mert bizony Istenetek Egy! – 



146 
 

5. Ura az Egeknek, a Földnek, s mi a kettő közt, Ura a Napkeletnek! 
6. Mi feldíszítettük a világ Egét a csillagok ékességeivel, – 
7. Megőrizve azt minden megátalkodott ártó szellemtől, 
8. Hogy ne hallgassák ki a Legfelső Gyülekezetet, és legyenek kivetve minden oldalról, 
9. Visszaverve, s osztályrészük az örökké tartó büntetés, 

10. Kivéve azokat, kik magukkal ragadnak egy foszlányt, mert követi őket egy átható lángcsóva. 
11. Kérd ki véleményüket: az ő teremtésük nehezebb-e, vagy azoké, kiket Mi teremtettünk? Mert Mi 

képlékeny agyagból teremtettük meg őket! 
12. Csodálkozol, míg ők csúfolódnak, 
13. Ha intik őket, figyelmen kívül hagyják, – 
14. És ha Jelet látnak, kigúnyolják, 
15. Mondják: „Ez csak egy nyilvánvaló mágia!” 
16. Ha meghalunk, por és csontok leszünk, és mi fel leszünk támasztva? 
17. „És előd atyáink is?” 
18. Mondd: „Igen, és ti meg lesztek alázva.” 
19. Csupán egy jajkiáltás hangzik, de lám! Ők majd meglátják! 
20. Mondják: „Ó, jaj, nekünk! Ez a Végítélet Napja!” 
21. (Egy hang felel): „Ez a Kiválasztás Napja, amit meghazudtoltatok!” 
22. „Tereljétek össze azokat, kik bűnösök voltak, feleségeiket és mindazt, mikhez imádkoztak” – 
23. „Allahon kívül, és vezessétek őket a Pokol Ösvényére!” 
24. Állítsátok meg őket (arra az időre), hogy megkérdezzék őket: 
25. „Mi van veletek, hogy nem segítitek egymást?” 
26. Mi több! Ők ma alávetik magukat (az ítéletnek), 
27. Egymáshoz fordulnak, kérdezősködve. 
28. Mondják: „Ti voltatok azok, akik jobbról (erő és hatalom oldaláról) jöttetek?” 
29. Mondják: „Mi több! Ti nem voltatok hívők!” 
30. „Nem volt felettetek hatalmunk, mi több! Ti zsarnoki nép voltatok!” 
31. Beigazolódott rajtunk Urunk Szava, hogy majd megízleljük (a büntetést). 
32. „Mi vezettünk félre titeket? De mi már tévúton voltunk!” 
33. Ezen a Napon ők közösen bűnhődnek. 
34. Mert bizony Mi így teszünk a bűnösökkel. 
35. Akik ha mondták nekik, hogy nincs más Isten, csak Allah, gőgösködtek, 
36. És mondják: „Még hogy hagyjuk el isteneinket egy megszállott költő kedvéért?” 
37. Mi több! Elhozta az Igazat, és megerősítette az igazát a (korábbi) Prófétáknak. 
38. Mert bizony ti meg fogjátok ízlelni a fájdalmas szenvedést, – 
39. Nem részesültök más viszonzásban, csak mit tettetekkel kiérdemeltetek, 
40. Hanem Allah odaadó szolgálói, – 
41. Számukra jár a tudott gondoskodás, 
42. A gyümölcsök, s ők megbecsültek, 
43. A Gyönyörök Kertjében, 
44. Az egymással szembeni nyoszolyákon, 
45. Forrásvizes kupa jár körbe köröttük, 
46. Kristályosan fehér, ízletes annak, ki issza, 
47. Nincs abban mámor, s attól nem bódulnak el. 
48. S velük lesznek a szemérmes tekintetűek, kik visszatartják (gyönyörű) szemeiket. 
49. Mintha azok szigorúan őrzött tojások lennének. 
50. Egymáshoz fordulnak, és kérdezősködnek. 
51. Egyikük közülük majd így szól: „Nekem volt egy meghitt társam (a Földön),” 
52. Aki egykor azt mondta: „Te az Igazat vallók közül vagy?” 
53. „Ha meghalunk, majd por és csontok leszünk, tényleg viszonzásban részesülünk?” 
54. (Egy hang így szól): „Le akarok tán tekinteni?” 
55. Letekintett, és látta őt a Pokol kellős közepén. 
56. Mondta: „Allahra, te majdnem kárhozatba vittél engem!” 
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57. „Ha nem lett volna Uram kegye, engem is előállítottak volna (a büntetésre)!” 
58. „Tényleg nem fogunk meghalni, –” 
59. „Csak az a korábbi halálunk volt, és nem leszünk megbüntetve?” 
60. Mert bizony ez hatalmas győzelem! 
61. Az ilyenért (érdemes) megdolgozni annak, ki cselekszik. 
62. Ez ad több gyönyört, vagy a Zaqqum Fája? 
63. Mert Mi azt próbatételül szántuk a bűnösöknek. 
64. Az egy fa, mi a Pokol mélyéről bújik ki, 
65. Gyümölcsfüzérei, akár a Sátánok fejei, 
66. Mert bizony ők abból esznek, és töltik meg bendőjüket. 
67. Majd erre kapják a fortyogó italt. 
68. Majd visszaútjuk a Pokolba vezet. 
69. (Ahol) ők meglelték eltévelyedett atyáikat, 
70. Akiknek nyomdokaikban ők (annyira) törték magukat! 
71. Mert bizony előttük a legtöbb felmenő eltévelyedett, – 
72. De Mi figyelmeztetőket küldtünk közéjük, – 
73. Nézd hát, miként teljesedett be (sorsa) azoknak, kiket figyelmeztettek, – 
74. Kivéve Allah őszinte szolgálóit. 
75. (Egykor) Noé szólított Minket, és Mi vagyunk a legjobbak, kik Válaszolnak. 
76. Megmenekítettük őt és népét a Hatalmas Veszedelemtől, 
77. És úgy rendeztük, hogy sarjai lettek a megmaradottak (a Földön), 
78. Rá hagytuk (az áldást) a nemzedékekben, kik utána jöttek. 
79. „Békesség Noéra a nemzetek között!” 
80. Ekképpen adunk viszonzást a jótevőknek. 
81. Ő a Mi hívő szolgálóink közül volt. 
82. Majd vízbe fojtottuk a többieket. 
83. Az ő Útját követte Ábrahám, 
84. Ki békés szívvel jött Urához. 
85. Mikor így szólt atyjához és népéhez: „Mihez imádkoztok?” 
86. „Kitalált isteneket akartok Allah helyett?” 
87. „Mit gondoltok a Világok Uráról?” 
88. Majd tekintetét a csillagokra vetette. 
89. Mondta: „Kór telepedett rám!” 
90. Ők hátat fordítottak, és otthagyták. 
91. Majd isteneiknek látott, és így szólt: „Nem esztek tán (az áldozati adományból)?” 
92. „Mi van veletek, hogy nem beszéltek?” 
93. Nekilátott, hogy jobbjával lesújtson rájuk. 
94. Majd hozzá igyekeztek (az imádkozók), és elé álltak. 
95. Mondta: „Azt imádjátok, amit ti faragtok ki?” 
96. „Allah teremtett meg titeket és azt, amit csináltok (amiket kifaragtok)!” 
97. Mondták: „Rakjatok neki máglyát, és vessétek őt a Pokolra.” 
98. Kelepcébe akarták csalni, de a lealázottak közé tettük meg őket! 
99. Mondta: „Uramhoz megyek! Ő majd vezet engem!” 

100. „Uram! Ajándékozz nekem jóravaló (fiat)!” 
101. És Mi örömhírét vittük számára egy áldozatos gyermeknek. 
102. Mikor (a fiú) elérte (kora) kiteljesedését, így szólt: „Ó, fiam! Azt láttam álmomban, hogy feláldozlak 

téged. Nézd, te hogy látod?” (A fiú így válaszolt): „Ó, atyám! Tedd azt, mi néked elrendeltetett, és engem, 
ha Allah is úgy akarja, az állhatatosak közt találsz.” 

103. Mikor mindketten alávetették magukat (Allah akaratának), homlokát a (Földnek) fordította. 
104. Szólítottuk őt: „Ó, Ábrahám!” 
105. „Beteljesítetted a látomást!” Mi ekképpen jutalmazzuk a jóravalókat. 
106. Mert bizony ez egy valóságos próbatétel volt, – 
107. S mi megváltottuk őt egy hatalmas áldozattal. 
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108. Rá hagytuk (az áldást) a nemzedékekben, kik utána jöttek. 
109. „Békesség Ábrahámra!” 
110. Ekképpen jutalmazzuk a jóravalókat. 
111. Mert bizony ő a Mi hívő szolgálóink közül volt. 
112. Elhoztuk neki az örömhírt Izsákról, a Prófétáról a jóravalók közt. 
113. Áldást küldtünk rá és Izsákra. Kettejük utódai közt vannak, kik jótét lelkek, és vannak, kik nyilvánvalóan 

elkárhozták magukat. 
114. Mert bizony Mi kegyünkben részesítettük Mózest és Áront, 
115. Megmenekítettük mindkettejüket és népüket a Hatalmas Veszedelemtől. 
116. Pártfogásunkba vettük őket, így felülkerekedtek (bajaikon), 
117. Megadtuk nekik a megvilágosító Könyvet, 
118. Elvezettük őket az Egyenes Ösvényre. 
119. Rá hagytuk (az áldást) a nemzedékekben, kik utána jöttek. 
120. „Békesség Mózesre és Áronra!” 
121. Mert bizony Mi ekképpen jutalmazzuk a jóravalókat. 
122. Ők ketten, a Mi hívő szolgálóink közt voltak. 
123. Illés is a Próféták közt volt. 
124. Mikor mondta népének: „Hát ti nem őrizkedtek?” 
125. „Baalhoz fohászkodtok, és elhagyjátok a Teremtők Legjobbikát,” – 
126. „Allahot, Uratokat és előd atyáitok Urát?” 
127. De ők meghazudtolták őt, ezért elő lesznek állítva (a büntetésre), – 
128. Kivéve Allah őszinte szolgálóit. 
129. Rá hagytuk (az áldást) a nemzedékekben, kik utána jöttek. 
130. „Békesség az olyanokra, mint Illés!” 
131. Ekképpen jutalmazzuk a jóravalókat. 
132. Ő a Mi hívő szolgálóink közül volt. 
133. Lót is a Próféták közül volt. 
134. Mikor megmenekítettük őt és követőit mind, 
135. Kivéve egy öregasszonyt, ki hátramaradt a többi közt, 
136. Majd Mi elpusztítottuk a többit. 
137. Mert bizony ti ott mentek el (egykori otthonaik) mellett nappal – 
138. És éjjel, hát nem éritek fel? 
139. Jónás is a Próféták köz volt. 
140. Mikor ő egy megrakott hajóra menekült, 
141. (Ahol) sorsot vetettek, és rajta vesztett. 
142. Lenyelte őt a cet, és ő hibás lépést tett. 
143. Ha nem dicsőítette volna az Urat, – 
144. A Hal hasában időzhetett volna a Feltámadás Napjáig. 
145. De mi a csupasz partra vetettük őt, és őt kór sújtotta. 
146. Egy fát bújtattunk ki felette telve tökökkel. 
147. Elküldtük őt (egy küldetésre) százezer főhöz, de még ennél is többhöz. 
148. És ők hittek, így Mi hagytuk őket élvezni (életüket) még egy ideig. 
149. Kérdezd ki véleményüket: Uradnak lányai vannak, és övék a fiak? 
150. Vagy tán az Angyalokat Mi női nemben teremtettük, és ők ennek szemtanúi voltak? 
151. Hanem ez csak koholmányuk, hogy azt mondják. 
152. Allah gyermeket nemzett? Ők bizony hazudnak! 
153. (Magának) lányokat, s nem fiakat választott? 
154. Mi van veletek? Hogy ítélhettek így? 
155. Hát nem emlékeztettek titeket? 
156. Vagy tán valós hatalommal bírtok? 
157. Hozzátok el a Könyveteket (ami hatalmatokat igazolja), ha igazat szóltok! 
158. Vérkapcsolatot agyaltak ki Ő és a Dzsinnek között! De hát a Dzsinnek is jól tudják, hogy Elé lesznek állítva 

(a Végítélet Napján)! 
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159. Legyen Dicső Allah! (Ő méltatlan) mindahhoz, amit Neki tulajdonítanak! 
160. Nem így (tesznek) Allah őszinte szolgálói. 
161. Sem ti, sem azok, kikhez imádkoztok, – 
162. Nem vihettek kísértésbe senkit Vele szemben, 
163. Csak azokat, kik a Pokol tüzén fognak perzselődni! 
164. (Akik sorokba rendeződtek, így szólnak): „Nincs köztünk olyan, kinek ne lenne kijelölt helye,” 
165. „És mi sorokba rendeződtünk (a szolgálatra),” 
166. „Mert mi vagyunk, kik az Ő dicsőségét zengik!” 
167. De voltak, kik mondták: 
168. „Ha (legalább) lenne nekünk az elődöktől egy Üzenet!” 
169. „Mi tényleg Allah odaadó szolgálói lennénk!” 
170. (A Koránt) megtagadják, de majd megtudják! 
171. Szavunk, mit elküldött szolgálóinknak adtunk, már megelőzte (ezt). 
172. Ők párfogásban részesülnek, 
173. És a Mi hadunk lesz a győzedelmes. 
174. Fordulj el tőlük (ó, Mohammed) egy időre, 
175. Nézd őket (hogy boldogulnak), és ők is majd téged néznek (hogy boldogulsz)! 
176. (Tényleg) büntetésünket sürgetik? 
177. Ha az lesújt (csata-) mezejükre, szörnyű reggel virrad azokra, kik figyelmeztetve voltak (és azt semmibe 

vették)! 
178. Fordulj el tőlük egy időre, 
179. Nézd őket (hogy boldogulnak), és ők is majd téged néznek (hogy boldogulsz)! 
180. Legyen Dicső Urad, a Méltóság és Hatalom Ura azok felett, miket Neki tulajdonítanak! 
181. Békesség a Prófétákra! 
182. Legyen Dicső Allah, a Világok Ura! 
 
 

38. Szad – Szad 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Sad. Az intő Koránra: (Ez az Igaz). 
2. De kik tagadnak saját hatalmuk mámorában, és elkülönülésben vannak. 
3. Hány nemzedéket pusztítottunk el előttük? Majd (kegyelemért) kiáltottak, mikor már letelt az idő ahhoz, 

hogy megmenekülhessenek. 
4. Csodálkoznak, hogy eljön hozzájuk egy figyelmeztető közülük! Így szólnak a hitetlenek: „Ez egy hazug 

mágus!” 
5. „Isteneinket Egy Istenné tette meg! Hát ez csodálatos!” 
6. Egy főember közülük félrevonul (és így szól): „Hogy menjetek innen, és legyetek állhatatosak 

isteneitekhez! Ez egy szándékos dolog (ellenetek)!” 
7. „Nem hallottunk ilyet az utóbbi idők korosztályaitól, ez csak valami kitaláció! 
8. „Tényleg neki nyilatkoztatott ki az Üzenet közülünk?” Mi több! Kétségeik vannak Üzenetem felől. Mi 

több! Ők még nem ízlelték meg büntetésemet! 
9. Vagy tán náluk van Urad, a Nagyszerű, az Adakozó kegyelmének tárháza? 

10. Vagy tán övék Mindenhatósága az Egeknek, a Földnek és mindennek, mi e kettő közt van? Ha így van, 
kössenek rá kötelet és szerelékeket (hogy a végére érjenek). 

11. És amott még a szövetséges sereg is vesztésre áll. 
12. Meghazudtolta előttük a Prófétákat Noé, Aád és a Fáraó, a Cövekek (nyársak) Urának népei, 
13. És Thamud, Lót népe, az Erdő Lakói. Ezek ők, a szövetségesek. 
14. Mind csak meghazudtolták a Prófétákat, és érvényesült (rajtuk) büntetésem. 
15. Nem várnak ezek másra, mint egy földindulásra, ami nem késlekedik. 
16. Mondják: „Urunk! Siettesd nekünk ítéletünket még a Végelszámolás Napja előtt!” 
17. Légy türelmes azzal, mit mondanak, és emlékezz szolgálónkra, Dávidra, az erő emberére, ahogy ő 

(mindig) Allahhoz fordult. 



150 
 

18. Mi voltunk, Kik a hegyeknek elrendeltük, hogy vele együtt zengjék Dicséretünket este és napkeletkor, 
19. És a madarak gyülekezetének. Mind vele fordult (Allahhoz). 
20. Megerősíttettük királyságát, megadtuk neki a bölcsességet, ítélőképességet és a meggyőzőerőt. 
21. Eljött-e hozzád a perlekedők híre? Mikor felmásztak a királyi lak falára, 
22. Ahogy rátörtek Dávidra, és ő megrettent tőlük, mondták: „Ne félj. Mi vagyunk a két perlekedő, egyik a 

másikának megkárosítója. Ítélj közöttünk az Igazzal, ne légy részrehajló és vezess minket az Egyenes 
Ösvényre.” 

23. Ez itt a fivérem. Van neki kilencvenkilenc jerkéje és nekem egy jerkém. Mondta: „Bízd azt rám”, szólt 
hozzám fölényesen. 

24. (Dávid) így szólt: „Mert bizony ő megsértett téged azzal, hogy elkérte tőled jerkédet az ő jerkéihez. 
Valójában sokan, kik társak, megsértik egymást, csak azok nem, kik hisznek és jókat cselekszenek, de 
mily kevesen vannak! Dávid megsejtette, hogy Mi próbára tettük őt. Ura bűnbocsánatát kérte, leborult, 
és bűnbánattal fordult (Allahhoz). 

25. Ezúttal megbocsájtottunk neki, mert neki bejárása van Hozzánk, és szép az ő beteljesedése. 
26. Ó, Dávid! Mi helytartóvá tettünk meg téged a Földön. Ítélj hát az emberek közt az Igazzal, és ne kövesd 

a vágyat, mert az letérít Allah útjáról. Akik letérnek Allah útjáról, övék a szörnyű büntetés, miáltal 
megfeledkeznek a Végelszámolás Napjáról. 

27. Nem hiábavalónak teremtettük meg az Eget, a Földet és mindazt, mi a kettő közt van, mert ez volt azok 
gondolata, kik tagadtak! Jaj, azoknak, kik tagadnak a Pokol tüzétől! 

28. Úgy bánjunk-e azokkal, kik hisznek, jókat cselekszenek, akár a Föld megrontóival? Úgy bánjunk-e az 
őrizkedőkkel, mint azokkal, kik meghasonlottak? 

29. (Ez az) Áldott Könyv, mit lebocsátottunk neked, hogy elmeditáljanak Áyáin az értés emberei. 
30. Mi megajándékoztuk Dávidot Salamonnal. Gyönyörűséges szolgáló! Mert ő (Hozzánk) fordult! 
31. Mikor felvezették előtte naplementekor a legnemesebb paripákat, 
32. Mondta: „Kedvelem a szép dolgok szeretetét, hogy Uramra emlékezhessek (általa),” míg a (Napot) 

elfedte az (éj) palástja. 
33. „Hozzátok vissza elém.” És ő végigtapintotta kezével lábaikat és nyakaikat. 
34. Próbára tettük Salamont. Egy élettelen testet vetettünk trónjára, majd ő (Hozzánk) fordult. 
35. Mondta: „Uram! Bocsájts meg nekem, és ajándékozz meg egy olyan királysággal, mi senkire nem illik 

utánam. Mert bizony Te vagy az Adakozó.” 
36. És Mi elrendeltük alá a szeleket, mik parancsolására fújnak, engedelmesen, bármerre szánja, – 
37. A gonoszokat, (azokból) mindenféle építőket, búvárokat, – 
38. És másokat, mik béklyókkal egymáshoz bilincseltek. 
39. „Ez hát a Mi adományunk. Akár átadod (másnak), akár megtartod, számvetés nélkül.” 
40. Neki bejárása van Hozzánk, és szép az ő beteljesedése. 
41. Emlékezz szolgálónkra, Jóbra. Mikor Urát szólította: „Szorongással és kínnal érintett meg engem a 

gonosz!” 
42. (Parancsot kapott): „Rugdosd meg ezt a lábaddal: ez (víz), mivel mosd le magad, hideg és frissítő, ha 

iszod.” 
43. Visszaadtuk neki családját, és megdupláztuk őket, kegyelemként tőlünk, és emlékeztetőül az értés 

embereinek. 
44. „Végy kezedbe füvet, és csapkodd magad azzal. Ne szegd meg (esküd).” Mi állhatatosnak találtuk őt, ki 

kegyes szolgáló, (Hozzánk) forduló! 
45. Emlékezz szolgálóinkra, Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, akik bírói az erőnek és meglátásnak. 
46. Mert bizony Mi megtisztítottuk őket, hogy méltók legyenek hirdetni a Túlvilági Otthon Üzenetét. 
47. Ők Nálunk a Kiválasztottak, és a Legjobbak közt vannak. 
48. Emlékezz Izmaelre, Elishára és Zul-Kiflre. Mind a Jók közt voltak. 
49. Ez hát az Üzenet az őrizkedőknek a Szép Visszatérésre. 
50. Édeni Kertek, miknek kapui (előttük) nyitva állnak, 
51. Heverésznek benne, s kérik amott a sok gyümölcsöt, friss italt. 
52. Mellettük a visszafogott tekintetű szemérmes asszonyok, kiknek kora hasonló. 
53. Ez az, mire az Ígéret szól a Végelszámolás Napján. 
54. Ez lesz hát Gondviselésünk, mi nem apad ki, – 
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55. Ez hát! De a zsarnokoknak szörnyű lesz a végső hajlék! – 
56. Pokol, min perzselődnek. Nyomorúságos nyughely! – 
57. Ez hát! Hadd ízleljék meg azt, mi fortyogó, s mi zavaros, jéghideg! – 
58. És még más (büntetés), hasonló, mi illik hozzájuk! 
59. Ez a veletek száguldozó siserahad! Nem jár ki szép üdvözlés számukra! A Pokol tüzén perzselődnek! 
60. (A követők így szólnak a félrevezetőkhöz): „Mi több! Nem jár nektek szép üdvözlet! Ezt ti hoztátok ránk. 

Szörnyű nyughely.” 
61. Mondják: „Urunk! Bárki hozott ide minket, duplázd meg annak büntetését a Pokol tüzén!” 
62. Mondják: „Mi van velünk, hogy nem látjuk azokat, kiket a gaztevők közt tartottunk számon?” 
63. „Nevetségesnek tartottuk tán őket, vagy tán nem fogja be őket tekintetünk?” 
64. Mert bizony az igazság helyreállt. S a Pokol gazdái vádaskodnak! 
65. Mondd: „Én figyelmeztető vagyok. Nincs más Isten, csak Allah, az Egy, az Ellenállhatatlan.” – 
66. „Ura az Egeknek, a Földnek és mindennek, mi a kettő közt, a Nagyszerű, az Elnéző.” 
67. Mondd: „Ezek hatalmas hírek,” – 
68. „Miktől ti elfordultok!” 
69. „Nem ér el tudásom a legmagasabb főtanácshoz, mikor egymás közt megbeszélést tartanak.” 
70. „Hanem csak az sugallott rám: én egy nyilvánvaló figyelmeztető vagyok.” 
71. Mikor Urad így szólt az Angyalokhoz: „Embert teremtek agyagból,” 
72. „De ha megformáltam, és lelkemből leheltem belé, ereszkedjetek le előtte, leborulva.” 
73. Az Angyalok mind leborultak, együtt, 
74. Csak Iblisz dacolt, és tagadóvá lett. 
75. (Allah) így szólt: „Ó, Iblisz! Mi tart vissza attól, hogy leborulj azelőtt, mit saját kezemmel teremtettem? 

Dacolsz tán, vagy a Magasságokban képzeled magad?” 
76. Mondta (Iblisz): „Én jobb vagyok nála. Engem a tűzből teremtettél, és őt az agyagból teremtetted.” 
77. (Allah) így szólt: „Takarodj innen, kivetett vagy!” 
78. „Átkom kísérjen téged a Végítélet Napjáig.” 
79. (Iblisz) mondta: „Uram! Adj nekem haladékot a Napig, mikor feltámasztatnak.” 
80. (Allah) mondta: „A haladékot kapottak közt vagy” – 
81. „A kijelölt idő Napjáig.” 
82. (Iblisz) mondta: „A Te hatalmad által fogom őket megtéveszteni mind,” – 
83. „Kivéve a Te őszinteszívű szolgálóidat.” 
84. (Allah) így szólt: „Az Igazság beteljesül, és azt mondom, ami a beteljesülő Igaz,” – 
85. „Mert bizony Én megtöltöm a Poklot veled és azokkal, kik közülük téged követnek, mind!” 
86. Mondd: „Nem kérek tőletek érte fizetséget, és nem színlelek.” 
87. „Mert ez nem más, mint Üzenet az egész Világnak.” 
88. „Majd megtudjátok a hír igazát nemsokára.” 

 
 

39. Az-Zumar – Sokaságok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Könyv Kinyilatkoztatása Allahtól való, Aki Nagyszerű, Bölcs. 
2. Mi az Igazzal nyilatkoztattuk ki neked a Könyvet, hát szolgáld Allahot a hitvallás iránti őszinte odaadással. 
3. Nem jár tán Allahnak az őszinte odaadás? Kik Rajta kívül vettek maguknak oltalmazókat, (mondják): 

„Csak azért szolgáljuk ezeket, hogy közelebb vigyenek minket Allahhoz.” Mert bizony Allah fog ítélni 
köztük abban, miben különböznek. Allah nem vezeti azt, ki hazug és hálátlan. 

4. Ha Allah gyermeket akarna Magához venni, akkor azt választana teremtményei közül, kit Ő akar. Legyen 
Dicső! Ő Allah, az Egy, az Ellenállhatatlan! 

5. Megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal. Az Éjjel átfedi a Nappalt, és a Nappal átfedi az Éjt. A 
Napot és a Holdat (saját törvénye alá) rendelte. Minden egy kijelölt ideig fut. Hát nem Ő a Nagyszerű, a 
Mindig Megbocsájtó? 
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6. Megteremtett titeket az egy lélekből, majd abból megteremtette annak párját, és leküldött nektek nyolc 
jószágot párokban. Megteremt titeket anyáitok hasában, egyik teremtés (fázist) a másik után, a sötétség 
három leple alatt. Ez Allah, Uratok! Övé a Mindenhatóság! Nincs más Isten, csak Ő, hát hogy fordulhattok 
el? 

7. Ha tagadtok, hát Allahnak nincs szüksége rátok. Nem elégíti meg Őt szolgálói tagadása. Ha hálásak 
vagytok, megelégedett lesz veletek. Ne terheld a teherhordót más terhével. Majd Uratokhoz vezet 
visszautatok, és Ő kihirdeti nektek azt, mit tettetek. Mert bizony Ő tudja, mit rejtenek a keblek. 

8. Ha az embert ártás éri, Urát szólítja, bűnbánóan fordulva Felé. Majd ha Tőle jövő kegyében részesíti, 
elfelejti azt, amiért azelőtt fohászkodott, és Allahnak vetélytársakat állít, hogy letérítsen az Ő útjáról. 
Mondd: „Élvezd Istentagadásodat egy kicsit. Te a Pokol gazdái közt vagy!” 

9. Ki odaadóan imádkozik az éj óráiban leborulva, felállva, ki észben tartja a Túlvilágot, és az Úr 
kegyelmében reménykedik (olyan-e, mint aki nem ezt teszi)? Mondd: „Egyformák-e azok, kik tudnak, és 
kik nem tudnak? Hanem az értés emberei magukba szállnak.” 

10. Mondd: „Ó, szolgálók, kik hisznek! Őrizkedjetek Uratoktól! Szép lesz (jutalma) azoknak, kik szépet 
tesznek az Evilágon. Allah Földje tágas! Hanem szert tesznek bérükre az állhatatosak, számvetés nélkül!” 

11. Mondd: „Arra rendeltettem, hogy Allahot szolgáljam őszinte odaadással Iránta.” 
12. „Arra rendeltettem, hogy az első Muszlim (Allahnak alávetett) legyek.” 
13. Mondd: „Félek, hogy engedetlen vagyok Urammal, és magam ellen hívom a Hatalmas Nap büntetését.” 
14. Mondd: „Allahot szolgálom őszinte odaadással Iránta.” 
15. „Szolgáljátok, amit akartok Rajta kívül.” Mondd: „Azok a vesztesek, akik maguk lelkét és hozzátartozóikét 

veszejtik el a Feltámadás Napján. Hanem ez a valóságos veszteség!” 
16. A Pokol tüze rétegekben fog állni: felettük és alattuk is a Pokol tüzének rétegei. Ezzel félemlíti meg Allah 

az Ő szolgálóit: „Ó, szolgálók! Őrizkedjetek hát Tőlem!” 
17. Kik elkerülik a gonoszt, nem esnek annak imádatába, és Allah felé fordulnak, nekik szól az örömhír, hát 

vidd el az örömhírt a szolgálóimnak! – 
18. Kik meghallói a Szónak, s annak legszebbjét követik. Ezek ők, kiket Allah vezet, ezek ők, az értés emberei. 
19. Kin érvényre jut a Büntetés elrendelése (egyforma-e azzal, ki elkerüli a gonoszt)? Megmenthetsz-e 

valakit a Pokol tüzétől? 
20. De kik őrizkednek Uruktól, nékik lakok járnak, melyek fölött (újabb) lakok épültek, s alattuk folyók futnak. 

Ez Allah ígérete. Allah nem véti el Ígéretét. 
21. Nem látod-e, hogy Allah lebocsátja az Égből a vizet, és azt patakként a Földre vezeti? Majd előhozza 

általa a különféle színű terményt, majd az elszárad, s látod elsárgulni, majd elporlasztja azt. Mert bizony 
ebben van az emlékeztető az értés emberének. 

22. Kinek Allah kitárta keblét az Iszlámra, és ő az Ura világosságát követi (nem jobb-e, mint kinek kemény a 
szíve)? Jaj, azoknak, kiknek szívei megkeményedtek az Allahról való megemlékezéssel szemben. Ezek 
nyilvánvaló tévelygésben vannak. 

23. Allah nyilvánítja ki a legszebb történeteket Könyv formában, mik összhangban vannak és ismétlődnek 
(különböző szempontok szerint). Megreszket tőlük azok bőre, kik félik Urukat, majd meglágyulnak bőreik 
és szíveik az Allahról való megemlékezéstől. Ez Allah Útmutatása, azt vezeti általa, ki(t) Ő(t) akar(ja). Kit 
Allah tévelygésben hagy, nincs számára olyan, ki őt vezetheti. 

24. Kinek arccal előre tartania kell a Feltámadás Napi Büntetés iszonyától (olyan-e, mint ki ez elől védve 
van)? Azt mondják majd a bűnösöknek: „Ízleljétek meg, mit elnyertetek!” 

25. Meghazudtolták azok, kik előttük voltak (a kinyilatkoztatásokat), és onnan jött el hozzájuk a büntetés, 
ahonnan nem érzékelték. 

26. Megízleltette velük Allah az Evilági élet megaláztatását, de a Túlvilág büntetése nagyobb, bár tudnák! 
27. Felvetettünk az embereknek ebben a Koránban mindenféle példából, hátha tán magukba szállnak. 
28. (Ez az) Arab Korán, mi tekervények nélküli, hátha tán őrizkednek. 
29. Allah példát vet: Egy férfi, kinek sok gazdája van, kik nézeteltérésben állnak egymással, és egy (másik) 

férfi, kinek csak egy. Egyformák-e példáik? Legyen Dicső Allah! Mi több! Legtöbbjüknek nincs tudása. 
30. Mert bizony (egy nap) meghalsz, és ők is meghalnak. 
31. Majd a Feltámadás napján Uratok előtt perlekedhettek. 
32. Ki bűnösebb annál, mint ki Allahra hazug szót emel, és meghazudtolja az Igazságot, mikor az eljön hozzá? 

Tán nem Pokol jár viszonzásul az istenkáromlóknak? 
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33. Ki elhozza az Igazat, és ki érvényre juttatja azt, ezek ők, az őrizkedők. 
34. (Minden az) övék Uruknál, amit csak akarnak. Ez hát a jótét lelkeknek járó viszonzás, 
35. Hogy Allah még a legrosszabb tetteiket is levehesse róluk, miket elkövettek, és megjutalmazza őket 

bérükkel a legszebb szerint, mit megcselekedtek. 
36. Tán Allah nem elég az Ő szolgálójának? Próbálnak megfélemlíteni téged olyan (istenekkel), mik Rajta 

kívüliek! Kit Allah hagy eltévelyedni, nem találsz számára olyat, ki vezesse. 
37. Kit Allah vezet, nincs ki őt eltévelyítse. Nem Allah tán a Nagyszerű, Ki Képes Elégtételt Venni? 
38. Ha azt kérdezed tőlük, ki teremtette az Egeket és a Földet, mondják: „Allah!” Látjátok hát? Mikhez 

Allahon kívül imádkoztok, ha Allah ártani akarna nekem, el tudnák-e hárítani az Ő ártását? Vagy ha 
kegyben akarna részesíteni, el tudnák-e hárítani kegyét? Mondd: „Allahra alapozódik számításom. Rá 
hagyatkoznak a Ráhagyatkozók.” 

39. Mondd: „Ó, nép! Tegyetek meg (mindent), amit csak tudtok. Én (is mindent) megteszek, és majd 
megtudjátok!” 

40. „Van, kihez eljön a büntetés, mi megalázza őt, és van, kire rátelepszik a maradandó büntetés.” 
41. Mi kinyilatkoztattuk rád a Könyvet az Igazzal az emberek számára. Ki magáévá teszi az Útmutatást, az 

saját lelke javát szolgálja, s ki eltévelyedik, az (lelke) ellen tesz. De te nem vagy az, ki gondjukat 
viselheted. 

42. Allah magához veszi a lelket az (ember) halálakor, s melyik nem hal meg, annak alvásakor. (Magánál) 
tartja azt, amelyikre elrendelte a halált, és visszaküldi a másikat (a testbe) egy kijelölt ideig. Mert bizony 
ebben vannak a Jelek azoknak, kik elgondolkodnak. 

43. Vagy (mégis) Allahon kívül vesznek közbenjárót? Mondd: „Még akkor is, ha semmi hatalmuk nincs, és 
semmit nem fognak fel?” 

44. Mondd: „Allahot illeti a közbenjárás mind! Övé az Egek és a Föld Mindenhatósága, majd Hozzá vezet 
visszautatok.” 

45. Mikor Allah nevét említik egyedül, undorral telik szíve azoknak, kik nem hisznek a Túlvilágban, de ha 
azokat említik, kik Rajta kívüliek, hát ők örvendeznek! 

46. Mondd: „Ó, Allah! Egek és a Föld Elindítója! Ismerője mindennek, mi Láthatatlan és Látható! Te ítélsz 
szolgálóid közt abban, miben különböznek.” 

47. Ha a bűnösöké lenne minden, mi az Egeken és Földön van, és még egyszer annyi, hogy megváltsák 
magukat vele a Feltámadás Napi büntetés szörnyűségétől, szembesülni fognak valamivel Allahtól, amire 
nem számítottak! 

48. Szembesülni fognak gaztetteikkel, miket elnyertek, és körbeöleli őket mindaz, mit megcsúfoltak. 
49. Ha az embert ártás éri, Hozzánk fohászkodik, majd ha Tőlünk jövő kegyben részesítjük őt, így szól: „Ezt a 

tudásért kaptam, mi megadatott nekem!” Mi több! Ez próbatétel, de legtöbbjük nem tudja! 
50. Így beszéltek azok (is), kik előttük voltak, és nem segített rajtuk az, mit elnyertek! 
51. Lesújtottak rájuk a rossztéteményeik, miket elnyertek. És ezekre (a mai nemzedékre) is lesújtanak 

rossztéteményeik, miket elnyernek, és ők nem térhetnek ki! 
52. Vagy nem tudják tán, hogy Allah annak tárja ki és méri szűken a gondoskodást, kinek Ő akarja? Ebben 

vannak a Jelek azoknak, kik hisznek. 
53. Mondd: „Ó, szolgálóim, kik elkárhoztátok lelkeiteket! Ne vonjátok kétségbe Allah Kegyelmét, mert Allah 

megbocsátja a bűnöket mind! Mert bizony Ő a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
54. „Forduljatok Uratok felé (bűnbánattal), és vessétek alá magatokat (akaratának), mielőtt még eljön 

hozzátok a Büntetés, majd nem lesz, ki pártotokat fogja.” 
55. „A lehető legszebben kövessétek azt, mi kinyilatkoztatott nektek Uratoktól, mielőtt még váratlanul eljön 

hozzátok a büntetés, és ti nem is érzékelitek!” – 
56. „Hogy ne mondja (akkor) a lélek: Ó, jaj, nekem, mert semmibe vettem (kötelezettségemet) Allahhal 

szemben, és a gúnyolódók közt voltam!” – 
57. Vagy (hogy ne) mondja: „Ha Allah vezetett volna engem, őrizkedő lettem volna!” – 
58. „Vagy (hogy ne) mondja, mikor meglátja a büntetést: Ha lenne egy másik esélyem, a jótét lelkek közt 

lennék!” 
59. (A válasz ez lesz): „Mi több! Hiszen eljöttek hozzád Áyáim, de te meghazudtoltad azokat, gőgös voltál, és 

megtagadtad (az Igazságot)!” 
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60. A Feltámadás Napján látod arcait megfeketedni azoknak, kik hazug szót szóltak Allahra. Hát nem a 
Pokolban lesz a dölyfösök laka? 

61. Allah át fogja menteni azokat, kik őrizkedtek az üdvözülésük helyére, nem érheti őket becstelenség, és 
nem fognak bánkódni. 

62. Allah minden dolog Teremtője, és Ő a mindenek fölött Rendelkező. 
63. Nála vannak az Egek és a Föld kulcsai. Azok, kik megtagadják Allah Áyáit, ezek ők, a vesztesek. 
64. Mondd: „Tán valaki más, mint Allah iránti imát parancsoltatok meg nekem, ó, ti tudatlanok?” 
65. De sugallat jött neked, ahogy azoknak, kik előtted voltak. Ha beálltál volna a bálványimádók közé, romba 

dőlt volna (minden) tetted, és a vesztesek közt lennél. 
66. Mi több! Hát imádkozz Allahhoz, és légy azok közt, kik hálaadók. 
67. Nem adták meg Allahnak azt a megbecsülést, ami neki jár. A Feltámadás Napján Ő az egész Földet 

felmarkolja, s jobbjával felgöngyölíti az Egeket. Legyen Dicső és Magasságos mindattól, mit vele 
társítanak. 

68. Felhangzanak a fanfárok, és eszméletét veszti mindenki az Egeken és a Földön, csak az nem, kit Allah 
akar. Majd még egyszer felhangzanak, és lám! Ők állnak, és maguk elé néznek! 

69. Rávirrad a Földre Ura világossága, a Könyv (nyitva) a helyére kerül, a Próféták, Szemtanúk előhozatnak, 
az Igazság elrendeltetik közöttük, és ott nem érhet senkit méltánytalanság. 

70. Minden lélek megkapja járandóságát azért, mit tett, és Ő (Allah) a Legjobb Tudója annak, mit műveltek. 
71. A hitetleneket csapatokban a Pokolra vezetik, minek megnyílnak kapui, míg odaérnek. Így szólnak majd 

annak őrizői: „Nem jöttek tán el hozzátok a Próféták közületek, kik Uratok Áyáit recitálták nektek, és 
figyelmeztettek titeket e Napotok találkozójára?” Mondták: „De igen!” Beteljesedett a büntetés 
elrendelése a hitetleneken! 

72. (Így szólnak majd nekik): „Térjetek be a Pokol kapuin, ahol mindörökkön lesztek. Nyomorúság hajléka a 
gőgösöknek.” 

73. Azokat, kik Uruktól őrizkedtek, a Kertbe vezetik csapatokban, minek megnyílnak kapui, míg odaérnek. 
Így szólnak hozzájuk annak őrizői: „Béke legyen veletek! Jól éltetek, térjetek hát be mindörökre.” 

74. Mondják: „Legyen Dicső Allah, Ki beteljesítette Ígéretét, és a Föld örökébe léptetett minket. Úgy 
lakhatunk a Kertben, ahogy akarunk. Mily kegyes a bére a jócselekedetűeknek.” 

75. Látod az Angyalokat, amint rajaik körbeveszik a Trónt, és zengik Uruk dicséretét. Az elrendelés 
beteljesedik közöttük az Igazzal: „Legyen Dicső Allah, a Világok Ura!” 

 
 

40. Al-Ghafir – Megbocsájtó 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A Könyv Kinyilatkoztatás Allahtól, a Nagyszerűtől, a Mindentudótól való, – 
3. Ki megbocsájtja a bűnöket, befogadja a bűnbánatot, szigorú büntető, Ki (mindenhova) elér. Nincs más 

Isten, csak Ő, Hozzá vezet a végzet. 
4. Nem szállnak vitába mások Allah Áyáival, csak azok, kik tagadnak. Ne tévesszen meg téged dicsekvésük 

a földön. 
5. Meghazudtolták (Áyáinkat) előttük Noé népe, és utánuk a (gonosz) Szövetségesei. Összeesküvést szőtt 

minden nép saját Prófétája ellen, hogy lesújtsanak rá, és hamisan érveltek, hogy megcáfolják általa az 
Igazat, de Én porrá zúztam őket, és mily volt megtorlásom! 

6. Ekképpen teljesült be Urad szava azokon, kik tagadtak. Ők a Pokol gazdái. 
7. Kik a Trónra vigyáznak, s kik körülötte állnak, zengik Uruk Dicséretét. Hisznek benne, és bűnbocsánatot 

kérnek azoknak, kik hisznek: „Urunk! Te mindenhova elérsz Kegyelmeddel és Tudásoddal. Bocsájts meg 
azoknak, kik bűnbánók Feléd, követik Utadat, és tartsd őket távol a Pokol tüzétől!” 

8. „Urunk! Vezesd be őket az Éden Kertjeibe, mit megígértél nekik és azoknak, kik jóravalók atyáik, hitveseik 
és utódaik közül. Mert bizony Te vagy a Nagyszerű, a Bölcs.” 

9. „Tartsd távol őket a csapásoktól.  Bárki, akit Te távol tartasz a csapásoktól ezen a Napon, azt Te 
kegyelmedben részesíted, és ez a hatalmas győzelem.” 
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10. (Majd) szólítják a hitetleneket: „Allah idegenkedése nagyobb volt, mint a ti magatok idegenkedése, 
mikor a hitre szólítottak titeket, és ti ellenszegültetek.” 

11. Mondták: „Urunk! Kétszer vetted el életünket, és kétszer adtál nekünk életet! Elismerjük bűneinket. 
Van-e ebből kiút?” 

12. (Ez lesz a válasz): „Ez azért van, mert mikor Allahhoz Egymagához szólt a fohász, ti elutasítottátok, de ha 
társakat állítottak Neki, hittetek. A Döntés a Magasságos és Nagy Allahé!” 

13. Ő az, Ki láttatja veletek Áyáit, lebocsátja az Égből a gondviselést, és csak az száll magába, ki Hozzá fordul. 
14. Szólítsátok Allahot, őszinte odaadással Iránta, még akkor is, ha irtóznak a hitetlenek. 
15. A fokozatok fölé emelve (Ő) a Trón Ura, az Ő parancsolására vetődik a Lélek (sugallat) arra, kire ő akarja 

szolgálói közül, hogy figyelmeztessen a Találkozó Napjára. 
16. A Napon ők előjönnek, és nem marad belőlük rejtve Allah elől semmi. Kié hát e Napon a Teljhatalmúság? 

Allahé, az Egyetlené, az Ellenállhatatlané! 
17. A Napon minden léleknek megfizetik azt, mit elnyert. Nincs e Napon méltánytalanság, mert Allah Gyors 

Számvevő. 
18. Figyelmeztesd őket az egyre közelgő Napra, mikor a szívek a torkokban rekednek és fojtogatnak. Nem 

lesz a bűnösöknek barátjuk, se közbenjárójuk, ki hallgatna rájuk. 
19. (Allah) ismeri a szemek megtévesztésének (trükkjeit) és mindazt, mit a keblek rejtenek. 
20. Allah az Igazzal Ítél, de azok, kiket rajta kívül hívnak segítségül, nem ítélnek semmit. Már pedig Allah a 

Meghalló, a Látó. 
21. Vagy nem a Földön járnak tán, és látják, milyen volt beteljesülésük azoknak, kik előttük voltak? S ők 

többek voltak erőben, (hátrahagyott) nyomokban a Földön? Allah a bűneik által sújtott le rájuk, és nem 
óvhatta meg őket Allahtól senki. 

22. Ez hát, miáltal eljöttek hozzájuk Prófétáik a bizonyságokkal, de megtagadták azokat, és lesújtott rájuk 
Allah. Ő az Erős, a Szigorú Büntető. 

23. Elküldtük Mózest a Mi Áyáinkkal és nyilvánvaló hatalommal. 
24. A Fáraóhoz, Hamanhoz, és Korahhoz, s ők így szólították: „Hazug mágus!” 
25. Mikor eljött hozzájuk a Tőlünk jövő Igaz, így szóltak: „Öljétek meg azok fiait, kik vele hisznek, és tartsátok 

életben (szolgasorban) a nőiket,” de a hitetlenek összeesküvése nem vezet máshova, mint 
eltévelyedésbe! 

26. A Fáraó így szólt: „Hagyjátok, hogy megöljem Mózest, és hadd szólítsa Urát. Félek, hogy rávesz titeket 
vallásotok megváltoztatására, vagy rontást indít el a Földön.” 

27. Mózes mondta: „Uramban és Uratokban keresek menedéket minden gőgösködő elől, ki nem hisz a 
Végelszámolás Napjában.” 

28. Egy hívő férfi, ki eltitkolta hitét, így szólt a Fáraó népéből: „Azért öltök meg egy embert, mert azt mondja, 
az én Uram Allah, és ő elhozta a bizonyságokat Uratoktól? Ha hazug, hazugsága legyen rajta. de ha Igazat 
szól, le fog sújtani rátok néhány abból, mit ígér nektek. Mert bizony Allah nem vezeti, ki tékozló, hazug.” 

29. „Ó, népem! Tiétek a Ma hatalma, mit megjeleníttek a Földön. De ki fogja majd pártunkat Allah dühe elől, 
ha az elér hozzánk? A Fáraó így szólt: „Nem mutatok mást nektek, csak azt, mit magam is látok, és nem 
vezetlek titeket máshol, csak a helyes úton!” 

30. Mondta az, ki hitt: „Ó, népem! Féltelek titeket a Naptól, amikor úgy jártok, mint a Klánok!” – 
31. „Mint ami betejesedett Noé, Aád, Thamud népével és azokkal, kik utánuk jöttek. Allah nem akarja a 

szolgálók kárhozatát.” 
32. „Ó, népem! Féltelek titeket az Összehívás Napjától,” – 
33. „A Napon, mikor hátat fordítva menekültök, nem lesz, ki Allahtól megóvjon titeket. Kit Allah tévelygésbe 

visz, nincs számára, ki vezesse őt.” 
34. „Eljött hozzátok József azelőtt a bizonyságokkal, és ti szüntelen kétségben voltatok afelől, mit ő elhozott 

nektek, mígnem mikor meghalt, mondtátok: „Allah soha nem fog Prófétát küldeni utána. Ekképpen viszi 
tévelygésbe Allah azt, ki tékozló, és kételyek közt hányódik,” – 

35. „Kik vitába szállnak Allah Áyáival anélkül, hogy erre hatalmat kaptak volna, ez gyűlöletes Allahnál és 
azoknál, kik hisznek. Ekképpen pecsétel meg Allah minden gőgös és dacos szívet.” 

36. A Fáraó így szólt: „Ó, Haman! Építs nekem egy magas építményt, hogy elérjek az okok forrásáig,” – 
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37. „Az Egek okainak forrásáig, és hogy megpillanthassam Mózes istenét. De én bizony úgy vélem, hogy 
Mózes hazudik!” Ekképpen volt széppé téve a Fáraó számára tettének becstelensége. Akadályozott az 
úton, és nem más a Fáraó kelepcéje, csak mi kárhozatba visz. 

38. Mondta, ki hisz: „Ó, népem! Kövessetek engem, én a helyes útra vezetlek titeket.” 
39. „Ó, nép! Az Evilági élet csupán (múlandó) élvezet, De a Túlvilág, az Tartós Otthon.” 
40. „Ki rosszat tesz, csak annak megfelelő elégtételben részesül, mit tett. De ki jót tesz, akár férfi, akár nő és 

hívő, ezek betérnek a Kertbe, hol számvetés nélkül gondoskodnak róluk.” 
41. „Ó, népem! Mily (különös), hogy én az Üdvözülésre hívlak titeket, ti pedig a Pokolba hívtok engem!” 
42. „Arra hívtok, hogy tagadjam meg Allahot, és állítsak Neki olyan társat, miről nincs tudásom. Én a 

Nagyszerűhöz és az Állandóan Megbocsájtóhoz hívlak titeket!” 
43. „Semmi kétség, ti arra hívtok engem, minek nem jár ki az, hogy szólítsák az Evilágon, sem a Túlvilágon. 

Visszautunk Allahhoz vezet. A törvényszegők, a Pokol gazdái!” 
44. „Majd emlékezni fogtok arra, mit mondok nektek. Allah elé tárom dolgomat, mert Allah Látja szolgálóit.” 
45. Allah megóvta őt az ármány gonoszától, de a Fáraó népét körülölelte a Büntetés szörnyűsége. 
46. Pokolnak teszik ki őket reggel és este. (Ítéletre várnak) a Napon, mikor beáll az Óra: „Taszítsátok be a 

Fáraó népét a legszörnyűbb büntetésbe!” 
47. Vitatkozni fognak egymás közt a Pokolban! Azt mondják a gyengék azoknak, kik gőgösek: „Mi a ti 

követőitek voltunk. Át tudjátok-e venni rólunk (magatokra) egy részét a Tűznek?” 
48. Így szólnak azok, kik gőgösek: „Mi mind benne vagyunk (a Pokolban)! Allah döntött a szolgálók között!” 
49. Így szólnak azok, kik a Tűzön vannak, a Pokol őrizőinek: „Fohászkodjatok Uratokhoz, hogy könnyítsen 

rajtunk Büntetéséből egy napot!” 
50. Így szólnak: „Nem jöttek tán el Prófétáitok a bizonyságokkal?” Mondják: „De igen.” Mondják: „Akkor 

imádkozzatok! De a hitetlenek imája nem más, mint tévelygés!” 
51. Mi pártját fogjuk Prófétáinknak és azoknak, kik hisznek az Evilágon és a Napon, mikor Szemtanúk 

előlépnek. 
52. A Napon nem használ a bűnösöknek kifogásuk, átok száll rájuk, és Nyomorúságos Otthon lesz 

osztályrészük. 
53. Megadtuk Mózesnek az Útmutatást, és a Könyv örökébe léptettük Izrael fiait, – 
54. Ami Útmutatás és Üzenet az értés emberének. 
55. Légy állhatatos, mert Allah ígérete Igaz. Kérj bűnbocsánatot vétkeidért, zengd Urad Dicsőségét este és 

reggel. 
56. Kik Allah Áyáival szállnak vitába anélkül, hogy erre hatalom jött volna el számukra, nincs más keblükben, 

csak kevélység, és nem érik fel azokat. Keress hát menedéket Allahban. Ő a Meghalló, a Látó. 
57. Az Egek és a Föld megteremtése nagyobb (dolog), mint az ember teremtése, de a legtöbb ember nem 

érti. 
58. Nem egyforma a vak és a látó, ahogy nem (egyformák) azok, kik hisznek, jókat cselekednek, és ki a rosszat 

műveli. Kevés az, mit magukba szállnak. 
59. Mert bizony az Óra eljön, ebben semmi kétség, de a legtöbb ember nem hisz. 
60. Mondja Uratok: „Hívjatok engem, Én válaszolni fogok nektek. Kik dacolnak azzal, hogy engem 

szolgáljanak, megalázottként térnek be a Pokolba!” 
61. Allah az, Ki megtette nektek az Éjt, hogy megnyugvásotokat leljétek benne, a Nappalt (pedig) hogy 

lássatok. Allah a Bőkezű Kiváltság Birtokosa az emberek fölött, de a legtöbb ember nem ad hálát. 
62. Ez Allah, a Ti Uratok, minden dolog Teremtője. Nincs más Isten, csak Ő, hát hogy tévedhettek meg? 
63. Ekképpen tévednek meg azok, kik Allah Áyáit tagadják. 
64. Allah az, Ki megtette nektek a Földet nyugvóhelyül, az Eget boltozatul, képre formált titeket, majd 

képeteket megszépítette, és gondoskodásában részesített titeket az üdvösökből. Ez Allah, Uratok. 
Legyen Dicső Allah, a Világok Ura! 

65. Ő az Élő, nincs más Isten, csak Ő, hát Őt szólítsátok, őszinte odaadást tanúsítva Iránta. Legyen Dicső 
Allah, a Világok Ura! 

66. Mondd: „Tiltva van nekem, hogy olyanhoz fohászkodjak, mikhez ti fohászkodtok Rajta kívül, miközben 
eljöttek hozzám a bizonyságok Uramtól. Arra lettem elrendelve, hogy alávessem magamat a Világok 
Urának.” 
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67. Ő az, Ki megteremtett titeket a porból, majd az élet cseppjéből, majd az alvadékból, majd gyermekként 
hozatott elő. Majd eléritek erőtök teljét, míg meg nem öregedtek, s köztetek, ki ezelőtt meghal. Hát 
érjétek el a kijelölt időt, hátha tán felfogjátok!” 

68. Ő az, Ki életre kelt, elmulaszt, s ha elrendel egy dolgot, azt mondja: „légy”, és lesz. 
69. Nem látod-e azokat, kik vitába szállnak Allah Áyáival? Hogy mehettek ennyire félre – 
70. Azok, kik meghazudtolták a Könyvet és (a kinyilatkoztatásokat), miket általa leküldtünk Prófétáinknak? 

De meg fogják tudni! – 
71. Mikor nyakaikra béklyókat, láncokat (vernek), és úgy vonszolják őket – 
72. Be a fortyogó lébe, majd a Tűzben perzselődnek. 
73. Majd azt mondják nekik: „Hol vannak (az istenek), kiket állítottatok –” 
74. „Allahon kívül?” Így szólnak: „Tévelygésbe vittek minket. Mi több! Nem fohászkodtunk azelőtt semmihez 

(ami létezett).” Ekképpen viszi tévelygésbe Allah a hitetleneket. 
75. „Ez hát, miáltal Igaztalanuk örvendeztetek a Földön, és arcátlanok voltatok.” 
76. „Térjetek be a Pokol kapuin, miben ti mindörökkön lesztek. Nyomorú viszonzás jár a gőgösködőknek.” 
77. Légy állhatatos, mert Allah Ígérete Igaz. Akár láttatunk veled valamennyit abból, mit ígérünk nekik, vagy 

magunkkal visszük lelked (ezelőtt), Hozzánk vezet visszautatok. 
78. Elküldtünk Prófétákat előtted. Köztük, kiről meséltünk neked, és köztük, kiről nem meséltünk neked. 

Nem hozhatott (egy) Próféta (sem) Jelet, csak Allah engedelmével. Ha eljött Allah parancsolása, az 
elrendeltetett az Igazzal, és elvesztek ott a hiábavalók. 

79. Allah az, Ki arra tette meg nektek a jószágokat, hogy néhányon utazzatok, és hogy közülük egyetek. 
80. És bennük még (számos más) haszon van számotokra. Elértek velük célokat, miket kebletek rejt. Rajtuk 

és a bárkán vitetitek magatokat. 
81. Láttatja veletek Áyáit, hát Allah Áyái közül melyiket tagadjátok? 
82. Nem járnak-e a Földön, s látják, milyen beteljesülése azoknak, kik előttük voltak? Többen voltak náluk, 

nagyobbak erőben és (hátrahagyott) nyomokban a Földön. Mégsem segített rajtuk az, mit elnyertek. 
83. Mikor eljöttek hozzájuk Prófétáik a bizonyságokkal, örvendeztek annak, mi náluk volt a tudásból, s 

körbeölelte őket az, mit megcsúfoltak. 
84. Mikor látták büntetésünket, mondták: „Hiszünk Allahban, az Egyetlenben, és megtagadjuk azokat, miket 

társul állítottunk Hozzá.” 
85. De nem használt nekik hitük, mikor meglátták Büntetésünket. Ez volt Allah Szunnája (Útja) a múltban az 

Ő szolgálóival. Rajtavesztettek azon a hitetlenek. 
 
 

41. Fusszilat – Részletezettek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A Mindenhatótól és Kegyelmestől jövő Kinyilatkoztatás, – 
3. Könyv, minek Áyái részletesen kifejtettek, az Arab Korán a népnek, kik értenek, – 
4. Az örömhír hordozójaként, figyelmeztetőként, de legtöbbjük elfordult, és ők nem hallanak. 
5. Mondják: „Szívünk lepelben van attól, mire hívsz, füleink süketek, minket és titeket függöny választ el. 

Tegyetek (mit jónak láttok), mi is azt tesszük.” 
6. Mondd: „Én csupán olyan ember vagyok, mint ti. Az sugallott rám, hogy Istenetek Egy Isten, hát legyetek 

egyenesek Felé, kérjétek bűnbocsánatát, és jaj, a bálványimádóknak! – 
7. Kik nem adnak kötelező alamizsnát, s a Túlvilágot ők tagadják, 
8. Mert bizony kik hisznek, jókat cselekszenek, bérük soha nem maradhat el.” 
9. Mondd: „Megtagadjátok tán azt, Ki megteremtette a Földet két nap alatt? És ti vetélytársakat tesztek 

meg Neki? Ez Ő, A Világok Ura!” 
10. Megtette azon a Hegyvonulatokat fölé magasodva, megáldotta azt, és négy napon át kimérte ott a 

megélhetést a rászorulók (igénye) szerint. 
11. Majd elrendezte az Eget, mikor az füst volt, és mondta ennek és a Földnek: „Egyesüljetek akár önként, 

akár akaratlanul.” Mondták: „Önként egyesülünk.” 
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12. Két nap alatt beteljesítette a hét Égboltot, és minden Égnek sugallotta parancsát. Feldíszítettük a legalsó 
Égboltot fényekkel, és biztossá tettük azt. Ez a Nagyszerű, a Mindentudó Mértékadás. 

13. Ha elfordulnak, mondd: „Én (olyan) villámcsapással figyelmeztetlek titeket, mint (amilyen) Aád és 
Thamud villámcsapása volt.” 

14. Mikor eljöttek hozzájuk a Próféták elölről és hátulról, (hirdetve): „Ne szolgáljatok mást, csak Allahot.” 
Mondták: „Ha Urunk akarná, Angyalokat küldene! Mi tagadjuk azt, mivel titeket elküldtek.” 

15. S hanem Aád (népe), gőgösek voltak a Földön Igaztalanul. Mondták: „Ki az, ki több nálunk erőben?” Vagy 
tán nem látják, hogy Allah teremtette őket, és Ő több náluk erőben? És Áyáinkat megtagadták! 

16. Tomboló szelet küldtünk rájuk a Veszedelem Napjain, hogy megízleltessük velük a megalázó Büntetést 
az Evilágon, de a Túlvilág Büntetése megalázóbb, és nem lesz, ki pártjukat fogja. 

17. S hanem Thamud (népe), vezettük őket, de ők jobban szerették a vakságot az Útmutatásnál. Lesújtott 
rájuk a megaláztatás villámló Büntetése azáltal, mit elnyertek. 

18. Megmenekítettük azokat, kik hittek és őrizkedtek. 
19. A Napon Allah ellenségeit összeterelik a Pokol tüzére, s ők addig menetelnek, – 
20. Míg oda nem érnek, s hallásuk, látásuk és bőrük ellenük tanúskodik arról, mit tettek. 
21. Így szólnak majd bőrükhöz: „Miért tanúskodtok ellenünk?” Mondják: „(Allah), Aki minden dolgot 

szólásra bír, szólásra bírt minket (is). Ő teremtett meg titeket először, és Hozzá vezet visszautatok.” 
22. „Nem rejtőzhettek el úgy, hogy ne tanúskodna ellenetek hallásotok, látásotok és bőrötök! Hanem ti úgy 

sejtettétek, hogy Allah sokat nem tud abból, mit tettetek!” 
23. „Ez hát sejtésetek, ahogy Uratokról vélekedtek, ami romba döntött titeket, és vesztesekké lettetek!” 
24. Bár állhatatosak lettek volna! Így a Pokol tüze a hajlékuk! Ha engedményt kérnének, hát ők nem azok, 

kiknek engedmény jár. 
25. Elrendeltük nekik a cinkosokat, akik feldíszítettek nekik mindent, mi előttük és mögöttük volt. Beteljesült 

rajtuk is az előttük letűnt Dzsinnek és emberek nemzedékeinek ítélete. Mert bizony ők a vesztesek. 
26. A hitetlenek így szólnak: „Ne hallgassátok ezt a Koránt, hanem szóljatok közbe (olvasásakor), hátha tán 

felülkerekedtek.” 
27. Mert Mi bizony megízleltetjük azokkal, kik tagadnak, a szörnyű Büntetést, és legrosszabb tetteik szerint 

mérjük ki rájuk járandóságukat. 
28. Ez jár Allah ellenségeinek: Pokol tüze! Ebben lesz Örökös Otthonuk viszonzásul azért, mert Áyáinkat 

megtagadták. 
29. Így szólnak a hitetlenek: „Urunk! Láttasd velünk azokat a Dzsinneket és embereket, kik tévelygésbe vittek 

minket. Lábaink alatt zúzzuk szét őket, hogy a leghitványabbak legyenek.” 
30. Mert azokhoz, kik mondják: „a mi Urunk Allah,” majd kitartanak egyenesen, Angyalok szállnak (s biztatva 

mondják): „Ne féljetek, ne szomorkodjatok! Hanem vegyétek örömhírét a Kertnek, mi ígérve van 
nektek!” 

31. „Mi vagyunk oltalmazóitok az Evilági életben és a Túlvilágon, ahol az vár titeket, mire lelketek vágyik, s 
mindent megkaptok, amit csak kértek!” – 

32. „Lebocsátva azt a Megbocsájtótól, a Kegyelmestől!” 
33. Kinek szava szebb annál, mint ki Allahhoz hív, jókat cselekszik, és mondja: „Muszlimok közül (alávetett) 

vagyok?” 
34. Nem egyenlő a jó a rosszal. Vesd vissza (a rosszat) azzal, mi jobb. S lám! Aki között és közted 

ellenségeskedés volt, meghitt baráttá válhat! 
35. Nem adatik ez meg, csak annak, ki állhatatos, és nem adatik meg, csak annak, kit hatalmas szerencse ér. 
36. Ha a Sátán duruzsolása súg-búg benned, keress menedéket Allahban, mert Ő a Meghallgató, a 

Mindentudó. 
37. Jelei közül való az Éj, a Nappal, a Nap és a Hold. Ne boruljatok le a Napnak, se a Holdnak, hanem Allahnak 

boruljatok le, Ki ezeket megteremtette, ha Őt akarjátok szolgálni. 
38. Ha gőgösködnek (ne törődj velük). Kik Uradnál vannak, zengik dicséretét éjjel, nappal, s nem fáradnak 

bele. 
39. Jelei közül való, hogy látod a Földet kopáran, de ha vizet bocsátunk le rá, megrezdül, s terem. Ki életet 

ad ennek (a Földnek), az Életre Keltője a holtnak (embernek). Ő Minden dologra Képes. 
40. Kik Áyáinkat megrontják, nem rejtőzhetnek előlünk. Annak jobb-e, kit tűzre vetnek, vagy annak, ki 

biztonságban jön el a Feltámadás Napján? Tegyetek, amit csak akartok, Ő Látója annak, mit műveltek. 
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41. Kik tagadják az Üzenetet, mikor az eljön hozzájuk (nem ismeretlenek Előttünk). Mert ez bizony egy 
Nagyszerű Könyv. 

42. Nem férhet hozzá hamis sem elölről, sem hátulról. A Bölcs és Áldott (Allah) Kinyilatkoztatása. 
43. Nem hangzik el más neked (ó, Mohammed), mint ami elhangzott a Prófétáknak előtted. Mert bizony 

Urad a Megbocsájtás és fájdalmas Büntetés Elrendelője. 
44. Ha ezt nem Arab nyelvű Koránnak tennénk meg, azt mondanák: „Miért nincsenek Áyái részletesen 

kifejtve? Hogy lehet, hogy (a Könyv) nem Arab, a (Próféta) meg Arab?” Mondd: „Ez azoknak Útmutatás, 
Gyógyír, kik hisznek. Kik nem hisznek, süketség ül fülükön és vakság (szemükön). Ezeknek (úgy tűnik), 
mintha távoli helyről szólítanák őket.” 

45. Megadtuk Mózesnek a Könyvet, de összekülönböztek benne. Ha Urad Szava előbb jött volna, 
(véleménykülönbségeik) elrendeződtek volna közöttük. De ők kétségek közt hányódnak efelől. 

46. Ki jót cselekszik, lelke javát szolgálja, de ki rosszat tesz, az (lelke) ellen van. Urad nem méltánytalan a 
szolgálókkal. 

47. Őt illeti az Óra tudása. Nem bújnak ki a gyümölcsök hüvelyeikből, nem hordja terhét az anya, és nem 
hozza világra, csak az Ő tudtával. A Napon szólítja őket: „Hol vannak társaim (bálványok)?” Mondják: 
„Megvalljuk neked, hogy köztünk nincs, aki erre tanú lenne!” 

48. Tévelygésbe vitték őket azok, mikhez fohászkodtak azelőtt, és sejtik, hogy nincs számukra menekvés. 
49. Az ember nem fárad bele a jót kérni, de ha balsors éri, reményét veszti, és kétségbeesik. 
50. Ha megízleltetjük vele a Tőlünk jövő kegyelmet, miután ártás érte őt, azt mondja: „Ez saját érdemem, és 

nem hiszem, hogy az Óra bekövetkezik. De ha visszavisznek az Uramhoz, (sok) szép dolgom van Nála!” 
Mi kihirdetjük a hitetleneknek azt, mit tettek, és megízleltetjük velük a szörnyű szenvedést. 

51. Mikor kegyben részesítjük az embert, elfordul, s oldalára dől, de ha rontás éri, bő fohászba fog! 
52. Mondd: „Látjátok-e, hogy a (kinyilatkoztatás valóban) Allahtól való, és ti tagadjátok azt? Ki 

tévelyedettebb annál, mint ki messzi hitszegésben van?” 
53. Meg fogjuk láttatni velük Áyáinkat a távoli horizonton és saját lelkükben, míg meg nem nyilvánul nekik, 

hogy ez maga az Igaz! Vagy tán Urad nem elegendő arra, hogy minden dologra Tanú legyen? 
54. Ők tán kétségek közt hányódnak Uruk találkozója felől? Lám! Ő minden dolgot Körbeölel! 

 
 

42. As-Súra – Tanács 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. Ain. Sin. Qaf. 
3. Ekképpen küldi (Allah) a sugallatot neked és azoknak, kik előtted voltak. Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
4. Övé minden, mi az Egeken és Földön van, Ő a Magasságos, a Hatalmas. 
5. Az Egek majdhogynem meghasadnak felülről (a Hatalmától), az Angyalok Uruk dicsőségét zengik, és 

bűnbocsánatot kérnek minden (teremtménynek), ki a Földön van. Lám! Mert bizony Allah, Ő a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

6. Kik Rajta kívül vesznek oltalmazót, hát Allah vigyázó tekintete követi őket, és te ne törődj velük. 
7. Ekképpen sugallottuk neked az Arab Koránt, hogy figyelmeztesd a Városok Anyját és környékét. 

Figyelmeztesd őket a Gyülekezet Napjára, miben semmi kétség. Néhányan a Kertekbe, s néhányan a 
Perzselő Tűzbe kerülnek. 

8. Ha Allah akarná, egy néppé tenné meg őket, de Ő azt fogad be Kegyelmébe, kit Ő akar. A bűnösöknek 
nincs oltalmazójuk, se Pártfogójuk. 

9. Vagy tán Rajta kívül vettek oltalmazókat? De Allah, Ő az Oltalmazó, Ő az, Ki életre kelti a holtat, és Ő az, 
Ki Mindenre Képes. 

10. Bármiben összekülönböztök, annak Ítélete Allahnál van. Ez Allah, az én Uram, Rá hagyatkoztam, és Hozzá 
fordulok bűnbánattal. 

11. Az Egek és a Föld Elindítója. Megtette saját magatokból párotokat és a jószágokból is a párokat, hogy 
ezáltal sokasodjatok. Semmi sem fogható Hozzá! Ő a Meghalló, a Látó! 

12. Nála vannak az Egek és Föld kulcsai, annak tárja ki vagy méri szűken gondviselését, kinek akarja, Ő a 
Mindenek Tudója. 
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13. Ugyanazt tette Törvénnyé nektek a vallásban, amit előírt Noénak, s mit neked sugallottunk. Ugyanezt 
rendeltük el Ábrahámnak, Mózesnek és Jézusnak: Tartsátok meg a hitvallást, ne váljatok szét benne. 
Nehéz a bálványimádóknak az, amire hívod őket. Allah azt választja ki, akit ő akar, és azt vezeti, ki Hozzá 
fordul. 

14. Nem váltak szét, csak miután eljött számukra a tudás, irigykedve egymás közt. Ha Urad Szava ezt 
megelőzte volna, egy kijelölt ideig (haladékot kaptak volna), majd elrendeződtek volna (dolgaik) 
közöttük. Kik utánuk a Könyv örökébe léptek, kétségek közt hánykolódnak felőle. 

15. Ezért hát hívd (őket a vallásra), állj szilárdan, ahogy az parancsolva van neked, és ne kövesd vágyaikat. 
Mondd: „Hiszek abban, mit Allah kinyilatkoztatott a Könyvben. Az van elrendelve számomra, hogy 
igazsággal ítéljek közöttetek. Allah a mi Urunk és a Ti Uratok. A mi tetteink ránk tartoznak, a ti tetteitek 
rátok tartoznak. Nincs vita köztünk és köztetek, Allah összehoz minket, majd Hozzá vezet a végzet. 

16. Kik Allahról vitába szállnak azokkal, kiknek Ő már megbizonyosodott, érvelésük hiábavaló Uruknál. 
(Allah) dühe sújt le rájuk, szörnyű büntetés (osztályrészük). 

17. Allah, Ki lebocsátotta a Könyvet az Igazzal és a Mérleget. És mi tudatja veled, hogy talán az Óra közel? 
18. Csak azok siettetik azt, kik nem hisznek benne. Kik hiszik, aggodalom tölti el őket attól, mert tudják, hogy 

az Igaz. Lám! Kik kétségbe vonják az Órát, messzi tévelygésben vannak. 
19. Allah Kegyes szolgálóihoz. Azt részesíti gondviselésben, kit Ő akar. Ő az Erős, a Nagyszerű. 
20. Aki a Túlvilágba akarja magját vetni, gyarapítjuk termését, s ki az Evilágba akar vetni, adunk neki belőle, 

de neki nem jut rész a Túlvilágon. 
21. Vagy társaik (bálványaik) vannak tán, mik olyan vallást törvényesítettek számukra, mit Allah nem 

engedett meg? Ha lett volna Ítélő Szó, elrendeződött volna dolguk. A bűnösökre fájdalmas büntetés vár. 
22. Látod a bűnösöket rettegve attól, mit elnyertek, (minek terhe) rájuk szakad. Kik hisznek, jókat 

cselekszenek, azt kérhetnek a Kertek rétjein Uruknál, amit csak akarnak. Ez hát a nagy kiváltság. 
23. Ez az, minek örömhírét Allah az Ő szolgálóinak hirdeti, azoknak, kik hisznek és jókat cselekszenek. 

Mondd: „Nem kérek érte tőletek fizetséget, csak a hozzátartozók szeretetét.” Ki begyűjti a jót, 
gyarapítjuk neki abban a jót. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Hála Begyűjtője. 

24. Vagy mondják tán, hogy kieszelte Allahra a hazug szót? Ha Allah akarja, pecséttel zárja le szívedet. Allah 
eltörli a hiábavalót, és érvényre juttatja Igazságát szavai által. Ő Tudja, mit rejtenek a keblek. 

25. Ő az, Ki fogadja a bűnbánatot szolgálóitól, feloldozza a rossztéteményeket, és tudja mit tesztek. 
26. Válaszol azoknak, kik hisznek, jókat cselekszenek, és gyarapítja őket az Ő Bőkezűségéből. A hitetleneknek 

szörnyű büntetés jár. 
27. Ha Allah szélesre tárná gondoskodását szolgálóinak, telhetetlen kapzsiság (terjedne) a Földön. De 

mértékkel szabja ki azt úgy, ahogy Ő akarja. Mert Ő szolgálóiról Értesült, őket Látja. 
28. Ő az, Ki lebocsátja a zivatart, miután (az ember) reményét vesztette, majd szétterjeszti kegyelmét. Ő az 

Oltalmazó, ki Magasztalásra Érdemes. 
29. Jelei közül való, hogy megteremtette az Egeket, a Földet és mindazt, mit elszórt azokon az élőlényekből. 

De ha akarja, Képes arra, hogy összegyűjtse azokat. 
30. Ha bármi balsors ér titeket, azért van, mit elnyert kezetek, de Ő ezekből sokat Feloldoz. 
31. Nem tarthattok vissza (semmit) a Földön, és nincs Allahon kívül számotokra Oltalmazó, sem Pártfogó. 
32. Jelei közül valók a vitorlás hajók a tengeren, akár a zászlók. 
33. Ha akarná, lecsillapítaná a szeleket, s azok (a hajók) mozdulatlanságukban merednének a (tenger) 

felszínén. Mert bizony ebben vannak a Jelek minden állhatatosnak, hálaadónak. 
34. Vagy végzetüket hozhatná rájuk azáltal, mit (az emberek) elnyertek, de Ő sokat feloldoz. 
35. Kik vitába szállnak Áyáinkkal, tudják, hogy nincs számukra menekvés. 
36. Bármi, ami megadatott nektek, (csupán) az Evilági élet gyönyöre, de ami Allahnál van, az jobb, 

maradandóbb azoknak, kik hisznek és Urukra hagyatkoznak: 
37. Kik elkerülik a nagy bűnöket, ledérséget, és ha feldühödnek, akkor is megbocsájtanak, 
38. Kik hallgatnak Urukra, megtartják az imát, dolgukban Súra (tanács) dönt közöttük, s áldoznak a 

gondoskodásból, miben részesítettük őket, 
39. Kik ha lesújt rájuk a zsarnoki elnyomás, megvédik magukat (és egymást). 
40. A rossz viszonzása az éppoly rossz, de ki megenyhül, megjavul, bére Allahra tartozik. Ő (Allah) nem szereti 

a bűnösöket. 
41. Ki védelmébe veszi (az embereket), miután ártást hozott rájuk, nem érhet el hozzá a (vád) útja. 
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42. A vád útja azokhoz ér el, kik ártást hoznak az emberekre, kapzsi vággyal vetik magukat rájuk a Földön 
Igaztalanul. Ezek ők, kiknek fájdalmas büntetés jár. 

43. De ki állhatatos és megbocsájt, mert bizony ebben rejlik a dolgok hatalma! 
44. Kit Allah tévelyedésben hagy, nincs számára Oltalmazó ezután. Látod majd a bűnösöket, mikor 

szembesülnek a büntetéssel, mondják: „Van-e mód a visszatérésre?” 
45. Látod majd, ahogy kiteszik őket (a büntetésnek), megalázva a kegyvesztettségtől, lopva oldalra 

tekintenek, és így szólnak a hívők: „Azok a vesztesek, kik saját maguk és hozzátartozóik lelkét vesztik el 
a Feltámadás Napján. Lám! A bűnösök osztályrésze a maradandó szenvedés!” 

46. Allahon kívül nincs számukra Oltalmazó, ki pártjukat fogná. Kit Allah tévelygésben hagy, nincs számára 
kiút. 

47. Válaszoljatok Uratoknak, még mielőtt eljön a Nap, mikor már nem fordulhattok vissza Allah elől. Ezen a 
Napon nincs menekvésetek, és nem tagadhatjátok meg (bűneiteket). 

48. Ha elfordulnak, hát nem arra küldtünk téged, hogy őrizőjük légy. Rád csak az (Üzenet) továbbítása 
tartozik. Ha megízleltetjük az emberrel a Tőlünk jövő kegyelmet, megörül annak, de ha balsors sújt le rá 
azáltal, mit kezei előreküldtek, hát az ember hálátlan! 

49. Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága. Azt teremt, amit Ő akar. Annak ajándékoz leány (gyermeket), 
kinek Ő akar, és annak ajándékoz fiú (gyermeket), kinek Ő akar. 

50. Vagy mindkettőt ad, fiút és lányt. Azt teszi meddővé, kit Ő akar. Mert bizony Ő a Mindentudó és a 
Képesség Birtokosa. 

51. Nem jár az embernek, hogy beszéljen vele Allah, csak ha sugall, vagy a Hidzsáb (lepel) mögül, vagy 
Küldöttet küld, hogy kinyilatkoztassa az Ő engedelmével azt, amit Ő akar. Ő a Magasságos, a 
Mindentudó. 

52. Ekképpen sugallottuk néked a Lelket a Mi parancsolásunk által. Nem tudtad (ezelőtt), mi az a Könyv, sem 
azt, hogy mi a Hit, de Mi (a Koránt) világossággá tettük, mivel azt vezetünk, akit Mi akarunk szolgálóink 
közül. Te vezesd (az embereket) az Egyenes Ösvényre, – 

53. Allah Ösvényére, Kié minden, mi az Egeken és Földön van. Lám! Allahnál teljesednek be a dolgok. 
 
 

43. Az-Zukhruf – Aranydíszek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A világosságot adó Könyv, – 
3. Mi megtettük azt Arab Koránnak, hátha tán feléritek. 
4. Mert bizony a Könyvek Anyja a Mi Színünk előtt (áll), benne a magasztos Bölcsességgel. 
5. Megfosszunk-e titeket az Üzenettől, és kitaszítsunk, mert törvényszegő nép vagytok? 
6. Hány Prófétát küldtünk már az elődök közé? 
7. Nem jött el hozzájuk úgy egy Próféta sem, hogy meg ne csúfolták volna. 
8. Mi ezeknél rendíthetetlenségben erősebbeket is elpusztítottunk, és letűnt az elődök példája. 
9. Ha azt kérdeznéd tőlük, ki teremtette az Egeket és a Földet, így szólnának: „(Ő) teremtette, a Nagyszerű, 

a Mindentudó,” – 
10. „Aki kiterítette nektek a Földet (akár a szőnyeget), és utakat szelt benne, hátha tán útmutatásra leltek,” 
11. „Aki lebocsátotta az Égből a vizet mértékkel. És Mi életre keltjük általa a holt tájat, hát ekképpen lesztek 

(ti is) életre keltve,” – 
12. „Aki párban teremtett meg mindent, majd megtette nektek a bárkát és a jószágot olyannak, amin 

utazhattok,” – 
13. „Hogy azok hátán megkapaszkodjatok, majd megemlékezzetek Uratok kegyéről, ha elhelyezkedtetek 

azokon”, és mondjátok: „Legyen Dicső, Ki ezt alánk rendelte, mert erre mi (magunktól) nem lennénk 
képesek,” 

14. „És mi Urunkhoz fordulunk vissza!” 
15. De ők szolgálóinak részt tesznek meg Vele együtt! Mert bizony az ember nyilvánvaló istenkáromló! 
16. Vagy tán magához veszi a lányokat azok közül, kiket megteremtett, és nektek jelöli ki a fiakat? 
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17. Mikor örömhírét viszik annak, hogy neki (született) az (lánygyermek), kit ő a Kegyelmes kedvére ajánl, 
arca megfeketedik, és lekicsinyletté lesz. 

18. Vagy tán kit csecsebecsék közt neveltek, nem lesz képes kiállni nyílt megmérettetésre (Allahhal)? 
19. Az Angyalokat, kik a Kegyelmes szolgálói, nőknek teszik meg. Szemtanúi voltak tán teremtésüknek? 

Vallomásukat feljegyzik, és ez tőlük számon lesz kérve! 
20. Mondják: „Ha a Kegyelmes akarná, nem szolgálnánk őket (bálványokat)!” Nincs efelől nekik tudásuk! 

Mert bizony ők csak találgatnak! 
21. Vagy adtunk tán nékik egy Könyvet ezelőtt, és ők ahhoz ragaszkodnak? 
22. Mi több! Mondják: „Atyáinkat egy rítust követve találtuk, és mi az ő nyomdokaikban haladunk.” 
23. Ekképpen hát. Akárhányszor küldtünk előtted a településre figyelmeztetőt, annak fényűzői mindig így 

szóltak: „Atyáinkat egy rítuson találtuk, és mi az ő nyomdokaikban haladunk.” 
24. Mondta (a figyelmeztető): „Még akkor is, ha amit én hoztam, jobb Útmutatás annál, mint amin 

atyáitokat találtátok?” Mondták: „Mi tagadjuk azt, amivel titeket küldtek.” 
25. Mi elégtételt vettünk tőlük, és nézd, milyen volt beteljesülése az elutasítóknak! 
26. Mikor így szólt Ábrahám az ő atyjához és népéhez: „Vétlen vagyok abban, amit ti szolgáltok,” 
27. „(Én ahhoz imádkozom), Aki elindított engem, és Ő az, Ki Vezet (utamon).” 
28. És Ő hátrahagyta az Igét, mi fennmarad sarjai közt, hátha tán visszatérnek (Allahhoz). 
29. Mi több! Biztosítottam kényét ezeknek és atyáiknak, míg eljött hozzájuk az Igaz és a megnyilvánító 

Próféta. 
30. Mikor eljött hozzájuk az Igaz, mondták: „Ez egy mágus, és mi elvetjük őt.” 
31. Mondják: „Miért nem nyilatkoztatott ki ez a Korán egy férfira a két nagy városból?” 
32. Ők azok tán, kik felosztják Urad kegyelmét? Mi osztottuk fel közöttük megélhetésüket az Evilágon, és 

emeltük egyiket a másikuk felé fokozatokkal, hogy alárendelődjenek egymásnak. De Urad kegyelme jobb 
annál, mit ők gyűjtenek. 

33. Ha az emberek egy nép lennének, mindenkinek, ki megtagadja a Kegyelmest, olyan házat adnánk, minek 
teteje ezüst, és ezüst a lépcső is, min feljár, 

34. S a házaikhoz ezüst ajtók és nyoszolyák is járnának, miken heverésznének, 
35. És aranydíszek. De mindez csupán az Evilág gyönyöre. A Túlvilág Uradnál az őrizkedőké. 
36. Ki visszafogja magát a Kegyelmesre való emlékezéstől, Mi hozzá rendelünk egy gonoszt, hogy legyen 

cinkosa. 
37. Ők majd akadályozzák őket az úton, miközben azt hiszik, hogy jó irányba haladnak! 
38. Míg el nem érkeznek Hozzánk, s így szól (gonosz társához): „Bár lenne köztem és közted akkora távolság, 

mint ami Kelet és Nyugat közt van!” Nyomorúságos egy cinkos! 
39. Ha bűnbe estetek, nem használ semmi (azon) a Napon, s ti társak lesztek a Bűnhődésben! 
40. Hallásra tudod-e bírni a süketet, irányt tudsz-e mutatni a vaknak, vagy annak, ki nyilvánvaló tévelygésben 

van? 
41. Még ha ki is vonnánk téged, Mi akkor is elégtételt fogunk venni tőlük. 
42. Vagy megmutassuk-e neked azt, mit megígértünk nekik? Mert Mi Érvényesítjük Hatalmunkat felettük! 
43. Hát kapaszkodj meg abban, mi sugallott neked, mert bizony te az Egyenes Ösvényen vagy. 
44. (A Korán) Üzenet neked és népednek. Nemsoká kérdőre lesztek vonva. 
45. Kérdezd azokat, kiket elküldtünk előtted apostolaink közül. Megtettünk-e (egyszer is) a Kegyelmesen 

(Allahon) kívül isteneket, miket imádjanak? 
46. Elküldtük Mózest a Jeleinkkel a Fáraóhoz és főembereihez. Mondta: „Én a Világok Urának Prófétája 

vagyok.” 
47. Mikor elhozta Jeleinket, lám! Ők nevettek azokon. 
48. Nem mutattunk be úgy Jelet, hogy az ne lett volna nagyobb, mint annak társa. És Mi Büntetéssel 

sújtottunk le rájuk, hogy (hozzánk) visszatérjenek. 
49. Mondták: „Ó, mágus! Hívd Uradat hozzánk azzal az egyezséggel, mit veled kötött. Mert bizony mi 

követjük az Útmutatást.” 
50. Mikor levettük róluk a Büntetést, ők szavukat szegték. 
51. Szólította a Fáraó az ő népét, s mondta: „Ó, nép! Tán nem az enyém az Egyiptom feletti Mindenhatóság? 

S a folyókat, mik alattam folynak, hát nem látjátok tán?” 
52. „Nem vagyok tán jobb ennél (Mózesnél) a nyomorult alaknál, ki nem is tudja világosan kifejezni magát?” 
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53. „Miért nem vetnek oda neki aranykarkötőt, vagy jön vele Angyal az ő kíséretében?” 
54. Együgyűségben tartotta népét, s ők engedelmeskedtek neki, mert ők (Allahhal) szembeszegülő nép 

voltak. 
55. Mikor felbőszítettek minket, elégtételt vettünk rajtuk, s vízbe fojtottuk őket mind. 
56. S Múlttá tettük meg őket, és Példává a később jövőknek. 
57. Mikor felvetették Mária fia példáját, lám! Néped hangosan nevetett! 
58. Mondták: „A mi isteneink jobbak vagy ő?” Nem vetették fel az neked másért, csak hogy vitába szálljanak. 

Mi több! Ők egy pörlekedő nép. 
59. Nem volt más, mint szolgáló, kit kegyben részesítettünk, és Példává emeltünk Izrael fiainak. 
60. Ha akarnánk, Angyalokká változtatnánk titeket, kik egymást váltják a Földön. 
61. És ő (Jézus) lesz az Óra (eljövetelének) Jele, hát ne kételkedjetek felőle, hanem kövessetek Engem, mert 

ez az Egyenes Ösvény. 
62. Ne akadályozzon titeket a Gonosz, mert ő nektek nyilvánvaló ellenségetek. 
63. Mikor Jézus elhozta a bizonyságokat, így szólt: „Elhoztam nektek a Bölcsességet, és hogy világossá tegyek 

néhány (dolgot) nektek azokból, mikben különböztök. Őrizkedjetek hát Allahtól, és engedelmeskedjetek 
nekem.” 

64. „Mert Allah, Ő az én Uram és a ti Uratok, hát Hozzá imádkozzatok. Ez az Egyenes Ösvény.” 
65. De összekülönböztek a szekták maguk közt. Jaj, azoknak, kik bűnbe estek, a Fájdalmas Büntetés Napjától! 
66. Nem az Órára várnak csak, hogy az oly váratlanul jöjjön el hozzájuk, hogy észre se vegyék? 
67. A barátok ezen a Napon egymás ellenségei lesznek, kivéve az őrizkedők. 
68. Ó, szolgálók! Nektek nem kell félnetek a Napon, és bánkódnotok sem kell, – 
69. (Ezek ők), kik hitték Áyáinkat, és Alávetették magukat (a Mi akaratunknak) Muszlimként. 
70. Térjetek be a Kertbe ti és párotok örvendezve. 
71. Elhalmozzák őket aranyedényekkel, serlegekkel, s benne minden, mit a lélek kívánhat, szemet 

gyönyörködtető, és ott lesz örökös lakotok. 
72. Ilyen lesz a Kert, minek örökébe léptek azáltal, mit tesztek. 
73. Számotokra benne a sok gyümölcs, miből ehettek. 
74. A gaztevők a Pokol Büntetésében szenvednek mindörökre, 
75. Nem csillapítják azt róluk soha, s ott ők kétségbeesettek. 
76. Nem leszünk velük méltánytalanok, de ők voltak azok, kik elkárhozták magukat. 
77. Azt kiáltják: „Ó, Malik! Vessen véget nekünk Urad!” Ő így szól: „Itt kell időznötök!” 
78. Elhoztam nektek az Igazat, de a legtöbb köztetek undorodik az Igazságtól. 
79. Vagy tán ti szervezkedtek (magatok közt)? De hiszen Mi vagyunk, Kik Szerveznek! 
80. Vagy tán azt hiszik, hogy nem halljuk meg titkaikat és összeesküvéseiket? De igen! Küldötteink velük 

vannak és feljegyzik. 
81. Mondd: „Ha a Kegyelmesnek (Allahnak) gyermeke lenne, én lennék az első, ki imádkozna hozzá.” 
82. Legyen Dicső az Egek és a Föld Ura, A Trón Ura! (Ő mentes) attól, mit Neki tulajdonítanak! 
83. Hagyd őket gügyögni, játszadozni, míg szembe nem találkoznak Napjukkal, mi nekik ígérve van. 
84. Ő az, Ki Égen az Isten, és Földön az Isten. Ő a Bölcs, a Mindentudó. 
85. Legyen áldott az, Kié Mindenhatósága az Egeknek, a Földnek és mindennek, mi e kettő közt van. Nála az 

Óra Tudása, és Hozzá vezet visszautatok. 
86. Kikhez fohászkodnak Rajta kívül, nincs hatalmuk arra, hogy közbenjárjanak, csak annak, ki megvallja az 

Igazat, és ők ismerik őt. 
87. Ha azt kérdeznéd tőlük, ki teremtette őket, azt mondanák: „Allah.” Akkor hogy fordulhatnak el? 
88. (Allah ismeri a Próféták) kiáltását: „Ó, Uram! Ezek a nép, kik valóban nem hisznek!” 
89. Fordulj el tőlük, és mondd: „Békesség!” És ők majd megtudják! 

 
 

44. Ad-Dukhan – Füst 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A világossá tevő Könyv, – 
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3. Mit az Áldott Éjszakán nyilvánítottunk ki, s Mi Figyelmeztetők voltunk. 
4. Mikor minden bölcs dolog elhatárolódott, 
5. A Mi parancsunk által, és Mi küldői vagyunk (a kinyilatkoztatásoknak), 
6. Kegyelemként Uradtól, mert Ő a Meghalló, a Mindentudó, 
7. Ura az Egeknek, a Földnek és mindennek, mi e kettő között van, bár bizonyosak lennétek! 
8. Nincs más Isten, csak Ő, életre kelt és elmulaszt. Uratok és előd atyáitok Ura. 
9. Mi több! Ők kétségek közt játszadoznak. 

10. Óvakodj a Naptól, mikor az Eget jól kivehető füst borítja be. 
11. Ellepi az embereket, ez lesz a fájdalmas Büntetés. 
12. (Majd mondják): „Urunk! Vedd le rólunk a Büntetést, mert mi hívők vagyunk!” 
13. Hogy lehetne nekik (hasznukra) az Üzenet, mikor már eljött hozzájuk a világossá tevő Próféta, – 
14. Majd elfordultak tőle, és mondták: „Kiművelt megszállott!” 
15. Visszafogjuk egy keveset a Büntetést, de ti visszatértek (a bűn útjára). 
16. Egy Napon rátok törünk a hatalmas veszedelemmel, és Mi akkor (mindent) megtorlunk! 
17. Próbára tettük előttük a Fáraó népét. Nemes Próféta jött el hozzájuk, 
18. (Mondván): „Adjátok ki nekem Allah Szolgálóit. Én egy hű küldött vagyok számotokra,” 
19. „Ne dacoljatok Allahhal, mert én kézzel fogható hatalommal jöttem.” 
20. „Én Uramban kértem menedéket, Aki a ti Uratok, ha ártani akarnátok nekem.” 
21. „Ha nem hisztek nekem, maradjatok távol tőlem.” 
22. (De ők erőszakosak voltak vele), majd Urát szólította: „Ezek bűnös nép.” 
23. (Az Úr válaszolt): „Vonulj ki szolgálóimmal éjjel, és ti követve lesztek.” 
24. „Hagyd a tengert, akár a barázdákat (szétválasztva), mert ők azok a katonák, kik vízbe fúlnak.” 
25. Hány kertet és patakot hagytak hátra, 
26. És gabonatáblákat, nemes építményeket, 
27. Jólétet, ahol minden gyümölcsözött! 
28. Ekképpen léptettük ennek örökébe más népet! 
29. Nem ejtett utánuk könnyet sem az Ég, sem a Föld, és haladékot sem kaptak. 
30. Megmenekítettük Izrael fiait a magalázó Büntetéstől, 
31. A Fáraótól, aki dacolt a gőgösök között. 
32. És egykor Mi választottuk ki őket tudatosan a többi nép fölé, 
33. Megadtuk nekik a Jeleket, miben nyilvánvaló próbatétel volt. 
34. Mert bizony ezek (Quraish) mondják: 
35. „Nincs más, csak az első halálunk, és nem támasztatunk fel.” 
36. „Akkor hozzátok (vissza) atyáinkat, ha igazat szóltok!” 
37. Ők jobbak tán, vagy Tubba népe, és kik előttük voltak? Elpusztítottuk őket, mert gaztevők voltak. 
38. Nem játékból teremtettük meg az Egeket, a Földet és mi e kettő közt van. 
39. Nem másképp, csak az Igazzal teremtettük azokat, de legtöbbjük nem érti. 
40. Mert bizony a Szétválasztás Napja az ő idejük mind, – 
41. A Napon nem segíthet oltalmazó a védencén egyáltalán, és nem kapnak pártfogást, 
42. Kivéve az, kinek Allah megkegyelmezett, mert Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes. 
43. Mert bizony a Zaqqum fája 
44. Lesz étke a bűnösnek, – 
45. Akár az olvadt réz, forr bensőjükben. 
46. Mint a forró víz fortyogása, 
47. (Egy hang így szól): „Sújtsatok le rá, és vonszoljátok be a Pokol belsejébe!” 
48. „Majd zúdítsatok fejére Büntetésként forró vizet,” 
49. „Ízleld meg (ezt)! Tényleg te lettél volna a nagyszerű, a nemes?” 
50. „Mert bizony efelől volt nektek kétségetek!” 
51. Mert az Őrizkedők biztos helyen lesznek, 
52. A Kertekben és patakoknál, 
53. Selymet és brokátot öltenek egymással szemben, 
54. Ekképpen hát. Nagy szemű hurikkal tesszük őket párba, 
55. Mindenféle gyümölcsre hívnak ott biztonságban, 
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56. Nem ízlelik meg ott a halált, csak az első halált, és Ő megóvja őket a Pokol Büntetésétől, – 
57. Az Urad nemes lelkűsége által! Ez hát a hatalmas győzelem! 
58. Mert Mi megkönnyítettük ezt (a Koránt) a te nyelveden, hátha tán magukba szállnak. 
59. Várj ki, ők is kivárnak! 

 
 

45. Al-Dzsathiya – Megereszkedés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A Könyv kinyilatkoztatása Allahtól, a Nagyszerűtől, a Bölcstől való. 
3. Mert bizony az Egeken és a Földön vannak a Jelek a hívőknek. 
4. Teremtésetekben és a szerteszét szórt állatokban (a Földön) ott vannak a Jelek azoknak, kik bizonyosak. 
5. Az Éjjel és Nappal váltakozásában, a gondviselésben, mit Allah leküldött az Égből, majd életre kelti általa 

a Földet annak halála után, és a szelek szabályozásában vannak ott a Jelek azoknak, kik felérik. 
6. Ezek Allah Jelei, mit neked recitálunk az Igazzal. (Ennek elutasítása) után Allah milyen fejtegetésében és 

Jeleiben hisznek? 
7. Jaj, minden vétkes hazudozónak, 
8. Ki hallja Allah Áyáit, miket neki recitálnak, majd gőgős és kevély, mintha nem hallotta volna azokat. Vidd 

neki el a fájdalmas Büntetés hírét. 
9. Mikor tanul Áyáinkból valamit, azt mulatságnak veszi. Ezek ők, kiknek megalázó Büntetés jár. 

10. Előttük a Pokol. Nem segít rajtuk semmi, amit elnyertek, és azok sem, miket oltalmazókként követtek 
Allahon kívül. Övék a hatalmas Büntetés. 

11. Ez az (Igaz) Útmutatás. Kik megtagadják Uruk Áyáit, övék az utálatos fájdalmakkal teli Büntetés. 
12. Allah az, Ki hasznotokra rendelte a tengert, hogy a bárka fusson azon az Ő parancsolása által, s vágyjatok 

az Ő bőkezűségéből, hátha tán hálát adtok. 
13. Hasznotokra rendelt mindent, mi Tőle jövő az Egeken és Földön. Ebben vannak a Jelek azoknak, kik 

elgondolkodnak. 
14. Mondd azoknak, kik hisznek, hogy legyenek elnézők azokkal, kik (még) nem érzékelik Allah Napjait. Rajta 

(Allahon) áll, hogy mindenkinek viszonozza azt, mit elnyertek. 
15. Ki jót tesz, saját lelke javát szolgálja, de ki rosszat, az (lelke) ellen cselekszik. Majd Uratokhoz vezet 

visszautatok. 
16. Megadtuk Izrael gyermekeinek a Könyvet, a Bölcsességet, a Próféciát, gondviselést juttattunk nekik az 

üdvösökből, s kiváltságunkban részesítettük őket más népek felett. 
17. Megadtuk nekik a bizonyságokat (a hitvallás) dolgaiból. Nem különböztek össze, csak miután eljött 

hozzájuk a tudás, irigykedve egymás közt. Mert bizony Urad ítél közöttük a Feltámadás Napján abban, 
miben különböztek. 

18. Majd Mi megtettünk téged (ó, Mohammed) a törvényességre a (hitvallás) rendelése alapján, hát azt 
kövesd, és ne kövesd azok óhajait, kik nem tudnak. 

19. Nem veheted hasznukat Allah Színe előtt egyáltalán. Mert bizony a bűnösök egymás oltalmazói, de Allah 
az őrizkedők oltalmazója. 

20. Ezek a szemmel fogható nyilvánvalóságok az embereknek, Útmutatás és Kegyelem azoknak, kik 
bizonyosak. 

21. Vagy arra számítanak tán, kik elkövetik a gyarlóságot, hogy úgy bánunk velük, mint azokkal, kik hisznek, 
jókat cselekszenek, egyformán életükben és halálukban? Rosszul ítélnek. 

22. Allah az Igazzal teremtette meg az Egeket és a Földet, hogy minden lélek aszerint kapja viszonzását, amit 
elnyert, és ne érje őket méltánytalanság. 

23. Látod-e azt, ki saját vágyát teszi meg istenének? Allah erről tud, és hagyja őt tévelygésében. Pecsétet 
helyezett hallására, szívére, és homállyal fedte látását. Ki vezeti azután, hogy Allah (megvonta tőle az 
Útmutatást)? Hát nem szállnak magukba? 

24. Mondják: „Nincs más, csak az Evilági életünk. Meghalunk, de most élünk, és nem pusztít el minket más, 
mint az idő.” Nincs nekik efelől tudásuk. Mert bizony ők csak sejtenek. 
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25. Ha megnyilvánító Áyáinkat recitálják nekik, nincs más érvük, csak hogy mondják: „Hozzátok vissza 
atyáinkat, ha igazat szóltok!” 

26. Mondd: „Allah ad nektek életet, majd hoz rátok halált, majd összeterel titeket a Feltámadás Napján, 
miben semmi kétség.” De a legtöbb ember nem érti. 

27. Allahé Mindenhatósága az Egeknek, a Földnek és a Napnak, mikor beáll az Óra Ítélete. Ezen a Napon 
vesztenek a gyarlók. 

28. Minden népet megereszkedve látod. Minden szektát saját Feljegyzéséhez szólítanak. A Napon aszerint 
jár viszonzástok, amit tettetek. 

29. „Ez a mi Feljegyzésünk, ami rólatok szól az Igazzal. Mert Mi megörökítettük azt, mit tettetek.” 
30. Kik hittek, jókat cselekedtek, bevezeti őket Uruk az Ő kegyelmébe. Ez a nyilvánvaló győzelem. 
31. De kik tagadtak, (így szólnak hozzájuk): „Nem recitálták-e nektek Áyáinkat? De ti dacoltatok, és a bűnnek 

áldoztatok!” 
32. Mikor mondták, hogy Allah Ígérete Igaz, Az Óra eljövetelében semmi kétség, ti ezt mondtátok: „Nem 

tudjuk, mi az Óra. Mi úgy gondoljuk, hogy az sejtelem, és nincs abban bizonyosságunk.” 
33. Majd előtűnnek nekik rossztéteményeik, miket cselekedtek, és körbeöleli őket mindaz, miket 

megcsúfoltak. 
34. Mondva lesz: „Ma megfeledkezünk rólatok, ahogy ti is megfeledkeztetek e Napotok találkozójáról! 

Hajlékotok a Pokol, és nincs számotokra Pártfogó!” 
35. „Ez hát, miáltal Allah Áyáit mulatságnak vettétek, és elcsábított titeket az Evilági élet.” E Naptól nincs 

innen kiútjuk, és nem részesülhetnek kegyelemben. 
36. Dicsértessék Allah! Ura az Egeknek, Ura a Földnek, Ura a Világoknak! 
37. Övé az Egek és a Föld Dicsősége, Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 

 
 

46. Al-Ahqaf – Széldűnék 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ha. Mim. 
2. A Könyv kinyilatkoztatása Allahtól, a Nagyszerűtől, a Bölcstől. 
3. Nem teremtettük másképp az Egeket, a Földet, s mi e kettő közt van, csak az Igazzal, egy Kijelölt Ideig. 

Akik tagadnak, elfordulnak attól, amire figyelmeztetve vannak. 
4. Mondd: „Látjátok-e, mihez fohászkodtok Allahon kívül? Mutassátok nekem, mit teremtettek ezek a 

Földön, vagy van-e részük az Egekben? Hozzatok el egy ez előtti Könyvet vagy egy tudásfoszlányt arról, 
hogy igazat mondotok!” 

5. Ki tévelyedettebb annál, mint ki Allahon kívül fohászkodik olyanhoz, ki nem felel neki a Feltámadás 
Napjáig, és semmibe veszik fohászát? 

6. Ha összeterelik az embereket (a Feltámadás Napján), ellenségesek lesznek velük, és fohászaikat 
visszautasítják! 

7. Mikor bizonyságot tevő Áyáinkat recitálják nekik, ezt mondják a hitetlenek az Igazságra, ha az eljön 
hozzájuk: „Ez egy nyilvánvaló mágia!” 

8. Vagy azt mondják? „Kitalálta azt.” Mondd: „Ha kitaláltam volna, nem találnátok bennem egy Allahtól 
jövő (áldást) sem. Ő a Legjobb Tudója annak, mit terjesztetek! Ő elég Tanúnak köztem és köztetek. Ő a 
Nagyszerű, a Kegyelmes. 

9. Mondd: „Nem új keletű tanítással jövök a Próféták között, nem tudom, mi történik velem és veletek. 
Csak azt követem, mi nékem sugallott, nem vagyok más, mint egy nyilvánvaló figyelmeztető.” 

10. Mondd: „Látjátok-e, (ha ez a tanítás) Allahtól való, és ti megtagadjátok azt, majd egy tanú Izrael fiai közül 
igazolja hasonlóságát (a korábbi Könyvvel), és hisz benne, míg ti dacoltok (milyen igazságtalanok 
vagytok)? Mert bizony Allah nem vezeti a bűnösök népét.” 

11. A hitetlenek így szólnak azokhoz, kik hisznek: „Ha (ez az Üzenet) jó lenne, (egy ilyen ember) nem előzne 
meg ebben minket.” Miután nem ebből veszik az Útmutatást, így szólnak: „Ez egy régi koholmány!” 

12. Ezelőtt Mózes könyve volt az Iránymutató és Kegyelem. Ez a Könyv megerősíti (azt) Arab nyelven, hogy 
intse azokat, kik bűnösök, és hozza el örömhírét a jótét lelkeknek. 

13. Kik mondják: „A mi Urunk Allah!” Majd egyenesen kiállnak, nem kell félniük, s nem kell bánkódniuk. 
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14. Ezek a Kertek gazdái, mikben ők halhatatlanok, jutalmul azért, mit tettek. 
15. Elrendeltük az embernek a jótéteményt szüleivel. Fájdalmak közt hordta ki őt anyja, s fájdalmak közt 

szülte őt meg. Harminc hónap az elválasztás ideje a hordozása után. Mígnem eléri ereje teljét, betölti 
negyvenedik évét, és így szól: „Uram! Add, hogy hálát adhassak kegyedért, miben részesítettél engem, 
szüleimet, s hogy jót tehessek, miben megelégedsz. Tedd meg jóvá számomra utódaimat. Hozzád 
fordulok bűnbánattal, és én a Muszlimok (alávetettek) közt vagyok.” 

16. Ezek ők, kiktől elfogadjuk legszebb tetteiket, és túllépünk rossztéteményeiken. (Ők a) Kertek lakói közt 
lesznek, ami igaz ígéret, mit nekik tettünk. 

17. Ki így szól szüleihez: „Fúj, reátok! Azt ígéritek-e nekem, hogy fel leszek támasztva, mikor nemzedékek 
múltak el előttem (és egyik sem támadt fel)?” És ők (a szülők) Allahhoz fohászkodnak támaszért (és 
megfeddik a fiút): „Jaj, neked! Legyen hited! Allah ígérete Igaz!” De ő így szól: „Ez nem más, mint az 
elődök meséje!” 

18. Ezek ők, Dzsinnek és emberek, kiken beteljesedett az ítélet az előttük letűnt nemzedékek közt. Ők mind 
elvesznek. 

19. Mindenkinek fokozat (jár) aszerint, mit tettek, hogy (Allah méltóképpen) megfizethesse cselekedeteiket, 
és ne érje őket méltánytalanság. 

20. A Napon tűznek lesznek kitéve azok, kik tagadnak (és így szólnak hozzájuk): „Elherdáltátok az üdvös 
dolgokat, miket élvezhettetek Evilági életetekben, de Ma gyalázatos Büntetés osztályrészetek azért, mit 
tettetek a Földön Igaztalanul, és azért, mert áthágtátok a korlátokat.” 

21. Említsd meg (Hudot,) Aád fivérét, mikor figyelmeztette népét a széldűnékre, de voltak figyelmeztetők 
előtte és utána is: „Ne imádkozzatok máshoz, mint Allahhoz. Féltelek titeket a Hatalmas Nap 
Büntetésétől.” 

22. Mondták: „Azért jöttél tán, hogy elfordíts minket isteneinktől? Akkor hozd ránk (a sorscsapást), amit 
ígérsz, ha igazat szólsz!” 

23. Mondta: „Annak (a sorscsapásnak) tudása Allahnál van. Én azt hirdetem ki nektek, amire küldettem, de 
én titeket tudatlan népnek látlak!” 

24. Mikor látták (a Büntetést) felhő alakjában, amint völgyeik felé közeledik, így szóltak: „Ez a felhő esőt ad 
nekünk!” „Mi több, ez a (sorscsapás), mit sürgettetek! Szél, miben ott a fájdalmas Büntetés!” 

25. „Mindent lerombol Ura parancsolása által!” Reggelre nem lehetett mást látni, mint házaik (romjait). 
Ekképpen adunk viszonzást a bűnösöknek! 

26. Mi úgy felruháztuk őket hatalommal, ahogy titeket (Quraish) nem ruháztunk fel. Megtettük nekik a 
hallást, látást és a szíveket, de nem segített rajtuk hallásuk, sem látásuk, sem szívük egyáltalán, mikor 
megtagadták Allah Jeleit. Körbeölelte őket mindaz, mit megcsúfoltak. 

27. Elpusztítottuk körülöttetek a településeket, és értésre adtuk az Áyákat, hátha tán visszatértek (Hozzánk). 
28. Miért nem fogták pártjukat azok, kikhez Allahon kívül imádkoztak, és áldozatot mutattak be nekik 

istenekként? Mi több! Azok tévelygésben hagyták őket. Ez volt koholmányuk, mit kitaláltak. 
29. Mikor hozzád irányítottunk párat a Dzsinnek közül, azok meghallották a Koránt. Mikor hallgatták, így 

szóltak: „Figyeljétek csöndben!” Mikor véget ért (a recitálás), figyelmeztetőkként fordultak vissza 
népükhöz. 

30. Mondták: „Ó, népünk! Olyan Könyvet hallottunk, ami Mózes után nyilatkoztatott ki, megerősítve 
mindazt, ami előtte volt, Útmutatást adva az Igazra és az Egyenes Ösvényre.” 

31. „Ó, népünk! Válaszoljatok az Allahhoz hívó (Próféta) szavára, higgyetek neki. Ő (Allah) meg fogja 
bocsájtani nektek vétkeiteket, és megóv titeket a fájdalmas Büntetéstől.” 

32. „Aki nem ad választ az Allahra hívónak, nem tarthatja vissza (Allah tervét) a Földön, és nincs számára 
Rajta kívül Pártfogó. Ezek nyilvánvaló tévelygésben vannak.” 

33. Vagy nem látják tán, hogy Allah az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet, nem merült ki azok 
teremtésében, és képes életre kelteni a holtat? Mert bizony Neki Hatalma van Mindenek Felett. 

34. A Napon tűznek lesznek kitéve a hitetlenek (és ezt kérdezik tőlük): „Hát nem ez az Igazság?” Mondják: 
„De igen, ó, Urunk!” (Majd mondják nekik): „Ízleljétek meg a Büntetést, miáltal tagadtatok!” 

35. Hát tarts ki állhatatosan, ahogy kitartottak a rendíthetetlenek legjobbjai a Próféták közül, és ne siettesd 
nekik (a Büntetést). A Napon majd meglátják azt, mi ígérve lett nekik (és úgy fog tűnni), mintha nem 
időztek volna többet, csak egy órát egy napból. (A te dolgod) az Üzenet hirdetése. Elpusztul-e más, mint 
a züllöttek népe? 
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47. Mohammed – Mohammed 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Kik tagadnak, és akadályoznak Allah Útján, tetteiket (Allah) tévútra tereli. 
2. Kik hisznek, jókat cselekszenek, és hiszik, hogy mi kinyilatkoztatott Mohammednek, az Uruktól jövő Igaz, 

(azoknak) Ő leveszi róluk rossztéteményeiket, és javít helyzetükön. 
3. Ez hát, mivel kik tagadnak, a hiábavalóságot követik, míg azok, kik hisznek, az Uruktól jövő Igazat követik. 

Ekképpen veti fel Allah az embereknek példáikat. 
4. Ha találkoztok a hitetlenekkel (harcban), sújtsatok le nyakaikra, míg felül nem kerekedtek rajtuk. 

Kötözzétek meg (őket) szorosan. Ezután (elérkezett az idő) a nemes lelkűségre vagy váltságdíj 
kiszabására, míg a háború terhe le nem csillapszik. Ekképpen (rendeli el nektek): ha Allah akarta volna, 
elégtételt vett volna tőlük, de (Ő hagy küzdeni), hogy próbára tegyen titeket egymással. Kiket Allah útján 
megöltek, tetteik soha nem vesznek el. 

5. Vezetni fogja őket, és javít helyzetükön, 
6. Bevezeti őket a Kertbe, mit már megismertetett velük. 
7. Ó, kik hisznek! Ha Allah pártfogói vagytok, Ő pártotokat fogja, és megszilárdítja lábaitokat. 
8. Kik tagadják (Allahot), sorscsapás sújtja őket, és (Allah) tévelygésbe viszi tetteiket. 
9. Ez hát, mert ők gyűlölik, mit Allah kinyilatkozott, ezért Ő meddővé teszi tetteiket. 

10. Nem a Földön járnak-e, és látják, mi lett beteljesedése azoknak, kik előttük voltak? Allah veszedelmet 
hozott rájuk, és a hitetlenekre hasonló sors vár. 

11. Ez hát, mert Allah Oltalmazója azoknak, kik hisznek, és a hitetleneknek nincs oltalmazójuk. 
12. Mert bizony Allah bevezeti azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. 

Kik tagadnak, élvezkednek (az Evilágon) és esznek, ahogy a jószág eszik, hát Pokol tüze az ő hajlékuk. 
13. Hány település volt erősebb, mint városod, mely elűzött téged, és Mi elpusztítottuk azokat (bűneik 

miatt)? Nem volt senki, ki pártjukat fogta volna. 
14. Az, ki Ura tiszta bizonyságával bír, olyan-e, mint kinek megszépíttettek rossztéteményei, és saját vágyait 

követi? 
15. A Kert példája, amit az őrizkedőknek ígértek: Benne folyók, miknek vize érintetlen, folyók tejből, miknek 

íze nem változik, folyók borból, mik zamatosak az azt ivóknak, és folyók pergetett mézből. Benne lesz ott 
minden gyümölcsből és Uruk kegyelméből. (Lehet-e ilyen áldást) összehasonlítani azzal, ki mindörökkön 
a Pokol tüzén ég, hol forró vízzel csillapítják szomjukat, mi szétszaggatja beleiket? 

16. Köztük ki hallgat rád addig, míg ki nem jönnek tőled, és így szólnak azokhoz, kikhez már eljött a Tudás: 
„Mit is mondott az imént?” Ezek ők, kiknek Allah megpecsételte szíveiket, és kik saját vágyaikat kergetik. 

17. Kik viszont jó irányt vesznek, gyarapítja őket Útmutatással, és megerősíti őrizkedésüket. 
18. Várnak-e másra, mint az Órára, hogy eljöjjön nekik váratlanul? Ennek előjele már eljött, de ha rájuk tör 

(valóban), mire lesz jó figyelmeztetésük? 
19. Tudd, hogy nincs más Isten, csak Allah. Kérj bűnbocsánatot vétkeidért, s kérd ezt a hívő férfiaknak és 

asszonyoknak is. Allah tudja, merre mozogtok, és hol van nyugvóhelyetek. 
20. Kik hisznek, így szólnak: „Miért nem nyilatkoztatik ki Szúra (nekünk)?” De ha egy elrendelést adó Szúra 

kinyilatkoztatik, miben említést nyer a harc, láthatod azokat, kiknek szívében betegség honol, hogy oly 
tekintetet vetnek rád, mint akinek látását a halál elhomályosította. De méltóbb számukra, – 

21. Az engedelmesség és az illő szó. S ha az ügy elrendeltetett, jobb számukra, ha Allahhoz igazak. 
22. Azon vagytok-e, ha hatalmat kaptok, hogy rontsatok a Földön, és megszakítsátok vérkapcsolataitokat? 
23. Ezek ők, kiket Allah átokkal sújtott, megsüketítette őket, és megvakította látásukat. 
24. Hát nem törekszenek megismerni a Koránt, vagy tán szíveik zár alatt vannak? 
25. Kik hitehagyottakként fordítanak hátat, miután megnyilvánult nekik az Útmutatás, a Sátán csalja el őket 

hamis reményekkel. 
26. Ez hát, mivel azt mondták azoknak, kik gyűlölték, mit Allah kinyilatkoztatott: „Engedelmeskedni fogunk 

nektek néhány dologban.” De Allah ismeri titkaikat. 
27. Hogy lesz akkor, ha az Angyalok eljönnek lelkeikért (halálukkor), és arcukat, hátukat csapdossák? 
28. Ez hát, mert ők azt követték, mi Allahot haragra gerjeszti, és iszonyodtak attól, hogy az Ő kedvében 

járjanak. 
29. Vagy tán arra számítottak azok, kiknek szívében betegség honol, hogy Allah nem hozza elő gyűlöletüket? 
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30. Ha akartuk volna, megmutattuk volna neked őket, és megismerhetted volna azokat jegyeikről. De te 
bizonyosan felismered őket beszédük hangzásáról. Allah ismeri tetteiteket. 

31. Próbára teszünk titeket, míg meg nem tudjuk, kik a kemény küzdők köztetek, az állhatatosak, és 
kipróbáljuk híreiteket (vérmérsékleteteket). 

32. Kik tagadnak, akadályoznak Allah útján, szembeszegülnek a Prófétával, miután megnyilvánult nekik az 
Útmutatás, nem ártanak Allahnak semmit, és Ő romba dönti tetteiket. 

33. Ó, kik hisznek! Engedelmeskedjetek Allahnak, engedelmeskedjetek a Prófétának, és ne tegyétek 
hiábavalóvá cselekedeteiteket! 

34. Mert bizony kik tagadnak, akadályoznak Allah útján, majd hitetlenségben halnak meg, Allah sohasem 
bocsájt meg nekik. 

35. Hát ne bátortalanodjatok el, mikor békére szólíttok, mert ti vagytok felül, Allah veletek van, és Ő 
sohasem hagyja elveszni jótéteményeiteket. 

36. Az Evilági élet csupán játék, mulatság. Ha hisztek és őrizkedtek, Ő megadja nektek béreteket, és nem 
kéri, hogy (feladjátok) vagyonotokat. 

37. Ha azt kérné tőletek, és erőltetné, ti kapzsi módon visszatartanátok, és rossz érzéseket hozna elő. 
38. Lám! Ti vagytok azok, kiket arra hívnak, hogy áldozzatok Allah útján. Köztetek az, ki fösvény, s ki fösvény, 

az lelke ellen fukarkodik. Allah a Gazdag, ti szegények vagytok. Ha elfordultok, egy másik néppel vált fel 
titeket, akik nem olyanok lesznek, mint ti! 

 
 

48. Al-Fath – Győzelem 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mert bizony megnyitottuk neked az utat a valóságos győzelem felé, 
2. Hogy Allah megbocsájtsa neked múlt és jövőbéli vétkeidet. Betejesíti rajtad kegyét, és vezet az Egyenes 

Ösvényen. 
3. Pártodat fogja Allah, nagyszerű támogatással. 
4. Ő az, Ki lebocsátotta a megnyugvást a hívők szíveibe, hogy gyarapodjanak hitükben hitükön felül –  Allahé 

az Egek és Föld serege, Allah a Mindentudó, a Bölcs, – 
5. Hogy bevezethesse a hívő férfiakat és nőket a Kertekbe, mik alatt folyók futnak, ott ők halhatatlanok, s 

levegye róluk rossztéteményeiket. Ez Allah Színe előtt a hatalmas győzelem, – 
6. Hogy megbüntesse a képmutató férfiakat, nőket, bálványimádó férfiakat, nőket és az Allahról rosszat 

feltételezőket. Bezárul körülöttük a gonosz köre, és Allah haragja ül rajtuk. Az Ő átka száll rájuk, és 
előkészítette számukra a Poklot, mi gyötrelmes végzet. 

7. Allahé az Egek és a Föld serege, Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
8. Mi tanúnak, az örömhír hordozójának és figyelmeztetőnek küldtünk el téged, – 
9. Hogy higgyetek (ó, emberek) Allahban, az Ő Prófétájában, támogassátok, becsüljétek Őt, és zengjétek 

dicséretét reggel és este. 
10. Kik hűséget fogadnak neked, Allahnak fogadnak hűséget. Allah Keze az ő kezeik felett van. Ki megszegi 

fogadalmát, az saját lelke ellen szegi meg. Ki hűen állja az egyezséget, mit Allahhal kötött, annak Ő 
hatalmas bért ad. 

11. Így szólnak a hátramaradt sivatagi Arabok: „Elfoglal minket nyájunk (vagyonunk), családunk, kérj 
számunkra bűnbocsánatot!” Azt mondják nyelveikkel, ami nincs a szívükben. Mondd: „Kinek van 
hatalma arra, hogy (közbenjárjon) nektek Allahnál valamit is, ha Ő ártani akar nektek, vagy használni 
akar nektek?” Mi több! Allah Értesült arról, mit tesztek. 

12. „Azt hittétek, hogy a Próféta és a hívők soha nem fognak visszatérni családjaikhoz. Ez okozott örömöt 
szíveiteknek. Gonosz gondolatot tápláltatok magatokban, és hitványakká lettetek.” 

13. Ki nem hisz Allahban, az Ő Prófétájában, hát Mi előkészítettük a hitetleneknek a Perzselő tüzet! 
14. Allahé az Egek és a Föld Mindenhatósága, annak bocsájt meg, akinek Ő akar, és azt bünteti, kit Ő akar. 

Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
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15. A hátramaradottak így szólnak majd, mikor kivonultok, hogy összeszedjétek a hadizsákmányt: 
„Engedjétek, hogy követhessünk titeket.” Azt szeretnék, ha megváltoztathatnák Allah rendelését. 
Mondd: „Nem követhettek minket ekképpen. Allah ezt már korábban elrendelte.” Majd azt mondják: 
„Ti irigylitek azt tőlünk!” Mi több! Nem fognak fel abból, csak keveset. 

16. Mondd a hátramaradt sivatagi Araboknak: „Harcba lesztek szólítva olyanokkal, kik féktelenek a 
küzdelemben. Megküzdötök-e velük, vagy megadjátok magatokat? Ha engedelmeskedtek, Allah szép 
bért ad nektek, de ha hátat fordíttok, ahogy azelőtt hátat fordítottatok, Ő fájdalmas szenvedéssel büntet 
titeket.” 

17. Nem érheti szemrehányás a vakot, sem a bénát, sem a beteget (ha nem csatlakozik a háborúba), de 
engedelmes Allahnak, az Ő Prófétájának. (Allah) bevezeti őt a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. De ki 
hátat fordít, azt Ő fájdalmas szenvedéssel bünteti. 

18. Allah megelégedettsége volt a hívőkön, mikor hűséget fogadtak neked a fa alatt. Ő tudta mi volt a 
szívükben, megnyugvást bocsátott rájuk, és gyors győzelemmel örvendeztette meg őket. 

19. Sok nyereséget tehetnek magukévá, és Allah a Nagyszerű, a Bölcs. 
20. Allah megígérte nektek a sok hasznot, miket magatokévá tehettek, és Ő felgyorsította nektek ezeket. 

Visszatartotta rólatok az emberek kezét, hogy az legyen Áya a hívők számára, és az Egyenes Ösvényre 
vezethessen titeket. 

21. Egy másik (haszon), mi nem a ti hatalmatokban áll, de Allah körbeöleli azt, és Allah Minden dolgok Felett 
Hatalommal Bír. 

22. Ha a hitetlenek harcolnak veletek, bizonyosan hátat fordítanak, majd nem lelnek oltalmazót, sem 
pártfogót. 

23. (Ez hát) Allah Szunnája (Útja), mi működött azelőtt (a múltban), és nem találsz Allah Szunnájában 
változást. 

24. Ő az, Ki visszatartotta kezeiket rólatok és kezeiteket róluk Mekka közepén, miután győzelemre vitt 
titeket felettük. Allah Látója annak, mit tesztek. 

25. Ők azok, kik tagadtak, akadályoztak titeket a Sérthetetlen Szentély (elérésében), és visszatartották az 
áldozati állatokat, hogy elérhessenek az (áldozati) helyekre. Ha ott lettek volna hívő férfiak, hívő nők, 
kiket nem ismertetek, letapostátok volna őket, és a ti lelketeken száradna sérelmük, anélkül, hogy 
tudtátok volna. (Allah megengedte volna nektek, hogy továbbmenjetek, de Ő visszatartotta kezeiteket), 
hogy azt vezesse be az Ő kegyelmébe, akit Ő akar. Ha meg lehetett volna őket különböztetni, bizonyos, 
hogy Mi fájdalmas büntetést mértünk volna azokra, kik tagadnak. 

26. Mikor a hitetlenek szívében fellobbant a forró indulat, ami a tudatlanság forró indulata volt, Allah 
megnyugvást bocsátott az Ő Prófétájára, a hívőkre, és kötelezte őket az őrizkedés parancsára, amire ők 
érdemesültebbek voltak. Allah minden dologról tud. 

27. Allah beteljesítette az Ő Prófétájának látomását az Igazzal, hogy betérjenek a Sérthetetlen Szentélybe, 
ha Allah is akarja, békességben, fejüket leborotválva, hajukat levágva, félelem nélkül. Ő tudta azt, mit ti 
nem tudtatok, és ezen túl is megtette nektek a gyors győzelmet. 

28. Ő az, Ki elküldte Prófétáját az Útmutatással, az Igaz Hitvallással, hogy azt hirdesse minden más hitvallás 
felett. Allah elegendő Tanúnak. 

29. Mohammed, Allah Prófétája. Akik vele vannak, erősek a hitetlenek felett és könyörületesek egymás közt. 
Láthatod őket térdepelve, leborulva, vágyva Allah kiváltságát és megelégedését. Jegyeik arcaikon vannak 
a leborulások nyomaitól. Ez az ő példájuk a Tórában és példájuk az Evangéliumban: akár a mag, mi szárba 
szökell, majd megerősödik. Majd megvastagszik, és saját szárán megáll, (megtöltve) a szántóvető (szívét) 
csodálattal. És ez gyűlölettel tölti el a hitetleneket. Allah megígérte a megbocsájtást és a hatalmas bért 
azoknak, kik hisznek, jókat cselekszenek. 

 
 

49. Al-Hudzsrat – Lakosztályok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, kik hisznek! Ne tolakodjatok Allah és az Ő Prófétája elé, és őrizkedjetek Allahtól. Mert bizony Allah a 

Meghalló, a Mindentudó. 
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2. Ó, kik hisznek! Ne emeljétek hangotokat a Próféta hangja fölé, és ne hangoskodjatok vele beszéd közben, 
mint ahogy egymás közt hangoskodtok, nehogy tetteitek hiábavalókká legyenek, és ti nem is érzékelitek. 

3. Kik visszafogják hangjukat Allah Prófétájánál, ezek ők, kiknek szívét Allah vizsgának tette ki őrizkedésből. 
Megbocsájtás jár nekik és hatalmas bér. 

4. Kik a hátsó lakosztályok mögül kiáltanak hozzád, legtöbbjük nem fogja fel. 
5. Ha türelemmel lennének, míg kijössz hozzájuk, jobb lenne nekik, és Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes, 
6. Ó, kik hisznek! Ha züllött életű hoz nektek híreket, bizonyosodjatok meg felőle, nehogy ártsatok vele 

valakinek tudatlanul, majd megbánjátok azt, mit tettetek. 
7. Tudjátok meg, hogy köztetek van Allah Prófétája. Ha ő engedelmeskedne nektek sok dologban, biztos, 

hogy balszerencse érne titeket. De megszerettette veletek a hitet, és feldíszítette azt szíveitekben. 
Meggyűlöltette veletek a hitetlenséget, a züllöttséget, az engedetlenséget. Ezek ők, kik helyes irányban 
haladnak, – 

8. Kiváltságképpen és Kegyként Allahtól. Allah Bölcs veletek. 
9. Ha két hívő tábor harcba keveredik, tegyetek békét közöttük. De ha egyikük irigy, kapzsi vággyal veti 

magát a másikra, küzdjétek le azt, amelyik törvényt szeg, míg vissza nem tér Allah elrendelésébe. Ha 
visszatért, teremtsetek békét köztük Igazsággal, Méltányossággal, mert bizony Allah szereti a 
méltányosakat. 

10. Mert bizony a hívők testvérek. Teremtsetek békét testvéreitek között, és őrizkedjetek Allahtól, hátha 
tán kegyelmet nyertek. 

11. Ó, kik hisznek! Ne tegye egyik társaság se nevetségessé a másikat. Lehet, hogy ők (a másikak) jobbak 
náluk. Asszonyok se (nevessék ki) az asszonyokat. Lehet, hogy jobbak azok (kiken nevetnek). Ne 
becsméreljétek egymást, és ne sértegessétek egymást gúnynevekkel. Becstelen a züllött név a hit után. 
Kik nem fogadnak bűnbánatot, azok (valóban) bűnösök. 

12. Ó, kik hisznek! Kerüljetek el mindenféle gyanúsítgatást. Mert bizony néhány gyanú vétek. Ne 
kémkedjetek, és ne terjesszétek egymás rosszhírét. Vagy tán egyikőtök holt testvére húsát szeretné 
enni? Ez gyűlöletes lenne nektek. Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah a Megenyhülő, a Kegyelmes. 

13. Ó, emberek! Megteremtettünk titeket az (egy pár) férfiból és nőből. Megtettünk benneteket népekké 
és törzsekké, hogy megismerjétek egymást. Mert bizony a legnemesebb köztetek Allah Színe előtt az, ki 
a legőrizkedőbb. Allah a Mindentudó, az Értesült. 

14. Az sivatagi Arabok így szólnak: „Hiszünk.” Mondd: „Ti nem hisztek, de mondjátok (csak), hogy: alávetjük 
magunkat Allah akaratának.” Mert még nem tért be a hit szívetekbe. Ha engedelmeskedtek Allahnak és 
az Ő Prófétájának, Ő nem fogja lekicsinyíteni tetteiteket egyáltalán. Mert bizony Allah a Megbocsájtó, a 
Kegyelmes. 

15. Azok a hívők, kik hisznek Allahban, az Ő Prófétájában, majd nem kételkednek, de küzdenek vagyonukkal 
és életükkel Allah Útján. Ezek ők, az Igazak. 

16. Mondd: „Tán ti akarjátok kitanítani Allahot hitvallásotokról? Allah tud mindent, mi az Egeken és a Földön 
van, Allah mindenek Tudója.” 

17. Éreztetik veled, hogy miattad vették fel az Iszlámot. Mondd: „Nem nekem tesztek szívességet 
Iszlámotokkal. Mi több! Allah tesz nektek szívességet azzal, hogy elvezet titeket a hitre, ha igazak 
vagytok.” 

18. Mert bizony Allah Ismeri az Egek és a Föld titkait. Allah Látója annak, mit tesztek. 
 
 

50. Qaf – Qaf 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Qaf. A Dicsőséges Koránra (te vagy Allah Prófétája). 
2. Mi több! Csodálkoztak, hogy figyelmeztető jött közülük. A hitetlenek így szólnak: „Ez furcsa dolog!” 
3. „Ha meghalunk és por leszünk (életre kelünk újból?). Ez a visszatérés távol van (attól, hogy értsük).” 
4. Mi tudjuk, mennyit nyel el belőlük a Föld, de Nálunk van a Megőrző Feljegyzés. 
5. Mi több! Meghazudtolják az Igazat, mikor az eljön hozzájuk, s ők zavarodottak lettek dolgaikban. 
6. Nem néznek tán fel az Égre felettük? Hogy építettük meg és díszítettük fel azt minden rés nélkül? 
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7. A Földet kiterítettük, majd szilárd Hegyvonulatokat vetettünk rá, és előhoztunk azon minden pompás 
párból, – 

8. Látványként, emlékeztetőként minden (Allahhoz) forduló szolgálónak. 
9. Lebocsátottunk áldásként az Égből a vizet, majd előhoztuk általa a kerteket és az aratni való gabonát, 

10. A magasba törő pálmafákat, miknek gyümölcsfüzérei sorokba rendezettek, – 
11. Gondviselésként a szolgálóknak, majd életet vittünk általa a holt tájra. Ekképpen hát a Feltámadás. 
12. Meghazudtolták (a Túlvilágot) előttük népei Noénak, Rass Lakóinak és Thamudnak. 
13. Aádnak, Fáraónak és Lót fivéreinek, 
14. Az Erdő Lakói, Tubba népe, mind meghazudtolták a Prófétákat, és beteljesült (rajtuk) az Ígéret. 
15. Tán annyira kimerített Bennünket az első Teremtés, hogy ők kétségekkel fogadnak egy új teremtést? 
16. Megteremtettük az embert, és tudjuk, mit súg-búg neki egója, mert Mi közelebb vagyunk hozzá, mint 

nyakán az ér. 
17. Mikor két (őrangyal), kiket arra küldtek le, hogy (tetteit) felmérjék, ők jobbjára és baljára ülnek. 
18. Nem szól egy szót sem, hanem vele van az őrszem, ki készen áll (hogy jegyzeteljen). 
19. A halál kábulata elhozza az Igazságot (szemei elé): „Ez volt hát az, mit kerültél!” 
20. Megfúvatnak a fanfárok, ez hát a Beígért Nap. 
21. Minden lélekkel egy felvezető (Angyal) jön el, s egy (másik), ki tanú. 
22. (Mondva lesz): „Semmibe vetted ezt, de most mi levettük rólad lepledet, és éles lesz látásod ezen a 

Napon!” 
23. Társa így szól: „Ez az (ő Feljegyzése) nálam készen áll!” 
24. (Az ítélet szerint): „Vessetek a Pokolra minden makacs Tagadót!” – 
25. „Ki megtiltotta a jót, korlátokat hágott át és kételkedett,” 
26. „Ki Allahhal más istent tett meg. Vessétek hát szigorú bűnhődésre.” 
27. Társa így szól: „Urunk! Nem én bírtam rá arra, hogy áthágja a korlátokat, hanem ő (maga) volt messzi 

tévelygésben.” 
28. Mondja (az Úr): „Ne vitatkozzatok Színem előtt: Én már azelőtt elküldtem hozzátok a Figyelmeztetést.” 
29. „Nem változik meg Előttem a Szó, és nem érheti méltánytalanság Részemről a szolgálókat.” 
30. A Napon az mondjuk a Pokolnak: „Megteltél?” Így szól: „Van még több is?” 
31. A Kertek az őrizkedők közelébe kerülnek, nincs többé távolság. 
32. (Mondva lesz): „Ez az, mi ígérve van nektek, minden (Allahhoz) bűnbánattal fordulónak, ki betartotta 

(Törvényét),” 
33. „Ki félte (Allahot), a Kegyelmest észrevétlen, és szívét odaadással (Felé) hozta el,” 
34. „Térjetek be Békével, ez az Örökkévalóság Napja!” 
35. Ott nekik az jár, amit csak akarnak, és Színünk előtt még ennél is több. 
36. Hány nemzedéket pusztítottunk el előttük (bűneik miatt), akik erősebbek voltak náluk hatalomban? 

Majd vándoroltak a Földön. Volt-e hely, hova menekülhettek volna? 
37. Mert bizony ebben van az Üzenet annak, kinek van szíve értésre, vagy megnyitja hallását, és tanúsítja 

(az Igazat). 
38. Megteremtettük az Egeket, a Földet, s mi e kettő közt van hat nap alatt, és nem vett erőt Rajtunk 

kimerültség. 
39. Viseld türelemmel azt, mit mondanak, zengd Urad dicséretét, mielőtt a Nap felkel, és Naplemente előtt. 
40. Az éjből (is) zengd dicséretét, és tégy így a leborulások után (is). 
41. Hallgass a Napon, mikor szólít a Hívó egy közeli helyről, – 
42. A Napon, mikor meghallják a Robajt az Igazzal. Ez a Feltámadás Napja. 
43. Mert Mi vagyunk, Kik életre keltenek, elmulasztanak, és Hozzánk vezet a Vég, – 
44. A Napon lehasad (az emberekről) a Föld, hogy meggyorsítsa (kijövetelüket). Ez lesz az összegyülekezés, 

ami Nekünk könnyű. 
45. Mi vagyunk Legjobb Tudói annak, mit mondanak, és te ne légy megfélemlítőjük. Intsd a Koránnal azt, ki 

fél Ígéretemtől! 
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51. Adh-Dariyat – Rostáló szelek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A (szelek), mik messze szétszórnak, 
2. Azok, mik nehéz terhet hordoznak, 
3. Mik futnak könnyedén, 
4. S mik parancsra elosztók, – 
5. Amit nektek ígérnek, bizony igaz. 
6. Mert az Ítélet bekövetkezik. 
7. Az Ég a sok pályával, 
8. Ti bizony eltérő tant (vallotok), 
9. Mik megtévesztőek azért, hogy az (Igazságtól) tévelygésbe vigyenek. 

10. Jaj, a találgatóknak, – 
11. Kik össze vannak zavarodva a fejetlenségben. 
12. Kérdezik? „Mikor lesz a Végítélet Napja?” 
13. A Napon ők a Pokol Tüzén lesznek próbára téve! 
14. „Ízleljétek meg próbatételeteket! Ez az, mit annak idején siettettetek!” 
15. Mert bizony az őrizkedők a Kertekben és patakok közt vannak, 
16. Azt veszik magukhoz, mit Uruk ad nekik, mert ők azelőtt jótét lelkek voltak. 
17. Az éjből csak keveset töltöttek szendergéssel, 
18. Virradatkor bűnbocsánatért könyörögtek, 
19. Vagyonukban jussa volt a kéregetőnek és annak, ki nem kérhetett, 
20. A Földön vannak az Áyák azoknak, kik bizonyosak, 
21. És önmagatokban, hát nem látjátok? 
22. Az Égben van gondviselésetek, mi ígérve van nektek. 
23. Az Ég és Föld Urára! Ez bizony az Igazság, amint arról beszélgettetek. 
24. Elért-e hozzád Ábrahám megbecsült vendégeinek története? 
25. Mikor betértek hozzá, és mondták: „Békesség!” Mondta: „Békesség (és azt gondolta), ezek szokatlan 

emberek.” 
26. Családjához fordult, majd egy hízott borjúval tért meg, 
27. Eléjük helyezte, és mondta: „Hát nem esztek, tán?” 
28. (Mikor nem ettek), rettegés fogta el tőlük, és így szóltak: „Ne félj!” És elhozták neki az örömhírt a tudással 

megáldott gyermekéről. 
29. Asszonya (hangosan) nevetett, arcát csapkodta, és így szólt: „Meddő öregasszony!” 
30. Mondták: „Ekképpen szólt Urad, és Ő a Bölcs, a Mindentudó.” 
31. (Ábrahám) így szólt: „Mi járatban vagytok, ó, Küldöttek?” 
32. Mondták: „Bűnösök népéhez küldtek minket,” – 
33. „Hogy rájuk hozzuk a kénköves esőt,” 
34. „Mit Urad Színe előtt jelöltek ki a törvényszegőknek.” 
35. Majd kivezettük onnan a benne élő hívőket, 
36. De nem találtunk benne, csak egy Igaz Muszlim házat, 
37. Egy jelet hagytunk ott azoknak, kik félnek a Fájdalmas Büntetéstől. 
38. Mózesben (volt a másik Jel): mikor elküldtük őt a Fáraóhoz a megnyilvánító hatalommal. 
39. De ő (a Fáraó) elfordult a főembereivel és így szólt: „Mágus vagy megszállott!” 
40. És Mi vettük őt, az ő katonáit, bevetettük őket a tengerbe, és ő lett a vádlott. 
41. Aád (népében egy másik Jel volt): Lám! Mikor rájuk küldtük a romboló szeleket, 
42. Nem hagyott meg semmit, bármivel is szálltak vele szembe, s csak törmelékek maradtak utánuk. 
43. Thamudban (volt egy másik Jel). Mikor mondva volt nékik: „Élvezkedjetek egy ideig!” 
44. De ők dacoltak Uruk parancsolásával. Lesújtott rájuk a (földindulás) mennydörgése, és ők csak nézték. 
45. Nem tudtak lábra állni, és nem segíthettek magukon. 
46. Noé népe előttük, szintén züllött nép voltak. 
47. Jártassággal építettük meg az Égboltot, majd Mi voltunk, Kik kiterjesztették azt. 
48. Kiterítettük a Földet, és mily gyönyörűség, ahogy azt kitakartuk! 
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49. Mindenből párokat teremtettünk, hátha tán magatokba szálltok. 
50. Siessetek Allahhoz! Én a ti figyelmeztetőtök vagyok Tőle, ki világossá teszi (az Igét). 
51. Ne tegyetek meg Allahhal más istent. Én a ti figyelmeztetetőtök vagyok Tőle, ki világossá teszi (az Igét). 
52. Ekképpen hát. Nem jött Próféta azokhoz, kik előttük voltak, csak hogy mondják rá: „Mágus vagy 

megszállott!” 
53. Ezt hagyták tán egymásnak örökül? Mi több! Ők zsarnoki nép voltak! 
54. Fordulj el tőlük, nem rád hull a vád. 
55. Tanítsd (az Üzenetet), mert a tanítás használ a hívőknek. 
56. Nem teremtettem a Dzsinneket és az embereket másra, csak hogy Engem szolgáljanak, 
57. Nem akarok tőlük gondviselést, és nem akarom, hogy etessenek. 
58. Mert bizony Allah! Nála van (minden) gondviselés. Ő Ura a Megtörhetetlen Erőnek. 
59. Kik gonosztevők, bűneikért épp annyi jár, mint ami társaiknak jár (akik előttük voltak), hát ne siettessetek 

Engem! 
60. Jaj, a hitetleneknek e Napjukon, mi nékik ígért! 

 
 

52. At-Túr – Hegy 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A (kinyilatkoztatások) Hegye, 
2. Sorokba rendezett Írás (elrendelés) 
3. A kiterített tekercsen, 
4. Az időt álló Ház, 
5. A magasba emelt Boltozat, 
6. A fodrokkal teli Óceán – 
7. Mert bizony Urad Büntetése bekövetkezik, – 
8. Nincs, ki azt elháríthatná, – 
9. A Napon az Égbolt megbolydul félelmében. 

10. Tovatűnnek a Hegyek. 
11. Jaj, az ezen a Napon az (Igazságot) meghazudtolóknak, – 
12. Kik a felszínen játszadoznak. 
13. (Kiket) a Napon a Pokol tüzére szólítanak menthetetlenül. 
14. (Mondva lesz): „Ez a Pokol Tüze, mit ti tagadtatok!” 
15. „Ámítás-e ez, vagy tán nem látjátok?” 
16. „Perzselődjetek azon. Egyre megy, hogy tűritek-e vagy nem tűritek, aszerint kaptok viszonzást, mit 

tettetek.” 
17. Mert bizony az őrizkedők Kertekben lesznek, hol Kegyekben dúskálnak, – 
18. Örvendeznek azáltal, mit Uruk adott nekik, s megóvja őket Uruk a Pokol Büntetésétől. 
19. (Mondva lesz nekik): „Egyetek és igyatok épülésetekre azáltal, mit tettetek.” 
20. Elheverve az ágyakon sorokba rendezetten, Mi lenyűgöző szemű hurikkal szedjük őket párokba. 
21. Kik hisznek, és utódaik is követik őket hitben, felzárkóztatjuk hozzájuk utódaikat. Nem tartunk vissza 

semmit tetteik (gyümölcseiből). Minden ember azt nyeri el, minek záloga nála van. 
22. Olyan gyümölcsöt és húst nyújtunk nekik, amilyet csak vágynak. 
23. (Kézről kézre) adogatják a serlegeket, hol nem lesz ledérség és botlás. 
24. (Szolgálatukra kijelölt) ifjak járnak körbe köztük visszafogottan, akár a gyöngyök. 
25. Egymást megelőzve érdeklődnek egymás iránt. 
26. Így szólnak: „Azelőtt családunk körében gondterheltek voltunk.” 
27. „De Allah kegyes volt hozzánk, és megóvott minket a lobbanékonyság Büntetésétől.” 
28. „Azelőtt fohászkodtunk Hozzá, mert Ő a Jótékony, a Kegyelmes!” 
29. Hirdess hát, hisz nem vagy te Urad kegye által jövendőmondó, sem bolond. 
30. Vagy így szólnak tán: „Költő! Várjuk, hogy az idő sorscsapása sújtson le rá!” 
31. Mondd: „Várjatok, én is veletek várok!” 
32. Vagy tán álmaik parancsolják nekik ezt, vagy tán ők a zsarnokok népe? 
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33. Vagy mondják: „Te találtad ki (az Üzenetet)?” Mi több! Ők nem hisznek! 
34. Hozzanak el egy ilyen mondást, ha igazat beszélnek! 
35. Vagy tán a semmiből teremtették őket, vagy ők tán a teremtők? 
36. Vagy tán ők teremtették az Egeket és a Földet? Mi több! Nincs (semmi) bizonyosságuk. 
37. Vagy tán velük van Urad Tárháza, és ők azok kik (mindent) vezérelnek? 
38. Vagy tán van egy létrájuk, amire (ha felmásznak az Égig), kihallgatják (annak titkait)? Álljon elő hát 

hallgatózójuk a nyílt bizonyságokkal. 
39. Vagy tán Neki lányai vannak, és tietek a fiak? 
40. Vagy tán fizetséget kérsz tőlük (ó, Mohammed), és őket adósság terheli? – 
41. Vagy tán náluk van a Láthatatlan (tudása), és ők azt leírják? 
42. Vagy tán cselt akarnak szőni (ellened)? Hiszen azok, kik tagadnak, ők a cselszövők! 
43. Vagy tán van nekik Allahon kívül egy másik istenük? Legyen Dicső Allah attól, mit Hozzá társítanak! 
44. Ha egy foszlányt látnának az Égből leesni, így szólnának: „Egy rakás felhő!” 
45. Hagyd őket magukra, míg szembetalálkoznak Napjukkal, mikor eszméletüket vesztik, – 
46. A Napon cselszövésük nem használ nekik semmit, és nem lesznek pártfogoltak. 
47. Mert bizony akik bűnbe esnek, egy másik büntetés is vár rájuk ezen kívül, de legtöbbjük nem tudja. 
48. Várd ki türelmesen Urad ítéletét, mert te (ó, Mohammed) a szemünkben vagy, hát zengd Urad 

dicséretét, mikor indulni készülsz, 
49. Az éjszaka egy részén is dicsérd Őt, és akkor is, ha (hajnalban) kihunynak a csillagok. 

 
 

53. An-Nadzsm – Csillag 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A csillag, ha letűnik, – 
2. Társatok nem tévelyedett el, s félre sincs vezetve. 
3. Nem mond ő (semmit) (saját) vágyairól. 
4. Mert bizony ez csupán egy sugallat, mi kisugallott felé, 
5. Őt egy Hatalmas Erő tanította, 
6. Bölcsességgel megáldva tűnt elő, 
7. Mikor a látóhatár legmagasabb fokán állt, 
8. Majd egyre közelebb és közelebb ért, 
9. Két nyíllövésnyire volt, vagy még közelebb, 

10. Így sugallotta (Allah) szolgálójának azt, mit sugallott. 
11. Nem hazudtolta meg (a Próféta) szíve azt, mit látott, 
12. Vitába szálltok-e vele abban, amit látott? 
13. Hiszen látta őt egy másik leereszkedéskor is, 
14. A lótuszfánál, mi után már nem vezet út, 
15. A Kertek Hajlékának közelében, 
16. Mikor a lótuszfa homályba burkolózott, 
17. Tekintete nem tért ki, és nem is vesztette szem elől! 
18. Mert ő Ura Jelei közül a Legnagyobbat látta! 
19. Láttátok-e Látot és Uzzát, 
20. És egy másik (istenséget), Manatot? 
21. Tán nektek jár a hím és Neki a női nem? 
22. Ez a felosztás, bizony a legigazságtalanabb! 
23. Ezek csak nevek, miket ti és atyáitok adtatok, mikkel Allah nem bocsátott le (semmiféle) hatalmat. Mert 

bizony ők csak a sejtést és lelkeik vágyát követik még akkor is, ha már eljött hozzájuk Uruktól az 
Útmutatás! 

24. Vagy tán az emberé lesz mindaz, amire vágyik? 
25. De hiszen Allahé a Vég és a Kezdet! 
26. Hány Angyalnak az Egeken és a Földön nem használ semmit közbenjárása, kivéve miután Allah 

engedélyezi annak, kinek Ő akarja, és elfogadja őt. 
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27. Kik nem hisznek a Túlvilágban, adnak női neveket az Angyaloknak. 
28. Nincs ebben nekik tudásuk. Csak a sejtést követik, márpedig a sejtés nem használ az Igaz ellenében 

semmit. 
29. Ezért kerüld el azt, ki elfordul Üzenetünktől, és nem akar mást, csak az Evilági életet. 
30. Ez minden, ami eléri őket a tudásból. Mert bizony Urad a Legjobb Tudója annak, ki tévelyedett le az Ő 

Útjáról, és Ő a Legjobb Tudója, ki halad az Útmutatás szerint. 
31. Allahé minden, mi az Egeken és Földön van. Viszonozza osztályrészét azoknak, kik gaztevők azáltal, mit 

tesznek. A jócselekedetűeknek legszebb tettük szerint ad viszonzást. 
32. Kik elkerülik a főbenjáró bűnöket, a ledérséget, csak kis botlásokba (esnek), Urad Megbocsájtása 

széleskörű. Ő a ti Legjobb Ismerőtök, hiszen Ő alkotott meg titeket a Földből, és ti magzatok voltatok 
anyáitok méhében. Nem kell hát magatokat bizonygatni, Ő a Legjobb Ismerője annak, ki őrizkedik. 

33. Látod-e azt, ki hátrafordul, 
34. Ad egy keveset, de megkeményedik (szíve)? 
35. Nála tán a Láthatatlan tudása, amit ő lát? 
36. Vagy tán nem értesült arról, mi Mózes Könyveiben van? – 
37. És Ábrahámról, ki hűen ellátta (küldetését)? – 
38. Hogy nem terhelhető a teher hordója más terhével, 
39. Hogy nem jár az embernek más, csak miért töri magát, 
40. Hogy igyekezetének (gyümölcsét) meg fogja látni, 
41. Majd viszonzása a leghűbb viszonzás lesz, 
42. Hogy Uradnál van a Végső Cél, 
43. Ő az, Ki megnevettet és megríkat, 
44. Ő az, Ki elmulaszt és életet ad, 
45. Ő az, Ki párokban teremtett, hímet és nőstényt, 
46. Az élet cseppjéből, mi beágyazódik, 
47. Mert Rá vár a Második Teremtés (Feltámadás), 
48. Mert Ő az, Ki gazdaggá és elégedetté tesz, 
49. Ő az, Ki a Szíriusz Ura, 
50. Ő az, Ki elpusztította az előd Aád (népét), 
51. És Thamud (népe) sem maradhatott, 
52. Előttük Noé népe, kik még elkárhozottabbak és zsarnokibbak voltak, 
53. És Ő vészt hozott a Rommá Lett Városokra (Szodomára és Gomorára). 
54. Beborította azokat azzal, mivel beborította. 
55. Hát Urad mely kegyét vitatod (ó, ember)? 
56. Ez egy Figyelmeztető, az előd Figyelmeztetők sorából! 
57. Egyre közeledik, minek közelednie kell, 
58. Allahon kívül nincs, Ki azt visszatartsa. 
59. És ti ezen az elbeszélésen csodálkoztok? 
60. Nevettek, és nem sírtok, – 
61. Hiábavalóságokban vesztek el? 
62. Hát boruljatok le Allahnak, és szolgáljátok (Őt)! 

 
 

54. Al-Qamar – Hold 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Az Óra közeledik, és meghasad a Hold. 
2. Ha egy Jelet látnak, elfordulnak, és mondják: „Múló mágia.” 
3. Meghazudtolják (a figyelmeztetést), és vágyaikat követik, de minden dolognak ideje van. 
4. Már eljöttek hozzájuk a hírek, mikben ott az elrettentő tanulság, 
5. Kiforrt bölcsesség, de nem használ nekik a figyelmeztető (szava). 
6. Fordulj el hát tőlük (ó, Mohammed). A Napon, a Hívó gyötrelmes dologra szólítja (őket). 
7. Leszegett tekinteteikkel jönnek majd elő sírjaikból, akár a rajzó sáskák, 
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8. Igyekeznek, szemeiket a Hívóra szegezik, s így szólnak a hitetlenek: „Viszontagságos Nap ez!” 
9. Meghazudtolta előttük Noé népe (Küldöttüket): meghazudtolták szolgálónkat, és mondták: 

„Megszállott!” És kivetették. 
10. Majd Urát szólította: „Felülkerekedtek rajtam, hát fogd pártomat!” 
11. És Mi megnyitottuk az Ég kapuit a kiáradó vízzel. 
12. A Földön patakokat fakasztottunk, és a vizek összetalálkoztak az elrendelt mértékben. 
13. És Mi azon hordoztuk őt, ami széles deszkákból készült, mit pálmarosttal tömített, 
14. Mi (vigyázó) Szemünk előtt siklik, viszonzásképpen annak, ki tagadott! 
15. És Mi meghagytuk azt Jelként (minden időknek), van hát, ki magába száll? 
16. Mily (szörnyű) volt Büntetésem és Figyelmeztetésem? 
17. Mert Mi megkönnyítettük a Koránt az emlékezésre, van hát, ki magába száll? 
18. Meghazudtolta Aád (népe az Igazat). Mily (szörnyű) volt Büntetésem és Figyelmeztetésem? 
19. Tomboló szelet küldtünk rájuk a Múló Veszedelem Napján, 
20. S elsöpörte az embereket, mintha pálmatörzsek lettek volna, miket gyökerestül tépett ki. 
21. Mily (szörnyű) volt Büntetésem és Figyelmeztetésem! 
22. Mert Mi megkönnyítettük a Koránt az emlékezésre, van hát, ki magába száll? 
23. Meghazudtolta Thamud (népe) a Figyelmeztetőket. 
24. Így szóltak: „Egy magunk közül való magányos embert kövessünk tán? Akkor mi tévelyedettek és 

bolondok lennénk!” 
25. „(Csak) neki adatott meg az Üzenet mindahányunk közül? Mi több! Ő egy szemenszedett hazudozó!” 
26. Holnap majd megtudják, ki a szemenszedett hazudozó! 
27. Elküldtük hozzájuk a tevetehenet, próbatétel gyanánt. Figyeld őket (ó, Szalih), és légy türelmes! 
28. Hirdesd ki nekik: a vizet meg kell, hogy osszák maguk között. Mindnek joga, hogy annyit igyon, amennyi 

(megfelelő adagban) jár. 
29. De hívták társukat, ki kardot rántott, és lebénította (a tevetehenet). 
30. Mily (szörnyű) volt Büntetésem és Figyelmeztetésem! 
31. Egyetlen Földindulást küldtünk rájuk, és olyanokká lettek, akár a tarló, mit marhák tapostak le a 

karámban. 
32. Mert Mi megkönnyítettük a Koránt az emlékezésre, van hát, ki magába száll? 
33. Meghazudtolta Lót népe a Figyelmeztetőjét. 
34. Szélorkánt küldtünk rájuk kőzáporral (mik elpusztították őket), kivéve Lót háza népét, kiket virradatkor 

megmenekítettünk, – 
35. Tőlünk jövő kegyként. Ekképpen juttatunk viszonzást annak, ki hálát ad. 
36. És (Lót) figyelmeztette őket Megtorlásunkra, de ők vitatták a figyelmeztetést. 
37. Ők megkörnyékezték vendégeit, de Mi megvakítottuk szemeiket. (S ők ezt hallották): „Hát ízleljétek meg 

Haragom és Figyelmeztetésem!” 
38. Korán reggel maradandó Büntetés sújtott le rájuk. 
39. „Ízleljétek meg Haragom és Figyelmeztetésem!” 
40. Mert Mi megkönnyítettük a Koránt az emlékezésre, van hát, ki magába száll? 
41. Eljöttek a Fáraó népéhez a Figyelmeztetők. 
42. Meghazudtolták (az emberek) az összes Jelünket, és Mi a Nagyszerű, a Minden Képesség Birtokosának 

Büntetésével sújtottunk le rájuk. 
43. A ti hitetlenjeitek (ó, Quraish), jobbak- e, mint azok? Vagy tán fel vagytok mentve a Szent Könyvek alól? 
44. Vagy tán ezt mondják: „Mi egy csapat vagyunk, és megvédjük magunkat”? 
45. Nemsoká alulmarad sokaságuk, és hátukat fordítják. 
46. Mi több! Az Óra (Végítélet) lesz beígért idejük (elégtételre). S ez az Óra lesz a legkomorabb és 

legkeserűbb. 
47. Mert bizony a bűnösök tévelyedettek és bolondok. 
48. A Napon arcaikon vonszolják őket a Pokol tüzére (és ezt hallják): „Ízleljétek meg a Pokol érintését!” 
49. Mert Mi minden dolgot mértékkel teremtettünk. 
50. Parancsolásunk nem más, mint egyetlen (mozdulat), akár a szempillantás. 
51. Elpusztítottuk az ilyen bandáitokat a múltban, hát nem szálltok magatokba? 
52. Minden, mit cselekedtek, a (Tettek) Könyvébe van foglalva, 
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53. Hol minden kicsi és nagy sorokba rendezett. 
54. Mert bizony az őrizkedők a Kertek és Folyók közepette, 
55. Az Igazak Gyülekezetében vannak, a Mindenható Fenség Színe előtt. 

 
 

55. Ar-Rahman – Kegyelmes 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. (Allah) a Kegyelmes! 
2. Ki megtanította a Koránt. 
3. Megteremtette az embert, 
4. Megtanította őt a közlésre. 
5. A Nap és a Hold kiszámított pályán haladnak, 
6. A növények és fák leborulnak. 
7. Az Égboltot magasba emelte, és beállította az Egyensúlyt (Igazságot), 
8. Hogy ti ne borítsátok föl az egyensúlyt. 
9. Mérjétek ki a súlyt méltányosan, és ne rövidítsétek meg a mértéket. 

10. S Ő a Földet teremtményeinek kitárta, 
11. Rajta gyümölcs, datolyapálma, miken füzérek, 
12. A gabonaszem, annak zöld növénye, s az illatok, 
13. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
14. Megteremtette az embert a törékeny agyagból, akár a fazekas, 
15. És megteremtette a Dzsinneket a tűz velejéből, 
16. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
17. Ura a két Keletnek, és Ura a két Nyugatnak, 
18. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
19. Szabadon hagyja a két víztömeget, s azok találkoznak, 
20. Köztük a határ, mit nem hágnak át. 
21. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
22. Belőlük ered a gyöngy és a korall, 
23. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
24. Az Ő hajói bontanak vitorlát a tengeren, akár a zászlók, 
25. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
26. Minden, ami a Földön van, elpusztul, 
27. De Urad Orcája Méltósággal és Nemességgel megmarad, 
28. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
29. Őt keresi minden, mi az Egeken és Földön van, és Ő minden nap (új színben) ragyog! 
30. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
31. Elrendezünk titeket nemsoká, ó, két Világ! 
32. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
33. Ó, Dzsinnek és emberek tábora! Ha képesek vagytok áthatolni az Egek és Föld határain, hát tegyétek, de 

nem hatolhattok át, csak ha erre hatalmatok van! 
34. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
35. Rátok lesz küldve (ó, ti két gonosz) a tűz lángcsóvája és fojtó füstje, majd nem lesz, ki megvédjen, 
36. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
37. Mikor meghasad az Ég, és vörössé lesz, akár a balzsam, 
38. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
39. Ezen a Napon nem kérdezik bűnéről az embert és a Dzsinnt. 
40. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
41. Meg lehet majd ismerni a bűnösöket jegyeikről, kiket üstökeiknél és lábaiknál fogva fognak megragadni. 
42. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
43. Ez a Pokol, mit meghazudtoltak a bűnösök, 
44. Közte és a forró, bugyogó víz közt keringenek! 
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45. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
46. Ki fél Urának Színétől (az Égi Ítélőszék előtt), arra két Kert vár, – 
47. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
48. Mindenféle jókkal, – 
49. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
50. Bennük patakok csörgedeznek, 
51. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
52. Bennük mindenféle gyümölcsből két pár lesz. 
53. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
54. Szőnyegeken heverésznek, mik brokáttal lesznek bélelve, s a két Kert gyümölcsei innen közel esnek. 
55. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
56. Amott szemérmes tekintetű (szüzek várnak rájuk), kiket nem érintett előttük sem ember, sem Dzsinn. 
57. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? – 
58. Mintha rubintok és korallok lennének. 
59. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
60. Hát nem Jó a Jónak viszonzása? 
61. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
62. És e kettőn kívül van még két Kert, – 
63. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? – 
64. Mély zöld e kettő mind. 
65. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
66. Bennük két bővizű patak fakad, 
67. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
68. Bennük gyümölcsök, datolyapálma és gránátalma, 
69. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
70. Bennük a Jók (társasága) és a gyönyörök, – 
71. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? – 
72. Visszafogott tekintetű hurik (várnak) a sátrakban, – 
73. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? – 
74. Nem érintette őket előttük se ember, se Dzsinn, – 
75. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? – 
76. Zöld vánkosokon és pazar szőnyegeken heverésznek. 
77. Hát Uratok mely kegyét hazudtoljátok meg? 
78. Legyen Dicső Urad neve, Ki a Méltóság és Nemesség Birtokosa. 

 
 

56. Al-Waqia – Az eset 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor (elkerülhetetlenül) bekövetkezik az eset, 
2. Akkor nem hazudtolja meg senki bekövetkezését. 
3. (Sokaknak) lesújtó, (sokaknak) felemelő lesz, 
4. Mikor a Föld belereng rengve, 
5. A Hegyek őrleménnyé zúzódnak, 
6. S azok szerteszórt por lesznek, 
7. Ti háromfelé lesztek osztva. 
8. A Jobb Kéz Gazdái; mi lesz a Jobb Kéz Gazdáival? 
9. A Bal Kéz Gazdái; mi lesz a Bal Kéz Gazdáival? 

10. A legelsők (Hitben) lesznek a legelsők (a Túlvilágon), 
11. Ők lesznek a legközelebb (Allahhoz), 
12. A Gyönyörök Kertjeiben, 
13. Páran az elődök közül, 
14. És néhányan az utódok közül. 
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15. A (drágakövekkel) kirakott fekhelyeken lesznek, 
16. Egymással szemben heverésznek azokon. 
17. Fáradhatatlan ifjak köröznek közöttük, 
18. Kupákkal, kelyhekkel, serlegekkel, friss forrásvízzel (töltve), 
19. Nem sajog tőle fejük, s mámorosak sem lesznek, 
20. Gyümölcsökből, amit csak választanak, 
21. Szárnyasok húsából, amit csak megkívánnak. 
22. Hurik, nagy, tiszta szemekkel, – 
23. Akár a megbújt gyöngyszemek. 
24. Viszonzásul azért, mit tettek (az életben). 
25. Nem hallanak ott hiábavalót, sem illetlen szót, – 
26. Csak a szót: „Békesség! Békesség!” 
27. A Jobb Kéz Gazdái; mi lesz a Jobb Kéz Gazdáival? 
28. A tövistelen lótuszfák tövében (lesznek), 
29. Fürtöktől roskadó Talh fák közt, – 
30. Hosszúra nyúlt árnyákban, 
31. Folyton folyó víz mentén, 
32. Hol rengeteg a gyümölcs. 
33. Minek (érése) sosem szakad meg, és sosem tiltott (szedése), 
34. Magasba emelt Trónokon, 
35. Úgy alkottuk meg (Társaságukat), ahogy azt kell. 
36. Megtettük őket érintetlen szüzeknek, – 
37. Szép természetűeknek, egyívásúaknak, – 
38. A Jobb Kéz Gazdáinak. 
39. Párnak az elődök közül, 
40. Párnak a későbbiek közül. 
41. A Bal Kéz Gazdái; mi lesz a Bal Kéz Gazdáival? 
42. Robajló Tűz Hevében és Forrongó Vízben, 
43. Fekete Füst árnyékában, 
44. Nem lesz ott semmi, ami frissítést adna, vagy elégedetté tenne, 
45. Ők voltak, kik azelőtt fényűzésben éltek, 
46. És makacsul nagy bűnökbe estek! 
47. Egykor így szóltak: „Ha meghalunk, por és csontok leszünk, tényleg feltámasztanak minket? – 
48. Vagy előd atyáinkat?” 
49. Mondd (ó, Mohammed): „Elődök és későbbiek,” 
50. „Össze lesznek gyűjtve a jól ismert Nap találkozójára.” 
51. „Majd ti, ó, eltévelyedettek, meghazudtolók!” – 
52. „Enni fogtok a Zaqqum Fájáról.” 
53. „Meg fogjátok azzal tölteni hasatokat,” 
54. „Forró Vizet fogtok ráinni,” 
55. „Úgy fogjátok inni, mint a kiszomjazott teve!” 
56. „Ez lesz üdvözlésük a Viszonzás Napján!” 
57. Mi teremtettünk meg titeket, hát miért nem valljátok meg az Igazat? 
58. Látjátok-e (az emberi magot), mit kivettek magatokból? – 
59. Ti teremtitek azt meg, vagy Mi vagyunk a Teremtők? 
60. Elrendeltük köztetek a halált, és Mi nem vágunk elébe, 
61. Hogy megváltoztassuk alakjaitokat, és újra formáljunk titeket, amit nem tudtok. 
62. Bizonyára tudtok az első teremtésről, hát miért nem szálltok magatokba? 
63. Látjátok-e a magot, mit elvettek? 
64. Ti teszitek azt termővé, vagy Mi vagyunk a Termővé Tevők? 
65. Ha akarnánk, száraz porrá őrölnénk azt, és ti csak ámulva bámulnátok, 
66. (Mondván), „Mi eladósodtunk,” – 
67. „Mi több! Mi el vagyunk tiltva (saját munkánk gyümölcsétől).” 
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68. Látjátok-e a vizet, mit isztok? 
69. Ti bocsátottátok-e le azt, vagy Mi voltunk a Lebocsátók? 
70. Ha akarnánk, sóssá tennénk azt, hát miért nem adtok hálát? 
71. Látjátok-e a tüzet, mit meggyújtotok? 
72. Ti neveltétek annak fáját, vagy Mi voltunk, Kik nevelték? 
73. Megtettük azt (munkánk) emlékéül és kényelem nyújtására az ott lakóknak. 
74. Zengd Urad nevét, a Magasztost! 
75. Esküre hívok a Csillagok állására, – 
76. Bár tudnátok, hogy ez milyen hatalmas eskü, – 
77. Hogy ez a Legnemesebb Korán, 
78. Mi jól őrzött a Könyvben, 
79. Ne érintse azt meg más, csak ki tiszta, 
80. Kinyilatkoztatás a Világok Urától. 
81. Ez az az Üzenet, mit könnyűszerrel vesztek? 
82. Tán abból van a ti gondviselésetek, hogy meghazudtoljátok azt? 
83. Akkor miért nem (avatkoztok közbe), mikor (a haldokló lelke) feljön a torkán? – 
84. És akkor ti csak néztek, – 
85. Mi közelebb vagyunk hozzá, mint ti, de ti azt nem látjátok, – 
86. Ha tényleg mentességet élveztek az elszámolás alól, hát miért nem – 
87. Hívjátok vissza a lelket, ha igazat szóltok? 
88. És ha ő az Allahhoz Közeliekhez tartozik, 
89. (Jár neki) a Nyugalom, Megelégedettség és a Gyönyörök Kertje. 
90. Ha a Jobb Kéz Társaságába való, 
91. (Ez lesz üdvözlésük): „Békesség neked”, a Jobb Kéz Társaságától. 
92. És ha ő a meghazudtolók, az eltévelyedettek közül való, 
93. Üdvözlik őt a Forró Vízben. 
94. Perzselődik a Pokol Tüzén. 
95. Mert bizony ez a Bizonyos Igazság. 
96. Zengd hát Urad nevét, a Hatalmast. 

 
 

57. Al-Hadid – Vas 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Zengje Allah dicséretét minden az Egeken és a Földön, mert Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
2. Övé az Egek és a Föld Mindenhatósága. Ő az, Ki életre kelt, elmulaszt, Ki mindenre Képes. 
3. Ő az Első, a Végső, a Külszín, a Belbecs, és Ő a Mindentudó. 
4. Ő az, Ki megteremtette az Egeket, a Földet hat nap alatt, majd elhelyezkedett a Trónon. Tudja, mi 

húzódik meg a Földben, és mi jön onnan elő, mi száll le az Égből, és mi megy fel oda. Ő veletek van, 
bármerre is vagytok. Allah Látója annak, mit tesztek. 

5. Övé az Egek és a Föld Mindenhatósága. Allahhoz térnek meg a dolgok. 
6. Beolvasztja az Éjt a Nappalba, és beolvasztja a Nappalt az Éjbe. Tudója annak, amit a keblek rejtenek. 
7. Higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, áldozzatok abból, minek Ő titeket örökébe léptetett. Kik 

közületek hisznek és áldoznak, nékik nagy bér jár. 
8. Mi van veletek, hogy nem hisztek Allahban, míg a Próféta arra hív, hogy higgyetek Uratokban? Mert 

bizony ő egyezséget kötött veletek, ha hívők vagytok. 
9. Ő az, Ki leküldi szolgálójára az Áyákat bizonyságul, hogy kivezessen titeket a sötétségből a világosságba. 

Mert Allah Irgalmas és Kegyelmes felétek. 
10. Mi van veletek, hogy nem áldoztok Allah útjára? Allahé az Egek és a Föld öröksége. Nem egyenlő köztetek 

az, ki áldozott azelőtt a győzelemre, és harcolt (azokkal, kik később tették). Azok fokozata magasabb, 
mint akik később áldoztak és harcoltak. De Allah mindnek szép (viszonzást) ígért. Allah értesült arról, mit 
tesztek. 

11. Ki az, ki Allahnak szép hitelt ad? Ő megsokszorozza azt neki, és övé a nemes bér. 
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12. A Napon látod a hívő férfiakat és hívő asszonyokat, ahogy világosságuk betölt (mindent) maguk előtt és 
jobbjukon. (Üdvözlésük ez lesz): „Örvendjetek híreteknek Ezen a Napon! Kertek, mik alatt folyók futnak, 
miben örökkön lesztek, ez hát a hatalmas győzelem!” 

13. Egy Napon a képmutató férfiak és képmutató nők így szólnak a hívőkhöz: „Várjatok meg minket! (Hadd) 
gyújtsunk magunknak (fényt) világosságotokból.” Mondva lesz: „Térjetek vissza, és keressetek 
világosságot (magatoknak, ahol akartok)!” Fal emelkedik kettőjük közé egy kapuval. Mögötte, belül a 
Megbocsájtás, a Felszínén, kívül Büntetés vár. 

14. (Kívülről) szólítják őket: „Hát nem együtt voltunk?” Válaszolnak: „De igen! De ti kísértésbe vittétek 
önmagatokat, kivártatok, kétkedtetek, és vágyaitok megtévesztettek titeket, míg Allah parancsolása el 
nem jött. Megtévesztett titeket Allahra vonatkozóan az ámítás hatalma.” 

15. „Ezen a Napon nem válthatjátok meg magatokat sem ti, sem azok, kik tagadták Allahot.” Hajlékotok a 
Pokol, ez az, mi titeket befogad, s ott gyötrelmes vég vár. 

16. Nem jött-e el az Idő a hívőknek, hogy szívük megalázkodjék Allah említésére, és arra, mi az Igazból 
kinyilatkoztatott? Ne legyenek olyanok, mint akinek azelőtt megadatott az Írás, majd hosszú korok 
múltak el felettük, és szívük megkeményedett. Sokan közülük züllöttek. 

17. Tudjátok meg, hogy Allah életre kelti a Földet annak halála után! Mi már kinyilvánítottuk nektek az 
Áyákat, hátha tán felfogjátok. 

18. Az adományt adó férfiak és nők Allahnak szép hitelt adnak, amit Ő megsokszoroz nekik. Nemes bér 
jutalmuk. 

19. Kik hisznek Allahban és Prófétáiban, ők Uruk Színe előtt az Őszinték és a Tanúságtevők. Meg lesz 
viszonzásuk és világosságuk. Kik tagadnak, és meghazudtolják Áyáinkat, ők a Pokol gazdái. 

20. Tudjátok meg, hogy az Evilági élet csupán játék, szórakozás, tündöklés, kérkedés köztetek, és versengés 
vagyonban, gyermekekben. Ez olyan, mint az eső, minek (gyorsan előbújó) növényei lenyűgözik a 
szántóvetőt, de ha jön a szárazság, látod elsárgulni azt, majd porladó kóró lesz. A Túlvilágon szigorú 
büntetés jár (az azt érdemlőknek), és Allahtól jövő Megbocsájtás, megelégítés (az azt érdemlőknek). Az 
Evilág csupán az ámítás hatalmának megtévesztése. 

21. Versengjetek a megbocsájtás (keresésében) Uratoktól, és a Kertért, minek szélessége akár az Ég és Föld, 
s mi azoknak készíttetett elő, kik hisznek Allahban és az Ő Prófétájában. Ez Urad kiváltságából való, miből 
annak ad, kinek Ő akar. Allahé a Hatalmas kiváltság. 

22. Nem sújthat le csapás úgy a Földön, sem lelkeitekben, hogy arról ne lenne előbb egy feljegyzett 
határozat, mit beteljesítünk. Ez Allahnak könnyen megy. 

23. Hát ne essetek kétségbe azért, mi történt veletek, és ne is örvendjetek azon, mit Allah ad nektek, mert 
Allah nem szereti a hencegő dicsekvőket, – 

24. Kik fösvények, az embereknek is elrendelik a fösvénységet. Ki Allahtól elfordul, hát Allah nem szorul 
senkire, s Ő az, Ki Dicsőítésre Érdemes. 

25. Mi elküldtük Prófétáinkat a bizonyságokkal, és lebocsátottuk velük a Könyvet, a Mérleget, hogy az 
emberek juttassák (általuk) érvényre az Igazságosságot. Lebocsátottuk a vasat, ami a harc (eszköze), de 
más hasznot is ad az embereknek, hogy Allah megtudja a Láthatatlanban, ki van az Ő és Prófétái pártján. 
Mert bizony Allah az Erő Birtokosa, a Nagyszerű. 

26. Elküldtük Noét és Ábrahámot, utódaikból Próféciát, Kinyilatkoztatásokat alapoztunk meg. Köztük 
néhányan jó úton haladtak, de sokan voltak köztük züllöttek. 

27. Majd nyomdokaikba állítottuk küldötteinket, elküldtük Jézust, Mária fiát, megadtuk neki az 
Evangéliumot és az Irgalmat, Megbocsájtást ültettünk azoknak szíveibe, kik követték őt. A 
szerzetességet, mit ők találtak ki, nem Mi írtuk elő számukra. (Mi) csak Allah megelégítését (írtuk elő), 
de ők ennek nem tettek eleget Igaz gondossággal. Megadtuk bérüket közülük azoknak, kik hittek, de 
sokan közülük züllöttek lettek. 

28. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, higgyetek az Ő Prófétájában, és Ő duplán megadja részeteket az Ő 
kegyelméből. Megteszi nektek a világosságot, amerre mentek, és megbocsájt nektek. Allah a 
Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

29. Az Írás népének tudnia kell, hogy nincs semmi hatalmuk Allah Kiváltsága fölött. Mert bizony a Kiváltság 
Allah kezében van, és annak juttat abból, kinek Ő akar. Allah a Hatalmas Kiváltság Birtokosa. 
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58. Al-Mudzsadila – Vitázó asszony 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Hallotta Allah annak az asszonynak szavát, aki vitába száll veled férjéről, és baját Allah elé tárja. Allah 

hallja érveléseteket, mert bizony Allah a Meghalló, a Látó. 
2. Kik feleségeiktől Zihar módon válnak (anyjuknak szólítják őket), azok nem lehetnek anyjuk. Mert bizony 

csak azok lehetnek anyáik, kik megszülték őket. Ők ekkor gonosz és hamis szót szólnak: Allah a Bűnök 
eltörlője, a Megbocsájtó. 

3. Kik Zihar módon válnak asszonyaiktól, majd visszakoznak attól, mit mondtak, szabadítsanak fel egy 
rabszolgát, mielőtt megérintik egymást. Ekképpen legyen ez intés számotokra. Allah Értesült arról, mit 
tesztek. 

4. Aki nem talál, az böjtöljön két egymást követő hónapon át, mielőtt megérintik egymást. Ki erre nem 
képes, adjon enni hatvan szegénynek. Ekképpen hát, hogy mutassátok hiteteket Allahban és az Ő 
Prófétájában. Ezek Allah korlátai. A hitetlenekre fájdalmas szenvedés vár. 

5. Kik ellenszegülnek Allahnak, az Ő Prófétájának, porba lesznek alázva, ahogy azok aláztattak meg, kik 
előttük voltak. Mert Mi lebocsátottuk az Áyákat bizonyságul. A hitetlenekre megalázó Büntetés vár. 

6. A Napon mindnyájukat feltámasztja Allah, és kihirdeti nekik azt, mit tettek. Allah számba vette (azok 
értékeit), még ha ők meg is feledkeztek róla. Mert bizony Allah Mindenre Tanú. 

7. Nem látod-e, hogy Allah tudja, mi van az Egeken és a Földön? Nincs olyan titkos összejövetel három 
(ember) között, ahol ne Ő lenne a negyedik. Se öt között, ahol ne Ő lenne a hatodik. (Lehetnek) akár 
többen, akár kevesebben ennél, de Ő mindig velük van, bárhol is legyenek. Majd a Feltámadás Napján 
kihirdeti nekik azt, mit tettek. Mert bizony Allah Mindenről Tud. 

8. Nem látod-e azokat, kiknek megtiltották a titkos összejöveteleket, majd visszatérnek ahhoz, amit 
megtiltottak nekik? Gonoszsággal, ellenségeskedéssel teli titkos tanácsot ülnek, és megtagadják az 
engedelmességet a Prófétának. Ha eljönnek hozzád, úgy köszöntenek, ahogy Allah nem köszönt téged. 
Így szólnak magukban: „Miért nem büntet meg minket Allah azért, amit mondunk?” Számítsanak a 
Pokolra. Ott perzselődnek majd, és gyötrelmes véget érnek. 

9. Ó, kik hisznek! Ha titkos tanácsot ültök, ne tegyétek azt gonoszsággal, ellenségeskedéssel, és ne 
tagadjátok meg az engedelmességet a Prófétának. Hanem üljetek tanácsot illően és őrizkedéssel. 
Őrizkedjetek Allahtól, Akihez majd összeterelnek titeket. 

10. A titkos összejövetelek a Sátántól valók, hogy bánatot ültessenek azokba, kik hisznek, de nem árthatnak 
nekik semmit, kivéve Allah engedelmével. Mert Allahra hagyatkoznak a hívők! 

11. Ó, kik hisznek! Ha arra szólítanak, hogy adjatok helyet a tanácsnak, akkor adjatok helyet, és Allah elég 
helyet ad nektek (máshol). Ha arra szólítanak, hogy álljatok fel és oszoljatok, akkor álljatok fel. Allah 
fokozatokkal feljebb emeli azokat köztetek, kik hisznek, és élenjárnak a tudásban. Allah Értesült arról, 
amit tesztek. 

12. Ó, kik hisznek! Ha a Prófétával értekeztek (személyesen), még értekezésetek előtt adjatok adományt. Ez 
jobb nektek, és tisztább (hozzáállás). De ha nem találtok, hát Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

13. Féltek-e adományokat adni értekezésetek előtt (hozzá)? Ha nem teszitek, és Allah megbocsájtja, 
tartsátok meg az imát, adjatok kötelező alamizsnát, engedelmeskedjetek Allahnak és az Ő Prófétájának. 
Allah Értesült arról, mit tesztek. 

14. Nem látod-e azokat, kik azokhoz fordulnak, kik kihívták maguk ellen Allah haragját? Ők nem közületek 
és nem is közülük valók, mégis felesküdnek a hamisra úgy, hogy ezt tudják. 

15. Előkészítette számukra Allah a szörnyű szenvedést, Mert bizony becstelen, mit művelnek. 
16. Fogadalmukat fedésnek használják, és akadályoznak Allah útján. Ezért rájuk megalázó Büntetés vár. 
17. Allah ellenében nem segíthet rajtuk vagyonuk, se fiaik, semmit. Ezek ők, a Pokol gazdái, miben 

mindörökkön lesznek. 
18. A Napon mindnyájukat feltámasztja Allah, és ők fel fognak esküdni neki, ahogy felesküsznek rátok. Azt 

hiszik, hogy van mögöttük valami. De ők csupán hazugok! 
19. A Sátán leköti őket, és elfeledteti velük az Allahról való megemlékezést. Ők a Sátán oldalához tartoznak. 

Hanem a Sátán oldalán állók a vesztesek! 
20. Kik szembeszegülnek Allahhal és az Ő Prófétájával, ők lesznek a megvetettek közt. 
21. Allah megírta: „Én és Prófétáim azok, kiknek győzniük kell.” Mert bizony Allah az Erős, a Nagyszerű. 
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22. Nem találsz senkit azok közt, kik hisznek Allahban és az Utolsó Napban, olyanokat, akik szeretik az 
ellenszegülőket Allahhal és az Ő Prófétájával szemben. Még akkor sem, ha apáik, vagy fiaik, vagy fivéreik, 
vagy hozzátartozóik azok. Ezeknek a hitet Ő a szívükbe írta, és megtámogatta őket a Tőle jövő lélekkel. 
Bevezeti őket a Kertekbe, mik alatt folyók futnak, s ott ők mindörökkön lesznek. Allah megelégedett 
velük, és ők is megelégedettek Vele. Ezek ők, Allah Pártja. Hanem Allah Pártja, ők a boldogulók. 

 
 

59. Al-Hashr – Számkivetés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Minden, mi az Egeken és a Földön van, Allah dicsőségét zengi, Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
2. Ő az, Ki elűzte otthonaikból a hitetleneket a Könyv népe közül az első számkivetéskor. Nem hittétek 

volna, hogy előjönnek. Azt hitték, hogy Allah ellenében megvédik őket erődjeik, de Allah (haragja) onnan 
jött el hozzájuk, ahonnan nem számítottak rá. Szíveikbe rettegést vetett, majd kezeikkel és a hívők 
kezeivel tették tönkre házaikat. Tanuljatok ebből, ó, ti, kiknek szeme van! 

3. Ha Allah nem rendelte volna el száműzetésüket, akkor az Evilágon büntette volna őket. A Túlvilágon a 
Pokol Tüze vár rájuk. 

4. Ez hát, mivel szembeszálltak Allahhal és az Ő Prófétájával. Ki szembeszáll Allahhal, bizony Allah Szigorú 
Megtorló. 

5. Akár kivágjátok a zsenge pálmafákat, akár meghagyjátok azokat töveiken állni, ez Allah engedelmével 
megy végbe azért, hogy Ő becstelenítse meg a züllötteket. 

6. Amit Allah az Ő Prófétájának adott, és tőlük (elvett), erre nem vonultatok ki lovaitokon, harci tevéiteken, 
de Allah arra ad hatalmat az Ő Prófétáinak, amire Ő akarja. Mert bizony Allah Mindenre Képes. 

7. Amit Allah az Ő Prófétájának adott, (és elvett) a város népétől, az Allahot, az Ő Prófétáját, 
hozzátartozókat, árvákat, szegényeket, vándorokat illeti, hogy ne (csak) gazdagjaitok között legyen 
(ezeknek) forgalma. Amit a Próféta adott, vegyétek el, s mitől eltiltott titeket, azzal hagyjatok fel. 
Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah Szigorú Büntető. 

8. (Rész illeti) a nélkülöző Muhadzsirokat, kiket elűztek otthonaikból, vagyonukból, keresik Allah 
Bőkezűségét és (az Ő) Megelégítését. Ők (mindig) Allah és az Ő Prófétájának pártját fogják. Ezek ők, az 
igazak, – 

9. Kiknek őelőttük házuk volt (Medinában), befogadták a hitet, gondot fordítottak azokra, kik hozzájuk 
menekültek, és szívükben nincs helye olyasminek, mint ami (a másikaknak) adatott meg. Maguk elé 
helyezik a többieket még akkor is, ha ez ínséget hoz rájuk. Ők megmenekültek saját egójuk 
fösvénységétől. Ezek ők, a boldogulók. 

10. Kik utánuk jönnek, így szólnak: „Urunk! Bocsájts meg nekünk és testvéreinknek, kik előttünk tértek be a 
Hitbe. Ne tégy szívünkbe haragot azok iránt, kik hisznek. Urunk! Te vagy az Irgalmas, a Kegyelmes.” 

11. Nem látod-e a Képmutatókat, kik így szólnak hitetlen testvéreikhez a Könyv Népe közül: „Ha elűznek 
titeket, mi is veletek megyünk, és mi soha nem fogunk engedelmeskedni ellenetekben senkinek. Ha 
megtámadnak titeket, mi pártotokat fogjuk.” Allah a Tanú rá, hogy hazugok. 

12. Ha elűzik őket, nem mennek velük, ha megtámadják őket, nem fogják pártjukat. Ha pedig pártjukat 
fognák, hátat fordítanának, és maradna párfogójuk. 

13. Ti erősebbek vagytok (náluk) az Allahtól jövő rettegés miatt, mi szívükben honol. Ez hát, miáltal ők olyan 
nép, kik nem értenek. 

14. Nem szállnak harcba veletek (még a ti oldalatokon sem), csak erődökké tett városokban vagy a falak 
mögül. Bősz indulatot (mutatnak) magukról, azt gondolnád, egységben vannak, de szívük megosztott. Ez 
hát, miáltal ők nem érik fel (a bölcsességet). 

15. Mint azok, kik előttük voltak nemrég. Ők megízlelték gaztetteik következményét. (A Túlvilágon) 
fájdalmas Büntetés vár rájuk. 

16. (A Képmutatók olyanok,) akár a Sátán, mikor így szól az emberhez: „Tagadd meg (Allahot)!” S ha az 
ember megtagadja (Allahot), az így szól: „Semmi közöm hozzád! Én félem Allahot, a Világok Urát!” 

17. Mindkettőnek megtorlásul Pokol jár, miben ők mindörökkön lesznek. Ez osztályrésze a bűnösöknek. 
18. Ó, kik hisznek! Őrizkedjetek Allahtól, és tartsa számon a lélek azt, mit holnapjára előreküldött. 

Őrizkedjetek Allahtól, mert bizony Allah Értesült arról, mit tesztek. 
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19. Ne legyetek olyanok, mint akik elfeledték Allahot, és Ő elfeledtette velük saját lelküket! Ezek ők, a 
züllöttek! 

20. Nem egyenlők a Pokol gazdái a Kert gazdáival. A Kert gazdái, ők a győztesek. 
21. Ha ezt a Koránt rábocsátanánk egy Hegyre, látnád azt behódolni és meghasadni Allahtól való félelmében. 

Ezeket a példákat vetjük fel az embereknek, hátha tán elgondolkodnak. 
22. Ő Allah! Nincs más Isten, csak Ő! Minden Látható és Láthatatlan Tudója! Ő a Kegyelmes, a Könyörületes. 
23. Ő Allah! Nincs más Isten, csak Ő! A Mindenható, a Szent, a Béke, a Hit Őre, a Biztonság Letéteményese, 

a Nagyszerű, a Roppant, a Fenséges! Legyen Dicső Allah azok felett, kiket Hozzá társítanak. 
24. Ő Allah! A Teremtő, a Formáló, a Képre Alakító! Neki vannak a Legszebb Nevei. Őt dicséri minden, mi az 

Egeken és Földön van. Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
 
 

60. Al-Mumtahina – Megvizsgált asszony 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek ellenségeimet és ellenségeiteket oltalmazókul. Feléjük vetitek 

szereteteteket, míg ők tagadják azt, ami eljött nektek az Igazságból. (Ezzel szemben ők) a Prófétát és 
titeket azért űzték el (házaitokból), mert hittetek Allahban, Uratokban! Ha Dzsihádra vonultok az Én 
Ügyemért, keresve Megelégedésemet, és ti titokban szeretetet tápláltok irántuk, hát Én vagyok a 
Legjobb Tudója annak, mit eltitkoltok, és mit kinyilváníttok. Aki ezt teszi közületek, az letévelyedett az 
Egyenes Útról. 

2. Ha fölénybe kerülnek, ellenségeitek lesznek, majd ártással tárják szélesre kezeiket és nyelveiket 
ellenetekben. Azt szeretnék, ha tagadnátok. 

3. Nincs hasznotokra a Feltámadás Napján rokonságotok, sem fiaitok. Ő ítél köztetek! Allah Látója annak, 
mit tesztek. 

4. Szép példakép nektek Ábrahám és kik vele voltak. Mikor mondták népüknek: „Nincs közünk hozzátok és 
azokhoz, mikhez imádkoztok Allahon kívül. Megtagadunk titeket. Véget nem érő ellenségeskedés és 
gyűlölet ütötte fel fejét köztünk és közöttetek, amíg csak nem hisztek Allahban Egyedül.” Ezzel szemben 
Ábrahám így szólt atyjához: „Én bizony bűnbocsánatért fohászkodom neked, mert nincs semmi 
hatalmam Allahtól, mivel érted tehetnék.” (Majd így fohászkodtak): „Urunk! Rád hagyatkoztunk, és 
Hozzád fordulunk bűnbánattal. Hozzád vezet a Vég.” 

5. „Urunk! Ne tégy minket ki a hitetlenekkel szembeni megpróbáltatásnak, bocsájts meg nekünk! Ó, Urunk! 
Te vagy a Nagyszerű, a Bölcs!” 

6. Mert bizony ők szép példaképek számotokra: azoknak, kik (minden) reményüket Allahba vetik a Végítélet 
Napján. Ki elfordul, hát Allah! Ő nem szorul senkire! Ő méltó a dicsőítésre! 

7. Meglehet, hogy Allah szeretetet tesz meg köztetek és azok közt, kikkel (most) ellenségeskedtek. Allah 
erre Képes! Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

8. Allah nem tilt el titeket attól – kik nem hitetekkel állnak harcban, és nem űznek el házaitokból –, hogy 
Méltányosan, Igazságosan bánjatok velük. Mert bizony Allah szereti azokat, kik Igazságosak. 

9. Allah azoktól tilt el titeket, kik hitetekkel állnak harcban, elűznek házaitokból, másokat is rávesznek a ti 
elűzetésetekre, csak hogy hozzájuk forduljatok (oltalomért). Kik hozzájuk fordulnak (oltalomért), ezek 
ők, az elkárhozottak. 

10. Ó, kik hisznek! Ha jönnek hozzátok hívő asszonyok, menekülők, állítsátok őket vizsga elé. Allah a Legjobb 
Tudója hitüknek. Ha megbizonyosodtatok afelől, hogy hívő asszonyok, ne küldjétek vissza őket a 
hitetlenekhez. (A törvény ereje által) ők nem megengedettek számukra (feleségként), és azok 
(hitetlenek) sem megengedettek számukra (férjnek). Adjátok meg (a hitetleneknek) azt, mit költöttek 
rájuk (hozományt), és nem vétek számotokra, ha feleségül veszitek őket, miután megadtátok nekik 
járandóságukat (hozományt). Ne tartsátok meg a köteléket hitetlen asszonyokkal. Kérjétek vissza, mit 
rájuk költöttetek (hozományt), és a (hitetlenek is) hadd kérjék tőletek el azt, amit azokra költöttek (akik 
hozzátok átjöttek). Ez Allah Ítélete. Ő Ítél köztetek! Allah a Mindentudó, a Bölcs. 

11. Ha asszonyaitok közül átállnak a hitetlenekhez, és ti hozzáfértetek (asszonyhoz, aki a túloldalról állt át), 
akkor annyit fizessetek azoknak, kiket elhagytak, amennyit ők fizettek értük (hozományként). 
Őrizkedjetek Allahtól, Kiben hisztek! 
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12. Ó, Próféta! Ha jönnek hozzád a hívő asszonyok hűségesküt tenni neked arra, hogy nem fognak társat 
állítani Allahnak egyáltalán, nem fognak lopni, nem paráználkodnak, nem ölik meg gyermekeiket, nem 
terjesztenek rágalmakat, sem általuk koholt hazugságokat, nem lesznek engedetlenek veled az igazság 
dolgában, hát fogadd el hűségesküjüket, és kérd számukra Allah bűnbocsánatát. Mert bizony Allah a 
Megbocsájtó, a Könyörületes. 

13. Ó, kik hisznek! Ne forduljatok (barátságért) a néphez, kik kihívták maguk ellen Allah haragját. Az ő 
kétségeik a Túlvilág felé olyanok, mint a hitetlenek kétségei a sírokba temetettek felé. 

 
 

61. Asz-Szaf – Sorok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Zengje Allah Dicséretét minden, ami az Egeken és Földön van, mert Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
2. Ó, kik hisznek! Miért mondotok olyat, amit nem tesztek? 
3. Szerfelett viszolyogtató Allahnál, ha olyat mondotok, amit nem tesztek. 
4. Mert bizony Allah azokat szereti, kik az Ő Útján harcolnak sorokba rendezve. Ők olyanok, mint a szilárd 

építmények. 
5. Mikor mondta Mózes az ő népének: „Ó, nép! Miért gyötörtök engem, ha tudjátok, hogy én a ti Prófétátok 

vagyok Allahtól?” Mikor elhajlottak, Allah is görbén hagyta szíveiket. Allah nem vezeti a züllöttek népét. 
6. Mikor Jézus, Mária fia így szólt: „Ó, Izrael fiai! Én a ti Prófétátok vagyok, megerősítve azt, mi előttem volt 

a Tórából, és örömhírét hozva annak, ki utánam jön el, kit úgy hívnak: „Ahmed.” Mikor elhozta nekik a 
bizonyságokat, mondták: „Ez nyilvánvaló mágia!” 

7. Ki bűnösebb annál, mint ki kieszeli Allahra a hazug szót, mikor az Iszlámra hívják? Allah nem vezeti a 
bűnösök népét. 

8. Ki akarják oltani szájaikkal Allah világosságát, de Allah beteljesíti az Ő világosságát, még ha ez gyűlöletes 
is a hitetleneknek. 

9. Ő az, Ki elküldte szolgálóját az Útmutatással és az Igaz Hitvallással, hogy érvényesítse azt minden vallás 
felett, még ha ez gyűlöletes is a bálványimádóknak. 

10. Ó, kik hisznek! Elvezesselek-e titeket az alkuhoz, ami megment titeket a fájdalmas Büntetéstől? – 
11. Hát higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, küzdjetek Allah Útján vagyonotokkal és önmagatokkal. Ez 

jobb nektek, bár tudnátok! 
12. Ő megbocsájtja nektek bűneiteket, bevezet titeket a Kertekbe, mik alatt folyók futnak és az Édeni Kertek 

Üdvös lakaiba. Ez a hatalmas győzelem. 
13. És egy másik (kegyben is részesít), mit szerettek: Allah pártfogása és a közeli győzelem. Vidd el az 

örömhírt a hívőknek! 
14. Ó, kik hisznek! Legyetek Allah pártfogói. Amint Jézus, Mária fia mondta a tanítványoknak: „Ki lesz 

pártfogóm Allahhoz?” A tanítványok így szóltak: „Mi vagyunk Allah pártfogói!” Majd Izrael fiainak egy 
része hitt, egy másik része tagadott. Mi támogattuk ellenségeikkel szemben azokat, kik hittek, és ők 
lettek azok, kik érvényesültek. 

 
 

62. Al-Dzsumaa – Pénteki gyülekezet 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Allah Dicsőségét zengi minden az Egeken és a Földön, Aki a Mindenható, a Szent, a Nagyszerű, a Bölcs. 
2. Ő az, Ki az Írástudatlanokhoz Prófétát küldött közülük, hogy az Ő Áyáit recitálja nekik, gyarapítsa őket, 

megtanítsa nekik a Könyvet, a Bölcsességet, mert azelőtt ők valóban nyilvánvaló tévelyedésben voltak, 
– 

3. És másoknak közülük, kik még nem csatlakoztak hozzájuk. Ő a Nagyszerű, a Bölcs. 
4. Ez Allah kiváltsága, miből annak ad, kinek Ő akar. Allah a Hatalmas Kiváltság Birtokosa. 
5. Akiknek a Tóra terhe nyugszik vállukon, majd nem hordozzák azt, olyanok, mint a szamár, mely köteteket 

cipel. Becstelen a példája azoknak, kik meghazudtolják Allah Áyáit. Allah nem vezeti a bűnösök népét. 
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6. Mondd: „Ó, kik a Judaizmus vallói! Ha azt hiszitek, hogy ti vagytok az Allahhoz közeliek a többi emberen 
kívül, akkor kívánjátok a halált, ha igazak vagytok!” 

7. De ők ezt nem kívánják soha (tetteik) miatt, miket kezük előreküldött. Allah Tudja, kik a bűnösök! 
8. Mondd: „A halál, mitől menekültök, utolér titeket, majd vissza lesztek vezetve (minden) Láthatatlan és 

Látható Tudójához. Ő kihirdeti nektek azt, mit tettetek!” 
9. Ó, kik hisznek! Ha Pénteki Napon (közösségi) imára szólítanak, hát igyekezzetek az Allahról való 

megemlékezésre. Hagyjátok a kereskedést, ez jobb nektek, bár tudnátok! 
10. Ha bevégződött az ima, oszoljatok el a Földön, és keressétek Allah Bőkezűségét. Emlékezzetek Allahra 

sokat, hátha tán boldogultok. 
11. De ha üzletet látnak, vagy mulatságot, odaözönlenek, (magadban) állva hagynak téged. Mondd: „Ami 

Allahnál van, jobb, mint a mulatság és üzlet! Allah a Legjobb Gondoskodó!” 
 
 

63. Al-Munafiqun – Képmutatók 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor eljönnek hozzád a képmutatók, így szólnak: „Valljuk, hogy te vagy valóban Allah Prófétája.” Allah 

tudja, hogy valóban te vagy Allah Prófétája, és Allah vallja, hogy a képmutatók valóban hazugok. 
2. Esküjüket fedésnek veszik, és akadályozzák (az embereket) Allah útján. Becstelenség, mit tesznek. 
3. Ez hát, mert ők hittek, majd tagadtak. Allah pecsétet helyezett szívükre, és ők nem fognak fel. 
4. Ha látod őket, tetszik neked külsejük, s ha beszélnek, hallgatsz szavukra. Ők olyanok, mint a kitámasztott 

farakás (mi nem áll meg magában). Azt hiszik, minden kiáltás ellenük szól. Ők az ellenség, óvakodj hát 
tőlük! Allah hadban áll velük, bármit is koholnak! 

5. Ha mondva van nekik: „Gyertek! Allah Prófétája bűnbocsánatért fohászkodik nektek”, ők félrefordítják 
fejüket, és látod rajtuk, hogy daccal vonulnak el. 

6. Mindegy nekik, hogy bűnbocsánatot kérsz-e számukra vagy nem. Allah soha nem bocsájt meg nekik. 
Allah nem vezeti a züllöttek népét. 

7. Ők azok, kik mondják: „Ne áldozzatok azokra, akik Allah Prófétájával vannak, hogy szétszóródjanak  
(hagyják el Medinát).” Allahé az Egek és a Föld tárháza, de a képmutatók nem fogják fel. 

8. Mondják: „Ha visszatérnénk Medinába, a nemesebb kiűzné onnan a pórnépet.” Allahé, a Prófétáé és a 
hívőké a nemesség, de a képmutatók ezt nem tudják. 

9. Ó, kik hisznek! Ne vonjon el titeket vagyonotok, se gyerekeitek az Allahról való emlékezéstől. Akik ezt 
teszik, ők a vesztesek. 

10. Áldozzatok abból, mit nektek gondviselésünkből juttatunk még azelőtt, hogy egyiketekhez eljön a halál, 
és mondja: „Uram! Miért nem adsz nekem haladékot még egy kis ideig? Akkor (tudnék) adakozni, és 
jóravaló lennék.” 

11. De nem ad Allah haladékot egy léleknek sem, ha eljön annak ideje. Allah Értesült arról, mit tesztek. 
 
 

64. At-Taghabun – Kijózanodás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Allah dicsőségét zengi minden az Egeken és a Földön. Övé a Mindenhatóság, Övé a Dicsőség és Ő Minden 

dologra Képes. 
2. Ő az, Ki megteremtett titeket. Köztetek, ki tagad, és köztetek, ki hisz. Allah Látója annak, mit tesztek. 
3. Megteremtette az Egeket és a Földet az Igazzal, képére formált titeket, és formátokat széppé tette. 

Hozzá vezet a Vég. 
4. Tudja, mi van az Egeken és a Földön, Tudja, mit titkoltok el, s mit nyilváníttok ki. Allah Tudója annak, mit 

(rejtenek) a keblek. 
5. Nem ért tán el hozzátok a híre azoknak, kik azelőtt tagadtak? Ők megízlelték (már) dolgaik 

következményét, és osztályrészük fájdalmas Büntetés. 
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6. Ez hát, miáltal eljöttek hozzájuk Prófétáink a bizonyságokkal, és így szóltak: „Tán Ember fog minket 
vezetni?” Megtagadták (az Üzenetet), és elfordultak. Allah nincs (rájuk) szorulva. Allah Mindentől 
Független, a Dicsőítésre Érdemes. 

7. Azt hiszik a hitetlenek, hogy nem lesznek feltámasztva (a Végítéletre). Mondd: „De igen, Uramra! Fel 
lesztek támasztva, majd kihirdetik nektek azt, mit tettetek. Ez Allahnak könnyen megy.” 

8. Higgyetek Allahban, az Ő Prófétájában, és a Világosságban, amit lebocsátottunk. Allah Értesült arról, mit 
tesztek. 

9. A Napon összegyűjt titeket a Gyülekezet Napjára. Ez lesz a Kijózanodás Napja. Ki hisz Allahban, jókat tesz, 
Ő leveszi róla rossztéteményeit, és bevezeti a Kertekbe, mik alatt folyók futnak, s ebben ők mindörökkön 
lesznek. Ez hát a hatalmas győzelem. 

10. Kik tagadnak, és meghazudtolják Áyáinkat, ezek ők, a Pokol gazdái, ahol ők mindörökkön lesznek. 
Nyomorúságos vég. 

11. Nem sújt le ártás, csak Allah engedelmével. Ki hisz Allahban, Ő vezetni fogja szívét, mert Allah Minden 
dologról Tud. 

12. Engedelmeskedjetek Allahnak, és engedelmeskedjetek a Prófétának. Ha elfordultok, hát a Prófétára 
nem tartozik más, mint a világos Üzenés. 

13. Allah! Nincs más Isten, csak Ő! Hát hagyatkozzanak Allahra a hívők. 
14. Ó, kik hisznek! Mert bizony asszonyaitok és gyermekeitek közt vannak, kik ellenségeitek, hát óvakodjatok 

tőlük! Ha megenyhültök, elnézők vagytok, és megbocsájtjátok (hibáikat), hát Allah a Megbocsájtó, a 
Kegyelmes. 

15. Vagyonotok és gyermekeitek próbatétel, de Allah! Nála van a hatalmas bér! 
16. Őrizkedjetek Allahtól, ahogy csak tudtok, hallgassatok, engedelmeskedjetek, és áldozzatok saját lelketek 

javára, mert az (adakozás) megment a lélek kapzsiságától. Ezek ők, a boldogulók. 
17. Ha Allahnak szép hitelt kölcsönöztök, Ő megduplázza azt, és Megbocsájt nektek. Allah a Hálaadásra 

Érdemes, az Irgalmas, – 
18. Ismerője a Láthatatlannak és Láthatónak, a Nagyszerű, a Bölcs. 

 
 

65. At-Talaq – Válás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, Próféta! Ha elváltok az asszonyoktól, az előírt kivárási idejük (Iddat) betartásával váljatok. Számoljátok 

(pontosan) az Iddatot. Őrizkedjetek Allahtól, Uratoktól. Ne távolítsátok el őket házaikból, és nekik sem 
kell távozniuk, kivéve, ha nyilvánvaló ledérséget követtek el. Ezek Allah korlátai. Aki áthágja Allah 
korlátait, saját lelkét kárhozza el. Nem tudhatod, talán Allah ezután új helyzetet állít elő. 

2. Ha elérik idejüket, vagy vegyétek vissza őket illően, vagy váljatok szét illően. Tanúsítsa ezt két 
törvényismerő közöttetek, és tegyetek bizonyságot Allah előtt. Ez intés annak, ki hisz Allahban, a 
Végítélet Napjában. Ki őrizkedik Allahtól, annak Ő kiutat biztosít, – 

3. És onnan viseli majd gondját, ahonnan nem is számít rá. Ki Allahra hagyatkozik, annak Ő (mindenre) 
Elegendő. Mert bizony Allah eléri célját, és Allah mindennek mértéket szabott. 

4. Kiknek már elmarad havi bajuk asszonyaitok közül, ha kétségetek van, hát Iddatjuk (előírt kivárási idejük) 
három hónap, és akiknek nem jön meg havi bajuk, (ugyanennyi). Kik teherbe estek, idejük akkor jár le, 
ha terhüket megszülték. Ki őrizkedik Allahtól, annak Ő könnyűvé teszi dolgát. 

5. Ez Allah Parancsolása, mit lebocsátott nektek. Ki őrizkedik Allahtól, arról Ő leveszi rossztéteményeit, és 
hatalmassá növeli bérét. 

6. Lakassátok az asszonyokat (az Iddat ideje alatt) úgy, ahogy ti laktok, módotok szerint. Ne zaklassátok 
őket, s korlátozva se legyenek. Ha teherbe estek, költsetek rájuk, míg meg nem szülik terhüket. Ha 
szoptatják (gyermeketeket), hát adjátok meg nekik járandóságukat. Egyezzetek meg magatok között 
illően. Ha bajban vagytok, keressetek mást, aki szoptat az apa (gondviselésével). 

7. Áldozzon a jómódú javai szerint. Kinek gondviselése szűkre szabatott, abból áldozzon, amit neki Allah 
adott. Nem ró fel Allah a lélekre mást, mint amit annak Ő juttatott. Allah a nehéz időszak után 
megkönnyebbülést hoz. 
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8. Hány település lázadt fel Ura és Prófétái parancsolása ellen, kikkel aztán szigorú elszámolással 
számoltunk el? Elrettentő büntetéssel sújtottuk őket. 

9. Majd megízlelték gaztetteik következményét, és dolgaik beteljesülése elkárhozásuk volt. 
10. Allah szigorú büntetést készített elő nekik (a Túlvilágon). Őrizkedjetek Allahtól, ó, értés emberei, kik 

hisznek! Allah nektek Üzenetet küldött, – 
11. Egy Prófétát, ki Allah Áyáit recitálja nektek, kinyilvánítva (az Igazat), hogy kivezesse azokat, kik hisznek, 

jókat cselekszenek, a sötétségből a világosságba. Ki hisz Allahban, jókat tesz, bevezeti őt a Kertekbe, mik 
alatt folyók futnak, ahol ők mindörökkön lesznek. Allah a legszebb gondoskodással jutalmazza őt. 

12. Allah az, Ki megteremtette a hét Eget, és a Földet is ugyanígy. Lebocsátja Parancsolását közéjük, és 
megtudjátok, hogy Allah Mindenre Képes. Az Ő tudása átölel mindent! 

 
 

66. At-Tahrim – Tilalom 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, Próféta! Miért tiltod meg azt, mit Allah megengedetté tett neked, csak hogy meg tudd elégíteni 

asszonyaidat? Mert Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 
2. Allah elrendelte nektek a felmentést eskütök alól (néhány esetben). Allah a ti Oltalmazótok, Ő a 

Mindentudó, a Bölcs. 
3. Mikor a Próféta titkot bízott egyik asszonyára, ő kibeszélte azt (egy másik asszonynak), de Allah az ő 

(Próféta) tudomására hozta, és ő annak egy részét megerősítette, egy másik részét elvetette. Mikor ő 
asszonyát számonkérte, így szólt (az asszony): „Ki mondta el ezt neked?” Mondta: „Az mondta el, Aki 
Mindentudó, Értesült.” 

4. Ha mindketten bűnbánattal fordultok Allahhoz, szívetek meglágyul. De ha egymás mögé álltok az ő 
ellenében (a Próféta ellen), hát az ő Oltalmazója Allah, Gábriel, minden jótét hívő, majd ezután az 
Angyalok, kik (mind) mögé állnak. 

5. Meglehet, ha elválik tőletek, Ura jobb asszonyokat ad neki helyettetek, kik alávetik magukat Neki 
(Muszlimok), hívők, odaadók, bűnbánók, szolgálók, böjtöt tartók, elváltak vagy szüzek. 

6. Ó, kik hisznek! Óvjátok meg magatokat, családotokat a Pokoltól, minek tüzelői emberek és kövek. Fölötte 
zord és szigorú Angyalok (őrködnek), kik nem vonakodnak (végrehajtani) Allah nekik adott 
parancsolását, majd azt teszik, mit nekik elrendeltek. 

7. (Az Angyalok így szólnak): „Ó, kik hitetlenek! Ne mentegetőzzetek ezen a Napon! Aszerint részesültök 
viszonzásban, amit tettetek!” 

8. Ó, kik hisznek! Forduljatok Allahhoz őszinte bűnbánattal. Meglehet, hogy Allah leveszi rólatok 
rossztéteményiteket, és bevezet titeket a Kertekbe, mik alatt folyók futnak. A Napon Allah nem engedi, 
hogy a Prófétát, és akik vele hisznek, megaláztatás érje. Világosságuk maguk előtt és jobbjukon tör utat, 
s így szólnak: „Urunk! Teljesítsd be világosságunkat, bocsájts meg nekünk, mert Te Mindenre Képes 
Vagy.” 

9. Ó, Próféta! Küzdj a hitetlenekkel és a képmutatókkal, légy velük zord! Hajlékuk Pokol, és végük 
becstelen. 

10. Allah példát vet a hitetlenek felé. Noé asszonya és Lót asszonya, kik két jócselekedetű szolgálóink alatt 
voltak, de ők hűtlenek voltak hozzájuk, és ez nem segített rajtuk semmit Allah előtt. Mondva volt: 
„Térjetek be a Pokolba azokkal, kik betérnek!” 

11. Allah példát vet a hívők felé. A Fáraó asszonya, mikor így szólt: „Uram! Építs nekem egy lakot a Kertben, 
a Te közelségedben, és menekíts meg a Fáraótól, az ő tetteitől, menekíts meg a gonoszok népétől!” 

12. És Mária, Imran leánya, ki erényét őrizte. Mi belé leheltünk a Mi lelkünkből, s ő beigazolta Ura szavát, 
Kinyilatkoztatásait. Odaadó (szolgáló) volt. 
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67. Al-Mulk – Teljhatalom 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Legyen áldott Az, Kinek kezében van a Teljhatalom, és Ő Mindenre Képes, – 
2. Ki megteremtette a Halált és az Életet, hogy próbára tegyen titeket, melyiketek a legjobb tettekben. Ő a 

Nagyszerű, a Megbocsájtó. 
3. Ki megteremtette a hét Eget rétegenként. Nem látsz a Kegyelmes (Allah) teremtésében 

egyenlőtlenséget, aránytalanságot, vesd rá hát tekinteted: Látsz-e benne szakadást? 
4. Majd vesd rá tekinteted másodszor, és az meggyötörve, tompán tér vissza hozzád. 
5. Feldíszítettük az Evilág Egét lámpásokkal, megtettük azokat hajító kőnek a Sátánok ellen, és 

előkészítettük számukra a perzselés kínjait. 
6. Kik tagadják Urukat, osztályrészük a Pokol szenvedése és nyomorúságos végzet. 
7. Ha rávetik őket, hallják annak moraját, s az forrong, 
8. Ahányszor csak rávetnek egy csapatot, majdhogynem szétveti a düh. Őrzői ezt kérdik: „Nem jött el 

hozzátok figyelmeztető?” 
9. Mondják: „De igen. Jött hozzánk figyelmeztető, de mi meghazudtoltuk őt, és mondtuk: Allah nem 

bocsátott le semmit. Ti pedig hatalmas tévelygésben vagytok!” 
10. Mondják: „Ha hallgattunk volna és felfogtuk volna, nem lennénk a Perzselő Tűz társaságában. 
11. Bevallják bűneiket, de messzire kerültek (a Megbocsájtástól) a Perzselő Tűz gazdái. 
12. Kik félnek Uruktól a Láthatatlanban, osztályrészük Megbocsájtás és nagy bér. 
13. Akár eltitkoljátok mondandótokat, akár kinyilvánítjátok azt, Ő Tudja, mit rejtenek a keblek. 
14. Tán Ő ne tudná, aki teremtette? Ő a Finom (részletek Tudója), az Értesült. 
15. Ő az, Ki a Földet rendelkezésetekre bocsátotta, járjatok hát annak csapásain, egyetek gondviseléséből, 

és Hozzá vezet a Feltámadás. 
16. Biztonságban vagytok-e akkor, ha Ő, Ki az Égben van, elnyelet titeket a Földdel, ha az megreng? 
17. Biztonságban vagytok-e akkor, ha Ő, Ki az Égben van, orkánt küld rátok, hogy megtudjátok milyen a 

figyelmeztetésem? 
18. De azok, kik előttük voltak, meghazudtolták (figyelmeztetésemet), majd milyen (szörnyű) volt 

kitagadásom! 
19. Nem látják-e a madarakat, fejük fölött kiterjesztve szárnyaikat, majd összezárva azokat? Nem tartja más 

meg azokat, csak a Kegyelmes (Allah). Ő Mindent Lát. 
20. Ki az, ki a Kegyelmesen (Allahon) kívül pártotokat tudná fogni, (akár) egy haddal szemben? Mert bizony 

a hitetlenek nem máshol, mint megtévesztő erők hatása alatt állnak. 
21. Ki az, ki gondoskodni tudna rólatok akkor, ha Ő visszatartaná gondoskodását? Mi több! Ők bevették 

magukat istentelenségükbe és konokságukba. 
22. Az halad-e helyes irányban, ki fejét leszegve tétován jár, vagy az, ki gerincesen megy előre az Egyenes 

Ösvényen? 
23. Mondd: „Ő az, Ki megalkotott titeket, megtette nektek a hallást, a látást és a szíveket. Kevés az, mi hálát 

adtok. 
24. Mondd: „Ő az, Ki sokasággá tett titeket a Földön, és Hozzá lesztek összeterelve.” 
25. Azt kérdik: „Mikor lesz (beváltva) ez az ígéret, ha igazat szóltok?” 
26. Mondd: „Hanem a tudás Allahnál van. Én (az Üzenetet) világossá tevő figyelmeztető vagyok.” 
27. Mikor közelbe érve látják, elkomorodnak a hitetlenek arcai, és akkor mondva lesz: „Ez az (ígéret 

beváltása), amire szólítottatok!” 
28. Mondd: „Látjátok? Akár elpusztít engem Allah, és azokat, akik velem vannak, vagy akár megkegyelmez, 

de ki szabadítja meg a hitetleneket a fájdalmas Büntetéstől?” 
29. Mondd: „Ő a Kegyelmes (Allah). Benne hiszünk és Rá hagyatkozunk. Nemsoká megtudjátok, hogy ki van 

nyilvánvaló tévelygésben.” 
30. Mondd: „Látjátok? Ha reggelre elapad patakotok, ki ad nektek forrásvizet.” 
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68. Al-Qalam – Toll 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Nun. A Tollra, mivel a sorokat írják, – 
2. Nem vagy Urad kegyéből megszállott. 
3. Mi több, téged kiapadhatatlan bér illet, 
4. Mert neked egy magasztos teremtés jutott, 
5. Nemsoká meglátod, és ők is meglátják, 
6. Melyiketek a tébolyult, 
7. Mert bizony Urad a Legjobb Tudója annak, ki tévelyedett le az Ő Útjáról, és Legjobb Tudója a jó irányba 

haladóknak. 
8. Ne engedelmeskedj hát a meghazudtolóknak. 
9. Kik azt szeretnék, ha megalkudnál, hát alkudjanak meg ők. 

10. Ne engedelmeskedj a gyarló fogadkozóknak, 
11. Rágalmazóknak, a lejáratás szélnek eresztőinek, 
12. A jó visszatartóinak, a gaztettek elkövetőinek, 
13. A kíméletlennek, kiben ráadásul kapzsi vágy tombol, – 
14. Hogy vagyonban dúskáljon, és legyenek fiai, – 
15. Ha recitálják neki Áyáinkat, azt mondja: „Az elődök meséi!” 
16. Nemsoká Mi megbillogozzuk az ormányát! 
17. Mert bizony Mi próbának tettük ki őket, ahogy próbának tettük ki a kert gazdáit is, mikor megfogadták, 

hogy reggel leszedik annak gyümölcsét, 
18. Kivétel nélkül, 
19. De arra járt a jelenés Uradtól, és mindenre (lesújtott), míg ők aludtak. 
20. Reggelre (a kert) kietlenné lett, 
21. Reggel egymást hívták, – 
22. „Talpra fel! Ki a földetekre korán, ha gyümölcsöt akartok szedni.” 
23. Nekiindultak, s maguk közt sugdolóztak: 
24. „Ne térjen be egy szűkölködő se ma (a kertbe)!” 
25. A reggelt felindult (és igazságtalan) elhatározással indították. 
26. Mikor meglátták (a kertet), így szóltak: „Mi tényleg tévelygésben vagyunk,” – 
27. „Mi több! Mi meg vagyunk fosztva (munkánk gyümölcseitől)!” 
28. Így szólt egyikük, kiben volt igazságérzet: „Nem megmondtam nektek? Miért nem dicsőítitek Őt 

(Allahot)?” 
29. Mondták: „Legyen dicső Urunk! Bűnösök voltunk!” 
30. Majd szemrehányásokkal fordultak egymás ellen. 
31. Mondták: „Jaj, nekünk! Gyalázatosak voltunk! 
32. „Meglehet, hogy Urunk egy jobb (kertet) ad nekünk cserébe ennél, mert (bűnbánattal) fordulunk 

Hozzá!” 
33. Ez hát a Büntetés (ebben az életben). De a Túlvilág Büntetése nagyobb, bár tudnák! 
34. Mert bizony az őrizkedőket Uruknál a Gyönyörök Kertje várja. 
35. Tegyük tán meg a Muszlimokat olyanná, mint a gaztevőket? 
36. Mi van veletek? Hogy döntötök? 
37. Vagy tán van egy könyvetek, miből tanultok? – 
38. És aszerint az illet titeket, amit csak megkívántok? 
39. Vagy tán fogadalmatok van Velünk, mi a Feltámadás Napjáig szól, hogy az illet titeket, amit csak 

megköveteltek? 
40. Kérdezd őket (ó, Mohammed), melyikük állítja ezt? 
41. Vagy tán vannak „Társaik” (bálványok)? Hozzák hát elő „Társaikat”, ha igazat szólnak! 
42. A Napon felfedik a lábszárakat, és leborulásra szólítják őket, de ők erre nem lesznek képesek, – 
43. Tekintetük megalázkodik, gyalázat telepszik rájuk, (azt látván, hogy) egykor leborulásra szólították őket, 

de ők (állva) maradtak. 
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44. Hagyjatok Magamra! S ki meghazudtolja ezt az Üzenetet, fokozatosan sújtunk le rájuk onnan, ahonnan 
nem érzékelik. 

45. Haladékot adok nekik, mert bizony tervem tántoríthatatlan. 
46. Vagy tán fizetséget kérsz tőlük (ó, Mohammed), és adósság fogja terhelni őket? – 
47. Vagy tán náluk van a Láthatatlan, és azt le tudják írni? 
48. Várj türelemmel Urad Ítéletére, és ne légy olyan, mint a Cet Gazdája, mikor az reménytelenségéből 

kiáltott ki, 
49. Ha nem érte volna el őt Ura Kegye, megalázva lett volna a csupasz partra vetve. 
50. De kiválasztotta őt Ura, és a jóravalók közé helyezte őt. 
51. A hitetlenek majdhogynem átszúrnak tekintetükkel, mikor meghallják az Üzenetet, és így szólnak: „Ez 

bizony bolond!” 
52. De ez nem más, mint Üzenet a Világoknak. 

 
 

69. Al-Haqa – Valóság 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Valóság! 
2. Mi a valóság? 
3. Hogy ismered fel, hogy mi a Valóság? 
4. Meghazudtolta Thamud és Aád népe a Megrendítő Balsorsot! 
5. Hanem Thamudék, hát elpusztította őket az Égszakadás! 
6. És Aádékat ádáz, morajló orkán pusztította el, – 
7. Mit Ő hét éjjelen és nyolc nappalon át rendelt rájuk megszakítás nélkül. Láthattad volna őket kidöntve, 

akár a korhadt pálmatörzsek! 
8. Látsz-e közülük akárki túlélőt? 
9. A Fáraó, kik előtte voltak és a Romvárosok elhozták a rontást. 

10. Engedetlenek voltak Uruk Prófétáihoz, és Ő kiadós Büntetést mért rájuk. 
11. Mikor özönlött a víz, Mi hordoztunk titeket az úszó (bárkán), 
12. Hogy megtegyük nektek azt Emlékeztetőül, mit értő fülek vésnek tudatotokba. 
13. Ha megfúvatnak a fanfárok egyetlen fúvással, 
14. A Föld megmozdul, a Hegyek egy csapásra porrá zúzódnak, – 
15. Ezen a Napon következik be a (Nagy) Esemény, 
16. Kettéhasad az Ég, és ezen a Napon az elvékonyul, 
17. Annak peremén Angyalok lesznek, és ezen a Napon Urad Trónját nyolcan hordozzák maguk felett. 
18. Ezen a Napon elő lesztek állítva (Ítéletre), nem maradhat rejtve bennetek semmi. 
19. Kinek Feljegyzése jobbjába adatik, majd így szól: „Íme! Olvassátok Feljegyzésem!” 
20. „Én bizony gondoltam, hogy Feljegyzésem (ezen a Napon) rám talál!” 
21. És ő betér az üdvözült létbe, 
22. A magasságos Kertbe, 
23. Minek gyümölcsfüzérei nyúlásnyira vannak. 
24. „Egyetek és igyatok megelégedettségetekre azáltal, mit magatok előtt küldtetek a múlt napjaiban!” 
25. De kinek Feljegyzése baljába adatik, mondja: „Bárcsak ne kaptam volna kézhez Feljegyzésemet!” 
26. „S bár ne tudnám számvetésem!” 
27. „Bár beteljesedhetne rajtam (a halál)!” 
28. „Nem segít rajtam vagyonom” 
29. „Kiveszett belőlem hatalmam!” 
30. (Parancs hangzik): „Fogjátok! Kötözzétek meg!” 
31. „Majd a Pokolban perzseljétek!” 
32. „Majd láncon vezessétek, minek hossza hetven könyök!” 
33. „Ő volt az, aki nem hitt Allahban, a Hatalmasban!” 
34. „S nem biztatott a szegények etetésére!” 
35. „Neki Ma itt nincs barátja,” – 
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36. „Se étke, csak az, mi sebeiből kimosódik,” 
37. „Mit nem eszik más, csak kik bűnösök.” 
38. Bizony, én arra esküszöm, amit ti láttok, – 
39. És arra, amit nem láttok, – 
40. Hogy ez egy nemes Próféta szava, 
41. S ez nem egy költő szava! Kevés az, mit hisztek! 
42. Nem is jövendőmondó szava! Kevés az, mit magatokba szálltok. 
43. (Ez egy) Kinyilatkoztatás a Világok Urától. 
44. S ha ő (a Próféta) bármi olyat mondana Rólunk, mit ő talált ki, 
45. Lesújtanánk jobb kezére, 
46. Majd elvágnánk éltető ütőerét, 
47. Nem lenne köztetek egy sem, ki visszatarthatná róla (haragunkat). 
48. Mert bizony ez Emlékeztető az őrizkedőknek. 
49. Mi bizonyosan tudjuk, hogy köztetek vannak, kik meghazudtolnak. 
50. De ez (a Kinyilatkoztatás) gyötrelem a hitetleneknek. 
51. Mert ez a bizonyos Igazság. 
52. Dicsőítsd hát Urad nevét, a Hatalmast. 

 
 

70. Al-Maaradzs – Felmenetel 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Egy kérdező a bekövetkező Büntetésről kérdezett, – 
2. A hitetleneket nincs, ki megvédje, – 
3. Allahtól, az Égbeszállás Urától. 
4. Az Angyalok és a Lélek száll fel Hozzá a Napon, minek mértéke ötvenezer év. 
5. Várj kitartó türelemmel. 
6. Ők még messzinek látják a (Napot): 
7. De Mi azt közelinek látjuk. 
8. A Napon az Ég olyan lesz, akár az olvadt réz, 
9. S a Hegyek, akár a gyapjúpehely, 

10. Barát nem kérdez barátról, – 
11. Bár egymást láthatják. A bűnös majd meg akarja magát váltani a Nap Büntetésétől fiaival, – 
12. Feleségével és bátyjával, – 
13. Vérrokonságával, kik befogadták őt, – 
14. S a Földön mindenkivel, hátha megmentik őt. 
15. Semmi esetre sem! Pokolra való! 
16. Süssétek őt a koponyájáig! 
17. Hívjátok ide mindet, ki hátát mutatta és elfordult. 
18. Ki felhalmozott és elrejtett! 
19. Mert bizony az ember türelmetlennek teremtetett, – 
20. Ha csapás éri, bosszús, 
21. Ha jószerencse éri, fösvény, 
22. De nem így azok, kik (odaadó) imádkozók, – 
23. Kik imájukban állhatatosak, 
24. Kiknek vagyonában tudott az igazság, – 
25. A koldusnak és annak, ki akadályoztatva van. 
26. Kik számontartják az Ítélet Napjának Igazságát, 
27. Kik rettegnek Uruk Büntetésétől, – 
28. Mert bizony Uruk Büntetése nem olyan, mint a megnyugvás Őbenne, – 
29. Kik erényüket megőrzik, 
30. Kivéve azokkal, kik feleségeik, és kiket jobbjuk bír, mert ezekkel nem vádolhatók. 
31. Kiknek vágyai ezen túlesnek, ezek ők, a törvényszegők. 
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32. És azok, kik megőrzik a náluk elhelyezett letéteket, és betartják egyezségüket. 
33. Kik tanúvallomásaikat állják, 
34. Kik megtartják imáikat, 
35. Ezek lesznek ők, a megbecsültek a Kertekben, 
36. Mi van a hitetlenekkel, kik előtted szaladgálnak, – 
37. Jobbról és balról csapatostul? 
38. Arra sóvárog tán mindegyikük, hogy a Gyönyörök Kertjébe belépnek? 
39. Nem, egyáltalán! Mi megteremtettük őket abból (az alapanyagból), mit tudnak! 
40. Én bizony esküszöm Minden Kelet, Minden Nyugat Urára, hogy Mi Képesek Vagyunk – 
41. Felváltani őket jobbal, mint ők, és Minket nem lehet legyőzni (Tervünkben). 
42. Hagyd őket elmerülni üres beszédeikben, játszadozásaikban, míg nem találkoznak Napjukkal, mi nekik 

ígérve lett. 
43. A Napon majd sebesen kibújnak sírjaikból, mintha egy célba érésért versengenének, – 
44. Tekintetük meghunyászkodik, gyalázat ernyeszti őket! Ez lesz hát a Napon, mi nekik ígérve lett! 

 
 

71. Núh – Noé 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mi elküldtük Noét az ő népéhez (a Parancsolással): „Figyelmeztesd néped még azelőtt, hogy fájdalmas 

Büntetés jön el rájuk.” 
2. Mondta: „Ó, nép! Én a ti megnyilvánító figyelmeztetőtök vagyok,” 
3. „Hogy szolgáljátok Allahot, őrizkedjetek Tőle, és engedelmeskedjetek nekem,” 
4. „Hogy megbocsájtsa bűneiteket, és adjon nektek haladékot egy meghatározott ideig. Ha az idő, mit Allah 

adott lejár, azt már nem lehet késleltetni, bár tudnátok!” 
5. Mondta: „Uram! Éjjel és nappal szólítottam népem,” 
6. „De hívásom csak menekvésüket növelte (az Igazságtól).” 
7. „Ahányszor csak hívtam őket, hogy megbocsájts nekik, ujjaikat a füleikbe dugták, eltakarták magukat 

öltözetükkel, dacoltak, és fennhéjázón gőgösködtek.” 
8. „Majd hangosan szólítottam őket.” 
9. „Majd hirdettem nekik nyilvánosan és titokban, bizalmasan.” 

10. Mondtam: „Kérjétek Uratok bűnbocsánatát, mert Ő a Megbocsájtó.” 
11. „Ki majd kiadós zivatart küld nektek az Égből,” 
12. „Vagyonnal, fiakkal gyarapít titeket, kerteket ad nektek, és folyókkal lát el benneteket.” 
13. „Mi van veletek, hogy nem reménykedtek kitartással Allahban?” – 
14. „Aki titeket szakaszonként megteremtett?” 
15. „Nem látjátok tán, miként teremtette Allah rétegenként a hét Égboltot?” 
16. „És megtette köztük világosságnak a Holdat, és a Napot megtette (Dicsőséges) Lámpásnak?” 
17. „Allah a Földből bújtatott elő titeket, akár a növényt, 
18. „Majd Ő visszahoz ide (a Földbe), és (újra) előhoz abból titeket (a Feltámadásra).” 
19. „Allah úgy tette meg nektek a Földet, hogy az kitárulkozzék.” 
20. „Hogy átvágjátok azt utakkal, hágókkal.” 
21. Így szólt Noé: „Uram! Engedetlenek velem, és azt követik, kit vagyona, se fiai nem gyarapítanak, csak 

veszteséget (hoznak rá).” 
22. „És ők nagy összeesküvést szőttek.” 
23. Mondták (egymás közt): „Ne hagyjátok el isteneiteket, ne hagyjátok el Waddot, se Suwát, se Yaghuthot, 

se Ya’uqot, se Nasrt,” – 
24. „Ők már sokakat tévelygésbe vittek, és Te nem gyarapítod másban a bűnösöket, mint tévelygésben.” 
25. Bűneik miatt vízbe fúltak, majd bevezették őket a Pokol tüzére, s nem találnak maguknak Allahon kívül 

pártfogót. 
26. Így szólt Noé: „Uram! Ne hagyj meg egy otthont sem a Földön a hitetleneknek!” 
27. „Mert ha (egyet is) meghagynál, eltérítenék szolgálóidat, és nem származik tőlük más, mint bűnös és 

hálátlan.” 
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28. „Uram! Bocsájts meg nekem, szüleimnek, azoknak kik házamba hívőként térnek be és (minden) hívő 
férfinak, nőnek. Ne gyarapítsd mással a hitetleneket, mint elkárhozással!” 

 
 

72. Al-Dzsinn – Dzsinn 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mondd: „Az sugallott rám, hogy a Dzsinnek egy csapata hallgatta (a Koránt). Így szóltak: Hallottunk egy 

csodálatos recitálást!” 
2. „Útmutatást ad a helyes irányba, hiszünk benne, és nem fogunk Urunkhoz társul állítani senkit.” 
3. „Mert bizony Ő a Magasságos és Dicső Urunk! Nem vett Magának sem feleséget, sem fiat.” 
4. „Egy félkegyelmű köztünk valaha förtelmes hazugságot állított Allahról.” 
5. „De úgy gondoljuk, hogy se ember, se Dzsinn nem mondhat Allahra hazug szót.” 
6. „Mert bizony volt, hogy (egyes) személyek az emberek közül menedéket kerestek a Dzsinnek között, de 

ez csak ostobaságban gyarapította őket.” 
7. „És ők úgy gondolták, ahogy ti gondoljátok, hogy Allah nem fog senkit feltámasztani (a Végítéletre).” 
8. „Mi leselkedtünk az Ég titkai után, de azt teli találtuk szigorú őrszemekkel és lobogó lángokkal.” 
9. „Mi ott szoktunk ülni valóban egy (rejtett) ülésen, hogy kihallgassuk, de ha most bárki hallgatózik, egy 

lángot talál, mely lesben áll rá.” 
10. „Mi nem tudjuk, hogy sorscsapás vár-e a Földre, vagy Uruk jó irányba akarja-e terelni őket.” 
11. „Köztünk vannak jóravalók, és olyanok is, akik nem ilyenek. Különböző utakat követünk.” 
12. „De mi úgy gondoljuk, hogy soha nem tarthatjuk vissza Allahot a Földön, és menekvésünkkel sem 

tarthatjuk vissza Őt.” 
13. „Mikor meghallottuk az Útmutatást, elfogadtuk azt. Ki hisz Urában, nem kell félnie sem nélkülözéstől, 

sem elnyomástól.” 
14. „Köztünk, kik alávetik magukat (Allah akaratának), és köztünk, kik letérnek az igazságról. Kik alávetik 

magukat, ezek ők, akik a helyes irányt fürkészik,” 
15. „De akik letérnek az igazságról, ők a Pokol tüzének tüzelői.” 
16. (Allah Üzenete): „Ha a (pogányok) a helyes úton haladnának, Mi juttatnánk nekik vizet bőséggel.” – 
17. „Hogy próbára tegyük őket általa. De aki elfordul az Uráról való megemlékezéstől, nyomorúságos 

Büntetésen kell átmennie.” 
18. „Az imahelyek Allahé (Egyedül). Ne fohászkodjatok hát Allahhal együtt máshoz.” 
19. „Mikor Allah szolgálója (Mohammed) feláll, hogy Őt szólítsa, ők szoros gyűrűt vonnak köré.” 
20. Mondd: „Én Uramat szólítom, és nem állítok Hozzá egy társat sem.” 
21. Mondd: „Nincs hatalmam nektek kárt okozni, vagy (titeket) helyes irányba terelni.” 
22. Mondd: „Senki nem menthet meg Allahtól (ha engedetlen vagyok Hozzá), és nem találhatok Rajta kívül 

másban menedéket.” 
23. „Csak hirdetem, mit Allahtól kapok, az Ő Üzeneteit. Ki engedetlen Allahhal és az Ő Prófétájával, annak 

osztályrésze a Pokol tüze, miben ő mindörökkön lesz.” 
24. Míg meg nem látják azt, mi ígérve van nekik, és akkor majd megtudják, ki a leggyengébb pártfogó, és 

mennyire nem számít a (mögötte lévők) száma. 
25. Mondd (ó, Mohammed): „Nem tudom, hogy a (Büntetés), mi ígérve van nektek, közel van-e, vagy Uram 

egy későbbi időpontra teszi azt?” 
26. „Ő a Láthatatlan Tudója és nem hozza felszínre titkát senkinek,” – 
27. „Kivéve a Prófétának, kiben Ő megelégedését lelte. Ennek Ő előtte és utána figyelők seregét biztosítja,” 
28. „Hogy ő megtudja, továbbították-e azok Uruk üzenetét, majd körülöleti mindazt, ami velük kapcsolatos, 

és minden dolgot számba vesz.” 
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73. Al-Muzammil – Beburkolózott 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, te beburkolózott! 
2. Hacsak keveset is, (de) állj fel (imára) az éjjel,  – 
3. Felét, vagy annál kicsit kevesebbet, 
4. Vagy told meg (egy kicsit), és recitáld a Koránt szépen, átérezve. 
5. Mert Mi súlyos szavakat fogunk rád vetni. 
6. Mert az éjjeli ébrenlétben mélyebb az átélés és határozottabb a Szó. 
7. Valóban, a nappalokban hosszúra nyúlnak teendőid, 
8. Tartsd emlékezetedben Urad nevét, és áhítattal hódolj Neki, 
9. Ura Keletnek és Nyugatnak, nincs más Isten, csak Ő, vedd Őt hát annak, Kire hagyatkozz. 

10. Várd ki türelemmel, mit mondanak, és hagyd magukra őket szép kihátrálással. 
11. Hagyj Magamra a könnyű élet élvezőivel, kik meghazudtolják (az Igazat), hadd viseljem el őket egy kicsit. 
12. Mert bizony Nálunk vannak a béklyók és a Pokol tüze, 
13. És az étel, mi fojt, és a fájdalmas Büntetés. 
14. A Napon megreng a Föld és a Hegyek. A Hegyek olyanná lesznek, mint egy homokkupac a futóhomokon. 
15. Elküldtük hozzátok a Prófétát, hogy legyen Tanú rátok, amint elküldtük a Fáraóhoz is a Prófétát. 
16. A Fáraó engedetlen volt a Prófétával, hát Mi durván lesújtottunk rá. 
17. Ha tagadjátok (Allahot), miként őrizkedtek a Naptól, mely megőszíti a gyermeket? – 
18. Mikor az Ég kettéhasad? Az Ő ígérete beteljesül. 
19. Mert bizony ez egy Emlékeztető, és aki akarja, az Urához vezető utat válassza! 
20. Mert Urad tudja, hogy te az éj majdnem kétharmadát, felét vagy harmadát fenntöltöd (imával), és (így 

tesznek) az emberek is, akik veled vannak. Allah méri ki az éjjelt, a nappalt, és tudja, hogy ti azt nem 
tudjátok számontartani, hát megenyhül felétek. Olvassatok annyit a Koránból, ami még könnyen megy. 
Tudja, hogy köztetek vannak betegek, mások az utat róják, keresve Allah bőkezűségét, mások Allah útján 
küzdenek. Hát annyit olvassatok abból (Koránból), ami még könnyen megy, tartsátok meg az imát, 
adjatok kötelező alamizsnát, és kölcsönözzetek Allahnak szép hitelt. Amit lelketek számára előreküldtök 
a jóból, azt ott találjátok Allahnál. De annak bére jobb és nagyobb (lesz annál). Kérjétek Allah 
bűnbocsánatát, mert bizony Allah a Megbocsájtó, a Kegyelmes. 

 
 

74. Al-Mudathir – Palástot viselő 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Ó, te palástot viselő! 
2. Kelj fel és figyelmeztess! 
3. És Uradat magasztald! 
4. Öltözéked tisztítsd! 
5. A szennyet meg kerüld! 
6. Ne várj (földi) gyarapodást (magadnak)! 
7. És Urad (Ügyéért) légy állhatatos! 
8. Mikor harsan a fanfár, 
9. Ez a Nap lesz a Gyötrelem napja, – 

10. Nem lesz könnyű a hitetleneknek. 
11. Hagyj magamra azzal, kit én egymagában teremtettem, – 
12. Majd megadtam neki a vagyont bőséggel, 
13. És oldalán a fiakat! – 
14. Kinek az (életet) simává, kényelmessé tettem! 
15. Majd arra sóvárog, hogy adjak még, 
16. Semmi esetre sem! Ő Áyáinkkal szemben konok volt! 
17. Nemsoká sorscsapásokkal ernyesztem el! 
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18. Mert ő gondolt egyet, és tervet szőtt, 
19. Annak lett áldozata, amit kitervelt! 
20. Majd annak lett áldozata, amit kitervelt! 
21. Majd körülnézett, 
22. Majd elkomorult és elkedvetlenedett, 
23. Majd hátat fordított és dacolt, 
24. Majd így szólt: „Ez nem más, mint az elődök mágiája,” 
25. „Ez nem más, mint egy halandó szava!” 
26. Én őt Pokolra vetem nemsoká! 
27. Mi ért el hozzád a Pokol tüzéről? 
28. Nem hagy meg semmit, de megtart! 
29. Odaégeti az embert! 
30. Tizenkilencen vannak felvigyázói. 
31. Nem mást, csak Angyalokat tettünk meg a Pokol felvigyázóinak, és nem másnak, mint próbatételnek 

szántuk számukat a hitetleneknek azért, hogy az Írás Népe bizonyságot nyerjen, és a hívők 
gyarapodjanak hitben. (Azért, hogy) ne maradjon kétség azok szíveiben, kiknek már eljött az Írás, és a 
hívőkben. Azoknak, kiknek szíveiben betegség honol, és a hitetlenek (pedig) hadd mondják: „Mit akar 
Allah ezzel a példával?” Ekképpen hagyja Allah tévelygésben azokat, kiket Ő akar, és vezeti azokat, kiket 
Ő akar. Nem ismeri Urad seregét más, csak Ő, és ez nem más, mint figyelmeztetés az embereknek. 

32. Mi több! Bizony a Hold, 
33. Az éj, mikor visszavonul, 
34. S a reggel, mikor fényre virrad, – 
35. Ez az egyike a nagy (Jeleknek), 
36. Figyelmeztetés az embereknek, – 
37. Annak közületek, ki előre akar nyomulni vagy hátramaradni, – 
38. Minden lélek annak záloga, mit elnyert (tetteivel). 
39. Kivéve a Jobb Kéz Társasága. 
40. (Ők) a Kertekben lesznek, és egymást kérdezgetik, – 
41. A bűnösökről, 
42. „Mi vezetett titeket a Pokol tüzére?” 
43. Mondják: „Nem imádkoztunk,” 
44. „Nem adtunk enni a szegénynek,” 
45. „Hiábavalóságokról fecsegtünk a semmirekellőkkel,” 
46. „Tagadtuk a Végítélet Napját,” 
47. „Míg el nem jött számunkra a bizonyosság.” 
48. Nem segít rajtuk a közbenjárok közbenjárása. 
49. Mi van velük, hogy elfordulnak az Emlékeztetőtől? – 
50. Mintha rémült szamarak lennének, 
51. Mik az oroszlántól menekülnek! 
52. Mi több! Mindegyikük egy kiterített tekercset akar kapni! 
53. Semmi esetre sem! Nem félnek a Túlvilágtól, 
54. Mi több! Ez bizony, egy Emlékeztető, 
55. Ki akarja, tartsa emlékezetében! 
56. De nem tartja azt emlékezetében, csak ha Allah akarja. Ő az őrizkedés Forrása és a Megbocsájtás Forrása. 

 
 

75. Al-Qiyama – Feltámadás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Esküszöm a Feltámadás Napjára, 
2. Esküszöm az önvádló lélekre, 
3. Arra számít az ember, hogy nem gyűjtjük össze csontjait? 
4. Mi több! Arra is Képesek Vagyunk, hogy összerakjuk ujjhegyét. 
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5. De az ember azt is le akarja rombolni, mi előtte áll. 
6. Azt kérdezi: „Mikor van a Feltámadás Napja?” 
7. Mikor a tekintetek elkábulnak, 
8. A Holdat elborítja a sötétség. 
9. A Nap és a Hold egybeolvadnak, – 

10. Ezen a Napon az ember így szólt: „Hol a menekvés?” 
11. Semmi esély! Nincs menedék! 
12. Ezen a Napon (egyedül csak) Uradnál van nyugvóhely. 
13. Ezen a Napon kihirdetik az embernek, hogy mit küldött előre, és mit hagyott hátra. 
14. Mi több! Az ember bizonyíték lesz önmaga ellen, 
15. Még akkor is, ha kifogásokkal dobálózik. 
16. Ne jártasd nyelvedet (ha a Koránt olvasod), hogy elsiesd azt. 
17. Mert bizony Ránk tartozik, hogy azt összegyűjtsük, és közhírré tegyük, 
18. Ha Mi azt közhírré tettük, kövesd recitálását (úgy, ahogy ki volt hirdetve), 
19. Majd Ránk tartozik értelmezni azt, 
20. Hanem ti (emberek) szeretitek a múlandó életet, 
21. És elhanyagoljátok a Túlvilágot. 
22. Ezen a Napon pár arc tündököl, – 
23. Urára tekint, 
24. Ezen a Napon pár arc csüggedt, 
25. Azt hiszi, hogy veszedelem készül ellene, 
26. Valóban, mikor a (lélek) a kulcscsonthoz ér (távoztában), 
27. Kiáltás hallatszik: „Ki az a mágus (aki most segít)?” 
28. És már sejti, hogy ez az Elszakadás, 
29. Egyik lábszára a másikba fonódik, 
30. Ezen a Napon Uradhoz vezet az út! 
31. És ő nem adakozott és nem imádkozott! – 
32. Hanem tagadott és elfordult! 
33. Majd családjához lépdelt öntelten! 
34. Jaj, neked, ó, jaj, neked! 
35. Majd jaj, neked, ó, jaj, neked! 
36. Arra számít tán az ember, hogy magára hagyják? 
37. Hát nem egy életcsepp volt ő, a spermából, mi kiáradt? 
38. Majd alvadék lett, és (Allah) megteremtette, s elrendezte. 
39. És megtette belőle a két nemet, a férfit és a nőt. 
40. Hát Ő ne lenne képes arra, hogy életre keltse a holtat? 

 
 

76. Al-Inszán – Ember 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Nem jött-e az emberre egy korszak az idők tengeréből, mikor ő nem volt semmi, még említésre se méltó? 
2. Mi megteremtettük az embert az összekeveredett életcseppből (spermából), hogy próbára tehessük. 

Megtettük neki a hallást és a látást. 
3. Vezettük őt az Úton, akár hálás, akár hálátlan (ez tőle függ). 
4. Előkészítettük a hitetleneknek a láncokat, béklyókat és a perzselő Tüzet. 
5. A Jóravalók isznak egy kupa italt Káfurral keverve. 
6. A forrás, minek Allah szolgálói a vizét isszák, bővizű, mi nem apad el. 
7. Hűek esküjükhöz, és félik a Napot, minek gonosza messze száll. 
8. (Allah) szeretetéből adnak enni szűkölködőnek, árvának és fogságba esettnek. 
9. (Mondják): „Azért etetünk titeket, hogy Allah kedvében járjunk. Nem kérünk tőletek se viszonzást, se 

hálát.” 
10. „Mi féljük a Napon Urunk zord, lesújtó haragját.” 
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11. De Allah megmenti őket a Nap gonoszától, Gyönyört és Könnyűséget bocsát rájuk. 
12. Miáltal állhatatosak voltak, Kerttel és Selyemmel jutalmazza őket. 
13. Abban (Kertben) ők nyoszolyákon hevernek, nem látnak ott naphőséget, sem fagyot. 
14. Rájuk borul (a Kert) árnyéka, s megadóan roskadoznak (gyümölcseinek) fürtjei. 
15. Körbejárnak köztük az ezüst serlegek és kristály kupák. 
16. Kristálytiszták ezüstből, miknek méretét ők szabják meg. 
17. Inni adnak nekik ott egy kupa italt Zanjabillal keverve. 
18. S ott egy forrás, minek neve Salsabil, 
19. Halhatatlan ifjak köröznek köztük (szolgálva őket). Ha látnád őket, azt hinnéd elszórt gyöngyszemek. 
20. Ha figyeled, meglátod a Gyönyört és a Magasságos Birodalmat. 
21. Rajtuk zöld selyem öltözék, nehéz brokát, ezüst karperecet viselnek, és Uruk Üdvös itallal itatja őket. 
22. „Mert bizony a ti viszonzástok és fáradozástok hálára talál.” 
23. Mi voltunk, Kik lebocsátottuk rád a Koránt részletekben. 
24. Várj türelemmel Urad Parancsolására, és ne engedelmeskedj a bűnösnek, hálátlanoknak közülük. 
25. Említsd meg Urad nevét reggel és este, 
26. Az éjből egy részt borulj le Neki, és dicsőítsd Őt éjbe nyúlóan. 
27. Mert bizony ezek szeretik a múlandóságot, és hátrahagyják a Napot (ami) Nehéz lesz. 
28. Mi voltunk, Kik megteremtettük őket, és megerősítettük tartásukat. Ha akarnánk, lecserélnénk őket, és 

másra váltanánk példázatukat. 
29. Mert bizony ez egy Emlékeztető. Aki akarja, lépjen az Urához vezető útra. 
30. Ti nem szándékoztok semmit, csak ha Allah akarja. Mert bizony Allah a Mindentudó, a Bölcs. 
31. Azt vezeti be az Ő Kegyelmében, akit Ő akar. A bűnösöknek előkészítette a fájdalmas Büntetést. 

 
 

77. Al-Murszalat – Küldöttek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A (Szelek), miket az (ember hasznára) küldöttek, 
2. Mik tombolva fújnak, taszítanak, 
3. Mik visznek és messzi szétszórnak. 
4. Majd szétválasztják azokat külön-külön, 
5. Az Üzenet hordozói, 
6. Akár Érv vagy Figyelmeztetés, 
7. Hanem ami nektek ígérve van, az bekövetkezik. 
8. Mikor a csillagok kihunynak, 
9. Mikor az Ég kettéhasad, 

10. Mikor a Hegyek porrá zúzódnak, 
11. Mikor minden idők Prófétái (összegyülekeznek), 
12. Mely Napnak jött el az ideje? 
13. A Szétválasztás Napja, 
14. Mi ért el hozzád, mi a Szétválasztás Napja? 
15. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
16. Hát Mi nem pusztítottuk el az elődöket? 
17. Majd későbbiekkel követtetjük őket. 
18. Ekképpen teszünk a bűnösökkel. 
19. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
20. Hát nem alantas vízből teremtettünk titeket? 
21. Mit egy biztos odúban helyeztünk el, 
22. Egy jól tudott ideig? 
23. Így rendeztük el, és Mi vagyunk a legjobb elrendezők. 
24. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
25. Nem olvasztótégelyül teremtettük meg a Földet? 
26. Élőknek és halottaknak, 
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27. És tettünk meg azon magas Hegyláncokat, s édesvízzel láttunk el titeket? 
28. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
29. (Mondva lesz): „Induljatok oda, amit megtagadtatok!” 
30. „Induljatok a három oszlopról (felszálló füst) Árnyékába,” 
31. „(Minek) nincs hűs árnyéka, és nem segít a lángok ellen.” 
32. „Mert az Erődnyi szikrákat vet,” 
33. „Mintha sárga (vágtató) tevék lennének.” 
34. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
35. Ezen a Napon ők nem beszélnek. 
36. Nem engedik nekik, hogy kéréssel jöjjenek elő. 
37. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
38. Ez a Szétválasztás Napja! Összegyűjtünk titeket és az elődöket! 
39. Ha van ötletetek, hát járjatok túl az eszemen! 
40. Jaj, ezen a napon a meghazudtolóknak! 
41. Mert bizony az őrizkedők árnyékban és források közt vannak. 
42. Olyan gyümölcsöt vehetnek, amilyet akarnak, 
43. „Egyetek és igyatok üdvözülve azáltal, mit tettetek.” 
44. Mert Mi ekképpen jutalmazzuk a Jótevőket. 
45. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
46. (Ó, ti igazságtalanok!) Egyetek és élvezkedjetek egy keveset. Ti bűnösök vagytok. 
47. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
48. Ha azt mondják nekik: „Ereszkedjetek le!”, hát ők nem ereszkednek. 
49. Jaj, ezen a Napon a meghazudtolóknak! 
50. Hát mely Üzenetben hisztek ezután? 

 
 

78. An-Naba – Hírek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Miről kérdezősködnek? 
2. Hatalmas Hírekről, 
3. Mikben ők összekülönböznek. 
4. Mert bizony nemsoká megtudják! 
5. Majd bizony nemsoká megtudják! 
6. Nem tettük tán kiterjedővé a Földet? 
7. A Hegyeket cövekeknek? 
8. Párokba rendezve teremtettünk meg titeket. 
9. Alvásotokat pihenéssé tettük, 

10. Az éjt öltözékké tettük, 
11. A Nappalt megélhetésnek rendeltük. 
12. Hát nem hét Égboltot építettünk fölétek? 
13. És nem helyeztünk el (rajta) Ragyogó fényeket? 
14. Tán nem bocsátottunk le a fellegekből vizet bőséggel? 
15. Hogy gabonát, zöldséget növeljünk általa, 
16. És dúslombú kerteket? 
17. Mert bizony a Szétválasztás Napjának ideje van, 
18. A Napon, mikor megfúvatnak a fanfárok, és ti sokasággal jöttök, 
19. Az Ég megnyílik, mintha kapuk lennének rajta, 
20. Szertefoszlanak a Hegyek, mintha délibáb lennének. 
21. Mert bizony a Pokol lesben áll, Hajlékul a zsarnokoknak, 
22. Hajlékul a zsarnokoknak, 
23. Korszakokat töltenek majd benne, 
24. Nem ízlelnek ott se hűst, se italt, 
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25. Csak forrásban levőt vagy zavaros dermesztőt, 
26. Méltó viszonzásul (nekik). 
27. Valaha nem tartottak a számvetéstől (tetteikért), 
28. Áyáinkat hamisnak hazudták. 
29. Mindent számba vettünk egy feljegyzésben. 
30. „Ízleljétek hát (tetteitek gyümölcseit), de Mi nem gyarapítunk titeket másban, csak Büntetésben.” 
31. Mert bizony az őrizkedőké a győzelem, 
32. Ligetek és szőlőskertek, 
33. Egyívású társak, 
34. Kicsorduló kupák. 
35. Nem hallanak ott se hiábavalót, se hazug szót, – 
36. Elszámolt jutalmul Uradtól (bőséges) adományként, 
37. Ura az Egeknek, a Földnek, s mi a kettő között van. A Kegyelmes (Allah)! Nincs, ki érvekkel bírna Vele 

szemben. 
38. A Napon a Lélek és az Angyalok sorokban állnak. Nem beszélnek, csak az, kinek a Kegyelmes (Allah) 

engedélyt adott, és ő helyesen szól. 
39. Az lesz az Igazság Napja. Aki akarja, Urához térhet meg! 
40. Mert bizony Mi figyelmeztettünk titeket a közeli Büntetésre a Napon, mikor az ember szembesül azzal, 

mit előreküldtek kezei és a hitetlenek így szólnak: „Bárcsak por lennék!” 
 
 

79. An-Naziat – Kiszakítók 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Kik kiszakítják (a bűnös lelkeket) erővel, 
2. Kik kivonják (az üdvös lelket) gyengéden, 
3. Kik siklanak a térben (kegyelmek intézésével), 
4. Kik versengenek továbbadni (a haldoklók ügyét), 
5. Kik a Parancs végrehajtói, 
6. A Napon megrázkódik az, minek meg kell rázkódnia, 
7. Mit gyakori (rázkódás,) ismétlődés követ, 
8. Ezen a Napon a szívek hevesen vernek, 
9. (Gazdáik) lesütik tekintetüket, 

10. És így szólnak: „Hát tényleg visszatérünk korábbi lényünkbe?” 
11. „Még akkor is, ha szétmállott csontok leszünk?” 
12. Mondják: „Ez bizony egy vesztes visszatérés lesz!” 
13. Mert valóban, az egyetlen Kiáltás lesz, 
14. Mikor ők teljesen magukhoz térnek, 
15. Elért-e hozzád Mózes története? 
16. Mikor Ura szólította őt Tuwa Szent Völgyében, 
17. „Menj a Fáraóhoz, mert ő zsarnok.” 
18. Mondd neki: „Azon vagy-e, hogy megtisztulj (a bűnöktől)?” – 
19. „És (hogy) elvezesselek téged Uradhoz, hogy féld Őt?” 
20. Majd (Mózes) láttatta vele a Nagy Jelet. 
21. De a (Fáraó) megtagadta, és nem engedelmeskedett, 
22. Majd hátat fordított, és mindent bevetett (Allah ellen). 
23. Majd összehívta (embereit), és kihirdette, 
24. Így szólt: „Én vagyok a ti magasságos uratok.” 
25. De Allah lesújtott rá, és például tette meg őt a Túlvilágon és ebben az életben. 
26. Mert bizony ebben van a tanulság annak, ki féli (Allahot). 
27. Titeket nehezebb tán megteremteni, vagy az Eget, mit (Allah) épített? 
28. Magasba emelte annak boltozatát, és elrendezte azt. 
29. Besötétítette annak éjét, és előhozta ragyogását. 
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30. Ezután a Földet kiterjesztette, 
31. Vizet és legelőket fakasztott rajta, 
32. A Hegyeket lecövekelte, 
33. Gondoskodásként nektek és jószágaitoknak. 
34. De ha eljön a Nagy Veszedelem, 
35. A Napon az ember emlékezni fog arra, amiért törtetett, 
36. Előtűnik a Pokol annak, ki látja, 
37. És az, ki áthágta a korlátokat, 
38. Ki az Evilági életet választotta, 
39. Pokol lesz hajléka. 
40. Ki félti Uránál betöltött helyét, és visszafogja egóját a vágyaktól, 
41. Annak Kert a hajléka. 
42. Kérdeznek az Óráról: mikor van annak jelenése? 
43. Mi az, mit említeni tudsz arról? 
44. Az Uradnál ér véget. 
45. Te figyelmeztető vagy annak, ki féli azt. 
46. A Nap, mikor meglátják, mintha nem időztek volna többet egy reggelnél, vagy esténél. 

 
 

80. Abasza – Komor 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Elkomorult és elfordult, 
2. Mikor jött hozzá a vak (és félbeszakította). 
3. De honnan tudod, lehet, hogy ő lesz az, kit gazdagít (a tanítás)? – 
4. Vagy magába száll, és használ neki az intés. 
5. És ki magát önhittnek tartja, 
6. Te ahhoz pártolsz. 
7. S nem rajtad áll, hogy ő nem gyarapszik. 
8. De ki törtetve jön hozzád, 
9. És (szívében) félelem honol, 

10. Te meg tudomást se veszel róla? 
11. Semmi esetre sem! Ez egy Üzenet, 
12. Ezért ki akarja, tartsa emlékezetében. 
13. (Ez) megbecsült Lapokon (van). 
14. Magasságokba emelve, tisztán tartva, 
15. Mit feljegyző kezek (írtak) – 
16. Megbecsültek, jámborak és Igazságosak (kezei). 
17. Jaj, az embernek! Mi teszi őt Allah tagadójává? 
18. Miből teremtette őt (Allah)? 
19. Az élet cseppjéből, mit megteremtett és elegyített, 
20. Majd Ő könnyűvé teszi útját, 
21. Majd elmulasztja és sírba helyezi őt, 
22. Majd ha akarja, feltámasztja. 
23. De ő nem tett eleget annak, mit Ő megparancsolt neki. 
24. Hát nézzen az ember az ételére (és ahogy Mi gondoskodunk arról), 
25. S hogy Mi bőséggel ontjuk a vizet, 
26. Majd parcellákat hasítunk ki a Földből, 
27. És kikelesztjük ott a gabonaszemet, 
28. S a szőlőt, a tápláló növényeket, 
29. Olívát és datolyát, 
30. Dúslombú ligeteket, 
31. Gyümölcsöt és takarmányt, – 
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32. Gondoskodásként nektek és jószágaitoknak. 
33. S mikor áthallatszik a kiáltás, 
34. A Napon menekül az ember a testvérétől, 
35. Anyjától és apjától, 
36. Feleségétől és gyermekeitől. 
37. Ezen a Napon minden embert az foglalkoztatja, ami használ neki. 
38. Ezen a Napon ragyognak az arcok. 
39. Nevetnek, örvendeznek. 
40. Ezen a Napon más arcokon por ül, 
41. Feketeség vonja be azokat. 
42. Ezek lesznek ők, a tagadók, a gonosztevők. 

 
 

81. At-Takwir – Kikerekedés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor a Nap kikerekedik, 
2. Mikor a csillagok kihunynak, 
3. Mikor a Hegyek szertefoszlanak (akár a délibáb), 
4. Mikor a vemhes tevetehenek magukra hagyatnak, 
5. Mikor a vadak összegyűlnek (emberlakta övezetben), 
6. Mikor az óceánok megemelkednek, 
7. Mikor a lelkeket csapatokba gyűjtik, 
8. Mikor a leánygyermeket arról kérdezik, 
9. Mely bűnért öletett meg? 

10. Mikor a lapokat szélesre tárják, 
11. Mikor az Eget lerántják, 
12. Mikor a Pokol tüze belobban, 
13. Mikor a Kert közelbe ér, 
14. (Akkor majd) megtudja a lélek, mit készített elő. 
15. Bizony, Esküszöm az égitestekre, 
16. Mik egyenesen haladnak vagy rejtőznek, 
17. Az Éjjelekre mikor eloszlanak, 
18. A Hajnalra, mikor az lélegzik, 
19. Bizony, ez egy nemes Küldött Szava, 
20. Kit a Trón Ura ruházott fel hatalommal és ranggal, 
21. Ki engedelmes, és hű a bizalomra. 
22. (Ó, emberek!) Társatok nem megszállott! 
23. Bizony, látta őt a nyílt horizonton, 
24. Ő nem tartja vissza tudását a Láthatatlanról. 
25. S az nem egy kivetendő sátán szava. 
26. Hova mentek hát? 
27. Mert bizony ez Üzenet a Világoknak, 
28. (Mi használ) annak köztetek, ki egyenesen akar haladni, 
29. De ti nem akarhattok (semmit), csak ha Allah, a Világok Ura is akarja. 

 
 

82. Al-Infitár – Hasítás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor az Ég meghasad, 
2. Mikor a csillagok szétszóródnak, 
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3. Mikor az Óceánok kitörnek, 
4. Mikor a Sírok ki lesznek forgatva, 
5. (Akkor majd) megtudja a lélek, hogy mit küldött előre, és mit hagyott hátra. 
6. Ó, ember! Mi csábít el téged Nemes Uradtól? – 
7. Aki megteremtett, elrendezte formád, és igazságérzetet adott. 
8. Olyan képre formál, amilyenre Ő akar. 
9. Mi több! Meghazudtoljátok az Igazságot! 

10. Mert bizony vannak (Angyalok), kik rátok vigyáznak, 
11. Nemes lelkűek, feljegyzők, 
12. Tudják azt, mit tesztek. 
13. Mert bizony a Széplelkűek a Gyönyörökben lesznek, 
14. És a gyarlók Pokolba vétetnek, 
15. Mibe az Ítélet Napján érkeznek, 
16. És ők onnan nem hiányozhatnak, 
17. Mi ért el hozzád, mi a Végítélet Napja? 
18. Majd (újfent), mi ért el hozzád, mi a Végítélet Napja? 
19. A Napon egy léleknek sem lesz hatalma a másik fölött. A Parancsolás ezen a Napon Allahé. 

 
 

83. Al-Mutaffifin – Csalás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Jaj, a csalóknak, – 
2. Kik, ha méretnek az emberekkel, megkövetelik a mértéket, 
3. De ha ők mérnek vagy mérlegelnek, megrövidítenek. 
4. Nem gondolják tán, hogy elszámolásra lesznek hívva? 
5. Egy Fenséges Napon, 
6. A Napon, mikor az emberek a Világ Ura előtt állnak? 
7. Mi több! A gyarlók feljegyzése a Szidzsinben van. 
8. Mi ért el hozzád, mi az a Szidzsin? 
9. Egy teleírt jegyzék. 

10. Jaj, ezen a Napon a tagadóknak, – 
11. Kik meghazudtolják a Végítélet Napját. 
12. Mit nem hazudtol meg csak az, ki törvényszegő, bűnös! 
13. Mikor Áyáinkat recitálják neki, így szól: „Az elődök meséi!” 
14. Semmi esetre sem! Szívükön ott a folt azáltal, mit elnyertek! 
15. Ezen a Napon ők Uruk (világosságától) el lesznek függönyözve. 
16. Majd a Pokolban perzselődnek. 
17. Majd ezt mondják nekik: „Ez az, mit tagadtatok!” 
18. Mi több, a feddhetetlenek feljegyzése az ’Illijin-ben van. 
19. Miért el hozzád, mi az az ’Illijin? 
20. Egy teleírt jegyzék. 
21. Mi azokról tanúskodik, kik (Allah) közelében vannak, 
22. Mert bizony a feddhetetlenek a Gyönyörökben vannak, 
23. Nyoszolyáikról figyelnek, 
24. Felismered arcukon a gyönyör ragyogását. 
25. Szomjukat tiszta, megpecsételt borból oltják. 
26. A pecsétje Muszk lesz, és hadd versengjenek ezért a versengők, 
27. (Adnak majd) a Tasznim elegyéből, 
28. Egy forrás, miből az (Allahhoz) közel állók isznak. 
29. Kik bűnöztek, nevettek azokon, kik hittek, 
30. Mikor elhaladtak mellettük, gunyorosan rájuk hunyorogtak, 
31. Mikor sajátjaikhoz értek, élcelődve visszafordultak, 
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32. Mikor látják őket, így szólnak: „Ezek azok az eltévelyedettek!” 
33. De azok nem őket megőrizni jöttek! 
34. Ezen a Napon a hívők nevetnek a hitetleneken, 
35. A nyoszolyákon figyelnek, 
36. Hát nem fizetik meg tán a hitetlenek azt, mit tettek? 

 
 

84. Al-Inshiqaq – Szétrepedés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor megrepedezik az Ég, 
2. És válaszol Ura (parancsolásának), mert neki így való, 
3. Mikor a Föld kiterül, 
4. És kivet magából mindent, míg ki nem ürül, 
5. Válaszol Ura (parancsolásának), mert neki így való. 
6. Ó, ember! Verejtékes küszködéssel küzdesz Uradhoz, de találkozol Vele. 
7. Kinek Feljegyzése a jobbjába adatik, 
8. Annak számláját könnyen számolják el, 
9. És örvendezve fordul társaihoz! 

10. De kinek Feljegyzése háta mögé adatik, 
11. Nemsoká maga ellen hívja a kárhozatot, 
12. És heves lángokon perzselődik. 
13. Valaha örvendezett társai közt! 
14. És úgy gondolta, hogy nem tér ide meg (Hozzánk)! 
15. Sőt! Ura (mindig is) figyelte őt! 
16. Esküszöm az Alkonypírre, 
17. Az Éjre és Hazahívására, 
18. A Holdra, mikor kiteljesedik, 
19. Egyik stádiumból a másikba kaptatsz. 
20. Mi van velük, miért nem hisznek? 
21. S mikor a Koránt olvassák nekik, nem borulnak le. 
22. Mi több! A hitetlenek elvetik (azt). 
23. Allah a Legjobb Tudója annak, mit magukban lepleznek. 
24. Hát vidd nekik a Fájdalmas Büntetés hírét, 
25. Kivéve azoknak, kik hisznek, jókat cselekszenek, mert nekik kiapadhatatlan bér jár. 

 
 

85. Al-Burúdzs – Csillagképek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Az Égre, mi a Csillagképeket hordja, 
2. A Napra, mi beígért, 
3. A Tanúságtevőre, és mit az tanúsít, 
4. Jaj, a máglyarakóknak, 
5. A tüzelővel felszított tűz, 
6. Lám! Ők rajta ülnek, 
7. És megvallják azt, mit a hívőkkel tettek. 
8. S csak azt torolták meg rajtuk, hogy hittek Allahban, a Nagyszerűben, a Dicséretre érdemesnek! 
9. Ő az, Kié az Egek és a Föld Mindenhatósága! Allah Mindenre Tanú. 

10. Mert bizony kik megpróbáltatás elé állították a hívő férfiakat, nőket, majd nem tettek bűnbánatot, 
osztályrészük a Pokol, és jussuk az égetés Büntetése. 

11. Kik hisznek, jókat cselekszenek, járandóságuk a Kertek, mik alatt folyók futnak. Ez a nagy győzelem! 
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12. Mert bizony Urad fenyítése szigorú. 
13. Ő az, Ki elindít és visszaad (életet). 
14. Ő a Megbocsájtó, a Szeretetet Adó, 
15. A Dicsőséges Trón Ura, 
16. Azt teszi, mit Akar. 
17. Elért-e hozzád a hadak története, – 
18. Fáraónak és Thamudnak? 
19. Mi több! Kik hitetlenek, kitartóan tagadnak (az Igazságot)! 
20. De Allah átöleli őket hátulról! 
21. Mi több! Ez a Dicsőséges Korán, 
22. A Jól Megőrzött Lapokon! 

 
 

86. At-Tariq – Esthajnalcsillag 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Az Égre és az Átható Csillagra, 
2. Mi ért el hozzád, mi az Átható Csillag? 
3. Egy Csillag szúrófényű ragyogással, 
4. Mert minden lélekre jut egy őriző. 
5. Hadd lássa az ember, miből lett teremtve! 
6. Kilövellő vízből teremtetett, – 
7. Mi az ágyék és bordák közül jön elő, 
8. Bizony (Allah) képes arra, hogy őt visszavigye (az életbe)! 
9. A Napon (minden) titkot átnéznek, 

10. (Az embernek) nem lesz se ereje, se pártfogója. 
11. Az Égboltra, mi újból visszatér (a pályáján), 
12. A Földre, mi megnyílik (növényeknek, forrásoknak), 
13. Mert bizony ez a Döntő Szó (Jó vagy Rossz), – 
14. S ez nem tréfa. 
15. De ők összeesküvés tervét szövik, 
16. Hát Én is tervezek, szövögetek. 
17. Haladékot adok a hitetleneknek, visszatartom őket egy darabig. 

 
 

87. Al-Ala – Magasságos 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Dicsőítsd Urad, a Magasságos nevét, 
2. Ki teremtett és elrendezett, 
3. Ki elrendelt és vezetett, 
4. Ki a legelőt előhozza, 
5. Majd száraz tarlóvá teszi. 
6. Mi meg fogunk tanítani az (Üzenet) hirdetésére, hogy el ne felejtsd, 
7. Csak azt, mit Allah akar. Ő tudja, mi az, mi megnyilvánul, s mi rejtett. 
8. Könnyűvé tesszük neked a sima utat. 
9. Ezért figyelmeztess, ha a figyelmeztetés használ. 

10. Az merít a figyelmeztetésből, ki féli (Allahot), 
11. Elkerüli azt az áldatlan, 
12. Ki a Nagy Tűzbe véttetik, 
13. Majd nem hal meg azon, de nem is él. 
14. Boldogulnak, kik tisztán tartják magukat, 



207 
 

15. Uruk nevét dicsérik, és imádkoznak. 
16. Mi több! Ti az Evilágot jobban kedvelitek, 
17. De a Túlvilág jobb és maradandóbb. 
18. Mert bizony ez van a legkorábbi lapokon, – 
19. Ábrahám és Mózes lapjain. 

 
 

88. Al-Ghashiya – Mindent elfedő 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Elért-e hozzád a Mindent Elfedő (eset)? 
2. Ezen a Napon az arcok meghunyászkodnak, 
3. Dolgosak, megviseltek, 
4. Forró Tűzbe érkezettek, 
5. Forró, zubogó patakból itatottak. 
6. Nincs számukra más étel, csak a keserű Dhari’, 
7. Mi nem táplál, és nem csillapít éhséget. 
8. (Más) arcok ezen a Napon vidámak, 
9. Megelégedettek igyekezetükkel, 

10. A magas Kertben, 
11. Hol nem hallanak hiábavalóságot, 
12. S ott gyöngyöző patak fakad. 
13. Benne a magasba emelt heverők, 
14. S kihelyezett kupák, 
15. Sorba rendezett vánkosok, 
16. Kiterített szőnyegek. 
17. Nem látják-e a tevét, miként lett teremtve? 
18. És az Eget, miként van magasba emelve? 
19. És a Hegyeket, miként vannak lecövekelve? 
20. És a Földet, miként van kitárva? 
21. Hát figyelmeztess, mert te egy figyelmeztető vagy, 
22. És nincs fölöttük hatalmad. 
23. De ki elfordul és tagad, 
24. Allah a legnagyobb büntetéssel sújtja őt, 
25. Mert bizony Hozzánk térnek meg, 
26. Majd Rajtunk áll az ő számvetésük. 

 
 

89. Al-Fadzsr – Virradat 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Virradatra, 
2. A tíz Éjszakára, 
3. Párosra és páratlanra, 
4. Az Éjre, mikor tovatűnik, 
5. Hát nincs ezekben tény annak, ki elgondolkodik? 
6. Nem látod tán, miként bánt Urad Aád (népével)? 
7. Iram oszlopos városával, 
8. Minek nem volt párja a földön? 
9. És Thamud (népével), kik a völgy szikláit kivájták? 

10. És a Fáraóval, a Cövekek (nyársak) Urával? 
11. (Velük mind), kik a földön zsarnokok voltak, 
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12. És megsokasították azon a rontást. 
13. Rájuk zúdította Urad az Ő büntetésének korbácsát, 
14. Mert Urad az Őrtoronyban (figyel). 
15. Mikor az embert Ura próbára teszi, megbecsüli, kegyekben részesíti, így szól (pöffeszkedve): „Uram 

megbecsült engem.” 
16. De mikor próbára tette, és kimérte számára gondviselését, így szól: „Uram megvetett engem!” 
17. Ó, nem! Mi több! Nem becsülitek meg az árvát! 
18. Nem buzdíttok a szegények etetésére! 
19. Kapzsi mohósággal faljátok fel az örökséget, 
20. És hő szeretettel imádjátok a vagyont! 
21. De majd ha porrá zúzódik a Föld, 
22. Majd eljön Urad és az Angyalok, egyik sor a másik után, 
23. Ezen a Napon feltárul a Pokol, és ezen a Napon az ember emlékezni fog, de mit ér már akkor az 

emlékezés? 
24. Majd így szól: „Bár előreküldtem volna (jó tetteket az eljövendő) életemhez!” 
25. Ezen a Napon olyan büntetése lesz, mint senki másnak, 
26. Senkit nem kötöznek meg majd úgy, mint őt. 
27. (A jóravaló léleknek így szólnak): „Ó, (te) megnyugvást lelt lélek!” 
28. „Térj meg Uradhoz megelégülve és Őt megelégítve!” 
29. „Térj be odaadó szolgálóimmal!” 
30. „Térj be Kertembe!” 

 
 

90. Al-Balad – Város 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Esküszöm erre a városra, 
2. És te e város polgára vagy, 
3. Az apa, s az ő gyermeke (titokzatos kapcsolatára), 
4. Mert mi az embert küzdelemre teremtettük. 
5. Azt hiszi tán, hogy senkinek nincs hatalma fölötte? 
6. Mondja: „Roppant vagyont herdáltam el!” 
7. Tán arra számit, hogy senki sem látja? 
8. Tán nem tettünk meg neki két szemet? 
9. Nyelvet és ajkakat? 

10. És nem mutattuk meg a két irányt? 
11. De meg sem kísérli azt, min viszontagságok vannak. 
12. Mi ért el hozzád, mik azok a viszontagságok? 
13. Rabszolga felszabadítása, 
14. Vagy ételt adni az ínség napján, 
15. A vérrokon árva (gondviselése), 
16. Vagy a földig süllyedt szegényeké. 
17. Majd hogy legyen azok közt, kik hisznek, állhatatosságot gyakorolnak, és kegyes tetteket visznek véghez. 
18. Ezek ők, a Jobb Kéz Társasága. 
19. De kik megtagadják Áyáinkat, ők a Bal Kéz Társasága, 
20. Kiket körbevesz a Tűz. 

 
 

91. Ash-Shamsz – Nap 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Napra és annak ragyogására, 
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2. A Holdra, és ahogy azt követi, 
3. A Nappalra, mikor előhívja (a Nap) dicsőségét, 
4. Az Éjre, mi szertefoszlatja azt, 
5. Az Égboltra és felépítményére, 
6. A Földre és kiterjeszkedésére, 
7. A Lélekre és annak elrendezésére, 
8. Megvilágosodására, hogy mi gyarló és mi erény, 
9. Boldogul, ki tisztítja, 

10. Csalódik, ki megrontja! 
11. Thamud (népe) meghazudtolta a (Prófétákat) zsarnokságával, 
12. Leghitványabb alakjukat küldték (véghez vinni a bűnt). 
13. Így szólt hozzájuk Allah Prófétája: „Ez Allah tevetehene, (ne akadályozzátok) az ivásban!” 
14. Meghazudtolták (a Prófétát), és lebénították (a tevetehenet). Uruk elsöpörte nyomaikat bűneik által és 

nem tett kivételt közöttük. 
15. És Ő nem félt annak beteljesítésétől. 

 
 

92. Al-Lail – Éj 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Az Éjre, mikor elfed (a világosságtól), 
2. A Napra, mikor dicsőségben ragyog, 
3. A férfi és nő teremtésének (rejtelmére)! 
4. Bizony törekvésetek különféle. 
5. De ki adakozik és őrizkedik, 
6. (Őszintén) a legszebbre tesz hitet, 
7. Hát Mi megkönnyítjük útját az Üdvözüléshez. 
8. De ki fösvény és önelégült, 
9. És a hazug szónak ad érvényt, 

10. Hát Mi megkönnyítjük útját a Gyötrelembe, 
11. Nem segít rajta vagyona, mikor belevetik (a Pokolba). 
12. Mert Rajtunk áll az Útmutatás, 
13. És bizony, Hozzánk (vezet) a Vég és a Kezdet. 
14. Hát figyelmeztetlek titeket a lobogó tűzre, 
15. Hova nem érkezik más, csak a leggyarlóbb, 
16. Ki hazug, és hátat fordít. 
17. De Allah a legőrizkedőbbeket ettől távol tartja, 
18. Ki vagyonát azért adja, hogy magát megtisztítsa, 
19. És nem mások szívessége az, minek viszonozására számít, 
20. Csak Magasságos Ura Színe elé vágyik, 
21. Nemsoká beteljesedik megelégedettsége. 

 
 

93. Ad-Dhuha – Pirkadat 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Pirkadatra, 
2. Az Éjre, mikor lecsendesül, 
3. Urad nem hagyott el, és nem is elégedetlen. 
4. Mert a Túlvilág jobb lesz neked, mint a jelen. 
5. Nemsoká Urad megadja neked azt, mi megelégít. 
6. Tán nem árvaként lelt rád, és hajlékot adott? 
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7. Mikor rád talált, bolyongtál, és Ő vezetett. 
8. Mikor rád talált, szűkölködtél, saját lábadra állított. 
9. Ezért az árvát hát ne sanyargasd, 

10. Aki kéréssel (fordul hozzád), ne utasítsd el, 
11. És Urad bőkezűségét hát hirdesd! 

 
 

94. Al-Inshirah – Vigasz 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Nem tártuk ki tán kebled? 
2. És vettük le rólad terhed, 
3. Mi hátadat szegte? 
4. És emeltük (magasba) megbecsülésed? 
5. Mert bizony a viszontagsággal megkönnyebbülés jár, 
6. Bizony, viszontagsággal megkönnyebbülés jár. 
7. Ha megszabadultál, hát vesd újra bele magad (a törődésbe), 
8. És Uradra (mindig) vágyj. 

 
 

95. At-Tin – Füge 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Fügére és az Olívára, 
2. A Sinai Hegyre, 
3. Ez a Biztonság Városa. 
4. Mi az embert a legjobb felépítményben teremtettük meg. 
5. Majd bevetettük őt a mélységek mélységébe, 
6. Kivéve azokat, kik hisznek, jókat cselekszenek, mert számukra kiapadhatatlan bér jár. 
7. Akkor mi az, mi cáfolja számodra a Végítélet (eljövetelét)? 
8. Hát nem Allah tán a legbölcsebb Ítélő? 

 
 

96. Al-Alaq – Alvadék 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Olvasd Urad nevében, Ki teremtett, 
2. Megteremtette az embert az alvadékból, 
3. Olvasd! És Urad a Legnemesebb, 
4. Ki megtanította a tollforgatást, 
5. Megtanította az embernek, mit az nem tudott. 
6. Mi több! Bizony, az ember áthágja a határokat, 
7. Úgy tekint magára, mint kinek nincs szüksége senkire. 
8. Mert bizony Uradhoz vezet a visszaút. 
9. Láttad-e azt, ki megtiltja – 

10. Odaadó szolgálónak, hogy imádkozzon? 
11. Láttad-e azt, hogy az Útmutatásra bízza magát? 
12. Vagy elrendeli-e az őrizkedést? 
13. Láttad-e azt, hogy tagad és elfordul? 
14. Nem tudja tán, hogy Allah látja? 
15. Vigyázzon hát! Ha nem vet ennek véget, Mi megragadjuk üstökét, 
16. A hazug, bűnös üstökét! 
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17. Majd hadd hívjon segítséget, 
18. Mi majd a Pokol őrizőit szólítjuk! 
19. Ne törődje vele. Ne engedelmeskedj neki, hanem borulj le és közeledj (Allahhoz)! 

 
 

97. Al-Qadr – Elrendelés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mi ezt (az Üzenetet) az Elrendelés Éjjelén nyilvánítottuk ki. 
2. Mi ért el hozzád, mi az Elrendelés Éjjele? 
3. Az Elrendelés Éjjele jobb, mint ezer hónap. 
4. Az Angyalok és a Lélek, Allah engedelmével lebocsátanak mindenféle dolgot, 
5. Békesség! Egészen hajnalhasadtáig! 

 
 

98. Al-Bayyina – Bizonyság 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Kik hitetlenek a Könyv Népéből, és bálványimádók, nem akarnak letérni (saját útjukról), míg el nem ér 

hozzájuk a bizonyosság. 
2. Egy Allahtól jövő Próféta recitálja a tiszta, szeplőtelen Írást. 
3. Miben ott az egyenes törvény. 
4. Nem szakadtak szét (szektákra) az Írás Népei, csak miután elért hozzájuk a bizonyság. 
5. Nem volt más elrendelésük, mint hogy imádkozzanak Allahhoz, őszinte odaadást tanúsítva Neki, 

egyenesen, tartsák meg az imát, és adjanak kötelező alamizsnát. Ez az Egyenes Hitvallás. 
6. Kik megtagadják az Igazságot az Írás Népéből, és a bálványimádók, a Pokolra jutnak, hol mindörökkön 

lesznek. Ezek ők, a leghitványabb teremtmények. 
7. Kik hisznek, jókat cselekszenek, ezek ők, a legjobb teremtmények. 
8. Jutalmuk Uruknál az Éden Kertjei, mik alatt folyók futnak, s ebben ők mindörökkön lesznek. Allah 

megelégíti őket, és ők is megelégítik Őt. Ez annak jár, ki féli Urát. 
 
 

99. Az-Zalzala – Földrengés 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor a Föld belereng rázkódásába, 
2. És a Föld kiadja terhét, 
3. Az emberek kiáltoznak: „Mi van vele?” 
4. Ezen a Napon jelenti be hírét, 
5. Mit Urad sugallott rá. 
6. Ezen a Napon csoportokba szedve sorakoznak fel az emberek, hogy megmutassák nekik tetteiket. 
7. Ki egy szemernyi jót tett, látni fogja! 
8. Ki egy szemernyi rosszat tett, látni fogja. 

 
 

100. Al-Adiyat – Harcimének 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A felhorkanó harci ménekre, 
2. A tűz pattogó szikráira, 
3. A reggeli portyákra, 
4. A nyomokban szálló porfelhőre, 



212 
 

5. Mi áthatol az ellen sűrűjén. 
6. Mert bizony az ember Urához háládatlan, 
7. És ő maga erre a tanú, 
8. Mert ő a jót (evilági gyönyöröket) erősen szereti. 
9. Tudja-e, hogy mikor kiborítják mindazt, mik a sírok rejtenek, 

10. És felszínre tör mi a keblekbe (zárt), 
11. Akkor ezen a Napon Uruk róluk (mindent) tud? 

 
 

101. Al-Qaria – Veszedelem 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Veszedelem, 
2. Mi az a Veszedelem? 
3. Mi ért el hozzád, mi a Veszedelem? 
4. (Ezen) a Napon az emberek olyanok lesznek, mint a szétszórt pillangórajok, 
5. A Hegyek olyanokká válnak, akár a kártolásnál elszabadult gyapjúpelyhek. 
6. Majd kiknek mérlege (a jótéteményektől) nehéz lesz, 
7. A megelégedettség létébe tér. 
8. Kinek mérlege (a rossztéteményektől) könnyű lesz, 
9. Otthona a feneketlen Pokol. 

10. Mi ért el hozzád, mi az? 
11. (Az a) Tomboló Tűz! 

 
 

102. At-Takathur – Rivalizálás felhalmozásban 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Erőt vesz rajtatok a versengés a javak halmozásában, 
2. Míg a sírokkal nem találkoztok. 
3. Mert igenis meg fogjátok tudni. 
4. Majd igenis meg fogjátok tudni! 
5. Mert a tudás bizonyosságával tudjátok meg, 
6. Hogy látni fogjátok a Poklot! 
7. Majd a szemetek bizonyosságával fogjátok meglátni azt! 
8. S Ezen a Napon kérdőre lesztek vonva a gyönyörökről (mit élveztetek)! 

 
 

103. Al-Aszr – Alkony 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. A Korokra! 
2. Mert bizony az ember a vesztes, 
3. Kivéve azok, kik hisznek, jókat cselekszenek. Összehozza őket az Igazság, és összehozza őket az 

állhatatosság. 
 
 

104. Al-Humaza – Becsmérlő 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Jaj, minden pletykafészekre és rágalmazóra, 
2. Ki vagyont harácsol össze, és számolgatja, 
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3. Azt hiszi, hogy vagyona halhatatlanná teszi! 
4. Nem! Ő bizony Őrlőbe véttetik, 
5. Mi ért el hozzád, mi az Őrlő? 
6. (Ez) Allah felszított Tüze, 
7. Mi feltör a Szívekig, 
8. Majd íve körbeéri őket, 
9. A kinyújtott oszlopokon. 

 
 

105. Al-Fil – Elefánt 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Nem láttad tán, mit tett Urad az Elefánt gazdáival? 
2. Nem vitte tán fondorlatukat (messzi) tévelygésbe? 
3. És Madarak raját küldte ellenük, 
4. Mik kénköves esőt szórtak rájuk. 
5. És olyanná tette meg őket, akár a feletetett tarló. 

 
 

106. Quraish – Quraish 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Quraish Paktumaira! 
2. Paktumaikra, mik (biztosították) a karavánutakat télen és nyáron, 
3. Imádják hát e Ház Urát! 
4. Ki ellátja őket élelemmel az éhínséggel szemben, és biztonságot szavatol nekik a (veszélytől való) 

félelemtől. 
 
 

107. Al-Maun – Jóságok 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Látod-e azt, ki tagadja a Végítéletet? 
2. Ilyen az, ki magára hagyja az árvát, 
3. Ki nem bíztat a szegények etetésére. 
4. Jaj, az imádkozóknak, 
5. Kik felszínesek imáikban, 
6. Kik (csupán) láttatják magukat (mások előtt), 
7. És megtagadják (még a szomszédok) segítségét (is). 

 
 

108. Al-Kauther – Bőség 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mi megadtuk neked a Forrást (bőséggel). 
2. Imádkozz hát Uradhoz, és Áldozz, 
3. Mert ki téged sérteget, az utódok nélküli (Jövőtlen). 
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109. Al-Kafirún – Hitetlenek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mondd: Ó, ti hitetlenek! 
2. Nem imádkozom ahhoz, mihez ti imádkoztok, 
3. Ti sem imádkoztok ahhoz, mihez én imádkozom. 
4. Nem vagyok hajlandó ahhoz imádkozni, amihez ti imádkoztok, 
5. Ti sem vagytok hajlandóak ahhoz imádkozni, amihez én imádkozom. 
6. Nektek a Ti hitvallástok, nekem az enyém. 

 
 

110. An-Naszr – Pártfogás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mikor eljön Allah pártfogása és a Diadal, 
2. Látod az embereket tömegével betérni Allah hitvallásába, 
3. Zengd Urad dicséretét, és fohászkodj bűnbocsánatáért: mert Ő az, Ki Feloldoz. 

 
 

111. Al-Maszadd – Pálmarost 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Pusztuljon Abu Lahab két keze, és pusztuljon ő maga! 
2. Nem segít rajta vagyona, s mit elnyert! 
3. Nemsoká a Pokol lobogó lángjain perzselődik! 
4. Asszonya a rőzsehordó! 
5. A nyakában kötél van pálmarostból! 

 
 

112. Al-Ikhlasz – Tisztaság 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mondd: Ő Allah, az Egyetlen, 
2. Allah, a Megbonthatatlan, 
3. Nem nemz, és őt sem nemzették, 
4. És nincs Neki hasonmása, senki sem! 

 
 

113. Al-Falaq – Hajnalhasadás 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mondd: Menedéket keresek a Hajnalhasadás Urában, 
2. A teremtett dolgok gonoszától, 
3. A Sötétség gonoszától, ha az beáll, 
4. A csomókra fújók gonoszától, 
5. Az irigy gonoszától, mikor az irigy. 
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114. An-Nasz – Emberek 
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében 

 
1. Mondd: Menedéket keresek az emberek Urában, 
2. Az emberek Királyában, 
3. Az emberek Istenében, 
4. A Sugdolózó gonoszától, mi elillan (miután duruzsolt), 
5. Ki az emberek keblében súg-búg, 
6. Dzsinnek között és emberek között. 
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