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Sura 78 Nyheten  
(an-Naba)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Om vad frågar de varandra?

2. Om den stora nyheten,

3. Som de är oeniga om.

4. Nej, de skall få veta!

5. Igen! Nej, de skall få veta!

Domedagen har förberett för dem som förnekar 

6. Har Vi inte gjort jorden till en bädd,

7. Och bergen som pålar?

8. Och Vi har skapat er i par.

9. Och Vi har gjort er sömn för 
avkoppling.

10. Och Vi har gjort natten som ett täcke.

11. Och Vi har gjort dagen för [ert] 
levebröd.

12. Och Vi har byggt upp sju kraftiga ting 
ovanför er.



Sura 78 Nyheten (an-Naba)

13. Och Vi har gjort en ljust glödande lampa.

14. Och Vi har sänt ned från regnmolnen 

15. För att med det frambringa 
sädeskorn och växtlighet,

16. Och tätbevuxna trädgårdar.

17. Avgörandets dag är förvisso en 
fastställd tidpunkt.

18. [Det är] den Dag då det blåses i basunen 
och ni kommer fram i stora mängder,

19. Och himlen öppnas och blir till portar,

20. Och bergen försvinner och blir som 
en synvilla.

21. Helvetet ligger förvisso i bakhåll.

22. [Det blir] ett tillhåll för överträdarna.

23. Där kommer de att vistas i evigheter.

24. De får där varken njuta någon svalka 
eller dryck,

25. Annat än skållhett vatten och iskallt var,
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Sura 78 Nyheten (an-Naba)

26. En passande belöning.

27. De väntade sig inte någon räkenskap,

28. Och de vägrade envist att tro på Våra 
tecken.

29. Men allting har Vi medräknat i skrift,

30. Så smaka nu, för Vi kommer inte att 
utöka något för er annat än straffet!

31. De gudfruktiga skall förvisso få seger,
 

32. Parker och vindruvor,

33. Och jämngamla jungfrur,

34. Och en bägare fylld till brädden.

35. Där skall de varken höra meningslöst 
tal eller anklagelser för lögn.

36. En belöning från din Herre och en 
gåva som räcker till,

37. [Från] Herren över himlarna och 

den Nåderike! De förmår inte tilltala 
Honom,
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Sura 78 Nyheten (an-Naba)

änglarna ställer upp sig i rader. Ingen 
talar då förutom den som den Nåderike 
tillåter, och denne säger det som är rätt.

39. Detta är den sanna dagen. Låt därför 
den som vill, ta en väg som leder tillbaka 
till hans Herre.

40. Vi har förvisso varnat er för ett nära 
straff den Dag då varje man får se allt 
hans händer har uträttat och den otrogne 
säger: ”Ack, om jag bara vore jord!”



Sura 79 De som sliter ut  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid dem som sliter ut bryskt,

Muhammed J

2. Och [vid] dem som drar ut varsamt,
 

3. Och [vid] simmarna som simmar fram,

4. Som löpare i ett lopp,

5. Och [vid] dem som utför befallningar!

6. Den Dag då skakaren skall skaka, 
Den första blåsningen i basunen som kommer att 

7. Följd av den nästkommande,
Den andra blåsningen i basunen som inleder 

8. Hjärtan skall den Dagen bulta,

9. Deras blickar skall vara sänkta.

10. De (förnekarna) säger: ”Skall vi 
verkligen återställas i vårt ursprungliga 
skick,
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11. Efter att vi blivit förmultnade ben?”

12. De säger: ”Det kommer i så fall att 
vara en återkomst med förlust!”

13. Men det blir inte mer än ett enda tjut,

jordytan.

15. Har berättelsen om Moses nått dig?

16. Då hans Herre ropade till honom i 

17. ”Bege dig till Farao – han har 
sannerligen gått för långt!

18. Och säg: ’Är du villig att rena dig,

19. Och att jag leder dig till din Herre så 
att du kan frukta [Honom]?’”

20. Sedan visade han honom det största 
tecknet,
Moses visade Farao sin stav som förvandlades 

21. Men han vägrade tro och lydde inte.

22. Sedan vände han [Moses] ryggen och 
fortsatte sträva,

23. Och samlade [sitt folk] varpå han 
ropade,

24. Och sade: ”Jag är er herre, den högste!”
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25. Då straffade Allah honom som ett 
varnande exempel i både nästa liv och i 
detta första.

för den som fruktar.

27. Är ni en svårare skapelse eller 
himlen? Han har byggt upp den.

28. Han har rest dess valv och fulländat den;

29. Han har mörklagt dess nätter och 
frambringat dess dagsljus;

30. Och jorden, efter detta, har Han brett ut.

31. Han har frambringat ur den (jorden) 
dess vatten och dess betesväxter.

32. Och bergen har Han satt fast.

33. [Allt detta] till nytta för er och er 
boskap.

34. Men när det största överväldigandet 
kommer,

35. Den Dagen skall människan minnas 
allt hon strävade mot,

36. Och den Djupa elden skall tydliggöras 
för alla att se.

37. Och för den som överträdde,
Sin Herres bud och visade olydnad och  

38. Och föredrog det jordiska livet,
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39. Blir den Djupa elden en boplats.

40. Men för den som fruktade att stå 
inför sin Herre och hindrade själen från 
den onda lusten,

41. Blir paradiset en boplats.

42. De frågar dig (Muhammed J) om 
Stunden – när är dess tid inne?

 Då de döda skall återuppstå ur sina 

43. Hur skulle du kunna yttra dig om den?

44. [Endast] till din Herre hör 
[kunskapen om] dess slutgiltighet.

45. Du är bara en varnare till dem som 
fruktar den.

46. Den Dag då de får se den skall det 
verka som om de inte hade vistats mer 
än en kväll eller en förmiddag.
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Sura 80 Han rynkade pannan  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Han rynkade pannan och vände sig bort,
J

2. För att den blinde kom till honom.

J medan han var upptagen 

3. Men vad vet du? – kanske blir han renad,
 

4. Eller blir han påmind så att 
påminnelsen gagnar honom.

5. Men den som anser sig vara oberoende,
Som på grund av sin rikedom anser sig vara  

6. Honom uppmärksammar du.

7. Men det är inte din sak om han inte blir 
renad.

8. Men han som har kommit till dig 
skyndande,

9. Och känner ängslan,

10. Från honom låter du dig distraheras.

11. Nej! Den är förvisso en påminnelse.

12. Låt därför den som vill minnas den.
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14. Upphöjda och renade,

15. [Burna] i budbärares händer,

16. Hedrade och plikttrogna.

17. Fördömd är människan, otrogen som 
hon är!

 

18. Av vad har Han skapat henne?

19. Av en sädesdroppe har Han skapat 
henne och sedan anpassat henne.

20. Sedan gör Han vägen lätt för henne.
Klargör för henne både den sanna och den fel-

21. Sedan låter Han henne dö och begravas.

22. Sedan, när Han vill, skall Han 
återuppliva henne.

23. Nej, hon har inte uträttat vad Han 
befallt henne.

24. Så låt människan se på sin föda,

25. [Och] hur Vi låter vattnet ösa ned i 
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26. Därefter spräcker Vi jorden i sprickor.

27. Vi låter sedan sädeskorn växa däri,

28. Och druvor och frisk grönska, 

29. Och oliver och palmer,

30. Och parker med lummiga träd,

31. Och frukter och foderväxter,

32. [Allt detta] till nytta för er och er boskap.

33. Men när det dövande tjutet kommer,

bror, 

35. Och sin moder och sin fader,

36. Och sin hustru och sina barn.

37. Ja, var och en av dem har den Dagen 
nog av eget bekymmer.

38. [Vissa] ansikten skall den Dagen vara 
glänsande, 

39. Skrattande och lyckliga.

40. [Andra] ansikten skall den Dagen 
vara täckta av damm,

41. Skymda av mörker.

42. Det är dessa som är de otrogna, de 
syndfulla.



Sura 81 Hoprullningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När solen rullas ihop,

2. Och när stjärnorna störtar ned,

4. Och när de dräktiga kamelstona överges, 

5. Och när vilddjuren samlas ihop,

eldslågor,
Versen kan på arabiska också tolkas som att  

7. Och när själarna förs samman,

begravdes levande tillfrågas,

9. För vilken synd hon mördades, 

10. Och när skrifterna läggs fram,

11. Och när himlen slits bort,
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13. Och när paradiset förs nära,

14. [Då] skall varje själ få veta vad hon 
fört med sig.

15. Och Jag svär vid de försvinnande 
himlakropparna,

16. Som följer sina banor och döljer sig,

17. Och [vid] natten, när den går mot  
sitt slut,

18. Och [vid] morgonen, när den tar sitt 
första andetag!

19. Den (Koranen) är sannerligen en ädel 
budbärares ord,

Muhammed J

20. En med kraft och plats hos 
Innehavaren av tronen,

21. Åtlydd där, [och] betrodd.

22. Och er landsman (Muhammed J) är 
inte galen.

23. Han såg honom (Gabriel) sannerligen 
mot den klara horisonten.

24. Och med det fördolda är han inte 
återhållsam.
Muhammed J
förkunna Koranen och den uppenbarelse och 

25. Och den (Koranen) är inte en utstött 
satans ord.



14

26. Så vart är ni på väg?

från att hörsamma Hans bud? (T)

27. Den är endast en påminnelse till 
världarna,

28. Till den av er som vill leva 
rättfärdigt.

29. Men ni kan inte vilja om inte Allah, 
världarnas Herre, vill.



Sura 82 Rämnandet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När himlen rämnar,

2. Och när stjärnorna skingras,

3. Och när haven svämmar över,

4. Och när gravarna töms,

5. [Då] skall varje själ inse vad hon 
förberett och [vad hon] efterlämnat.

6. Du människa! Vad har förlett dig i 
fråga om din Herre, den Givmilde,
Fått dig att trotsa Hans bud och bemöta Honom 

7. Som har skapat dig, format dig och 
anpassat dig?

8. I vilken skepnad Han än ville 
sammanställde Han dig.

9. Nej, men ni vägrar tro på domen.

övervakare.

11. Ädla antecknare,

12. Som vet vad ni gör.

13. De rättrådiga skall hamna i lycksalighet,
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14. Men de syndfulla skall hamna i en  
djup eld.

15. De skall brinna i den på Domedagen.

16. Och därifrån skall de aldrig försvinna.

17. Och vad kan få dig att inse vad 
Domedagen är?

18. Igen, vad kan få dig att inse vad 
Domedagen är?

19. [Det är] den Dag då ingen själ kan 
göra det minsta för en annan själ; och 
beslutet hör den Dagen helt till Allah.

kungadömen och maktpositioner försvinner helt 
och den enda makten vilar den Dagen hos den 
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Sura 83 De som fuskar med mått

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ett hårt straff skall möta dem som 
fuskar med mått och vikt,

2. Som när de köper i mått från 
människor begär exakta mängder.

3. Men när de själva mäter åt dem eller 
väger åt dem minskar de [mängderna].

4. Tror inte dessa att de skall uppväckas,

5. Inför en mäktig dag,

6. Den Dag då människorna skall stå 
inför världarnas Herre?

9. Ett inpräglat register.

10. Ett hårt straff skall den Dagen möta 
dem som vägrar tro;

11. Dem som vägrar tro på Domedagen.

12. Och ingen vägrar tro på den förutom 
varje syndfull överträdare.

13. När Våra verser reciteras för honom 
säger han: ”Förfädernas gamla sagor!”

14. Nej! Men deras hjärtan har övertäckts 
av allt [ont] de brukade begå.
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15. Nej! De skall sannerligen vara
skymda den Dagen från sin Herre.
Skymda från att se Honom och från Hans nåd 

16. Sedan skall de brinna i den Djupa
elden.

17. Sedan skall det sägas: ”Det var detta
som ni vägrade tro på!”

19. Och vad kan få dig att inse vad

20. Ett inpräglat register,

21. Som bevittnas av dem som förts nära
[Allah].

22. De rättrådiga skall sannerligen få
erfara lycksalighet,

23. På utsmyckade troner där de sitter
och ser.

24. Du kan märka på deras ansikten
belåtenhetens sken.

25. De skall få dricka rent förseglat vin,

26. Vars eftersmak bär doften av mysk. Ja, 
om detta bör tävlarna tävla med varandra.
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paradise

28. En källa ur vilken de som förts nära 
[Allah] får dricka.

29. De som framhärdade i synd brukade 
skratta åt dem som hade antagit tron.

30. Och när de gick förbi dem gjorde de 
miner åt varandra.

31. Och när de återvände till sina 
familjer återvände de skämtande.

32. Och när de såg dem sade de: ”Dessa är 
sannerligen vilseledda!”

33. Men de hade inte sänts för att vaka 
över dem.

34. Och denna Dag skrattar istället de 
troende åt de otrogna,

35. På utsmyckade troner där de sitter 
och ser.

36. Har inte de otrogna då belönats för 
vad de brukade göra?



Sura 84 Sprickningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När himlen spricker,

2. Och lyssnar på sin Herre, så som  
den måste.

3. Och när jorden jämnas,

4. Och kastar upp sitt innehåll och 
tömmer sig,

5. Och lyssnar på sin Herre, så som  
den måste.

6. Du människa! Du strävar förvisso 
fram mot din Herre med all strävan och 
du skall möta Honom. 

7. Den som då får ta emot sin bok med sin 
högra hand,

8. Han skall kallas till en lätt räkenskap,

9. Och återvända till sitt folk i glädje.



10. Men den som får ta emot sin bok 
bakom sin rygg,

11. Han skall bönfalla om förintelse,

13. Han befann sig förvisso bland sitt 
folk i glädje.

14. Han trodde förvisso att han aldrig 
skulle återvända.

15. Jo! Hans Herre hade honom ständigt i 
[Sin] sikt.

16. Och Jag svär vid skymningens röda 
efterglans,

17. Och [vid] natten och vad den omsluter,

18. Och [vid] månen när den blir full!

19. Ni skall sannerligen färdas från nivå 
till nivå.

20. Men vad är det med dem, att de  
inte tror?

21. Och när Koranen reciteras för dem faller 
de inte ned med ansiktet mot marken.

22. Istället vägrar de som förnekar 
[sanningen] att tro.



23. Och Allah vet bäst vad de gömmer 
inom sig.

24. Meddela dem därför om ett smärtsamt 
straff,

25. Utom dem som antar tron och gör 
goda gärningar – de skall få en belöning 
utan ände.



Sura 85 De praktfulla stjärnorna

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid himlen, med de praktfulla 
stjärnorna,

2. Och [vid] den utlovade Dagen,

3. Och [vid] vittnet och det bevittnade!

4. Fördömda var gropens män,

 

5. [Med] elden full av bränsle,

6. När de var sittande vid den.

7. Ja, de var själva vittnen till vad de 
gjorde mot de troende.

8. Och de hade ingenting emot dem annat 
än att de trodde på Allah, den Mäktige, 
den Lovprisade,

 Han lovprisas för Sin 

9. Som herraväldet över himlarna och 
jorden tillhör. Ja, Allah är vittne till allt. 

10. De som utsätter de troende männen 
och de troende kvinnorna för prövningar 
och sedan inte vänder sig [till Allah] i 
ånger, de skall sannerligen få helvetets 
straff. Ja, de skall få det brinnande straffet.



11. [Men] de som tror och gör goda 
gärningar, de skall sannerligen få 

den stora segern.

12. Din Herres grepp är sannerligen 
kraftfullt.

13. Det är Han som påbörjar och [sedan] 
återställer.

14. Och Han är den Förlåtande, den 
Kärleksfulle,

15. Innehavaren av tronen, den Ärorike,

16. Den som gör vad Han än vill.

17. Har berättelsen nått dig om arméerna,

19. Ja, de som förnekar [sanningen] står 
fast vid sin vägran att tro.

20. Men Allah omringar dem bakifrån.



21. Ja, detta är en ärorik Koran,

22. På en bevarad tavla.



Sura 86 Den som framträder på natten 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid himlen och den som framträder  
på natten!

2. Och vad kan få dig att inse vad den som 
framträder på natten är?

3. Stjärnan med sitt genomträngande ljus.

inte har en ständig övervakare. 

5. Låt människan betrakta vad hon är 
skapad av.

6. Hon är skapad av en framvällande vätska,

7.  Som utgår från [området] mellan 
ryggraden och bröstbenen.

8. Han (Allah) är sannerligen kapabel att 
återföra henne,

9. Den Dag då allt hemligt skall granskas,

10. Och hon varken har någon kraft eller 
hjälpare.

11. Vid himlen, med sitt återkommande 
regn,

12. Och [vid] jorden, med sin klyvning!



13. Den (Koranen) är sannerligen ett 
avgörande tal,

14. Och den är inte något skämt.

15. De smider förvisso en plan.

16. Men Jag smider också en plan,

17. Så ge de otrogna anstånd; ge dem lite 
mer tid.



Sura 87 Den Högste  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

2. Som skapat och sedan format,

3. Och som förutbestämt och sedan väglett,

4. Och som frambringat betesväxterna,

5. Och sedan gör dem vissna och mörka!

6. Vi skall lära dig recitera så att du inte 
glömmer [något],

noggrant Muhammed J Koranen så att den 

7. Utom det Allah vill. Han känner 
förvisso det uppenbara och allt som  
är fördolt.

8. Och Vi skall underlätta [vägen] för dig 
till det lätta.

9. Så påminn – ifall påminnelsen kan  
ge nytta!

10. Den som fruktar [Allah] kommer att 
låta sig förmanas,

11. Men den (påminnelsen) kommer att 
undvikas av den usle,

12. Som skall brinna i den största elden.



13. Sedan skall han varken dö däri eller 
leva.

14. Framgång når den som renar sig,
Den som överger all form av avgudadyrkan och 

15. Och åkallar sin Herres namn och 
förrättar bönen.

16. Men ni föredrar det jordiska livet,

17. Trots att det slutliga [livet] är bättre 
och varaktigare.

18. Detta står sannerligen i de tidigare 
skrifterna,

19. Abrahams och Moses skrifter.
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Sura 88 Den Överväldigande

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har berättelsen nått dig om den 
Överväldigande?

2. [Vissa] ansikten skall den dagen vara 
förnedrade,

3. Utarbetade och uttröttade.

4. De skall brinna i en het eld.

5. De får dricka ur en skållhet källa.

6. De får ingen mat förutom från en torr, 
taggig växt,

7. Som varken ger näring eller stillar 
hungern.

8. [Andra] ansikten skall den dagen vara 
belåtna,

9. Nöjda med sin strävan,

10. I ett högt beläget paradis.

11. De skall där inte höra ett enda 
meningslöst ord.
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14. Och framlagda koppar,

 

15. Och kuddar placerade i rader,

16. Och mattor som bretts ut.

17. Ser de (otrogna) inte på kamelerna, 
hur de skapats,

18. Och på himlen, hur [högt] den rests,

19. Och på bergen, hur de ställts upp, 

20. Och på jorden, hur den bretts ut?

21. Så påminn [dem]! Du (Muhammed J) 
är endast en påminnare.

22. Du är inte en uppsyningsman över dem.

23. Men den som vänder sig bort och 
förnekar [sanningen],

24. Honom skall Allah straffa med det 
största straffet.

25. Det är förvisso till Oss de skall 
återvända,

26. Sedan är det förvisso Vi som skall 
kalla dem till räkenskap.



Sura 89 Gryningen  
(al-Fajr)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid gryningen,

2. Och [vid] de tio nätterna,

3. Och [vid] det jämna och det udda 
[antalet],

4. Och [vid] natten när den ger sig av!

5. Ligger det [inte] i detta en ed för den 
med förstånd?

6. Har du inte sett hur din Herre gjorde 

7. Iram med pelarna,

8. Vars like aldrig hade skapats i landen?

stenblock i dalen?

10. Och [med] Farao med pålarna?

11. [Alla] dessa begick överträdelser  
i landen,

12. Och spred däri mycket fördärv.
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13. Därför lät din Herre dem utsättas för 
ett pinande straff.

14. Din Herre har ständigt uppsikt.

15. Och vad beträffar människan säger 
hon när hennes Herre prövar henne 
genom att ge henne heder och välstånd: 
”Min Herre har hedrat mig!”

16. Men när Han prövar henne genom 
att begränsa hennes levebröd säger hon: 
”Min Herre har förnedrat mig!”

17. Nej! Ni hedrar ju inte den faderlöse,

18. Och ni uppmanar inte varandra att ge 
mat åt den behövande.

19. Men ni slukar arven helt och hållet,

20. Och ni älskar pengar med en enorm 
kärlek.

21. Nej! När jordskorpan jämnas i stöt 
efter stöt,

22. Och din Herre kommer med änglarna 
i led efter led,

23. Den Dagen skall helvetet föras fram. 
Den Dagen skall människan minnas, men 
vad hjälper det då att hon minns?

24. Hon skall säga: ”Om jag bara hade 
förberett mig inför mitt [nu eviga] liv!”

25. Men den Dagen skall ingen straffa [så 
hårt] som Han straffar,
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26. Och ingen binda [så fast] som Han 
binder.

27. Du själ fylld av ro!

28. Återvänd till din Herre, nöjd och 
tillfreds!

29. Stig nu in bland Mina tjänare!

30. Ja, Stig in i Mitt paradis!



Sura 90 Staden  
(al-Balad)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Jag svär vid denna stad!

2. Och du (Muhammed J) är fri i denna 
stad.

3. Och [vid] fadern och det han avlat!

4. Vi har förvisso skapat människan till 
[att utstå] påfrestningar.

5. Tror hon att ingen någonsin skall 
kunna få makt över henne?

6. Hon säger [skrytsamt]: ”Jag har 
förbrukat en stor mängd tillgångar!”

7. Tror hon att ingen har sett henne?

8. Har Vi inte gett henne två ögon,

9. Och en tunga och två läppar?

10. Och Vi har visat henne de båda 
huvudvägarna.

11. Men hon ger sig inte in på den branta 
stigen.

12. Och vad kan få dig att inse vad den 
branta stigen är?
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13. [Den är] att befria en slav,

14. Eller ge mat i tider av hungersnöd,

15. Åt en faderlös släkting,

16. Eller en behövande som lider nöd,

17. Samtidigt som man hör till dem som 
antagit tron och uppmanar varandra att 
ha tålamod och uppmanar varandra att 
visa nåd.

18. Dessa är den högra sidans folk.

19. Men de som förnekar Våra tecken, de 
är den vänstra sidans folk.

20. De skall omges av en sluten eld.
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Sura 91 Solen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid solen och dess förmiddagsljus,

2. Och [vid] månen när den följer den,

3. Och [vid] dagen när den synliggör den,

4. Och [vid] natten när den döljer den,

5. Och [vid] himlen och Han som byggt 
upp den,

6. Och [vid] jorden och Han som brett  
ut den,

7. Och [vid] själen (människans) och Han 
som fulländat den,

8. Och ingett den både dess syndighet 
och dess gudfruktighet!

9. Framgångsrik blir han som renar den.

10. Och fördärvad blir han som begraver 
den.

överträdelse,

12. När deras ondskefullaste [man] 
rusade fram.

dem: ”Låt Allahs kamelsto vara och låt 
henne få sin dryck!”
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14. Men de vägrade tro honom och 
slaktade henne, och då förintade deras 
Herre dem för deras synd och gjorde det 
(straffet) lika för alla.

15. Och Han fruktade inte dess följd.
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Sura 92 Natten  
(al-Layl)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid natten, när den döljer, 

2. Och [vid] dagen, när den gör sig synlig,

3. Och [vid] Den som skapat det manliga 
och det kvinnliga könet!

4. Era strävanden är sannerligen olika.

5. Den som ger och är gudfruktig,

6. Och tror på det högsta goda,

7. För honom skall Vi underlätta [vägen] 
till det lätta.

8. Men den som snålar och anser sig vara 
oberoende,

9. Och vägrar tro på det högsta goda,

10. För honom skall Vi underlätta [vägen] 
till det besvärliga.

11. Och hans rikedom kan inte gagna 
honom när han faller.

12. Vägledningen är sannerligen Vår sak.
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13. Och till Oss hör både [ert] nästa liv 
och detta första.

14. Jag har därför varnat er för en vilt 

15. Ingen skall brinna i den förutom  
den usle,

16. Som vägrade tro och vände sig bort.

17. Men den gudfruktige skall föras bort 
från den,

18. Han som ger av sina ägodelar för att 
rena sig själv,

19. Och inte för att en tjänst som någon 
gjort honom skall återgäldas,

20. Utan endast för sin Herres skull,  
den Högste.

21. Och han skall helt visst bli nöjd.

honom i livet efter detta för allt det goda han 
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Sura 93 Förmiddagen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid förmiddagen,

2. Och [vid] natten, när den stillnar!

3. Din Herre har varken övergett dig 
(Muhammed J) eller avskytt [dig].
Vilket avgudadyrkarna i Mecka påstod 

4. Och nästa liv skall bli bättre för dig än 
detta första.

5. Och din Herre skall ge dig så att du  
blir nöjd.

6. Fann Han dig inte faderlös och gav 
[dig] skydd?

7. Och Han fann dig vilsen och ledde [dig] 
rätt.

 Ovetande om uppenbarelsen och om  

8. Och Han fann dig behövande och 
gjorde [dig] oberoende.

9. Den faderlöse skall du därför inte 
förtrycka,

10. Och den som ber [dig] om något skall 
du inte avvisa,



11. Men om din Herres välsignelse skall 
du berätta!
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Sura 94 Öppnandet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har Vi inte öppnat ditt bröst åt dig 
(Muhammed J)?

2. Och Vi har tagit bort från dig din börda,
Förlåtit dig för tidigare synd och för allt som 

3. Som tyngde din rygg.

4. Och Vi har upphöjt ditt namn åt dig.

5. Ja, på varje svårighet följer förvisso 
lättnad,

6. På varje svårighet följer förvisso 
lättnad.

8. Och till din Herre skall du sätta allt hopp.
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Sura 95 Fikonet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

2. Och [vid] berget Sinai,

3. Och [vid] denna trygga stad!

4. Vi har skapat människan i den bästa 
skapnad,

5. Sedan gör Vi henne till den lägsta av  
de låga,

6. Utom dem som tror och gör goda 
gärningar, för de skall få en belöning 
utan ände.

7. Så vad kan få dig (människa) att 
härefter vägra tro på räkenskapen?

8. Är inte Allah den rättvisaste av 
domare?



Sura 96 Blodklumpen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Läs i din Herres namn, som har skapat – 

2. Skapat människan av en blodklump!

3. Läs! Din Herre är den Givmildaste, 

4. Som har lärt [hur man skriver] med 
pennan,

5. Lärt människan vad hon inte visste. 

uppenbarade för profeten Muhammed J

6. Nej! Människan går verkligen för 
långt,

7. För hon anser sig vara oberoende.

8. Till din Herre blir förvisso [hennes] 
återkomst.

9. Har du sett han som vill hindra

J

10. En tjänare när han förrättar [sin] 
bön? 

11. Men tänk dig om han (tjänaren) är 
vägledd,

12. Och påbjuder gudsfruktan.
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13. Har du sett hur han vägrar tro och 
vänder sig bort?

J

14. Vet han inte att Allah ser?

15. Nej! Om han inte upphör skall Vi 
gripa honom i pannluggen,

16. En lögnaktig och syndfull pannlugg.

17. Låt honom då kalla på sitt anhang. 

18. Vi skall kalla på straffänglarna. 

19. Nej! Lyd honom inte, utan fall ned 
på ditt ansikte [i bön] och sök dig allt 
närmare [Allah].
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Sura 97 Ödesbestämmelsen  
(al-Qadr)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vi har förvisso sänt ned den (Koranen) 
under Ödesbestämmelsens natt.

2. Och vad kan få dig att inse vad 
Ödesbestämmelsens natt är?

för Muhammed J

3. Ödesbestämmelsens natt är bättre än 
tusen månader.

kommer då ned i mängd, på sin Herres 
befallning, med varje beslut. 

5. Den är full av frid ända till gryningens 
framkomst.
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Sura 98 Det klara beviset  
(al-Bayyinah)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. De som förnekade [sanningen] bland 
Bokens folk och avgudadyrkarna skulle 
inte upphöra förrän det klara beviset 
kom till dem –

 

2. Ett sändebud från Allah som reciterar 
renade texter,

Muhammed J  

3. Som innehåller sanna föreskrifter.

4. Ja, de som gavs Boken blev inte oeniga 
förrän efter det att det klara beviset 
kommit till dem.

J

Muhammed J sedan kom till dem antog en del 

5. Och de blev inte befallda annat än 
att dyrka Allah och utöva sin religion 
endast för Honom, som rättrogna, och 
att förrätta bönen och att betala den 
förpliktade allmosan. Ja, detta är den 
sanna religionen. 

6. De som förnekar [sanningen] bland 
Bokens folk och avgudadyrkarna skall 
hamna i helveteselden där de skall vara 
för evigt. Dessa är de ondaste av varelser.
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7. [Men] de som antar tron och gör 
goda gärningar, dessa är de godaste av 
varelser. 

8. Deras belöning hos sin Herre skall bli 

där de skall leva i all evighet. Allah är nöjd 
med dem och de är nöjda med Honom. 
Detta väntar den som fruktar sin Herre.



Sura 99 Jordskalvet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När jorden skälver i sitt [sista] skalv.

2. Och jorden kastar upp sina bördor. 

3. Och människan säger: ”Vad är det med 
den?”

4. Den Dagen skall den berätta vad som 
skett på den, 

5. För så har din Herre ingett den. 

6. Den Dagen skall människorna stiga 
fram i skilda skaror för att få se sina 
gärningar. 

7. Ja, den som gör den minsta myras vikt 
av gott skall se det, 

8. Och den som gör den minsta myras 
vikt av ont skall se det.



Sura 100 De galopperande hästarna 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid de galopperande hästarna som 
frustar,

2. Och skapar gnistor, 

3. Då de rids till anfall på morgonen, 

4. Och virvlar upp moln av damm,

6. Människan är sannerligen djupt 
otacksam mot sin Herre.

7. Och om detta är hon ju själv ett vittne. 

8. Och i sin kärlek till rikedom är hon 
förvisso ivrig.

9. Inser hon inte, när gravarnas innehåll 
slungas ut, 

10. Och allt som dolts i bröstet visas upp,

11. Att deras Herre den Dagen sannerligen 
varit underkunnig om dem.



Sura 101 Det Väldiga slaget  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Det Väldiga slaget!

2. Vad är det Väldiga slaget? 

3. Och vad kan få dig att inse vad det 
Väldiga slaget är? 

4. [Det är] den Dag då människorna skall 

5. Och bergen skall bli som kardad ull. 

6. Den som då har en tung vågskål, 

7. Han skall leva ett lycksaligt liv. 

8. Men den som då har en lätt vågskål, 

kan på arabiska också tolkas som att han störtar 

10. Och vad kan få dig att inse vad den är? 

11. En het eld.



Sura 102 Tävlan i rikedom  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ni distraheras av tävlan i rikedom, 
Från att lyda er Herre och förbereda er inför 

2. Ända tills ni besöker era gravar.

3. Nej! Ni skall få veta. 

4. Igen, nej! Ni skall få veta.

5. Nej! Om ni bara visste med 
övertygande kunskap.

6. Ni skall sannerligen få skåda den 
Djupa elden. 

7. Igen, ni skall sannerligen få skåda den 
med ögats visshet.

8. Sedan skall ni sannerligen tillfrågas, 
den Dagen, om er välmåga.



Sura 103 Tiden  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid tiden!

2. Människan är sannerligen förlorad,

3. Utom de som tror och gör goda 
gärningar och uppmanar varandra att 
hålla fast vid sanningen och uppmanar 
varandra att ha tålamod.



Sura 104 Baktalaren  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ett hårt straff skall möta varje 

2. Som samlar rikedomar och håller 
räkning på dem. 

3. Han tror att hans rikedomar skall ge 
honom evigt liv. 

4. Nej! Han kommer att slängas in i 
Krossaren.

5. Och vad kan få dig att inse vad 
Krossaren är? 

6. Allahs tända eld, 

7. Som tränger in i [dess invånares] 
hjärtan. 

8. Den skall sannerligen vara sluten 
kring dem,

9. Bland uttänjda pelare.



Sura 105 Elefanten  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har du inte fått veta hur din Herre 
gjorde med elefantens män? 

som under det år profeten Muhammed J föddes 

2. Lät Han inte deras onda plan gå i stöpet?

3. Och Han sände över dem fåglar i svärmar, 

4. Som överöste dem med stenar av hård 
lera.

5. Och då lät Han dem bli som [rester av] 
uppäten säd.



I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Hur förvånande är inte sedvanan  

Den stam i Mecka som profeten Muhammed J 

2. Deras sedvana att färdas under vinter 
och sommar!
De reste till Jemen på vintern och till Syrien på 

3. Låt dem därför endast dyrka Herren 
till detta hus (Kaba), 

4. Han som ger dem föda i tider av hunger 
och gör dem trygga från fara. 



Sura 107 Den minsta hjälp  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har du sett han som vägrar tro på 
domen? 

2. För det är han som stöter bort den 
faderlöse,  

3. Och inte uppmanar att ge mat till den 
behövande. 

4. Ett hårt straff skall möta dem som 
förrättar bönen, 

5. Dem som är slarviga med sina böner,

dagliga bönerna eller att inte utföra dem på 

6. Dem som bara vill bli sedda, 

7. Och som vägrar ge den minsta hjälp.



Sura 108 Det rikliga goda  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vi har sannerligen gett dig det rikliga 

J

2. Be därför till din Herre och slakta. 

3. Det är han som hatar dig som är den 
avskurne. 

J då alla 
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Sura 109 De otrogna 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Ni otrogna!

2. Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

3. Och inte heller dyrkar ni Den jag dyrkar. 

4. Och jag kommer aldrig att dyrka det ni 
har dyrkat. 

5. Och inte heller kommer ni att dyrka 
Den jag dyrkar. 

6. Ni har er religion och jag har min 
religion.”
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Sura 110 Hjälpen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När Allahs hjälp kommer tillsammans 
med segern, 

2. Och du ser människorna övergå till 
Allahs religion i mängder,

lovprisningar och be Honom om 
förlåtelse. Han godtar alltid [den 
ångerfulles] ånger.



Sura 111 Det tvinnade repet  
(al-Masad)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

ja hela han är förstörd!
J farbröder som 

2. Han kan inte gagnas av sin rikedom 
och allt han förvärvat.

3. Han skall brinna i en eld med 
blossande lågor. 

4. Och [likaså] hans hustru, som ständigt 
bär på ved.

J och 

5. Runt sin hals har hon ett tvinnat rep.
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Sura 112 Den rena tron 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Han är Allah, [och Han är] en. 

2. Allah är den Suveräne. 

3. Inte har Han avlat och inte heller är 
Han avlad,
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Sura 113 Dagbräckningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Jag tar skydd hos 
dagbräckningens Herre,

2. Mot ondskan hos det Han skapat,

3. Och mot ondskan hos den mörknande 
[natten] när den faller på,

4. Och mot ondskan hos dem som blåser 
på knutar,

5. Och mot ondskan hos den 
avundsamme när han avundas.”



Sura 114 Människorna  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Jag tar skydd hos människornas 
Herre,

2. Människornas Konung, 

3. Människornas Gud,

4. Mot ondskan hos den viskande 
smitaren,

5. Han som viskar i människornas bröst, 

6. Bland [både] djinnerna och 
människorna.”


