


Ετιμήθη με την διατα-yή για την ειcτώιωση το6τοu τοu Ιερού 

Κορανίου ιcαι μετάφραση των εννοιών τοu ο Υπηρέτης των δύο Ιερών 

Τόπων [Μέιcιcας ιcαι Μεδiνας) ,Βασιλιάς της Σαοuδιιcής Αριιβίας 

Φαχντ μπιν Αμπvοοuλαζiζ Άλ Σαούντ . 





ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΦΑΧΝΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚτvΠΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ 



Toiιto to Ιειιό Κοιιάνιο χαι μεtάφιιαση tων εννοιών tov 
είναι δώQο ωιό tον Υχηιιέtη tων δοο Ιειιών Τόχων (Μέχχα - Μεδίνα) 

tον Βασιλιά Φαχn μχιν Αμπnοvλαζίζ Άλ Σαοm 



ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΆΝΙΟ 
και μετάφραση των Εννοιών Του 

στην Ελληνική Γλώσσα 

ΣΥrΚΡΟ'fΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΦΑΧΝΤ 
riA τΗΝ ΕΚΊΎΙΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ KOPANIOY 

ΜΕΔΙΝΑ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ APABIA 
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Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ 

(Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου) 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με την υπογραφή του αξιότιμου 

ελ-Σέιχ: Σάληχ μmν Αμπντουλαζίζ μmν 

Μουχάμμεντ Άλ ελ-Σέιχ,Υπουρyού 
Ισλαμικών Υποθέσεων, Βακουφίων 
και Ιερού Κηρύyματος, Γενικού επόπτη 
επί του Συγκροτήματος. 

Η δόξα ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο όλων των Κόσμων, 

ο οποίος αναφέρει στο Ιερό Του Βιολίο: "Πράγματι, σας ήρθε 

από τον ΑΛΛΑΧ ένα φως (ο Μουχάμμεντ) και ένα ξεκάθαρο 

Βι6λίο (το Κοράνιο)". 

Η ειρήνη και η ευλογία του ΑΛΛΑΧ στον πιο αξιοσέ6αστο 

όλων των προφητών και απεσταλμένων Του, στον Προφήτη 

μας Μουχάμμεντ, ο οποίος αναφέρει: 

"Ο καλύτερος από σας είναι αυτός που έμαθε το Κοράνιο και 

το δίδαξε". 

Με κίνητρο τις αξιοσέ6αστες υποδείξεις και οδηγίες του 

Υπηρέτη των δύο Ιερών Τόπων (Μέκκας και Μεδίνας) του 

Βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντουλαζίζ Άλ Σαούντ (ο ΑΛΛΑΧ. να 

τον φυλάει) σχετικά με τη φροντίδα του για το Ιερό Βιολίο του 

ΑΛΛΑΧ, την προσπάθεια διευκόλυνσης της έκδοσης του 

Κορανίου και της διάδοσής του μεταξύ των Μουσουλμάνων σε 

όλη την υφήλιο, τη μετάφραση και ερμηνεία των εννοιών του 

στις διάφορες γλώσσες του Κόσμου· με την πίστη του Υπουργείου 

Ισλαμικών Υποθέσεων, Βακουφίων και Ιερού Κηρύγματος της 

Σαουδικής Αραοίας στη σπουδαιότητα της μετάφρασης των 

εννοιών του Ιερού Κορανίου στις πιο σημαντικές γλώσσες του 

Κόσμου με σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησής του από 

τους μη ομιλούντες την αρα6ική γλώσσα και την εκτέλεση της 

εντολής του Προφήτη σχετικά με τη διάδοση του μηνύματός 

! 
i 



του: 

"Γνωστοποιήστε όσα ακούτε από εμένα, κι ας είναι ένα και 
μόνο εδάφιο"· και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών στους 

ομιλούντες την ελληνική γλώσσα αδελφούς μας, το Συγκρότημα 

του Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση του Ιερού Κορανίου στην 

Μεδίνα Μουνά66αρα, νιώθει ιδιαίτερη ευτυχία και χαρά να 

προσφέρει στον αναγνώστη τούτη την ελληνική μετάφραση, την 

οποία ετοίμασε και αποπεράτωσε μια επιτροπή Αρά6ων 

ελληνιστών καθηγητών του ιστορικού πανεπιστημίου του Καίρου 

ελ-'Εζχερ και επιμελήθηκε ο 'Ιζιχάντ Μπιλάλ Χαλήλ, ειδικός 

υπάλληλος του Συγκροτήματος για τον έλεγχο της ελληνικής 

απόδοσης. Και επωφελούμε την ευκαιρία να εκφράζουμε τις 

θερμότατές μας ευχαριστίες στην κυρία/ Μαριάννα ΛΑΤΣΗ 

την κάτοχο δικαιώματος έκδοσης λόγω της παροχής άδειας για 

την επανέκδοση της μετάφρασης από το Συγκρότημα. 

Επίσης εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας στον 

Δοξασμένο και Ύψιστο ΑΛΛΑΧ για την 6οήθεια που μας 

παρείχε για την διεκπεραίωση ενός τόσο μεγάλου έργου, το 

οποίο ελπίζουμε να είναι για χάρη του ΑΛΛΑΧ, εποικοδομητικό 
και ωφέλιμο για την ανθρωπότητα. 

Χωρίς αμφι6ολία αντιλαμ6ανόμαστε ότι η μετάφραση των 

εννοιών του Ιερού Κορανίου, όσο λεπτομερής και αν είναι η 

απόδοση των μεγάλων νοημάτων του παραμένει ελλιπής εξαιτίας 

των θαυματουργών εκφράσεων που περιέχει το γνήσιο Κορανικό 

κείμενο. Η ερμηνεία, την οποία εκφράζει η μετάφραση, είναι 

αποτέλεσμα της αντίληψης και κατανόησης του Ιερού Κορανίου 

από τον μεταφραστή, ο οποίος δεν μπόρεσε ν' αποφύγει λάθη 

και ελλείψεις που ενυπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο έργο. 

Στο τέλος παρακαλούμε τον αναγνώστη τούτης της μετάφρασης 

να ενημερώσει το Συγκρότημα του Βασιλιά Φαχντ για την 

εκτύπωση του Ιερού Κορανίου στην Μεδίνα Μουνά66αρα για 

όσες ατέλειες παρατηρεί, όπως λάθη, ελλείψεις και περιττές 

εκφράσεις, για να λά6ουμε υπόψη τούτες τις παρατηρήσεις στις 

επανεκδόσεις, με το θέλημα του ΑΛΛΑΧ. 

Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Οδηγός στην επιτυχία 

και Αυτός είναι ο Καθοδηγητής στον Σωστό Δρόμο. 

Ω ΑΛΛΑΧ,δέξου από μας. Πράγματι Εσύ είσαι ο Ακούων, 
ο Παντογνώστης. 



(1) Σού~α ελ-Φάτιχα Μέ~ος 1ο I 

(1) Σο.\ιQα ελ-Φάτιχα 
' (ΤοΕν«QΚτήQLΟ) 

1. Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

(Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ ). 

2. Η Δόξα ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, τον 
'Άρχοντα όλων των κόσμων. 

3. Τον Παντελεήμονα, τον 

Πολυεύσπλαχνο. 

4. Τον Ηγεμόνα της Ημέρας της 

Κρίσης. 

5. Εσένα μόνο λατρεύουμε και Εσένα 
μόνο ικετεύουμε για να μας παρέχεις τη 

6οήθειά Σου. 

6. Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. 

7. Τον δρόμο εκείνων, που τους χάρισες 
την Ευλογία Σου, όχι εκείνων που 

περιέπεσαν στην Οργή Σου και που 

Παραστράτησαν. 

1 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo I 

(2) L:WQ« ελ-Μπάκι&Qα 
(11. 'Αyελαδα) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

2 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

(Μπισμιλλάχιρραχμάνιρραχίμ) 

1. Α. Λ. Μ. =('Ελιφ, Λαμμ, Μιμμ) 1 

2. Αυτό το οιολίο είναι αναμφίοολο. 
Σ' Αυτό υπάρχει η καθοδήγηση για 

εκείνους που φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

3. Για εκείνους που πιστεύουν στον 

Αόρατο, και εκτελούν τις προσευχές, και 

προσφέρουν στους άλλους ό,τι Εμείς τους 

έχουμε δώσει. 

4. Και για εκείνους που πιστεύουν σ' 
όσο σου αποκαλήφθηκε, και που έχουν 

αποκαληφθεί πρίν απο σένα, και που 

πιστεύουν ακλόνητα στη μετά θάνατο ζωή. 

5. Αυτοί είναι που ακολουθούν την 

καθοδήγηση του Κυρίου τους, και αυτοί 

είναι οι ευδόκιμοι. 

6. Όσο για τους άπιστους, είναι το 
ίδιο γι' αυτούς, είτε τους προειδοποιείς, 

είτε όχι. ΔΕν θα πιστέψουν. 

7. Ο ΑΛΛΑΧ σφράγισε, τις καρδιές 
τους και την ακοή τους, και στα μάτια 

τους υπάρχει πέπλο. Μεγάλη θα είναι η 

τιμωρία (που θα υποστούν). 

8. Μερικοί απ' τους ανθρώπους λένε: 
"Πιστεύουμε στον ΑΛΛΑΧ και στην 

"Έσχατη ημέρα", αλλά δεν πιστεύουν 

~μϊ.:;~~..;.J\.:ι;~Ό~J.Ji 

φ;:,~~~r,._; 

~~Lι ;-t:ί~ :--~ i$6.-;JΙ~t 

φ s~~"lf~:;.~~ 

,. .,.. "'ω •""' ,.. ,.. ,.,. ' ' ,..,. ,-; "'"" _,,.. 
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(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος lo I 

(πραγματικά). 

9. Προσπαθούν να εξαπατήσουν τον 
ΑΛΛΑΧ κι όσους πιστεύουν, χωρίς όμως 

να το καταλαοαίνουν, ξεγελούν μόνο τον 

εαυτό τους. 

1 Ο. Στις καρδιές τους φώλιασε 

αρρώστια. Κι ο ΑΛΛΑΧ την έχει 

μεγαλώσει. Κι οδυνηρή είναι η τιμωρία 

που τους περιμένει, γιατί έλεγαν ψέματα. 

3 

11. Κι όταν τους είπε κάποιος: "Μη 
σκορπάτε κακίες στη γη". Απάντησαν: "Κι 

όμως, εμείς επιζητούμε μονάχα την αρετή". 

12. Αυτοί είναι χωρίς αμφιοολία, ΦS-A-ij)j;SJ~ ){iiμ.~ι-':i1 
εκείνοι που αδικούν, κι όμως δεν το 

αισθάνονται. 

13. Κι όταν τους είπαν: "Πιστέψτε, 

όπως πιστεύουν κι οι άλλοι άνθρωποι", 

απάντησαν: "Μήπως πρέπει να πιστεύουμε 

όπως πιστεύουν οι ανόητοι"; Όχι σίγουρα ... 
γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι οι ανόητοι, αλλά 

δεν το γνωρίζουν. 

14. Κι άμα συναντούν όσους πιστεύουν, 
λένε: "Κι εμείς πιστεύουμε". Αλλ' άμα 

ορεθούν μόνοι ανάμεσα σε πονηρούς, τους 

λένε: "Πραγματικά, είμαστε μαζί σας, με 

τους άλλους απλώς aστειευόμασταν". 

15. Ο ΑΛΛΑΧ, θα τους ανταποδώσει 
την κοροϊδία τους μέσα στα αδικrψατά 

τους, και τους αφήνει να περιφέρονται 

σαν τυφλοί. 

16. Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν 



(2) Σο'ύρα ελ-Μπάκαρα Μέρο~ 1ο I 4 

αγοράσει τη πλάνη αντί του ορθού Φ6.J~-4:i;{t;;~_Ά~;G 
προσανατολισμού. Η δοσοληψία τους όμως 

αυτή είναι μάταιη, κι έχουν 

παραστρατήσει. 

17. Μοιάζουν μ' εκείνον που άναψε 

φωτιά, κι άμα έφεξε ολόγυρά του, πήρε 

ο ΑΛΛΑΧ το φως τους και τους άφησε 

σε οαθύ σκοτάδι. Έτσι που να μην 

μπορούν να ολέπουν. 

18. Κουφοί, οουοοί και τυφλοί (στην 
πίστη) δεν θα επανέλθουν (στο Θείο 

μονοπάτι). 

19. Ή ... (άλλη παρομοίωση): Ένα 

οροχερό σύννεφο απ' τον ουρανό. Σ' αυτό 

υπάρχουν σκοτάδια, οροντές κι αστραπές. 

Πιέζουν τα δάχτυλα στ' αυτιά τους, από 

το φόοο του θανάτου από τους κεραυνούς. 

Ο ΑΛΛΑΧ όμως περιοάλλει (εξουσιάζει) 

τους άπιστους. 

20. Παρά λίγο η αστραπή να τους 
στερήσει την όραση, κάθε φορά που το 

φως της οοηθά, οαδίζουν στη λάμψη της. 

Άμα όμως πέφτει το σκοτάδι πάνω τους 

μένουν ακίνητοι. Αν όμως το· θελε ο 

ΑΛΛΑΧ θα μπορούσε να τους στερήσει 

την ακοή και την όραση, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντοδύναμος. 

21. Ω Άνθρωποι! Λατρέψετε τον Κύριό 
σας, (τον ΑΛΛΑΧ) που δημιούργησε εσάς 

και τους προγόνους σας, για ν' έχετε την 

ευκαιρία για να θεοσεοήτε. 

22. Που σας έστρωσε τη γη και έφτιαξε 
τον ουρανό για στέγη. Κι έστειλε κάτω 
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νερό απ' τον ουρανό, και έογαλε μ' αυτό 

τους καρπούς που θα σας συντηρήσουν. 

Και, μη παρομοιάζετε κανένα με τον 

ΑΛΛΑΧ αφού γνωρίζετε την Αλήθεια. 

23. Αν αμφιοάλλετε, ο' εκείνο που 

Εμείς aποκαλύψαμε (κατά καιρούς) τον 

δούλο Μας,2 (τον Μουχάμμεντ- Μωάμεθ) 

τότε παρουσιάσετε ένα Στάδιο (Σούρα) 

όμοιο μ' αυτά εδώ, και καλέστε, αν είστε 

ειλικρινείς τους μάρτυρές σας εκτός από 

τον ΑΛΛΑΧ. 

24. Αν όμως, δεν μπορείτε να το 

κάμετε κι ασφαλώς δεν μπορείτε, - τότε 

προφυλαχθείτε τη Φωτιά που για καύσιμα 

έχει ανθρώπους και πέτρες, (των ειδώλων) 

και που προετοιμάστηκε για τους 

άπιστους. 

25. Και να χαροποιείς όσους πιστεύουν 
και κάνουν τα καλά έργα. Το μερίδιό 

τους είναι Κήποι, που κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια. Κάθε φορά, που θα τρέφονται 

με τα φρούτα τους, θα λένε: "Έτσι 

τρώγαμε και πριν", γιατί τους παρέχονται 

όμοια πράγματα. Κι εκεί θ' έχουν αγνές 

γυναίκες (συζύγους) και θα μείνουν σ' 

αυτούς για πάντα. 

26. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θεωρεί ανάξιο να 
χρησιμοποιεί τις παρομοιώσεις, από 

κουνούπι μέχρι κάτι τι το μικρότερο. Όσοι 

πιστεύουν γνωρίζουν ότι η αλήθεια 

προέρχεται απ' τον Κύριό τους, Ενώ 

οι άπιστοι λένε: "Τι εννοεί ο ΑΛΛΑΧ με 

τη παρομοίωση αυτή"; μ' αυτή πολλούς 

εξαπατά, και πολλούς καθοδηγεί, αλλά 

δεν εξαπατά παρά μόνο τους 
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διεστραμμένους. 

27. Όσοι αθετούν τη συμφωνία του 
ΑΛΛΑΧ μετά που έχει επικυρωθεί. και 

διαχωρίζουν, ό,τι οΑΛΛΑΧ διέταξε να'ναι 

ενωμένο, και κάνουν το κακό στη γη, 

αυτοί ζημιώνονται. 

28. Πώς είναι δυνατόν να μη πιστεύετε 
τον ΑΛΛΑΧ; - ήσασταν μηδέν και σας 

έδωσε ζωή. Έπειτα. θα επιφέρει το θάνατό 

σας και μετά θα σας ξαναπροσφέρει τη 

ζωή, και πάλι ο' Αυτόν θα επιστρέψετε. 
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29. Είναι Εκείνος που δημιούργησε 

για σας ό,τι 6ρίσκεται πάνω στη γη, ακόμη 

η δύναμή Του περιλάμ6ανε τους ουρανούς, 

γιατί έδωσε τάξη και τελειότητα στα επτά 

στερεώματα, κι είναι Παντογνώστης. 

30. Κοίτα! Όταν ο Κύριός σου είπε 
στους αγγέλους: "Εγώ θα δημιουργήσω 

ένα τοποτηρητή στη γη", εκείνοι 

αποκρίθηκαν: "Μήπως θέλεις να 6άλεις 

σ' αυτή κάποιον, που θα τη 6λάψει και 

θα χύσει αίμα - τη στιγμή που εμείς 

πανηγυρίζουμε το μεγαλείο Σου και 

Εσένα δοξάζουμε"; Κι ο ΑΛΛΑΧ 

απάντησε: "Εγώ γνωρίζω εκείνο που σεις 

δεν γνωρίζετε". 

31. Και δίδαξε στον Αδάμ τα ονόματα 
όλων των πραγμάτων, έπειτα εκθέτοντάς 

τα μπροστά στους αγγέλους, είπε: 

'Άποκαλύψτε Μου τα ονόματά τους αν 

έχετε δίκαιο". 

32. Κι αυτοί Του απάντησαν: "Δόξα 
στην παντογνωσία Σου!" Δεν γνωρίζουμε 

.. "' ..... r -:;; f""' .,. "' J. ~ ""' ... ·.'f'"' <:!·· -~~~~ -4&-.J~.:t-::U' 
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τίποτε περισσότερο απ' ότι Εσύ μας 

δίδαξες. Πράγματι! Είσαι -Εσύ- ο 

Παντογνώστης ο Σοφός, (Είσαι Εσύ ο 

τέλειος στη Γνώση και στη Σοφία). 

33. Είπε: 'Ώ! Αδάμ! Αποκάλυψε τα 

ονόματcΊ τους ... " Κι όταν πια ο Αδάμ 
τους τα αποκάλυψε, ο ΑΛΛΑΧ είπε: 
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"Μήπως δεν σας είπα ότι γνωρίζω το 

Αόρατο των ουρανών και της γης, γνωρίζω 

και ό,τι φανερώνετε και ό,τι αποκρύπτετε;" 

34. Και όταν είπαμε στους αγγέλους: 
"Υποκλιθείτε στον Αδάμ". Τότε εκείνοι 

υποκλίθηκαν, εκτός απ' τον Ιμπλίς (τον 

σατανά) που αρνήθηκε κι ήταν 

υπερήφανος κι έτσι έγινε (ένας) από τους 

άπιστους. 

35. Και πάλι είπαμε: "Ω! Αδάμ! 

Κατοίκησε συ κι η γυναίκα σου στον 

Παράδεισο, και τρώτε απ' τα άφθονα 

πράγματά του όπως (όπου και όταν) 

θέλετε, αλλά μην πλησιάζετε αυτό το 

δέντρο, γιατί θα' στ ε άδικοι. 

36. Τότε ο Σατανάς κατάφερε να τους 
κάνει να αμαρτήσουν και τους έογαλε 

απ' την κατάσταση της ευτυχίας που 

ζούσαν. Και τότε είπαμε: "Κατεοείτε όλοι 

απ' εδώ, αφού είστε εχθροί ο ένας με τον 

άλλο. Η γη θα είναι για σας (προσωρινή) 

εγκατάσταση και απόλαυση για ένα 

διάστημα. 

37. Ο Αδάμ τότε κατάλαοε, τους 

εμπνευσμιΎους λόγους του Κυρίου του 

και μετάνιωσε. Κι ο Κύριος δέχτηκε τη 

μετάνοια, γιατί είναι πολύ Επιεικής και 

\JΊ.;,:jr~1~~~~a ~~~ 
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Φιλεύσπλαχνος. 

38. Είπαμε: "Κατεοείτε όλοι απ' εδώ. 
Κι αν - όπως είναι οέοαιο - φθάσουν 

οδηγίες από Εμένα, όσοι τις 

ακολουθήσουν, τότε ούτε θα υπάρχει φόΟο 

για αυτούς, κι αυτοί ούτε θα λυπηθούν." 

39. "Κι όσοι αρνούνται την Πίστη και 
διαψεύδουν τα Σύμοολά Μας, θα γίνουν 

σύντροφοι της Φωτιάς, όπου για πάντα 

θα παραμείνουν". 
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40. Ω παιδιά του Ισραήλ! θυμηθείτε 
τις ευεργεσίες που άφθονα σας μοίρασα. 

Να τηρείτε την (Συμφωνία σας) όπως κι 

Εγώ τηρώ τη Συμφωνία Μου μαζί σας 

και μονάχα Εμένα, να φοοάστε. 

41. Και πιστέψτε σ' ό,τι αποκάλυψα, 
που επικυρώνει την αποκάλυψη που έχετε. 

Και μην είστε οι πρώτοι που θα την 

aρνηθείτε, ούτε ν' αγοράζετε τα Σύμοολα 

(Αγιάτ) Μου με φτηνή τιμή. Και να 

φοοάστε Εμένα, μονάχα Εμένα. 

42. Και μη σκεπάζετε την Αλήθεια με 
τη ψευτιά, ούτε ν' αποκρύπτετε την 

Αλήθεια ενώ τη γνωρίζετε. 

43. Να κάνετε την προσευχή και να 
καταοάλλετε τη Ζεκάτ (Δηλαδή το 1/40 
των ετησίων αποδοχών) και να 

προσεύχεσθε μαζί μ' εκείνους που 

προσεύχονται. 

44. Μήπως παραγγέλλετε στους 

ανθρώπους τη δικαιοσύνη και ξεχνάτε να 

την εφαρμόσετε στον εαυτό σας; Κι 

' ι.}:-1 
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ωστόσο εσείς μελετάτε τις Γραφές. Γιατί 

δεν συνετίζεστε; 
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45. Ζητήσετε τη οοήθεια του ΑΛΛΑΧ 
με υπομονή και προσευχή: Είναι 

πραγματικά δύσκολο, εκτός γι' αυτούς 

που είναι ταπεινοί. 

46. Και που έχουν στο νου τη 

οεοαιότητα ότι θα συναντήσουν τον Κύριό 

τους κι ότι θα ξαναγυρίσουν σ' Αυτόν. 

47. Ω! παιδιά του Ισραήλ! Θυμηθείτε 
τις (ειδικές) ευεργεσίες, που σας έκανα, 

κι ότι εγώ προτίμησα (τους προγόνους 

σας) από όλους τους άλλους (που έζησαν 

την εποχή τους για το Μήνυμά μου). 

48. Και φυλαχτείτε για τη μέρα που η 
μια ψυχή δεν θα οοηθάει την άλλη, κι 

ούτε μεσολάοηση ούτε λύτρα θα γίνονται 

δεκτά απ' αυτήν, (ούτε κανείς) θα μπορεί 

να τους οοηθήσει. 

49. Κι όταν σας aπελευθερώσαμε από 
τον Φαραώ και τους ακολούθους του, κι 

απ' τα σκληρά οασανιστήρια, που έσφαζαν 

τα παιδιά σας κι άφηναν τις γυναίκες 

σας ζωντανές, (για να υπηρετούν), τούτο 

ήταν μια σκληρή δοκιμασία απ' τον Κύριό 

σας. 

50. Κι όταν χωρίσαμε στα δύο τη 

θάλασσα για σας, και σας σώσαμε, και 

πνίξαμε τους ακολούθους του Φαραώ 

μπροστά στα μάτια σας. 

51. Κι όταν επί σαράντα νύχτες 

προσδιορίζαμε τη Διαθήκη για τον 
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Μωυσή ... , εσείς στη διάρκεια της απουσίας 
του, πήρατε το μοσχάρι (για λατρεία), 

και κάματε αδικία. 

52. Ακόμα και τότε σας συγχωρέσαμε, 
μήπως γίνετε ευγνώμονες. 

53. Κι όταν δώσαμε στον Μωυσή τη 
Γραφή και το Κριτήριο (τη Διάγνωση ... 
ανάμεσα στο καλό και το άδικο) ίσως 

οδηγηθείτε σωστά. 

54. Κι όταν είπε ο Μωυσής στο λαό 
του: " Ω! λαέ μου! αδικήσατε τον εαυτό 
σας, λατρεύοντας το μοσχάρι. Ζητήσετε 

συγχώρηση απ' τον Δημιουργό σας και 

σκοτώσετε τον εαυτό σας, (με μετάνοια). 

Αυτό θα είναι το καλύτερο για σας κατά 

τη γνώμη του Δημιουργού σας". Τότε, 

(Εκείνος) σας συγχώρησε, γιατί Αυτός 

είναι ο Πολυεπιεικής, ο Φιλεύσπλαχνος. 

55. Κι όταν είπατε: "Ω! Μωυσή! Ποτέ 
δεν θα σε πιστέψουμε, ώσπου να δούμε 

φανερά τον ΑΛΛΑΧ. Και, θαμπωθήκατε 

τότε από τον κεραυνό, καθώς κοιτούσατε, 

56. Έπειτα σας αναστήσαμε απ' τον 
θάνατό σας, μήπως και Μας 

ευχαριστούσατε, 

57. Και σας δώσαμε τη σκιά απ' τα 
σύννεφα και στείλαμε κάτω σε σας τα 

μάννα και τα σάλωα 3 λέγοντας: "Φάτε 

απ' τα καλά που σας προσφέρουμε "(αλλά 

παρήκουσαν). Εμάς τότε δεν Μας 

αδίκησαν, ενώ έολαψαν τον εαυτό τους. 

58. Κι όταν είπαμε: Μπείτε σ' αυτό 
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το χωριό και φάτε απ' τα άφθονα αγαθά 

του, όπως επιθυμείτε. Μόνο περάστε την 

πόρτα του με ταπεινοφροσύνη, και πείτε: 

'Άμαρτήσαμε. Και τότε θα συγχωρεθούν 

τα λάθη σας, και θ' αυξήσουμε (τη μερίδα) 

εκείνων που κάνουν το καλό". 

59. Και παραποίησαν οι παραοάτες 

το λόγο που τους αποκαλύφθηκε και τον 

αντικατέστησαν με άλλο, γι' αυτό στείλαμε 

από τον ουρανό μάστιγα σε οάρος των 

αδίκων επειδή επανειλημμένα, αθέτησαν 

τις διαταγές Μας. 

60. Κι όταν ο Μωυσής προσευχήθηκε 
για να ξεδιψάσει το λαό του, είπαμε: 

"Κτύπα με το ραοδί σου το οράχο". Κι 

ανάολυσαν απ' αυτόν δώδεκα πηγές. Κάθε 

ομάδα γνώρισε το μέρος της για νερό. 

(κι είπαμε τότε): "Να φάτε και να πιείτε 

απ' τα αγαθά που σας προσφέρει ο 

ΑΛΛΑΧ και να μην κάνετε στη γη, ούτε 

το πονηρό, ούτε το κακό αδικούντες". 

61. Κι όταν είπατε: "Ω! Μωυσή! δεν 
αντέχαμε συνέχεια στην ίδια τροφή. Γι' 

αυτό παρακάλεσε για μας το Κύριό σου 

να μας προμηθεύσει, απ' ό,τι φυτρώνει 

στη γη: τα χορταρικά και τ' αγγούρια, 

τα σιτάρια τις φακές και τα κρεμμύδια 

της". Κι εκείνος τότε σας απάντησε: 

"Μήπως θέλετε ν' ανταλλάξετε ό,τι είναι 

χειρότερο με ό,τι είναι καλύτερο; 

Πηγαίνετε τότε ο' οποιαδήποτε πόλη και 

θα ορείτε ό,τι ζητάτε!". Και περικλείστηκαν 

από ταπείνωση και δυστυχία και πάνω 

τους έπεσε η οργή του ΑΛΛΑΧ γιατί 

αρνήθηκαν τα σύμοολα του ΑΛΛΑΧ και 

χωρίς λόγο σκότωσαν τους Προφήτες Του. 
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Κι αυτό γιατί παρηκουσαν και 

παρανόμησαν. 

62. Όσοι όμως πίστεψαν (στο Κοράνιο) 
κι όσοι ακολούθησαν τις Ιουδα"ίκές Γραφές 

κι οι Χριστιανοί κι οι Σαοοαίοι,4 κι όποιος 

άλλος πίστεψε στον ΑΛΛΑΧ και την 

Έσχατη Μέρα κι έκανε το καλό, θα έχουν 

την ανταμοιοή του Κυρίου τους. Σ' αυτούς 

δεν θα υπάρχει ούτε φόοος, ούτε λύπη. 

63. Κι όταν δεχτήκαμε τη συμφωνία 
σας και υψώσαμε πάνω σας το όρος (του 

Τουρ Σινά) είπαμε: "Φυλάξετε στερεά ό,τι 

σας δώσαμε και να θυμάστε πάντοτε ό,τι 

υπάρχει σ' αυτά. Μήπως και, φοοηθείτε 

τον ΑΛΛΑΧ". 

64. Κι όμως στη συνέχεια ξαναγυρίσατε 
πίσω . Κι αν δεν υπήρχε η χάρη κι ο 

οίκτος του ΑΛΛΑΧ για σας, τότε σίγουρα 

θα ήσασταν με τους χαμένους. 

65. Κι όμως, γνωρίσατε καλά "ποιοι, 
' . . ' 

αναμεσα σας, εχουν παρατυπησει στην 

περίπτωση του Σαοοάτου. Σ' αυτούς 

είπαμε: "Να γίνετε πίθηκοι 

καταφρονημένοι (κι αποδιωγμένοι)". 

66. Έτσι την τιμωρία κάναμε 

παράδειγμα για τους συγχρόνους τους 

και τους aπογόνους τους, κι ένα μάθημα 

για όσους φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

67. Κι όταν ο Μωυσ1Ίς είπε στο λαό 

του: "Ο ΑΛΛΑΧ προστάζει να θυσιάσετε 

μιυ υγελ6.δα". Εκείνοι ρώτησαν: "Μας 

κοροίοεtΙεις";Τότε απc'ιντησε: Ο ΑΛΛΑΧ 

φυλc"ιξοι, αν είμαι απ' τους αμαθείς"' 
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68. Κι αυτοί αποκρίθηκαν. 

"Παρακάλεσε για μας τον Κύριό σου να 

μας διευκρινίσει ποια (αγελάδα) είναι 

αυτή!". Και τους απάντησε: "( -0 ΑΛΛΑΧ
) λέγει ότι η αγελάδα δεν πρέπει να είναι 
ούτε γερασμένη, ούτε και πολύ νέα, άλλά 

μέσης ηλικίας. Κάνετε τώρα ό,τι σας 

προστάζει!". 

69. Τότε αυτοί είπαν: "Παρακάλεσε 

για μας τον Κύριό σου να μας διευκρινίσει 

το χρώμα της" τους απάντησε, ότι: ''ο 

ΑΛΛΑΧ λέγει: μια κατακίτρινη αγελάδα 

με καθαρό και πλούσιο χρωματισμό, που 

να προκαλεί το θαυμασμό των θεατών!". 

70. Και πάλι του είπαν: "Παρακάλεσε 
για μας τον Κύριό σου, να μας διευκρινίσει 

ποια είναι αυτή; Για μας όλες οι αγελάδες 

είναι όμοιες, και με θέληση του ΑΛΛΑΧ 

θα τη ορούμε". 

71. (Μωυσής τους απάντησε κι) είπε: 
"Λέγει ( -0 ΑΛΛ ΑΧ-) μια αδάμαστη 

αγελάδα που να μην έχει ποτέ 

χρησιμοποιηθεί για το όργωμα της γης ή 

το πότισμα των χωραφιών να είναι υγιής 

και χωρίς ελάττωμα. Κι αυτοί είπαν: 'Τώρα 

μας έφερες την αλήθεια". Και τότε την 

έσφαξαν και παραλίγο να μη το έκαναν. 

72. Κι όταν θανατώσατε έναν άνθρωπο 
και πέσατε σέ φιλονικία μεταξύ σας για 

το φόνο, ο ΑΛΛΑΧ τότε φανέρωσε εκείνο 

που κρύοατε. 

73. Κ.ι είπαμε: "Χτυπήσετέ το (το 

πτcίψα) μ' ένα κομμάτι της (της 
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αγελάδας)". Έτσι ο ΑΛΛΑΧ επανέφερε 

το άψυχο σώμα στη ζωή και σας έδειξε 

έτσι τα σημεία Του, ίσως να συνετιστείτε. 

74. Και έπειτα οι καρδιές σας 

σκλήρυναν ώστε έγιναν σαν οράχος κι 

ακόμα χειρότερες στη σκληρότητα. Γιατί 

ανάμεσα στα πετρώματα υπάρχουν μερικά 

που πηγάζουν απ' αυτά ποτάμια, κι άλλα 

που απ' τις σχισμές τους ξεχύνονται νερά, 

κι άλλα που ουθίζονται από φόΟο στον 

ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν αγνοεί 

εκείνο που κάνετε. 

75. Ελπίζετε (-Ω! άνθρωποι της 

Πίστης-) ότι θα πιστέψουν σε σας; 

Βλέποντας ότι ένα μέρος απ' αυτούς ενώ 

άκουσε το Λόγο του ΑΛΛΑΧ και τον 

κατάλαοε, στη συνέχεια τον παραποίησε 

με επίγνωση. 

76. Κι έτσι όταν συναντούν όσους 

πιστεύουν λένε: "Πιστεύουμε". Όταν όμως 

συναντιούνται μεταξύ τους κατ' ιδίαν λένε: 

"Θα τους διηγηθείτε τι αποκάλυψε σε σας 

ο ΑΛΛΑΧ; Είναι δυνατόν τότε να το 

μεταχειριστούν σαν επιχείρημα, εναντίον 

σας, μπροστά στον Κύριό σας!". Δεν 

καταλαοαίνετε λοιπόν; 

77. Αγνοούν ότι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 
εκεινο που κρύοουν κι εκείνο που 

φανερώνουν. 

78. Ανάμεσά τους ορίσκονται 

αγράμματοι, που δεν γνωρίζουν από το 

οιολίο παρά ψευδεπιθυμίες και δεν κάνουν 

τίποτε παρά μόνο υποθέσεις. 
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79. Αλίμονο λοιπόν σ' αυταuς που 

γράφουν το Βιολίο με τα χέρια τους και 

λένε: "Αυτό είν' απ' τον ΑΛΛΑΧ", για 

να κερδίσουν άθλιο τίμημα. Κι αλίμονο 

σ' αυτούς για ό,τι γράφουν τα χέρια τους 

κι αλίμονο σ' αυτούς για το κέρδος που 

απ' αυτό ωφελήθηκαν! 

80. Κι είπαν: 'Ή φωτιά δεν θα μας 
αγγίξει, ειμή μόνο για λίγες μετρημένες 

μέρες". Πες: "Μήπως πήρατε καμιά 

υπόσχεση απ' τον ΑΛΛΑΧ γιατί ποτέ 

Του δεν αθετεί τις υποσχέσεις Του; Ή 

μήπως λέτε σχετικά με τον ΑΛΛΑΧ 

εκείνο που δεν γνωρίζετε;". 

81. Βέοαια όχι, (οι άπιστοι) όσοι 

διαπράττουν το κακό και περι6άλλονται 

απ' την αμαρτία θα είναι σύντροφοι της 

φωτιάς και θα μείνουν εκεί για πάντα. 

82. "Οσοι όμως πιστεύουν και κάνουν 
καλές πράξεις αυτοί είναι σύντροφοι του 

Παραδείσου, εκείνοι θα μείνουν εκεί για 

πάντα. 

83. Και θυμηθείτε: Κάναμε συμφωνία 
με τα παιδιά του Ισραήλ (πάνω σ' αυτό). 

Να μη λατρεύετε κανέναν παρά μόνο τον 

ΑΛΛΑΧ. Να φέρεστε με καλοσύνη στους 

γονείς σας, και στους συγγενείς σας, καθώς 

και στα ορφανά και τους φτωχούς. Να 

λέγετε καλά λόγια στους ανθρώπους, να 

εκτελείτε την προσευχή και να δώσετε 

την υποχρεωτική ελεημοσύνη να 

συνηθίσετε την τακτική (την ζεκάτ), 

ελεημοσύνη. Εκτός από ορισμένους 

ανάμεσά σας, εσείς όλοι μεταστρέψατε 

αρνούμενοι. 
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84. Και συμφωνήσατε να μη χυθεί αίμα 
ανάμεσά σας, ούτε να εξορίσετε ο ένας 

τον άλλο απ' τα σπίτια σας και σεις τότε 

το επικυρώσατε και είστε μάρτυρες σ' 

αυτό. 

85. Ύστερ' απ' αυτό είστε σεις, ο ίδιος 
λαός, που αλληλοσκοτωθήκατε κι 

εξορίσατε ορισμένους απ' τα σπίτια τους, 

6οηθήσατε (τους εχθρούς τους) εναντίον 

τους, με ενοχή και εχθρική διάθεση. Και 

αν επιστρέψουν σε σας, σαν αιχμάλωτοι 

τους εξαγοράζετε, παρ' όλο που δεν σας 

επιτρεπόταν να τους εξορίσετε. Μήπως 

πιστεύετε σ' ένα μέρος μονάχα του Βιολίου 

κι aρνείστε το υπόλοιπο; Η ανταμοιοή 

της συμπεριφοράς σας δεν θα είναι, παρά 

μόνο η ντροπή στην τωρινή ζωή. Την 

Ημέρα δε της Κρίσεως θα παραδοθούν 

στα πιο φρικτά 6ασανιστήρια. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ δεν παρα6λέπει, ό,τι κάνετε. 

86. Αυτοί είναι εκείνοι που αγόρασαν 
τη ζωή αυτού του κόσμου με το τίμημα 

της Μέλλουσας Ζωής. Η τιμωρία τους 

δεν θα ελαφρωθεί ούτε θα έχουν καμιά 

6οήθεια. 

87. Και δώσαμε στο Μωυσή το Βιολίο 
και στη συνέχεια στείλαμε aποστόλους 

για διαδόχους του. Δώσαμε στον Ιησού 

το γιο της Μαριάμ τα φανερά σημεία. 

Τον ενισχύσαμε με το Άγιο Π νεύμα. 

Μήπως κάθε φορά που σας έρχεται ένας 

απόστολος και σας φέρνει μια διδασκαλία, 

που η ψυχή σας την αποκρούει, θα τον 

περιφρονείτε αλαζονικά; Μερικούς τους 

διαψεύσατε κι άλλους τους σκοτώνετε. 
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88. Τότε αυτοί απάντησαν:'Όι καρδιές 
μας είναι περιτυλιγμένες". Κι όμως ο 

ΑΛΛΑΧ τους καταράστηκε για την απισ· 

τία τους αφού δεν πίστεψαν παρά λίγο. 

89. Κι όταν τους ήρθε ένα Βι6λίο από 
τον ΑΛΛΑΧ επιοεοαιώνοντας ό,τι είναι 

μαζί τους, παρ' όλο που παλαιότερα είχαν 

παρακαλέσει για νίκη κατά των άπιστων, 

κι αφού πήραν ό,τι τους είχε εξαγγελθεί, 

αρνήθηκαν να το πιστέψουν. Ας πέσει το 

ανάθεμα του ΑΛΛΑΧ πάνω στους 

άπιστους. 

90. Άθλιο είναι το τίμημα με το οποίο 
πούλησαν τον εαυτό τους, ότι από 

αυθαιρεσίας δεν πίστεψαν σ' εκείνο που 

ο ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω. ότι ο ΑΛΛΑΧ 

έστειλε με τη θεία χάρη Του σ' εκείνον 

που ήθελε απ' τους δούλους Του. Κι έτσι 

έχουν πάνω τους οργή πάνω στην οργή. 

Και ταπεινωτική τιμωρία αναμένει τους 

άπιστους. 

91. Κι όταν λένε σ αυτούς: "Να 

πιστεύετε σ' εκείνο που ο ΑΛΛΑΧ έστειλε 

κάτω". Απαντούν: "Πιστεύουμε σ' εκείνο 

που έστειλε κάτω για μας". Κι 

απορρίπτουν εκείνο που 6ρίσκεται πίσω 

του, που είναι η Αλήθεια και που 

επικυρώνει αυτά που έχουν. Πες τους: 

"Γιατί λοιπόν, παλαιότερα, σκοτώσατε τους 

προφήτες του ΑΛΛΑΧ, αν πράγματι 

πιστεύατε;". 

92. Τότε ήλθε σε σας ο Μωυσής με 
καθαρά Σημεία, εσείς όμως κατά την 

απουσία του λατρέψατε το μοσχάρι. Άδικα 
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λοιπόν συμπεριφερθήκατε. 

93. Κι όταν δεχθήκαμε τη συνθήκη 
σας κι υψώσαμε πάνω σας τοΌρος (του 

Τουρ Σινά) κι είπαμε: "Πάρτε στα σοοαρά 

ό,τι σας δώσαμε κι ακούσετε προσεκτικά 

(τον Νόμο)". Απάντησαν: "Ακούσαμε και 

δεν υπακούσαμε" οι καρδιές τους όμως 

ήταν ακόμη ποτισμένες απ' τη λατρεία 

του μοσχαριού, λόγω της απιστίας τους. 

Πες τους: "Πόσο αισχρές πράγματι είναι 

οι προσταγές της πίστης σας, αν έχετε 

6έ6αια κάποια πίστη". 

94. Πες τους πάλι: (Αν η μετά θάνατον 
ευτυχισμένη διαμονή με τον ΑΛΛΑΧ, 

είναι ειδικά για σας,5 κι όχι για κανέναν 

άλλο, τότε τολμήσετε να ζητήσετε το 

θάνατο αν είστε ειλικρινείς". 

95. Κι όμως ποτέ δεν θα αναζητήσουν 
τον θάνατο, για όσα έκαναν τα χέρια 

τους. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει πολύ καλά 

τους κακοποιούς. 

96. Αλλά θα τους 6ρεις πράγματι ν' 

αγαπούν τη ζωή περισσότερο κι απ' τους 

ειδωλολάτρες. Καθ' ένας απ' αυτούς θα 

επιθυμούσε να ζούσε για χίλια χρόνια· 

όμως η μακρο6ιότητά του δεν θα τον 

γλιτώσει απ' την (οφειλόμενη) ποινή, γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ 6λέπει καλά εκείνο, που 

κάνουν. 

97. Πες: "ποιος ήταν εχθρός του 

Γαοριήλ;". Αυτός είναι που έφερε κάτω 

την αποκάλυψη (το Κοράνιο) - με την 

άδεια του ΑΛΛΑΧ - στην καρδιά σου, 

επικυρώνοντας εκείνα που κρατούσε στα 
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χέρια του (από τα προηγούμενα οιολία) 

καθώς και είναι καθοδήγηση και 

ευχάριστες ειδήσεις για τους πιστούς. 

98. Όποιος είναι εχθρός του ΑΛΛΑΧ, 
των αγγέλων Του και των αποστόλων 

Του, του Γαοριήλ και του Μιχαήλ, τότε 

κι ο ΑΛΛΑΧ είναι εχθρός σ' όσους 

αρνούνται την Πίστη. 

99. Σου στείλαμε κάτω ολοφάνερα 

σημεία (Κουρανικά), και κανείς δεν τα 

αρνείται παρά μόνο οι διεστραμμένοι. 

100. Ή μήπως κάθε φορά που έκαναν 
συμφωνία, ένα μέρος ανάμεσά τους, την 

πετούν, οι δε πιο πολλοί τους είναι 

άπιστοι. 

101. Κι όταν ένας ο aποσταλμένος 

( Μουχάμμεντ) απ' τον ΑΛΛΑΧ, ήρθε σ' 
αυτούς, επικυρώνοντας εκείνο που έχουν, 

τότε, ένα μέρος απ' τους οπαδούς του 

Βιολίου πέταξαν μακριά πίσω απ' τη ράχη 

τους, το Βιολίο του ΑΛΛΑΧ, (το 

Κοράνιο) σαν να ήταν κάτι που δεν το 

γνώριζαν. 

102. Κι ακολούθησαν αυτό που έλεγαν 
οι πονηροί κατά την εποχή του 

Σολομώντα. ΔΣν ήταν όμως άπιστος ο 

Σολομών, αλλά οι δαίμονες, αυτοί 

διδάσκουν στους ανθρώπους τη μαγεία 

κι αυτά που στάλθηκαν κάτω στη 

Βαουλώνα στους δύο αγγέλους Χαρούτ 

και Μαρούτ6. Αυτοί οι δύο δεν δίδαξαν 

κανέναν χωρίς να του πουν: "Είμαστε μόνο 

ως δοκιμή πειρασμού. Γι' αυτό μη 

ολαστημήσεις". Και διδάχτηκαν, από τους 

' ._}.-Ι 
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δύο την μαγεία με την οποία aποχωρίζουν 

τον άνδρα από την γυναίκα του. Δεν 

μπορούσαν όμως να ολάψουν κανένα, 

χωρίς την άδεια του ΑΛΛΑΧ. Ωστόσο 

διδάχθηκαν εκείνο που τους έολαπτε και 

δεν τους ωφελούσε. Κι έμαθαν ότι όσοι 

προτιμούσαν την μαγεία, δεν θα είχαν 

μερίδιο, στην ευτυχία της Μέλλουσας 

Ζωής. Και αλίμονο αν ήξεραν, και πόσο 

εξευτελιστικά πούλησαν τον εαυτό τους ! 

103. Αν όμως πίστεψαν και 

περιφρουρούσαν τον εαυτό τους απ' το 

κακό η ανταμοιοή θα ήταν μεγάλη απ' 

τον ΑΛΛΑΧ, αν οέοαια το γνώριζαν. 

Ι 04. Ω! Εσείς που έχετε πιστέψει! Μην 
λέτε (στον απόστολο): "Ρά"ίνα" αλλά 

'Όύνδουρνα", και ακούστε τον7 γιατί για 

τους άπιστους υπάρχει φοδερή τιμωρία. 

IOS. Ποτέ ούτε οι άπιστοι, που 

ορίσκονται ανάμεσα στους οπαδούς του 

διδλίου, ούτε οι ειδωλολάτρες αγαπάνε 

ότι κrηι τι καλό, θα πρέπει να'ρθει κάτω 

σε σας απ' τον Κύριο σας. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως εκλέγει για την ευσπλαχνία Του, 

<)ποιους θέλει. Ο ΑΛΛΑΧ είναι Κύριος 

της Μεγάλης (απεριόριστης) εύνοιας. 

ΙΟ6. Οποιονδήποτε κορανικ() στίχο 

(Λάγια) καταργούμε η κάνουμε να 
λησμονηθεί τον aντικαθιστούμε με κάτι 

καλύτερο ή με κάτι παρόμοιο: Δεν έμαθες 

ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος; 

Ι 07. Δεν ξέρεις πως στον ΑΛΛΑΧ 

ανήκει η κυριαρχία των ουρανών και 

της γης; Κι ότι δεν έχετε κανενα 
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προστάτη ή οοηθό εκτός από τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

108. Ή, μηπως θέλετε να ρωτήσετε 
και σεις τον απόστολό σας, όπως 

ρωτήθηκε προηγούμενα κι ο Μωυσής;8 

Κι όποιος ανταλλάσσει με απιστία την 

πίστη, είχε ήδη παραστρατήσει από τον 

ορθό δρόμο. 

109. Μεγάλος αριθμός οπαδών του 
Βιολίου, μετά που είδαν να λάμπει η 

Αλήθεια, εύχονταν από ζηλοφθονία, (μέσα 

στον εαυτό τους), να σας επαναφέρουν 

από την πίστη στην απιστία. Συγχωρείτε 

όμως και παραολέπετε, μέχρις ότου ο 

ΑΛΛΑΧ εκπληρώσει το σκοπό Του, γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

110. Και να εκτελείτε την προσευχή 
κQθώς πρέπει και να καταοάλλεται τη 

ζεκάτ. Κι ό,τι καλό κάνει ο ένας από 

σας στον άλλο για την ψυχή σας, θα το 

ορείτε απ' τον ΑΛΛΑΧ. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

ολέπει καλά όλα, όσα κάνετε. 

111. Κι είπαν: "Κανείς δεν θα εισέλθει 
στον Παράδεισο, εκτός αν είναι Εδραίος 

ή Χριστιανός". Αυτά είναι τα όνειρά τους. 

Π ες τους: Παρουσιάστε τις αποδείξεις σας, 

αν είστε ειλικρινείς" 

112. Μάλλον, όποιος υποτάξει τη 

προσωπικότητά του στον ΑΛΛΑΧ και 

κάνει το καλό, θα ορει την αμοιοή του 

στον Κύριό του. Σε τέτοιους δεν θα 

υπάρχει φόοος, κι ούτε θα λυπηθούν. 

113. Κι είπαν οι Εοραίοι: "οι 
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Χριστιανοί δεν έχουν πάνω που να 

στηριχτούν" κι οι Χριστιανοί απάντησαν: 

"οι Εδραίοι δεν έχουν πάνω που να 

στηριχτούν". Ενώ κάθε ομάδα απ' αυτούς 

μελετά το Βιολίο. Τα ίδια διατυπώνουν 

κι εκείνοι (οι ειδωλολάτρες) που αγνοούν 

τους ισχυρισμούς τ ους. Ο ΑΛΛΑΧ όμως 

θα δικάζει, ανάμεσά τ ους, κατά την 

Ημέρα της Κρίσεως ο' ό,τι διαφωνούν, 

(τις διαφορές τ ους). 

114. Ποιος είναι πιο άδικος απο 

εκείνον πού έχει απαγορεύσει να 

αναφερθεί το όνομα του ΑΛΛΑΧ στους 

τόπους της λατρείας; Ποιανού πραγματικά 

είν' ο πόθος να τους καταστρέψει; Αυτοί 

δεν έπρεπε να εισέλθουν παρά μόνο με 

φόοο. Την ατιμία θα έχουν στον κόσμο 

αυτό, και τα υπεροολικά οασανιστήρια 

στον άλλο κόσμο. 

115. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η ανατολή 
κι η δύση: Σ' όποια μεριά κι αν στρέψετε, 

εκεί είναι το Πρόσωπο του ΑΛΛΑΧ.9 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Απέραντος (και) 

Παντογνώστης. 10 

116. Κι είπαν: 'Ό ΑΛΛΑΧ γεννησε 

ένα υιό". Δόξα ο' Αυτόν. Όχι' Σ' Αυτόν 
ανήκουν όλα, όσα ορίσκονται στους 

ουρανούς και στη γη, κι όλα ο' Αυτόν 

υποτάσσονται. 

117. Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο πρωτουργός 
των ουρανών και της γης. Όταν 

αποφασίσει για κάτι, λέει σ' αυτό: 

"Γεννηθήτω" και γίνεται. 

118. Κι είπαν όσοι δεν καταλαοαίνουν: 
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"Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν μας μιλά;" ή, "Γιατί 

δεν μας φανερώνει κάποιο σημείο;' Έτσι 
έλεγαν, παρόμοια οι πρόγονοί τους. Οι 

καρδιές τους μοιάζουν. Κι όμως 

φανερώσαμε τα σημεία σ' αυτούς που 

ζητούσαν τη οεοαίωση. 

119. Εμείς στείλαμε εσένα με την 

Αλήθεια σαν κομιστή και προειδοποιητή 

των ευχάριστων νέων. Εσύ όμως δεν θα 

είσαι υπεύθυνος για τους συντρόφους της 

Κόλασης. 

120. Και ποτέ δεν πρόκειται, οι 

Εδραίοι, ούτε οι Χριστιανοί, να σε 

χωνέψουν εκτός αν εσύ ακολουθήσεις την 

παρούσα μορφή της θρησκείας τους. Λέγε: 

'Ή καθοδήγηση, (ο ισλαμισμός) του 

ΑΛΛΑΧ, είναι η μόνη αληθινή 

καθοδήγηση". Αν ακολουθήσεις τις 

επιθυμίες τους, έπειτα από τη γνώση που 

πήρες, ούτε Προστάτη, ούτε οοηθό θα 

ορεις εκ μέρους του ΑΛΛΑΧ. 

121. Σε αυτούς που δώσαμε το Βιολίο 
και το μελέτησαν καθώς πρέπει, είναι 

μόνο εκείνοι που πίστεψαν σ' αυτό (τον 

Ισλαμισμό), όσοι όμως τον αρνούνται είναι 

εκείνοι που ζημιώνονται. 

122. Ω! Παιδιά του Ισραήλ! 11 θυμηθείτε 

τα ευεργετήματα που μ' αυτά σας γέμισα, 

κι ότι σας προτίμησα (τους προγόνους 

σας) απ' όλο τον άλλο κόσμο (που έζησαν 

την εποχή τους, για το Μήνυμα Μου). 

123. Φυλάξετε τον εαυτό σας απ' τη 
Μέρα που η μια ψυχή δεν θα οοηθά την 

άλλη, που ούτε καμία αμοιοή 12 δεν θα 
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γίνεται δεκτή άπ' αυτή, που ούτε η 

μεσολάοηση θα τη οοηθήσει, και που ούτε 

καμία οοήθεια θα υπάρχει (απέξω). 

124. Και κοίτα! Όταν ο Κύριος 

δοκίμασε τον Αοραάμ με ορισμένες 

παραγγελίες που τις εκτέλεσε, είπε: "Θα 

ορίσω άσε Ιμάμη των ανθρώπων". Και ο 

Αοραάμ παρακάλεσε: "Ακόμη και στους 

aπογόνους μου!" Κι ο ΑΛΛΑΧ 

αποκρίθηκε: 'Ή συνθήκη Μου όμως (η 

προφητεία όμως) δεν θα περιλάοει τους 

άδικους". 

125. Και κοίτα! Φτιάξαμε το σπίτι 

του ΑΛΛΑΧ - (την Κάαμπα) -Έναν τόπο 

ως καταφύγιο για τους ανθρώπους 

(άσυλο) ασφάλειας κι (είπαμε) πάρτε το 

Μακάμ 13 του Αοραάμ σαν τόπο 

προσευχής κι αναθέσαμε στον Αοραάμ 

και τον Ισμαήλ ν' aπολυμάνουν τον (ιερό) 

οίκο μου, για τους λάτρες που το 

περιέρχονται γι' αυτούς που απομονώνουν 

τον εαυτό τους και που γονατίζουν και 

υποκλίνονται όταν προσεύχονται. 

126. Και κοίτα! Όταν ο Αοραάμ είπε: 
"Κύριέ μου! Κάμε τον τόπο αυτό, χώρα 

ειρήνης και θρέψε το λαό της με καρπούς, 

σ' όποιον πίστεψε στον ΑΛΛΑΧ και στην 

τελευταία μέρα (τη μέρα της κρίσεως) ο 

ΑΛΛΑΧ αποκρίθηκε: "(Ναι), και στους 

άπιστους θα κάμω τη χάρη να τους αφήσω 

να τ' απολαύσουν για λίγο καιρό. Έπειτα 

όμως θα τους οδηγήσω στην κόλαση της 

Φωτιάς, Και είναι άθλιος ο προορισμός 
τους", 

127. Και κοίτα! Όταν ο Αοραάμ κι ο 



(2) Σούρα tλ-Μπάχαρα Μέρος 1ο \ 25 

Ισμαήλ έστησαν τα θεμέλια του Οίκου 

(μ' αυτή την προσευχή είπαν): "Κύριέ μας! 

δέξου από μας. Γιατί, Εσύ είσαι ο Ακούων 

(που όλα τ' ακούς), ο Παντογνώστης (κι 

όλα τα γνωρίζεις). 

128. "Κύριέ μας! Κάνε μας 

Μουσουλμάνους, (aφιερωμένους) σε Σε. 

Κι απ' τους aπογόνους μας κάνε ένα λαό 

μουσουλμανικό, (υποταγμένο) σε Σένα, και 

δείξε μας τις τοποθεσίες για να τελούμε 

τις ( οφειλόμενες) ιεροτελεστίες. Και μας 
συγχωρείτε. Γιατί, εσύ είσαι ο Δεχόμενος 

την μετάνοια ο Πολυεύσπλαχνος. 

129. "Κύριέ μας! Στείλε ανάμεσά τους 
έναν απόστολο από δικό τους άνθρωπο 

που ν' απαριθμεί σ' αυτούς τα εδάφια 

του Βιολίου Σου. Και να τους διδάσκει 

το Βιολίο (το Κοράνιο) και τη φρόνηση 

και να τους εξαγνίσει. Γιατί Εσύ είσαι ο 

Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

130. Και π ο ι ο ς ε πιθυμεί ν 

απομακρυνθεί απ' τη θρησκεία, του 

Αοραάμ παρά μόνο όσοι εξευτελίζουν, τον 

εαυτό τους με παραλογισμό; Εμείς τον 

διαλέξαμε σ' αυτό το κόσμο και στην 

Μέλλουσα Ζωή θα είναι μαζί με τους 

δίκαιους. 

131. Και κοίτα όταν ο Κύριός του, 
του είπε: "Υποτάξου" (γίνε μουσουλμάνος), 

απάντησε: 'Ύποτάχτηκα στον Κύριο όλων 

των κόσμων". 

132. Αυτό ήταν το κληροδότημα που 
ο Α6ραάμ άφησε στα παιδιά του. Το ίδιο 

έκαμε κι ο Ιακώ6. "Παιδιά μου! Ο 
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ΑΛΛΑΧ διάλεξε για χάρη σας την 

θρησκεία. Να μη πεθάνετε παρά μόνο 

στην πίστη του Ισλάμ". 

133. Μήπως ήσαστε παρόντες όταν ο 
θάνατος παρουσιάστηκε στον Ιακώο; Κι 

όταν είπε στα παιδιά του: "Ποιον θα 

λατρέψετε ύστερα από μένα;". "Του 

απάντησαν: Θα λατρέψουμε το Θεό σου 

και Θεό των πατέρων σου του Αοραάμ, 

Ισμαήλ και Ισαάκ, τον Ένα (αληθινό) 

Θεό, σ' Αυτόν θα υποταχτούμε. (στο 

Ισλάμ)". 

134. Αυτό ήταν ένας λαός που πέρασε 
παίρνοντας μαζί του το κέρδος απ' τις 

πράξεις του. Και σεις απ' τις δικές σας. 

Και δεν θα ρωτηθείτε για ό,τι έκαναν 

εκεινοι. 

135. Κι είπαν: "Γίνετε Εδραίοι ή 

Χριστιανοί, για να είστε στο σωστό δρόμο. 

Απαντήστέ τους: "Όχι ! ακολουθούμε την 
θρησκεία του Αοραάμ, του όρθιου, και 

ποτέ δεν ήταν από τους ειδωλολάτρες. 

136. Να δηλώσετε: "Πιστέψαμε στον 
ΑΛΛΑΧ και σ' ό,τι αποκάλυψε σε μας 

(το Κοράνιο) και στον Αοραάμ, Ισμαήλ, 

Ισαάκ, Ιακώο και στις φυλές και σ' ότι 

δόθηκε στον Μωυσή και τον Ιησού, και 

σ' ό,τι δόθηκε σ' όλους τους προφήτες 

απ' τον Κύριό τους. Δεν κciνουμε καμιά 

διάκριση ανάμεσα σ' οποιονδήποτε απ' 

αυτούς. Κι εμείς σ' Αυτόν (στον ΑΛΛΑΧ) 

υποταχτήκαμε. (Είμαστε Μουσουλμάνοι). 

137. Κι αν αυτοί (οι Χριστιανοί κι οι 
Εοραίοι) πίστεψαν, σ' αυτό που σεις 
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πιστέψατε, τότε 6ρίσκονται στο σωστό 

δρόμο, αν όμως, αρνηθούν, τότε αυτοίείναι 

οι σχισματικοί. Ο ΑΛΛΑΧ όμως θα σε 

προστατέψει απέναντί τους. Και Αυτός είναι 
ο Ακούων,ο Παντογνώστης (όλα τ' ακούει 

και όλα τα γνωρίζει). 

138. Πείτε: Η Θρησκεία μας (το Ισλάμ) 
είναι το Βάπτισμα του ΑΛΛΑΧ. Ποιος 

άλλος μπορεί να δώσει μια λατρεία 

καλύτερη απ' τον ΑΛΛΑΧ; Και εμείς 

Αυτόν λατρεύουμε. 

139. Πες: Μήπως θα φιλονικήσετε μαζί 
μας στη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ; που είναι 

ο Κύριός μας κι ο Κύριός σας; και που 

είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας 

και σεις για τις δικές σας; Και εμείς σ' 

Αυτόν είμαστε ειλικρινείς (στην πίστη μας 

γι' Αυτόν;) 

140. Ή μήπως θα πείτε, ότι ο Αοραάμ 
κι ο Ισμαήλ κι ο Ισαάκ κι ο Ιακώ6, κι οι 

φυλές ήταν Εοραίοι ή Χριστιανοί; Πες: 

Ποιος γνωρίζει, εσείς ή ο ΑΛΛΑΧ; Και 

ποιος είναι περισσότερο άδικος απ' 

εκείνους που απέκρυψαν τη μαρτυρία που 

είχαν απ' τον ΑΛΛΑΧ; ο ΑΛΛΑΧ, όμως 

δεν είναι αδιάφορος, σ' όσα κάνετε. 

141. Αυτός ήταν ένας λαός που 

σκορπίστηκε παίρνοντας μαζί του, το 

κέρδος απ' τις πράξεις του όπως και σεις 

έχετε ό,τι κερδίσατε απ' τις δικές σας 

πράξεις. Και δεν θα ρωτηθείτε για τις 

πράξεις τους. 

142. Θα πουν οι ανόητοι απ' τους 

ανθρώπους: 'Τι τους έκανε ν' αλλάξουν 
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την Κίμπλα, που συνήθισαν, (όταν 

προσεύχονταν);" Απάντησε: Στον ΑΛΛΑΧ 

ανήκουν η ανατολή κι η δύση, Αυτός 

οδηγεί όποιον θέλει στον ίσιο δρόμο. 

143. Έτσι σας κάναμε, ένα λαό 

ισορροπημένο και δίκαιο, για να γίνετε 

μάρτυρες στους ανθρώπους και ο 

απόστολος (Μουχάμμεντ) είναι μάρτυρας 

σε σας. Και δεν σου προσδιορίσαμε την 

Κίμπλα, την κατεύθυνση που παλιά 

χρησιμοποιούσες, παρά μόνο για να 

δοκιμάσουμε: ποιος ακολουθεί τον 

Απεσταλμένο από εκείνον που θα στρέψει 

ανάποδα τις φτέρνες του, απ' τη Πίστη. 

Βέοαια ήταν (μια αλλαγή) σημαντική, 

εκτός για εκείνους που καθοδηγούνται 

απ' τον ΑΛΛΑΧ. Και ποτέ ο ΑΛΛΑΧ 

δεν θ' αφήσει, την πίστη σας να χαθεί. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι για όλο τον κόσμο, 

όλο σιγουριά, γεμάτος καλοσύνη,(και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

144. Βλέπουμε να στρέφεις το 

πρόσωπό σου για καθοδήγηση στον 

ουρανό. Τώρα θα στρέψουμε εσένα προς 

τη μεριά της Κίμπλα που θα ο' 

ευχαριστήσει. ·επειτα στρέψε το πρόσωπό 

σου προς την κατεύθυνση όπου το 

απαράοατο Τέμενος της Κάαμπα, έτσι 

όπου κι αν ορίσκεστε, να στρέφετε το 

πρόσωπό σας σ' αυτή την κατεύθυνση. 

Οι οπαδοί του Βιολίου γνωρίζουν καλά, 

ότι αυτή (η αλλαγή) είναι η αλήθεια απ' 

τον Κύριό τους. Και ο ΑΛΛΑΧ δεν 

παραολέπει εκείνα που κάνουν. 

145. Οποιοδήποτε σημείο κι αν κάνεις 
μπροστά στο λαό του Βιολίου, αυτοί δεν 
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πρόκειται ν' ακολουθήσουν τη δική σου 

κατεύθυνση της Κίμπλα, ούτε και συ τη 

δική τους, ούτε στην πραγματικότητα 

ακολουθούν ο ένας του άλλου την Κίμπλα. 

Αν ακολουθήσεις τις επιθυμίες τους ύστερ' 

από τη γνώση που δέχτηκες, τότε, εσυ 

θα είσαι ένας από τους άδικους. 

146. Σ' αυτούς που δώσαμε το Βιολίο 
το γνωρίζουν, όπως ξέρουν τα παιδιά τους, 

κι όμως μια ομάδα απ' αυτούς 

αποκρύπτουν την αλήθεια που οι ίδιοι 

τη γνωρίζουν. 

147. Η Αλήθεια πηγάζει απ' τον Κύριό 
σου. Μην είσαι, λοιπόν, καθόλου με 

εκείνους που αμφιοάλλουν. 

148. Καθένας έχει ένα σκοπό που γύρω 
του περιστρέφεται. Συναγωνίζεστε σ' ό,τι 

είναι καλύτερο. Παντού όπου κι αν 

ορίσκεστε, ο ΑΛΛΑΧ θα σας φέρει όλους 

κάποτε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ σ' όλα είναι 

δυνατός. 

149. Κι απ' οπουδήποτε κι αν 

ξεκινήσεις, στρέψε το πρόσωπό σου προς 

το μέρος όπου είναι το Ιερό Τέμενος. Αυτή 

είναι πραγματικ6 η αλήθεια απ' τον Κύριό 

σου. Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν ξεχνά για ό,τι 

κ(tνετε. 

150. Κι απ' οπουδήποτε κι αν 

ξεκινήσεις, στρέψε το πρόσωπό σου 

προσευχόμενος προς την κατεύθυνση όπου 

είναι το απαράοατο Τέμενος. Και 

οπουδήποτε κι αν ορίσκεστε κατά την 

προσευχή στρέψετε τα πρόσωπά σας προς 

τα εκεί, για να μη δώσετε επιχείρημα 
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στον κόσμο σε οάρος σας. εκτός απ' 

εκείνους που αδίκησαν. Και μην τους 

φοοόσαστε, αλλά Έμένα να φοοόσαστε, 

για να συμπληρώσω τη χάρη μου πάνω 

σας και να ορείτε την καθοδήγησή σας. 

151. Επίσης στείλαμε για χάρη σας 
έναν Απόστολο από σας τους ίδιους, να 

επαναλάοει σε σας τα Εδάφιά Μας, να 

σας εξαγνίσει και να σας διδάξει το 

Κοράνιο και τη φρόνηση και να σας 

διδάξει ακόμη όσα δεν γνωρίζατε. 

152. Να Με θυμάστε, για να σας 

θυμάμαι. Να είστε ευγνώμονες σε Μένα 

και μην aρνείστε την Πίστη. 

153. Ω! Σεις που πιστεύετε! 

Αναζητείστε τη οοήθεια με υπομονή και 

προσευχή. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι μ' όσους 

επιμένουν υπομονητικά. 

154. Και μη λέτε ό,τι όσοι σκοτώνονται 
για τ' όνομα του ΑΛΛΑΧ, ότι είναι 

νεκροί, αντίθετα είναι ζωντανοί κι όμως 

δεν το αισθάνεστε. 

155. Να είστε οέοαιοι: Θα σας 

δοκιμάσουμε με λίγο φόοο, και πείνα, 

και με μικρό χάσιμο απ' την περιουσία 

και από τις ψυχές των ανθρώπων και 

από τους καρπούς. Να αγγέλλεις τα καλά 

νέα στους υπομονητικούς. 

156. Αυτοί είναι που αν καμια 

συμφορά τους πιάνει λένε: "Ανήκουμε στον 

ΑΛΛΑΧ και σ' Αυτόν επιστρέφουμε". 

157. Αυτοί είναι που θα πετύχουν την 
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συγχώρηση απ' τον Κύριό τους και έλεος, 

και είναι μόνοι οι καθοδηγούμενοι. 

158. Βε6αίως! Η Σαφά 14 κι η Μάρουα 

(δύο μικροί λόφοι) είναι απ' τα Σύμ6ολα 

του ΑΛΛΑΧ έτσι όσοι επισκέπτονται τον 

Ιερό Οίκο (για προσκύνημα) στην εποχή 

του, η άλλοτε, δεν αμαρτάνουν, να κάνουν 

το γύρο τους. Και όποιος αυθόρμητα 

προθυμοποιείται να κάνει το καλό, ας 

είναι 6έ6αιος ότι τότε ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Ευγνώμων (και) Παντογνώστης. 

159. "Όσοι όμως αποκρύ6ουν τα 
ολοφάνερα Σημεία και τη σωστή 

καθοδήγηση, που στείλαμε κάτω, από τότε 

που τα εξηγήσαμε στους ανθρώπους μέσα 

στο Βι6λίο, αυτοί 6ε6αίως θα έχουν την 

κατάρα του ΑΛΛΑΧ, και την κατάρα 

όσων έχουν το δικαίωμα να καταριούνται. 

160. Εκτός απ' όσους μετάνιωσαν και 
διορθώθηκαν και ειλικρινά έδειξαν την 

Αλήθεια, αυτούς θα τους συγχωρήσω, γιατί 

Εγώ είμαι ο Πολυεπιεικής (και) 

ο Πολυευσπλαχνικός. 

161. "Όσοι όμως αρνήθηκαν την 

Πίστη, και πέθαναν άπιστοι, αυτοί έχουν 

την κατάρα του ΑΛΛΑΧ και των 

αγγέλων κι όλων των ανθρώπων συνολικά. 

162. Θα παραμείνουν σ' αυτήν, για 

πάντα κι η τιμωρία τους ουτε θα 

λιγοστέψει κι ούτε θ' αργήσει. 

163. Κι ο Θεός σας είναι Ένας Θεός. 
ΔΕν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ' Αυτόν, 

που είναι ο Παντελεήμονας ο 
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Πολυεύσπλαχνος. 

164. Προσέχετε: Στη δημιουργία των 
ουρανών και της γης και τη διαδοχική 

αλλαγή της Νύχτας και της Μέρας, στα 

καράοια που διασχίζουν τις θάλασσες 

μεταφέροντας στον κόσμο αυτά που 

χρειάζονται, στο νερό της οροχής που 

στέλνει ο ΑΛΛΑΧ απ' τους ουρανούς 

κάτω στη γη για να την ξαναζωντανέψει 

που ήταν σχεδόν νεκρή, και που πάνω 

της σκόρπισε κάθε είδους ζωής, στην 

αλλαγή του άνεμου και των σύννεφων 

που σέρνονται σαν σκλάοοι του ανάμεσα 

στον ουρανό και στη γη. Αυτά εδώ 

πραγματικά είναι τα Σημεία για ένα λαό 

φωτισμένο. 

165. Κι ακόμη υπάρχουν άνθρωποι 

που λατρεύουν άλλους μαζί με τον 

ΑΛΛΑΧ, σαν όμοιους μ' Αυτόν, και τους 

αγαπούν όπως θα έπρεπε ν' αγαπιέται 

μόνο ο ΑΛΛΑΧ. Η αγάπη όμως στον 

ΑΛΛΑΧ εκείνων που πιστεύουν είναι 

δυνατότερη. Κι αν όσοι ασεοούν μπορούν 

να μάθουν αλίμονο! θα ολέπουν τα 

οασανιστήρια (που τους περιμένουν!) ότι 

κάθε εξουσία ανήκει στον ΑΛΛΑΧ κι 

είναι πολύ σκληρός όταν επιοάλει τιμωρίες. 

166. Κι όταν οι ακολουθούμενοι 

αρνούνται όσους τους ακολουθούν κι 

aντικρίσουν (μετά θάνατο) την τιμωρία, 

θα κοπεί κάθε δεσμός ανάμεσά τους. 

167. Κι όσοι ακολουθούν θα πουν "Αν 
είχαμε ακόμη μόνο μια φορά την τύχη 

να ξαναζήσουμε, θα καθαρίζαμε τον εαυτό 

μας απ' αυτούς, όπως κι αυτοί το ίδιο 
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μας αρνήθηκαν. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ θα θέσει 

μπροστά τους τα αποτελέσματα των 

πράξεών τους ως αγωνίες επάνω τους, κι 

οδυνηρά θ' αναστενάζουν. Δεν θα ογουν 

ποτέ από τη φωτιά. 

168. Ω! Σεις οιάνθρωποι! Φάγετε απ' 
ό,τι ορίσκεται νόμιμο και καλό στη γη, 

και να μην ακολουθείτε τα ίχνη του 

Σατανά, που είναι για σας δηλωμένος 

εχθρός (σας). 

169. Γιατί δεν σας διατάζει παρά μόνο 
να κάμετε ότι είναι κακό κι αισχρό, και 

να λέτε για τον ΑΛΛΑΧ πράγματα που 

δεν γνωρίζετε. 

170. Κι όταν τους είπαν. "Ν' 

ακολουθείτε ό,τι ο ΑΛΛΑΧ αποκάλυψε", 

αποκρίνονται:"Όχι! θ' ακολουθήσουμε τις 

απόψεις των πατέρων μας". Ακόμη κι αν 

οι πατέρες τους δεν καταλάοαιναν τίποτε 

και δεν ακολουθούσαν τον ίσιο δρόμο. 

171. Το παράδειγμα των άπιστων 
μοιάζει με αυτόν που φωνάζει σ' εκείνον 

που δεν ακούει παρά μόνο τις κραυγές 

και τους κλαυθμούς χωρίς όμως να 

καταλαοαίνει τίποτα. Είναι κουφοί, άλαλοι 

και τυφλοί και τίποτε δεν καταλαοαίνουν. 

172. Ω! Σεις που πιστεύετε! Τραφείτε 
με τα αγαθά φαγητά που σας 

προμηθεύσαμε κι ευχαριστείτε τον 

ΑΛΛΑΧ, αν Αυτόν λατρεύετε. 

173. Σας απαγόρευσε μόνο τα ψόφια 
ζώα 15 , το χυτό αίμα, 16 το κρέας του 

χοίρου, και κάθε άλλο στο οποίο 
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επικλ~θηκε ~λλο όνομα εκτός του 

ΑΛΛΑΧ. Εκείνος όμως που πιεζόμενος 

από αν~γκη, κι όχι απ' την επιθυμία της 

ανυπακο~ς, ούτε της παρ~6ασης, 17 

υποχρεωθεί να φάει απ' αυτ~, τότε είναι 

αθώος. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικ~ς, Πολυεύσπλαχνος. 

174. Εκείνοι που αποκρύπτουν τις 

aποκαλύψεις του ΑΛΛΑΧ στο 6ι6λίο, 

και τις πουλάνε με ~θλιο τίμημα, αυτοί 

δεν τρώνε πα~ μόνο φωτι~ στα σπλ~χνα 

τους, ο δε ΑΛΛΑΧ, δεν θ' απευθύνει σ' 

αυτούς το λόγο, κατά τη Μέρα της 

Αν~στασης, ούτε θα τους εξαγνίσει. 

Τρομερ~ δε 6ασανιστ~ρια τους περιμένουν. 

175. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που 

αγόρασαν την πλ~νη με την καθοδ~γηση 

και τα 6ασανιστ~ρια με τη συγγνώμη. 

Πώς θα αντέξουν άραγε στη Φωτι~ της 

Κόλασης! 

176. (Η καταδίκη τους είναι) γιατί ο 
ΑΛΛΑΧ έστειλε κ~τω το Βι6λίο με την 

αλ~θεια, όσοι όμως διαφώνησαν με το 

Βιολίο είναι σχισματικοί μακριά από την 

Αλ~θεια. 

177. Ευσέ6εια δεν είναι μόνο να 

στρέφετε ανατολικά και δυτικά τα 

πρόσωπά σας αλλά η ευσέ6εια είναι 

εκείνου που πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και 

στην Έσχατη Μέρα, στους Αγγέλους και 

στο Βι6λίο και στους προφ~τες· Ναδίνει 

από την περιουσία του, ενώ την αγαπάει 

για τους συγγενείς του, και για τα 

ορφαν~, και για τους απόρους, και για 

τους οδοιπόρους, και τους ζητι~νους και 
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για την απελευθέρωση των σκλάοων. Είναι 

να εκτελεί την προσευχή να καταοάλλει 

τη Ζεκάτ, και αυτοί που κρατούν την 

υπόσχεσή τους, αν έχουν υποσχεθεί (και 

προσδιορίζω) τους υπομονετικούς στις 

δυσκολίες και στους πόνους και όταν 

πολεμάνε για το όνομα του ΑΛΛΑΧ. 

Τέτοιοι είναι εκείνοι, που πιστεύουν την 

αλήθεια και είναι ευσεοείς. 

178. Ω! Σεις που πιστεύετε! Ο νόμος 
της aντεκδίκησης σε περίπτωση σκόπιμου 

φόνου είναι ορισμένος: Ο ελεύθερος για 

τον ελεύθερο, ο δούλος για το δούλο, η 

γυναίκα για τη γυναίκα. Αν η αντεκδίκηση 

συγχωρηθεί και δεχθεί η αποζημίωση από 

κανένα εκ των δικών του σκοτωμένου, 

τότε η απαίτηση πρέπει να γίνει με 

ευγένεια και η αποζημίωση να πληρωθεί 

με καλοσύνη. Αυτό ανακούφιση και 

ευσπλαχνία απ' τον Κύριό σας. Κι όποιος 

όμως μετά απ' αυτά ξεπεράσει τα όρια 

θα έχει αυστηρή τιμωρία. 

179. Ω ! Σεις, που έχετε κατανόηση: 
Στο Νόμο της aντεκδίκησης υπάρχει Ζωή 

για σας, για να μπορείτε να 

αυτοσυγκρατιέστε. 

180. Είναι γραπτός νόμος για σας: 

Όταν ο θάνατος πλησιάζει οποιονδήποτε 

από σας, κι έχει αφήσει αγαθά, τότε να 

τα μοιράσει - δίκαια με διαθήκη τα 

υπάρχοντά του, στους γονείς και στους 

συγγενείς. Αυτό αποτελεί χρέος εκεινων 

που φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

181. Αν κανείς αλλάξει τη διαθήκη, 
μετά που την έχει ακούσει, η ενοχη 
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οαρύνει αυτόν που έκαμε την αλλαγη. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ακούει και γνωρίζει τα 

παντα. 

182. Κι όποιος φοοάται μεροληψία και 
αδικία εκ μέρους του διαθέτη, και 

συμοιοάσει τους ενδιαφερομένους δεν 

υπάρχει ενοχή γι! αυτόν. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Πολυεπιεικης, Πολυεύσπλαχνος. 

183. Ω! Σεις που πιστεύετε! Η νηστεία 
έχει επιοληθεί σε σας όπως έχει επιοληθεί 

στους προγόνους σας. Μηπως και θα 

aπομακρυνθείτε από τα αμαρτηματα. 

184. Οι μέρες της νηστείας είναι 

μετρημένες. Αν όμως κανείς από σας είναι 

άρρωστος ή ταξιδεύει τότε να νηστέψει, 

αργότερα τις ανάλογες μέρες. Κι όσοι 

μπορούν να νηστέψουν και δεν το 

κάνουν, 18 τότε να δώσουν για εξιλασμό 

αρκετή τροφή σ' ένα φτωχό. Κι όποιος 

θεληματικcΊ δώσει περισσότερα, τόσο 

καλύτερα γι! αυτόν. Κι αν μόνο ξέρατε. 

πόσο καλύτερο είναι για σας, θα 

νηστεύετε! 

185. Το Ραμαντctν (Ραμαζάνι) είν' ο 

μηνας που εστάλη κάτω το Κοράνιο σαν 

Οδηγός στο ανθρώπινο γένος, με φανερά 

σύμοολα από τη καθοδήγηση και το 

κριτήριο ανάμεσα στο καλό και το κακό. 

Ώστε, όποιος από σας έμαθε ότι άρχισε 

ο μήνας (Ραμαζι!νι), τότε πρέπει να 

νηστέψει. Αν όμως είναι άρρωστος ή σε 

ταξίδι, (και δεν νηστεύει), τότε να 

νηστέψει αργότερα τις ανάλογες μέρες. 

Ο ΑΛΛΑΧ επιθυμεί για σας κάθε ευκολία, 

και δεν θέλει να σας οάλει σε δυσκολίες. 
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Και να συμπληρώνετε το ορισμένο αυτό 

χρονικό διάστημα, και να δοξάζετε τον 

ΑΛΛΑΧ διότι σας καθοδήγησε και ίσως 

να (Ύον) ευγνωμονείτε. 

186. Κι αν οι λάτρεις Μου σε ρωτούν 
για Μένα, Εγώ πάντα ορίσκομαι κοντά 

τους. Ακούω την προσευχή που Μου 

απευθύνουν στις παρακλήσεις τους. Αλλ' 

ας υπακούσουν με προθυμία τη κλήση 

Μου, κι ας πιστεύουν σε Μένα, ώστε να 

οαδίσουν στο σωστό δρόμο. 

187. Επιτρέπεται, τη νύχτα των 

ημερών της νηστείας, η συζυγική σχέση. 

Είναι το προφύλαγμα για σας και σεις 

το δικό τους προφύλαγμα. ο ΑΛΛΑΧ 

γνώριζε το τι κάνατε κρυφά με αίσθημα 

ενοχής σας. Αλλά δέχθηκε τη μετάνοιά 

σας και σας συγχώρεσε. Έτσι τώρα 

συνδεθείτε με τις γυναίκες σας κι 

αναζητείστε ό,τι ο ΑΛΛΑΧ νομοθέτησε 

για σας, και φάτε και πείτε σε σημείο 

που να μπορείτε τη χαραυγή να ξεχωρίζετε 

την άσπρη ακτίνα της χαραυγής από το 

σκοτάδι της νυκτός. Έπειτα συμπληρώσετε 

τη νηστεία σας μέχρι τη νύχτα. Στο 

διάστημα αυτό μη πλησιάσετε τις γυναίκες 

σας, και όταν είστε απομονωμένοι για 

προσευχή στα Τεμένη μη πλησιάσετε τις 

γυναίκες σας. αυτά είναι τα απαγορευμένα 

όρια του ΑΛΛΑΧ. Μη τα πλησιάσετε 

καθόλου. Έτσι φανερώνει ο ΑΛΛΑΧ τα 

σημεία (τους νόμους Του) στους 

ανθρώπους, για να προφυλαχθούν. 

188. Και να μη πcί.ρει κανείς άδικα 

την περιουσία του άλλου κι ούτε να τη 

χρησιμοποιήσει ως δωροδοκία στους 
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δικαστές σας με σκοπό ν' αποκτήσετε 

μέρος απ' την περιουσία των άλλων άδικα 

και με επίγνωση. 

189. Σε ρωτάνε για τα Νέα Φεγγάρια. 
Απάντησε: Είναι σημάδια για να 

προσδιορίσουν χρονικά την περίοδο στις 

εργασίες των ανθρώπων, και του 

Προσκυνήματος (του Χατζ). Αρετή δεν 

σημαίνει να μπαίνετε στα σπίτια από πίσω. 

Αρετή είναι να φοΟάστε τον ΑΛΛΑΧ. 

Να μπαίνετε στα σπίτια απ' την κανονική 

είσοδο και να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ ίσως 

ευτυχήσετε. 

190. Και να πολεμάτε για χάρη του 

ΑΛΛ ΑΧ όσους σας πολεμούν, αλλά μ ην 

ξεπερνάτε τα όρια, γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν 

αγαπά τους παραοάτες. 

191. Φονεύετέ τους όπου τους 

ορίσκετε και διώχτε τους, από κει που 

σας έδιωξαν. Η καταδίωξη στην 

ειδωλολατρία είναι χειρότερα απ' το φόνο. 

Και μην τους πολεμάτε δίπλα στο 

απαρά6ατο τέμενος, εκτός αν αυτοί 

πρώτοι σας πολεμήσουν εκεί. Αν όμως 

σας πολεμήσουν, σκοτώστε τους. Τέτοια 

είναι η τιμωρία των άπιστων. 

192. Αν όμως σταματήσουν, τότε 

οέοαια, ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

193. Πολεμάτε τους ώσπου να μην 

σας καταδιώξουν στην ειδωλολατρία και 

να υπερισχύσει η Πίστη στον ΑΛΛΑΧ. 

Αν όμως σταματήσουν τη δράση τους, 

τότε μην κάνετε πόλεμο παρά ενάντια 
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στους άδικους. 

194. Ο απαράοατος μήνας είναι για 
τον απαράοατο μήνα 19 το ίδιο και για 

όλα τα απαράοατα ισχύει ο νόμος της 

εκδίκησης. Αν κάποιος σας επιτεθεί τότε 

να του επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο. Και 

να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ και να γνωρίζετε 

ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι μαζί με τους 

εγκρατείς. 

195. Και να ξοδεύετε από την 

περιουσία σας για τον ΑΛΛΑΧ,20 και μη 

συμοάλλετε με τα ίδια σας τα χέρια στην 

καταστροφή σας. Αλλcχ να κάνετε πάντα 

το καλό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπci τους 

αγαθοεργούς. 

196. Κι εκπληρώσετε το "Χατζ" και 

την 'Όύμρα" για τον ΑΛΛΑΧ. Αν όμως 

εμποδιστείτε (στην εκπλήρωση) τότε 

στείλετε μια σφαγή, 21 όποια μπορείτε, για 

θυσία, και μην ξυρίσετε το κεφάλι σας 

μέχρις ότου η σφαγή φθάσει στο 

θυσιαστήριο. Κι αν κανείς από σας είναι 

άρρωστος ή αισθάνεται κακοδιαθεσία στο 

κεφάλι του (που τον αναγκάζει να το 

ξυρίσει), τότε οφείλει ν' αναπληρώσει την 

έλλειψη αυτή, με νηστεία, με ελεημοσύνη 

στο φτωχό, ή να προσφέ.ρει θυσία. Κι 

όταν η κατάσταση είναι (πάλι) ειρηνική. 

Και αν θέλει κανείς από σας να κάνει το 

Χατζ ύστερα από την Οίψρα, 

απολαμοc'ινοντας, τον εν τω μεταξύ χρόνο, 

τότε οφείλει να κc'ινει μω σφαy1Ί, όσο 

μπορεί. Κι αν κάποιος δεν μπορεί να 

σφάζει (γιατί δεν ορίσκει τα μέσα), τότε 

να νηστέψει τρεις μέρες κατά τη διc'ιρκεια 

του (Χc'ιτζ) κι επτc'ι μέρες μετά την 
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επιστροφή του, δηλαδή συνολικά δέκα 

πλήρεις μέρες. Αυτό ισχύει για 

οποιονδήποτε που οι δικοί του δεν 

ορίσκονται στην περιοχή του απαράοατου 

Ί1;αμιού (στη Μέκκα). Και να φοοάστε 

τον ΑΛΛΑΧ. Μάθετε δε, ότι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι αυστηρός στην τιμωρία. 

~ . -"'"-:' ....... -:'"~ ,....J.-;»J·"',~ .......... 
~.Jιι.J.:.ι-ι..:..:...~__......;. ~~ 197. Το Χατζ είναι οι γνωστοί μήνες22 

Κι όποιος επιχειρεί το καθήκον του αυτό, 

πρέπει να μην έχει συζυγικές επαφές ούτε 

να μιλήσει γι' αυτές, ούτε να κάνει 

παράοαση, κι ούτε να λοχομαχεί κατά 

το Προσκύνημα. Κάθε καλό που κάνετε, 

ο ΑΛΛΑΧ το ξέρει. Και τότε πάρετε 

προμήθειες για το ταξίδι σας, το πιο καλό 

όμως εφόδιο είναι η ευσέοεια. Γι' αυτό 

σεοαστείτε Με! Ω σεις! που έχετε 

κατανόηση. 

......... ~-'./,/ ....... _.........::;:,..,. ..... ,.,..,,_...-; ... •, 
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198. Δεν εγκληματείτε, αν (κατά το 
διάστημα του Προσκυνήματος) ζητήσετε 

κέρδη, προς το ζην από τον Κύριό σας. 

Όταν χατεοείτε από το οουνό Αραφάτ, 

να μνημονεύετε το όνομα του ΑΛΛΑΧ 

κοντά στο Μάο' αριλ χαράμ (Ιερό Τόπο) 

και να Τον μνημονεύετε, που σωστά σας 

οδήγησε, ακόμη κι αν προηγουμένως 

ορισκόσαστε στην πλάνη. 

199. Τότε, κατεοείτε εκείθεν όπου 

κατεοαίνουν όλοι οι άνθρωποι.23 Και να 

ζητήσετε την επιείχεια του ΑΛΛΑΧ. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ ειναι Πολυεπιεικής, 

Φιλεύσπλαχνος. 

200. Έτσι, όταν θα έχετε συμπληρώσει 
τα τυπικά των ιεροτελεστιών σας, να 

υμνήσετε τη Δόξα του ΑΛΛΑΧ, όπως 
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συνηθίζατε να εγκωμιάζετε τους γονείς 

σας, κι ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν 

άνθρωποι που λένε: "Κύριέ μας! Δώσε μας 

ό,τι μας ανήκει απ' τη γενναιοδωρία Σου 

σ' αυτό τον κόσμο". Αλλά δεν θα' χουν 

όμως μερίδιο στη Μέλλουσα Ζωή. 

201. Κι άλλοι πάλι λένε: "Κύριέ μας! 
Δώσε μας από τα καλά του κόσμου τούτου 

και τα καλά της Μέλλουσας Ζωής κι 

υπεράσπισέ μας απ' τα μαρτύρια της 

Φωτιάς". 

202. Σ' αυτούς, θα παραχωρηθεί το 

μερίδιο απ' ό,τι κέρδισαν. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι γρήγορος στους υπολογισμούς. 

203. Να μνημονεύετε το όνομα του 
ΑΛΛΑΧ στις μετρημένες μέρες (3 μέρες 
μετά τη σφαγή). Όποιος όμως διάζεται 

να φύγει, φτάνουν οι δύο μέρες, οπότε 

δεν υπάρχει καμιά μομφή εναντίον του. 

Το ίδιο ισχύει γι' αυτόν που αναοάλλει 

εφ' όσον είναι ευσεοής. Να φοοάστε 

λοιπόν τον ΑΛΛΑΧ και να είστε οέοαιοι, 

πως θα μαζευτείτε όλοι μπροστά Του 

(κατά την μέρα της Κρίσεως). 

204. Υπάρχει ένας τύπος ανθρώπου, 
που μιλώντας σ' αυτόν τον κόσμο, σε 

γοητεύει, και επικαλείται για μάρτυρα 

τον ΑΛΛΑΧ σ' ό,τι περικλείει η καρδιά 

του. Ενώ είναι ο πιο αδιάλλακτος απ' 

τους εχθρούς. 

205. Μόλις όμως σου γυρίσει την 

πλάτη του, ο σκοπός του οπουδήποτε κι 

αν ορεθεί πάνω στη γη, είναι να σκορπίσει 

το κακό στη γη, να καταστρέφει τη σοδειά 



(2) Σούρα ελ-Μπάκαρα Μέρος 2ο I 42 

των χωραφιών και τα ζωντανά! Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως δεν αγαπά την καταστροφή. 

206. Κι αν λέγεται σ' αυτόν: "Να 

σέοεσαι τον ΑΛΛΑΧ", υπερηφάνεια τον 

παρασύρει να αμαρτάνει για το έγκλημα. 

Γι' αυτόν όμως είναι αρκετή η Κόλαση. 

Το άθλιο μέρος να ξαπλώσει πάνω. 

207. Υπάρχει κι ένας άλλος τύπος 

ανθρώπου, που θυσιάζεται για να κερδίσει 

τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

μεγάλης καλοσύνης για τους 

aφοσιωμένους (προς Αυτόν). 

208. Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ασπαστεί τε 
όλοι τον Ισλαμισμό. Και μην ακολουθείτε 

τα οήματα του Σατανά, γιατί είναι 

αναγνωρισμένος εχθρός σας. 

209. Αν όμως αμαρτήσετε, μετά που 
σας ήλθανε, με την Αποκάλυψη, τα 

φανερά σημεία, τότε να ξέρετε ότι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος, Σοφός. 

210. Μήπως περιμένουν, μέχρις ότου 
έλθει ο ΑΛΛΑΧ σ' αυτούς, μέσα σε 

σωρούς από σύννεφα, με συνοδεία από 

αγγέλους και έτσι να γίνει το ζήτημα; 

(της μεταστροφής τους); Στον ΑΛΛΑΧ 

όμως ξαναγυρνούν όλα τα πράγματα. 

211. Ρώτησε τα Παιδιά του Ισραήλ, 
πόσα πολλά φανερά Σημεία που τους 

στείλαμε. Εκείνος όμως που ανταλλάσσει 

την εύνοια του ΑΛΛΑΧ, μετά που του 

αποκαλύφθηκε, τότε ο ΑΛΛΑΧ είναι 

αυστηρός στην τιμωρία. 
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212. Η Ζωή σ' αυτό τον κόσμο είναι 

δελεαστική για τους άπιστους, που 

κοροϊδεύουν εκείνους που πιστεύουν. Οι 

ευσεοείς όμως θα είναι ψηλότερα απ' 

αυτούς την ήμέρα της Ανάστασης. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ χορηγεί τα πλούτη Του, χωρίς 

μέτρο σ' όποιον θέλει. 

213. Οι άνθρωποι κάποτε αποτελούσαν 
ένα και μόνο έθνος. Ο ΑΛΛΑΧ έστειλε 

τους Προφήτες, μ' ευχάριστα μηνύματα 

αλλά και με απειλές. Μαζί τους έστειλε 

το Βιολίο της αλήθειας, για να δικάζει 

τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Ο λαός όμως που δέχτηκε το Βιολίο -
παρ' όλα τα ολοφάνερα Σημεία που 

παρουσιάστηκαν σ' αυτόν, δεν διαφώνησε, 

παρά μόνο από φθόνο ανάμεσά του. Ο 

ΑΛΛΑΧ με την ευλογία Του καθοδηγεί 

τους Πιστούς στην Αλήθεια, όσον αφορά 

στις διαφωνίες τους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

οδηγεί, όποιον θέλει, σε ίσιο δρόμο. 

214. Η μήπως λογαριάζετε να μπείτε 
στον Παράδεισο, (τον Κήπο της 

Ευτυχίας), χωρίς να δοθούν οι δοκιμασίες 

που απ' αυτές πέρασαν οι πριν από σας; 

Αντιμετώπισαν υποφέροντας τα πάνδεινα 

και τη πτώχεια και κλονίστηκε η ψυχή 

τους, αφού ακόμη κι ο Απόστολος κι οι 

πιστοί που ήταν μαζί του είπαν: "Πότε 

(θα φτάσει) η οοήθεια του ΑΛΛΑΧ;" Κι 

όμως στ' αλήθεια ο θρίαμοος του ΑΛΛΑΧ 

πλησιάζει. 

215. Σε ρωτάνε: Τι πρέπει να ξοδεύουν 
(σε ελεημοσύνη); Απάντησε: Οτιδήποτε 

ξοδεύετε για το καλό, στους γονείς και 

στους συγγενείς, στα ορφανά και τους 

$ »; 
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δυστυχισμένους και για τους ταξιδιώτες. 

Κι οτιδήποτε κάνετε που είναι καλό ο 

ΑΛΛΑΧ ήδη γνωρίζει τούτο καλά. 

216. Είναι γραμμένος ο πόλεμος για 
σας. Εσείς όμως τον aποστρέφεστε. Αλλά 

μπορεί όμως ν' aποστρέφεστε κc'ιτι που 

είναι καλό για σας, και μπορεί ν' αγαπάτε 

κάτι, που είναι κακό για σας. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε. 

217. Σε ρωτάνε: αναφορικά με τον 

πόλεμο κατά τη διciρκεια του απαράοατου 

μήνα. Απciντησε: Ο πόλεμος σ' αυτόν είναι 

μεγάλο αμάρτημα, Μεγαλύτερο όμως 

αμάρτημα στα μciτια του ΑΛΛΑΧ, είναι 

να εμποδίζεις την είσοδο στο δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ, και να Τον αρνείσαι, και να 

εμποδίζεις την είσοδο στο απαρciοατο 

Τέμενος, Και να διώχνεις απ' αυτό τα 

μέλη Του. Η καταδίωξη στην ειδωλολατρία 

είναι χειρότερα απ' το φόνο. Κι ούτε θα 

πάψουν να σας πολεμο ν, μέχρις ότου σας 

αναγκάσουν αν το κατορθώσουν ν' 

aρνηθείτε την πίστη σας. Όποιοι όμως 

από σας αρνηθούν την πίστη τους, και 

πεθαίνουν άπιστοι, τότε τα έργα τους 

δεν πρόκειται να ωφελήσουν ούτε ο' αυτή 

τη ζωή, αλλ' ούτε και στη Μέλλουσα. Θα 

γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς και θα 

παραμείνουν εκεί για πciντα. 

218. Όσοι όμως πίστεψαν, κι οσοι 

ξενιτέφτη καν και πολέμησαν για την 

πίστη του ΑΛΛΑΧ, αυτοί ας ελπίζουν 

στη φιλευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ ειναι Πολυεπιεικής, 

Φιλεύσπλαχνος. 
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219. Σε ρωτciνε για το κρασί και τη 
χαρτοπαιξία. Απciντησε: "Και τα δύο, για 

τον ciνθρωπο, είναι πολύ ολαοερci, αλλci 

κι ωφέλιμα. Η ολciοη όμως είναι ασύγκριτα 

μεγαλύτερη απ' την ωφελεία". Και σε 

ρωτciνε πόσο μπορούν να ξοδεύουν (για 

ελεημοσύνη). Απciντησε: "Ό,τι περισσεύει 

απ' τις ανciγκες μας". Έτσι εξηγεί ο 

ΑΛΛΑΧ σε σας τα "Οριci Του, για να τα 

έχετε υπ' όψη σας, 

220. σε τούτο τον κόσμο και το 

μελλοντικό. Και σε ρωτciνε αναφορικci με 

τα ορφανci. Απciντησε: 'Το καλύτερο που 

έχετε είναι να κciνετε γι' αυτci οτιδήποτε 

καλό. Αν ανακατέψετε τα ενδιαφέροντά 
τους με τα δικci σας (σκεφτείτε) πως είν' 

αδέλφια σας (απέναντι στον ΑΛΛΑΧ). 

Ο ΑΛΛΑΧ ξεχωρίζει τον κακοποιό, απ' 

αυτόν που έχει καλές προθέσεις. Κι αν ο 

ΑΛΛΑΧ το θέλει, θα σας οciλει σε 

δυσκολίες. Πραγματικci ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

221. Και μην παντρεύεστε ciπιστες 

γυναίκες ( ειδωλολrηρισσες) μέχρις ότου 

πιστέψουν. Μια σκλciοα που πιστεύει, είναι 

καλύτερη από μια ciπιστη, ακόμα κι αν 

σας γοητέψει. Ούτε να παντρεύετε τις 

κόρες σας με ciπιστους, μέχρις ότου 

πιστέψουν. · Ενας σκλciοος που πιστεύει 
είναι καλύτερος από έναν ciπιστο, ακόμα 

κι αν σας γοητέψει. Γιατί οι ciπιστοι σας 

καλούν στη Φωτιci, ενώ ο ΑΛΛΑΧ σας 

γν{φει με τις διαταγές Του προς τον 

Παρciδεισο και στη συγγνώμη, κι εξηγεί 

καθαρι:ι τα Σημεία Του στους ανθρώπους, 

ώστc να μνημονεύουν τη Δόξα Του. 
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222. Σε ρωτάνε για την περίοδο των 
γυναικών. Απάντησε: Είναι 6λα6ερή 

μόλυνση. Γι' αυτό μην κάνετε συζυγικές 

σχέσεις με τις γυναίκες που έχουν την 

περίοδό τους και μην συνουσιαστείτε μ' 

αυτές μέχρις ότου γίνουν καθαρές. Όταν 

όμως εξαγνιστούν, μπορείτε να τις 

πλησιάσετε όπου σας διέταξε ο ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά εκείνους που 

μετανοούν, καθώς αγαπά τους καθαρούς 

κι αγνούς. 

223. Οι γυναίκες σας είναι για σας, 
όπως η καλλιεργήσιμη γη. Καλλιεργείστε 

την όποτε κι όπως θέλετε. Όμως 

προηγούμενα κάνετε μια καλή πράξη για 

την ψυχή σας και να σεοαστεί τε τον 

ΑΛΛΑΧ, και μάθετε ότι πρόκειται να 

Τον συναντήσετε (στη μέλλουσα Ζωή). Κι 

ανάγγειλε (ω Μσυχάμμεντ) στους Πιστούς 

τα καλά νέα. 

224. Να μην σας εμποδίζουν οι όρκοι 
με το όνομα του ΑΛΛΑΧ να κάνετε το 

καλό, ή να ενεργείτε σωστά, ή να 

aποκαταστήσετε την ειρήνη ανάμεσα 

στους ανθρώπους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ όλα 

τ' ακούει κι όλα τα γνωρίζει. 

225. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας 

καταδικάσει για aπερισκεψίες στους 

όρκους σας, αλλά για την πρόθεση που 

ήταν μέσα στην καρδιά σας. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Πολυεπιεικής (κι) Ανεξίκακος. 

226. Για όσους πήραν όρκο ν' απέχουν 
απ' τις γυναίκες τους, ορίζεται μια 

αναμονή για τέσσερις μήνες, αν τότε 

επιστρέψουν, ο ΑΛΛΑΧ είναι πολύ 
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Επιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος. 

227. Αν σκοπεύουν όμως οριστικά για 
το διαζύγιο, τότε ο ΑΛΛΑΧ ακούει και 

γνωρίζει τα πάντα. 

228. Οι χωρισμένες γυναίκες πρέπει 
να περιμένουν να περάσουν τρεις μηνιαίοι 

περίοδοι της μηνιαίας αδιαθεσίας τους. 

Κι αν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και την 

Έσχατη Μέρα δεν τους επιτρέπεται να 

φυλάξουν μυστικό, ό,τι ο ΑΛΛΑΧ 

δημιούργησε στη μήτρα τους. Κι οι άνδρες 

τους, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 

είναι προτιμότερο, αν θέλουν τη διόρθωση 

της συζυγικής ζωής, να τις ξαναφέρουν 

πίσω. Κι οι γυναίκες, σύμφωνα μ' ό,τι 

είναι δίκαιο, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα 

όπως κι υποχρεώσεις, οι άνδρες δε, 

υπερέχουν ένα οαθμό πιο πολύ. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

229. Διαζύγιο επιτρέπεται μόνο δύο 
φορές: Μετά απ' αυτό κι οι δύο θα πρέπει 

είτε να μείνουν μαζί, με καλή πρόθεση, 

είτε να χωρίσουν ευγενικά. Δεν είναι 

νόμιμο για σας να παίρνετε πίσω απ' τις 

γυναίκες σας ποτ·έ οτιδήποτε τους δώσατε 

τα δώρα που χαρίσατε, εκτός αν και τα 

δύο μέρη φοοούνται, ότι δεν θα μπορέσουν 

να κρατήσουν τα προσχήματα όπως αυτά 

καθορίστηκαν απ' τον ΑΛΛΑΧ.. Αν λοιπόν 

φοοηθείτε μήπως παραοείτε τα όρια που 

έταξε ο ΑΛΛΑΧ, τότε και για τους δύο, 

δεν υπάρχει καμιά ενοχή αν δώσει σ' 

αυτήν κάτι για τη λευτεριά της. Αυτοί 

είναι οι περιορισμοί που διατάχτηκαν απ' 

τον ΑΛΛΑΧ και μην τους παραοείτε. 

Όποιος παραοεί τα όρια του ΑΛΛΑΧ, 
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τότε θα αδικήσει (τόσο τον εαυτό του 

όσο και τους άλλους). 

230. Κι αν ο άνδρας χωρίσει οριστικά 
(για τρίτη φορά) τη γυναίκα του δεν 

μπορεί, μετά απ αυτό, να την 

ξαναπαντρευτεί) παρά μόνο αν αυτή έχει 

παντρευτεί άλλον άνδρα, κι αυτός τη 

χωρίσει επιτρέπεται γι' αυτούς να 

ξαναπαντρευτούν υπό τον όρο να 

αισθάνονται ότι μπορούν να τηρούν τους 

ορισμούς του ΑΛΛΑΧ. Κι αυτά είναι τα 

όρια του ΑΛΛΑΧ που τους ξεκαθάρισε 

σ' εκείνους που έχουν κατανόηση. 

231. Όταν χωρίζετε τις γυναίκες (στις 
δύο φορές) και πριν εκπληρωθεί το 

ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε 

ξαναφέρετέ τις πίσω, με καλοσύνη ή 

αφήστε τις ελεύθερες, με καλοσύνη. Αλλ' 

όμως μη τις ξαναφέρετε πίσω για να τις 

ολάψετε ή να αδικείτε. Όποιος λοιπόν 

κάνει τούτο, έχει αδικήσει τον εαυτό του. 

Μη γελοιοποιείτε τα εδάφια του Βιολίου 

του ΑΛΛΑΧ, (με τις πράξεις σας). Να 

θυμάστε τις ευεργεσίες Του και το γεγονός 

ότι έστειλε κάτω σε σας το Βιολίο και τη 

Σοφία, για να σας διδάξει μ' αυτά. Να 

σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ και να γνωρίζετε 

ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης. 

232. "Οταν χωρίζετε τις γυναίκες και 
τελειώνει το ορισμένο χρονικό διάστημα, 

μη τις εμποδίζετε να παντρευτούν τους 

(προηγούμενους) άνδρες τους, αν κι οι 

δύο το παραδεχτούν, με καλοσύνη. Αυτή 

η οδηγία είναι για όλους σας, που 

πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και την Έσχατη 

Μέρα. Αυτή είναι για σας η πιο ορθή κι 
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ενάρετη πορεία, γιατί ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει, 

ενώ σεις δεν γνωρίζετε. 

233. Και οι μητέρες θηλάζουν τα 

παιδιά τους για δύο ολόκληρα χρόνια αν 

κανείς 1Ίθελε να εκπληρωθεί το διάστημα 

του θηλασμού. Αλλά ο πατέρας πρέπει 

ν' αναλάοει τα έξοδα της τροφής και 

του ρουχισμού τους με ίσους όρους. Κανείς 

δεν φορτώνεται μεγαλύτερο οάρος απ' 

όσο μπορεί να οαστάξει. Καμία μητέρα 

να μη συμπεριφερθεί άδικα για 

λογαριασμό του παιδιού της. Ούτε ο 

πατέρας για το παιδί του. Και για τον 

κληρονόμο το ίδιο ισχύει. Αν κι οι δύο 

αποφασίσουν ν' aποκόψουν το θηλασμό, 

με κοινή συγκατάθεση, κι απ' ευθείας 

συνεννόηση, τότε δεν υπάρχει ενοχή γι! 

αυτούς. Αν αποφασίσετε να θηλάσετε τα 

παιδιά σας με τροφό, δεν θα 

κατηγορηθείτε, εφ' όσον πληρώσετε στη 

τροφό ό,τι σας πρόσφερε με καλοσύνη. 

Αλλά να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ. και μάθετε, 

ότι ο ΑΛΛΑΧ ολέπει καλά ό,τι κάνετε. 

234. Αν κανείς από σας πεθάνει κι 

αφήνει χήρα πίσω του, θα πρέπει (-η 

γυναίκα-) να περιμένει να περάσουν 

τέσσερις μήνες και δέκα μέρες για να 

διαθέσει τον εαυτό της. Όταν εκπληρωθεί 

αυτό το χρονικό διάστημα, τότε δεν έχετε 

καμία ενοχή, αν διαθέσουν τον εαυτό τους 

κατά τρόπο σωστό και λογικό. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι γνώστης των όσων κάνετε. 

235. Δεν έχετε καμιά ενοχή, αν 

υποδηλώνετε στις γυναίκες αρραοώνα ή 

τον κρατήσετε στις καρδιές σας, Ο 

ΑΛΛΑΧ ξέρει ότι τις αγαπάτε μ' όλη 
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σας την καρδιά, όμως μη κάμετε μυστική 

συμφωνία μ' αυτές παρά με τίμιους όρους, 

και μη πραγματοποιείτε το δεσμό του 

γάμου, μέχρις του εκπληρωθεί το 

καθιερωμένο χρονικό διάστημα. Και 

μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι 

υπάρχει στις καρδιές σας, και προσέξτέ 

Τον. Και μάθετε, ότι ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

πολύ Επιεικής (και) Αμνησίκακος. 

236. Καμιά ενοχή δεν θα σας 

καταλογιστεί, αν χωρίσετε τις γυναίκες 

προτού έλθετε σε επαφή μαζί τους, ή 

πριν καθοριστεί η προίκα τους. Χαρίστε 

τους όμως μια κατάλληλη αποζημίωση ο 

πλούσιος σύμφωνα με τους πόρους του, 

κι ο φτωχός με τους δικούς του, μια 

κατάλληλη ανταμοιοή οφείλεται από 

εκείνους που επιθυμούν να κάμουν το 

σωστό. 

237. Κι αν τις χωρίσετε, προτού έλθετε 
σ' επαφή μαζί τους, αλλά έπειτα απ' το 

καθορισμό μιας προίκας γι' αυτές, τότε η 

μισή προίκα θ' ανήκει σ' αυτές εκτός αν 

δεν την δεχτούν, ή εκτός αν (η μισή του 
άνδρα) χαριστεί απ' αυτόν που την 

πάντρεψε (ή αν ο σύζυγος χαρίσει τη 

μισή του). Η παραχώρηση είναι σχεδόν 

το πιο σωστό. Και μην ξεχνάτε να είσαστε 

γενναιόδωροι στις μεταξύ σας σχέσεις. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 6λέπει καλά ό,τι κάνετε. 

238. Να τηρήσετε αυστηρά τις 

προσευχές, ιδιαίτερα τη μεσαία προσευχή24 

και πρόθυμα προσεύχεστε στον ΑΛΛΑΧ 

με ευσέ6εια. 

239. Αν φο6ηθείτε (ένα κίνδυνο) τότε 
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να προσεύχεστε περπατώντας η 

επιοαίνοντας (όπως σας ευκολύνει πιο 

πολύ). Όταν όμως ξαναορίσκεστε σε 

ασφάλεια προσεύχεστε στον ΑΛΛΑΧ με 

τον τρόπο που σας δίδαξε, αυτά που 

πριν δεν ξέρατε. 

240. Κι εκείνοι από σας που 

πεθαίνοντας αφήνουν χήρες, θα πρέπει 

να δωρίσουν σ' αυτές με διαθήκη τα μέσα 

συντήρησης και κατοικίας τους για ένα 

χρόνο. Αλλ' αν φύγουν αυτές απ' το σπίτι, 

τότε δεν έχετε καμιά ενοχή για ό,τι 

κάμνουν με τον εαυτό τους, αρκεί να 

είναι λογικό. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

241. Για τις χωρισμένες γυναίκες 

(πρέπει να παρέχεται) διατροφή πάνω 

σε μια λογική οάση. Αυτό αποτελεί 

καθήκον για όσους είναι δίκαιοι. 

242. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ εξηγεί καθαρά 
τους νόμους Του σε σας, για να μπορέσετε 

να τα καταλάοετε. 

243. Γιατί, δεν στρέφεις τη μνήμη σου 
σ' εκείνους που παράτησαν τα σπίτια τους 

κατά χιλιάδες επειδή φοοήθηκαν το 

θάνατο; Κι είπε σ' αυτούς τότε ο ΑΛΛΑΧ: 

"Πεθάνετε" κι έπειτα τους ξανάφερε στη 

ζωή. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ πραγματικά είναι 

γεμάτος καλοσύνη για την ανθρωπότητα, 

κι όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι 

αγνώμονες. 

244. Πολεμάτε υπέρ του ΑΛΛΑΧ και 
μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ όλα τ' ακούει, κι 

όλα τα γνωρίζει. 
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245. Ποιος είναι εκείνος, που θα 

δανείσει στον ΑΛΛΑΧ ένα καλό δάνειο, 

και που ο ΑΛΛΑΧ θα πιστώσει το 

λογαριασμό του στο πολλαπλάσιο; Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που παρέχει την ανέχεια 

ή την αφθονία και σ' Αυτόν θα 

επιστρέψετε. 

246. Γιατί, να στρέφεις τη μνήμη σου 
στους Αρχηγούς των Παιδιών του Ισραήλ, 

μετά απ' την εποχή του Μωυσή. Είπαν 

σ' ένα Προφήτη που ορισκόταν ανάμεσr.ι 

τους: "Όρισε για μας ένα Βασιλιά για να 

μπορέσουμε να πολεμήσουμε για το όνομα 

του ΑΛΛΑΧ". Κι εκείνος τους απάντησε: 

"Μάλλον δεν θα πολεμήσετε, αν ορίζεται 

ο πόλεμος για σας." Είπαν: "Πώς μπορούμε 

ν' αρνηθούμε να πολεμήσουμε για το 

όνομα του ΑΛΛΑΧ, ολέποντας ότι 

διωχτήκαμε απ' τα σπίτια μας μαζί με 

τα παιδιά μας;" "Όταν όμως διατάχτηκαν 

να πολεμήσουν, γύρισαν πίσω, εκτός από 

μια μικρή ομάδα απ' αυτούς. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά εκείνους που 

κάνουν κακό. 

247. Κι είπε τότε σ' αυτούς Προφήτης 
τους: ''Ο ΑΛΛΑΧ σας έστειλε τον Τάλούτ 

(Σαούλ) για οασιλιά". Κι αυτοί απάντησαν: 

"Πώς θα ασκεί εξουσία πάνω μας, όταν 

είμαστε προτιμότεροι απ' αυτόν, να 

ασκούμε την εξουσία, κι όταν ακόμη δεν 

είναι προικισμένος με άφθονα πλούτη;". 

Τους είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ τον έχει διαλέξει 

για σας, και τον προίκισε - άφθονα - με 

γνώση κι ανδρεία. Χαρίζει ο ΑΛΛΑΧ 

την εξουσία Του, σ' όποιον θέλει. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ φροντίζει για όλα, γιατί είναι 
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Παντογνώστης''. 

248. Κι ακόμη είπε σ' αυτούς ο 

Προφήτης τους: "Ένα σημάδι της εξουσίας 

Του είναι ότι θα έλθει σε σας η Κιοωτός 

της Συμφωνίας, με εγγύηση, της 

ασφάλειας από τον Κύριό σας. και θα 

μεταφέρουν σ' αυτήν οι άγγελοι τα ιερά 

λείψανα, που άφησαν η οικογένεια του 

Μωυσή κι η οικογένεια του Ααρών:' Σ' 

αυτή υπάρχει ένα Σύμοολο για σας, αν 

πραγματικά πιστεύετε. 

249. Κι όταν ο Ταλούτ ξεκίνησε με 

τους στρατιώτες, τους είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ 

θα σας δοκιμάσει στο ρέμα. Αν κανείς 

πιει απ' το νερό του, δεν θα έλθει μαζί 

μου. Μόνο εκείνοι που δεν θα δοκιμάσουν 

απ' αυτό, θα προχωρήσουν μαζί μου. 

Επιτρέπεται μόνο μια απλή ρουφηξιά με 

το χέρι". Τότε όμως όλοι ήπιαν απ' αυτό, 

εκτός από λίγους. Κι όταν πέρασαν το 

ποτάμι, εκείνος κι όσοι πιστοί ήταν μαζί 

του, ειπαν: "Δεν μπορούμε ν 

αντιμετωπίσουμε αυτή τη μέρα τον 

Ίζάλούτ (Γολιάθ) και τους στρατιώτες 

του". Εκείνοι όμως που ήταν πεπεισμένοι, 

ότι θα συναντήσουν τον ΑΛΛΑΧ, είπαν: 

"Πόσο συχνά, με τη θέληση του ΑΛΛΑΧ, 

μια μικρή ομάδα νίκησε μια μεγάλη; Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι μ' εκείνους που επίμονα 

υπομένουν". 

250. Κι όταν προχώρησαν, για να 

συναντήσουν τον Γολιάθ και τους 

στρατιώτες του, προσευχήθηκαν: "Κύριέ 

μας! Γέμιοέ μας υπομονή, και στέριωσε 

τα οήματά μας, και οοήθησέ μας να 

νικήσουμε τους άπιστους". 
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251. Με τη θέληση του ΑΛΛΑΧ τους 
κατατρόπωσαν, κι ο Δαοίδ σκότωσε τον 

Γολιάθ, ο ΑΛΛΑΧ του έδωσε εξουσία 

και σοφία και του δίδαξε από ό,τι ήθελε. 

Κι αν ο ΑΛΛΑΧ δεν χρησιμοποιούσε με 

κάθε τρόπο μια μερίδα ανθρώπων, 

εναντίον άλλων, η γη πραγματικά θα 

καταστρεφόταν, κι όμως ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Γενναιόδωρος για όλο τον κόσμο. 

252. Αυτά είναι τα Σημεία του 

ΑΛΛΑΧ που σου (στον Μουχάμμεντ) τα 

διαοάζομε με αλήθεια. Είσαι, αληθινά, ένας 

απ' τους Αποστόλους. 

253. Προτιμήσαμε ορισμένους απ 

εκείνους τους Αποστόλους. Σε μερικούς 

δώσαμε περισσότερα από τους άλλους, 

σε μερικούς απ' αυτούς μίλησε ο ΑΛΛΑΧ, 

κι ανέοασε άλλους σε υψηλότερη 6αθμίδα. 

Στον Ιησού, το γιο της Μαριάμ δώσαμε 

φανερά Σημεία και τον δυναμώσαμε με 

το Άγιο Πνεύμα. Αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ, 

δεν θα πολεμούσαν μεταξύ τους οι 

επόμενες γενιές, έπειτα από ολοκάθαρα 

σημεία που τους έφτασαν, κι όμως 

διαφώνησαν μεταξύ τους. Έτσι μερικοί 

απ' αυτούς γίνηκαν πιστοί, κι άλλοι 

άπιστοι. Μπορούσε ο ΑΛΛΑΧ - αν ήθελε 
- να μη τους έκανε να πολεμούν μεταξύ 

τους. Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ κάνει αυτό 

που θέλει. 

254. Ω ! Σεις που πιστεύετε! Ελεείτε 
απ' τα αγαθά που σας έχουμε προμηθέψει, 

προτού έρθει η μέρα που δεν θα 

επιτρέπεται καμιά συναλλαγή, ούτε φιλία, 

ούτε μεσολάοηση, οι άπιστοι είναι οι 
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φταίχτες. 

255. Ο ΑΛΛΑΧ! ΔΕν υπάρχει κανένας 
άλλος θεός παρά μονάχα Αυτός, Έχει 

αιώνια ζωή, και προσέχει, για πάντα, όλο 

τον κόσμο. Η αδράνεια δεν μπορεί να 

Τον κυριεύσει, ούτε ο ύπνος. Δικά Του 

είναι όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς 

και στη γη. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος 

που μπορεί να μεσολαοήσει κοντά Του, 

αν δεν του το επιτρέψει; "Γνωρίζει ό,τι 

υπήρχε πριν και ό,τι θα υπάρχει μετά απ' 

αυτούς. Κι ούτε μπορούν να συλλάοουν 

τίποτε απ' ό,τι γνωρίζει Αυτός εκτός 

εκείνου που Αυτός θα θελήσει. Ο Θρόνος 

Του περιέχει τους ουρανούς και τη γη 

και δεν αισθάνεται κόπο, φυλάγοντάς τα 

- και συντηρώντας τα. Γιατί είναι ο 

Ύψιστος, ο Μέγιστος. 

256. Στη Θρησκεία δεν υπάρχει 

καταναγκασμός. Διότι η Αλήθεια έχει 

ξεχωριστεί ολοφάνερα απ' την Πλάνη. 

Έτσι όποιος απεχθάνεται τους ψευδείς 

θεούς, και πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ έχει 

αρπάξει την πιο αξιόπιστη λαοή της 

αλήθειας που ποτέ δεν σπάει. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

257. Ο ΑΛΛΑΧ είν' ο Προστάτης 

εκείνων που πιστεύουν. Θα τους οδηγήσει 

απ' το οαθύ σκοτάδι, στο φως. Για τους 

άπιστους οι προστάτες είναι οι δαίμονες, 

θα τους οδηγήσουν απ' το φως στο οαθίJ 

σκοτάδι. Θα είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, 

όπου θα παραμείνουν για πάντα. 

258. Δεν έχεις σκεφθεί εκείνον που 
λογομάχησε με τον Αοραάμ για τον Κύριό 
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του, επειδή ο ΑΛΛΑΧ, τον γέμισε με 

δύναμη; Ο Αοραάμ είπε: ''Ο Κύριός μου 

είναι Εκείνος που δίνει τη ζωή και το 

θάνατο". Του απάντησε (ο άλλος): "Εγώ 

δίνω τη ζωή και το θάνατο". Κι ο Αοραάμ 

είπε: ''Ο ΑΛΛΑΧ όμως κάνει τον ήλιο 

να σηκώνεται απ' την Ανατολή, κάνε τον 

αν μπορείς ν' ανυψώνεται απ' τη Δύση". 

Έτσι μπερδεύτηκε αυτός που αλαζονικά 

απέρριψε την πίστη. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ δεν 

καθοδηγεί τους άδικους ανθρώπους. 

259.'Η δεν έχεις σκεφθεί σ' εκείνο που 

πέρασε από ένα χωριό, εντελώς 

καταστραμμένο και ανεστραμμένο. Κι είπε: 

"Ω! πώς ο ΑΛΛΑΧ θα ξαναδώσει ποτέ 

ζωή ύστερ' απ' το θάνατο;". (του 

καταστραμμένου χωριού); Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως τον θανάτωσε και τον άφησε νεκρό 

για εκατό χρόνια, έπειτα τον ανάστησε 

πάλι, και τον ρώτησε: "Πόσο καιρό έμεινες 

έτσι;" Του απάντησε: '"Ισως μια μέρα ή 

μέρος της ημέρας". 'Όχι!" του αποκρίθηκε 

ο ΑΛΛΑΧ. 'Έμεινες έτσι εκατό χρόνια, 

και κοίταξε τις τροφές σου και τα ποτά 

σου, κανένα σημάδι ηλικίας δεν δείχνουν, 

και κοίταξε το γάιδαρό σου, - θα σε 

φέρουμε σαν παράδειγμα στους 

ανθρώπους, - κοίταξε ακόμη τα κόκαλα, 

πώς θα τα ενώσουμε και θα τα καλύψουμε 

με σάρκες". Κι όταν του τα έδειξε καθαρά, 

είπε: "Γνωρίζω ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος". 

260. Κι όταν ο Αδραάμ είπε: "Κύριέ 
μου! Δείξε μου πώς δίνεις ζωή στους 

νεκρούς;". Κι Εκείνος είπε: '"Ωστε δεν 

πιστεύεις;" "Μάλιστα" απάντησε, αλλά για 

να ικανοποιηθεί η καρδιά μου". Κι ο 
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ΑΛΛΑΧ τότε του είπε: "Πάρε τέσσερα 

πουλιά, κοίταξέ τα ώστε να τα γνωρίζεις 

καλά, τότε σφάξε τα και να τα κόοεις σε 

μερίδες. Έπειτα οάλε τη κάθε μια απ' 

αυτές χωριστά πάνω σε κάθε οουνό και 

κάλεσέ τα, τότε θα έλθουν πετώντας 

γρήγορα σε σένα. Και μάθε ότι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντοδύναμος (και) Σοφός. 

261. Η παραοολή, για εκείνους, που 
ξοδεύουν από τις περιουσίες τους για τη 

χάρη του ΑΛΛΑΧ. μοιάζει σαν το κόκκο 

του σιταριού, που από ένα φύτρωσαν επτά 

στάχυα, και που το καθένα δίνει εκατό 

κόκκους. Έτσι κι ο ΑΛΛΑΧ 

πολλαπλασιάζει τ' αγαθά σ' όσους θέλει. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Απέραντος 

(Γενναιόδωρος), Παντογνώστης (γνωρίζει 

τα πάντα). 

262. Όσοι ξοδεύουν από τις περιουσίες 
τους για χάρη του ΑΛΛΑΧ, και δεν 

επιδιώκουν μ' αυτά που ξοδεύουν καμιά 

ολάοη ή σκοπό επίδειξης, γι' αυτούς η 

αμοιοή είναι σίγουρη απ' τον Κύριό τους. 

Κανείς φόοος δεν θα τους κυριεύσει, ούτε 

θα λυπηθούν. 

263. Ο καλός λόγος κι η συγγνώμη, 
είναι προτιμότερα από ελεημοσύνη που 

την ακολουθεί η ολάοη (με σκοπό 

εκμετάλλευσης). Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πλούσιος (και) Μακρόθυμος. 

264. Ω! Σεις που πιστεύετε! Μ ην 

διαγράφετε την ελεημοσύνη σας με την 

επίδειξη και την ολάοη σαν κι εκείνον 

που ξοδεύει την περιουσία του για να 

επιδειχθεί στους ανθρώπους, και δεν 
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πιστεύει αυτός ούτε στον ΑΛΛΑΧ ούτε 

στην Έσχατη Μέρα, αυτός μοιάζει με 

σκληρό κι άγονο οράχο, που πάνω του 

έχει λίγο χώμα, κι όταν πέφτει άφθονη 

οροχή, του αφαιρεί το χώμα και μένει 

γυμνός ο οράχος. ΔΕν θα κερδίσουν τίποτε 

απ' ό,τι κέρδισαν. Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν 

καθοδηγεί τους άπιστους ανθρώπους. 

265. Κι όσοι ξοδεύουν από την 

περιουσία τους επιδιώκοντας τη Χάρη 

του ΑΛΛΑΧ και την ενίσχυση της πίστης 

στη ψυχή τους μοιάζουν με γόνιμο κήπο, 

σε ψηλό μέρος. Άφθονη οροχή πέφτει σ' 

αυτόν και τον κάνει να πολλαπλασιάζει 

την παραγωγή. Αν όμως δεν δεχτεί 

άφθονη οροχή, αρκετή του είναι κι η 

ψιχάλα. Ο ΑΛΛΑΧ ολέπει όλα όσα 

κάνετε. 

266. Μήπως κανείς από σας θα ήθελε, 
ενώ έχει έναν κήπο με φοινικόδεντρα κι 

αμπέλια, που από κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια, γεμάτο με καρπούς όλων των 

ειδών, και να τον πιάνουν τα γερ(φατα -
και χωρίς τα παιδιά του να έχουν αρκετή 

δύναμη για να προσέξουν τον εαυτό τους 

- να τον πιάσει ένας ανεμοστρόοιλος με 

φωτιά, και να τον κάψει; Έτσι 

παρουσιάζει ο ΑΛΛΑΧ ολοκάθαρα σε 

σας τα Σημεία Του, για να τα προσέξετε. 

267. Ω! Σεις που πιστεύετε! Δώσετε 

απ' τα αγαθά που τίμια κερδίσατε κι απ' 
' ' 

τη παραγωγη, που για σας κανουμε τη 

γη να ογάλει, και να μη διαλέξετε το 

κακό απ' αυτά με σκοπό να το χαρίσετε, 

όταν σεις οι ίδιοι δεν το δέχεστε, παρά 

μονάχα με κλειστά τα μάτια. Και μάθετε 
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ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Αυτάρκης (και) 

Αξιέπαινος. 

268. Ο Σατανάς σας απειλεί με 

φτώχεια και σας διατάζει να είστε 

φιλάργυροι. Ο ΑΛΛΑΧ όμως σας 

υπόσχεται την επιείκειά Του και τη χάρη 

Του. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι απέραντα 

Γενναιόδωρος (και) Παντογνώστης. 

269. Παραχωρεί σοφία σ' όποιον θέλει. 
Κι εκείνος που του χαρίστηκε η σύνεση, 

απολαμοάνει πράγματι πολλά αγαθά. 

Άλλά μονάχα οι άνθρωποι με κατανόηση 

νοιώθουν το μήνυμα. 

270. Κι Οτιδήποτε ξοδεύετε σε 

ελεημοσύνη ή ως τάξιμο να είστε οέοαιοι, 

ότι ο ΑΛΛΑΧ τα γνωρίζει όλα. Στους 

αμαρτωλούς όμως δεν υπάρχει οοήθεια. 

271. Καλόν είναι να φανερώνετε την 
ελεημοσύνη σας. Καλύτερα, όμως είναι 

να την αποκρύπτετε και να ελεείτε 

ανώνυμα, εκείνους που έχουν ανάγκη. 

Αυτό επανορθώνει για σας μερικές 

αμαρτίες. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι 

κάνετε. 

272. Δεν έχει ζητηθεί από σένα να 

τους φέρεις στον ίσιο δρόμο, αλλ' ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που καθοδηγεί στον ίσιο 

δρόμο όποιον θέλει. Οτιδήποτε καλό 

κάνετε, το κάνετε για τον εαυτό σας, 

και θα το κάνετε μόνο και μόνο 

αναζητώντας τη χάρη του ΑΛΛΑΧ. 

Οτιδήποτε καλό ξοδεύετε ξαναγυρίζει 

πίσω σε σας, κι έτσι δεν θα αδικηθείτε. 
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273. (Δώστε ελεημοσύνη) στους 

φτωχούς, που για χάρη του ΑΛΛΑΧ 

περιορίζονται και αδυνατούν να 

περιφέρονται στη γη, για εμπόριο ή 

εργασία, ο αμαθής άνθρωπος τους νομίζει 

πλούσιους, ίσως εξ αιτίας της 

μετριοφροσύνης τους, επειδή δεν έχουν 

ανάγκες. Συ πρέπει να τους γνωρίζεις 

απ' την εμφάνισή τους. Δεν ζητιανεύουν 

ενοχλητικά κι αδιάκριτα απ' όλους. Έτσι 

οτιδήποτε καλό ξοδεύετε, να είστε 

οέοαιοι, ότι ο ΑΛΛΑΧ το γνωρίζει. 

27 4. Εκείνοι που από φιλανθρωπία 

ξοδεύουν από τις περιουσίες τους και τη 

νύχτα και τη μέρα, κρυφά και φανερά, 

έχουν την αμοιοή τους στον Κύριό τους, 

πάνω τους δεν θα πέσει ούτε φόοος ούτε 

θλίψη. 

275. Αυτοί που δέχονται τα κέρδη 

της τοκογλυφίας, δεν θα σηκωθούν (στην 

έσχατη μέρα) παρά μόνο, όπως σηκώνεται 

κάποιος μπερδεμένος στη τρέλα που τον 

έπιασε από το άγγιγμα του Σατανά, κι' 

αυτό, γιατί είπαν: 'Το εμπόριο είναι σαν 

την τοκογλυφία". Ενώ ο ΑΛΛΑΧ 

επέτρεψε το εμπόριο, κι απαγόρευσε τη 

τοκογλυφία". Κι όποιοι παραιτούνται 

(απ' αυτή), διότι υπάκουσαν τις οδηγίες 

του Κυρίου τους θα συγχωρεθούν για τα 

περασμένα (κέρδη), και την περίπτωσή 

τους θα την κρίνει ο ΑΛΛΑΧ. "Οποιοι 

όμως επαναλάοουν (το παρ(1πτωμα), τότε 

θα γίνουν όλοι τους σύντροφοι της 

Φωτιάς, όπου και θα παραμείνουν για 

πάντα. 

276. Ο ΑΛΛΑΧ εξολοθρεύει την 
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τοκογλυφία, και πολλαπλασιάζει τις 

περιουσίες αυτών που δίνουν την 

ελεημοσύνη. Ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά κάθε 

αγνώμονα ( και) ένοχο. 

277. Εκείνοι που πίστεψαν, κι έκαναν 
καλές πράξεις, και εκτέλεσαν την 

προσευχή και πλήρωσαν την Ζε κάτ, 

θάχουν την αμοιοή απ' τον Κύριό τους. 

Κανένας φόοος και καμιά θλίψη δεν θα 

πέσει πάνω τους. 

278. Ω! Σεις που πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε τον ΑΛΛΑΧ, κι 

εγκαταλείψτε ό,τι σας απόμεινε απ' την 

τοκογλυφία (στους οφειλόμενους) αν 

πραγματικά είστε πιστοί. 

279. Αν δεν το κάνετε, ο ΑΛΛΑΧ 

κι ο Απόστολός Του σας ειδοποιούν με 

πόλεμο. Αν όμως μετανιώσετε, θα'χετε τα 

κεφάλαια της περιουσίας σας. Τότε δεν 

θα αδικείτε ούτε θα αδικηθείτε. 

280. Αν ο οφειλέτης 6ρίσκεται σε 

δυσκολία, δώστε του καιρό για να τον 

διευκολύνετε (να σας πληρώσει). Αν πάλι 

του χαρίσετε το χρέος από φιλανθρωπία, 

θα είναι καλύτερα - αν ξέρατε - για σας! 

281. Και φοοηθείτε την Ημέρα που 
θα επιστρέψετε πίσω στον ΑΛΛΑΧ. Κάθε 

ψυχή τότε θα πάρει ό,τι κέρδισε και 

κανένας δεν θα αδικηθεί. 

282. Ω! Σεις που πιστεύετε! Όταν (στις 
συναλλαγές σας συναλλάσσεστε μεταξύ 

σας), χρεώνεστε με χρέος που θα πληρωθεί 

σε προκαθορισμένο χρόνο, τότε σημειώσετέ 
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το γραπτώς, και οάλετε ένα γραφιά να 

γράψει δίκαια ό,τι συμφωνήσατε μεταξύ 

σας: Να μη απορρίπτει ο γραφιάς να 

γράψει, όπως ο ΑΛΛΑΧ του δίδαξε. Και 

να υπαγορεύσει ο οφειλέτης, κι ας 

φοοάται τον ΑΛΛΑΧ τον Κύριό του και 

να μην λιγοστέψει τίποτε απ' το χρέος. 

Αν ο οφειλέτης είναι διανοητικά 

ανάπηρος, ή αδύνατος, ή ανίκανος ο ίδιος 

να υπαγορεύσει, τότε αφήστε τον 

κηδεμόνα του να υπαγορεύσει δίκαια. Και 

να κληθούν για μάρτυρες δύο απ' τους 

άνδρες σας. Αν εκεί δεν υπάρχουν δύο 

άνδρες, τότε ένας άνδρας και δύο γυναίκες 

που τους εμπιστεύεστε για μαρτυρία, ώστε 

αν η μια απ' αυτές λαθέψει, η άλλη να 

μπορεί να της το θυμίσει. Δεν πρέπει να 

προοάλλουν άρνηση οι μάρτυρες όταν 

προσκληθούν (για κατάθεση). Να μη 

οαρεθείτε να ταξινομείτε γράφοντας το 

χρέος, μικρό είναι είτε μεγάλο, και την 

ημέρα της λήξης του. Είναι δίκαιο στον 

ΑΛΛΑΧ, περισσότερο ταιριαστό για 

μαρτυρία και περισσότερο κατάλληλο για 

να μη γίνονται οι αμφιοολίες ανάμεσα 

στον εαυτό σας, εκτός αν, με το εμπόρευμα 

μπροστά, η συναλλαγή γίνεται επί τόπου 

μεταξύ σας οπότε δεν είναι σφάλμα, αν 

δεν γραφεί η συμφωνία. Να προσκαλείτε 

όμως μάρτυρες οποτεδήποτε κάμνετε μια 

εμπορική συμφωνία, και μην ολάψετε ούτε 

το γραφιά ούτε τον μάρτυρα. Αν το κάμετε 

τούτο είναι κακοήθεια εκ μέρους σας. 

Λοιπόν! Φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ γιατί 

είναι ο ΑΛΛΑΧ που σας διδάσκει. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης. 

283. Αν τυχόν ταξιδεύετε και δεν 

μπορείτε να ορείτε γραφιά, τότε ενα 
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ενέχυρο που είναι στην κατοχή σας, 

(μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό 

αυτό). Και αν υπάρχει εμπιστοσύνη 

ανάμεσά σας, τότε ας προσέξει αυτός 

που του εμπιστεύτηκαν κάτι να το 

επιστρέψει υπεύθυνα κι ας φοοηθεί τον 

Κύριό του. Μην συγκαλύπτετε τη 

μαρτυρία, γιατί οποιοσδήποτε την κρύοει, 
η καρδιά του είναι μολυσμένη με την 

αμαρτία. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Γνώστης 

των όσων κάνετε. 

284. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όλα όσα 
ορίσκονται στους ουρανούς κι όσα στη 

γη. Κι αν αποκαλύψετε ό,τι ορίσκεται 

στην ψυχή σας η' το αποκρύψετε, ο 

ΑΛΛΑΧ θα σας ζητήσει λογαριασμό γι' 

αυτό. Συγχωρεί αυτόν που θέλει και 

οασανίζει αυτόν που θέλει, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

285. Ο Απόστολος πίστεψε σ' ό,τι του 
αποκάλυψε ο Κύριός του, έτσι έκαναν κι 

οι πιστοί. Καθένας τους πίστεψε στον 

ΑΛΛΑΧ, τους αγγέλους Του, τα Βιολία 

Του και τους Αποσταλμένους Του. Δεν 

κάνομε καμιά διάκριση ανάμεσα σ' 

οποιονδήποτε απ' τους Αποσταλμένους 

Του': Κι είπαν: "Ακούσαμε και 

υπακούσαμε. Συγχώρεσέ μας Κύριέ μας. 

Σε Σένα ορίσκεται το τέλος όλης της 

πορείας". 

286. Ο ΑΛΛΑΧ δεν αναθέτει σε 

καμιά ψυχή φορτίο μεγαλύτερο, απ' τις 

δυνάμεις της. Αποκτά κάθε καλό όπου 

κερδίζει, κι υποφέρει από κάθε κακό που 

της αξίζει. (Προσευχήσου). "Κύριέ μας! 

Μη μας καταδικάσεις για αμαρτίες που 
άθελά μας κάναμε, ή σφάλλαμε. Κύριέ 



μας! Μη μας επι6άλεις να σηκώσουμε 
φορτίο σαν κι αυτό που τοποθέτησες πάνω 
στους πριν από μας. Κύριέ μας! Μην μας 

φορτώνεις παρά μόνο όσο αντέχουμε να 
σηκώσουμε. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας 
και χάρισέ μας τη συγγνώμη, και 
ευσπλαχνίσου μας. Εσύ είσαι ο Κύριός 
μας. Κι 6οήθεσέ μας (Δώσε μας τη νίκη) 

εναντίον των άπιστων λαών". 

(3) Σο\iQα Άλ lμQ~ν 
(Ο Οίκος lμQάν) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Μ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)25• 

2. Ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος 
θεός παρά μονάχα Αυτός, ο Ζωντανός 

(η Αυτο -Ύπαρξη), ο Αιώνιος (η 
Αιωνιότητα που συνέχεια φροντίζει τα 

των ανθρώπων). 

3. Σου έστειλε (6ήμα προς 6ήμα) το 
Βι6λίο με την αλήθεια, επικυρώνοντας 

όσα προανάγγειλε, κι έστειλε τόν Νόμο 
(του Μωυσή) και το Ευαγγέλιο (του 
Ιησού), 

4. Πριν απ'αυτό (εις το παρελθόν), 
σαν οδηγό για την ανθρωπότητα κι έστειλε 

το Φουρκάν (το Κριτήριο). - (Φουρκάν 
είναι ένας από τους τίτλους του Κορανίου 
και σημαίνει διάκριση του καλού από το 
κακό). Εκείνοι που αρνούνται τα εδάφια 
του ΑΛΛΑΧ, θα υποφέρουν από αυστηρά 
6ασανιστήρια. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανίσχυρος, Κύριος της Ανταπόδοσης. 

5. Απ' τον ΑΛΛΑΧ - αλήθεια - τίποτε 
δεν μένει κρυφό, (απ' όσα συμ6αίνουν) 

~:;;;;:a~~ ~:::'it~r ···Ί:ι;.J~; 
.......... ...... ~J.· ... .. ..; 

φ ~~Gi:.~}!iJ)t; 
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στη γη, και στους ουρανούς. 

6. Είναι Εκείνος που - κατά την 

αρέσκειά Του - πλάθει τη μορφή σας (όταν 

ακόμη ορίσκεστε) στη μήτρα της μητέρας. 

Δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα 

Αυτός, ο Πανίσχυρος, ο Σοφός. 

7. Είναι Εκείνος που έστειλε κάτω σε 
σένα το Βιολίο, όπου άλλα εδάφια είναι 

φανερά (που έχουν μόνο μια σημασία) κι 

αποτελούν το θεμέλιο του Βιολίου, και 

άλλα είναι αλληγορικά (που έχουν 

παραπάνω σημασίες). Είναι εκείνοι πού 

οι καρδιές τους είναι διεστραμμένες, 

αναζητούν το διχασμό (των πιστών) και 

ψάχνουν για κρυμμένες έννοιες, (πού 

συμφωνούν με τα κακά πάθη τους), στην 

αλληγορική πλευρά των στίχων. Κι όμως 

κανείς δεν γνωρίζει τις κρυμμένες έννοιές 

τους, παρά μόνο ο ΑΛΛΑΧ. Κι όσοι πάλι 

έχουν καλά θεμέλια στη γνώση, (είναι 

θετικοί) λένε: "Πιστεύομε σ' Αυτό (στα 

φανερά και αλληγορικά εδάφια). Ό,τι 

περικλείεται στο Βιολίο έρχεται απ' τον 

Κύριό μας", και κανείς δεν θα συλλάοει 

την έννοια απ' το Βιολίο, παρά μόνο οι 

άνθρωποι πού έχουν κατανόηση. 

8. "Κύριέ μας" (λένε): "Μην aφήσεις 

τις καρδιές μας τώρα να παραστρατήσουν 

απ' το δρόμο που μας οδήγησες, και 

χάρισέ μας ευλογία απ' την Παρουσία 

Σου, γιατί Εσύ είσαι ο Πολυδωρητής. 

9. Κύριέ · μας! Εσύ είσαι που θα 

συγκεντρώσεις το ανθρώπινο γένος κατά 

τη Μέρα, που γι' αυτήν δεν χωρά 

αμφιοολία. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αθετεί 

ι:: ..... .., -: • ., ~ .. " ,.,.... /-::: _,..,.-;,..,. 
~~.) ')' }' ~-~[.!\ ~ ~ •. !.lψ.~_; 
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τις υποσχέσεις Του. 

10. Ούτε οι περιουσίες τους, αλλ' ούτε 
και τα παιδιά τους θα ωφελήσουν σε 

τίποτε τους άπιστους, μπροστά στον 

ΑΛΛΑΧ. Οι ίδιοι αυτοί δεν θ' 

αποτελέσουν τίποτε άλλο, παρά καύσιμο 

για τη Φωτιά. 

11. (Η κατάστασή τους δεν είναι) 

καθόλου καλύτερη άπ' τη θέση που είχε 

η οικογένεια των Φαραώ κι από την 

(κακή) κατάσταση εκείνων πού έζησαν πριν 

απ' αυτούς. Αρνήθηκαν τα Σημεία Μας 

κι ο ΑΛΛΑΧ τους τιμώρησε για τις 

αμαρτίες τους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

αυστηρός στις τιμωρίες Του. 

12. Πες στους άπιστους: "Γρήγορα θα 
υποταχθείτε (σ' αυτόν τον κόσμο) και θα 

στριμωχθείτε στην Κόλαση (στον άλλο 

κόσμο) ένα απαίσιο πραγματικά κρεοάτι 

(για να ξαπλώσει κανείς)! 

13. Είχατε κιόλας ένα σημάδι στη 

συνάντηση (για τη μάχη) των δύο 

στρατιών: όταν το ένα πολεμούσε για 

Χ(.ιρη του ΑΛΛΑΧ και τ' άλλο ήταν 

άπιστο, (οι άπιστοι) τους είδαν - με τα 

ίδια τους τα μάτια - διπλάσιους. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ υποστηρίζει με την οοήθειά Του 

όποιον θέλει. Σ' αυτό, υπάρχει 

προειδοποίηση για όσους έχουν μάτια και 

ολέπουν". 

14. Θαμπώνει τα μάτια των ανθρώπων, 
η αγrιπη για τις ευθυμίες, από γυναίκες 

και παιδιά από συσσώρευση θησαυρών, 

από χρυσάφι και ασήμι, από σημαδεμένα 
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άλογα (ράτσας), από κοπάδια και φυτά. 

Αυτά όλα είναι οι aπολαύσεις στη ζωή, 

αυτού του κόσμου. Η καλύτερη όμως 

διαμονή είναι κοντά στον ΑΛΛΑΧ. 

15. Πες: "Μήπως πρέπει να σας δώσω 
ευχάριστα νέα για κάτι πολύ καλύτερο 

απ' όλα αυτά;" Για εκείνους που έχουν 

πιστέψει υπάρχουν Παράδεισοι στον 

Κύριό τους, που από κάτω του τρέχουν 

ποτάμια, κι όπου για πάντα θα 

παραμείνουν, με συζύγους αγνές και με 

την ευμένεια του ΑΛΛΑΧ. Και ο ΑΛΛΑΧ 

ολέπει καλc'ι όλους τους δούλους Του. 

16. (Δηλαδή) αυτοί που λένε: "Κύριέ 
μας! Πραγματικά πιστέψαμε. Συγχώρεσε 

λοιπόν τις αμαρτίες μας και σώσε μας 

απ' την τιμωρία της Φωτιάς", 

17. Αυτοί που δείχνουν υπομονή, 

(σταθερότητα κι αυτοκυριαρχία), οι 

ειλικρινείς, οι υποτεταγμένοι και αυτοί 

που ξοδεύουν για την χάρη του ΑΛΛΑΧ 

Χι όσοι προσεύχονται για συγχώρηση Υ..ατά 

το χρόνο που προηγείται της χαραυγής. 

18. Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός απ' 
Αυτόν. Αυτή είναι η μαρτυρία του Ιδίου, 

των αγγέλων Του, κι εκείνων που 

προικίσθηκαν με γνώση υποστηρίζοντας 

πάντοτε τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος 

Θεός εκτός απ' Αυτόν, τον Παντοδύναμο, 

τον Σοφό. 

l 9. Η Θρησκεία στον ΑΛΛΑΧ είναι 
το ΙΣΛΑΜ, (η ολόΧληρη υποτcιγ1Ί στον 

ΑΛΛΑΧ). Σ' αυτό δεν οιεφώνηοαν οι 

οπαδοί της Βίολου παρά μόνο μετ(ι που 

,. ι) Ι~ JT ο J.J-0 
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τους ήλθε η γνώση (του Μηνύματος του 

Μουχcψμεντ), και παρεξηγήθηκαν μεταξύ 

τους από ζηλοφθονία. Κι όποιος αρνείται 

τα Εδctφια του ΑΛΛΑΧ, θα Όρει ότι ο 

ΑΛΛΑΧ ειναι γρήγορος στους 

λογαριασμούς. 

20. Κι αν φιλονικήσουν μαζί σου, πες 
τους: 'Ύπόταξα το πρόσωπό (εαυτό ) 
μου στον ΑΛΛΑΧ, το ίδιο έκαμαν κι 

όσοι με ακολουθούν". Σ' εκείνους δε που 

αχολουθούν τη Βίολο και στους 

αγράμματους να πεις: Μήπως και σεις 

υποτ(tξατε επίσης τον εαυτό σας; Αν το 

έχαμαν, τότε ορίσχονται στην σωστή 

καθοδήγηση, αν όμως αρνηθούν, τότε το 

καθήκον σου είναι να μεταδώσεις το 

Μήνυμα. Κι ο ΑΛΛΑΧ Όλέπει καλc1 τους 

δούλους Του. 

21. Εχείνοι που αρνούνται τα Εδάφια 
του ΑΛΛΑΧ χαι αδίκως σχοτώνουν τους 

προφήτες χαι φονεύουν εκείνους που 

διδάσχουν τη σωστή συμπεριφορc1 με τους 

ανθρώπους ανάγγειλε ότι τους περιμένει 

σκληρή τιμωρία. 

22. Είναι εκείνοι που τα έργα τους ~ - { 
\4.λ!IJ~: ι;.J.~Ι-<ιf!_;, 

δεν θα χαρποφορήσουν στον χόσμο αυτό 
~ /. ~ ... , .... ........ / ~ .. ,i_,. 

και στον άλλον, χι ούτε θα'χουν κανένα ~~~~~\.._,j~')IΙ_, 

να τους Όοηθήσει. 

23. Μήπως δεν Όλέπεις αεινους που 
τοι:ς δόθηχε μέρος του Βιολίι1ι; 16 ; 

Αναφέροντυι στο Βιολίο του ΑΛΛΑΧ 

(νόμο του Μωυσή) για να κρίνει τις 

διαφορές τους, χι έπειτο γύρισε μιυ μερίδα 

απ' αυτούς Υ.ι αρνείται τη διαιτησία. 
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24. Και τούτο, γιατί είπαν: "Δεν θα 
μας αγγίξει η Φωτιά, παρά μόνο για λίγες 

μετρημένες μέρες" Και ό,τι πλαστογραφούν 

τη θρησκεία τους, τους aπάτησαν. 

25. Και τι θα κάνουν όταν τους 

μαζέψουν όλους εκείνη τη Ημέρα, που 

γι' αυτήν δεν υπάρχει καμιά αμφιοολία, 

κι όταν κάθε ψυχή θα πληρωθεί ακριοώς 

με ό,τι κέρδισε, και χωρίς να αδικηθούν 

και αυτοί; 

2~ Π~ ~.ΑΛΛΑΧ Κ~~ ~ν 

Δυνάμεων! (και Κυρίαρχε!) Εσύ δίνεις τη 

κυριαρχία σ' όσους θέλεις, και την aφαιρείς 

πάλι απ' όσους θέλεις, και προικίζεις με 

δόξα όσους θέλεις, και δίνεις, ταπεινότητα 

σ' όσους θέλεις. Στο χέρι Σου είναι το Καλό. 

Πραγματικά έχεις δύναμη πάνω σ' όλα 

τα πράγματα. 

27."Εσύ κάνεις τη νύχτα να εισχωρεί 

στη μέρα και τη μέρα να διαπερνά τη 

νύχτα. Κι Εσύ επαναφέρει; το ζωντανό 

απ' το πεθαμένο κυ.ι τον πεθαμένο από 

το ζωντανό. Κι Εσύ δίνεις τα πλούτη Σου 

σ' όποιον θέλεις, χωρίς λογαριασμό. 

28. Οι Πιστοί δεν παίρνουν προστάτες 
και δεν Χάνουν φίλους τους άπιστους, 

αλλά τουναντίον τους πιστούς. Κι αν 

κανείς κάνει τούτο, τότε να μην περιμένει 

καμιά οοήθεια ωτ. τον ΑΛΛΑΧ. Εκτός 

αν προφυλαχθείτε απ' αυτούς, ώστε να 

μπορέσετε να προστατεύετε τον εαυτό 

σας. Ο ΑΛΛΑΧ όμως σας προειδοποιεί, 

από τον Εαυτό Του (να προφυλαχθείτε 

τις τιμωρίες Του). Γιατί το τέρμα της 

πορείας ορίσκεται στον ΑΛΛΑΧ. 

r ιJΙ~ JT ο Jl"" 
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29. Πες: "είτε κρύοετε ό,τι είναι στις 
καρδιές σας, ή το φανερώνετε, ο ΑΛΛΑΧ 

το γνωρίζει, καθώς γνωρίζει, και ό,τι είναι 

στους ουρανούς κι ό,τι είναι στη γη. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

30. 'Τη Μέρα που κάθε ψυχή θα ορεθεί 
σ' αντιπαράσταση μ' ό,τι καλό έκανε κι 

ό,τι κακό έκανε, τότε θα επιθυμούσε να 

ήταν εκεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα ο' 

αυτήν και τις αμαρτίες της. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως σας προειδοποιεί από τον Εαυτό 

Του (να προφυλαχθείτε τις τιμωρίες Του). 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής για 

όλους τους δούλους Του. 

31. Πες: "Αν εσείς αγαπάτε τον 

ΑΛΛΑΧ, τότε ακολουθείστε με, για να 

σας αγαπήσει ο ΑΛΛΑΧ και να σας 

συγχωρίσει τις αμαρτίες σας. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος". 

32. Πες: 'Ύπακούετε στον ΑΛΛΑΧ 

και στον Απόστολο". Αν όμως 

απομακρυνθούν, τότε ο ΑΛΛΑΧ δεν 

αγαπά τους άπιστους. 

33. Ο ΑΛΛΑΧ διάλεξε τον Αδάμ, τον 
Νώε, την οικογένεια του Αοραάμ και την 

οικογένεια του Ιμράν πάνω απ' όλο τον 

κόσμο. 

34. Απόγονοι οι μεν απ' τους άλλους. 
Κι ο ΑΛΛΑΧ ακούει και γνωρίζει τα 

πάντα. 

35. Κοίτα! Η γυναίκα του Ιμράν είπε: 

::i~-ί~-'"~1·" ""·ι./•->•" ·~ 
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"Ω! Κύριέ μου! Σου αφιέρωσα εκείνο που 

ορίσκεται στη κοιλιά μου, για δική Σου 

έκτακτη εξυπηρέτηση. Δέξου λοιπόν τούτο 

από εμένα γιατί Εσύ ακούς και γνωρίζεις 

τα πάντα". 

36. Κι όταν την γέννησε είπε: ''Ω! Κύριέ 
μου! Κοίτα! Λευτερώθηκα από μια κόρη". 

Ο ΑΛΛΑΧ οέοαια γνώριζε τι γέννησε. 

Και με κανένα τρόπο το αγόρι δεν 

εξισώνεται με το κορίτσι. "Την ονόμασα 

Μαριάμ, και την εμπιστεύομαι καθώς και 

τους aπογόνους της, στη δική Σου 

προστασία απ' τον 

απόολητο". 

Σατανά τον 

37. Και τη δέχτηκε ο Κύριός της με 
ευμενή υποδοχή κι έκαμε ώστε να 

μεγαλώσει με καλό τρόπο, και την άφησε 

στις φροντίδες του Ζαχαρία. Όσες φορές 

ο Ζαχαρίας επισκεπτόταν στο κελλί της, 

έορισκε να υπάρχουν εκεί αρκετά τρόφιμα, 

κι είπε: "Ω! Μαριάμ! Από πού έρχονται 

αυτά σε σένα;!" Κι εκείνη απάντησε: "Από 

τον ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΆΧ προμηθεύει 

τα προς συντήρηση σ' όποιον θέλει, χωρίς 

λογαριασμό. 

38. Προσευχήθηκε τότε εκεί ο 

Ζαχαρίας στο Θεό του λέγοντας: "Ω! Κύριέ 

μου! Χάρισέ μου ένα απόγονο από 'Εσένα 

που να είναι καλός. Γιατί Εσύ εισακούεις 

τους ικέτες Σου". 

39. Κι ενώ όρθιος στό ιερό 

προσευχόταν, οι άγγελοι φώναξαν σ' 

αυτόν. " Ο ΑΛΛΑΧ με χαρά σου 

αναγγέλει τη γέννηση του "Γιάχια" 

(Ιωάννη) που θα επιοεοαιώσει την αλήθεια 

'I" iJI_rS- Ji i JY"' 
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ενός Λόγου του ΑΛΛΑΧ, κι επί πλέον 

θα γίνει ευγενής, αγνός27 και Προφήτης, 

απ' την ενάρετη συντροφια των 

Προφητών". 

40. Κι εκείνος είπε: "Ω' Κύριέ μου! 

Πώς θα μπορέσω ν' αποκτήσω ένα παιδί, 

αφού με κατέλαοαν τα γηρατειά κι η 

γυναίκα μου είναι στείρα;" "Έτσι", ήταν 

η απάντηση, " Ο ΑΛΛΑΧ κάνει ό,τι θέλει". 

41. Είπε: "Ω! Κύριέ μου! Δώσε μου 

ένα σημάδι". 'Τό σημάδι" απάντησε, - "είναι 

ότι δεν θα μπορείς να μιλήσεις στους 

ανθρώπους για τρεις μέρες, παρά μόνο 

με νοήματα. Να υμνείς το Κύριό σου 

πολύ, και δόξαζέ Τον 6ράδυ και πρωί". 

42. Κοίτα! Οι άγγελοι είπαν: "Ω! 

Μάριαμ! Ο ΑΛΛΑΧ σε διάλεξε και σ' 

εξάγνισε, προτιμώντας σε ανάμεσα απ' 

όλες τις γυναίκες των εθνών. 

43. "Ω! Μαριάμ! Ν α υπακούεις 

πάντοτε στον Κύριό σου, να υποτάσσεσαι 

σ' Αυτόν, να προσεύχεσαι μαζί με αυτούς 

που προσεύχονται σ' Αυτόν. 

44. Αυτό είναι ένα μέρος απ τίς 

aποκαλύψεις των μυστηρίων που σου 

φανερώνουμε (Ω, Απόστολε!) 

aποκαλύπτοντας σε σένα. Δεν ήσουν μαζί 

τους όταν έρριχναν κλήρο με τα 6έλη 

τους, για να δουν ποιός απ' αυτούς θ' 

αναλάμοανε τη φροντίδα της Μαριάμ κι 

ούτε ακόμη ήσουν μαζί τους όταν 

φιλονικούσαν (γι' .αυτό). 

45. Κοίτα! Οι άγγελοι ειπαv: "Ω 

~\:,1\~Ι ;'.:; ~; ~~.:.J~~~: "" ~1·-:..τ-.;. .. ... ,..... 

φ ~~ ;~~·~)' il;' ;.i;4~.J 
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Μαριάμ! Ο ΑΛΛΑΧ σου αναγγέλει 

ευχάριστα νέα μ' ένα Λόγο του, το όνομά 

του θα είναι Μεσσίας Ιησούς (Χριστός 

Ιησούς), το παιδί της Μαριάμ, θα τύχει 

δε μεγάλης τιμής σ' αυτόν τον κόσμο και 

στο μελλοντικό, και σύντροφος μ' εκείνους 

που ορίσκονται πολύ κοντά στον ΑΛΛΑΧ. 

46. "Θα μιλάει στους ανθρώπους απ' 
τη παιδική του ηλικία κι όταν γίνει ώριμος 

( άνδρας ). Και θα ανήκει στην 

συντροφιά εκείνων που κάνουν το καλό". 

47. Κι εκείνη ρώτησε: "Ω! Κύριέ μου! 
Πώς είναι δυνατό ν' αποχτήσω παιδί, 

ενώ κανείς άνδρας δεν με πλησίασε;" Είπε: 

"Έτσι θα γίνει, ο ΑΛΛΑΧ δημιουργεί 

ό,τι θελήσει. Όταν σχεδιάσει κάτι, διατάζει 

και λέγει, "Γεννηθήτω" και γίνεται. 

48."Και θα του διδάξει (ο ΑΛΛΑΧ) 

το Βιολίο (ή τη γραφή) τη Σοφία, τον 

Νόμο και το Ευαγγέλιο. 

49. "Και (θα ορίσει αυτόν) έναν 

απόστολο για τα Παιδιά του Ισραήλ 

(λέγοντας): 'Έχω έρθει σε σας με Σημάδι 

απ' τον Κύριό σας, απ' τη λάσπη (όπως 

είναι), θα φτιάξω για οας τη μορφή του 

πτηνού θα φυσήξω σ' αυτό και με την 

άδεια του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή, θα 

θεραπεύσω τους εκ γενεη1ς τυφλούς και 

τους λεπρούς και με την ciδεια του 

ΑΛΛΑΧ θ' αναοτήσω τους πεθαμένους 

και θα σας φανερώσω ό,τι θα τρώτε κι 

ό,τι θα αποθηκεύετε στα σπίτια σας. Μέσα 

ο' αυτά υπάρχει Σημάδι για σας, αν 

πραγματικά πιστεύετε. 

,. ~Ι_,..s- JT i Jl"" 
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50. "(Έχω έρθει σε σας) για να 

επαληθεύσω τον Νόμο που υπήρχε πριν 

από μένα. Και να σας επιτρέψω τη χρήση 

ορισμένων που πριν ήταν απαγορευμένα 

για σας. Έχω έρθει σε σας με ένα Σημάδι, 

απ' τον Κύριό σας. Γι' αυτό να σέοεστε 

τον ΑΛΛΑΧ και να μου υπακούετε. 

51. "Είναι ο ΑΛΛΑΧ, Αυτός που είναι 
Κύριός μου και Κύριός σας. Γι' αυτό να 

Τον λατρεύετε. Αυτός είναι ένας δρόμος, 

που είναι ίσιος". 

52. Όταν ο Ιησούς αντιλήφτηκε την 
απιστία από μέρους τους, είπε: "Ποιος 

θα με οοηθ1Ίσει στο έργο του ΑΛΛΑΧ;" 

Αποκρίθηκαν οι μαθητές: "Εμείς είμαστε 

οι οοηθοί του ΑΛΛΑΧ. Πιστεύσαμε 

στον ΑΛΛΑΧ, και να μαρτυρησεις οτι 

είμαστε Μουσουλμάνοι. 

53. "Κύριέ μας! Πιστεύσαμε σ' ό,τι 

έστειλες κι ακολουθήσαμε κάτω τον 

Απόστολο. Γι' αυτό γράψε μας (στη 

χορεία) των μαρτύρων (που ομολογούν 

όλους τους προηγούμενους Αποστόλους)". 

54. Κι οι cΊπιστοι σχεδίασαν εναντίον 
του ΑΛΛΑΧ, κι ο ΑΛΛΑΧ επίσης 

σχεδίασε εναντίον τους, κι ο καλύτερος 

απ' τους οχεδιαστές είναι ο ΑΛΛΑΧ. 

55. Κι ο ΑΛΛΑΧ t:ίπε: "Ω Ιησού! θα 
οε πciρω Υ.αι θα σ' υνυψώσω ίσαμε Εμένα 

και Ου οι χυθαρίσω απ' τις εξαπατήσεις2R 

αυτιίJν που ολαστημούν και θα κc'χνω ώστε 

αυτοί που σε ακολουθούν να γίνουν 

ανcόπροι απ' τους άπιστους μέχρι τη μέρα 

της Κρίοης, έπατα όλοι εσείς σε Μέ.να 
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θα επιστρέψετε, και θα δικάσω ανάμεσά 

σας για ό,τι σεις διαφωνούσατε. 

56. "Κι όσο αφορά εκείνους που 

αρνήθηκαν την Πίστη, θα τους τιμωρήσω 

με σκληρά Όασανιστήρια, σ' αυτό τον 

κόσμο και τον άλλο, και κανείς δεν θα 

ορεθεί να τους οοηθήσει". 

57. "Κι όσο για εκείνους που πίστεψαν 
κι έκαμαν το καλό, ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

ανταμείψει ολοκληρωτικά. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

δεν αγαπά τους άδικους. 

58. "Αυτές (οι προηγούμενες) είναι οι 
αλήθειες, που σου απαγγέλομε και που, 

προέρχονται απ' τα εδάφια και απ' το 

σοφό Υπόμνημα". 

59. Η κατάσταση του Ιησού μπροστά 
στον ΑΛΛΑΧ είναι όμοια μ' εκείνη του 

Αδάμ, που τον έπλασε από χώμα και 

έπειτα του είπε: "Γεννηθήτω" κι έγινε. 

60. Η αλήθεια έρχεται μόνο απ' τον 
Κύριό σου, γι' αυτό μην είσαι απ' εκείνους 

που αμφιοάλλουν. 

61. Αν κανείς φιλονικεί μαζί σου γι' 
αυτήν, (την κατάσταση του Ιησού), ύστερ' 

απ' τη γνώση που σου δόθηκε, πες του: 

"Ελάτε! ας μαζευτούμε όλοι μαζί, τα 

παιδιά μας και τα παιδιά σας, οι γυναίκες 

μας κι οι γυναίκες σας, οι εαυτοί μας κι 

οι ευατοί σας, έπειτα ας προσευχηθούμε 

θερμά, κι ας επικαλεστούμε την κατrψα 

του ΑΛΛΑΧ πάνω στους ψεύτες. 

62. Αυτή είναι πραγματικ(~ η αληθινή 
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διήγηση. Δεν υπάρχει θεός, παρά ο 

ΑΛΛΑΧ, κι ο ΑΛΛΑΧ - Αυτός είναι 

πραγματικά ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

63. Αν όμως ξεφύγουν και 

ξαναγυρίσουν, τότε ο ΑΛΛΑΧ είναι 

απόλυτα γνώστης των διεφθαρμένων. 

64. Πες (ω Μουχάμμεντ): "Ω! Λαέ της 
Βίολου! Ελάτε μαζί να συμφωνήσουμε για 
τις διαφορές ανάμεσά μας, ώστε να μη 

λατρεύουμε παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Και 

να μην εξομοιώνουμε τίποτε μ' Εκείνον, 

κι ας μη στήσουμε ανάμεσά μας κυρίους 

ή προστάτες, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ". Αν 

όμως δεν θελήσουν να συμμορφωθούν, 

τότε να πείτε: "Να είστε μάρτυρες, ότι 

εμείς είμαστε Μουσουλμάνοι". 

65. Ω! οπαδοί της Βίολου! Γιατί 

φιλονικεί τε για τον Αοραάμ, όταν τόσο ο 
Νόμος (του Μωυσή), όσο και το Ευαγγέλιο 
ήλθαν ύστερ' απ' αυτόν; Μήπως δεν έχετε 

κατανόηση; 

66. Να! Εσείς είστε εκείνοι που 
φιλονικήσατε για θέματα που είχατε 

κάποια σχετική γνώση. Πώς λοιπόν 
φιλονικείτε για όσα σας είναι άγνωστα; 
Ο ΑΛΛΑΧ είναι που μόνο γνωρίζει, ενώ 

εσείς δεν γνωρίζετε. 

67. Ο Αοραάμ δεν ήταν Εδραίος κι 

ούτε Χριστιανός, αλλά ήταν ευθής στην 

Πίστη, (υποταγμένος στο θέλημα του 

ΑΛΛΑΧ) Μουσουλμάνος, και δεν ήταν 

από τους ειδωλολάτρους. (δεν πίστεψε σε 
κανένα θεό παρά μόνο στον ΑΛΛΑΧ). 

68. Οι άνθρωποι που εχουν το 
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δικαίωμα να πουν ότι ανήκουν στον 

Αοραάμ είναι εκείνοι που τον 

ακολούθησαν, όπως είναι επίσης κι ο 

Προφήτης αυτός (ο Μουχάμμεντ), κι όσοι 

πίστεψαν (σ' αυτόν), κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ο Προστάτης όσων πιστεύουν. 

69. Είναι επιθυμία ορισμένων απ' τους 
οπαδούς της Βίολου να σας 

παραπλανήσουν. Κι όμως χωρίς οι ίδιοι 

να το αντιλαμοάνονται, παρασύρουν τον 

ευατό τους στην πλάνη. 

70. Ω ! Λαέ της Βίολου! Γιατί aρνείστε 
τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ, για τα οποία 

είστε οι ίδιοι μCιρτυρες; 

71. Ω! Λαι: της Βίολου! Γιατί 

μπερδεύετε την Αλ1iθεια με την ψευτιά, 

και αποκρύπτετε την Αλήθεια, ενώ τη 

γνωρίζετε; 

72. Ένα μέρος απ' τους οπαδούς του 
Βιολίου είπαν: " Να πιστεύετε το πρωί σ' 
ό,τι αποκαλύφθηκε στους πιστούς, αλλά 

να το aρνείστε στο τέλος της μέρας. · Ισως 
κατά τύχη επιστρέψουν, 

73. και να μην πιοτείJΕΊΕ κανένα παρά 
μόνο αυτούς που ωωλουθούν τη θρησκεία 

σας." Πες:" Η (αληθινή) καθοδ1iγηση είναι 

η καθοδήγηση του ΑΛΛΑΧ. Φοοάστε, 

μήπως, μια αποχcΊλυψη σταλεί σε κιiποιον 

άλλο, σαν κι αυτή που σας έχει σταλεί; 

Ή μήπως αυτοί (που πήραν την 

αποκάλυψη) θα σας αναγκάσουν να 

φιλονικήσετε μπροστά στο Κύριό σας;" Πες: 

'Ή χcΊρη είναι στο χέρι του ΑΛΛΑΧ. 

Αυτός την παραχωρεί σ' όποιον θέλει. Κι 

~~.;.4\i.~~ΙΆ~~~ J_:;~ 
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ο ΑΛΛΑΧ είναι Απέραντος, 

Παντογνώστης". 

74. Εκλέγει ειδικά για την Ευσπλαχνία 
Του (την προφητεία Του) όποιον θέλει, 

κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Κύριος απεριόριστης 

γενναιοδωρίας. 

75. Ανάμεσα στους οπαδούς της 

Βίολου, είναι ορισμένοι, που αν τους 

εμπιστευθείς ένα Κιντάρ (ένα μεγάλο ποσό 

χρημάτων) θα σου το επιστρέψουν 

πρόθυμα, κι άλλοι, που αν τους 

εμπιστευθείς ένα δηνάριο δεν σου το 

επιστρέφουν, εκτός αν τους το ζητάς 

επίμονα, κι αναγκαστούν γι' αυτό. Γιατί 

λένε: "Δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε την 

υπόσχεσή μας, μ' αυτούς τους αμόρφωτους 

(τους μη Εδραίους)". Και αποδίδουν το 

ψέμα στον ΑΛΛΑΧ, και πολύ καλά το 

ξέρουν. 

76. "Οχι. - Μάλλον όποιος ειναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του κι ενεργεί 

σωστα - τότε στ' αλήθεια ο ΑΛΛΑΧ 

αγαπά όσους συμπεριφόρονται σωστά. 

77. Όπως όσοι πουλούν την πίστη, 
που οφείλουν στον ΑΛΛΑΧ, και τις 

υποσχέσεις τους για τιποτένια τιμή, γι' 

αυτούς δεν θα υπάρχει μερίδιο στην 

Μέλλουσα ζωή, ούτε ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

απευθύνει το (καλό) λόγο, κι ούτε θα τους 

κοιτάζει (ευσπλαχνικά), κατά τη Μέρα 

της Κρίσης, ούτε τέλος θα τους καθαρίσει 

(απ' τις αμαρτίες). Θα έχουν μια σκληρή 

τιμωρία. 

78. Είναι όμως απ' αυτούς η άλλη 

.. /.,# } J.";""": ..... /" / / ., ~""'"'"' 
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ομάδα που διαστρέφουν τη Βίολο με τις 

γλώσσες τους (καθώς τη διαοάζουν), ώστε 

να νομίζετε ότι όσα λένε, είναι ένα μέρος 

Της. Κι όμως δεν αποτελεί κανένα τμήμα 

της Βίολου, και λένε: "Αυτό είν' απ' τον 

ΑΛΛΑΧ" κι όμως δεν είναι απ' τον 

ΑΛΛΑΧ! Αποδίδουν ψέμα στον ΑΛΛΑΧ, 

γνωρίζοντας καλά τούτο. 

79. Δεν είναι δυνατό ώστε ένας 

άνθρωπος, που του δόθηκε η Βίολος κι η 

Σοφία και το Προφητικό Αξίωμα να πει 

στους ανθρώπους: "Να είστε δικοί μου 

δούλοι, παρά να είστε του ΑΛΛΑΧ": Τ 

αντίθετο: (Θα πρέπει να πει): "να είστε 

πιστοί υπηρέτες Εκείνου, που πραγματικά 

είν' ο Κύριος όλων, καθώς το διδάσκετε 

και το έχετε μελετήσει στο Βιολίο". 

80. Κι ούτε θα σας διατάξει να πάρετε 
αγγέλους και προφήτες για Κύριους και 

Προστάτες. Μήπως θα σας διάταζε ν' 

aπιστήσετε μετά που γίνατε Μουσουλμάνοι; 

81. Κοίτα! Ο ΑΛΛΑΧ πήρε τη Συνθήκη 
των Προφητών, (λέγοντας): "Κάθε φορά 

σας δίνω ένα Βιολίο και Σοφία, στη 

συνέχεια σας έρχεται ένας Απόστολος για 

να επικυρώσει ό,τι είναι μαζί σας. Να 

τον πιστεύετε και να τον οοηθήσετε". Κι 

ο ΑΛΛΑΧ συνέχισε: "Συμφωνήσατε και 

δεχθήκατε τη Συνθήκη Μου για διαρκή 

δέσμευσή σας;" Είπαν: "Συμφωνήσαμε". Και 

τότε ο ΑΛΛΑΧ πρόσθεσε: "Τότε να το 

αλληλομαρτυρείτε κι Εγώ θα είμαι μαζί 

σας, απ' τους μάρτυρες". 

82. Όσοι ύστερ' απ' αυτή την υπόσχεση 
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- απομακρύνθηκαν, τότε αυτοί είναι 

διεφθαρμένοι παράοατες. 

83. Μήπως επιδιώκουν άλλη θρησκεία, 
απ τη θρησκεία του ΑΛΛ ΑΧ (στο 

Ισλ(φ); -ενώ όλα τα πλι1σματα στους 

ουρανούς και τη γη, πρόθυμα ή aθελά 
τους, έχουν υποταχθεί πω στη Θέλησή 

Του και σ' Αυτόν όλα θα γυρίσουν. 

84. Πες: "Πιστέψαμε στον ΑΛΛΑΧ, 

και σ' ό,τι μας έχει σταλεί, και σ' ό,τι 

έχει σταλεί στον Αοραι!.μ, Ισμαήλ, ΙσαcΌικ, 

Ιακώο και στις Φυλές, και σ' ό,τι δόθηκε 

στον Μωυσή, στον Ιησού και στους 

Προφήτες, απ' τον Κύριό τους. Καμιά 

διάκριση δεν κάνουμε ανcχμεσα τους. Κι 

εμείς σ' Αυτόν υποτασσουμε τη θέληση 

μας. 

85. Κι αν κανείς επιθυμεί άλλη 

θρησκεία απ' το Ισλάμ, ποτέ τούτο δεν 

θα γίνιι δεκτό απ' αυτ<)ν, και στη 

Μέλλουσα Ζωή, θα είναι ένας απ' εκείνους 

που έχουν χ(ωει. 

86. Πώς ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί τους 
ανθρώπους που αρνήθηκαν την πίστη 

τους, αφού προηγούμενα τη δέχτηκαν, 

κι ομολόγησαν, ότι ο Απόστολος ήταν 

πραγματικός κι ότι ολοκάθαρα Σημεία 

είχαν έλθει σ' αυτούς! Ενώ ο ΑΛΛΑΧ 

διν καθοδηγεί τον άδικο λαό. 

87. Γι' αυτούς η αμοι61Ί είναι ότι, η 

κατ6ρα του ΑΛΛΑΧ, των Αγγέλων κι 

όλης της ανθρώπινης γενιάς θα πέσει πάνω 

τους. 
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88. Σ' αυτή για πάντα θα μείνουν 

χωρίς η ποινή τους να λιγοστέψει, κι ούτε 

να περιμένουν τη διακοπή της. 

89. Εκτός απ' αυτούς που μετανόησαν, 
έπειτα απ' αυτό, Υ.αι διορθώθηΥ.αν. Τότε 

ο ΑΛΛΑΧ ειναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

90. Γι' αυτούς που αρνήθηκαν την 

πίστη τους, αφού πριν είχαν πιστέψει, κι 

έπειτα αύξησαν την απιστία τους, ποτέ η 

μεταμέλειά τους δεν θα γίνει αποδεκτή. 

Γιατί είναι εκείνοι που έχουν πάρει στραοό 

δρόμο (πλανήθηκαν). 

91. Όπως κι εκείνοι που δεν πίστεψαν, 
και πέθαναν όντας άπιστοι, τότε ποτέ κι 

από κανένα δεν θα είναι δεκτό κι όλο το 

χρυσάφι της γης, αν προσφέρει. Γι' αυτούς 

είναι κρυμμένη μια σκληρή τιμωρία, και 

δεν θα δρουν κανένα οοηθό. 

92. Με κανένα τρόπο δεν θα λάοετε 
το χάρισμα του δικαίου αν δεν δώσετε 

(ελεύθερα) ό,τι πιο αγαπημένο έχετε, κι 

οτιδήποτε πράγμα δίνετε ο ΑΛΛΑΧ το 

ξέρει. 

93. Κάθε είδος τροφής είχε επιτραπεί 
στα παιδιά του Ισραήλ, εκτός από εκείνη 

που - πριν απ' την αποκάλυψη του Νόμου 

στον Μωυσή - ο Ισραήλ απαγόρευσε στον 

ευατό του. Πες: "Αν είστε άνθρωποι της 

αλήθειας, φέρετε το Νόμο και μελετείστε 

τον". 

94. Αν μερικοι - επειτα απ' αυτό -
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επινοήσουν ένα ψέμα, και το αποδώσουν 

στον ΑΛΛΑΧ, τότε αυτοί πραγματικά 

είναι οι αδικούντες. 

95. Πες: ''Ο ΑΛΛΑΧ είπε την Αλήθεια. 
Ακολουθείστε τη θρησκεία του Αοραάμ, 

που ήταν ευσεοής, κι όχι ειδωλολάτρης". 

96. Ο πρώτος Οίκος Λατρείας που 
ορίστηκε για τους ανθρώπους ήταν ο ναός 

της Μπάκκα (Μέκκα)Ζ9, ευλογημένος και 

καθοδήγηση για όλο το κόσμο. 

97. Σ' αυτόν υπάρχουν φανερά Σημεία, 
- επί παραδείγματι - Το Μακάμ30 του 

Αοραάμ, κι όποιος έμπαινε σ' αυτόν ήταν 

ασφαλής. Το προσκύνημα στο ναό αυτόν 

είναι καθήκον που οφείλουν οιάνθρωποι 

που μπορούν να πληρώσουν για το ταξίδι 

του ΑΛΛΑΧ. Αν όμως κανείς αρνηθεί το 

καθήκον αυτό, ο ΑΛΛΑΧ είναι πιο 

πλούσιος, από τα δημιουργήματά Του 

(δηλ. δεν στηρίζεται πάνω σε κανένα). 

98. Λέγε: "Ω ! Λαέ της Βίολου! Γιατί 

αρνείσαι τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ, όταν ο 

Ίδιος ο ΑΛΛΑΧ είναι μάρτυρας σ' όλα 

που κάνεις;" 

99. Λέγε: "Ω! Λαέ της Βίολου! Γιατί 

εμποδίζετε αυτόν που θέλει να μπει στο 

δρόμο του ΑΛΛΑΧ (δηλ. στο Ισλάμ) 

επιδιώκοντας να τον κάμετε στραοό, ενώ 

εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρες της 

Συμφωνίας του ΑΛΛΑΧ; Κι όμως ο 

ΑΛΛΑΧ δεν είναι αμελής σ' όσα εσείς 

κάνετε". 

100. Ω! Σεις που πιστεύσατε! Αν 

t "j:-1 ,. ι:>Ι.r" Jϊ i JJ-' 

~~~-'~rl~~~~~ 
!\ί-4{ .. fl;~~Lf _;;;;;,;~~~ 

φ sμ~~:..tΙι;_; 



(3) Σούρα Άλ Ιμράν Μέρος 4ο I 83 I t ~ j.-1 

ακολουθήσετε μια μερίδα απ' αυτούς που 

τους αποκαλύφθηκε η Βί6λος, θα σας 

παρασύρουν στην αποστασία, ενώ σεις 

έχετε ήδη πιστέψει. 

101. Και πώς σεις aρνείστε την Πίστη, 

τη στιγμή που σε σας απαγγέλονται τα 

Σημεία του ΑΛΛΑΧ και ανάμεσά τους 

6ρίσκεται ο Απόστολός Του; Κι όποιος 

κρατιέται σταθερά στον ΑΛΛΑΧ, θα 

καθοδηγηθεί στον ίσιο δρόμο. 

'(' 4JΙ~ JT iJ.J-" 
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σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ, καθώς πρέπει να 
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είναι η ευσέ6εια και μην πεθάνετε παρά ~ - ,. • 
μονάχα όντας Μουσουλμάνοι. 

103. Και κρατηθείτε γερά όλοι σας με 
το σχοινί του ΑΛΛΑΧ (το Ισλάμ) και μη 

διασπασθείτε, και να θυμάστε (μ' 

ευγνωμοσύνη) την εύνοια του ΑΛΛΑΧ 

για σας.(Γιατί), ενώ ήσαστε εχθροί (μεταξύ 
σας), Εκείνος ένωσε τις καρδιές σας με 

αγάπη και γίνατε με τη Χάρη Του 

αδέλφια. Και όταν ήσαστε πολύ κοντά 

στα χείλη του λάκκου της Φωτιάς, σας 

έσωσ' απ' αυτήν. Έτσι φανερώνει ο 

ΑΛΛΑΧ σε σας τα Σημεία Του, ίσως να 

καθοδηγηθείτε στον ίσιο δρόμο. 

104. Κι ας ξεπηδήσει από σας ένας 
λαός που αναγγέλει ποιο είναι το καλό, 

και να κελεύει ποιο είναι το σωστό, και 

να απαγορεύει το κακό. Αυτοί είναι εκείνοι 

που θα πετύχουν την ευτυχία. 

105. Και, μη μοιάσετε καθόλου μ' 

εκείνους, που αποσπάστηκαν κι έπεσαν 

σε φιλονικίες, ύστερα από τα καθαρά 
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Σημεία, που αποκαλύφθηκαν σ' αυτούς. 

Γι' αυτούς υπάρχει μεγάλος Παιδεμός. 

106. Κατa τη Μέρα, όταν μερικά 
πρόσωπα θ' aσπρίσουν (θα φωτιστούν) 

και άλλα θα μαυρίσουν (απ' το σκοτάδι), 

τότε σ' αυτούς που τα πρόσωπά τους θα 

μαυρίσουν, θα γίνει η ερr1ηηση: "Γιατί 

αρνηθήκατε την Πίστη, ενώ την είχατε 

ασπαστεί;Δοκιμάστε τώρα τον Παιδεμό, 

γι' αυτό που αρνηθήκατε". 

107. Οι άλλοι όμως που άσπρwαν (από 
λάμψη) τα πρόσωπά τους, θα είναι στο 

φως της Θε'ίκής Ευλογίας (στον 

Παράδεισο) όπου για πάντα θα 

κατοικούν. 

108. Αυτά είναι τα Σημεία του 

ΑΛΛΑΧ που σου τα αναγγέλλ. ομι με 

χύ.θε Ν.1Ίθεια. Ο ΑΛΛΑΧ δι::ν θέλει 

χαθόλου ν' αδικήσει τα πλάσματά Του. 

109. Στον ΑΛΛΑΧ ανt1κουν όλα όσα 
ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Και σ' Αυτόν θα επιστρέψουν όλα τα 

πράγματα, για απόφαση. 

110. Ήσασταν ο καλύτερος λαός31 , 

που προοληθήκατε στους ανθρώπους 

διατάζοντας, ό,τι είναι σωστό χι 

απαγορεύοντας, ό,τι είναι αρνητικό και 

πιστεύοντας στον ΑΛΛΑΧ. Κι αν μόνο 

οι οπαδοί της Βίολου πίστευαν, θα ήταν 

γι' αυτούς μεγάλο το χαλό. Κι όμως 

ανίιμεσrχ τους λίγοι είναι που έχουν Πίστη, 

ενώ οι περισσότεροι είναι παραοίιτες 

διεφθαρμένοι. 
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111. Δεν θα σας ολάψουν, εκτός μόνο 
από μικροενοχλήσεις. Αν όμως ογουν για 

να σας πολεμήσουν, τότε θα σας δείξουν 

τη ράχη τους (θα τραπούν σε φυγή) κι 

επειτα δεν θα έχουν καμιά νίκη πάνω 

σας. 

112. Όπου κι αν στάθηκαν, κτύπησε 
πciνω τους η σκιά της ντροπής, εκτός αν 

κράτησαν το σχοινί του ΑΛΛΑΧ (το 

Ισλάμ) και την ανθρώπινη προστασία. Κι 

έρριξαν πάνω τους το θυμό του ΑΛΛΑΧ, 

κι η δυστυχία τους κτύπησε, γιατί 

αρνήθηκαν τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ, και 

σκότωσαν - ciδικα - τους Προφήτες32 . Κι 

αυτό γιατί επαναστάτησαν και ξεπέρασαν 

τα όρια. 

113. Όλοι τους δεν είναι όμοιοι. 

Ανάμεσα στους οπαδούς της Βίολου33 , 

υπάρχει μια μερίδα όρθια (για το σωστό) 

απαγγέλουν τα Εδάφια (του Βιολίου) του 

ΑΛΛΑΧ, κατci την νύχτα και γονατίζουν 

λατρεύοντας. 

114. Πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και την 
Έσχατη Μέρα παραγγέλουν ό,τι είναι 

σωστό κι απαγορεύουν ό,τι είναι λιiθος. 

Συναγωνίζονται στην αγαθοtργία. Αυτοί 

είναι στην τάξη των δικαίων. 

115. Κι απ' το καλό που κάνουν, η 
αμοιοή του καλού δεν θα τους αφαιρεθεί. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά, ό,τι 

κάνουν οι ευσεοείς. 

116. Εκtίνοι όμως που αρνούντω την 
Πίστη, οί1τε οι περιουοίι c: τους,ούτι.: τ' 

αμέτρητα παιδιά τους θα ωφελήσουν σε 

,- ιJI;oS' JT ο JJ*" 



(3) Σούρα Άλ Ιμράν Μέρος 4ol 86 

τίποτα, μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Θα είναι 

Σύντροφοι της Φωτιάς όπου για πάντα 

θα παραμείνουν. 

117. Ό,τι ξοδεύουν στη ζωή αυτού 
του κόσμου (της ύλης) μπορεί να μοιάζει 

με άνεμο που έχει παγερό τσίμπημα που 

τους χτύπησε και κατέστρεψε τη 

συγκομιδή του λαού εκείνου, που έολαψε 

τη ψυχή του. Δεν είν' ο ΑΛΛΑΧ που 

τους αδίκησε, αλλά τον ευατό τους 

αδίκησαν. 

118. Ω!Σεις που πιστεύσατε! Μην έχετε 
οικειότητα με όσους είναι έξω απ' τις 

θέσεις σας34 . Δεν θα παραλείψουν να σας 

διαφθείρουν. Μόνο την καταστροφή σας 

επιθυμούν. Ακόμα και στα χείλη τους 

φάνηκε το μίσος της τάξης τους35 . Ό,τι 

κρύοουν στην καρδιά τους είναι πολύ 

χειρότερο. Έτσι σας παρουσιάσαμε 

ξεκάθαρα τις εντολές, και αν είστε συνετοί, 

(τις έχετε κατανοήσει). 

119. Ν α! Εσείς είστε που τους 

αγαπάτε, ενώ εκείνοι δεν σας αγαπούν, 

αν και πιστεύετε σ' ολόκληρα τα Θε"ίκά 

Βιολία. Όταν σας συναντούν, λένε: 

"Πιστεύσαμε". "Οταν όμως απομακρύνονται 

και μείνουν μόνοι, τότε δαγκώνουν την 

άκρη απ' τα δάκτυλά τους με μανία 

εναντίον σας. Τότε πες: "Πεθάνετε απ' τη 

ζήλια σας. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά, 

όλα τα μυστικά της καρδιάς". 

120. Κάθε ευτυχία που σας συμοαίνει, 
τους στεναχωρεί,ενώ χαίρονται για κάθε 

ατύχημα που σας καταλαμοάνει. (Αν κάτι 

το καλό σας συμοαίνει, τους πικραίνει, 

τ' ιJΙ~ JT i JJ'"' 
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ενώ αν καμιά δυστυχία σας προφτάσει, 

χαίρονται μ' αυτήν). Αν όμως είστε 

υπομονετικοί και κάνετε το καλό, οι 

πονηριές τους δεν θα σας ολάψουν 

καθόλου. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ περιοάλλει 

ολόγυρα όλα αυτά που κάνουν. 

121. Θυμήσου εκείνο το πρωί που 

έφυγες πολύ νωρίς απ' την οικογένειά 

σου, για να τοποθετήσεις τους Πιστούς 

στις θέσεις τους για πόλεμο, κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Ακούων, Παντογνώστης. 

122. Θυμ1Ίσου τότε, ότι δύο απ τις 

ομάδες σας σκέφθηκαν να τραπούν σε 

φυγή, αλλ' ο ΑΛΛΑΧ ήταν προστάτης 

τους. Γι' αυτό οι Πιστοί πρέπει μόνο τον 

ΑΛΛΑΧ πάντα να εμπιστεύονται. 

123. Μ' όλο που τότε ήσασταν 

περιφρονημένη μικρ1Ί δύναμη, όμως ο 

ΑΛΛΑΧ σας 6οήθησε να νικ1Ίσετε 

στην Μπr ντρ. Γι' αυτό να σέοεστε τον 

ΑΛΛΑΧ ώση: να μπορείτε να δείχνετε 

την π_•γνωμοσί•νη σας. 

124. Θυμήσου ακόμη όταν είπες στους 
Πιστούς: "&ν σας φθάνει να σας οοηθήσει 

ο Κύριός σας με τρεις χιλιάδες αγγέλους 

που ειδικά κατέ6ηκαν;" 

125. Πραγματικά, - αν παραμείνετε, 

σταθεροί κι ενεργ1Ίσετε σωστά, - κι αν 

ακόμη ο εχθρός εδώ σα; αιφνιδι(ωει, τότε 

ο Κύριός σας θα σας οοηθήσει με πέντε 

χιλιάδες αγγέλους κάμνοντας τρομακτική 

έφοδο". 

126. Κι ο ΑΛΛΑΧ το έκαμε αυτό, 

,. ~'.r&- Jϊ ii ).J-' 
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μόνο και μόνο για να σας στείλει ένα 

μήνυμα ελπίδας, και μια σιγουριά για τις 

καρδιές σας. Μόνο ο ΑΛΛΑΧ - Ο 

Παντοδύναμος ο Πάνσοφος - μπορεί σε 

κάθε περίπτωση να σας οοηθήσει, 

127. Ώστε ν' αποκόψει ένα κομμάτι 

από τους άπιστους, ή να τους εκθέσει 

στην αδυναμία τότε θα γυρίσουν πίσω, 

χάνοντας την ελπίδα στην νίκη. 

128. Δεν έχεις εσύ καμιά σχέση, αν ο 
ΑΛΛΑΧ τους σπλαχνιστεί ή τους 

τιμωρήσει. Γιατί πραγματικά είναι 

κακοποιοί. 

129. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όλα που 
ορίσκονται στους ουρανούς κι όσα πάνω 

στη γη. Συγχωρεί όποιον θέλει, και 

οασανίζει όποιον θέλει. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

130. Ω! Σεις που πιστεύετε! Μην 

καταοροχθίζετε την τοκογλυφία, 

διπλασιάζοντας και πολλαπλασιάζοντας 

το ποσό. Να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ για 

να μπορέσετε να ευημερήσετε. 

131. Να φοοάστε τη Φωτιά που έχει 
ετοιμασθεί για όσους έχουν αρνηθεί την 

Πίστη. 

132. Και να υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ 
και τον Απεσταλμένο. Για να μπορέσετε 

να πετύχεπ την ευσπλαχνία. 

133. Και οιαστείτε για συγχώρηση απ' 
τον Κύριό σας, και για τον παράδεισο, 

που είναι πλατύς, όσο και οι ουρανοί κι 
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η γη, και που προετοιμάστηκε για τους 

δικαίους, 

134. που ξοδεύουν ελεύθερα, είτε όταν 
ευημερούν, είτε όταν aτυχούν, και που 

περιορίζουν το θυμό τους, και συγχωρούν 

όλους τους ανθρώπους, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

αγαπά τους αγαθοεργούς, 

135. και που κάνοντας κάτι που 

ντροπιάζει ή αδίκησαν τον ευατό τους κι 

έφεραν τον ΑΛΛΑΧ στη σκέψη τους 

ζητώντας συγχώρεση για τα σφάλματά 

τους, γιατί ποιος άλλος εκτός απ' τον 

ΑΛΛΑΧ συγχωρεί αμαρτίες; - και που 

ποτέ δεν επιμένουν με πονηριά σ' ό;ι:ι 

κακό έκαμαν, και το αναγνωρίζουν, 

136. γι' αυτούς η αμοιοή είναι η 

συγχώρεση απ' τον Κύριό τους, και οι 

Παράδεισοι που κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια κι όπου θα είναι η παντοτινή 

παραμονή. Πόσο υπέροχη είναι η αμοιοή 

για όσους ευεργετούν (κι αγωνίζονται)! 

137. Πολλοί ήταν οι τρόποι της Ζωής, 
που έχουν περάσει πριν από σας. 

Διατρέξετε τη γη και κοιτάξτε πως ήταν 

καταστρεπτική η τιμωρία εκείνων που 

δεν πίστεψαν στους προφήτες τους. 

138. Αυτό εδώ είναι μια απλή 

ανακοίνωση για τους ανθρώπους, και 

καθοδήγηση, κι οδηγίες για όσους 

φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ. 

139. Και μην χάνετε το θάρρος σας 
και μην πέφτετε σ' απόγνωση, γιατί, αν 

πραγματικά είστε Πιστοί, τότε υπερέχετε. 

τ' ι) Ι~ Jϊ ο ).J"" 
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140. Αν ένα τραύμα σας έολαψε 

(διανοητικr1) να είστε σίγουροι, ότι όμοιο 

τραύμα έχει ολάψει και τους άλλους, και 

τέτοιες μέρες (αμφίοολης μοίρας) δίνομε 

σ' όλο τον κόσμο - διαδοχικά - ώστε ο 

ΑΛΛΑΧ να ξεχωρίσει εκείνους που 

πιστεύουν απ' την τάξη σας και να τιμά 

μια μερίδα από σας με μαρτυρία. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ δεν αγαπci όσους κάνουν αδικίες. 

141. Έργο του ΑΛΛΑΧ είναι ακόμη 
να ξεκαθαρίσει εκείνους που είναι 

πραγματικά πιστοί και να καταστρέψει 

εκείνους που αντιστέκονται στην Πίστη 

(τους άπιστους). 

142. Ή μήπως έχετε την αντίληψη 

ότι θα μπήτε στον Παράδεισο χωρίς να 

δοκιμάζει ο ΑΛΛΑΧ εκείνους που 

αγωνίστηκαν σκληρά για το έργο Του, 

και παρέμειναν σταθεροί; 

143. Πραγματικά επιθυμούσατε το 

Θάνιηο, πριν τον συναντήσετε. Τώρα 

όμως τον είδατε με τα ίδια σας τα μάτια 

γιατί πισωδρομήσατε. 

144. Κι όμως ο Μουχάμμεντ δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από ένας Απόστολος. 

Πραγματικά πολλοί ήταν οι Απόστολοι 

που πέρασαν πριν από αυτόν. Αν πεθάνει, 

ή σκοτωθεί, μήπως θα αναποδογυρίζατε 

τότε στις φτέρνες σας; (θα κάνατε 

μεταοολή;) Γιατί όποιος αναποδογυρίζει 

στις φτέρνες του δεν ολάφτει στο 

παραμιχρό τον ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ όμως 

θ' ανταμείψει γρήγορα όσους Τον 

ευχαριστουν. 
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145. Καμμιά ψυχή δεν είναι δυνατόν 
να πεθάνει χωρίς την άδεια του ΑΛΛΑΧ, 

γιατί το τέρμα της έχει γραπτώς ορισθεί. 

Κι αν κανείς επιθυμήσει την αμοιοή του 

κόσμου αυτού θα του δώσουμε απ' αυτήν, 

κι αν επιθυμήσει την αμοιοή του 

μελλοντικού κόσμου θα του δώσουμε απ' 

αυτήν. Θα aνταμείψουμε γρήγορα όσους 

Μας ευχαριστούν με ευγνωμοσύνη. 

146. Και πόσοι από τους Προφήτες 
πολέμησαν για την πίστη και μαζί τους 

πολέμησαν και μεγάλες ομάδες από 

ευσεοείς ανθρώπους; Ποτέ ωστόσο δεν 

έχασαν το θάρρος τους, για τις δυστυχίες 

που συναντούσαν, για χάρη του ΑΛΛΑΧ, 

ούτε εξασθένησαν στην πίστη κι ούτε 

παραδόθηκαν. Κι ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους 

υπομενουν. 

147. Και ο λόγος τους t1ταν μόνο αυτή 
η προσευχή: "Κύριέ μας Συγχώρεσέ μας 
για τις αμαρτίες μας, κι οτιδ1Ίποτε που 

μπορεί να έχει γίνει που υπεροαίνει τα 

όρια των καθηκόντων μας. Στερέωσε τα 

οήματά μας και οοήθησέ μας εναντίον 

εκείνων που αρνούνται την Πίστη". 

148. Κι ο ΑΛΛΑΧ τους έδωσε τα 

αγαθά αυτού του κόσμου και την 

ευδαιμονία της Μέλλουσας Ζωής, και ο 

ΑΛΛΑΧ αγαπά τους αγαθοεργούς. 

149. Ω! Σεις που πιστεύετε! Αν 

υπωωύσπε τους (ΧΠιστους, θα σας 

οδηγήσουν πίσω πάνω στις φτέρνες σας, 

(από την πίστη) και Οα επιστρέψετε στην 

αυτοκαταστροφή. 
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150. Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Προστάτης σας, κι Αυτός είναι ο 

καλύτερος οοηθός. 

151. Θα σκορπίσουμε τον τρόμο στις 
καρδιές των aπίστων, γιατί ταίριασαν τον 

ΑΛΛΑΧ μ' άλλους συναιτέρους που δεν 

έχουν καμιά ένδειξη ότι είναι θεοί. Η 

κατοικία τους θα είναι η Φωτιά. Τι 

αξιοθρήνητη είναι αυτή η διαμονή των 

κακούργων! 

152. Ο ΑΛΛΑΧ πραγματοποίησε 
αληθινά την υπόσχεσή Του, σ' εσάς, όταν 

με την άδειά Του - εξόντωσε τους εχθρούς 
σας, μέχρις ότου χάσατε την μάχη 

(Ούχουντ) κι αρχίσατε τις λογομαχίες 

πάνω στην διαταγή, και την παραοήκατε, 

αφού πριν από λίγο σας είχε δείξει ό,τι 
επιθυμούσατε. Αν(χμεσά σας υπάρχουν 

μερικοί που λαχταρούν τη ζωή αυτού του 

κόσμου και άλλοι που επιθυμούν την 

Μέλλουσα ζωή. Έπειτα σας έκανε ν' 

aπομακρυνθείτε απ' τους εχθρούς σας, 

για να σας δοκιμάσει. Τώρα όμως (ο 

ΑΛΛΑΧ }σας συγχώρεσε: Γιατί ο-ΑΛΛΑΧ 

είναι γεμάτος καλοσύνη για εκείνους που 

πιστεύουν. 

153. Κοίτα! Είχατε ξεφύγει χωρίς να 
ρίχνετε ματιά σε κανένα, κι ο Απόστολος 

από πίσω σας καλούσε να επιστρέψετε. 

Εκεί ο ΑΛΛΑΧ σας έστειλε τον ένα πόνο 

μετά τον άλλο (και σας συγχώρεσε ο 

ΑΛΛΑΧ) για να σας διδάξει να μην 

λυπάστε τα λάφυρα που σας ξέφυγαν, 

και για το κακό που σας είχε συμδεί. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι ενήμερος για όλα, 
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όσα κάνετε. 

154. Αργότερα έστειλε (ο ΑΛΛΑΧ) 

πάνω σας - μετά απ' την λύπη - τη 

γαλήνη, που σε μια ομάδα από σας έφερε 

τον ύπνο, ενώ σ' άλλη ομάδα οι ψυχές 

τους ταράσσονταν από ανησυχία εξ αιτίας 

της αμφιοολίας τους για τον ΑΛΛΑΧ -
αμφιοολίες - οφειλόμενες στην άγνοια36• 

Κι έλεγαν: 'Έχουμε εμείς καμιά σχέση με 

την υπόθεση αυτή;" Απάντησέ τους: " Η 
υπόθεση αυτή πραγματικά εξαρτάται από 

τον ΑΛΛΑΧ" Κρύοουν στα οάθη της 

καρδιrλς τους, ό,τι δεν τολμούν να σου 

αποκαλύψουν και λένε στον ευατό τους: 

"Αν είχαμε καμιά σχέση με αυτήν την 

υπόθεση,δεν θαείχεσκοτωθεί εδώ κανένας 

από εμας". Πες τους: "Κι αν ακόμα μένατε 

στα σπίτια σας, για όσους ήταν γραφτό 

να πεθάνουν, θα πήγαιναν οπωσδήποτε 

αμέσως στον τόπο του θανάτου τους". 

Όλα αυτά όμως γίνηκαν για να ελέγξει ο 

ΑΛΛΑΧ ό,τι ορίσκεται στη σκέψη σας, 

και να καθαρίσει ι),τι ορίσκεται στην 

καρδιά σας. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ καλά 

γνωρίζει τα μυστικά που κρύοουν τα 

στήθη σας. 

155. Όσοι από σας γύρισαν πίσω, τη 
μέρα που συναντήθηκαν οι δύο 

παρατάξεις, έπεσαν στυ δίχτυα του 

Σατανά με μερικές αμαρτίες που έκαναν. 

Ο ΑΛΛΑΧ όμως τους συγχώρεσε. Γιατί 

-πράγματι- ο ΑΛΛΑΧ είναι Μακρόθυμος, 

Ανεξίκακος. 

156. Ω' Σεις που πιστεύετε! Μην 

μοιάσετε στους aπίστους που είπαν για 

τα αδέλφια τους, αν ορίσκονταν σε ταξίδι 
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εδώ κι εκεί στη γη, ή ήταν απασχολημένοι ~5~iR_i~ι::;ϊJ,ι::ι:::C~ij~_;1 
πολεμώντας: "Αν η' ταν κοντά μας, δεν θα .. .. 
πέθαιναν, ούτε θα σκοτώνονταν". Ο 

ΑΛΛΑΧ θέλησε μ'αυτό να τους κάνει να 

αισθανθούν λύπη στις καρδιές τους. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που δίνει τη Ζωή και το 

Θάνατο, και Ο ΑΛΛΑΧ ολέπει καλά όλα 

όσα κάνετε. 

157. Αν σκοτωθείτε ή πεθάνετε για 
χάρη του ΑΛΛΑΧ, η επιείκεια κι η 

ευσπλαχνία απ' τον ΑΛΛΑΧ είναι πολύ 

καλύτερες απ' το να μπορούσαν να 

συσσώρευαν. 

158. Κι αλήθεια, αν πεθάνετε ή 

σκοτωθείτε, να! στον ΑΛΛΑΧ πάλι θα 

μαζευτείτε. 

159. Είναι με τον Οίκτο του ΑΛΛΑΧ, 
που τους aντιμετώπισες ευγενικά. Αν όμως 

ήσουν αυστηρός και σκληρόκαρδος, θ' 

άδειαζαν τον τόπο γύρω σου. Ν α 

ξεπερ(iσεις τα σφιiλματά τους και ζήτησε 

συγνώμη του ΑΛΛΑΧ γι' αυτούς, και 

συμοούλεψέ τους στις υποθέσεις της 

στιγμής. Κι όταν λοιπόν πάρεις την 

απόφαση, να εμπιστευθείς τον ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους Τον 

εμπιστεύονται. 

160. Αν ο ΑΛΛΑΧ σας οοηθά, κανείς 
δεν μπορεί να νικήσει. Αν έπειτα από 

αυτό, σας εγκαταλείψει, ποιος άλλος θα 

μπορέσει να σας οοηθήσει; Στον ΑΛΛΑΧ 

λοιπόν οι Πιστοί να τοποθετήσουν την 

εμπιστοσυνη τους. 

161. Κανένας Προφήτης δεν μπορεί 
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ποτέ να προδώσει. Αν οποιοσδήποτε 

άνθρωπος είναι aπατεώνας, θα 

παρουσιαστεί μαζί με τις καταχρήσεις του 

κατά την ημέρα της Κρίσης, και τότε σε 

κάθε ψυχή θα δοθεί οτιδήποτε κέρδισε, 

και κανείς δεν θα αδικηθεί. 

162. Μήπως νομίζετε ότι ο άνθρωπος 
που ακολουθεί το θέλημα του ΑΛΛΑΧ, 

είναι το ίδιο σαν τον άνθρωπο που 

προκάλεσε πάνω του την οργή του 

ΑΛΛΑΧ, και που η διαμονή του είναι η 

Κόλαση; Τι θλιοερό αποτέλεσμα! 

163. Αυτοί είναι σε διαφορετικά 

σκαλοπάτια μπροστά του ΑΛΛΑΧ. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ ολέπει καλά όλα, όσα κάνουν. 

164. Ο ΑΛΛΑΧ χάρισε μεγάλη εύνοια 
στους πιστούς, στέλνοντας ανάμεσά τους 

Απόστολο απ' τους ίδιους τους εαυτούς 

τους, που να απαγγείλη σ' αυτούς τις 

εντολές Του και να τους καθαρίσει και 

να τους διδάσκει το Βιολίο (το Κοράνιο) 

και τη Σοφία, ενώ πριν απ αυτό, 

ορίσκονταν σε φανερή πλάνη. 

165. Έτσι, όταν μια μικρή συμφορά 
σας έπληξε, τότε και σεις επίσης 

χτυπήσατε τους εχθρούς σας δύο φορές 

περισσότερο, μήπως τότε είπατε: "Από 

πού έρχεται το κακό τούτο;" Πες τους: 

"Από σας τους ίδιους, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

έχει απέραντι δύναμη πάνω σ' όλα τα 

πραγματα. 

166. Κι ό,τι υποφέρατε τη μέρα που 
συναντήθηκαν οι στρατοί, ήταν με το 

θέλημα του ΑΛΛΑΧ για να ξεχωρίσει 
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τους πιστούς, 

167. καθώς και τους υποκριτές. Κι 

είπε σε αυτούς: "Ελάτε, να πολεμήσετε 

για χάρη του ΑΛΛΑΧ, ή τουλάχιστον 

να προστατέψετε τους ευατούς σας και 

τις περιουσίες σας από τους εχθρούς". 

Εκείνοι απάντησαν: "Αν ξέρουμε να 

πολεμούμε, σίγουρα θα ακολουθούσαμε". 

Τη μέρα αυτή, ήταν αυτοί πιο κοντά στην 

απιστία παρά στην Πίστη, ψιθυρίζοντας 

με τα χείλη τους, ό,τι ήταν στις καρδιές 

τους, ο ΑΛΛΑΧ όμως γνωρίζει καλά όλα 

που αποκρύπτουν. 

168. Είναι οι ίδιοι που είπαν για το 
χαμό των αδελφών τους όταν ορισκόνταν 

στα σπίτια τους ασφαλισμένοι: "Αν μόνο 

μας είχαν ακούσει, δεν θα είχαν σκοτωθεί" 

Απαντήστε τους: "Αν μιλάτε την αλήθεια, 

απομακρύνετε (αν μπορείτε) το θάνατο 

απ' τον εαυτό σας". 

169. Και μη νομίσετε ότι όσοι 

σκοτώθηκαν για τ' όνομα του ΑΛΛΑΧ, 

είναι πεθαμένοι. Όχι! Ζουν, ορίσκοντας 

τη διατροφή τους στην Παρουσία του 

Κυρίου τους, 

170. ευτυχισμένοι μ' ότι τους εφοδίασε 
η γενναιοδωρία του ΑΛΛΑΧ και 

χαροποιούνται για όσους αφήκαν πίσω 

και που ακόμα δεν έφτασαν στην 

μακαριότητά τους, και πάνω τους δεν 

υπάρχει φόοος, ούτε αιτία για να 

λυπούνται. 

171. Χαίρονται για την Ευλογία και 
την Γενναιοδωρία του ΑΛΛΑΧ κι επειδή 
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ο ΑΛΛΑΧ δεν επιτρέπει να χαθεί στο 

τέλος, η αμοιοή των πιστών, 

172. Εκείνων που απάντησαν στο 

κάλεσμα του ΑΛΛΑΧ και του 

Απεσταλμένου μετά τον τραυματισμό τους, 

όσοι ανάμεσά τους έκαμαν το καλό κι 

αρνήθηκαν την αμαρτία, αυτοί θα έχουν 

μεγάλη αμοιοή, 

173. εκείνων που τους είπαν οι 

άνθρωποι: "Ένα μεγάλο στρατό μάζεψαν 

εναντίον σας οι εχθροί", και τρομάξετέ 

τους, αλλά τους αυξήθηκε η πίστη, κι 

είπαν: 'Ό ΑΛΛΑΧ είν' αρκετός για μας, 

κι είν' ο καλύτερος Εμπιστευμένος". 

17 4. Κι γύρισαν (από την δεύτερη 

Μπ εδρ) κερδίζοντας την καλοσύνη και 

τη Γενναιοδωρία του ΑΛΛΑΧ και κακό 

δεν τους άγγιξε ποτέ, γιατί ακολούθησαν 

το θέλημα του ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΑΧ, 

είναι ο Άρχων της μεγάλης γενναιοδωρίας. 

175. Ο Σατανάς όμως είναι μόνο που 
υποοάλλει σε σας το φόοο εκείνων που 

τον ακολουθούν. Αλλά μην τους φοοάστε, 

και αν έχετε πίστη, μόνο Εμένα να 

φοοάστε. 

176. Όσοι συνωστίζονται απερίσκεπτα 
στην απιστία,ας μη σε στενοχωρούν. Μ' 

ό,τι κάνουν δεν μπορούν το παραμικρό 

να ολάψουν τον ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ 

θέλει να μην τους δώσει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. Και θα έχουν μεγάλο 

παιδεμό. 

177. Εκείνοι που αγόρασαν την απιστία 
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με την αξία της Πίστης δεν θα ολάφτουν 

τον ΑΛΛΑΧ καθόλου, αλλά θα έχουν 

οδυνηρή τιμωρία. 

178. Ας μη νομίζουν οι άπιστοι ότι η 
αναοολή που τους δίνουμε είναι καλό γι' 

αυτούς. Τους δίνουμε αναοολή γιατί είν' 

ενδεχόμενο ν' αυξηθούν στην ανομία τους, 

οπότε τους περιμένει aτιμωτική τιμωρία. 

179. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θ' αφήσει τους 

πιστούς στην κατάσταση που σεις 

ορίσκεστε τώρα, μέχρις ότου ξεχωρίσει 

τους καλούς από τους κακούς. Ούτε θα 

σας αποκαλύψει τα μυστικά του Αόρατου. 

Αλλ' διαλέγει όποιον θέλει απ· τους 

Αποστόλους Του (για το αόρατο). 

Πιστεύετε λοιπόν στον ΑΛΛ.ΑΧ και στους 

Αποστόλους Του. Κι αν πιστεύετε και 

κάνετε το καλό, τότε η αμοιοή σας θα 

είναι μεγάλη. 

180. Κι ας νομίσουν ότι είναι για το 
καλό τους, εκείνοι που από φειδωλία 

κατακρατούν τα δώρα, που ο ΑΛΛΑΧ 

τους έχει δώσει από τη χάρη Του. 

Καθόλου! Θα είνα~ χειρότερο γι' αυτούς. 

Σύντομα τα αγαθά που από φειδωλία 

κατακρατούν θα δεθούν γύρω απ' το λαιμό 

τους κατά τη Μέρα της Κρίσης. Γιατί 

στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κληρονομιά των 

ουρανών και της γης. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

καλά πληροφορημένος γι ό,τι κάνετε. 

181. Ο ΑΛΛΑΧ άκουσε το χλευασμό 
εκείνων που είπαν: ''Ο ΑΛΛΑΧ -
πράγματι - είναι φτωχός, κι εμείς είμαστε 

πλούσιοι". Θα καταγράψουμε - οέοαια -
αυτά που είπαν, καθώς κι ότι σκότωσαν 
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άδικα τους Προφήτες. Σ' αυτούς θα πούμε: 

"Δοκιμάστε το μαρτύριο της πυράς!" 

182. "και τούτο για τις κακές πράξεις 
που τα χέρια σας παρουσίασαν, και οέοοια 

ο ΑΛΛΑΧ δεν αδικεί τους δούλους Του. 

183. Είναι ακόμη εκείνοι που είπαν: " 
Ο ΑΛΛΑΧ μας υποσχέθηκε να μην 

πιστέψουμε σ' Απόστολο, παρά μόνο όταν 

μας φανερώσει μια θυσία που θα την 

καταφάγει αμέσως φωτιά (απ' τον 

ουρανό)". Απάντησέ τους: Σας ήλθαν 

Απόστολοι και πριν από μένα, με καθαρά 

Σημεία, κι ακόμη μ' αυτά που είπατε. Αν 

όμως μιλάτε την αλήθεια, γιατί τότε τους 

σκοτώσατε;" 

184. Τότε αν σε διαψεύσουν το ίδιο 
διάψευσαν και τους πριν από σένα 

aπεσταλμένους, αν και ήλθαν με φανερά 

Σημεία, (θαύματα), και με ανασχετικές 

ομιλίες και με το Βιολίο της Διαφώτισης. 

185. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 

θάνατο, και μόνο κατά τη μέρα της 

Κρίσης θα εξοφληθεί ο μισθός σας. Κι 

όποιον τότε σπρώξουν μακριά απ' τη 

φωτιά και γίνει δεκτός στον Παράδεισο, 

θα έχει πετύχει το σκοπό της Ζωής. Γιατί 

η ζωή σ' αυτό τον κόσμο δεν είναι παρά 

απατηλή απόλαυση. 

186. Θα δοκιμαστείτε οέοαια και θα 
κριθείτε για τις περιουσίες σας και τον 

εαυτό σας, και θ' ακούσετε οέοαια πολλά, 

που θα σας λυπήσουν, απ' εκείνους που 

δέχτηκαν το Βιολίο πριν από εσάς, κι 

απ' εκείνους που λατρεύουν τα είδωλα. 
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Αν όμως επιμένετε υπομονετικά, και 

πιστεύοντας, φυλαχτείτε απ' το κακό, τότε 

αυτό είναι από τις μεγάλες υποθέσεις. 

187. Και να θυμάστε ότι ο ΑΛΛΑΧ 
πήρε μια Συμφωνία απ' τους οπαδούς 

της Βίολου, λέγοντας: "Θα το 

γνωστοποιήσετε με σαφήνεια ο' όλο το 

ανθρώπινο γένος κι όχι να το 

αποκρύψετε". Το πέταξαν όμως με 

περιφρόνηση πίσω απ' τις πλάτες τους, 

κι αγόρασαν μ' αυτό πράγματα μικρής 

αξίας. Τι κακό πράγμα που αγόρασαν!! 

188. Μην νομίσετε ότι εκείνοι που 

χαίρονται με τις πράξεις τους, κι αγαπούν 

να δοξάζονται για όσα δεν έκαναν, μη 

νομίσετε ότι θ' αποφύγουν την Τιμωρία. 

Γι' αυτούς ο παιδεμός θα είναι οδυνηρός. 

189. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η εξουσία 
των ουρανών και της γης, κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντοδύναμος. 

190. Βέοαια, στην δημιουργία των 

ουρανών και της γης, και στην εναλλαγή 

της Νύχτας και της Μέρας, υπάρχουν 

Σημεία για τους συνετούς ανθρώπους. 

191. Εκείνοι που όρθιοι, καθισμένοι 

και πλαγιασμένοι δοξάζουν τη μνήμη του 

ΑΛΛΑΧ και σκέπτονται, aτενίζοντας τα 

θαύματα της δημιουργίας στους ουρανούς 

και την γη λένε: "Ω! Κύριε μας! Δι: ν 

έφτιαξες όλα αυτά για το τίποτε! 

δοξασμένε Θεέ! Προφύλαξέ μας από την 

Τιμωρία της Φωτιάς". 

192. "Κύριέ μας! Όποιον κάνεις Εσύ, 
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να μπει στη Φωτιά, ειλικρινά τον 

ντροπιcχζεις, και ποτέ οι αμαρτωλοί δεν 

θα ορουν κανένα οοηθό". 

193. "Κύριέ μας! Έχουμε ακούσει τη 
φωνή του κήρυκα που μας καλεί στην 

Πίστη -Πιστέψετε τον Κύριο σας κι 

έχουμε πιστέψει. Κύριε· μας! Συγχώρεσε 

τις αμαρτίες μας, και σοήσε από μας τις 

κακές πράξεις, και πάρε κοντά Σου τις 

ψυχές μας με τη συντροφιά των δικαίων". 

194. "Κύριέ μας! (Εισάκουσέ μας) και 
δώσε μας ό,τι υποσχέθηκες, σε μας, με 

τους δικούς σου Απεσταλμένους, και μη 

μας ντροπιάσεις κατά τη Μέρα της Κρίσης 

γιατί Εσύ δεν παραοαίνεις την υπόσχεσή 
Σου". 

195. "Κι εισήκουσε αυτούς ο Κύριος 
τους λέγοντας: "Δεν θα ανεχθώ ποτέ να 

χαθεί το έργο κανενός από σας, είτε 

άρρενας είναι είτε θηλυκό, είστε μέλη ο 

ένας του άλλου. Εκείνοι όμως που 

(ξενιτεύτηκαν) άφησαν τα σπίτια τους ή 

διώχτηκαν απ' αυτά κι υπέφεραν για 

Χάρη Μου, και πολέμησαν και 

σκοτώθηκαν θα σοήσω απ' αυτούς τις 

aνομίες τους, και θα δεχτώ να μπουν 

στους κήπους, που από κάτω τους τρέχουν 

ποτάμια - σαν αμοιοή απ' την Παρουσία 
του ΑΛΛΑΧ γιατί στον ΑΛΛΑΧ είναι η 

καλύτερη αμοιοή. 

196. Μην αφήνεις να σ' εξαπατήσοι;ν 
τα κέρδη των aπίστων που ταξιδιι':οι;ν 

στις χcίφες, γιατί 

197. πολύ λίγη ει ναι η απόλαυση. ~~4-.υ~;(.!.+~~~ί:: ~~e 
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Έπειτα η τελευταία τους διαμονή είναι η 

Κόλαση. Και τι άθλιο μέρος να ξαπλώσουν 

πάνω! 

198. Κι όμως εκείνοι που σεοάστηκαν 
τον Κύριό τους, έχουν τους Κήπους, που 

τα ποτάμια κυλούν από κάτω τους, κι 

εκεί θα παραμείνουν για πάντα ένα δώρο 

απ' την Παρουσία του ΑΛΛΑΧ κι ό,τι 

ορίσκεται στον ΑΛΛΑΧ είναι το καλύτερο 

δώρο για τους δικαίους. 

199. Υπάρχουν 6έ6αια, κι από τους 
οπαδούς της Βίολου, εκείνοι που 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και σ' ό,τι 

αποκάλυψε σε σας, και σ' ό,τι αποκάλυψε 

σ' αυτούς, και ταπεινώνονται στον 

ΑΛΛΑΧ και δεν πουλούν τις Εντολές 

του ΑΛΛΑΧ μ' εξευτελιστική τιμή! Γι' 

αυτούς υπάρχει η αμοιοή απ' τον Κύριό 

τους. Ο ΑΛΛΑΧ είναι γρήγορος στην 

κρίση. 

200. Ω! Σεις που πιστεύετε! Επιμένετε 
με υπομονή και σταθερότητα. 

Συναγωνιστεί τε με τέτοια επιμονή, και 

να είστε πάντα έτοιμοι για πόλεμο και 

να σέ6εστε τον ΑΛΛΑΧ για να μπορέσετε 

να ευτυχήσετε. 

(4)Σούρα ελ-Νισά 

(Οι Γυναίκες) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Άνθρωποι! Σε6αστεί τε το Κύριό 
σας, που σας δημιούργησε από μια και 

μόνο ψυχή (Αδάμ), κι απ' αυτή έπλασε τη 

t ~_;..ι ,. ~~~ Jϊ iJr' 
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σύντροφό της (Εύα) κι απ' αυτούς τους 

δύο σκόρπισε - σαν σπόρους - αμέτρητους 
άντρες και γυναίκες. Ν α σέοεστε τον 

ΑΛΛΑΧ, που τ' όνομα Του αναφέρεται 

στ' αμοιοαία σας δίκαια αιτήματα, και 

σεοαστείτε τη συγγένεια μεταξύ σας. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ πάντοτε αγρυπνci πάνω σας. 

2. Και να διατηρείτε την περιουσία 

των ορφανών. Και να μ ην 

αντικατασταίνετε τα άχρηστα (δικά σας) 

πράγματα, με τα δικά τους καλά, και να 

μην καταοροχθίζετε τις περιουσίες τους -
ανακατεύοντciς τες με τις δικές σας 

περιουσίες. Γιατί αυτό είναι μεγάλη 

αμαρτια. 

3. Κι αν φοοάστε ν' αδικήσετε τις 

ορφανές (σε περίπτωση γάμου) τα ορφανά, 

τότε να παντρεύεστε άλλες δύο ή τρεις ή 

τέσσερις γυναίκες της εκλογής σας. Κι αν 

όμως φοοάστε ακόμη μήπως τις αδικήσετε 

τότε, να παντρεύεστε μόνο μία, ή όποιες 

έχετε αιχμάλωτες κι αυτό για να σας 

προφυλάξει απ' το να φερθείτε άδικα. 

4. Και να δίνετε στις γυναίκες - που 

παντρεύεστε - τη νόμιμη προίκα τους για 

χάρισμci τους. Αν όμως, θεληματικά σας 

επιστρέψουν μέρος της, τότε π6.ρτε το, 

κι απολαύστε το με ενcχρετη ευδιαθεσία. 

5. Στους αδύνατους διανοητικci να μην 
μεταοιοάζετε την περιουσία σας που ο 

ΑΛΛΑΧ σας έχει εμπιστευθεί για να 

συντηρείστε. Εξασφαλίστε τους όμως 

τροφή, και ντύστε τους, και πέστε τους 

λόγια γεμciτα καλοσύνη. 
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6. Δοκιμάζετε τα ορφανά μέχρις ότου 
φτάσουν στην ηλικία της νομικής 

ευθύνης37 . Αν διαπιστώσετε ότι η κρίση 

τους είναι υγιής, τότε καταοάλετε σ' 

αυτούς την περιουσία τους, αλλά προσέξτε 

να μην ξοδέψετε την περιουσία τους 

σπάταλα και οιαστικά από φόοο να 

μεγαλώσουν και την ζητούν. Αν ο 

κηδεμόνας είναι πλούσιος ας μην πάρει 

τίποτε αν όμως είναι φτωχός αφήστε τον 

να πάρει ό,τι είναι αναγκαίο και δίκαιο. 

Κι όταν πληρώσετε σ' αυτούς την 

περιουσία τους, πάρτε μάρτυρες γι' αυτή 

σας την πράξη. Και ότι ο ΑΛΛΑΧ 

καταλογίζει τα έργα σας. 

7. Για τους άνδρες ανήκει το μερίδιο 
απ' ό,τι άφησαν οι γονείς τους κι οι 

πλησιέστεροι συγγενείς τους, και για τις 

γυναίκες ανήκει μερίδιο απ' ό,τι άφησαν 

οι γονείς τους κι οι πλησιέστεροι συγγενείς 

τους. Ένα ορισμένο μερίδιο υπολογίζεται, 

άσχετα αν είναι μικρή ή μεγάλη η 

κληρονομιά. 

8. Κι αν κατά την ώρα της μοιρασιάς 
παραορίσκονται κι άλλοι συγγενείς ή 

ορφανά, ή φτωχοί να τους δώσετε κάτι 

απ' την περιουσία, και να πείτε σ' αυτούς 

λόγια καλοσύνης. 

9. Οι υπεύθυνοι για τα ορφανά ας 

φοοηθούν τον ΑΛΛΑΧ καθώς αυτοί οι 

ίδιοι, φοοήθηκαν αφήνοντας πίσω τους 

αδυνάτους aπογόνους, Αυτοί ας 

φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ και να πουν 

λόγια δίκαια και σωστά. 

10. Όσοι καταοροχθίζουν άδικα την 
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περιουσία των ορφανών, οάζουν στα 

σπλάχνα τους φωτιά και θ' ανάψουν απ' 

τις φλόγες της φωτιάς. 

11. Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει όσον 

αφορά (τη μοιρασιά της κληρονομιάς) στα 

παιδιά σας. Για το αρσενικό ένα μερίδιο 

ίσο με το μερίδιο δύο θηλυκών. Και αν 

τα κορίτσια είναι πάνω από δύο, θα 

μοιράσουν τα δύο τρίτα της κληρονομιάς 

που άφησε. Αν όμως είναι μια κληρονόμος 

θα πάρει το μισό μερίδιο. Και για τους 

γονείς για καθένα από τους δύο, το ένα 

έκτο από ό,τι άφησε, αν έχει αφήσει το 

παιδί. Αν όμως δεν έχει το παιδί και τον 

κληρονομούν οι γονείς του τότε η μητέρα 

του θα πάρει ένα τρίτο. Αν έχει αδέλφια 

τότε το μερίδιο της μητέρας θα είναι το 

ένα έκτο. Η μοιρασιά σ' όλες τις 

περιπτώσεις λογαριάζεται αφού πληρωθεί 

οιαδήποτε διαθήκη η οιοδήποτε χρέος. 

Σεις δε ξέρετε ποιοι απ' τους γονείς σας 

ή τα παιδιά σας σας ωφελεί περισσότερο. 

Αυτά είναι νόμιμα μερίδια που 

καθορίστηκαν απ' τον ΑΛΛΑΧ! Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

12. Και έχετε το μισό μερίδιο απ' την 
κληρονομιά των γυναικών σας, αν 

πεθάνουν χωρίς να έχουν παιδιά. Αν 

αφήσουν παιδιά, τότε παίρνετε το τέταρτο 

απ' ό,τι άφησαν για κληρονομιά, αφού 

πρώτα πληρωθούν τα με διαθήκη 

κληροδοτήματα και τα χρέη. Κι απ' ό,τι 

σεις αφήνετε εκείνες δικαιούνται το 

τέταρτο, αν δεν έχετε αφήσει παιδί. Στην 

περίπτωση που υπάρχει παιδί, τότε 

δικαιούνται το ένα όγδοο, απ' ό,τι 

aφήσατε αφού πρώτα πληρωθούν τα με 
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διαθήκη κληροδοτήματα και τα χρέη. Αν 

ο άνδρας ή η γυναίκα, είναι c'ικληρος 

από γονείς και παιδιά ενώ, έχει αδελφή 

ή αδελφό, (από τη μητέρα) τότε ο καθένας 

απ' αυτούς θα έχει το ένα έκτο. Αν όμως 

είναι περισσότερα αδέλφια (από ένα) τότε, 

θα μοιραστούν το ένα τρίτο μετά την 

εξόφληση κάθε διαθήκης ή κr"χθε δανείου 

ώστε να μην δημιουργηθεί, ζημιά σε 

κανένα. Έτσι δόθηκε η εντολή απ' τον 

ΑΛΛΑΧ. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Παντογνώστης, Μακρόθυμος. 

13. Αυτοί είναι οι νόμοι του ΑΛΛΑΧ. 
Όποιος υπακούει στον ΑΛΛΑΧ και στον 

Απεσταλμένο Του θα τον εισάγει σε 

κήπους που κάτω τους τρέχουν ποτάμια, 

και θα παραμείνει εκεί, κι αυτή θα είναι 

η πιο μεγάλη επιτυχία. 

14. Όμως όποιος παρακούει στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απεσταλμένο Του, κι 

υπεροαίνει τους νόμους Του, θα τον 

εισciγει (ο ΑΛΛΑΧ) στην Φωτιc1 και μέσα 

σ' αυτή παραμένοντας για πάντα θα έχει 

και εξευτελιστικά οασανιστήρια. 

15. Και όσες από τις γυναίκες σας 

είναι ένοχες μοιχείας τότε καλέστε 

τέσσερις μάρτυρες από σας. Αν αυτοί 

μαρτυρήσουν, τότε περιορίστε τες στα 

σπίτια, ώσπου ο θάνατος να τις 

διεκδικήσει, εκτός αν ο ΑΛΛΑΧ διατάξει 

γι' αυτές κάποιο ciλλο μέσο σωτηρίας. 

16. Αν δύο ανciμεσc'ι σας, είναι ένοχοι 
μοιχείας τιμωρείστε και τους δύο. Αν όμως 

μετανοιώσουν και διορθωθούν, τότε 

αφήστε τους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 
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Πολυεπιεικήςlκαι) Πολυεύσπλαχνος. 

17. Ο ΑΛΛΑΧ δέχεται τη μετάνοια 
εκείνων που αμάρτησαν από άγνοια (ή 

aστόχαστα), κι αμέσως μετά μετάνοιωσαν. 

Ο ΑΛΛΑΧ αυτούς τους συγχωρεί, γιατί 

είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

18. Δεν είναι δεκτή η μετάνοια σ 

εκείνους που επανειλημμένα κάνουν 

αμαρτίες, ακόμα κι όταν πλησιάζει ο 

θάνατος, σε κανένα απ' αυτούς λέει: 'Τώρα 

έχω πραγματικά μετανοιώσει". Ούτε είναι 

δεκτή απ' εκείνους που πεθαίνουν άπιστοι. 

Γι' αυτούς έχουμε προετοιμάσει οδυνηρά 

6άσανα. 

19. Ω! Σεις που πιστεύετε! Δεν σας 
επιτρέπεται να έχετε τις γυναίκες των 

πεθαμένων συγγενών κληρονομιά παρά 

τη θελησή τους, ούτε να συμπεριφέρεστε 

μαζί τους σκληρά, ώστε ν' aποσπάσετε 

απ' αυτές ένα μέρος απ' την προίκα που 

τους έχετε δώσει, εκτός αν έχουν 

ενοχοποιηθεί με φανερή αισχρότητα. 

Αντίθετα, να συμπεριφέρεστε μαζί τους 

με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Αν όμως 

τις aποστρέφεστε, προσέξτε, μήπως είναι 

δυνατόν να aπεχθάνεστε κάτι τι, που ο 

ΑΛΛΑΧ κατάφερε μ' αυτό πολλά καλά. 

20. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε 

σύζυγο στη θέση μιας άλλης, κι αν ακόμη 

έχετε δώσει στη πρώτη για προίκα ένα 

Κιντάρ (6άρος από χρυσάφι), μην πάρετε 

απ' αυτό (το θησαυρό) τίποτε. Μήπως 

θα θέλατε να το aποσπάσετε με 

συκοφαντία και με φανερή αδικία; 
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21. Και πώς όμως να το ξαναπάρετε 
ενώ είχατε μεταξύ σας συζυγικές σχέσεις 

ο ένας με τον άλλο, κι έχουν πάρει από 

εσάς μια ιερή υπόσχεση; 

22. Και μην παντρεύεσθε γυναίκες που 
παντρεύτηκαν οι πατέρες σας, εκτός αν 

τούτο έχει γίνει στο παρελθόν (πριν το 

Ισλάμ}38 • Αυτός ο γάμος είναι μισητός 

και αισχρός μια κακή (προ- ισλαμική) 

συνήθεια. 

23. Απαγορεύεται σε σας να 

νυμφεύεστε τις μητέρες σας, και τις 

θυγατέρες σας, τις αδελφές σας, τις θείες 

σας απ' τη μεριά του πατέρα κι απ' τη 

μεριά της μητέρας, τις κόρες της αδελφής 

σας, τη θετή μητέρα σας που σας θήλασε, 

τις ομογάλακτες αδελφές σας και τις 

μητέρες των γυναικών σας, τις προγονές 

σας που κηδεμονεύετε και που γεννήθηκαν 

απ' τις γυναίκες σας, με τις οποίες έχετε 

συνδεθεί μαζί τους. Αν όμως δεν πήγατε 

μαζί τους, τότε δεν σας καταλογίζεται 

αμαρτία. Ακόμη και με τις γυναίκες των 

παιδιών σας που γεννήθηκαν από σας, 

καθώς και δύο αδελφές ταυτόχρονα, εκτός 

αν τούτο έχει γίνει στο παρελθόν (πριν 

το Ισλάμ). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

24. Επίσης απαγορεύεται να 

παντρεύεστε με έγγαμες γυναίκες, εκτός 

αυτές που το δεξί σας χέρι εξουσιάζει 

(ως αιχμάλωτες). Αυτός είναι γραπτός 

νόμος του ΑΛΛΑΧ για σας. Και εκτός 

από αυτές σας επιτρέπονται όλες οι άλλες 

γυναίκες μόνο ν' αναζητήσετε τις γυναίκες 

σας για γάμο, με δώρα απ' την περιουσία 
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σας, επιδιώκοντας αγνότητα κι όχι πόθο. 

Κι απ' το γεγονός ότι ωφεληθήκατε απ' 

αυτές, δώστε τουλάχιστον την προίκα, που 

έχετε ορίσει. Δεν σας καταλογίζεται 

αμαρτία αν μετά την συμφωνία για την 

προίκα, δεχτήκατε κι οι δύο να την 

μεταοάλετε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης , Πάνσοφος. 

25. Κι αν κάποιοι από σας δεν έχουν 
τα μέσα, που μ' αυτά θα μπορούσαν να 

παντρευτούν ελεύθερες πιστές γυναίκες, 

τότε μπορούν να πάρουν για σύζυγο, 

κορίτσια που πιστεύουν, απ' αυτά που 

το δεξί σας χέρι εξουσιάζει. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει πολύ καλά για την Πίστη σας. 

Είστε ο ένας απ' τον άλλο. Ας τις 

παντρευτείτε λοιπόν με την άδεια του 

κυρίου του, κι ας δώσετε σ' αυτές την 

προίκα τους, σύμφωνα με ότι είναι λογικό. 

Αυτές τότε με την σειρά τους οφείλουν 

να είναι αγνές, κι όχι λάγνες, κι ούτε να 

παίρνουν εραστές, κι αν μετά τον γάμο 

πέσουν σε ντροπή, η τιμωρία τους θα 

είναι η μισή εκείνης που επιοάλλεται στις 

ελεύθερες γυναίκες. Αυτή η άδεια είναι 

γι' αυτούς ανάμεσά σας που φοοούνται 
την αμαρτία. Καλύτερα όμως είναι για 

σας να aσκείστε στον αυτοπεριορισμό. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι πολύ Επιεική ς (και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

26. Ο ΑΛΛΑΧ θέλει να φανερώσει 
σε σας και να σας καθοδηγήσει στις 

συνήθειες των προπατόρων σας, κι να 

σας συγχωρέσει. Ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

27. Ο ΑΛΛΑΧ θέλει να σας 
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συγχωρέσει, ενώ εκείνοι που ακολουθούν 

τις ορέξεις (τα πάθη τους) θέλουν να 

παραπλανάται τόσο μακριά (από το 

σωστό δρόμο). 

28. Ο ΑΛΛΑΧ επιθυμεί να σας 

ξαλαφρώσει, (απ' τις δυσκολίες) γιατί ο 

άνθρωπος πλάστηκε αδύνατος. 

29. Ω! Σεις που πιστεύετε! Να μην 

αποσπάσει ο ένας την περιουσία του 

άλλου άδικα εκτός εάν είναι εμπόριο, με 

κοινή συγκατάθεση. Μην καταστρέφετε 

μόνοι σας τον εαυτό σας. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι για σας Πολυεύσπλαχνος. 

30. Εκείνος που κάνει τούτο, με μίσος 
κι αδικία, πολύ γρήγορα θα τον πετάξουμε 

μέσα στην Φωτιά. Κι είναι πολύ εύκολο 

αυτό για τον ΑΛΛΑΧ. 

31. Αν όμως αποφύγετε τις μεγάλες 

αμαρτίες, που είναι απαγορευμένες να 

κάνετε, τότε θ' αποοάλλουμε τις 

μικρότερες και θα σας δώσουμε τίμια 

είσοδο (στον Παράδεισο). 

32. Και μην επιθυμείτε τα αγαθά, που 
ο ΑΛΛΑΧ χάρισε σε μερικούς ανθρώπους 

ανάμεσά σας. Για κάθε άνδρα υπάρχει το 
μερίδιο του απ' ό,τι κέρδισε. Για κάθε 

γυναίκα επίσης υπάρχει το μερίδιο απ' 

τα κέρδη της. Να ζητάτε απ' τον ΑΛΛΑΧ 

τη γενναιοδωρία Του. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι απόλυτα Παντογνώστης όλων των 

πραγμάτων. 

33. Για καθένα ορίσαμε το ποσοστό 

απ' την κληρονομιά της ιδιοκτησίας των 

..:,~αι;ι::,-;~~;~~; 

~~~-::~J}~Z>\.bJ f~~ ~ λ::. 
φ~ 



(4)Σούρα ελ-Νισά Μέρος So I 111 I ο ~.}-Ι 

γονέων και των συγγενών. Σ' αυτούς 

ακόμη που aφήσατε υποθήκη, δώστε τους 

το μερίδιο που οφείλετε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι μάρτυρας σ' όλες τις πράξεις σας. 

34. Οι άνδρες, είναι οι προστάτες κι 
οι κύριοι των γυναικών, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

έχει χαρίσει ανώτερο οαθμό στους άνδρες 

απ' τις γυναίκες, κι επειδή ξοδεύουν απ' 

τις περιουσίες τους. Γι' αυτό οι ενάρετες 

γυναίκες πρέπει να είναι με ευσέοεια 

πειθαρχικές, κι όταν ο άνδρας τους 

απουσιάζει πρέπει να προστατεύουν ό,τι 

τους ανέθεσε ο ΑΛΛΑΧ να φυλάγουν. 

Όσο για τις γυναίκες εκείνες, που φοΟάστε 

για την παρακοή τους συμοουλέψτε τες 

πρώτα, έπειτα aρνηθείτε να μοιραστείτε 

μαζί τους το κρεοάτι τους και τέλος να 

τις δείρετε ελαφριά. Αν όμως επιστρέψουν, 

στην υπακοή, μ ην χρησιμοποιήστε 

εναντίον τους μέσα ενοχλητικά, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανύψηλος, Μεγάλος, 

πάνω απ ι όλους σας. 

35. Κι αν φοοάστε τη διακοπή των 
σχέσεων ανάμεσα στους δύο, ορίστε ένα 

διαιτητή απ' την οικογένεια του άνδρα 

κι έναν άλλο απ' την οικογένεια της 

γυναίκας. Κι αν θελήσουν κι οι δύο 

(διαιτητές) την συμφιλίωση, ο ΑΛΛΑΧ 

θα τους οοηθήσει (τους συζύγους) να 

φτάσουν στην συμφωνία μεταξύ τους, 

γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

Έμπειρος (ξέρει τα πάντα). 

36. Και να λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ 

και να μην έχετε στην λατρεία Αυτού 

κανένα μέτοχο. Και να προσφέρετε 

καλοσύνη στους γονείς, τους συγγενείς, 
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στα ορφανά και στους φτωχούς στους 

γείτονες που συνδέεστε με συγγένεια και 
στους γείτονες που δεν είναι συγγενείς, 
στους στενούς συντρόφους ( φίλους και 
συνεταίρους), και στους οδοιπόρους που 
συναντάτε και σ' όσες έχετε σαν 

αιχμάλωτες. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 
τον υπερήφανο, τον ματαιόδοξο, 

37. ούτε εκεί νους που είναι φιλάργυροι 
και προτρέπουν τους ανθρώπους στην 
φιλαργυρία, και αποκρύπτουν τ' αγαθά 

που ο ΑΛΛΑΧ έχει χαρίσει σ' αυτούς 
από τη γενναιοδωρία Του. Και ετοιμάσαμε 
για τους aπίστους εξευτελιστικά 
οασανιστήρια, 

38. ούτε εκεί νους που ξοδεύουν από 
την περιουσία τους επιδεικτικά μπροστά 
στους ανθρώπους και δεν πιστεύουν στον 
ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Μέρα. Κι αν 

κανείς πάρει τον σατανά για στενό του 
φίλο, πόσο απαίσια είναι η συντροφιά 
του! 

39. Τι θα είχαν να χάσουν, αν πίστευαν 
στον ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Μέρα; 
κι εξ όδευαν από ό,τι ο ΑΛΛΑΧ τους 
είχε χαρίσει για συντήρηση; Γιατί ο 
ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης γι' ό,τι 

κάνουν. 

40. Ο ΑΛΛΑΧ δεν αδικεί, ούτε σε 

οάρος ενός ατόμου. Διπλασιάζει την καλή 
πράξη που έχει γίνει και δίνει εκ μέρους 
του Εαυτού απ' την δική Του Παρουσία 
μια μεγάλη ανταμοιοή. 

41. Πώς, λοιπόν, θα γίνει η κατάσταση 
των aπίστων αν φέρουμε από κάθε λαό 
ένα μάρτυρα και φέρουμε και σένα 

μάρτυρα εναντίον αυτών (των μαρτύρων). 
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42. τη μέρα αυτή, όσοι αρνήθηκαν 

την Πίστη, και παράκουσαν τον 

Απεσταλμένο, θα εύχονταν να γίνονταν 

ένα με τη γη (ή να τους καταοροχθίσει η 

γη). Ποτέ όμως δεν θα μπορέσουν να 

κρύψουν ούτε τίποτε απ' τον ΑΛΛΑΧ. 

43. Ω! Σεις που πιστεύετε! Μη 

πλησιάζετε την προσευχή μεθυσμένοι (με 

μυαλό σκοτισμένο) μέχρις ότου να 

μπορείτε να καταλαοαίνετε όλα όσα λέτε. 

Και μην μπαίνετε στα τζαμιά αν ορίσκεστε 

σε κατάσταση ακαθαρσίας39 , εκτός αν 

πεζοπορείτε, μέχρις ότου πλύνετε όλο το 

σώμα σας. Αν είστε άρρωστοι ή ταξιδεύετε 

ή ήλθε κανείς από τους τόπους της 

φυσικής ανάγκης, ή ήλθατε σ' επαφή με 

γυναίκες, και δεν ορήκατε νερό, τότε 

πάρτε για τον εαυτό σας καθαρό χώμα 

και τρίψτε μ' αυτό τα πρόσωπα σάς και 

τα χέρια σας. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ. δίνει άφεση 

των αμαρτιών συγχωρεί επανειλημμένα. 

44. Μήπως δεν είδες εκείνους που τους 
δόθηκε ένα μέρος του Βιολίου; Αγοράζουν 

την πλάνη (με την καθοδήγηση) κι 
επιθυμούν να χάσετε τον σωστό δρόμο. 

45. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει, περισσότερα 
από εσάς τους εχθρούς σας. Ο ΑΛΛΑΧ 

αρκεί ως Προστάτης. Ο ΑΛΛΑΧ αρκεί 
ως Βοηθός. 

46. Ανάμεσα στους Εδραίους είναι κι 
εκείνοι που μετατοπίζουν τις λέξεις απ' 

τις σωστές θέσεις τους, και λένε: 

"Ακούσαμε και παρακούσαμε" και "Άκουσε 

jS;~ _ _;~~~~~~~~i~l; 
φ~~\ 
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ό,τι δεν ακούστηκε να μην ακούσεις ποτέ" 

και "Πρόσεξέ μας", (Ρά"ίνα), μ' ένα 

στρά6ωμα στις γλώσσες τους και 

συκοφαντία στην Πίστη. Αν μονάχα 

έλεγαν: "ακούσαμε κι υπακούσαμε" και 

"άκουσε" και "Κοίταξέ μας", θα ήταν 

καλύτερο γι' αυτούς και πιο κατάλληλο. 

Ο ΑΛΛΑΧ όμως τους καταράστηκε για 

την απιστία τους. Και λίγοι απ' αυτούς 

μόνο που πιστεύουν. 

47. Ω! Σεις που σας ήρθε το 6ι6λίο! 
Πιστέψτε σ' ό,τι τώρα σας έχουμε 

αποκαλύψει (το Κοράνιο) για να 

επικυρώσει αυτό που ήταν ήδη μαζί σας, 

πριν παραμορφώσουμε μερικά πρόσωπα 

και τα κάνουμε ως μπροστά ως πίσω 

(και έτσι χάνονται) ή να τους 

καταραστούμε, όπως καταραστήκαμε τους 

παρα6άτες του Σαοοάτου, γιατί η 

απόφαση του ΑΛΛΑΧ οπωσδήποτε 

εκπληρώνεται. 

48. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί, όποιον 
λατρεύει συνέταιρο μ' Αυτόν. Συγχωρεί 

όμως, οτιδήποτε άλλο αμάρτημα και σ' 

όποιον θέλει. Όποιος έχει στην λατρεία 

συνέταιρο με τον ΑΛΛΑΧ (Τον 

εξομοιώνει μ' άλλους), έχει πράγματι 

επινοήσει μια μεγάλη αμαρτία. 

49. Μήπως δεν είδες εκείνους που 

επαινούν τους εαυτούς; Ο δε ΑΛΛΑΧ 

είναι ο μόνος, που καθαιρεί οποιονδήποτε 

θέλει. Δεν θα αδικηθούν ούτε στο 

παραμικρό. 

50. Κοίταξε, πώς επινοούν εναντίον 

του ΑΛΛΑΧ το ψέμα. Αυτό αρκεί να 
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είναι φανερό αμάρτημα. 

51. Μήπως (πάλι) δεν πρόσεξες 

εκείνους που τους δόθηκε ένα μέρος του 

οιολίου; Πιστεύουν στο Ίζιμπτ (είδωλο) 

και Τάγούτ (σατανά) και λέγουν στους 

άπιστους, ότι καλύτερα καθοδηγούνται 

αυτοί στο σωστό δρόμο, απ' τους πιστούς. 

52. Αυτοί είναι εκείνοι που ο ΑΛΛΑΧ 
τους καταράστηκε. Κι αυτός που 

καταριέται ο ΑΛΛΑΧ δεν θα ορεις 

γιaυτο'v κανένα οοηθό. 

53. Ή μήπως έχουν αυτοί μερίδιο στην 
Βασιλεία (του ΑΛΛΑΧ); (-Αν συμοεί 

αυτό-) Τότε ένα Ν ακίρ40 - (νόμισμα χωρίς 

αξία)- δεν θα έδιναν στους συνανθρώπους. 

54. Ή μήπως ζηλοφθονούν τους 

ανθρώπους για τ' αγαθά που ο ΑΛΛΑΧ 

χάρισε σ' αυτούς γενναιόδωρα; Κι όμως 

δώσαμε επίσης στην οικογένεια του 

Αοραάμ τις γραφές και τη σοφία και 

τους χορηγήσαμε ένα μεγάλο οασίλειο. 

55. Ανάμεσά τους άλλοι πίστεψαν κι 
άλλοι απ' αυτούς έστρεψαν το πρόσωπό 

τους απ' αυτόν. Είν' αρκετή η Κόλαση 

με την καυστική φωτιά. 

56. Όσοι αρνήθηκαν τα σημεία μας, 
σύντομα θα τους κάψουμε με την Φωτιά 

κι όσες φορές θα ψήνονται τα δέρματά 

τους, θα τ' υντικαταστούμε μ' άλλα 

δέρματα, ώστε να δοκιμι:Ίζουν συνεχώς 

το οασανισμό. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανίσχυρος, Σοφός. 

ο ~}:-Ι 
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57. Εκείνοι όμως που πίστεψαν και 
έκαναν τις καλές πράξεις, θα τους 

εισάγουμε στον Παράδεισο, που κάτω του 

τρέχουν ποτάμια, και θα μείνουν για 

πάντα. Εκεί θα έχουν εξαγνισμένες 

συζύγους, και θα τους οάλουμε κάτω από 

μεγάλη σκιά. 

58. Ο ΑΛΛΑΧ σας διατάζει ν' 

αποδώσετε ό,τι σας εμπιστεύθηκε, σ 

αυτούς που ανήκει κι όταν δικάζετε 

ανάμεσα σ' ανθρώπους, να δικάζετε με 

δικαιοσύνη. Είν' εξαιρετική η διδασκαλία 

που σας έδωσε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ όλα τ' 

ακούει κι όλα τα ολέπει. 

59. Ω! Σεις που πιστεύατε! Υπακούετε 
στον ΑΛΛΑΧ κι υπακούετε τον 

Απεσταλμένο, και σ' όσους, ανάμεσά σας, 

έχουν εξουσία πάνω σας. Αν διαφωνήσετε 

σε κάτι, αναφέρετε· το στον ΑΛΛΑΧ (το 

Κοράνιο) στον Απεσταλμένο, (Σούννα) αν 

πράγματι πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 

την Έσχατη Μέρα. Είναι το καλύτερο 

και το πιο κατάλληλο τέλος για τελική 

απόφαση. 

60. Μήπως δεν ολέπετε εκείνους που 
προσποιούνται ότι πιστεύουν σ' ό,τι 

αποκαλύφθηκε σε σένα και στους πριν 

από σένα; Επιζητούν να προσφύγουν για 

να δικαστούν - για τις διαφωνίες τους -
στον Ταγούτ (τον πονηρό), αν και 

διατάχτηκαν να μην τον πιστεύουν. Ο 

σατανάς όμως επιθυμεί να τους 

αποπλανήσει όσο μπορεί μακρύτερα απ' 

την Αλήθεια. 

61. Κι αν λέγεται σ' αυτούς: "Ελάτε σ' 
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ό,τι ο ΑΛΛΑΧ έχει αποκαλύψει και στον 

Απεσταλμένο", τότε θα δεις τους υποκριτές 

ν' αποστρέφουν τα πρόσωπά τους από 

σένα επίμονα. 

62. Και πώς λοιπόν, όταν κυριευθούν 
από ατύχημα, που με τα ίδια τους τα 

χέρια το προκάλεσαν, κι έπειτα έρχονται 

σε σένα κι ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ 

λέγοντας: "ΔΕν θελήσαμε τίποτ' άλλο, παρά 

την καλοσύνη και το συμοιοασμό!" 

63. Αυτοί που ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

καλά ό,τι κρύοεται στην καρδιά τους, να 

τους aποφεύγεις, και συμοούλευέ τους, 

και λέγε τους λόγια ικανά να φτάσουν 

στις ψυχές τους. 

64. ΔΕν στείλαμε έναν απόστολο, παρά 
για να υπακούσετε με την θέληση του 

ΑΛΛΑΧ. Κι αν όμως ακόμη, όσοι 

αδίκησαν τον εαυτό τους, με την 

υποκρισία σε σένα, και ζητώντας τη 

συγγνώμη του ΑΛΛΑΧ κι, ο Απόστολος 

επίσης ζήτησε τη συγγνώμη γι' αυτούς, 

τότε θα ορουν ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικής (και) Πολυευσπλαχνικός. 

65. Μα για τ' όνομα του Κυρίου Σου! 
δεν θα πιστέψουν πραγματικά, αν δε σε 

κάνουν διαιτητή σ' όλες τις ανάμεσά τους 

διαφωνίες. Κι έπε ι τα δεν θα ο ρουν καμιά 

δυσαρέσκεια στις ψυχές τους, σ' ό,τι εσύ 

aποφασίσεις, θα παραδεχτούν 

υπακούοντας (τις αποφάσεις σου). 

66. Κι αν ακόμη ορίζαμε σ' αυτούς να 
θυσιάσουν την ζωή τους ή να ξεσπιτωθούν, 

πολύ λίγοι ανάμεσά τους που θα το 
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έκαναν. Αν όμως εκτελούσαν τις εντολές 

που έλαοαν (τους αποκαλύφτηκαν) θα 

ήταν καλύτερο γι' αυτούς και μεγαλύτερη 

ενίσχυση για την πίστη τους, 

67. τότε θα τους χαρίζαμε από Ημάς 
μεγάλη ανταμοιοή, 

68. και θα τους υποδεικνύαμε τον ίσιο 
δρόμο. 

69. Κι όποιοι υπακούουν τον ΑΛΛΑΧ 
και τον Απόστολο, αυτοί θα είναι 

σύντροφοι μ' αυτούς που ο ΑΛΛΑΧ τους 

χάρισε από την γενναιοδωρία Του με τους 

προφήτες, με τους απόλυτα πιστούς, με 

τους Μάρτυρες με τους ενάρετους (που 

κάνουν το καλό). Πόσο όμορφη είν' αυτή 

η συντροφιά! 

70. Αυτή είν' η γενναιοδωρία του 

ΑΛΛΑΧ, αρκεί ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης. 

71. Ω! Σεις που πιστέψατε! Πάρτε τις 
προφυλάξεις σας, και να στρατεύεστε 

ομάδα - ομάδα ή όλοι μαζί. 

72. Και οέοαια ανάμεσά σας μερικοί 
που αργούν να ογουν για τον πόλεμο. 

Αν τότε σας συμοεί ατυχία, λένε: "Ο 

ΑΛΛΑΧ μας ευνόησε ώστε να μη 

ορισκόμαστε μαζί τους (στη μάχη)". 

73. Αν πάλι σας έλθει καλή τύχη από 
τον ΑΛΛΑΧ, οεοαίως θα πει: "Σαν να 

μην υπήρχε δεσμός ανάμεσα σε σας κι 

αυτόν". -"Κρίμα! μακάρι να ήμουν κι εγώ 

μαζί τους, για να πάρω μεγάλο κέρδος". 



(4)Σούρα ελ-Νισά Μέρος 5ο I 119 

7 4. Ας πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. 
Αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή του κόσμου 

αυτού για χάρη της Μέλλουσας Ζωής, κι 

όποιος πολεμά υπέρ του ΑΛΛΑΧ είτε 

σκοτωθεί είτε νικήσει, θα του δώσουμε 

αμέσως πλούσια αμοιοή. 

75. Και γιατί να μη πολεμήσετε υπέρ 
του ΑΛΛΑΧ και για τους αδύνατους, 

και για τους αδικημένους που είναι και 

άποροι άνδρες και γυναίκες και παιδιά 

που κραυγάζουν; "Κύριέ μας! Σώσε μας 

απ' αυτό το χωριό που οι κάτοικοι του 

είναι άδικοι, και στείλε μας, από κοντά 

Σου, κάποιον προστάτη, κάποιον 

υποστηρικτή. 

76. Εκείνοι που πίστευσαν, πολεμούν 
υπέρ του ΑΛΛΑΧ ενώ εκείνοι που 

αρνήθηκαν την πίστη, πολεμούν για χάρη 

του Ταγούτ (σατανά). Πολεμείστε ενάντια 

των φίλων του σατανά. Αδύνατη -
πράγματι - είναι η πανουργία του σατανά. 

77. Μήπως δεν είδες εκείνους που τους 
είπαν: "Μη πολεμάτε, να εκτελείτε τακτικά 

την προσευχή και να δώστε την Ζεκάτ". 

Όταν τους δόθηκε η θεία διαταγή για 

πόλεμο μια ομάδα απ' αυτούς φοοήθηκε 

τους ανθρώπους όπως φοοούνται τον 

ΑΛΛΑΧ η παραπάνω και είπαν: "Κύριέ 

μας! Γιατί μας διέταξες να πολεμήσουμε; 

Μακάρι να αναστείλεις τη διαταγή Σου 

για λίγο ώστε να φτάσουμε στο φυσικό 

τέρμα, που είναι πολύ κοντά;" Απάντησε: 

"Πολύ μικρή είναι η απόλαυση αυτού του 

κόσμου". Η Μελλοντική Ζωή όμως είναι 

η καλύτερη, για όποιον φοοάται την 
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τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. Ποτέ δεν θ' 

αδικηθείτε ούτε για το παραμικρό. 

78. Οπουδήποτε κι αν ορίσκεστε ο 

θάνατος θα σας ορει, ακόμη κι αν είστε 

σε πύργους, υψηλούς και γερά χτισμένους. 

Αν τους συμοεί ένα καλό λένε: "Αυτό είναι 

από τον ΑΛΛΑΧ", αν όμως τους συμοεί 

κακό, λένε: "Αυτό είναι από σένα". ( Ω! 
Μουχάμμεντ! Σ' αυτούς) να πεις: '"Ολα 

απ' τον ΑΛΛΑΧ έρχονται" Τι συμοαίνει 

μ' αυτόν τον λαό; Γιατί, σχεδόν αυτοί 

δεν μπορούν να καταλάοουν ένα απλό 

λόγο; 

79. "Ω άνθρωπε!" Ό,τι καλό σου συμοεί, 
προέρχεται απ' τον ΑΛΛΑΧ. Κι ό,τι κακό 

σου συμοεί προέρχεται από σένα τον ίδιο. 

(Ω! Μουχάμμεντ!) Εσένα σε στείλαμε σαν 

Απόστολο, για (να καθοδηγήσεις) τους 

ανθρώπους. Κι αρκεί ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ο μάρτυρας. 

80. Όποιος υπακούει στον Απόστολο, 
υπακούει στον ΑΛΛΑΧ. Αν όμως 

απορρίπτει την υπακοή, τότε Εμείς δεν 

σ' έχομε στείλει για να τους επικρατήσεις. 

81. Μια ομάδα (μπροστά σου) λένε: 

"υπακοή" (στα χείλη τους). -Όταν όμως 

φύγουν από κοντά σου, μια ομάδα απ' 

αυτούς ξενυχτά και κρυφά ραδιουργούν 

αντίθετα απ' όσα τους είπες. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως αναγράφει τις κρυφές ραδιουργίες 

τους. Γι' αυτό άφησέ τους κι εμπιστεύσου 

τον ΑΛΛΑΧ κι αρκεί ότι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ο Εμπιστευόμενος. 

82. Μήπως δεν σκέπτονται το Κοράνιο 
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(με προσοχή); Κι αν ήταν από κάποιον 

άλλο, εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ θα έορισκαν 

οέοαια σ' αυτό, πολλές διαφορές. 

83. Κι αν μάθουν κανένα μυστικό (της 
μουσουλμανικής κοινότητας) που αφορά 

ειρήνη ή πόλεμο το κοινοποιούν αμέσως 

σ' όλους. Αν όμως το ανάφεραν στον 

Απόστολο και στους υπεύθυνους ανάμεσά 

τους τότε θα το καταλάοαν εκείνοι που 

μπορούν να συμπεραίνουν την κρυφή 

πραγματικότητα. Κι αν δεν έχετε την χάρη 

του ΑΛΛΑΧ και την Φιλανθρωπία Του 

τότε θα ακολουθούσατε τον σατανά 

εξαιρώντας πολύ λίγους από σας. 

84. Πολέμα λοιπόν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. 
Ευθύνη δεν έχεις παρά μόνο για τον εαυτό 

σου. Να εξεγείρεις τους πιστούς στη μάχη. 

Ίσως ο ΑΛΛΑΧ αναχαιτήσει τη δύναμη 

των aπίστων. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είν' 

άφθαστος σε δύναμη κι ο πιο αυστηρός 

στην τιμωρία. 

85. Όποιος κάνει για καλό των άλλων 
οοηθά για μια καλή υπόθεση θα έχει 

μερίδιο απ' αυτό (το καλό). Όποιος όμως 

κάνει για κακό των άλλων συμμερίζεται 

τις συνέπειές του (του κακού). Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος. 

86. Αν σας χαιρετίσουν (με τον 

ισλαμικό χαιρετισμό: Εσσελάμου 

Αλέ"ίκουμ) αποδώστε το με καλυτερο 

χαιρετισμο η εστω και με τον ίδιο. Ο 

ΑΛΛΑΧ ανταμείοει τα πάντα. 

87. Ο ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος 
θεός εκτός από Εκείνον, που θα σας 

1AJ;~i'~~::.;.\i~j~~~~)j 
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συγκεντρώσει όλους μαζί κατά την Ημέρα 

της Αναγέννησης και που γι' αυτήν δεν 

υπάρχει καμία αμφιοολία. Και ποιανού ο 

λόγος μπορεί να είναι πιο αληθινός, ειμή 

μόνο (του λόγου) του ΑΛΛΑΧ. 

88. Γιατί χωριστήκατε σε δύο μέρη, 

όσον αφορά τους υποκριτές; Ο ΑΛΛΑΧ 

τους ανέτρεψε για τις κακές τους πράξεις. 

Μήπως θέλετε να καθοδηγείτε όσους ο 

ΑΛΛΑΧ παραπλάνησε; Όποιους ο 

ΑΛΛΑΧ παραπλανήσει, δεν θα τους ορεις 

κανένα δρόμο (για καθοδήγησει). 

89. Θα επιθυμούσαν να μην πιστέψετε 
όπως κι εκείνοι (έμειναν άπιστοι), να είστε 

δηλ. μ' αυτούς. Μην τους παίρνετε ως 

φίλους απ' τις γραμμές τους, ώσπου να 

εγκαταλειφθεί η απιστία τους. Αν όμως 

επιστρέψουν στην απιστία, τότε συλλάοετέ 

τους και σκοτώστε τους, όπου κι αν 

ορίσκετε. Και μην παίρνετε απ' αυτούς 

ούτε φίλους ούτε οοηθούς, 

90. εκτός απ εκείνους που 

καταφεύγουν σ' ομάδα με την οποία έχετε 

συνθήκη ειρήνης, ή εκτός απ' εκείνους 

που οας πλησιάζουν ορισκόμενοι σ' απορία 

ή να σας πολεμήσουν ή να πολεμήσουν 

την ομάδα τους. Α ν ο ΑΛΛΑΧ ήθελε θα 

τους υποκινούσε εναντίον σας. Έτσι, αν 

αποσυρθούν από σας, και δεν σας 

σκοτώσουν και συνάμα σας στείλουν 

εγγυήσεις για ειρήνη, τόπ ο ΑΛΛΑΧ 

δεν θα σας ανοίξει το δρόμο, για να τους 

πολεμήσετε. 

91. Θα ορείτε άλλους υποκριτές που 
επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
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σας τόσο καλά όσο και την εμπιστοσύνη 

των συντρόφων τους. Κάθε φορά που 

επιστρέφουν στην εχθροπραξία πνίγονται 

σ' αυτήν. Κι αν δεν αποσυρθούν κι 

υποδηλώσουν την ειρήνη κι επί πλέον αν 

δεν συγκρατήσουν τα χέρια τους, τότε 

συλλάοετέ τους και σκοτώστε τους 

οπουδήποτε κι αν τους ορίσκετε. Στην 

περίπτωσή τους σας έχουμε δώσει το 

φανερό λόγο να τους πολεμήσετε. 

92. Δεν επιτρέπεται για ένα πιστό να 
σκοτώσει έναν άλλο πιστό, παρά μόνο 

κατά λάθος. Αν κάποιος κατά λάθος 

σκοτώσει ένα πιστό τότε πρέπει να 

ελευθερώσει ένα πιστό δούλο, και να 

πληρώσει αποζημίωση στους δικούς του 

του πεθαμένου, εκτός αν του τη χαρίσουν. 

Αν ο πεθαμένος ανήκει σε άπιστο λαό 

εχθρικό με σας κι ήταν πιστός, η 

απελευθέρωση ενός πιστού δούλου είν' 

αρκετή. Κι αν ανήκει σε άπιστο λαό που 

ανάμεσα σε σας κι εκείνους υπάρχει μια 

συνθήκη θα πρέπει να πληρωθεί 

αποζημίωση στους δικούς του κι ένας 

πιστός δούλος να ελευθερωθεί. Όποιος 

δεν μπορεί, τότε να νηστέψει δύο 

ολόκληρους κατά συνέχεια μήνες για 

μεταμέλεια στον ΑΛΛΑΧ. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντογνώστης) Σοφός. 

93. Όποιος φονεύει έναν πιστό, 

σκόπιμα, η Κόλαση είναι η αμοιοή του, 

όπου για πολύ θα μείνει εκεί. Η οργή κι 

η κατάρα του ΑΛΛΑΧ είναι πάνω του 

και σκληρά οασανιστήρια έχουν ετοιμαστεί 

γι' αυτον. 

94. Ω! Σεις που πιστέψατε! Αν ογαίνετε 
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εδώ ή εκεί υπέρ του ΑΛΛΑΧ εξετάζετε ~:ι~Ι\r~!ijj,~i)j.S1;jj:_:;::~ 
όλα προσεχτικά, και μη λέγετε σ' όποιον 

ειρηνικά σας προσφέρει μουσουλμανικό 

χαιρετισμό, ότι: "Δεν είναι πιστός", μόνο 

και μόνο επειδή ποθείτε τα φθαρτά 

πράγματα αυτής της ζωής. Στον ΑΛΛΑΧ 

υπάρχουν άφθονα λάφυρα. Έτσι ήταν και 

πριν η συμπεριφορά σας, μέχρις ότου ο 

ΑΛΛΑΧ σας μοίρασε τις χάρες Του. Γι' 

αυτό να εξετάζετε όλα προσεχτικά, γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ είναι απόλυτα Ενημερωμένος 

σ' ό,τι κάνετε. 

95. Εκ των πιστών δεν είναι στο ίδιο 
επίπεδο αυτοί που δεν έλαοαν μέρος στον 

πόλεμο χωρίς να τους εμποδίζει καμμία 

αρρώστια ή αναπηρία μ' εκείνους που με 

τις περιουσίες τους και με τον ίδιο τον 

εαυτό τους, αγωνίζονται και πολεμούν 

υπερ του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ προτίμησε 

τους αγωνιζόμενους, με τις περιουσίες τους 

και με τον εαυτό τους ένα οαθμό, 

περισσότερο απ' αυτούς που δεν έλαοαν 

μέρος στον πόλεμο. Για τις δύο ομάδες 

όμως ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί τον 

παράδεισο. Ο ΑΛΛΑΧ προτίμησε αυτούς 

τους αγωνιζόμενους ανώτερα απ' εκείνους 

που δεν έλαοαν μέρος στον πόλεμο με 

μεγάλη ανταμοιοή ως ειδική χάρη. 

96. κι ειδική θέση δόθηκε απ' Αυτόν, 
κι άφεση αμαρτιών κι επιείκεια. Γιατί ο 

ΑΛΛ ΑΧ ει ναι Π ο λυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

97. Όταν οι άγγελοι παίρνουν την 

ψυχή εκείνων που πεθαίνουν αδικώντας 

τον εαυτό τους λένε: "Σε ποια κατάσταση 

σχετικά με τη θρησκεία ήσαστε;" 
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Απαντούν: '"Ήμασταν καταπιεσμένοι στη 

γη και τους δυναστευόμενους στη γη". Κι 

οι άγγελοι ξαναρωτούν: "Μα δεν ήταν η 

γη του ΑΛΛΑΧ αρκετcΊ ευρύχωρη για 

σας, ώστε να κινηθείτε μακριά απ' το 

κακό;" Γι' αυτούς τους ανθρώπους η 

παραμονή είναι η Κόλαση. Τι κακό 

αποτέλεσμα! 

98. Εκτός απ' τους καταπιεζόμενους 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που είναι 

αμήχανοι και δεν ορίσκουν τρόπο (για 

να μεταναστεύσουν). 

99. Η περίπτωση αυτών τους επιτρέπει 
να ελπίζουν ότι ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

συγχωρέσει. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εξαλείφει 

τις αμαρτίες και συγχωρεί επανειλημμένα. 

100. Κι όποιος εγκαταλείπει το σπίτι 
του υπέρ του ΑΛΛΑΧ ορίσκει στη γη 

πολλά καταφύγια41 μ' άφθονα αγαθά. Κι 

όποιος εγκαταλείπει το σπίτι του 

φεύγοντας προς τον ΑΛΛΑΧ και τον 

απόστολό Του, κι έπειτα τον προφτάσει 

ο θάνατος, τότε έχει εξασφαλίσει την 

ανταμοιοή του από τον ΑΛΛΑΧ. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

101. Όταν ταξιδεύετε στη γη δεν σας 
καταλογίζεται φταίξιμο αν συντομεύετε 

τις προσευχές σας2 επειδή φοοάστε μήπως 

οι Άπιστοι σας επιτεθούν. Γιατί οι άπιστοι 

ήταν για σας φανεροί εχθροί. 

102. Όταν εσύ ορίσκεσαι ανάμεσά τους 
και σηκώνεσαι για να τους οδηγήσεις σε 

προσευχή κράτησε μια ομάδα απ' αυτούς 
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μαζί σου για την προσευχή, και να 

κρατούν μαζί τους τα όπλα τους. Κι όταν 

τελειώσουν το πρώτο Σουτζούντ43 ασ' τους 

να πάρουν τις θέσεις τους στα μετόπισθεν 

(για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό). Κι 

έπειτα να προχωρήσει η άλλη ομάδα, που 

δεν προσευχήθηκε, για να προσευχηθεί 

μαζί σου, παίρνοντας όλες τις προφυλάξεις 

και κρατώντας τα όπλα. Οι άπιστοι θα 

επιθυμούσαν να παραμελείτε τα όπλα και 

τις αποσκευές σας και έτσι να επιτεθούν 

ξαφνικά εναντίον σας με μια ισχυρή 

επίθεση. Όταν όμως υπάρξει εμπόδιο από 

τη οροχή ή αν είστε άρρωστοι, δεν θα 

σας καταλογιστεί φταίξιμο, αν οάλετε 

κάτω τα όπλα σας. Πάρτε όμως κάθε 

προφύλαξη για τον εαυτό σας. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ ετοίμασε για τους aπίστους 

εξευτελιστικά οασανιστήρια. 

103. Κι όταν πια τελειώσετε απ τη 

προσευχή αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ όρθιοι 

ή καθιστοί ή ξαπλωμένοι στα πλάγια σας. 

Κι όταν οεοαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 

κίνδυνος, ξαναπροσευχηθείτε κανονικά. 

Γιατί η προσευχή είναι εντολή για τους 

πιστούς σε τακτές ώρες. 

104. Αν πονάτε από τον πόλεμο μη 
χαλαρώσετε την καταδίωξη του εχθρού, 

γιατί κι αυτοί πονάνε απ' τις ίδιες όπως 

και σεις. Κι ενώ εσείς έχετε ελπίδα για 

οοήθεια και ανταμοιοή απ' τον ΑΛΛΑΧ 

εκείνοι δεν την έχουν. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανγνώστης (και) Σοφός. 

105. Ημείς στείλαμε κάτω το οιολίο 
με την αλήθεια για την Δίκη τη δύναμη 

να δικάζεις ανάμεσα στους ανθρώπους, 
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όπως σε οδήγησε ο ΑΛΛΑΧ. Και μην 

είσαι συνήγορος για τους προδότες. 

106. Και να ζητήσεις τη συγγνώμη 

του ΑΛΛΑΧ (για τους ένοχους). Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

107. Και να μην συνηγορείς για χάρη 
εκείνων που προδίνουν τους εαυτούς τους. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους 

κακόπιστους προδότες και τους ενόχους, 

108. που αποκρύπτουν τα εγκλήματά 
τους απ' τους ανθρώπους, αλλά δεν 

μπορούν όμως να τ' αποκρύψουν κι απ' 

τον ΑΛΛΑΧ που ορίσκεται μαζί τους 

όταν κρυφά την νύχτα συνωμοτούν με 

λόγια που δεν τα εγκρίνει. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει εντελώς όλες τις πράξεις τους. 

109. Να λοιπόν εσείς είστε που 

αγωνίζεστε, για λογαριασμό τους στη ζωή 

του κόσμου αυτού. Ποιος όμως θ' 

αγωνιστεί για λογαριασμό τους μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ κατά την Ημέρα της 

Κρίσης, και ποιος θα ειναι ο 

αντικαταστάτης τους; 

110. Όποιος κάνει το κακό (για τους 
άλλους) ή αδικεί τον εαυτό του κι έπειτα 

επιζητεί τη συγγνώμη του ΑΛΛΑΧ, τότε 

θα ορει τον ΑΛΛΑΧ Πολυεπιεική, 

Πολυεύσπλαχνο. 

111. Κι όποιος κάνει την αμαρτία την 
κάνει σε οάρος του εαυτού του. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανγνώστης, Πάνσοφος. 
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112. Και όποιος κάνει ένα σφάλμα ή 
μια αμαρτία και στην συνέχεια την πετάξει 

πάνω σε κάποιον άλλο αθώο, τότε θα 

επωμιστεί τις συνέπειες της συκοφαντίας 

και της ολοφάνερης αμαρτίας. 

113. Κι αν δεν προστάτευε η Χάρη κι 
η Ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ χωρίς 

αμφιοολία, μια ομάδα απ' αυτούς θα 

επιτύχει να σε καθοδηγήσει στην πλάνη. 

Στην πραγματικότητα όμως μόνο τον 

εαυτόν τους aποπλάνησαν, χωρίς να σε 

ολάψουν σε τίποτα. Και ο ΑΛΛΑΧ σου 

έστειλε κάτω το Βιολίο και τη σοφία και 

σου δίδαξε ό,τι πριν δεν γνώριζες. Κι ήταν 

μεγάλη η Χάρη του ΑΛΛΑΧ σε σένα. 

114. ΔΕν υπάρχει τίποτε καλό σε πολλά 
ψιθυρίσματά τους εκτός αν κάποιος 

προτρέπει την χορήγηση ελεημοσύνης ή 

μιας καλής πράξης ή της συμφιλίωσης 

ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όποιος 

κάνει αυτό με σκοπό να επιτύχει την 

ευαρέσκεια του ΑΛΛΑΧ, θα του δώσουμε 

αμοιοή μεγάλης αξίας. 

115. Κι όποιος αντιλέει (aπειθεί) τον 
Απόστολο, μετά τη καθοδήγηση που 

φανερά του αποκαλύφθηκε, κι 

ακολουθήσει άλλο δρόμο εκτός εκείνου 

των πιστών, θα τον εγκαταλείψουμε στο 

δρόμο που διάλεξε. Τι άθλιο τέλος! 

116. Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τ' 

αμαρη1ματα εκείνου που πιστεύει σε 

clλλους θεούς συνέταιρους μ' Αυτόν. 

Συγχωρεί όμως για όποιον θέλει άλλες 

αμαρτίες εκτός απ' αυτό. Κι όποιος 

πιστεύει σ' clλλο θεό μαζί με τον ΑΛΛΑΧ 
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έχει παραστρατήσει μακριά πολύ μακριά. 

117. Οι ειδωλολάτρες, εγκαταλείποντάς 
Τον, δεν επικαλούνται στη λατρεία τους 

παρά μόνο είδωλα (με γυναικεία ονόματα). 

Δεν λατρεύουν παρά τον σατανά, τον 

επίμονο αντάρτη. 

118. που ο ΑΛΛΑΧ τον καταράστηκε, 
κι εκείνος Του είπε: "Θα πάρω ένα 

ορισμένο μέρος απ' αυτούς που σε 

λατρεύουν, οπωσδήποτε" 

119. "θα τους παραπλανήσω και θα 
δημιουργήσω σ' αυτούς ψεύτικους πόθους, 

θα τους διατάξω να κόοουν τ' αυτιά απ' 

τα κοπάδια των ζώων, και θα τους 

παραγγείλω να παραμορφώσουν τη σωστή 

φύση που δημιουργήθηκε απ' τον 

ΑΛΛΑΧ". Κι οποιοσδήποτε αρνούμενος 

τον ΑΛΛΑΧ, παίρνει τον σατανά για 

σύντροφο, τότε θα πάθει (υποφέρει) τη 

φανερή απώλεια. 

120. Ο σατανάς δίνει σ αυτούς 

υποσχέσεις, και τους δημιουργεί ψεύτικους 

πόθους. Οι υποσχέσεις του όμως είναι 

απατηλές. 

121. Αυτοί (που ακολουθούν τον 

σατανά) έχουν τη κόλαση κι απ' εκεί δεν 

θα δρουν δρόμο διαφυγής. 

122. Εκείνοι που πίστεψαν κι έκαναν 
τις καλές πράξεις, θα τους εισάγουμε σε 

Κήπους, που κάτω τους τρέχουν ποτ<iμια, 

όπου θα παραμείνουν για πάντα. Η 

υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι η αληθινή. 

Ποιος λόγος είναι πιο αληθινός απ' του 
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ΑΛΛΑΧ το λόγο; 

123. Η ευτυχία της Μέλλουσας Ζωής 
δεν είναι με τις επιθυμίες σας ούτε με τις 

επιθυμίες των οπαδών του Βιολίου. 

Όποιος κάνει το κακό θ' aνταμειφθεί 

ανάλογα, κι ούτε θα ορει για τον εαυτό 

του προστάτη ή οοηθό εκτός απ' τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

124. Κι όποιος κάνει τις καλές πράξεις 
είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, κι είναι 

πιστός αυτοί θα μπουν στον Παράδεισο 

κι ούτε θα αδικηθούν για ένα Νακίρι44 . 

125. Και ποιός έχει καλύτερη θρησκεία, 
απ' εκείνον που καθυπέταξε το πρόσωπό 

του (τον εαυτό του) στον ΑΛΛΑΧ, 

κάνοντας το καλό, κι ακολουθεί τη 

θρησκεία του Αοραάμ, στρέφοντας προς 

την αλήθεια; Και ο ΑΛΛΑΧ πήρε τον 

Αοραάμ ως αγαπημένο φίλο Του. 

126. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όσα 

ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Η γνώση κι η δύναμή Του περιέχουν όλο 

το σύμπαν. 

127. Σου ζητούν (ω Μουχάμμεντ) 
οδηγίες για τις γυναίκες, πες: Ο ΑΛΛΑΧ 

σας δίνει τις οδηγίες του γι' αυτές. Και 

για τις προηγούμενες οδηγίες που έχετε 

διαοάσει στο Βιολίο σχετικά με τις 

ορφανές γυναίκες, που σ' αυτές δεν δίνετε 

ό,τι είναι γραμμένο (διορισμένο ως 

δικαίωμα τους) κι ακόμη δεν θέλετε, να 

παντρευτεί τε45 , καθώς επίσης, όσον αφορά 

τα παιδιά που είν' αδύνατα και 

καταδυναστευόμενα. Να συμπεριφερθείτε 
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δίκαια με τους - ορφανούς, κι ό,τι καλό 

κάνετε ο ΑΛΛΑΧ είναι γνώστης αυτού. 

128. Κι αν μια σύζυγος φοοάται την 
κακομεταχείρηση ή την εγκατάλειψη του 

άνδρα της δεν σφάλουν τότε αν 

συμοιοασθούν μεταξύ τους φιλικά. Ο 

συμοιοασμός είν' η καλύτερη πράξη (στα 

ανδρόγυνα). Η φιλαργυρία είναι έμφυτη 

στις ψυχές των ανθρώπων. Αν κάνετε το 

καλό και τα καθήκοντά σας προς τον 

ΑΛΛΑΧ (θα aνταμειφθείτε) γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι απόλυτα καλά 

πληροφορημένος για οτιδήποτε κάνετε, 

129. ακόμα κι αν τούτο είν' η πιο 

οαθιά σας επιθυμία, ποτέ δεν θα 

μπορέσετε να είστε δίκαιοι (στα 

αισθήματα), ανάμεσα στις γυναίκες σας! 

Μην απομακρύνεστε από μιά γυναίκα 

ολωσδιόλου αφήνοντάς την παραμελημένη 

(ούτε παντρεμένη ούτε χωρισμένη). Αν 

συμπεριφερθείτε δίκαια και ευσεοώς ο 

ΑΛΛΑΧ ειναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

130. Αν όμως κι οι δύο χωρίσουν ο 

ΑΛΛΑΧ θα πλουτίσει άφθονα και τους 

δύο απ' τα πλούσια αγαθά του. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι απέραντα Γενναιόδωρος, 

Σοφός. 

131. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όσα 

ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Διατάξαμε αυτούς που πριν από σας 

δώσαμε το Βιολίο και σε σας τους ίδιους. 

(Ω! Μουσουλμάνοι) να σέοεστε τον 

ΑΛΛΑΧ. Αν όμως τον aρνηθείτε, μάθετε 

ότι, στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όσα 

ο ι:.}:-1 



( 4 )Σούρα ε λ-Ν ισά Μέρος 5ο I 132 

ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη, 

κι είναι Πλούσιος και δοξασμένος. 

132. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν οσα 

ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Αρκεί να είναι ο ΑΛΛΑΧ ο πάντων 

Προστάτης. 

133. Αν ο ΑΛΛΑΧ θέλει να σας 

εξοντώσει ώ άνθρωποι, και να πλάσσει 

ctλλους θα το έκανε. Και ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ικανός να κάνει αυτό. 

134. "Οποιος ζητά μια αμοιοή σ' αυη1 
τη ζωή (να ξέρει ότι), μόνο κοντά στον 

ΑΛΛΑΧ είναι η αμοιοή και σ' αυτό τον 

κόσμο και στον Μελλοντικό. Και ο 

ΑΛΛΑΧ ακούει και ολέπει τα πάντα. 

135. Ω! Σεις που πιστέψατε! Να 

σταθείτε σταθερά στο δίκαιο. Η μαρτυρία 

σας να είναι εντελώς για τον ΑΛΛΑΧ κι 

αν πρόκειται, να είναι ενάντια στον εαυτό 

σας, ή ενάντια στους γονείς και τους 

συγγενείς σας, είτε είναι πλούσιοι, ή 

φτωχοί. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι πρόθυμος 

να τους προστατέψει και τους δύο (στην 

μαρτυρία). Να μην παρασύρεστε απ' τα 

πι'tθη της καρδιάς σας, μ η τυχόν 

παρεχτραπείτε. Κι αν διαστρέφπε το 

δίκαιο, 1l aρνείστε να το κ(tνετε, μάθετε, 
ι'Jτι ο ΑΛΛΑΧ είναι καλcJ. 

π λ ηροφορημένος για τις πρcJ.ξεις σας. 

136. Ω! Σεις που πιστέψατε' Πιστέψτε 
στον ΑΛΛ ΑΧ και τον Απόστολό Τ ου και 

στο Κορctνιο που έχει στείλΕL στον 

Απόστολό Του, και στα ΌιΌλία που έχει 

στείλει κάτω προηγουμένως σ' ι'Jσους 

~\~~::~~~~;..:;.pi~~ ~; 

Θ~ 



(4)Σούρα ελ-Νισά Μέρος 5ο I 133 I ο ~}.-Ι 

ήλθαν πριν απ' αυτόν. Κι όποιος αρνείται 

τον ΑΛΛΑΧ, τους αγγέλους Του, τα 

Βιολία Του, τους Αποστόλους Του και 

τη Μέρα της Κρίσης, έχει παραπλανήσει 

μακριά πολύ μακριά, στην πλάνη. 

137. Όσοι πίστεψαν κι έπειτα έγιναν 
άπιστοι, κι έπειτα και πάλι πίστεψαν και 

πάλι έγιναν άπιστοι, και ουθίστηκαν 

περισσότερο στην απιστία, ο ΑΛΛΑΧ -
δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε θα τους 

οδηγήσει στον ίσιο δρόμο. 

138. Προάγγειλε στους υποκριτές ότι 
θα τιμωρηθούν με aνυπόφορα 

οασανιστήρια, 

139. και που παίρνουν, ως φίλους τους, 
τους άπιστους κι οχι τους πιστούς. 

Μήπως ζητούν απ' αυτούς τη προστασία; 

(κάνουν λάθος), γιατί πάσα προστασία 

ανήκει στον ΑΛΛΑΧ. 

140. Σας αποκάλυψε ακόμη στο 

Βιολίο, ότι αν ακούσετε τα κορανικά 

εδάφια του ΑΛΛΑΧ, να αρνούνται και 

να ειρωνεύονται (εκ μέρους των aπίστων) 

τότε μη κάθεστε μαζί τους, μέχρι να 

αλλάζουν το θέμα της συζήτησης. Αν δεν 

το κάνετε, τότε είστε όμοιοι μ' αυτούς. 

Οπωσδήποτε ο ΑΛΛΑΧ θα 

συγκεντρώσει τους υποκριτές και τους 

άπιστους που ειρωνεύονται την Πίστη, 

όλους μαζί στην Κόλαση, 

141. κι είν' εκείνοι που σας 

παραμονεύουν. Αν ο ΑΛΛΑΧ σας έχει 

χαρίσει μια νίκη, λένε: «Μήπως κι εμείς 

δεν είμαστε μαζί σου;» Αν όμως η τύχη 

~~~t.:,ι;~.π ~~~J)~; 

~~~4;Ψ;4z~~Ι.,;~Ι: 

~~~~rt:J5f~~~5~J;~JI 
:ιA.5f.:ι~~j:::;:iίi-;Jd 



(4)Σούρα ελ-Νισά Μέρος Sol 134 I ο "}:-Ι 

ευνοήσει τους άπιστους, λένε σ' αυτούς: 

"Μήπως δεν σας προστατέψαμε σας 

υπερασπίσαμε ενάντια στους πιστούς;" Ο 

ΑΛΛΑΧ όμως κατά την Μέρα της Κρίσης 

θα δικάζει ανάμεσά σας, και ποτέ δεν θα 

επιτρέψει την νίκη των άπιστων κατά 

των πιστών. 

142. Οι υποκριτές νομίζουν ότι 

εξαπατούν τον ΑΛΛΑΧ. Εκείνος όμως 

ματαιώνει την υποκρισία τους. Κι όταν 

σηκώνονται για προσευχή, σηκώνονται με 

τεμπελιά και προσεύχονται μόνο και μόνο 

για επίδειξη μπροστά στον κόσμο. Κι δεν 

αναφέρουν τον ΑΛΛΑΧ παρά ελάχιστα. 

143. Και ταλαντεύονται κι ούτε είναι 

με τη μια ομάδα, κι ούτε με την άλλη. 

Όποιον όμως ο ΑΛΛΑΧ παραπλανήσει 

ποτέ δεν θα ορεθεί γι' αυτόν ο ίσιος 

δρόμος. 

144. Ω! Σεις που πιστέψατε! Μη 

παίρνετε για φίλους τους άπιστους κι 

όχι τους πιστούς. Μήπως θέλετε να 

προσφέρετε στον ΑΛΛΑΧ μια φανερή 

απόδειξη, εναντίον σας; 

145. Οι υποκριτές θα ορεθούν στα 

τρίσοαθα της φλογερής Κόλασης, χωρίς 

να ορεθεί γι' αυτούς κανένας οοηθός 

146. εκτός απ' εκείνους που 

μετάνιωσαν, και διόρθωσαν τη 

συμπεριφορά τους και προσηλώθηκαν 

σταθερά στον ΑΛΛΑΧ κι εξάγνισαν την 

πίστη τους, όπως θέλει ο ΑΛΛΑΧ. Τότε 

όλοι αυτοί θα 6ρεθούν με τους πιστούς. 

Και πολύ σύντομα ο ΑΛΛΑΧ θα χαρίσει 
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στους πιστούς αμοιοή απεριόριστης αξίας. 

147. Τι μπορεί να κερδίσει ο ΑΛΛΑΧ 
με τα οάσανά σας, εφ' όσον είστε 

ευγνώμονες και πιστεύετε; Αντίθετα. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που γνωρίζει τις καλές 

πράξεις, κι είναι Παντογνώστης. 

148. Ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά να 

διαδίδεται το κακό σε δημόσιες ομιλίες, 

εκτός άπ' αυτό που του έχει γίνει αδικία. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είν' Εκείνος που τα 

ολέπει κι όλα τ' ακούει. 

149. Κι αν διαδίδετε την καλή πράξη, 

ή την αποκρύπτετε, ή συγχωρείτε το κακό, 

ο ΑΛΛΑΧ στ' αλήθεια συγχωρεί τις 

αμαρτίες κι έχει δύναμη (στην εκδίκαση 

των πνευματικών αξιών.) 

150. Όσοι αρνούνται τον ΑΛΛΑΧ και 
τους Αποστόλους Του, κι όσοι προσπαθούν 

να ξεχωρίσουν τον ΑΛΛΑΧ άπ' τους 

Αποστόλους Του, λέγοντας: "Πιστεύουμε 

σ' ορισμένους κι αρνιόμαστε άλλους", και 

θέλουν ακόμη να πάρουν μια μέση πορεία, 

151. αυτοί είναι στ' αλήθεια οι άπιστοι 
κι έχουμε ετοιμάσει γι' αυτούς, μια 

εξευτελιστική τιμωρία. 

152. Όσοι όμως πιστεύουν στον 

ΑΛΛΑΧ και στους Αποστόλους Του, και 

δεν ξεχωρίζουν κανένα - ανrφεσά τους

σ' αυτούς θα δώσουμε την αμοιοή τους. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

153. Σε ρωτάνε οι οπαδοί της Βίολου 
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r.ω θα σου ζητούν να τους φέρεις ένα 

Βιολίο απ' τον ουρανό. Ρώτησαν Υ..αι τον 

Μωϋσ1Ί για ένα πιο μεγάλο (θαύμα), όταν 

του είπαν: "Δείξε μας τον ΑΛΛΑΧ 

πρόσωπο με πρόσωπο". Συσzοτίστηχαν 

τότε ωτ' το Υ..εραυνό χω τον χρότο της 

ορονη1ς, για την αναίδω1 τους. Έπειτα 

π1Ίραν το μοσχ(φι χω το λ(1τρεψαν, παρ' 

όλα τα χαθαρ<ί Σημεία που ψ1νηχαν σ' 

αυτούς. Τους συγχωρ1Ίσαμε όμως Υ..ω 

δώσαμε στον Μωϋσή φανερά δείγματα 

εξουσίυς. 

154. Κω για να δώσουν τη συμφωνία 
τους, υψώσαμε πάνω τους το όρος (Του 

Σιν<ί.) Υ..αι είπαμε: "Να μπείτε άπ' την 

πόρτα σzυφτοί, με ταπεινοφροσύνη", zαι 

τους πυραγγείλαμε: "Μη παραοείτε το 

Σ<ίοοατο". χαι πήραμε απ αυτούς 

αποφασιστιΥ..ή συνθήΥ..η. 

155. (Τους ολαστημήσαμε Χι 

τιμωρ11σ(ψε) γιατί παραοίασαν τη συνθΙ1Χη 

τοις, αρν1Ίθηzαν, τιι σημεία του ΑΛΛΑΧ 

r.ω σzότωσαν, χωρίς λόγ~ τους Προφ1Ίτε;, 

r.ι είπα ν: ''Οι zαρδιές μας είναι τ ο 

περιχω.υμμα (που προφυλάγει τις εντολές 

σας) Ο ΑΛΛΑΧ όμως για την απιστία 

τους αuη1, σφράγισε τις χαρδιές τους Υ..ι 

αυτοί πολύ σπάνια που πιστεύουν (πολύ 

λίγοι είναι αείνοι που πιστεύουν), 

156. Γιατί zι αρν1Ίθηχαν την Πίστη 

zι είπαν ·';LU τη Μαριάμ (τη μητέρα του 

Ιησού) μιιι οοοαρ1l ψεύτιzη zατηγορία. 

( σι;zοφαντίυ ), 

157. Γιατί ακόμη zαυχ1ΊθηΥ..αν: 

"Φονεί,σαμε τον Χριστό Ιησού, το παιδί 
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της Μαριάμ, τον Απόστολο του ΑΛΛΑΧ". 

Κι όμως δεν τον σκότωσαν, κι ούτε τον 

σταύρωσαν, αλλ' έτσι φαίνεται σ' αυτούς. 

Εκείνοι όμως που είχαν διαφορετική 

γνώμη (που διαφώνησαν) σ' αυτό (το 

θέμα), είναι γεμάτοι αμφιοολίες, γιατί δεν 

γνωρίζουν (θετικά), αλλά μόνο εικασίες 

ακολουθούν, και μια οεοαιότητα ότι δεν 

τον σκότωσαν, 

158. αλλά ο ΑΛΛΑΧ τον σήκωσε 

ψηλά κοντά Του, (τον πήρε σ' ένα μέρος 

που να μην μπορούν οι εχθροί να τον 

ορουν) γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, 

Σοφός. 

159. Και δεν υπάρχει κανείς απ' τους 
οπαδούς της Βίολου που να πεθαίνει χωρίς 

να πιστέψει ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος, 

και την Ημέρα δε της κρίσης θα είναι 

μάρτυρας εναντίον τους, 

160. Και για την αδικία (των Εδραίων), 
που παραπλάνησαν τους άλλους, 

απαγορέψαμε γι' αυτούς μερικά απ' τα 

όμορφα και υγιεινά (φαγητά) που πριν 

τους ήταν (επιτρεπτά), γιατί εμπόδισαν 

πολλούς από το δρόμο του ΑΛΛΑΧ, 

161. και δέχτηκαν την τοκογλυφία, 

παρ' όλο που τους ήταν απαγορευμένη, 

και καταορόχθισαν παράνομα τις 

περιουσίες του κόσμου. Εμείς έχουμε 

προετοιμάσει, για όσους απ' αυτούς είναι 

άπιστοι, μια αοάσταχτη στους πόνους 

τιμωρία. 

162. Όσοι όμως απ' αυτούς, που τα 
θεμέλια της γνώσης τους είναι σταθερά, 
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κι οι πιστοί πιστεύουν σ' ό,τι έχουμε 

αποκαλύψει σε σένα και σ' ό,τι 

αποκαλύφτηκε πριν από σένα, και 

(ιδιαίτερα) όσοι: τακτικά προσεύχονται, 

κι ελεούν, και πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ 

και στην Έσχατη Μέρα, σ' όλους αυτούς 

θα τους δώσουμε λαμπρή αμοιοή. 

163. Σ' εμπνεύσαμε, καθώς εμπνεύσαμε 
τον Νώε και τους μετά απ' αυτόν 

Προφήτες. Εμπνεύσαμε τον Αοραάμ, τον 

Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακώο και τις 

Φυλές, τον Ιησού, τον Ιώο, τον lωνά, τον 

Ααρών και τον Σολομώντα. Στο Δαοίδ 

δώσαμε τους ψαλμούς. 

164. Για μερικούς Αποστόλους έχουμε 
κιόλας διηγηθεί σε σένα από πριν. Γι' 

άλλους Αποστόλους δεν διηγηθήκαμε σε 

σένα. Στον Μωϋσ1i ο ΑΛΛΑΧ μίλησε 

απ' ευθείας. 

165. Υπήρξαν Απόστολοι που έδωκαν 
καλές ειδήσεις, καθώς κι απειλές, U:1στε 

οι άνθρωποι, έπειτα απ' την αποστολ1i 

των Αποστόλων, να μην ορίσκουν 

προφάσεις απέναντι στον ΑΛΛΑΧ και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος (και) 

Πάνσοφος. 

166. Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ ομολογεί οτι 

η αποκάλυψη που σου εστάλη, σου την 

έχει στείλει εμπνέοντάς σε απ' τη δική 

Του γνώση, κι οι άγγελοι είναι μάρτυρες. 

Η μαρτυρία όμως του ΑΛΛΑΧ ειναι 

αρκετη. 

167. Όσοι ήταν άπιστοι κι εμπόδισαν 
τον κόσμο απ' τον δρόμο του ΑΛΛΑΧ 
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έχουν πράγματι απομακρυνθεί μακριά απ' 

το Δρόμο. 

168. Όσοι ήταν άπιστοι κι αδίκησuν, 
ο ΑΛΛΑΧ δεν θα τους συγχωρέσει, ούτε 

θα τους καθοδηγήσει σ' οποιοδήποτε 

δρόμο, 

169. εκτός απ' το δρόμο της Κόλασης, 
όπου για πάντα θα παραμείνουν. Για τον 

ΑΛΛΑΧ αυτό είναι το πιο εύκολο 

πράγμα. 

170. Ω! Άνθρωποι! Σuς ήλθε ο 

Απόστολος απ' τον Κύριό σας φέρνοντας 

την Αλήθειu. Πιστέψτε σ' uυτόν. Είναι 

για το καλό σας. Αν όμως δεν πιστέψετε, 

όλα που ορίσκονται στους ουρανούς κω 

στη γη ανήκουν στον ΑΛΛΑΧ και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης (και) 

Πάνσοφος. 

171. Ω! Οπαδοί της Βίολου' Μη κάνετε 
κατάχρηση της θρησκείαc; σuς, κω μη 

λέτε για τον ΑΛΛΑΧ τίποτε άλλο, παρά 

μόνο την αλήθεια. Ο Χριστός Ιησούς, ο 

γιος της Μαριάμ, δεν είνω περισσότερο 

uπό Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, κι ο Λόγος 

Του προς τη Μαριάμ, κι ένα Πνεύμα 

απ' Αυτόν (τον ΑΛΛΑΧ). Πιστεύετε 

λοιπόν στον ΑΛΛΑΧ κuι στους 

Αποστόλους Του και μη λίπ 'Τριάδα". 

Παραιτηθείτε, θα είνω το κuλύτερο για 

σας. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είvω ο Θεός. Ας 

είναι δοξuσμένος. Μεγάλη η Αξιοπρέπειά 

Του, προ παντός απ' το vu. [χπ παιδί. Σ' 
Αυτόν uvήκουν όσu ορίσκοντιιι στους 

ουρανούς και στη γη. Κι uρκεί ο ΑΛΛΑΧ 

για ρυθμιστής των υποθέσεων. 
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172. Δεν απαξιούσε ο Χριστός να 

υπηρετεί χαι να λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ 

χι ούτε οι άγγελοι εκείνοι που τους 

προτιμά ο ΑΛΛΑΧ. Όσοι περιφρονούν 

τη λατρεία Του, χι είναι υπεροπτικοί, τότε, 

όλους μαζί θα τους συγκεντρώσει μπροστά 

Του (για απολογία). 

173. Ενώ εκείνοι που πιστεύουν κι 

αγαθοεργούν θα τους ανταμείψει με τον 

πρέποντα μισθό επαυξημένο με τη Χάρη 

Του, ενώ εχιίνοι που είναι γεμ6τοι 

περιφρόνηση κι υπεροπτικοί, θα τους 

οασανίσει με φοοερά οασανιστήρια, χι 

ούτε θα ο ρουν, εκτός απ' τον ΑΛΛ ΑΧ, 

6.λλον προστάτη ΊΊ οοηθό. 

174. Ω! Άνθρωποι! Σας έχει έλθει στ' 
αλήθεια πειστικΊΊ απόδειξη απ' τον Κύριό 

σας. Και σας έχομε στείλει το αληθινό 

φως (το ιερό Κορ(iνι). 

175. όσοι λοιπόν πιστεύουν στον 

ΑΛΛΑΧ χαι κρατιούνται σταθερά σ' 

Αυτόν, Οα τους οάλει να μπουν στο δρόμο 

της Ευσπλαχνίας Του και της Χάρης, και 

θα τους οδηγήσει κοντά Του, από έναν 

ίσιο δρόμο. 

176. Σε συμοουλεύονται (για νόμιμη 
απόφαση). Πες: Ο ΑΛΛΑΧ λέει για το 

Κελάλε (δηλαδή ότυν η μία ΊΊ ο ένας 

πεθr1νει και δεν έχει ούτε υιό ούτε πατέρα 

για κληρονομΗί.). Αν είναι ένας <ί.νδρας 

που πέθυνι, riτεκνος κι έχει αδελφή, 

(αδελφή από τον πατέρα του) θα πr1ρει 

τη μισΊΊ κληρονομιά. Αν είναι η γυναίκα 

που πέθανε άτεκνη, τότε ο αδελφός της 

~5.;~; ~iΊ;..k~Ωili:~ 
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παίρνει την κληρονομιά. Αν είναι δύο 

αδελφές, τότε θα πάρουν τα δύο τρίτα 

της κληρονομιάς. Κι αν υπάρχουν αδελφοί 

κι αδελφές, τότε το μερίδιο του ctνδρα 

είναι ίδιο με το μερίδιο δύο γυναικών. 

(Μ' αυτό τον τρόπο) ο ΑΛΛΑΧ σας 

εξηγεί με σαφήνεια το νόμο Του, για να 

μη λαθέψετε, γιατί η Γνώση του ΑΛΛΑΧ 

είναι απέραντη. 

(5) Σούρα ελ-Μά-.:ντε 
(τοΣτρωμένο Τραπέζι) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα7 του Πολυεύσπλαχvοv 

1. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Εκπληρώστε 
(όλες) τις συμφωνίες σας. Σας 

επιτρέπονται (για τροφή) όλα τα 

τετράποδα ζώα εκτός απο τις 

αναφερθείσες εξαιρέσει ς, σας 

απαγορεύονται τα ζώα του κυνηγιού ενώ 

Όρίσκεστε στις Ιερές Περιοχές ή με τα 

ρούχα του προσκυν1iματος, γιατί έτσι 

διαniζει ο ΑΛΛΑΧ, σύμφωνα με το 

Σχέδιό Του. 

2. Ω! Σεις που πιστεύετε! Μην 

παραοιάζετε την ιερότητα των εντολών 

του ΑΛΛΑΧ ούτε των απαρ(tοατων 

μηνώΥ1~> ούτε των ζώων που φέρνουν για 

Θυσία, ούτε τις ταινίες που υποδείχνουν 

τέτοια ζώα, ούπ τον κόσμο που συχνάζει 

στον απαρciοατο Οίκο, επιδιώκοντας την 

γtvναιοδωρία κuι ευμένεω του Κυρίου 

τους. Όταν όμως τελειώσετε το 

προσκύνημα κι aπομακρυνθείτε από τις 

ωτυρciοατες Περιοχές και από τα ρούχα 

(χιτώνια) του προσκυν1iματος, τότε 
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μπορείτε να κυνηγάτε, και μην σας κάνει 

να παρανομήσετε, η απέχθεια μερικών, 

που σας έχει αποκλείσει απ' το Ιερό 

τέμενος. Να οοηθάτε ο ένας τον άλλο 

και στο καλό έργο και στην ευσέοεια, 

αλλά να μην οοηθάτε ο ένας τον άλλο 

στην αμαρτία και στην εχθρότητα. Ν α 

σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι αυστηρός στην τιμωρία. 

3. Σας απαγορεύεται (για τροφή) το 
ψόφιο κρέας, το αίμα, το χοιρινό κρέας, 

καθώς και εκείνο για το οποίο 

επικαλέσθηκαν - (κατά τη σφαγή) - το 

όνομα άλλου αντί του ΑΛΛΑΧ, εκείνο 

που σκοτώθηκε με πνίξιμο, ή με οίαιο 

κτύπημα, ή με καταγκρεμισμό, ή που 

χτυπήθηκε στο κεφάλι μέχρι θανάτου, 

εκείνο που φαγώθηκε (εν μέρει) από 

κάποιο άγριο ζώο, εκτός αν προλάοατε 

και το σφάξατε, καθώς κι εκείνο που 

θυσιάστηκε σε πέτρινους (οωμούς) με το 

όνομα ειδώλων. (Απαγορεύεται) επίσης 

και να μάθετε την τύχη δια κλήρου με 

οέλη, αυτό είναι ασέοεια. Σήμερα πια, 

έπαυσαν όσοι αρνήθηκαν την Πίστη να 

ελπίζουν στην εξαφάνιση της Θρησκείας 

σας, να μην φοοάστε αλλά να φοοάστε 

Εμένα, που σήμερα τελειοποίησα για σας 

τη Θρησκεία σας, συμπλήρωσα και 

διάλεξα για Θρησκεία σας τον Ισλαμισμό. 

Εκείνος όμως, που εξαναγκάστηκε απ' 

την πείνα να φάει απ' αυτά χωρίς να 

αμαρτήσει (ας φάει) γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Επιεικής (και) Φιλεύσπλαχνος. 

4. Σε ρωτούν τι τους επιτρέπετε (για 
τροφή) λέγε: Σας επιτρέπονται (όλα) τα 

καλά και νόμιμα πράγματα, καθώς κι 
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ότι μάθατε (να πιάνουν) με τρόπο που 

σας υπέδειξε ο ΑΛΛΑΧ, τα γυμνασμένα 

κυνηγιάρικα ζώα σας. Τρώτε ό,τι πιάνουν 

για σας αφού όμως επικαλεστείτε πάνω 

τους, το όνομα του ΑΛΛΑΧ και να 

σέ6εστε τον ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι γρήγορος στους λογαριασμούς. 

5. Σήμερα, σας επιτρέπονται (όλα) τα 
καλά και νόμιμα πράγματα και η τροφή 

των οπαδών της Βί6λου, όπως επιτρέπεται 

και για εκείνους, η δική σας. (Σας 

επιτρέπονται για γάμο) οι αγνές γυναίκες 

απ' τους ανθρώπους που δόθηκαν τα 

6ι6λία πριν από σας - εφ' όσον όμως τις 

προικίσετε και επιζητήσετε την αγνότητα 

κι όχι την ακολασία και τις κρυφές 

πονηριές. Όποιος αρνηθεί την πίστη, 

άκαρπο θα είναι το έργο του και στη 

Μέλλουσα Ζωή θα ορίσκεται ανάμεσα μ· 

εκείνους που έχουν χάσει. 

6. Ω! Σεις που πιστέψατε! Αν πρόκειται 
να προσευχηθείτε πλύνετε τα πρόσωπά 

σας και τα χέρια σας μέχρι τους αγκώνες, 

τρίψετε (με νερό) τα κεφάλια σας και 

πλύνετε τα πόδια σας μέχρι τους 

aστραγάλους. Αν είστε εθιμοτυπικά 

ακάθαρτοι,47 τότε πλύνετε όλο σας το 

σώμα. Αν όμως είστε άρρωστοι, ή 

ταξιδεύετε και κάποιος από σας έρχεται 

μετά από φυσική του ανάγκη, ή αν έχετε 

έρθει σ' επαφή με γυναίκες και δεν 

ορίσκετε νερό, τότε πάρτε καθαρή άμμο 

ή χώμα και τρίψτε μ' αυτό το πρόσωπο 

και τα χέρια σας. Ο ΑΛΛΑΧ δεν επιθυμεί 

την ταλαιπωρία σας, αλλά να σας 

εξαγνίσει και να συμπληρώσει τη Χάρη 

Του σε σας, μήπως και γίνετε ευγνώμονες. 

ο ο.Ι.ίιi.Ι ο JJ-" 
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7. Και να θυμάστε τη χάρη του 

ΑΛΛΑΧ σε σας και την επικυρωμένη 

μαζί σας Συμφωνία Του, όταν λέτε: 

''Ακούσαμε κι υπακούσαμε", και να 

σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

ξέρει καλά τι κρύοει η καρδιά σας48 . 

8. Ω! Σεις που πιστεύατε! Να επιμένετε 
στ' όνομα του ΑΛΛΑΧ σα μάρτυρες για 

την δικαιοσύνη και ας μην αφήνετε το 

μίσος των άλλων να σας κάνει να 

εγκαταλείψετε την δικαιοσύνη. Να είστε 

δίκαιοι. Η δικαιοσύνη είναι πιο κοντά 

στην ευσέοεια και να φοοάστε τον 

ΑΛΛΑΧ. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει πάρα 

πολύ καλά όλα, όσα κάνετε. 

9. Για εκείνους που πίστεψαν κι έκαναν 
τα καλά έργα με τιμιότητα, ο ΑΛΛΑΧ 

υποσχέθηκε συγχώρηση και μεγάλη 

επιοράοευση. 

1 Ο. Εκείνοι όμως που δεν πιστευουν 
κι αρνούνται τις εντολές μας, θα γίνουν 

Σύντροφοι της Κόλασης. 

11. Ω 1 Σεις που πιστέψατε! Θυμηθείτε 

τη χάρη του ΑΛΛΑΧ για σας, όταν 

μερικοί σχεδίαζαν να στρέψουν τα χέρια 

τους εναντίον σας, και τότε (ο ΑΛΛΑΧ) 

αναχαίτισε τα χέρια τους από πάνω σας. 

Γι' αυτό να οοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ. Και 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ ας στηρίξουν οι 

πιστοί. 

12. Κάποτε, ο ΑΛΛΑΧ πήρε μια 

Συμφωνία από τα Παιδιά του Ισραήλ, 

κι ορίσαμε ανάμεσ(l τους, δώδεκα Ηγέτες. 
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Κι είπε ο ΑΛΛΑΧ: "Είμαι μαζί σας: Αν 

(όμως) καθιερώσετε τακτικές, προσευχές, 

και σκείτε κανονική Φιλανθρωπία (τη 

Ζεκάτ) και πιστεύετε στους Αποστόλους 

Μου και τους παραστέκετε και 

προσφέρετε στον ΑΛΛΑΧ εξαίσια δάνεια 

(καλά έργα). Πράγματι, θα εξαλείψω από 

σας, όλες σας τις αμαρτίες και θα σας 

κάνω να μπείτε σε κήπους με ποτάμια 

να κυλούν από κάτω τους. Αν όμως παρ' 

όλα αυτά, κάποιος από σας αρνηθεί την 

πίστη, τότε πραγματικά παραστράτησε 

απ' το ίσιο μονοπάτι. 

13. Επειδή, όμως αθέτησαν την 

Συμφωνία τους, τους αναθεματίσαμε και 

σκληρύναμε τις καρδιές τους. 

Παραποίησαν τις λέξεις κι αγνόησαν ένα 

μεγάλο μέρος απ' το Μήνυμα που τους 

εστάλη, κι ακόμα θα τους ορεις να 

κατρακυλούν σε (νέες) δολοπλοκίες 

(εξαιρούνται λίγοι απ' αυτούς). Συγχώρεσέ 

τους όμως και παράολεψε γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ αγαπά τους αγαθοεργούς. 

14. Και απ' εκείνους, ακόμη που είπαν 
είμαστε Χριστιανοί, πήραμε μια Συμφωνία, 

και αγνόησαν ένα μεγάλο μέρος απ' το 

Μήνυμα που τους εστάλη. Ετσι τους 

προξενήσαμε την έχθρα και το μίσος 

μεταξύ τους, μέχρι την Ημέρα της Κρίσης. 

Και ο ΑΛΛΑΧ θα τους ειδοποιήσει για 

το τι είναι εκείνο που είχαν κάνει. 

15. Ω! λαοί του Βιολίου! Σας ήρθε ο 
Απόστολος Μας, αποκαλύπτοντάς σας, 

πολλά απ' αυτά που συνηθίζατε να 

κρύοετε απ' το Βιολίο και παραολέπει 

πολλά απ' αυτά που παραλείπετε. Σας 
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ήρθε τώρα απ' τον ΑΛΛΑΧ φως (ο 

Μουχάμμεντ) και ένα ξεκάθαρο Βι6λίο 

(το Κοράνιο). 

16. που μ' αυτό, ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί 
όλους όσοι εκλιπαρούν την ευχαρίστησή 

Του, στην ειρήνη (κι ασφάλεια) και τους 

οδηγεί, με τη Θέλησή Του, απ' το σκοτάδι 

στο φως - τους οδηγεί σ' ένα ίσιο 

μονοπάτι. 

17. Άπιστοι είναι πραγματικά εκείνοι 
που λένε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός, 

ο γιός της Μαριάμ. Λέγε: "Ποιός έχει 

την ελάχιστη δύναμη έναντι του ΑΛΛΑΧ 

που αν ήθελε μπορούσε να θανατώσει 

τον Χριστό, το γιο της Μαριάμ, και την 

μητέρα του και όλους που 6ρίσκονται 

στη γη; Γιατί στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η 

κυριαρχία των ουρανών και της γης, κι 

ό,τι 6ρίσκεται ανάμεσά τους. Δημιουργεί 

ό,τι θέλει. Κι ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Παντοδύναμος. 

18. Κι είπαν οι Εδραίοι κι οι 

Χριστιανοί: "Είμαστε παιδιά του ΑΛΛΑΧ 

κι οι αγαπημένοι Του" Λέγε: "Γιατί τότε 

σας παιδεύει για τις αμαρτίες σας; Όχι, 

δεν είστε παρά άνθρωποι - απ' αυτούς 

που δημιούργησε. Συγχωρεί όποιους θέλει 

και οασανίζει όποιους θέλει. Και στον 

ΑΛΛΑΧ ανήκει η Κυριαρχία των 

ουρανών και της γης, κι ό,τι 6ρίσκεται 

ανάμεσά τους, και σ' Αυτόν (όλα) 

καταλ1iγουν. 

19. Ω! λαοί της Βί6λου! Σας ήρθε ο 
Απόστολος μας, ξεκαθαρίζοντάς σας τα 

πράγματα μετά από μια διακοπή στη 
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σειρά των αποστόλων, για να μην πείτε: 

"Δεν μας ήρθε κανένας κομιστής 

χαρμόσυνων ειδήσεων, ούτε και κανένας 

προειδοποιητής". Τώρα όμως σας έχει έρθει 

κομιστής χαρμόσυνων ειδήσεων και 

προειδοποιητής, κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος. 

20. (Θυμηθείτε) όταν ο Μωυσής είπε 
στο λαό του: "Ω λαέ μου! Θυμήσου την 

καλοσύνη του ΑΛΛΑΧ σε σας, όταν έοαζε 

Προφήτες ανάμεσά σας, και σας έκανε 

κυρίαρχους και σας έδωσε ό,τι δεν έδωσε 

σε κανένα άλλο απ' τους λαούς. 

21. "Ω! λαέ μου! μπείτε στα Ιερά 

χώματα που για σας προόρισε ο ΑΛΛΑΧ, 

και να μην τα παρατήσετε. Γιατί τότε θα 

αναποδογυριστείτε στην καταστροφή". 

22. Είπαν: "Ω! Μωυσή! στη γη αυτή 
ζει ένας πάρα πολύ ισχυρός λαός, και 

δεν θα μπούμε εάν δεν φύγει πρώτα αυτός. 

Μονάχα όταν φύγει θα μπούμι". 

23. (Αλλά). Δύο απο τους 

θεοφοοούμενους, στους οποίους ο 

ΑΛΛΑΧ έχει χαρίσει την ευλογία Του 

είπαν: "Επιτεθείτε από την είσοδο 

(προοάλλοντας τους εχθρούς σας ξαφνικά) 

κι όταν μπείτε μέσα θα σας ανήκει η 

νίκη, και εμπιστευτεί τε τον ΑΛΛ ΑΧ, αν 

πιστεύετε". 

24. Απάντησαν: "Ω!Μωυσ1] 1 ψείς ποτέ 

δεν θα μπούμε εφ' όσον αυτοί παραμένουν 

εκεί. Πήγαινε εσύ κι ο Κ ύριο'ς σου και 

πολεμείστε οι δυcί σας cνώ εμείς θα 

καθόμαστε εδώ" 

~~Υ~;;; Θ ~:~.ili ;,..; 1; 
φ~~;.}$~ 
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25. Είπε "Ω! Κύριέ μου! δεν εξουσιάζω 
παρά μονάχα τον εαυτό μου και τον 

αδελφό μου, γι' αυτό διαχώρισε μας απ' 

αυτούς τους κακούργους λαούς!". 

26. Είπεν (ο ΑΛΛ ΑΧ): "Γι' αυτό θα 

στερηθούν τη γη (της Επαγγελίας) γω 

σαρcιντα χρόνια θα περιπλανούνται πάνω 

στη γη και μη λυπάσαι γι' αυτούς τους 

κακούργους συγγενείς. 

27. Και διι'ιοασέ τους την αλήθεια της 
ιστορίας των δύο παιδιών του Αδιiμ. 

Δίκαια πρόσφεραν κι οι δύο τους θυσία 

(στον ΑΛΛΑΧ): έγινε όμως δcκη1 απ' 

τον έναν κι όχι απ' τον ιΊ.λλο. Είπε τότε 

ο τελευταίος: "Να είσαι σίγουρος ότι θα 

σε σκοτώσω" του απήντησε τότε ο πρώτος: 

" Ο ΑΛΛΑΧ δέχεται, τη θυσία μόνο απ' 
αυτούς που τ ον σέοονται. 

28. Αν λοιπόν σηκώσεις το χέρι σου 
εναντίον μοu, για να με σκοτώσεις, δεν 

είμαι εγιiJ που θα σηκώσω το χέρι μου 

εναντίον σου για να σε σκοτώσω, γιατί 

εγώ, φοοάμαι τον ΑΛΛΑΧ, τον Κ ίJριο 

όλου του Κόσμου. 

29. Σκοπεύω να σ' αφησω να 

προσθέσεις στα σφιiλματιi σου, και τα 

δικ(Ί. μ ου σφιΊ.λματα. Και θα 6ρεθείς μαζί 

με τους Συντρόφους της Φωτιάς, γιατί 

ιιυτr1 εί.ναι η υμοιΌή όσων αδικούν". 

30. Η ( εγωιστιr:1Ί) ψυχ1l του άλλου, 

τον έκιινε α δε λφοκτόνο, τον σΥ.ότωσε και 

r:ωίληξε μαζί μι τους χαμένους. 
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31. "Επειτα ο ΑΛΛΑΧ, έστειλε ένα 

κοράκι, που σκάλιζε τη γη, για να δείξει 

πώς να κρύοει τον νεκρό αδελφό του. 
Είπε: "Αλίμονό μου! γιατί να ήμουν κι 

εγώ σαν αυτό εδώ το κοράκι, να κρύψω 

τον νεκρό αδελφό μου;" και μετάνιωσε. 

32. Γι' αυτό γράψαμε στα παιδιά του 

Ισραήλ (νομοθετήσαμε στο οιολίο τους) 

ότι αν κανείς τους, σκοτώσει κάποιον -
εκτός οέοαια αν πρόκειται για δολοφόνο 

ή κακοποιό στη γη - θα είναι, σαν να 

σκοτώνει όλο τον κόσμο: Αν όμως κανείς, 

σώσει κάποιον θα είναι σαν να σώζει 

όλον τον κόσμο. Παρ' όλο όμως, που 

ήλθαν σ' αυτούς Απόστολοι με Φανερά 

Σημεία, πολλοί απ' αυτούς συνέχισαν τις 

καταχρήσεις τους στη γη. 

33. Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι 

πολεμούν τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό 

Του, και διαοιούν στη γη άσχημα, είναι 

να εκτελούνται ή να σταυρώνονται ή να 

χόοοvται τα χέρια και τα πόδια 

αντίπλευρα, ή να εξορίζονται απ' αυτή 

τη γη. Αυτοί έχουν την aτίμωση, στον 

κόσμο αυτό, και τους περιμένει στον 

άλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, 

34. εκτός απ' εκείνους που μετάνιωσαν, 
και προτού τους κατακρίνετε, μάθετε ότι 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής (Και) 

Φιλεύσπλαχνος. 

35. Ω! Σεις που πιστέψατε! Σεοαστείτε 
τον ΑΛΛΑΧ, αναζητείστε τα μέσα, για 

να Τον πλησιάσετε, και αγωνισθεί τε, για 

χάρη Του: ίσως πετύχετε. 
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36. Για τους άπιστους όμως - ποτέ 

δεν θα γίνει δεκτό, να προσφέρουν όλα 

όσα υπάρχουν στη γη, αν τα είχαν, ακόμα 

και μια φορά πιο πολλά απ' αυτά για να 

εξαγοράσουν τον εαυτό τους απ' τα 

δάσανα της Μέρας της Κρίσης. Δικά τους 

θα είναι τα τρομερά δασανιστήρια. 

37. Η επιθυμία τους, θα είναι να δγούν 
απ' τη Φωτιά, ποτέ όμως δεν θα δγούν 

απ' αυτή: τα δciσανci τους θα είναι αιώνια. 

38. Και κόψτε τα χέρια του κλέφτη 
και της κλέφτρας: παραδειγματική 

τιμωρία, για το έγκλημα τους, απ' τον 

ΑΛΛΑΧ: Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Δυνατός, 

Σοφός. 

39. Αν όμως, μετανοιώσει, μετά το 

έγκλημά του, κι επανορθώσει τη 
συμπεριφορά του, τότε, ο ΑΛΛΑΧ θα 

τόν συγχωρέσει: γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικής( και) Πολυεύσπλαχνος. 

40. Μήπως δεν έμαθες, ότι στον 

ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριαρχία των ουρανών 

και της γης; Παιδεύει όποιον θέλει καί 

συγχωρεί όποιον θέλει: Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος. 

41. Ω! Απόστολε' μη σε λυπούν αυτοί 
που διάζονται (επείγουν) στην απιστία 

μεταξύ εκείνων που έλεγαν: "Πιστέψαμε", 

με τα χείλη κι όχι με την καρδιά τους 

είτε από τους Εδραίους, - άνθρωποι που 

ακούν το ψέμα,- ακούουν τα λόγια σου 

να τα αποδίδουν σ' άλλους που ποτέ δεν 

είχαν έρθει σε σένα. Αλλάζουν τις λέξεις 

r;τ;_~~ iY, k;\; t).::J~j~t::Ji; 

φ~~~~Ι;~i~~ζ:t~ 



(5) Σούρα ελ-Μά·tντε Μέρος 6ol 151 I '\ ~,;..1 

απ' τη θέση τους και παραποιούν το χρόνο 

λέγοντας: "Αν δοθήκατε αυτό, πάρτε το 

αν όμως δεν το δοθήκατε' Φυλαχτείτε !". 
Αφού η κρίση του καθένα, 

προκαθορίστηκε απ' τόν ΑΛΛΑΧ, δεν 

έχεις την παραμικρή οοήθεια, γι' αυτόν, 

απέναντι του ΑΛΛΑΧ. Γατί δεν επιθυμεί, 

να εξαγνίσει τις καρδιές τους ο ΑΛΛΑΧ. 

Γι' αυτούς υπάρχει η aτίμωση στον κόσμο 

αυτόν και μεγάλα οάσανα στον Άλλον. 

42. Ακούοντας στις ψευτιές δείχνουν 
άπληστοι για οτιδήποτε είναι 

απαγορευμένο. Αν έρθουν σε σένα, τότε 

δίκασε τις διαφορές τους ή αρνήσου να 

ανακατευθείς. Αν αρνηθείς δεν θα 

μπορέσουν να σε ολάψουν. Αν όμως τους 

δικάσεις, τότε δίκασε τους με δικαιοσύνη. 
Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά τους δικαίους. 

43. Πώς όμως έρχονται σε σένα να 
τους δικάσεις, τη στιγμή που έχουν, 

μπροστά τους, (τον δικό τους) Νόμο! εκεί 

ορίσκονται (όλες) οι αποφάσεις του 

ΑΛΛΑΧ. Ακόμα και μετά απ' αυτό, θα 

αρνούνται. Αυτοί δεν είναι πιστοί. 

44. Εμείς ήμασταν που aποκαλύψαμε 
τον Νόμο (στο Μωυσή), που σ' αυτόν 

υπάρχει η καθοδήγηση και το φως. Μ' 

αυτόν δικάζουν οι Προφήτες, που 

δήλωσαν υποταγή στον ΑΛΛΑΧ, τους 

Ιουδαίους, και μ' αυτόν επίσης δικάζουν 

οι Ρα66ίνοι και οι Νομικοί που σ' αυτούς 

ανατέθηκε, η διαφύλαξη του Βιολίου του 

ΑΛΛΑΧ, και εμαρτύρησαν γι' αυτό. Και 

μην φοοάστε τους ανθρώπους, αλλά να 

φοοάστε Εμένα, και μην αγοράζετε τις 

Εντολές Μου με μικρή τιμή. Κι όποιος 
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δεν δικάσει, με 6άση τα όσα 

αποκαλύφθηκαν απ' τον ΑΛΛΑΧ, αυτοί 

είναι οι Άπιστοι. 

45. Καί γράψαμε στο οιολίο γι' αυτούς: 
"Ζωή με Ζωή, μάτι με μάτι, μύτη με μύτη. 

αυτί με αυτί δόντι με δόντι και πληγές 

ίσες μέ ίσες". Όποιος όμως κινούμενος 

από φιλανθρωπία παραιτηθεί απ' την 

αντεκδίκηση, είναι σαν να ανταμεί6ει τον 

ίδιο τον εαυτό του. Καί όποιος δεν δικάζει, 

με οάση τα όσα αποκαλύφθηκαν απ' τόν 

ΑΛΛΑΧ, αυτοί τότε είναι άδικοι (καί 

παράνομοι). 

46. Και πάνω στα χνάρια τους 

στείλαμε τον Ιησού, το γιό της Μάριαμ, 

επικυρώνοντας τις Γραφές (ταουρά) που 

είχαν σταλεί, πρίν απ' αυτόν, και Του 

δώσαμε το Ευαγγέλιο, που σ' αυτό υπάρχει 

η καθοδήγηση και το φως, καθώς και η 

επικύρωση των Γραφών (ταουρά) που 

είχαν σταλεί πριν απ' αυτόν: Καθοδήγηση 

και προειδοποίηση, για όσους σέ6ονται 

τον ΑΛΛΑΧ. 

47. Κι άφησε το Λαό του Ευαγγελίου, 
να δικάζει, να κρίνει σύμφωνα με όσα 

αποκαλύφθηκαν σ' αυτό, απ' τόν 

ΑΛΛΑΧ. Κι όποιος δεν δικάσει με 6άση 

τα όσα απεκαλύφθηκαν απ' τόν ΑΛΛΑΧ, 

αυτοί είναι οι παράνομοι. 

48. Και στείλαμε σε σένα το Βι6λίο 

με την αλήθεια, επικυρώνοντας τη γραφή 

που ήρθε πριν απ' αυτό και ηγεμονεύοντάς 

το με ασφάλεια, δίκαζε λοιπόν μεταξύ 

τους με οάση τα όσα απεκάλυψε ο 

ΑΛΛΑΧ, και μη ακολουθήσεις τις 
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(μάταιες) επιθυμίες τους, 

aπομακρυνόμενος έτσι απ' την Αλήθεια 

που σου έχει σταλεί. Για κάθε ένα ανάμεσά 

σας, ορίσαμε ένα Θρησκευτικό Νόμο κι 

ένα Πρόγραμμα. Αν το ήθελε, ο ΑΛΛΑΧ, 

θα σας έκανε όλους ένα και μόνο Έθνος, 

αλλά (το Σχεδιό Του) είναι να σας 

δοκιμάσει πάνω σε όσα σας έστειλε. Γι' 

αυτό αγωνισθείτε για όλες τις αρετές. Στον 

ΑΛΛΑΧ όλοι σας πρέπει να αναφέρεστε. 

Αυτός θα σας εξηγήσει τα πράγματα που 

γι' αυτά είχατε διαφορές. 

49. Κι αυτό (παραγγέλει): δίκαζε 

ανάμεσά τους σύμφωνα με τα όσα 

αποκάλυψε ο ΑΛΛΑΧ από διδάγματα 

και μην ακολουθείς τους μάταιους πόθους 

τους και πρόσεχέ τους μη σ' εξαπατήσουν 

απ' οτιδήποτε (διδάγματα) που σου έχει 

στείλει ο ΑΛΛΑΧ. Να είσαι οέοαιος ότι 

- αν παραστρατήσουν - ο ΑΛΛΑΧ θέλει 

να τους τιμωρήσει, για μερικά αμαρτήματά 

τους. Πραγματικά, οι πιο πολλοί απ' τους 

ανθρώπους είναι παράνομοι. 

50. Μήπως επιδιώκουν την δικαιοσύνη 
της εποχής της Άγνοιας (προ'ίσλαμικής 

εποχής). Ποιος όμως μπορεί να κρίνει, 

καλύτερα απ' τον ΑΛΛΑΧ ένα λαό 

αναμφισοήτητης πίστης; 

51. Ω! Σεις που πιστέψατε! Μη κάνετε 
τους Εοραίους και τους Χριστιανούς, 

φίλους και προστάτες σας! ΔΕν είναι παρά 

μονάχα μεταξ1) τους φίλοι και προστάτες. 

Κι εκείνος ανάμεσά σας που πιάνει ( φιλίες) 
μ' αυτούς είναι ένας απ' αυτούς. Ο 

ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο και 

Ο j,λj\J.I ο )}J 
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παράνομο λαό. 

52. Βλέπετε εκείνους που στην καρδιά 
τους φωλιάζει μια αρρώστια, σπεύδουν 

στη φιλία τους λέγοντας: "Φοοόμαστε, 

μήπως κανένα γύρισμα της μοίρας φέρει 

σε μας την καταστροφή" κι ίσως ο ΑΛΛΑΧ 

δώσει τη νίκη ή διαταγή απ' Αυτόν, και 

τότε θα μετανιώσουν γι' αυτό που έκρυψαν 

στις καρδιές τους. 

53. Και εκείνοι που πίστεψαν λένε: 

"Μήπως είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι 

που ορκίστηκαν ισχυρά στον ΑΛΛΑΧ 

ότι ήταν μαζί σας; (οι υποκριτές)''. Όλα 

όσα κάνουν θα είναι μάταια, και δεν θα 

καταφέρουν τίποτ' άλλο, παρά μόνο την 

καταστροφή τους. 

54. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Αν κανείς 
από σας αλλαξοπιστήσει (δεν θα ολάψει 

τους πιστούς), τότε ο ΑΛΛΑΧ θα 

δημιουργήσει ένα λαό που θα τους αγαπά 

και θα τον αγαπούν - Ταπεινά με τους 

Πιστούς, αποφασιστικά εναντίον των 

Απίστων, θα αγωνίζονται στο Δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ, και δεν θα φοοούνται ποτέ τις 

καταχρήσεις αυτών που έχουν κατακριθεί. 

Αυτή είναι η Ε υ λογία του ΑΛΛΑΧ, που 

χαρίζει, σ' όποιον θέλει. Και ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Απέραντος (Γενναιόδωρος), 

Παντογνώστης. 

55. (Πραγματικοί) φίλοι σας, (δεν είν' 
άλλοι παρά) ο ΑΛΛΑΧ, ο Απόστολός 

Του, η Κοινότητα των Πιστών - όσοι 

προσεύχονται τακτικά και καταοάλλουν 

την Ζεκάτ υποτασσόμενοι στον ΑΛΛΑΧ. 
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56. Κι εκείνοι που διαλέγουν τον 

ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του και τους 

Πιστούς - ως προστάτες (θα νικήσουν) 

γιατι το κόμμα του ΑΛΛΑΧ είναι οι 

νικητές. 

57. Ω! Σεις που πιστέψατε! Μην κάνετε 
φίλους και προστάτες σας, αυτούς που 

παίρνουν στ' αστεία και παιχνίδι την 

Θρησκεία σας,- από εκείνους που πήραν 
τη Γραφή, πριν από σας, ούτε από τους 
άπιστους. Να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ αν 
είστε πραγματικά πιστοί. 

58. Κι όταν κληθείτε για προσευχή, 

αυτοί που πήραν γι' αστείο και παιχνίδι, 

κι αυτό γιατί είναι λαός που δεν 

λογικεύεται. 

59. Λέγε: "Ω! Λαέ της Βίολου! Μήπως 
μας aποδοκιμάζετε για κανέναν άλλο 
λόγο, εκτός απ' ότι πιστέψαμε στον 
ΑΛΛΑΧ, και σ' αυτό που μας ήρθε και 
σ' ό,τι από πριν εστάλη; κι ότι οι πιο 
πολλοί από σας είναι παράνομοι και 
aνυπάκουοι." 

60. Λέγε: "Μήπως πρέπει να σας δείξω 
τίποτε χειρότερο, απ' το τι είδους 
μεταχείριση δέχτηκαν απ' τον ΑΛΛΑΧ. 
Αυτόν που ο ΑΛΛΑΧ τον καταράστηκε 
κι υπέστη την οργή Του, και μεταμόρφωσε 
μερικούς σε πιθήκους και χοίρους (στις 
συμπεριφορές τους), και τους έκανε να 

λατρέψουν τον Δαίμονα - όλοι αυτοί 
ορίσκονται πολύ χαμηλά και πολύ πιο 

μακριά απ' τον ίσιο Δρόμο!" 

61. Όταν σας επισκέπτονται λένε: 

"πιστέψαμε": στην πραγματικότητα όμως: 

όπως μπήκαν με την απιστία τους, 

/ ':'(./_,...,.. .. OJ. ...- J..~: .... ,"'--: "'"" ~~ .. _.. ': ";' ,..-
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ογήκαν το ίδιο πάλι μ' αυηΊ. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως είναι καλύτερος γνώστης για όλα 

όσα έκρυοαν. 

62. Πολλούς απ' αυτούς θα τους δεις, 
να οιάζονται στην αμαρτία και στην 

εχθροπάθεια, και να τρώνε απαγορευμένα 

φαγητά. Πονηρά πράγματι είναι τα όσα 

κάνουν. 

63. Μήπως bεν μπορούσαν οι Ραοοίνοι 
κι οι Νομομαθείς τους, να τους 

απαγορεύουν να μη λένε αμαρτωλά λόγια, 

και να μην τρώνε τα απαγορευμένα 

πράγματα; Τι πονηρές πράγματι είν' οι 

πράξεις τους! 

64. Κι είπαν οι Εοραίοι 'Ό ΑΛΛΑΧ 
έχει δεμένα τα χέρια Του". Ας δεθούν τα 

χέρια τους και να είναι καταραμένοι, για 

την (ολαστήμια) που εξεστόμισαν. τ 

αντίθετο τα δύο Του χέρια είν' ορθάνοιχτα: 

δίνει και ξοδεύει (απ' την γενναιοδωρία 

Του) όπως Του αρέσει. Η αποκάλυψη που 

σου ήρθε από τον Κύριό σου θα αυξήσει 

ο' άλλους από αυτούς την αδικία και την 

απιστία. Και σπείραμε ανάμεσά τους τη 

διχόνοια και το μίσος, μέχρι την Μέρα 

της Κρίσης. Κάθε φορά που θα ανάοουν 

φωτιά για πόλεμο, ο ΑΛΛΑΧ θα την 

σοήνει. Σπείρουν το κακό στη γη. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους κακοποιούς. 

65. Αν όμως, ο Λαός της Βίολου 

πίστευε και σεοόταν τον ΑΛΛΑΧ, τότε 

εμείς θα εξαλείφαμε τις αδικίες τους, 

και θα τους κάναμε να μπουν στον 

Παράδεισο της Ευτυχίας. 
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66. Αν μονάχα επέμεναν σταθερά στο 
Νόμο, στο Ευαγγέλιο και στις aποκαλύψεις 

που τους εστάλησαν απ' τον Κύριό τους, 

τότε θ' απολάμοαναν την ευτυχία 

τρώγοντας ό,τι ήταν από πάνω τους και 

ό,τι κάτ' απ' τα πόδια τους. Ανάμεσά 

τους υπάρχει μια ομάδα που ορίσκεται 

στο σωστό δρόμο. Τι πονηρές πράξεις 

που κάνουν οι περισσότεροι! 

67. Ω! Απόστολε! κήρυττε όλο το 

(Μήνυμα) που σου εστάλη απ' τον Κύριό 

σου. Αν δεν το κάνεις, τότε δεν θα έχεις 

μεταφέρει την Αποστολή Του. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ θα σε προστατεύσει απ' τον 

κόσμο. Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τους 
άπιστους. 

68. Λέγε: Ω! Λαέ της Βίολου! δεν θα 
έχετε που να στηριχθεί τε (στην θρησκεία 

σας) αν δεν προσκολληθείτε στο Νόμο 

στο Ευαγγέλιο και σ' όλες τις aποκαλύψεις 

που σας εστάλησαν, απ' τον Κύριό σας". 

Η αποκάλυψη που σου εστάλη απ' τον 

Κύριό σου, μεγάλωσε στους περισσότερους 

απ' αυτούς την αδικία και την απιστία. 

Μη λυπάσαι όμως για τον Άπιστο αυτό 

λαό. 

69. Αυτοί όμως - που πίστεψαν (στο 

Κοράνι) καθώς κι αυτοί που είναι Ιουδαίοι 

και οι Σαοοαίοι κι οι Χριστιανοί, κι 

οποιοσδήποτε πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και 

στην Τελευταία Μέρα κι έκανε το καλό, 

γι' αυτούς δεν υπάρχει ούτε φόοος, ούτε 

και θα πικραθούν. 

70. Πήραμε τη Συμφωνία των Παιδιών 
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του Ισραήλ και στείλαμε σ' αυτούς 

Αποστόλους. Κάθε φορά που ερχόταν σ' 

αυτούς Απόστολος μ' ό,τι αυτοί δεν 

επιθυμούσαν - άλλους τους είπαν 

απατεώνες, κι άλλους τους σκότωσαν. 

71. Νόμιζαν ότι δεν θα δικαζόταν. Γι' 
αυτό τυφλώθηκαν και κουφάθηκαν (έναντι 

των αποστόλων τους). Ακόμα και τότε ο 

ΑΛΛΑΧ τους συγχώρεσε. Παρ' όλα αυτά 

όμως, οι περισσότεροι ξανά γι να ν τυφλοί 

και κουφοί. Ο ΑΛΛΑΧ όμως ολέπει όλα 

όσα κάνουν. 

72. Βλαστημούν 6έ6αια όποιοι λένε 
ότι: ''Ο ΑΛΛΑΧ ειν' ο Χριστός ο γιος 

της Μαριάμ". Ο Χριστός είπε: "Ω! παιδιά 

του Ισραήλ! λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον 

Κύριό Μου και Κύριό σας". Και σίγουρα 

όποιος συνδυάζει άλλους θεούς με τον 

ΑΛΛΑΧ, - τότε ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

απαγορεύσει γι' αυτόν, τον Παράδεισο 

και σπίτι του θα είναι η Φωτιά. Κι εκεί 

δεν θα υπάρχει κανείς για να 6οηθήσει 

τους κακοποιούς. 

73. Πράγματι 6λαστήμησαν όσοι είπαν: 
"Ο ΑΛΛΑΧ είν' ένας απ' τους τρεις της 

Τριάδας "• γιατί, δεν υπάρχει άλλος θεός 
εκτός από Ένα Θεό. Και αν δεν 

παραιτηθούν απ' τον λόγο τους αυτό, 

τότε αυτοί είναι άπιστοι και φοοερά 

6ασανιστήρια θα πέσουν στους 

ολάστημους. 

7 4. Γιατί δεν στρέφονται προς τον 

ΑΛΛΑΧ και δεν εκλιπαρούν την 

συγχώρεσή Του; Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικής (κι) Ελεήμονας. 
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75. Ο Μεσσίας ο γιος της Μαριάμ, 
δεν ήταν τίποτ' άλλο, παρά ένας 

Απόστολος. Τόσοι και τόσοι απόστολοι 

πέρασαν πριν απ' αυτόν. Η μητέρα του 

ήταν μια φιλαλήθης (κι ενάρετη) γυναίκα. 

Και οι δύο τους έτρωγαν το (καθημερινό 

φαγητό). Κοίταξε, πώς ο ΑΛΛΑΧ τους 

φανέρωσε τις Εντολές Του. Κι έπειτα δες 

με ποιους τρόπους (οι ολάστημοι) 

απομακρύνονται απ' την αλήθεια! 

76. Λέγε: "Μήπως θα λατρεύετε, εκτός 
από τον ΑΛΛΑΧ και κάτι που δεν έχει 

τη δύναμη, μήτε να σας ζημιώσει, μήτε 

να σας ωφελήσει; - μόνο ο ΑΛΛΑΧ 

ακούει τα πάντα κι είναιΠαντογνώστης". 

77. Λέγε: "Ω! Λαέ της οίολου! μη 

ξεπερνάτε στην πίστη, τα όρια (του 

σωστού) καταπατώντας την αλήθεια, αλλ' 

ούτε και ν' ακολουθάτε τους πόθους 

εκείνων που έσφαλαν σε περασμένους 

καιρούς - που παραπλάνησαν πολλούς, 

κι απομάκρυναν τον εαυτό τους απ' τον 

σωστό Δρόμο. 

78. Κατάρες ξέφυγαν απ το στόμα 

του Δαυίδ και του Ιησού, του γιου της 

Μαριάμ, για εκείνους απ' τα Παιδιά του 

Ισραήλ, που αρνήθηκαν την Πίστη: Και 

τούτο για ό,τι παράκουσαν κι επέμεναν 

στην παρανομία. 

79. Ούτε κι απαγόρευαν (συνήθως) 

μεταξύ τους, τις αδικίες που έκαναν. Τι 

πονηρά πράγματι τα όσα έκαναν! 

80. Βλέπεις πολλούς απ' αυτούς να 
στρέφονται φιλικά προς τους Άπιστους. 
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Πονηρή όμως πράγματι είναι αυτή που, 

(οι άπιστοι από τα παιδιά του Ισραήλ) 

διάλεξαν στον εαυτό τους: την οργή του 

ΑΛΛΑΧ που έπεσε πάνω τους, και στα 

οασανιστήρια θα παραμείνουν για πάντα. 

81. Αν είχαν όμως πιστέψει στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολο, καθώς και 

σ' ό,τι του αποκαλύφθηκε, ποτέ δεν θα 

τους έκαναν φίλους και προστάτες. Οι 

περισσότεροι όμως απ' αυτούς είναι 

παράνομα κακοποιοί. 

82. Θ' ανακαλύψεις ότι, οι πιο 

φανατικοί στην έχθρα απ' τους ανθρώπους 

προς τους Πιστούς είναι οι Εοραίοι, 

και οι Ειδωλολάτρες, οι συνεταιρίζοντες 

τον ΑΛΛΑΧ. Ενώ θ' ανακαλύψεις ότι: οι 

πιο κοντά στην αγάπη προς τους Πιστούς, 

είναι αυτοί που είπαν ότι: "Είμαστε 

Χριστιανοί". Κι αυτό, γιατί μεταξύ τους 

υπάρχουν άνθρωποι αφοσιωμένοι στη 

μάθηση, καθώς και μοναχοί και δεν είναι 

υπερήφανοι. 

83. Και όταν ακούσουν το 

αποκαλυφθέν στον Απόστολο ολέπεις τα 

μάτια τους να δακρύζουν γιατί 

αναγνωρίζουν την αλήθεια. Λένε: "Κύριέ 

μας! πιστέψαμε και γράψε μας μαζί μ' 

όσους μαρτυρούν". 

84."Ποια αιτία θα μας κάνει να μην 

πιστεύουμε στον ΑΛΛΑΧ και στην 

αλήθεια που μας ήρθε και να επιθυμούμε 

να μας επιτρέψει ο Κύριός μας να 

εισέλθουμε με το λαό των ενάρετων;". 

85. Και τους aντάμειψε ο ΑΛΛΑΧ 
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γι' αυτά τα λόγια τους με κήπους, που 

κ(ηω τους κυλούν ποτάμια- και σ' αυτούς 

παραμένουν για πάντα. Και τέτοια είν' η 

αμοιο1Ί όσων αγαθοεργούν. 

86. Εκείνοι όμως που αρνήθηκαν την 
Πίστη και διέψευσαν τις Εντολές Μας, -
θα γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς της 

Κόλασης. 

87. Ω! Εσείς που πιστεύσατε! Μην 

απαγορεύετε τ' αγαθά που σας επέτρεψε 

ο ΑΛΛΑΧ και μη ξεπερνάτε τα όρια 

(του σωστού). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 

τους ciπληστους. 

88. Τρώτε απ' αυτci που σας προσέφερε 
ο ΑΛΛΑΧ, τα επιτρεπόμενα τα καλά. 

Ν α σέοεστε τον ΑΛΛ ΑΧ στον Οποίο 

εσείς πιστεύετε. 

89. Ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας ζητήσει 
τον λόγο για τους ασήμαντους όρκους 

σας, αλλά για όσους ορκιστήκατε σοοαρci, 

ο εξαγνισμός για τους σοοαρούς όρκους 

είναι: η διατροφή δέκα φτωχών κατά 

μέσον όρο διατροφής των οικογενειών σας, 

1l ο ρουχισμός τους ή η απελευθέρωση 

ενός σκλciοου. Αν αυτό είναι πciνω απ' 

τις δυνάμεις σας, τότε να νηστέψετε για 

τρεις μέρες. Αυτή η εξιλέωση για τους 

όρκους που πήρατε. Τηρείστε όμως τους 

όρκους σας. Έτσι φανερώνει ο ΑΛΛΑΧ 

τις Εντολές Του σε σας, μήπως και γίνετε 

ευγνώμονες. 

90. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα 

οινοπνευματιί1δη ποτci κι η χαρτοπαιξία, 

η αφιέρωση στ' αγ(Ίλματα (είδωλα) κι η 
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κλήρωση με οέλη, είναι σιχαμερα εργα 

του Σατανά, να τ' αποφεύγετε με 

απέχθεια, για να ελπίζετε στην επιτυχία. 

91. Το μόνο που θέλει ο Σατανάς είναι 
να εξάψει, τα πάθη και τα μίση ανάμεσά 

σας, με τα οινοπνευματώδη ποτά και 

την χαρτοπαιξία, και να σας εμποδίσει 

να θυμάστε τον ΑΛΛΑΧ, και την 

προσευχή. Μήπως εσείς δεν θα απέχετε 

λοιπόν; 

92. Υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ κι 

υπακούετε στον Απόστολο και προσέχετε. 

Αν παρανομήσετε, μάθετε ότι καθήκον 

του Αποστόλου Μας είναι να κηρύττει 

ξεκάθαρα (το Μήνυμα) 

93. ΔΕν πρόκειται να κατακριθούν όσοι 
πίστεψαν κι έκαναν καλό για όσα έφαγαν 

(στο παρελθόν), εφ' όσον έχουν 

προφυλάξει τον εαυτό τους απ' το πονηρό 

και πίστεψαν κι έκαναν το καλό κι έπειτα 

προφύλαξαν τον εαυτό τους (απ' το κακό) 

κι επίστεψαν κι έπειτα πάλι προφύλαξαν 

τον εαυτό τους (απ' το κακό) κι έκαναν 

το καλό. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ αγαπά τους 

αγαθοεργούς. 

94. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Ο 

ΑΛΛΑΧ θα σας δοκιμάσει, κατά κάποιο 

τρόπο κάνοντας να περάσει (κάτι το 

θήραμα)δίπλα από σας που μπορείτε να 

το πιάσετε με τα χέρια σας και με τις 

λόγχες σας το θήραμα, για να μάθει ποιος 

Τον φοοάται χωρίς να Τον δει. Όποιος 

τότε παραοιάσει μετά απ' αυτό, τα όρια 

θα τύχει μιας φοοερής τιμωρίας. 
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95. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μην 

σκοτώνεται το θήραμα, ενώ ορίσκεστε στ' 

απαράοατα Μέρη, ή σε περίπτωση του 

μεγάλου ή του μικρού προσκυνήματος. 

Κι αν κανείς από σας σκοτώσει σκόπιμα 

το θήραμα, τότε το αντιστάθμισμα θα 

είναι να φέρει στην Κι.Ίαμπα ένα ζώο, 

ένα κατοικίδιο ζώο, ανάλογο μ' αυτό που 

σκότωσε κι αυτό θα το υποδείξουν δύο 

δίκαιοι από σας, η μια αποζημίωση, (μια 

τροφή ενός φτωχού) ή το αντιστάθμισμα 

της σε νηστείες, για να γευθεί την τιμωρία 

της πράξης του. Ο ΑΛΛΑΧ συγχώρεσε 

ό,τι πριν έγινε. ·οποιος όμως επαναλάοει 

τούτο, τότε ο ΑΛΛΑΧ θα τον εκδικηθεί 

και ο ΑΛΛΑΧ είναι Δυνατός και Κύριος 

της aντεκδίκησης. 

96. Σας επιτρέπει το ψάρεμα στο νερό 
κι η χρήση του για τροφή, - για το καλό 

το δικό σας κι όσων ταξιδεύουν. Σας 

απαγορεύθηκε όμως το κυνήγι στη στεριά, 

- όσο ορίσκεσθε σ' απαράοατα Μέρη ή 

σε περίπτωση μεγάλου ή μικρού 

προσκυνήματος. Και να σέοεστε τον 

ΑΛΛΑΧ που σ' Αυτόν θα ξαναγυρίσετε. 

97. Ο ΑΛΛΑΧ διόρισε την Κι.Ίαμπα, 
το απαριΞ<οατο Σπιτι για καταφύγιο των 

ανθρώπων. Επίσης το απαράοατο Μήνα 

και τα ζώα των θυσιών καθώς και τα 

σημεία τους. Για να μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει όλα όσα είναι στους ουρανούς 

και στη γη. Γιατί - πράγματι - ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντογνώστης. 

98. Μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ τιμωρεί 

αυστηρά και ότι είναι Πολυεπιεικής. 
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99. Το καθήκον του Αποστόλου δεν 
είναι παρά να κηρύττει (το Μήνυμα). Κι 

ο ΑΛΛΑΧ ξέρει όλα όσα φανερώνετε 

και κρύοετε. 

100. Λέγε: "Δεν είναι ίσα τα κακά και 
τα καλά πράγματα, ακόμη κι όταν σας 

θαμπώσει η αφθονία του κακού. Γι' αυτό 

να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ. Ω! Εσείς που 

καταλαοαίνετε, ούτως ώστε να ελπίζετε 

στην επιτυχία". 

101. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μη 

ρωτάτε για πράγματα που μπορεί, αφού 

σας τα εξήγησαν τέλεια, να σας 

μπερδέψουν πιο πολύ. Αντίθετα όμως, αν 

ρωτήσετε γι' αυτά κατά την αποκάλυψη 

του Κορανίου, θα σας γίνουν αντιληπτά. 

Ο ΑΛΛΑΧ έχει συγχωρέσει γι' αυτά γιατί 

είναι Πολυεπιεικ1Ίς, Μακρόθυμος. 

102. Κι άλλος λαός πριν από σας 

έκαναν τέτοιες ερωτήσεις κι έπειτα γι' 

αυτό το λόγο έγιναν άπιστοι. 

103. Δεν ήταν ο ΑΛΛΑΧ που εθέσπισε 
τέτοιες προκαταλήψεις σαν κι αυτές: της 

με σχισμένο τ' αυτί θηλυκής καμήλας 

(Μπαχίρα), ή της θηλυκής καμήλας 

(Σά·ι·μπε)που αφέθηκε να οόσκει ελεύθερα 

(λόγω τάματος), ή της προσφοράς 

ομοιώματος για θυσίες σε περιπτώσεις 

γεννήσεως διδύμων ζιίJων ( ωασσίλα), ή 

της των αρσενιιcων ιcαμ 1ΊΙ.ων, που 

γέννησαν δέκα φορές και που 

απελευθερώθηκαν απ' το έργο τους (λόγω 

τciματος), (χαμ). Αλλ' οι ολάσφημοι είναι 

αυτοί που επινοούν ψέματα για τον 

ΑΛΛΑΧ, κι οι περισσότεροι απ' αυτούς 
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στερούνται φρονιμάδας. 

104. Κι όταν τους λένε: "Ελάτε σε 

όσα αποκάλυψε ο ΑΛΛΑΧ χι ελάτε στον 

Απόστολο", αυτοί απαντούν: Μας είν' 

αρκετό ό,τι ορήκαμε απ' τους πατεράδες 

μας ν' ακολουθούμε". Μήπως κι ακόμα 

αν οι πατεράδες τους απέφυγαν τη 

μάθηση και την καθοδήγηση; 

105. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Φυλάξτε 
τον εαυτό σας: Αν ακολουθείτε τη (σωστή) 

καθοδήγηση, δεν πρόκειται να πάθετε 

τίποτε από τους παραστρατημένους. 

Προορισμός όλων σας είν' ο ΑΛΛΑΧ. 

Αυτός θα σας δείξει την αλήθεια για 

όλα όσα κάνατε. 

106. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Όταν 
κοντεύετε να πεθάνετε και πρόκειται να 

κάνετε τη διαθήκη σας, (πιχρτε) για 

μάρτυρες - απ' τους συγγενείς σας - δύο 

δίκαιους, κι αν σας συναντήσει ο Θάνατος 

καθιίJς ταξιδεύετε, τότε πάρτε δύο ξένους. 

Αν αμφιοάλλετε γι' αυτούς τότε, αφού 

προσευχηθείτε, να τους δεσμεύσετε με τον 

ΑΛΛΑΧ, με τον ακόλουθο όρκο: "Δεν 

aποζητούμε από την μαρτυρία μας αυτή, 

οποιαδήποτε εγκόσμια αγαθc1, ακόμα και 

στην περίπτωση που ο (ευεργετσύμενος) 

θα είναι στενός μας συγγεν11ς. Και δεν θ' 

aποκρύψουμε την μαρτυρία μας αυτή (που 

κάναμε) μπροσηχ στον ΑΛΛΑΧ. Αν όμως 

το Κ(iνουμε τότε αλίμονο, το κρίμα να 

πέσει πιχνω μας!". 

107. Κι όταν ποτέ μαθευτεί, όταν αυτοί 
οι δύο κρίθηκαν ένοχοι (ψευδορκίας), τότε 

αντικαταστείστε τους με δύο άλλους -
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άλλους από τους συγγενείς του πεθαμένου 

- κι ορκίστε τους στο ΑΛΛΑΧ με: 

"Βεοαιώνουμε ότι η μαρτυρία μας αυτή 

είναι πιο αληθινή απ' εκείνη των άλλων 

δύο, κι ότι δεν θα την καταπατάμε. Αν 

όμως γίνηκε, τότε αλίμονο, ας 

συμπεριληφθούμε με τους παράνομους". 

108. Το ιδανικότερο είναι: Να δώσουμε 
τη μαρτυρία στις πραγματικές της 

διαστάσεις αλλιώς, ας φοοηθούν μήπως 

ληφθεί άλλος όρκος πάνω στο δικό τους, 

και να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ και ν' ακούτε 

(τις συμοουλές Του). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο λαό. 

109. Κοίτα, μια μέρα ο ΑΛΛΑΧ 

συγκεντρώνει όλους τους Αποστόλους και 

ρωτά: 'Τι ανταπόκριση ορήκατε (απ' τους 

ανθρώπους στη διδασκαλία σας)" Κι αυτοί 

είπαν: "ΔΕν ξέρουμε Σύ είσαι Αυτός που 

γνωρίζεις όλα όσα είναι κρυφά". 

110. Τότε είπε ο ΑΛΛΑΧ: "Ω! Ιησού, 
γιε της Μαριάμ! Θυμήσου την χάρη Μου 

σε σένα και στη μητέρα σου. Κοίτα! σ' 

ενίσχυσα με τ' Άγιο Πνεύμα, για να 

μπορέσεις να μιλήσεις στους ανθρώπους, 

και την παιδική ηλικία και κατά την 

ωριμότητα. Κοίτα! σου έμαθα το Βιολίο 

και τη Σοφία, και το Νόμο και το 

Ευαγγέλιο, κι ακόμη έφτιαξες - με την 

άδειά Μου - από πηλό τη μορφή ενός 

πουλιού, που μ' ένα φύσημα σου, έγινε 

με την άδειά Μου - ένα πουλί, και 

γιάτρεψες - με την άδειά Μου - τους εκ 

γενετής τυφλούς καθώς και τους λεπρούς, 

κι ανάστησες - με την άδειά Μου - τους 

νεκρούς. Και κοίτα! εμπόδισα τα Παιδιά 
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του Ισραήλ να σε ολάψουν, όταν τους 

παρουσίασες τα θαύματα, οι άπιστοι όμως 

όπως ήταν ανάμεσά τους, είπαν: "Αυτά 

δεν είναι παρά φανερή μαγεία". 

111. "Και κοίτα! ενέπνευσα τους 

Μαθητές να έχουν πίστη σε Μένα και 

στον Απόστολό Μου_, είπαν: "Πστεύσαμε 

και να είσαι μάρτυράς μας, ότι είμαστε 

μουσουλμάνοι - υποταγμένοι δηλ. στον 

ΑΛΛΑΧ". 

112. Κι είπαν οι Μαθητές "Ω! Ιησού 
γιε της Μαριάμ! Μήπως μπορεί ο Κύριός 

σου, να μας στείλει απ' τον ουρανό, ένα 

στρωμένο (με φαγώσιμα) Τραπέζι;" Είπεν 

(ο Ιησούς): "Φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ, αν 

είστε πιστοί". 

113. Είπαν: 'Το μονο που επιθυμούν 
είναι να φάμε απ αυτό και να 

ικανοποιηθούν οι καρδιές μας και να 

διαπιστώσουμε ότι πράγματι μας λες την 

αλήθεια και να είμαστε απ' τους μάρτυρες 

στο θαύμα αυτό". 

114. Είπεν ο Ιησούς ο γιος της 

Μαριάμ: ''Ω' Θεέ, Κύριέ μας1 Στείλε μας 

απ' τον ουρανό, ένα Τραπέζι στρωμένο 

(με είδη διατροφής), κι ας γίνει - για το 

πρώτο και το τελευταίο, από μας - μια 

ιεροτελεστία για μας και μια υπόδειξη 

από Σένα. Και φρόντιζε για τη συντήρησή 

μας, Εσύ είσαι ο καλύτερος Υποστηρικτής 

(για τις ανάγκες μας)". 

115. Είπεν ο ΑΛΛΑΧ: "Θα σας στείλω 
κάτω σε σας. Αν όμως κανείς από σας, 

μετά απ' αυτό δυσπιστήσει, τότε θα τον 
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οασανίσω με τέτοια οάσανα όπως δεν 

έχω οασανίσει ποτέ κανέναν σ' όλο τον 

κόσμο. 

116. Και πρόσεξε, όταν ο ΑΛΛΑΧ 
θα πει:'Ώ! Ιησού, γιε της Μαριάμ! μήπως 

είπες στους ανθρώπους: "Λατρεύετε εμένα 

και την μητέρα μου σαν Θεούς εκτός απ' 

τον ΑΛΛΑΧ;" "Δόξα σε Σένα! είπε ο 

Ιησούς "ποτέ δεν θα έλεγα ό,τι δεν είχα 

δικαίωμα (να πω). Κι αν είπα τέτοιο 

πράγμα, Εσύ θα το γνωρίζεις αμέσως. 

Γιατί ξέρεις τι κρύοει η καρδιά μου, ενώ 

εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει στη δική Σου. 

Γιατί Εσύ είσαι ο Γνώστης όλων, όσα 

είναι κρυμμένα. 

117. "Ποτέ δεν τους είπα τίποτε 

παραπάνω από όσα με διέταξες να πω: 

"Να λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριό 

μου και τον Κύριό σας", κι ήμουν 

μάρτυρας γι' αυτούς εφ' όσον ορισκόμουν 

κοντά τους. Όταν όμως συμπλήρωσα την 

διαμονή μου στη ζω1Ί, Εσύ τότε ήσουν 

πια ο Φύλακάς τους κι Εσύ είσαι ο 

Αυτόπτης μάρτυρας για όλα τα πράγματα. 

118. "Αν τους οασανίσεις, είναι 

υπηρέτες Σου, κι αν τους συγχωρέσεις, 

Εσύ Είσαι ο Παντοδύναμος, ο Σοφός". 

119. Είπεν ο ΑΛΛΑΧ: "Αυτή είναι η 
μέρα, που οι φιλαλήθεις θα aνταμειφθούν 

για τις αλήθειες τους. Θα είναι δικοί τους 

οι Παράδεισοι, με τα ποτάμια που κυλούν 

από κάτω τους, κι η παντοτινή τους 

κατοικία". Ο ΑΛΛΑΧ ευχαριστήθηκε απ' 

αυτούς και αυτοί απ' τον ΑΛΛΑΧ. Αυτή 

είναι η σπουδαία Νίκη (η εκπλήρωση όλων 

ο oJ.HJ.' ο JJ""' 
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των πόθων). 

120. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριαρχία 
στους ουρανούς και στη γη κι σ' όλα όσα 

είναι ανάμεσά τους. Κι είναι Αυτός ο 

Παντοδύναμος. 

(6) Σούρα ε λ-Εν' άμ 

(Τα Ζωντανά - Τα Κοπάδια) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμον~ του Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξα στον ΑΛΛΑΧ, που 

δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, κι 

έφτιαξε τα σκοτάδια και το φως. Οι 

ciπιστοι όμως ισοδυναμούν άλλους με τον 

Κύριό τους. 

2. Αυτός είναι που σας δημιούργησε 
από λάσπη και μετά θέσπισε ένα χρόνο. 

Και σ' Αυτόν υπάρχει ένας άλλος 

προκαθορισμένος χρόνος (για την ημέρα 

της Κρίσεως). Και εσείς ακόμα 

αμφιοάλλετε! 

3. Κι αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ που τον 
λατρεύουν όλα (τα όντα) στους ουρανούς 

και στη γη. Γνωρίζει q,τι κρύοετε κι ό,τι 

φανερώνετε και γνωρίζει τα όσα κερδίζετε 

με τις πράξεις. 

4. Δεν τους ήλθε κανένα Άγιο 

(Σύμοολο) απ' τα Αγιάτ (Σύμοολα) του 

Κυρίου τους χωρίς να το αρνούνται. 

5. Και τώρα ακόμη διέψευσαν την 

αλήθεια, όταν τους ήλθε, γι' αυτό θα 

διαπιστώσουμε την τιμωρία γι' αυτά που 
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κορο"ίδεύουν. 

6. Μήπως δεν είδαν πόσους 

καταστρέψαμε πριν απ αυτούς; -
Ολόκληρες γενιές είχαμε ισχυροποιήσει 

στη γη, με τόση δύναμη όση δεν έχουμε 

δώσει ο' εσάς - για τις οποίες ρίχναμε 

απ' τον ουρανό άφθQνη ορσχή, και κάναμε 

τους ποταμούς να κυλούν κάτω τους49 : 

Έπε ι τα τους καταστρέψαμε όμως για τα 

αμαρτήματά τους και δημιουργήσαμε μετά 

απ' αυτούς άλλες γενιές (στη θέση τους). 

7. Κι αν ακόμα στέλναμε κάτω ένα 

γραμμένο οιολίο πάνω σε χαρτί για να 

μπορούν να το αγγίζουν με τα χέρια τους, 

θα ήταν σίγουρα ότι θα έλεγαν όσοι 

αρνήθηκαν την Πίστη: "Αυτό δεν είναι 

τίποτ' άλλο παρά φανερή μαγεία!". 

8. Κι είπαν: "τουλάχιστο να κατέοει σ' 
αυτόν ένας άγγεΆος" Κι αν ακόμα στέλναμε 

κάτω έναν άγγελο, τότε η κατάσταση θα 

εξεκαθαρίζετο αμέσως, και δεν θα τους 

παρεχόταν πια καμιά αναοολή (της 

τιμωρίας). 

9. Κι αν τον είχαμε φτιάξει άγγελο, 
θα τον στέλναμε με τη μορφή ανθρώπου, 

και στα σίγουρα θα προκαλούσαμε 

σύγχυση πάνω σε κάτι για το οποίο είναι 

ήδη μπερδεμένοι. 

10. Και πριν από σένα χλευάστηκαν 
(πολλοί) Απόστολοι. Οι χλευαστές τους 

όμως καταστράφηκαν εξ αιτίας αυτού 

που κορόιδευαν. 

11. Λέγε: "Διατρέξατε τη γη, κι 
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έπειτα δείτε ποια ήταν η τιμωρία εκείνων 

που διέψευσαν την Αλήθεια". 

12. Λέγε: "Σε ποιον ανήκουν όλα όσα 
ορίσκονται στους ουρανούς και στη γη;". 

Απάντησε: "Στον ΑΛΛΑΧ! Διόρισε για 

τον ευατό Του (το νόμο) της 

Ευσπλαχνίας". "Σίγουρα θα σας 

συγκεντρώσει όλους κατά την ημέρα της 

Κρίσεως, που γι' αυτή δεν υπάρχει καμιά 

αμφιοολία. Αυτοί, που έχασαν τον εαυτό 

τους αρνούνται την πίστη". 

13. "Σ' Αυτόν ανήκουν όλα όσα 

ορίσκονται στη νύχτα και στη ημέρα. Κι 

Αυτός είναι ο Μόνος που ακουει και 

γνωρίζει το πάντα". 

14. Πες: "Μήπως πρέπει να πάρω για 
προστάτη μου άλλον, εκτός απ' τον 

ΑΛΛΑΧ τον δημιουργό των ουρανών και 

της γης; Αυτός που τρέφει τους άλλους 

και ο ίδιος δεν τρέφεται απ' άλλο". Πες: 

"Έχω διαταχθεί να είμαι ο πρώτος 

Μουσουλμάνος". Να μην είσαι μ' αυτούς 

που συνεταιριάζουν άλλους με τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

15. Πες: "Αν παρακούσω τον Κύριό 
μου, Εγώ (πολύ) φοοούμαι την τιμωρία 

της Μεγάλης Ημέρας". 

16. Την ημέρα αυτή, αν κανείς δεν 
τιμωρηθεί, τούτο οφείλεται στο έλεος του 

ΑΛΛΑΧ κι αυτή είναι η φανερή Νίκη". 

17. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ σου επιφέρει 

καμιά ολάοη, κανείς δεν θα μπορέσει να 

την απομακρύνει, παρά μονάχα Αυτός. 
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Κι αν σου επιφέρει κάτι καλό, τούτο 

γίνεται γιατί Αυτός είναι Παντοδύναμος. 

18. Κι Αυτός είναι ο Κυρίαρχος πάντων 
των λατρών Του κι Αυτός είναι ο Σοφός, 

ο Παντογνώστης. 

19. Πες: "Ποιο πράγμα έχει 

μεγαλύτερη μαρτυρία;". Απcί.ντησε: ''Ο 

ΑΛΛΑΧ ειν' ο μάρτυρας ανάμεσα σε μένα 

και σε σας, και μου ενέπνευσε το Κοράνιο, 

τούτο, να προειδοποιήσω - μ' αυτό εσάς 

καθώς και όλους που το γνωρίζουν. 

Μήπως ομολογείτε ότι υπάρχουν άλλοι 

θεοί Μαζί με τον ΑΛΛΑΧ;". Πες: 'Άλλά 

στ' αλήθεια, είναι Ένας ο ΑΛΛΑΧ και 

είμαι αθώος απ' όμ συνεταιρίζεται μ' 

Αυτόν". 

20. Εκείνοι στους οποίους δώσαμε το 
οιολίο το γνωρίζουν (τον Μουχάμμεντ), 

όπως γνωρίζουν τα παιδιά τους. "Οσοι 

έχασαν τον εαυτό τους (με την άρνηση 

του μηνύματός του), αυτοί δεν πιστεύουν. 

21. Δεν υπάρχει πιο άδικος απ' εκείνο 

που επινοεί ψέμα για τον ΑΛΛΑΧ ή 

που διαψεύδει τα Αγιάτ (σύμοολά) Του. 

Ποτέ όμως δεν πετυχαίνουν οι άδικοι. 

22. Την Ημέρα εκείνη όταν τους 

μαζέψουμε όλους μαζί, έπειτα θα πούμε 

σ' αυτούς, που αποδίδουν συνεταίρους 

(σ' Εμάς): "Πού είναι οι συνέταιροί σας 

που επινοήσατε;" 

23. Έπειτα δεν θα υπάρχει πια γι' 

αυτούς cΊλλη υπεκφυγή παρά μόνο να 

πουν: "Μα τον ΑΛΛΑΧ, Κύριόν μας δεν 
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ήμασταν αυτοί που συνεταιρίζανε θεούς 

με τον ΑΛΛΑΧ." 

24. Κοίταξε πώς είπαν ψέματα στον 
ίδιο τον εαυτό τους! Και λησμόνησαν τα 

ψέματα που επινόησαν (σχετικά με τη 

θεότητα της ειδωλολατρίας). 

25. Κι ανάμεσά τους υπάρχουν μερικοί 
που σ' ακούν. Κι όμως, ρίξαμε πέπλα 

στ ι ς καρδιές τους για να μ η το 

καταλαοαίνουν, και κουφαμάρα στ' αυτιά 

τους, ακόμα κι αν δουν το καθένα απ' 

τα Σημεία, δεν θα το πιστέψουν, ακόμη 

και όταν έρθουν κοντά σου, για να 

φιλονικήσουν μαζί σου, οι Άπιστοι λένε: 

"Αυτά δεν είναι τίποτα παρά παραμύθια 

των προγόνων". 

26. Άλλους κρατούν μακριά απ' Αυτό, 
και τον εαυτό τους απομακρύνουν απ' 

Αυτό (το Κοράνιο). Κι όμως το μόνο που 

κάνουν είναι ν' αυτοκαταστρέφουν κι αυτό 

δεν το αισθάνονται. 

27. Αν τους ολέπεις όταν 

αντιμετωπίσουν τη Φωτιά! Θα πουν: 

"Μακάρι να ξαναγυρίσουμε πίσω (στη 

ζωή) δεν θα διαψεύδαμε τα σημεία του 

Κυρίου μας και θα γινόμαστε εκ των 

πιστών". 

28. Βέοαια, αποκαλύφθηκε στα μάτια 
τους αυτό που προηγουμένως έκρυοαν 

(αρνήθηκαν). Κι Αν ακόμη ξαναγύριζαν, 

θα ξανακυλούσαν πάλι στα απαγορευμένα 

πρrtγματα, γιατί στην αλήθεια αυτοί είναι 

ψεύτες. 

~,...]...-,;..-.-,) // :;_,,..,. ... ,_, .. ). ... ...... ,...,. 
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29. Και είπαν. "Δεν υπάρχει άλλη ζωή 
παρά μονάχα η ζωή μας στον κόσμο, και 

ποτέ δεν θ' αναστηθούμε ξανά". 

30. Κι αν τους έολεπες κρατούμενους 
σαν θα αντιμετωπίσουν (για τιμωρία από) 

τον Κύριό τους! θα πει ο ΑΛΛΑΧ: "Δεν 

είναι αυτή η αλήθεια;" θα πουν: "Μάλιστα, 

μα τον Κύριό μας!'~ Θα πει: "δοκιμάστε 
τότε το οασανισμό, γιατί είχατε αρνηθεί 

την πίστη". 

31. Χαμένοι είναι πράγματι, αυτοί που 
υποστηρίζουν πως είναι ψέμα το ότι, θα 

συναντηθούν με τον ΑΛΛΑΧ (την ημέρα 

της Ανάστασης) ακόμα κι όταν ξαφνικά, 

θα φθάσει η ώρα τους, θα πουν: "Αλίμονο 

σε μας για ό7τι παραμελήσαμε στη ζωή 
μας (κι έτσι χάσαμε τη Μέλλουσα Ζωή)". 

Κι όμως αυτοί σηκώνουν τα αμαρτήματά 

τους, στις πλάτες τους. Τι άθλια φορτία 

που σηκώνουν ! 

32. Η απασχόληση με τη κοσμική ζωή 
δεν είναι παρά παίξιμο και σε μάτη! Η 

δε απασχόληση για τη Μέλλουσα Ζωή 

είναι, για τους ευσεοείς καλύτερα. Δεν το 

καταλάοατε λοιπόν; 

33. Βεοαίως γνωρίζουμε ότι σε πονά 
αυτό που λένε γιατί αυτοί δεν σε 

διαψεύδουν, ενώ οι άπιστοι (από φθόνο) 

αρνούνται τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ. 

34. Και πριν από εσένα διαψεύστηκαν 
άλλοι απόστολοι και υπέμειναν τις 

διαψεύσεις και τις εχθροπραξίες, μέχρις 

ότου τους έφτασε η οοήθειά Μας. Κανείς 

δεν μπορεί να μεταοάλλει τα λόγια του 

'~::"iί(./ /:Ί1J/'~~ -- :ί;:i~-)'~,,/~-1/ 
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ΑΛΛΑΧ. Σου έχουν κιόλας έρθει κάτι 

νέα για τους aποστόλους αυτούς. 

35. Κι αν σου έγινε τόσο πονηρός ο 
aποτροπιασμός τους ακόμη κι αν 

μπορούσες να φτιάξεις μια υπόγεια 

περασιά μέσα στη γη, ή μια σκάλα στους 
ουρανούς για να τους φέρεις σε ένα 

Σημείο. Αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

συγκέντρωνε στο σωστό δρόμο, γι' αυτό 

ας μην είσαι λοιπόν από εκείνους που 

αγνοούν. 

36. Βεοαίως σ' υπακουν όσοι σ' 

ακούν και εννοούν, ενώ τους νεκρούς 

(τους άπιστους) ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

αναστήσει κι έπειτα σ' Αυτόν θα 

ξαναφερθούν. 

37. Και είπαν: "Ας στελνόταν ένα 

θαύμα κάτω σ' Αυτόν (τον Μουχάμμεντ) 

απ' τον Κύριό του. Απάντησε: "Ο ΑΛΛΑΧ 

- οέοαια- έχει τη δύναμη να στείλει κάτω 

ένα θαύμα, κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αυτούς δεν καταλαοαίνουν. 

38. Και δεν υπάρχει ούτ' ένα ζώο (που 
περπατά) στη γη, ούτε ένα πουλί που 

πετά με τα φτερά του, που να μην 

αποτελεί μέλρς κοινότητας όπως και εσείς. 

τίποτε δεν παραλείψαμε στο Βιολίο, και 

τα πάντα θα συναθροιστούν μπροστά στον 

Κύριό τους. 

39. Κι εκείνοι που διάψευσαν τα Σημεία 
μας είναι κουφοί και οουοοί, - ουθισμένοι 

μέσα στο σκοτάδι, κι έτσι ο ΑΛΛΑΧ 

όποιον θέλει θ' αφήσει να παραπλανιέται, 

και θα φέρει όποιον θέλει στον Ίσιο 

' .... - .. ,.,.- ,,.c -:: ,, .. // ,..,, ... ,). "'"'I>'"'"' 
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Δρόμο. 

40. Λέγε: "Να μου πείτε, όταν σας Ρi1~Ι~ι;~~1~~~;)~ 
έρχεται η τιμωρία του ΑΛΛΑΧ ή όταν φ" / ·~r , ~ 0/ -•n-'"fJ', /, 

· · • .j~ι---~~.:.ι.Ι_.:.ι-'...:; ~lhJ' •. ~~~~ σας ερχεται η Ώρα, μηπως θα επικαλεσετε -- . τ -

(για οοηθό) κανένα άλλο απ' τον ΑΛΛΑΧ 

αν είστε ειλικρινείς; 

41. Βέοαια, -Αυτόν θα επικαλεισθείτε, 
κι αν θέλει θα σας απαλλάξει από ό,τι 

προκάλεσε την επίκλησή σας σ' Αυτόν. 

Και θα ξεχνούσατε (και τα είδωλα) που 

συνεταιριάζατε μ' Αυτόν. 

42. Και πριν από σένα, στείλαμε 

(aποστόλους) σε πολλά έθνη, και τα 

πικράναμε με οάσανα κι αναποδιές, 

μήπως και μάθουν πώς να ικετεύουν τον 

ΑΛΛΑΧ. 

43. Αν μας ικέτευαν όταν τους ήρθε 
το Βάσανό Μας που τους στείλαμε, αλλ' 

αντίθετα οι καρδιές τους σκληρύνθηκαν 

και ο σατανάς τους έκανε να ολέπουν 

γοητευτικά (τα αμαρτωλά) καμώματrχ 
τους. 

44. Κι όταν άφησαν την προειδοποίηση 
που πήραν, τους ανοίξαμε τις πόρτες για 

όλα τα (καλά) πράγματα, και όταν 

χάρηκαν μ' αυτά που πήραν, τότε τους 

στείλαμε την τιμωρία μας ξαφνικά και 

να! αυτοί τώρα ουθισμένοι στην απόγνωση! 

45. Αποκόπηκαν κι οι τελευταίοι απ' 
το λαό εκείνο που αδίκησε. Δόξα στον 

ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο του Σύμπαντος 

46. Λέγε: "να μου πείτε εάν ο ΑΛΛΑΧ 

~J'ctf;~~JI~;ii~Ι;~ 
Φ~Πy~ 
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έπαιρνε την ακοή σας και την όρασή 
σας, και σφράγιζε τις καρδιές σας, ποιος 

- άλλος θεός έκτος απ' τον ΑΛΛΑΧ - θα 
μπορούσε εκ νέου να σας το 

αποκαταστήσει;" Κοίταξε πώς 

επιλαμοάνομαι, με διάφορους τρόπους, τα 

σημεία και όμως αυτοί ακόμη τις 

αποδοκιμάζουν. 

47. Λέγε: " Να μου πείτε, εάν, η 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ, σας ερχόταν, 

ξαφνικά (την νύχτα) ή ολοφάνερα (την 

ημέρα) ποιοι άλλοι θα καταστρέφονταν, 

έκτος απ' τους άδικους; 

48. Και δεν στέλνουμε τους 

αποσταλμένους παρά μόνο να δώσουν 

καλές ειδήσεις, και να προειδοποιήσουν. 

Όποιοι λοιπόν πίστεψαν και οελτιώθηκαν, 

- δεν έπρεπε ούτε να φοοούνται ούτε να 

λυπηθούν. 

49. Και όσοι διαψεύδουν τα Σημεία 
Μας, θα τους αγγίξει η τιμωρία, λόγω 

της ανυπακοής τους. 

50. Πες: "Δεν σου λέω πως κατέχω 

τους θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ, ούτε πως 

ξέρω το άγνωστο, ούτε σας λέω πως είμαι 

άγγελος. Δεν ακολουθώ παρά μόνο ό,τι 

μου εμπνέεται".Πες: "Μήπως εξομοιώνεται 

ο τυφλός μ' αυτόν που ολέπει;" Δεν το 

σκεφτήκατε λοιπόν; 

51. Και προειδοποίησε μ αυτό, κι 

αυτούς που φοοούνται, ό,τι θα μαζευτούν 

(για Δίκη) μπροστά στον Κύριό τους: Δεν 

θα έχουν άλλο προστάτη ή μεσολαοητή 

έκτος απ' Αυτόν, ίσως συνέλθουν. 

γ c.}.-1 
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52. Και μη διώχνεις εκείνους που 

επικαλούνται ( αφιερώνοντας τον εαυτό 
τους), πρωί και οράδυ στον Κύριό τους, 

τον ΑΑΛΑΧ εκλιπαρώντας να δουν το 
πρόσωπό Του. ΔΕν θα αμείοεσαι γι' ό,τι 

κάνουν ούτε αυτοί αμείοονται γι' ό,τι 

κάνεις, γι' αυτό θα ήσουν (ένας) απ' τους 

άδικους αν τους διώχνεις. 

53. Κι έχουμε δοκιμάσει, μερικούς απ' 
αυτούς, με άλλους, ώστε να πουν: "Αυτοί 

είναι λοιπόν, που προτίμησε ο ΑΛΛΑΧ, 

πάνω από μας;" Μήπως ο ΑΛΛΑΧ δεν 

ξέρει καλύτερα ποιοι είναι οι ευγνώμονες; 

54. Κι όταν έρχονται σε σένα αυτοί 
που πιστεύουν στα Σύμοολά Μας, πες: 
"Ειρήνη να είναι πάνω σας, ο ΑΛΛΑΧ, 

ο Κύριός σας υποχρέωσε στον Εαυτό Του 
τον Οίκτο (ως χάρη Του): Δηλ. αν κανείς 

από σας αμαρτήσει aστόχαστα κι έπειτα 

μετανιώσει, κι επανορθώσει (τη 

συμπεριφορά του), τότε να! Αυτός ειναι 

Πολυέλεος, Πολυεύσπλαχνος. 

55. Ετσι λεπτομερειακά επεξηγούμε τα 
Σύμοολα για να φανερωθεί ο δρόμος των 

αμαρτωλών. 

56. Πες: "Μου απαγορεύθηκε να 

λατρεύω αυτούς που εσείς επικαλείσθε 

σαν θεούς εκτός από τον ΑΛΛΑΧ". Πες: 

"Δεν θ' ακολουθήσω τις μάταιες επιθυμίες 

σας: γιατί, τότε θα παραστρατούσα και 

δεν θα ήμουνα πια από τους 

καθοδηγημένους". 

57. Πες: "Είμαι οεοαίως (κάτοχος) 
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φανερού τεκμηρίου του Κυρίου μου (του 

ΑΛΛΑΧ) σε μια καθαρή Εντολή εσείς 

όμως Τον διαψεύσατε. Δεν έχω να 

πραγματοποιήσω αυτό που σύντομα θέλει 

να γίνει, γιατί η απόφαση ανήκει μόνο 

στον ΑΛΛΑΧ. Δικάζει με δικαιοσύνη κι 

Εκείνος είναι ο καλύτερος Διαιτητής". 

58. Πες: ''Αν έχω να πραγματοποιήσω 
αυτό που σύντομα θέλετε να γίνει τότε 

το πράγμα θα έχει ξεκαθαριστεί αμέσως 

μεταξύ μας. Και ο ΑΛΛΑΧ όμως ξέρει 

καλύτερα τους άδικους". 

59. Κι έχει τα κλειδιά του Αόρατου, 
που Αυτός μονάχα γνωρίζει. Γνωρίζει ό,τι 
υπάρχει στη γη και στη θάλασσα, κι ούτ' 

ένα φύλλο δεν θα πέσει χωρίς να το ξέρει, 

και δεν υπάρχει ούτ' ένα σπόρο στο 

σκοτάδι (ή στα οάθη) της γης κι ούτε 

κάτι τι το φρέσκο ή το ξερό (πράσινο ή 

μαραμένο), που να μην είναι τελείως 

γνωστό στον ΑΛΛΑΧ στο ξεκάθαρο 

Βιολίο. 

60. Κι Αυτός είναι που σας aποκοιμίζει 
τη νύχτα και ξέρει όλα όσα κάνετε την 

ήμερα: Έπειτα σας ξυπνά την ημέρα για 

να εκπληρωθεί έτσι το προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα της ζωής και σ' Αυτόν 

θα ξαναγυρίσετε στο τέλος. Και τότε θα 

σας δείξει την αλήθεια για όλα όσα 

κάνατε. 

61. Κι Αυτός είναι ο Κυρίαρχος πάνω 
από τους δούλους Του και στέλνει 

αγγέλους φύλακες (που λογαριάζουν τις 

πράξεις σας) κι όταν ο θάνατος έρχεται 

σε κάποιον από εσάς, οι άγγελοί Μας θα 
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πάρουν την ψυχή του, και αυτοί ποτε 

δεν παραμελούν το καθήκον τους. 

62. Έπειτα όλοι οι νεκροί θα 

ξαναφερθούν στον ΑΛΛΑΧ που είναι ο 

αληθινός προστάτης τους. Βεοαίως έχει 

την Κυριαρχία. Είναι ο πιο γρήγορος 

Λογιστής. 

63. Πες: "Ποιος είναι που θα σας σώσει 
απ' τις καταστροφές της γης και της 

θάλασσας, όταν φανερά ή κρυφά λέτε: 

Τον επικαλείσθε με ταπεινοφροσύνη και 

κρυφά "Αν μονάχα μας σώσεις απ' τους 

κινδύνους αυτούς, (υποσχόμαστε ότι) θα 

δείχναμε πραγματικά την ευγνωμοσύνη 

μας ... ". 

64. Πες: Ο ΑΛΛΑΧ είν' Αυτός που 

σας σώζει απ' αυτές τις καταστροφές 

καθώς κι απ' όλους τους κινδύνους. Και 

ακόμα εσείς συνεταιρίζεται άλλους με τον 

ΑΛΛΑΧ στην λατρεία. 

65. Πες: "Έχει τη δύναμη να στείλει 

σε σας οάσανα από πάνω σας κι από 

κάτω απ' τα πόδια σας, ή να σας σκεπάσει 

με σύγχυση σε διαμάχη διχόνοιας, δίνοντάς 
σας έτσι μια γεύση αμοιοαίας 

aντεκδίκησης του ενός για τον άλλον. 

"Βλέπε, με πόσους διαφορετικούς 

( συμοολισμούς) επεξηγούμε τα Σημεία 

Μας, για να μπορέσουν να τις 

καταλάοουν. 

66. Και ο λαός σου Τον διάψευσε 

παρ' όλο που είναι η Αλήθεια. Πες: "Δεν 

είμ' εγώ ο υπεύθυνος για σας". 
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67. Για κάθε νέο (στο Κοράνιο) 

υπάρχει κι ένα χρονικό όριο για να γίνει 

κι αυτό θα το μάθετε". 

68. Και αν θα δεις εκείνους που 

κορο'ίδεύουν τα Σύμ6ολά Μας, φύγε 

μακριά τους, μέχρις ότου αλλάξουν θέμα. 

Κι αν ο σατανάς σε κάνει ποτέ να 

ξεχάσεις, τότε μετά που θα το 

ξαναθυμηθείς, να μη (συνεχίσεις) να 

κάθεσαι με αυτούς τους άδικους 

ανθρώπους. 

69. Οι ευσε6είς δεν θα υποφέρουν 
καμία τιμωρία γι' εκείνους τους άδικους, 

καθήκον τους όμως είναι να τους 

υπενθυμίζουν μήπως θα φο6ούνται τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

70. Και παράτησε εκείνους που 

παίρνουν την θρησκεία τους για παιχνίδι 

και διασκέδαση και τους γοήτεψε ή ζωή 

αυτού του κόσμου. και προειδοποίησε 

τούτο: πώς κάθε ψυχή aυτοκαταστρέφεται 

με τα ίδια της τα καμώματα. Δεν θα 6ρει 

κανέναν άλλο προστάτη ή μεσολα6ητή 

εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ Κι αν προσφέρει 

οποιοδήποτε αντάλλαγμα (ή αποζημίωση) 

δεν θα γίνουν δεκτά, γιατί το τέλος αυτών 

που aυτοκαταστρέφονται, μ' αυτά που 

κέρδισαν απ' τις πράξεις τους είναι: να 

έχουν για ποτό νερό που 6ράζει, και πολύ 

πονηρά 6άσανα, γιατί επίμονα αρνήθηκαν 

την πίστη. 

71. Πες: "Μήπως πρέπει να 

επικαλεστούμε κι άλλους θεούς- έκτος -
απ' τον ΑΛΛΑΧ - που δεν μπορούν να 

μας ωφελήσουν, ούτε να μας 6λάψουν 
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και να αλλαξοδρομήσουμε μετά που 

δεχτήκαμε την καθοδήγηση απ' τον 

ΑΛΛΑΧ; - σαν κι αυτόν που πήραν οι 

σατανάδες το μυαλό του, περιφέρεται 

συγχυσμένος στη γη. (Μάταια) του 

φωνάζουν οι φίλοι του "Έλα σε μας" για 

να τον φέρουν στο σωστό δρόμο".Πες: Ή 

καθοδήγηση απ' τον ΑΛΛΑΧ ειν' η 

μοναδική καθοδήγηση κι έχουμε διαταχθεί 

να υποταχτούμε στον Κύριο των κόσμων, 

72. "Καθώς και να εκτελείτε τακτικώς 
τις προσευχές και να φοοόσαστε τον 

ΑΛΛ ΑΧ, γιατί σ Αυτόν θα 

συγκεντρωθείτε όλοι μαζί (για την 

ανταμοιοή). 

73. Κι ειν' Εκείνος που δημιούργησε 

τους ουρανούς και τη γη με την αλήθεια 

την ήμερα που είπε: "Γεννηθήτω!" κι έγινε. 

Λόγος Του η Αλήθεια. Η θέλησή Του θα 

κυριαρχεί την ημέρα που οι σάλπιγγες 

εμφυσούνται. Γνωρίζει τα Αθέατα τόσο, 

Όσο και τα Φανερά. Γιατί Αυτός είν' ο 

Σοφός, ο Πανγνώστης. 

74. (Ανάφερε ω Μωχάμμεντ), όταν ο 
Αοραάμ είπε στον πατέρα του τον Άζαρ: 

"Μήπως παίρνεις τα είδωλα για θεούς; 

Εγώ σας ολέπω εσένα και το λαό σου σε 

φανερή πλάνη". 

75. Κι έτσι δείξαμε στον Αοραάμ τα 
σημεία που δείχνουν την κυριαρχία του 

ΑΛΛΑΧ στους ουρανούς και στη γη, και 

για να γίνει ένας απ' τους οαθύτατα 

πιστούς. 

76. Κι όταν τον σκέπασε πάνω του η 
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νύχτα, είδε ένα αστέρι, κι Είπε: "Αυτό 

είν' ο Κύριός μου". Όταν όμως έδυσε είπε: 

"Δεν αγαπώ αυτούς τους θεούς που δύουν". 

77. Κι Όταν είδε το φεγγάρι50 ν' 

ανατέλλει με μεγαλειότητα, είπε: "Αυτό 

είν' ο Κύριός μου". Όταν όμως έδυσε, 

είπε: "Αν δεν με καθοδηγήσα ο Κύριός 

μου, θα ορεθώ στα σίγουρα μαζί με τους 

παραστρατημένους". 

78. Κι όταν είδε τον ήλιο ν' ανατέλλει 

με λαμπρότητα, είπε: "Αυτός είν' ο Κύριός 

μου, είν' ο μεγαλύτερος απ' όλα". Όταν 

όμως έδυσε είπε: "Ω! λαέ μου! είμαι στ' 

αλήθεια αθώος απ' ό,τι συνεταιρίζετε με 
τον ΑΛΛΑΧ. 

79. '"Εστρεψα τον εαυτό μου με 

αφοσίωση προς την λατρεία του ΑΛΛΑΧ., 

ο οποίος έπλασε τους ουρανούς και τη 

γη. Αποφεύγω την πλάνη σκοπεύοντας 

την αλήθεια και ποτέ δεν θα είμαι απ' 

αυτούς που συνεταιρίζουν άλλους με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

80. Και τον αμφισοήτησε ο λαός του 
και του είπε: "Με φιλονικάτε τη 

μοναδικότητα του ΑΛΛΑΧ, που με 

καθοδήγησε στο σωστό δρόμο;". Μα δεν 

φοοάμαι αυτούς που συνεταιρίζετε με τον 

ΑΛΛΑΧ. Δεν με ολάπτει κανείς εκτός 

εάν ο Κύριός μου το θέλει. Ο ΑΛΛΑΧ 

με τη σοφία Του περιοάλλει όλα τα 

πράγματα γιατί δεν νουθετείστε; 

81. "Και πώς να φοοηθώ τα πλάσματα 
που τα κάνετε συνεταίρους με τον 

ΑΛΛΑΧ, όταν εσείς δεν φοοάστε - να 

ν ~ j.-ι 
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συνεταιριάζετε άλλους - με τον ΑΛΛΑΧ, 

χωρίς να έχει στείλει γι' αυτό καμιά 

απόδειξη σε σας; Ποια απ' τις δύο ομάδες 

έχει την πιο σωστή ασφάλεια; Πείτε μου, 

αν γνωρίζετε. 

82. "Εκείνοι που πίστεψαν, χωρίς να 
αναμιγνύουν την πίστη τους με την αδικία, 

αυτοί δικαιούνται να έχουν την ασφάλεια, 

και αυτοί είναι οι σωστά καθοδηγούμενοι". 

83. Κι εκείνα ήταν, τα επιχειρήματά 
Μας που δώσαμε στον Αοραάμ για (να 

τα μεταχειριστεί έναντι) στο λαό του. 

Ανα6ι6άζομαι θέσεις εκείνων που θέλομε. 

Βεοαίως, ο Κύριός σου είναι Πάνσοφος 

(και) Παντογνώστης. 

84. Και χαρίσαμε σ' αυτόν, τον Ισαάκ 
και τον Ιακώο και (τους δυο) τους 

καθοδηγήσαμε. Και πριν απ' αυτόν 

καθοδηγήσαμε το Νώε (Νωχ), κι απ' τους 

aπογόνους του, τον Δαοίδ, το Σολομώντα, 

τον Ιωο (Εγιούμπ), τον Ιωσήφ, το Μωυσή 

και τον Ααρών, κι έτσι ανταμείοομε τους 

αγαθοεργούς. 

85. Κι ο Ζαχαρίας (Ζακαρία), ο 

Ιωάννης (Γιάχια), ο Ιησούς, κι ο Ηλίας. 

Όλοι τους είναι απ την τάξη των 

ενάρετων (όσιων). 

86. Και τον Ισμαήλ και τον Ελισαίο 

και τον Ιωνά (Γιούνους) και το Λωτ 

(Λουτ), κι όλους τους ξεχωρίσαμε πάνω 

απ' όλους τους σύγχρονούς τους. 

87. Και καθοδηγήσαμε μερικούς από 
τους πατέρες τους, τους aπογόνους τους 
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και τους αδελφούς τους. Και τους έχουμε 

προτιμήσει και τους καθοδηγήσαμε να 

μείνουν στον ίσιο δρόμο. 

88. Αυτή είναι η καθοδήγηση του 

ΑΛΛΑΧ, που μ' αυτή οδηγεί όποιον θέλει 

απ' όσους Τον λατρεύουν. Κι αν 

συνεταιρίζουν άλλους με τον ΑΛΛΑΧ, 

τότε μάταια θα ήταν ό,τι κι αν έκαναν. 

89. Αυτοί (οι απόστολοι) είν' εκείνοι 
που τους δώσαμε το Βιολίο, την Εξουσία 

και το χάρισμα της Προφητείας. Κι αν 

αυτοί (οι απόγονοί τους) δεν πιστεύουν, 
θα έχουμε χαρίσει αυτά σε μια ομάδα 

που ποτέ δεν θα τα αρνηθεί. 

90. Αυτοί ήταν (οι απόστολοι) εκείνοι, 
που τους καθοδήγησε ο ΑΛΛΑΧ, 

ακολούθησε την καθοδήγησή τους (Ω 
Μωχάμμεντ). Πες: "Δεν σας ζητώ γι' αυτά 

καμιά αμοιοή, γιατί τούτο δεν είναι παρά 

μόνο ένα μήνυμα για όλη την 

ανθρωπότητα". 

91. Και δεν είχαν γνωρίσει τον 

ΑΛΛΑΧ καθώς πρέπει όταν είπαν: ''Ο 

ΑΛΛΑΧ τίποτε δεν έστειλε κάτω στον 

άνθρωπο", ρώτησέ τους: "Ποιος έστειλε 

το Βιολίο που έφερε μαζί του ο Μωυσής, 

όντας φως και καθοδήγηση για τους 

ανθρώπους; κι όμως το κάνατε σε 

χωριστά φύλλα για να δείξετε μερικά και 

να κρύψετε άλλα πολλr1 και διδαχθήκατε, 

ό,τι δεν γνωρίζατε ούτε εσείς ούτε οι 

πρόγονοί σας". Πες τους: 'Ό ΑΛΛΑΧ είναι 
(που το έστειλε κάτω)". "Έπειτα άφησέ 

τους να παίζουν μέσα στην αδικία τους. 
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92. Κι αυτό είναι ένα Βιολίο, (το 

Κοράνιο) το στείλαμε το χρησιμότατο κι 

επικυρώνει τα Βιολία που ήλθαν πριν απ' 

αυτό, ώστε να προειδοποιήσεις Ούμ ελ -
Κουρά (τη Μητρόπολη - Μέκκα) και τα 

περίχωρά της. Κι όσοι πιστεύουν στη 

Μέλλουσα ζωή, πιστεύουν σ' αυτό (το 

Βιολίο ), και τηρούν καθώς πρέπει τις 

προσευχές τους. 

93. Και ποιος είναι αδικότερος απ 

εκείνον που επινόησε ψεύδη κατά του 

ΑΛΛΑΧ, ή είπε: "Έχω πάρει την θε"ίκή 

έμπνευση" χωρίς τίποτε να έχει 

αποκαλυφθεί σ' αυτόν"; κι που είπε ότι 

θα στείλει κάτω ένα οιολίο σαν το Κοράνιο 

που ο ΑΛΛΑΧ έστειλε στον Μωχάμμεντ. 

Κι αν έολεπες τους άδικους στην αγωνία 

του θανάτου, ενώ οι άγγελοι απλώνουν 

γερά τα χέρια τους λέγοντας: 

"Παραδώσετε την ψυχή σας. Σήμερα θα 

λάοετε την αμοιοή σας,- την τιμωρία της 

ντροπής, για τις ψευδολογίες σας κατά 

του ΑΛΛΑΧ, και για την περήφανη 

άρνηση των Σημείων Του". 

94. "και Μας ήλθατε τελείως 

απομονωμένοι από τα πάντα, όπως σας 

πλάσαμε στην αρχή, εγκαταλείποντας 

πίσω σας όλα (τ' αγαθά) που σας 

χαρίσαμε, και δεν ολέπουμε μαζί σας τους 

μεσολαοητές σας, που aξιώσατε ότι είναι 

συνέταιροι του ΑΛΛΑΧ στην λατρεία σας. 

Έτσι λοιπόν τώρα διαλύθηκαν όλοι οι 

δεσμοί ανάμεσα σας, κι εξαφανίστηκε από 

σας οτιδήποτε φανταζόσαστε!" 

95. Ο ΑΛΛΑΧ σχίζει τους σπόρους 
και τα κουκούτσια (να ολαστάνουν). Κάνει 
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τη ζωή ν' απορρέει απ' το πεθαμένο και 

κάνει το πεθαμένο να ογαίνει απ' το 

ζωντανό. Έτσι είναι ο ΑΛΛΑΧ. Πώς τότε 

έχετε aποπλανηθεί μακριά απ' την λατρεία 

του αληθινού θεού; 

96. Αυτός είναι που χωρίζει το 

ξημέρωμα (απ' το σκοτάδι) κι Όρισε τη 

νύχτα για ανάπαυση κι ησυχία, τον ήλιο 

και τη σελήνη για τον υπολογισμό (του 

χρόνου). Τέτοια είναι η τακτοποίηση (του 

ΑΛΛΑΧ) του Παντοδύναμου, του 

Παντογνώστη. 

97. Είν' Αυτός που έκαμε για σας τα 
άστρα, για να οδηγείστε μ' αυτά στα 

σκοτάδια της στεριάς και της θάλασσας. 

Έχουμε εξηγήσει τα Σημεία για ένα λαό 

που καταλαοαίνει. 

98. Αυτός είναι που σας έπλασε από 
μια και μόνη ψυχή: Η πηγή είναι στον 

άνδρα κι η θήκη είναι η Μήτρα της 

γυναίκας. Επεξηγούμε τα Σημεία για 

εκείνους τους ανθρώπους που 

καταλαοαίνουν. 

99. Είν' Εκείνος που έστειλε νερό απ' 
τον ουρανό, ~ι μ' αυτό κάναμε να ογουν 

φυτά απ' όλα τα είδη, από μερικά ογάλαμε 

πράσινα και μερικά απ' τα πράσινα 

παράγουν γεννήματα συνθετημένα κι απ' 

τα φοινικόδεντρα, από τον γόνο τους 

ογάλαμε κλαδιά χουρμάδων κοντά στα 

χέρια σας και κήπους από αμπέλια, κι 

ελιές και ρόδια. Οι καρποί (ενός δέντρου) 

μοιάζουν και διαφέρουν μεταξύ τους (στο 

είδος, μέγεθος, γεύση κλπ.). Προσέχετε 

τους καρπούς όταν αρχίζουν να 
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εμφανίζονται και μέχρι να ωριμάσουν. Σ' 

αυτά όλα υπάρχουν Σημεία που ένας 

πιστός λαός καταλαοαίνει. 

100. Κι έκαναν τους 'Ιζίνν (δαίμονες) 
συνέταιρους του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ 

τους δημιούργησε. Άδικα όμως Του 

απέδωσαν παιδιά - αγόρια και κορίτσια, 

χωρίς κανένα τεκμήριο. Άγιος είναι Αυτός 

(ο ΑΛΛΑΧ) και είναι Ανώτερος 

(Εξυψωμένος) απ' ό;ι;ι Του αποδίδουν. 

101. Δημιουργός των ουρανών και της 
γης. Πώς είναι δυνατό να έχει παιδί, χωρίς 

να έχει σύζυγο; Κι έπλασε τα πάντα, είναι 

Παντογνώστης. 

102. Αυτός ειν' ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριός 
σας! Δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο 

Αυτός. Δημιουργός του σύμπαντος, γι' 

αυτό λατρεύετέ Τον αποκλειστικά. Κι 

Αυτός ειν' ο Υπεύθυνος για όλα τα 

πράγματα. 

103. Κανένα ολέμμα δεν μπορεί να 

Τον φτάσει, Εκείνος όμως μπορεί να 

πιάσει όλα τα ολέμματα, και ποτέ δεν 

κλείνει τα μάτια Του. και Αυτός ειναι ο 

Επιεικής (και) ο Παντογνώστης. 

104. Τώρα έχουν έλθει σε σας, απ 

τον Κύριο σας, αποδείξεις (για ν' ανοίξετε 

τα μάτια σας) κι αν κανένας θέλει να 

δει, τότε θα είναι καλό για τον ίδιο τον 

εαυτό του. Κι αν κανένας τυφλώθηκε, 

τότε θα είναι κακό για τον ίδιο τον εαυτό 

του. Δεν είμαι εγώ για να φυλάγω τις 

πράξεις σας. 
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105. Έτσι εξηγούμε τα Σημεία με 

διάφορους τρόπους. Ας τους να πουν ότι 

έχεις διαοάσει τα προηγούμενα οιολία. 

Ας εξηγήσουμε Εμείς (το Κοράνιο) σ' 

εκείνους τους ανθρώπους που 

καταλαοαίνουν. 

106. Ν' ακολουθείς ό,τι σου είχε 

εμπνευστεί από τον Κύριό σου. Δεν 

υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ, και να απομακρυνθείς απ 

εκείνους που συνεταιρίζουν άλλους θεούς 

με τον ΑΛΛΑΧ. 

107. Αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ, δεν θα 

συνεταίριζαν άλλους θεούς μαζί Του. Δεν 

σε κάναμε (ω Μουχάμμεντ) πάνω τους 

φύλακα, κι ούτε είσαι υπεύθυνος γι' 

αυτούς. 

108. Μη ορίζετε εκείνους που 

επικαλούνται άλλους, αντί του ΑΛΛΑΧ, 

μήπως στην άγνοιά τους ολαστημήσουν 

τον ΑΛΛΑΧ;. Έτσι κάναμε κάθε λαό να 

γοητεύεται με τις δικές του πράξεις. Θα 

επιστρέψουν στον Κύριό τους και τότε 

θα τους πει την αλήθεια για όλα όσα 

έχουν κάνει. 

109. Ορκίστηκαν με το μεγαλύτερο 

όρκο στον ΑΛΛΑΧ ότι αν ένα ειδικό 

θαύμα έλθει σ' αυτούς, τότε θα πίστευαν 

σ' αυτό. Να τους πεις: "Βέοαια όλα τα 

θαύματα είναι στην ουσία του ΑΛΛΑΧ. 

Βεοαίως εσείς ξέρετε ότι ακόμη κι αν 

τους ερχόταν ειδικό θαύμα, αυτοί δεν θα 

πιστεύουν. 

110. Ακόμη θα μεταστρέφομε τις 
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καρδιές τους (μακριά από την αλήθεια) 

και τα μάτια τους, όπως αρνήθηκαν να 

πιστέψουν την πρώτη φορά και θα τους 

αφήσουμε στη αδικία τους να 

περιπλανώνται. 

111. Κι αν ακόμα στείλουμε σ' αυτούς 
αγγέλους, κι αν οι πεθαμένοι τους 

μιλήσουν, κι αν συγκεντρώσουμε όλα τα 

σημεία υπάρχουν μπροστά τους, αυτοί 

δεν πρόκειται να πιστέψουν, εκτός αν το 

θέλει ο ΑΛΛΑΧ. Οι πιο πολλοί όμως 

απ' αυτούς δεν καταλαοαίνουν. 

112. Κι έτσι σε κάθε Προφήτη Κάναμε 
έναν εχθρό, τους διαοόλους της 

aνθρωπότητας και των δαιμόνων (τζίνν), 

να αλληλοεμπνέονται με aνθοστόλιστους 

aπατηλούς λόγους. Αν τότε ο Κύριός σου 

το ήθελε δεν θα το έκαναν. Γι' αυτό άφησέ 

τους μαζί με τις επινοήσεις τους. 

113. Άφησε τις καρδιές, εκείνων που 
δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα ζωή, νυ είνυι 

προσηλωμένοι, να παρασύρονται με τους 

λόγους αυτούς. Κι ας τους να δέχονωι 

ό,τι κακό θέλουν. 

114. "Πες τους ω Μουχάμμεντ: Μ1Ίπως 
ζητήσω άλλο δικαστή εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ; Ενώ Αυτός είναι που έστειλε 

σε σας το Βιολίο εξηγημένο, στις 

λεπτομέρειές του". Γνωρίζουν πολύ καλά 

εκείνοι που τους δώσαμε το Βιολίο ότι 

τούτο (το Κοράνιο) έχει σταλεί κάτω ωτό 

τον Κύριό σου με την αλήθεια. Να μην 

είστε λοιπόν από τους αμφιοάλλοντες 

115. Οι λόγοι του Κυρίου σου (του 
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Κορανίου) αποτελούν κορυφή της 

αλήθειας και της δικαιοσύνης. Κανείς δεν 

μπορεί ν' αλλάξει τους λόγους Του, και 

είναι Αυτός που ακούει και γνωρίζει τα 

πάντα. 

116. Κι αν ακούσεις τους πιο πολλούς 
απ' τους κάτοικους της γης, θα σε 

παρασύρουν απ' το δρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Ακολουθούν μόνο εικασίες και αυτοί δεν 

είναι τίποτε άλλο, παρά μόνο ψεύτες. 

117. Ο Κύριός σου γνωρίζει καλύτερα 
απ' τον καθένα, ποιος παραστρατεί απ' 

το δρόμο Του, και Αυτός γνωρίζει καλά 

τους καθοδηγημένους. 

118. Και τρώτε απ' τις σφαγές (θυσίες) 
που πάνω τους αναφέρθηκε το όνομα 

του ΑΛΛΑΧ (όχι δηλ. που σφάζονται γι' 

είδωλα) αν πιστεύετε στις Αγιάτ Του 

(εδάφια δηλ. του Κορανίου). 

119. Και γιατί να μη τρώτε απ τις 

σφαγές που πάνω τους αναφέρθηκε τ' 

όνομα του ΑΛΛΑΧ αφού σας εξήγησε 

λεπτομερειακά ό,τι ήταν σ' εσάς 

απαγορευμένο, εκτός αν υποχρεωθήκατε 

απ' την ανάγκη (να φάτε); Πολλοί απ' 

τους ανθρώπους παραπλανούν τους 

άλλους με το πάθη και με την αμάθειά 

τους, ο Κύριός σου όμως γνωρίζει πολύ 

καλά όσους είναι παραοάτες. 

120. Και ν' αποφεύγετε κάθε αμάρτημα 
φανερό ή κρυφό, εκείνοι που κερδίζουν 

την αμαρτία, θα ορουν την οφειλόμενη 

αμοιοή γι' ό;rι έκαναν. 

Λ>-}:-Ι 
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121. Και μη τρώτε απ' τις σφαγές 

που πάνω τους τ' όνομα του ΑΛΛΑΧ 

δεν αναφέρθηκε (δηλ. σφαγή σαν θυσία -
προσφορά σ' άλλους θεούς εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ), γιατί αυτό είναι παράοαση και 

οι διάοολοι εμπνέουν τους φίλους τους 

να λογομαχήσουν μαζί σας, κι αν τυχόν 

θα υπακούατε σ' αυτούς, τότε πράγματι 

θα ήσασταν ειδωλολάτρες. 

122. Ή μήπως εκείνος που ήταν 

πεθαμένος, (άπιστος) και τον ζωντανέψαμε 

(με την πίστη) και του δώσαμε το φως 

(του Ισλάμ) ως μέθοδο ζωής να περπατά 

ανάμεσα στους ανθρώπους, μοιάζει μ' 

εκείνον που είναι στα οάθη του σκότους, 

απ' τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσει να 

ογει έξω; Έτσι, τα έργα των απιστων 

τους εμφανίστηκαν όμορφα. 

123. Κι έτσι τοποθετήσαμε σε κάθε 

χωριό, τους μεγαλύτερους ένοχους του 

για να συνωμοτούν και να περιπλανούν 

τους ανθρώπους και δεν περιπλανούν 

παρά τον εαυτό τους χωρίς να το 

διαισθάνονται. 

124. Κι αν τους έλθει ένα Σημείο (απ' 
τον ΑΛΛΑΧ) λένε: "Δεν θα πιστέψουμε 

μέχρις ότου μας έλθει όμοιο μ' αυτό 

(ακριοώς) που έχει δοθεί στους 

aποστόλους του ΑΛΛΑΧ". Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως γνωρίζει καλύτερα, που και πώς σε 

ποιον θα δώσει την αποστολή Του. Πάνω 

στους ένοχους θα πέφτει η ταπείνωση 

και το αυστηρό οάσανο από τον ΑΛΛΑΧ 

για όλες τις πονηριές τους. 

125. Εκείνον που ο ΑΛΛΑΧ θέλει να 
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τον καθοδηγήσει, ανοίγει το στήθος του 

στον Ισλαμισμό, κι όποιον θέλει να τον 

αφήσει στην πλάνη, κλείνει το στήθος 

του και σφίγγει δυνατό, σαν να ανεοαίνει 

στον ουρανό. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ τιμωρεί 

εκείνους που αρνούνται να πιστέψουν. 

126. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος 

του Κυρίου σου. Εξηγήσαμε τα Αγιάτ 

(κορανικά εδάφια) για ένα λαό που 
υπακούει τις οδηγίες του ΑΛΛΑΧ. 

127. Θα έχουν Δαρ ελ-Σελάμ (το 
παράδεισο) υπό την αιγίδα του Κυρίου 

τους, όντας ο Προστάτης τους γι' αυτά 

που κάνουν. 

128. Και την ημέρα που θα 
συγκεντρώσει όλους μαζί, (και θα πει): 
"Ω! Εσείς! κακή ομάδα των δαιμόνων ( ελ 
-τζίνν)! Πολλά πήρατε απ' τους 
ανθρώπους προς την πλάνη". "Κύριέ μας!" 
θ' απαντήσουν οι φίλοι τους "Εμείς έχουμε 

αμοιοαία εξυπηρετηθεί, κι όμως - ιδού -
φτάσαμε στο τέρμα μας που εσύ μας 

όρισες". Κι Εκείνος θα τους απαντήσει: 

'Ή Φωτιά θα είναι ο τόπος της κατοικίας 
σας, εκεί θα παραμείνετε για πάντα", εκτός 

αν αλλιώς θελήσει ο ΑΛΛΑΧ. Ο Κύριός 

σου είναι Σοφός (και) Παντογνώστης. 

129. Κι έτσι κάναμε τους άδικους να 
αλληλογοητεύονται στην πλάνη σαν 

αποτέλεσμα για εκείνα που είχαν κερδίσει. 

130. "Ω! Ομάδα των ανθρώπων και 

των δαιμόνων (τζίνν)! Μήπως δεν σας 

ήλθαν απόστολοι - από εσάς τους ίδιους, 
να σας διαοάζουν τις διδασκαλίες Μου, 

και προειδοποιώντας σας για τη 
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συνάντηση με Μας σ' αυτή τη μέρα;" Κι 

αυτοί θα πουν: "Μαρτυρούμε εναντίον 

του εαυτού μας (ότι δεν πιστέψαμε)". Η 

ζωή του κόσμου αυτού τους είχε 

εξαπατήσει, κι έτσι μαρτύρησαν ενάντια 

στον εαυτό τους, ότι ήταν άπιστοι. 

131. Κι αυτό, γιατί ο Κύριός σου ποτέ 
δεν καταστρέφει ένα χωριό απλώς για 

την ασέοεια όσων το κατοικούν, εφ' όσον 
αυτοί δεν έχουν προειδοποιηθεί. 

132. Για καθένα υπάρχει ανάλογος 
οαθμός ( αμοιοή) με οάση τα όσα έχουν 
κάνει, γιατί ο Κύριός σου γνωρίζει όλα 

όσα κάνετε. 

133. Κι ο Κύριός σου είναι Αυτάρκης 
(και) Πολυεύσπλαχνος κι αν το ήθελε, 

θα μπορούσε να σας καταστρέψει, και 

στη θέση σας να ορίσει εκεί νους που 

θέλει, όπως έχει κάνει εσάς aπόγονους 

άλλου λαού. 

134. Όλα αυτά που σας είχε υποσχεθεί 
οπωσδήποτε θα γίνουν και δεν μπορεί τε 

να οάλετε τον ΑΛΛΑΧ στην θέση της 

αδυναμίας διότι είναι Παντοδύναμος. 

135. Πες τους: "Ω! λαέ μου! Κάνατε 
ό,τι σας αρέσει (στην πλάνη) κι εγώ (απ' 

τη μεριά μου) θα κάνω ό,τι μπορώ, να 

κηρύξω το Μήνυμα, σύντομα θα μάθετε 

ποιος θα έχει το καλό τέλος στη ζωή του 

κόσμου αυτού και της Μέλλουσας ζωής. 

Βέοαιο είναι, ότι οι κακοποιοί δεν θα 

ευημερήσουν. 

136. Κι έκαναν για τον ΑΛΛΑΧ, από 
τα όσα δημιούργησε, ένα μέρος απ' τη 
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συγκομιδή και από τα κοπάδια ένα μέρος 

κι είπαν: (σαρκαστικά): "Αυτό είναι για 

τον ΑΛΛΑΧ και διόρισαν άλλο ένα μέρος 

και είπαν ότι είναι για τους συνεταίρους 

τους (τα είδωλα)". Κι όμως το μερίδιο 

που προόριζαν για τους "συνεταίρους" (του 

Θεού), ποτέ δεν θα φτάνει σ' Αυτόν ενώ. 

το μερίδιο του ΑΛΛΑΧ φτάνει στους 

"συνεταίρους" τους. Τι άθλιο είναι αυτό 

που κάνουν! 

137. Επίσης, οι συνέταιροι των 

άπιστων, τους γοήτευσαν, να σκοτώνουν 

τα παιδιά τους (για θυσία), για να 

οδηγηθούν στην καταστροφή, και να 

επιφέρουν σύγχυση στη θρησκεία τους. 

Αν όμως ο ΑΛΛΑΧ ήθελε, ποτέ δεν θα 

το έκαναν, άλλά παράτησέ τους αυτούς 

και τις εφευρέσεις τους. 

138. Κι είπαν ότι τέτοια κοπάδια και 
καρποί είναι απαγορευμένα, δεν τα τρώνε 

εκτός εκείνοι που θέλουμε εμείς - έτσι 

διατείνονται-. Επί πλέον υπάρχουν 

κοπάδια που απαγορεύεται να μπαίνουν 

στο ζυγό ή να φορτώνονται, κι άλλα πάνω 

στα οποία (κατά τη σφαγή) δεν 

αναφέρθηκε το όνομα του ΑΛΛΑΧ. Κι 

όλα αυτά είναι επινοήσεις κατά του 

ΑΛΛΑΧ, που πολύ σύντομα όμως θα . . 
τους τιμωρησει για τις εφευρεσεις τους. 

139. Κι είπαν: 'Τι υπάρχει στις μήτρες 

των κοπαδιών επιτρέπεται μόνο για τους 

άνδρες κι απαγορευμένο στις γυναίκες 

μας; κι όμως αν το νεογέννητο ήταν νεκρό 

τότε δικαιώνονται όλοι να φάνε το μερίδιό 

τους σ' αυτό". Ο ΑΛΛΑΧ, όμως, θα τους 

τιμωρήσει για τις επινοήσεις αυτές, γιατί 
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είναι Πάνσοφος(και)Παντογνώστης. 

140. Χαμένοι είναι εκείνοι που 

σκότωσαν τα παιδιά τους από 

παραφροσύνη κι αμάθεια, και 

απαγόρευσαν τις τροφές που ο ΑΛΛΑΧ 

τους έχει εφοδιάσει, επινοώντας (ψεύδη) 

κατά του ΑΛΛΑΧ. Έχουν - πράγματι -
παραπλανηθεί, και δεν ήσαν από τους 

καλούς καθοδηγημένους. 

141. Είναι Εκείνος (ο ΑΛΛΑΧ) που 
δημιούργησε κήπους, υποστηριγμένα 

περιφραγμένους με κιγκλίδωμα κι όχι, με 

τα φοινικόδεντρα, και παρήγαγε απ' τη 

καλλιεργημένη γη διάφορα προ.ίόντα, και 

τις ελιές και τα ρόδια, όμοια (στο είδος) 

και διαφορετικά στο είδος και στη γεύση, 

και είπε: "Φάγετε απ' τους καρπούς τους, 

όταν ωριμάσουν, κι αποδώσετε την 

οφειλόμενη προσφορά (ζεκάτ) κατά τη 

μέρα της συγκομιδής, και μην 

υπεροάλλετε", γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 

τους παραοάτες. 

142. Ο ΑΛΛΑΧ δημιούργησε και απ' 
τα ζωντανά (τα κοπάδια), που άλλα 

χρησιμεύουν για φόρτωμα, κι άλλα για 

τροφή, φάγετε απ' αυτά που ο ΑΛΛΑΧ 

σας έχει προμηθεύσει, και μην ακολουθείτε 

τα οήματα του Σατανά, γιατί είναι για 

σας φανερός εχθρός. 

143. (Ο ΑΛΛΑΧ δημιούργησε) οκτώ 
ζεύγη: δύο απ' τα πρόοατα και δύο από 

τις κατσίκες και ρώτησέ τους: Τι 

απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ; τα δύο αρσενικr.ι, 

τα δύο θηλυκά, ή (και τα νεογέννητα) 

που οι μήτρες των δύο θηλυκών εγκλείουν; 
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Απαντήστε μου με 6άση γνώσεως αν είστε 

ειλικρινείς. 

144. Κι απ' τις καμήλες ένα ζευγάρι 

κι απ' τις αγελάδες επίσης, και ρώτησέ 

τους: Τι έχει απαγορεύσει ο ΑΛΛΑΧ, τα 

δύο αρσενικά, τα δύο θηλυκά, ή (τα 

νεογέννητα) που οι μήτρες των δύο 

θηλυκών εγκλείουν; Ή μήπως είσαστε 

παρόντες όταν ο ΑΛΛΑΧ σας έδωσε 

αυτές τις εντολές; Και ποιος είναι ο 

αδικώτερος απ' εκείνον που απ' άγνοια 

επινοεί ψέμα κατά του ΑΛΛΑΧ, για να 

παραπλανήσει τους ανθρώπους; Ο 

ΑΛΛΑΧ όμως δεν καθοδηγεί τους 

άδικους λαούς. 

145. Πες: "Δεν 6ρίσκω στο ό,τι μου 
εμπνευσθεί, καμιά απαγορευμένη τροφή, 

εκτός αν είναι ψόφια, ή το ρευστό αίμα, 
ή το κρέας του χοίρου, γιατί είναι 

σιχαμερό, ή το ανίερο ή ασέ6αστο που 

πάνω του έχουν επικαλεστεί άλλα 

ονόματα εκτός του ΑΛΛΑΧ. Όποιος 

όμως υποχρεωθεί από ανάγκη, κι όχι από 

πρόθεση ανυπακοής, να κάνει τούτο, δεν 

παρανομεί, ο Κύριός σου είναι 
Πολυεύσπλαχνος (κι) Ελεήμονας. 

146. Και στους Ε6ραίους 

aπαγορεύσαμε κάθε (ζώο) με αδιαίρετη 

οπλή, (όπως είναι οι καμήλες) κι απ' τις 

αγελάδες και τις κατσίκες, τους 

aπαγορεύσαμε, το λίπος, εκτός αυτού (του 

λίπους) που 6ρίσκεται στην πλάτη, ή στα 

σπλάχνα τους, που είναι ανακατεμένο μ' 

ένα κόκαλο. Αυτό έγινε σαν τιμωρία για 

την ανυπακοή τους, γιατί Εμείς είμαστε 

ειλικρινείς (στις διαταγές Μας). 
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147. Κι αν σε διαψεύδουν, να τους 
πεις: "Ο Κύριός σας είναι γεμάτος 

πολυευσπλαχνία. Κανένας δεν μπορεί να 

αναιρεί την οργή Του από τους ενόχους. 

148. Εκείνοι που συνεταιρίζουν άλλους 
θεούς με τον ΑΛΛΑΧ θα πουν: "Αν ο 

ΑΛΛΑΧ ήθελε, δεν θα Τον συνταιριάζαμε 

με άλλους, ούτε εμείς, ούτε οι γονείς μας, 

κι ούτε θα είχαμε καμιά απαγόρευση". 

Με τον ίδιο τρόπο οι πρόγονοι διάψευσαν 

μέχρις ότου δοκίμασαν την οργή μας. Πες 

τους: 'Άν είστε οέοαιοι για κάτι, τότε 

αποδείξετέ το σε μας. Δεν ακολουθείτε 

παρά μόνο εικασίες, και τίποτε δεν κάνετε, 

παρά να ψεύδεστε". 

149. Πες τους: 'Ό ΑΛΛΑΧ έχει το 

τέλειο επιχείρημα, αν ήθελε, τότε θα σας 

καθοδηγήσει όλους". 

150. Πες τους: "Παρουσιάστε τους 

μάρτυρές σας, που να μαρτυρήσουν ότι ο 

ΑΛΛΑΧ απαγόρευσε τα ως άνω 

αναφερόμενα". Κι αν τότε μαρτυρήσουν, 

μην ομολογήσεις μαζί τους, κι ούτε ν' 

ακολουθήσεις τους μάταιους πόθους 

εκείνων που αρνήθηκαν τις εντολές μας 

και δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα Ζωή, 

γιατί εξομοίωσαν άλλες θεότητες με τον 

(-Φύλακα-) Κύριό τους. 

151. Πες τους: "Να σας διαοάσω εκείνα 
που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας 

(πραγματικά)", "Να μην συνεταιρίζεται 

με Αυτόν άλλα όντα. Να συμπεριφερθείτε 

στους γονείς σας κάλλιστα (με τέλεια 

καλοσύνη). Να μην σκοτώνετε τα παιδιά 

.,_). -:. /-:;-;; .. .:;; / _). -::..-;: 

... :.:.1 .:.>l.J .JiJ' )I ι._:_.) -"'i--' '"'~ 

~ s;:}-lt 

-;.ι-:.--,...,...... _,. ......... ./ -:",t'""/ .,.._,._,_,...,.., • .ι. 
~\J -...:..>,J~~~~(..>~Ι~~j 

(. .J. / ..... / ,..,.. .... / • _,ι. ./ /~ / / // 

..:....-~ )U '-'Υ .:ψ ιi.:...e. i ~ 

~~i;15' 6Jii;\Ef.'1j 
.... .,.. J...- ~ /. -;:•.; / J. .. _,. // _-;,_,.. 

~~~ ,J !.r':: "J ~.:.>Ή~ )I ~~ IJ 

ΘG}~ 

~~t~~jji~~ji· 
j:J",jt 'l{ ·~ ,.,i~~~ ~~ .:(; .. - / ,,J - -:. / r----:-

~ι.:>ΞrbJiiil~~~~.q;\-: , .... .:.l 
i}_;:j3'1j~~t;~jj:) 



(6) Σού~α ελ-Εν' άμ Μέ~ος 8ο I 199 

σας με δικαιολογία την φτώχεια - θα 

σας προμηθεύσουμε ό,τι χρειάζεστε για 

τη συντήρηση τη δική σας κι εκείνων -
Ν α μην π λ η σιάζετε τα μεγάλα 

αμαρτήματα είτε φανερά είτε κρυφά. Να 

μην σκοτώνετε τη ψυχή που ο ΑΛΛΑΧ 

έχει απαγορέψει, εκτός για δίκαιους 

λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί). Μ' 

αυτά σας υποχρεώνει ΑΛΛΑΧ, κι ίσως 

να το αντιληφθείτε. 

152. Να μην πλησιάζετε την περιουσία 
των ορφανών, εκτός με τους καλούς 

τρόπους (και για καλούς σκοπούς) μέχρι 

την ηλικία της ευθύνης και της καλής 

διοίκησης. Να μετράτε και να ζυγίζετε 

με (πλήρη) δικαιοσύνη. Κανένα δεν 

επιοαρύνουμε πάνω απ' ό,τι μπορεί. Κι 

όταν μιλάτε, να μιλάτε δίκαια, έστω κι 

αν αφορά κάποιον, που είναι συγγενής 

σας. Και να εκπληρώσετε τη Συμφωνία 

του ΑΛΛΑΧ. Με αυτά, σας υποχρεώνει 

ο ΑΛΛΑΧ για να θυμάστε". 

153. Πράγματι, αυτός είναι ο ίσιος 

δρόμος Μου, που οδηγεί κι ακολουθείστε 

τον. Μην παίρνετε τους πλάγιους δρόμους 

διότι θα σας απομακρύνουν από το δρόμο 

Του. Μ' αυτά υποχρεώνει ο ΑΛΛΑΧ για 

να προφυλαχθείτε. 

154. Έπειτα δώσαμε στον Μωϋσή το 
Βιολίο, συμπληρώνοντας ακριοώς (την 

εύνοιά Μας) για εκείνον που κάνει καλό, 

κι εξηγώντας λεπτομερειακά κάθε πράγμα, 

για να χρησιμεύσει σαν καθοδήγηση και 

δείγμα της ευσπλαχνίας, ώστε ίσως 

πιστέψουν ότι συναντήσουν το Κύριό τους. 
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155. Κι αυτό είναι ένα Βιολίο, (το 

Κοράνιο) που στείλαμε κάτω. Είναι 

γεμάτο από καλά και αγαθά να το 

ακολουθείτε και να είστε ευσεοείς, ίσως 

να ελεηθείτε. 

156. Να μην πειτε: 'Το Βιολίο έχει 

σταλεί σε δύο λαούς (Ιουδαίους και 

Χριστιανούς) πριν από μας κι ότι εμείς 

παραμείναμε στην άγνοια απ' την επιμελή 

μελέτη του;". 

157. Και να μην πείτε ότι: "Αν το 

Βιολίο έχει σταλεί σ' εμάς, τότε θα είμαστε 

πιο καθοδηγημένοι απ' εκείνους;". Τώρα 

όμως σας έχει έλθει ένα φανερό Σημείο 

απ' το Κύριό σας, και μια καθοδήγηση 

κι ελεημοσύνη κι ένδειξη μακροθυμίας, 

ώστε ποιος είναι άδικότερος απ' εκείνον 

που διαψεύδει τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ 

και απομακρύνει τους άλλους απ' αυτά. 

Θα τιμωρήσουμε εκείνους που 

απομακρύνονται απ' τα Σημεία μας με 

φοοερά οάσανα για την απομάκρυνση 

αυτη. 

158. Μήπως περιμένουν να έλθουν οι 
άγγελοι (για να τους καθοδηγήσουν) ή ο 

(ίδιος ο) ΑΛΛΑΧ, ή μερικά απ' τα Σημεία 

του Κυρίου σου; Την ήμερα που όπως 

είναι οέοαιο, έλθουν μερικά απ' τα Σημεία 

του Κυρίου σου, δεν θα ωφελήσει τότε σε 

τίποτε, αν η ψυχή πιστέψει, εκτός αν 

από πριν δεν πίστεψε, ή έχει κερδίσει το 

καλό στην πίστη της. Και τότε πες: 

"Περιμένετε! κι εμείς επίσης περιμένουμε". 

159. Εσύ δεν είσαι σε τίποτε μ' 

εκείνους που διαιρούν, τη θρησκεία τους 
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και προκαλούν σ' αυτήν αιρέσεις. Η 

υπόθεσή τους ορίσκεται στον ΑΛΛΑΧ, 

που στο τέλος θα τους αναγγείλει την 

αλήθεια για όλα όσα έκαναν. 

160. Εκείνος που αγαθοεργεί, θ' 

αμειφθεί στο δεκαπλάσιο, κι εκείνος που 

κάνει το κακό, θ' αμειφθεί μόνο με οάση 

τη κακία του. Καμιά αδικία δεν θα συμοεί 

σε (κανένα απ') αυτούς. 

161. Πες τους: "Στ' αλήθεια, ο Κύριός 
μου μ' οδήγησε, στον ίσιο δρόμο, - στην 

σωστή θρησκεία -, Η θρησκεία του Αοραάμ 
που έστρεψε μακριά από τη πλάνη προς 

την αλήθεια και που δεν συνεταίριζε 

κανένα με τον ΑΛΛΑΧ". 

162. "Ειλικρινά" πες τους "οι προσευχές 
μου, τα λειτουργικά μου, η ζωή μου κι ο 

θάνατός μου, όλα για τον ΑΛΛΑΧ, τον 

Κύριο των Κόσμων που, 

163. δεν έχει συνέταιρο, και τέτοια 

εντολή πήρα. Εγώ δε, είμαι ο πρώτος 

απ' αυτούς που έχουν υποταχθεί στη 

Θέλησή Του (ο πρώτος Μουσουλμάνος)". 

164. Και τέλος να τους πεις: "Μήπως 

θ' αναζητήσω άλλον Άρχοντα εκτός απ' 

τον ΑΛΛΑΧ, ενώ Εκείνος είναι ο Άρχων 

όλων των πραγμάτων; Κάθε ψυχή δεν 

κερδίζει τίποτε χωρίς να αμειφθεί μ' αυτό, 

και δεν φέρει καμιά ένοχη ψυχή 

αμαρτήματα άλλης. Στο τέλος, το τέρμα 

είναι η επιστροφή στο Κύριό σας, που θα 

σας αναγγείλει την αλήθεια σε όσα εσείς 

πριν διαφωνούσατε. 

Α~~;.$ι:;;~:;~~~ι~ 

~~~.;,~ 
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165. Κι Εκείνος είναι που σας έκανε 
διαδόχους (του) στη γη. Ανύψωσε μερικούς 

από σας: σε οαθμό πάνω απ' άλλους, 

ώστε να σας δοκιμάσει σ' ό,τι σας έδωσε. 

Γιατί ο Κύριος σου γρήγορα τιμωρεί, είναι 

όμως Πολυεύσπλαχνος κι Ελεήμονας. 

(7) Σούρα ελ-Έαράφ 
(τα Ύψη) 

Στο όvομα του ΑΛ.ΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Μ. Σ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ, 

Σαντ)* 

2. Ένα Βιολίο σου αποκαλύφθηκε, -
Έτσι, μην aφήσεις την καρδιά σου να 

στενοχωριέται πια μ' αυτό(εκτός εάν ο 

λαός του αρνείται την πίστη). -Γιατί 

μ'αυτό θα μπορέσεις να προειδοποιήσεις 

τους κακους και να υπενθυμίσεις τους 

Πιστούς. 

3. Υπακούετε (ω άνθρωποι!), στην 

αποκάλυψη που σας εστάλη, απ' τον 

Κύριό σας - και μην ακολουθείτε σα 

φίλους 1l προστάτες άλλους, εκτός απ' 
Αυτόν. Πολύ λίγο θυμάστε τις 

προειδοποιήσεις. 

4. Πόσα πολλά χωριά έχομε 

καταστρέψει (για τις αμαρτίες τους); Η 

τιμωρία μας τους ήλθε ξαφνικά τη νύχτα 

ή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους στην 

απογευματινή τους ανάπαυση. 

5. Κι έτσι όταν η τιμωρία μας τους 

* 6λ. Σημ. 1 
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κατέλαοε, καμιά φωνή δεν ακούστηκε, 

παρά αυτή: "Πραγματικά ήμασταν ένοχοι". 

6. Τότε θα ρωτήσουμε εκείνους στους 
οποίους είχε σταλεί το Μήνυμά μας, κι 

εκείνους με τους οποίους το στείλαμε. 

7. Και θα τους απαριθμήσουμε και 

πάλι τις πράξεις τους, με γνώση (Μας) 

γιατί ποτέ δεν ήμασταν απόντες (ο' 

οποιαδήποτε ώρα ή τόπο). 

8. Το ζύγισμα κατά τη μέρα αυτή θα 
είναι δίκαιο (με ακρίοεια), έτσι όποιου 

το φορτίο (απ' το οάρος των καλών 

πράξεων) είναι οαρύ, αυτοί είναι οι 

ευτυχισμένοι. 

9. Κι όποιου το φορτίο είναι ελαφρό, 
είναι εκείνοι που θα ορουν χαμένη την 

ψυχή τους, γιατί άδικα μεταχειρίστηκαν 

τις εντολές μας. 

1 Ο. Εμείς ήμασταν που σας 

τοποθετήσαμε με εξουσίες στη γη και σας 

εφοδιάσαμε μ' όλα για τη συντήρησή σας, 

πολύ μικρή είναι η ευγνωμοσύνη που 

δίνετε. 

11. Εμείς ήμασταν που σας πλάσαμε 
και σας δώσαμε μορφή, κι έπειτα 

διατάξαμε τους αγγέλους: Υποκλιθείτε 

στον Αδάμ, κι όλοι έοκυψαν, και μόνο ο 

Ιμπλίς (ο διάοολος) αρνήθηκε να είναι μ' 

όσους υποκλίθηκαν. 

12. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Τι ο' εμπόδισε 
να ο κ ύψεις χάμω, αφού Εγώ σε 

προστάζω;" κι αυτός απάντησε: "Εγώ είμαι 

~;;.f~~.h-j~Ju~·:ι: 

φ~;ΙΙ 
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καλύτερός του. Μ' έπλασες από φωτιά, 

κι αυτόν τον έπλασες από λάσπη". 

13. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Φύγε, κάτω 

απ' εδώ, δεν μπορείς εδώ μέσα να είσαι 

aυθάδης, έ6γα έξω γιατί είσαι ο 

μικροπρεπέστατος (απ' όλα το πλάσματα). 

14. Είπε (ο σατανάς): "δώσε μου 

ανα6ολή μέχρι την ημέρα που θ' 
αναστηθούν". 

15. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Να είσαι απ' 
αυτούς που έχουν ανα6ολή". 

16. Είπε, ο Σατανάς: "Επειδή μ' έδιωξες 
(απ' το Δρόμο), θα παραμονέψω 

περιμένοντάς τους στον Ίσιο Δρόμο Σου, 

17. "κι έπειτα θα τους επιτεθώ (από 
μπροστά τους) ανάμεσα, στα χέρια τους 

κι από πίσω τους, απ' τα δεξιά τους κι 

απ' τ' αριστερά τους, και δεν θα 6ρεις 

τους περισσότερους απ' αυτούς 

ευγνώμονες (για την ευσπλαχνία Σου)". 

18. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ.): "Έογα έξω απ' 
αυτό, aτιμασμένος κι εκτοπισμένος. 

Βεοαίως, αν κανείς απ' αυτούς σ' 

ακολουθήσει, η Κόλαση τότε θα γεμίσει 

από σας όλους. 

19. "Ω! Αδάμ! κατοίκησε συ κι η 

γυναίκα σου στον Κήπο, και χαρείτε κι 

οι δυο σας, τρώγοντας (απ' όλους τους 

καλούς καρπούς), όπου θέλετε, άλλά μην 

πλησιάζετε αυτό το δένδρο, γιατί θα 

κυλήσετε στην πλάνη και την παρανομία». 
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20. Τότε άρχισε ο Σατανάς να 

ψιθυρίζει και στους δύο, φέρνοντάς τους 

στο νου όλη τους την ντροπή που (πριν) 

τους ήταν κρυμμένη και είπε: ''Ο Κύριος 

σας, σας απαγόρευσε, μόνο αυτό το 

δένδρο, για να μην γίνετε άγγελοι, ή να 

είστε απ' τους αθάνατους". 

21. Κι ορκίστηκε, και στους δύο 

λέγοντας ότι: "θα ειμ' εγώ για σας ένας 

απ' τους συμοούλους σας". 

22. Έτσι με το δόλο κατάφερε την 
πτώση τους. Κι όταν δοκίμασαν το δένδρο, 

η ντροπή τους άρχισε να γίνεται φανερή 

σ' αυτούς κι άρχισαν να συγκολλούν πάνω 

στα σώματά τους τα φύλλα του Κήπου. 

Τότε τους φώναξε ο Κύριός τους: "Μήπως 

δεν aπαγόρευσα αυτό το δένδρο και στους 

δύο, και σας ειδοποίησα ότι ο Σατανάς 

είναι ένας αναγνωρισμένος εχθρός σας;". 

23. Εκείνοι αποκρίθηκαν: "Κύριέ μας! 
είμαστε ένοχοι στον εαυτό μας, κι αν δεν 

μας συγχωρέσεις και μας σπλαχνιστείς, 

τότε θα είμαστε -Οέοαια- με τους χαμένους. 

24. Κι είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Φύγετε κάτω, 
η έχθρα να είναι ανάμεσά σας, τη γη θα 

έχετε για τόπο κατοικίας σας και τα μέσα 

για τη συντήρησή σας, μέχρις ότου (για 

ένα χρονικό διάστημα). 

25. και συνέχισε (ο ΑΛΛΑΧ): "Σ' αυτή 
θα ζείτε, σ' αυτή θα πεθάνετε, κι απ' 

αυτή θα αναστηθείτε (μετά τον θάνατο)". 

26. Ω! Εσείς παιδιά του Αδάμ! Σας 

στείλαμε ενδύματα για να σκεπάσουν την 

~:;.:;j~ι4.!.J~~~j~ 
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ντροπή σας και πολύτιμα στολίδια. Αλλά 

το ένδυμα της ευσέοειας είναι το καλύτερο. 

Αυτή είναι μια απ' τις Εντολές του 

ΑΛΛΑΧ, ώστε να μπορέσουν να 

προειδοποιηθούν. 

27. Ω! Εσείς παιδιά του Αδάμ! μην 
αφήσετε το Σατανά να σας εξαπατήσει, 

όπως έκανε μαζί με τους πατέρες σας να 

εκδιωχθούν απ τον Παράδεισο 

απογυμνώνοντάς τους απ' τα ενδύματά 
τους για να εκθέσει, την ντροπή τους. 

Γιατί τόσο εκείνος όσο κι η φυλή του 

σας παρατηρούν, απ' όπου εσείς δεν 

μπορείτε να τους δείτε. Εμείς κάναμε τους 

Σατανάδες φίλους για εκείνους (μόνο) που 

δεν πιστεύουν. 

28. Κι αν διαπράξουν κάτι που είναι 
αισχρό, τότε λέγουν: "Βρήκαμε και τους 

πατέρες μας να κάνουν το ίδιο" και 'Ό 

ΑΛΛΑΧ μας το προστάζει". -Σ' αυτούς 

να πεις:- "Όχι, ο ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν 

προστάζει ό,τι είναι αισχρό. Γιατί 

αποδίδετε στο ΑΛΛΑΧ ό,τι δεν 

γνωρίζετε;". 

29. Πες: "Ο Κύριος μου επέοαλε τη 

δικαιοσύνη, γι' αυτό να προσαρμόζετε το 

πρόσωπό σας (όλο τον εαυτό σας σ' 

Αυτόν), σε κάθε τόπο προσευχής, και να 

Τον επικαλείστε κάνοντας τη λατρεία σας 

ειλικρινή κι αόρατη προς Αυτόν.'Ετσι όπως 

σας έπλασε στην αρχή, θα επιστρέψετε". 

30. Άλλη ομάδα την έχει καθοδηγήσει, 
κι άλλη ομάδα άξιζε την απώλεια της 

πορείας τους, γιατί προτίμησαν τους 

Σατανάδες για φίλους και προστάτες, αντί 
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του ΑΛΛΑΧ, και νομίζουν (κατά λάθος) 

ότι είναι καθοδηγημένοι. 

31. Ω! Παιδιά του Αδάμ! Να φοράτε 
τα στολίδια σας σε κάθε τόπο προσευχής, 

και τρώτε και πίνετε, άλλά μην 

υπεροάλλετε, γιατί (ο ΑΛΛΑΧ) δεν αγαπά 

τους σπάταλους. 

32. Πες Ποιος απαγόρευσε τα στολίδια 
του ΑΛΛΑΧ, που παραχώρησε σ' αυτούς 

που Τον υπηρετούν, καθώς και τα κιθάρα 

κι αγνά πράγματα (που έχει προμηθεύσει) 

για συντήρηση; Πες: Αυτά είναι στη ζωή 

αυτού του κόσμου, για εκείνους που 

πίστεψαν, (και) ακόμη καθαρότερα γι' 

αυτούς κατά την ήμερα της Κρίσεως. "Ετσι 

εξηγούμε τις εντολές μας λεπτομερειακά, 

για το λαό εκείνον που αντιλαμοάνεται. 

33. Πες: Κι όμως ο Κύριος μου 

απαγόρευσε πράγματι τις αισχρές πράξεις, 

είτε όσες απ' αυτές έγιναν στα φανερά 

είτε στα κρυφά, τις αμαρτίες και τ' 

αδικήματα κατά της αλήθειας και της 

λογικής, και το να συνεταιρίζετε (άλλους) 

με τον ΑΛΛΑΧ, εφ' όσον κανέν~ 

δικαίωμα δεν έστειλε γι' αυτό, και να 

λέτε για τον ΑΛΛΑΧ ο, τι εσείς δεν 

γνωρίζετε. 

34. Και για κάθε έθνος ορίστηκε όριο 
ζωής, και σαν φτάσει το τέλος τους, ούτε 

κατά μια ώρα δεν θα μπορέσουν να το 

αργοπορησουν, ούτε και να το 

επισπεύσουν. 

35. "Ω! Εσείς παιδιά του Αδάμ! 

Οποτεδήποτε έλθουν από μας Απόστολοι, 

~ι;;~.::;tι;~;;J~~~;:~cιJ 
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(άνθρωποι) από σας τους ίδιους, 

απαγγέλλοντας σε σας τις εντολές μου, 

τότε όποιος είναι ευσε6ής και 6ελτιώνει 

(τη ζωή του), ας μη φοοάται κι ούτε 

πρόκειται να λυπηθεί. 

36. Εκείνοι όμως που αρνήθηκαν τις 
εντολές μας κι υπεροπτικά τις 

μεταχειρίστηκαν, θα είναι Σύντροφοι της 

Φωτιάς, που (για πάντα) εκεί θα 

παραμείνουν. 

37. Και ποιος είναι περισσότερο άδικος, 
απ'εκείνον που επινοεί ψεύδη κατά του 

ΑΛΛΑΧ ή απορρίπτει με ψεύδη τις 

εντολές Του; Αυτοί θα έχουν το μερίδιο 
τους, όπως ορίστηκε στο Βιολίο, μέχρις 

ότου, σαν φτάσουν οι αγγελιαφόροι μας 

(του θανάτου) για να πάρουν τις ψυχές 

τους, θα τους πουν: "Πού είναι αυτοί 
που ζητούσατε τη οοήθειά τους, εκτός 

του ΑΛΛΑΧ";, Κι αυτοί θ' aποκριθούν: 

"Εξαφανίστηκαν" Κι ομολόγησαν, εναντίον 

στον εαυτό τους ότι ήταν άπιστοι. 

38. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Να μπείτε, με ~~~..:.:C..λ;~-ji~~iJ~ 
τη γενιά που χάθηκε πριν από σας ~~a~et;Θr~;'{~~i 
-άνθρωποι και Τςίνν (πνεύματα)- στη 

Φωτιά. Οποτεδήποτε, μια καινούρια γενιά 

μπαίνει, 6λαστημά την αδελφική της γενιά 

(που έφυγε πριν), μέχρις ότου 

ακολουθώντας η μια την άλλη, μπουν 

όλοι τους στη φωτιά. Τότε λέει η τελευταία 

για την πρώτη: "Κύριέ μας! Αυτοί είναι 

που μας εξαπάτησαν, γι' αυτό 6ασάνισέ 
τους διπλά μέσα στη Φωτιά". Κι Εκείνος 

θ' αποκριθεί: "Διπλή (ειν' η τιμωρία) για 

όλους", (και για τις αμαρτίες τους κι 

επειδή δεν έχουν παραδειγματιστεί). Αλλ' 



(7) Σούρα ελ-Έαράφ Μέρος So I 209 

όμως αυτό εσείς δεν το αντιλαμοάνεστε. 

39. Και τότε η πρώτη γενιά θα πει 

στην τελευταία: "Για προσέξτε! Σε τίποτε 

δεν υπερέχετε εσείς από εμάς, γι' αυτό 

δοκιμάστε τα 6άσανα για ό,τι είχατε 

κερδίσει"! 

40. Εκείνοι - οέοαια - που απέρριψαν 

με ψεύδη τις Εντολές μας, κι υπεροπτικά 

τις περιφρόνησαν, δεν θ' ανοιχτούν γι' 

αυτούς οι πόρτες τ' ουρανού ούτε θα 

μπουν στο Παράδεισο, μέχρις ότου 

περάσει εύκολα η καμήλα, απ' το μάτι 

της 6ελόνας. Τέτοια είν' αμοιοή για τους 

αμαρτωλούς. 

41. Γι' αυτούς είν' η Κόλαση για 

κρεοάτι (από κάτω) και συνεχής φωτιά 

για σκέπασμα από πάνω. Τέτοια είναι ή 

ανταπόδοση μας στους άδικους. 

42. Εκείνοι όμως που πίστεψαν κι 

έκαναν το καλό, -δεν θα επιοαρύνομε 

περισσότερο κάθε ψυχή απ' όσο αντέχει,

αυτοί θα είναι Σύντροφοι στο Παράδεισο, 

όπου (για πάντα) θα διαμένουν. 

43. Κι aπαλλάξαμε το μίσος απ τις 

καρδιές τους. Από κάτω τους τρέχουν τα 

ποτάμια, και τότε θα πουν: "Δόξα στον 

ΑΛΛΑΧ, που μας οδήγησε σ' αυτή (την 

ευδαιμονία). Και ποτέ μας, δεν θα 

6ρίσκαμε καθοδήγηση, αν ο ΑΛΛΑΧ δεν 

μας οδηγούσε (στην Αλήθεια). Αυτό 

έφεραν σε μας οι Απόστολοι του Κυρίου 

μας". Και θ' ακούσουν τότε τη φωνή: "Να 

αυτός είναι ο Παράδεισος, έχετε γίνει οι 

κληρονόμοι του για τις πράξεις (της 
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χρηστότητάς) σας. 

44. Κι εφώναξαν οι Σύντροφοι του 

Παραδείσου τους Συντρόφους της Φωτιάς: 

"Βρήκαμε πραγματικά τις υποσχέσεις του 

Κυρίου μας αληθινές. Μήπως και εσείς 

ορήκατε (επίσης) τις υποσχέσεις του 

Κυρίου σας αληθινές"; Κι αυτοί απάντησαν: 

"Μάλιστα". Κι ένας κήρυκας θα 

προκηρύξει ανάμεσά τους: 'Ή κατάρα του 
ΑΛΛΑΧ ας είναι πάνω στους 

κακοποιούς". 

45. "Εκείνοι που εμποδίζουν (τους 

ανθρώπους), απ' το Μονοπάτι του 

ΑΛΛΑΧ, κι επιδιώκουν να το κυρτώσουν, 

ειν' αυτοί που αρνούνται τη Μέλλουσα 

Ζωή"! 

46. Κι ανάμεσά τους υπάρχει πέπλο 
και στα Ύψη ( ελ-Έαράφ ) υπάρχουν 
άνδρες, που γνωρίζουν όλους τους 

ανθρώπους με τα σημάδια τους, και θα 

φωνάξουν τους Συντρόφους του 

Παραδείσου: "Ας είναι η Ειρήνη πάνω 

σας", δεν εισήλθαν σ' αυτόν, αν και η 

ελπίδα τους (να μπουν) είναι μεγάλη. 

47. Κι αν τα ολέμματά τους στραφούν 
προς τους Συντρόφους της Φωτιάς τότε 

θα πουν. "Κύριέ μας! Μη μας κατατάξεις 

με τη συντροφιά των αδίκων". 

48. Και θα φωνάξουν οι άνδρες που 

ορίσκονται στα Ύψη (ε λ.:Εαράφ), 

μερικούς άνδρες που θα τους γνωρίσουν 

απ' τα σημάδια τους, λέγοντας: "Τι 

κερδίσατε συσσωρεύοντας τα πλούτη σας, 

και τι κερδίσατε απ' την υπεροψία σας". 
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49. "Αλίμονο! Μήπως δεν είναι αυτοί 
οι άνδρες για τους οποίους ορκιστήκατε, 

ότι ο ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν θα τους 

σπλαχνιστεί; Εισέλθετε (οι ευλογημένοι) 

στον Παράδεισο, κανείς φόΟος δεν υπάρχει 

για σας κι ούτε θα λυπηθείτε". 

50. Οι Σύντροφοι της Φωτιάς θα 

φωνάξουν στους Συντρόφους του 

Παραδείσου: "Χύστε κάτω σε μας νερό, ή 

οτιδήποτε ο ΑΛΛΑΧ σας έχει 

προμηθεύσει για τη συντήρησή σας". Κι 

αυτοί θ' απαντήσουν: "Και τα δύο αυτά ο 
ΑΛΛΑΧ. τα έχει απαγορεύσει γι' αυτούς 

που Τον αρνήθηκαν. 

51. "Κι αυτό γιατί πήραν- απλούστατα 

- τη θρησκεία τους διασκέδαση και 

παιχνίδι, κι εξαπατήθηκαν απ' τη ζωή 

του κόσμου". Κι αυτή τη μέρα θα τους 

ξεχάσουμε, όπως κι αυτοί, ξέχασαν τη 

μέρα αυτή της συγκέντρωσης, κι είχαν 

συνηθίσει ν' αρνούνται τις Εντολές μας. 

52. Γιατί έχουμε στείλει 6έ6αια σ 

αυτούς ένα Βιολίο, που το εξηγήσαμε 

λεπτομερειακά, κατά την σωστή γνώση, 

έναν οδηγό και μια ευλογία για εκείνον 

το λαό που πιστεύει. 

53. Μήπως ακριοώς περιμένουν (οι 

άπιστοι) την τελική εκπλήρωση του έργου; 

Κατά την ημ[ρα που τελικά θα 

συμπληρωθεί, τότε εκείνοι που 

αδιαφόρησαν γι' αυτό από πριν θα πουν: 

"Οι Απόστολοι του Κυρίου μας - πράγματι 
μας έφεραν την αλήθεια (αλλά δεν 

πιστέψαμε) μήπως έχουμε μεσολαοητές 
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για να μεσολαοήσουν για μας; ή μήπως 

μπορούμε να επανέλθουμε, για να κάνουμε 

άλλα, απ' ό,τι κάναμε στο παρελθόν"; 

Στην πραγματικότητα έχασαν τον εαυτόν 

τους, κι ό,τι επινόησαν θα τους αφήσει 

στην πλάνη (οι ψεύτικοι θεοί τους 

εξαφανίστηκαν και τους άφησαν μόνους 

τους). 

54. Ο Αληθινός -Κύριός σας- είναι ο 

ΑΛΛΑΧ, που έπλασε τους ουρανούς και 

τη γη σε έξι μέρες, κι έπειτα μόνιμα 

εγκαταστάθηκε πάνω στο Θρόνο (της 

εξουσίας), σχεδίασε τη νύχτα σαν κάλυμμα 

πάνω στη μέρα, να εναλλάσσονται με 

ταχύτητα, κι έπλασε τον ήλιο, το φεγγάρι 

και τ' άστρα (όλα) διοικούμενα κάτω από 

νόμους στις διαταγές Του. Να! Αυτός που 

έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να 

κυοερνά. Ευλογημένος ας είναι ο ΑΛΛΑΧ, 

Κύριος (και συντηρητής) του Σύμπαντος. 

55. Να επικαλεστείτε τον Κυριο σας: 
με ταπεινοφροσύνη και κατ' ιδίαν (κρυφά), 

γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά εκείνους που 

καταπατούν τα όρια. 

56. Και μην προξενείτε ολάοη (φθορά) 
στη γη, μετά που διορθώθηκε κι 

επικαλεστείτε Τον με φόοο (από την 

τιμωρία Του) και πόθο (για την αμοιοή 

Του), γιατί η ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ 

είναι (πάντα) πολύ κοντά μ' εκείνους που 

χάνουν το καλό. 

57. Είν' Εκείνος που στέλνει τους 

ανέμους, σαν προάγγελο (χαρούμενων 

ειδήσεων) της ευσπλαχνίας Του κι ακόμη 

όταν μεταφέρουν (οι άνεμοι) τα γεμάτα 

< 
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6ροχή σύννεφα, Εμείς το κατευθύνουμε 

σ' εδάφη (χωριών) πεθαμένα, και ρίχνουμε 

απ' αυτά το νερό και κάνομε αμέσως να 

6γουν απ' όλα τα είδη της εσοδείας. 

Έτσι ανασταίνουμε τους πεθαμένους. Ίσως 

μπορέσετε και θυμηθείτε (τη δύναμη του 

ΑΛΛΑΧ για την ανάσταση). 

58. Κι απ' την καθαρή και καλή χώρα 
με τη Θέληση του Κυρίου της, 6λασταίνουν 

απ' τη γη της (πλούσιοι καρποί, απ' τα 

διάφορά της είδη) ενώ απ' την κακή, 

δεν ολασταίνουν παρά μόνο σπάνια και 

άχρηστα. Έτσι εξηγούμε τις Εντολές για 

εκείνο το λαό που είναι γεμάτος 

ευγνωμοσύνη προς τον ΑΛΛΑΧ. 

59. Κι όμως στείλαμε το Νώε στο λαό 
του κι είπε: "Ω! Λαέ μου! Να λατρεύετε 

τον ΑΛΛΑΧ. ΔΣ.ν έχετε άλλο θεό εκτός 

απ' Αυτόν. Φοοούμαι για σας τα φρικτά 

6άσανα της τρομερής Ημέρας!". 

60. Οι αρχηγοί τότε του λαού του 

είπαν: "Πώς! Εμείς σε 6λέπουμε (να 

6ρίσκεσαι) σ' αποδεδειγμένη πλάνη". 

61. Κι αυτός είπε: "Ω! λαέ μου! καμιά 
πλάνη δεν με κατέλαοε, αντίθετα, είμαι 

ένας aπεσταλμένος απ' τον Κύριο (τον 

Ζωοδότη) του Σύμπαντος. 

62. "Σας αναγγέλλω τις οδηγίες του 
Κυρίου μου, κι ειλικρινά σας συμ6ουλεύω, 

και γνωρίζω πολλά απ' τον ΑΛΛΑΧ, που 

εσείς δεν το ξέρετε. 

63. "Μήπως απορείτε ότι σας έχει έλθει 
μήνυμα απ' τον Κύριο σας, με άνδρα -
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από εσάς τους ίδιους- για να σας 

προειδοποιήσει, και να υποταχθείτε στον 

ΑΛΛΑΧ, κι ίσως τότε λάοετε την 

ευσπλαχνία Του"; 

64. Κι όμως τον διάψευσαν, 

(αρνήθηκαν) και σώσαμε αυτόν κι 

εκείνους, που ήταν μαζί του μέσα στην 

Κιοωτό, και πνίξαμε, στον κατακλυσμό 

εκείνους που απέρριψαν τις Εντολές Μας. 

Γιατί ήταν λαός τυφλός (στη καρδιά του). 

65. Και στο λαό του Αν τ -(στείλαμε) 

τον αδελφό του, Χουντ- που είπε: "Ω! 

Λαέ μου! Λατρέψτε τον ΑΛΛΑΧ, δεν 

έχετε κανέναν άλλο θεό εκτός απ' Αυτόν. 

Μ11πως δεν φοοάστε (τον ΑΛΛΑΧ)"; 

66. Είπαν τότε, οι άπιοτοι, αρχηγοί 
απ' το λαό του: "Εμείς σε ολέπουμε ότι 

ορίσκεοαι σε κατάσταση μωρίας (είσαι 

ολάκας)" και "νομίζουμε ότι είσαι απ' τους 

ψεύτες"! 

67. Κι αυτός τους είπε: "Ω' Λαέ μου! 
καμιά ανοησία δεν με κυρίεψε, αλλ' (είμαι) 

ένας aπεσταλμένος απ' τον Κύριο (τον 

Ζωοδότη) του Σύμπαντος. 

68. "Σας αναγγέλλω τις οδηγίες του 
Κυρίου μου, κι είμαι για σας ειλικρινής 

και πιστός σύμοουλος. 

69."Μήπως απορείτε, ι'ηι σας έχει έλθει 

μήνυμα απ' τον Κύριό σας μ' έναν άνδρα 

-από εσάς τους ίδιους- για να σας 

προειδοποιήσει; και θυμηθείτε, ότι σας 

έκανε (ο ΑΛΛΑΧ) κληρονόμους, μετά 

τη γενιά του Νώε, και σας έδωσε ένα 
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υψηλό ανάστημα ανάμεσα στα έθνη. Γι' 

αυτό θυμηθείτε τα οφέλη που (πήρατε) 

απ' τον ΑΛΛΑΧ ώστε να μπορέσετε να 

ευτυχήσετε". 

70. Κι αυτοί απάντησαν: "Μήπως μας 
ήλθες για να λατρέψουμε τον ΑΛΛΑΧ 

μόνο Του, και να αφήσουμε αυτούς που 

λάτρευαν οι πατέρες μας; Φέρε μας ό,τι 

μας aπειλείς, αν πραγματικά μας λες την 

αλήθεια;" 

71. Κι αυτός αποκρίθηκε: "Πράγματι, 
σας αξίζει να πέσει πάνω σας η τιμωρία 

κι ο θυμός απ' τον Κύριό σας. Μήπως 

λογομαχείτε μαζί μου για ονόματα (για 

θεούς) που έχετε, επινοήσει εσείς κι οι 

πατέρες σας, και που ο ΑΛΛΑΧ δεν 

έστειλε -γι' αυτούς- καμιά εξουσία; Τότε 

περιμένετε (τα οάσανά Του) κι εγώ μαζί 

σας επίσης περιμένω να πέσουν πάνω 

σας". 

72. Και σώσαμε αυτόν κι όσους μαζί 
του με την ευσπλαχνία Μας, και 

ξεριζώσαμε αυτούς που αρνήθηκαν τις 

Εντολές Μας και δεν ήταν πιστοί. 

73. Και στο λαό του Θαμούντ -
(στείλαμε) τον αδελφό του Σάλιχ- που 

είπε: "Ω! Λαέ μου! Λατρέψτε τον ΑΛΛΑΧ! 

Δεν έχετε κανέναν άλλο θεό, εκτός απ' 

Αυτόν. Τώρα σας έχει έλθει ένα φωτεινό 

Σημάδι απ' τον Κύριό σας. Αυτή η 

(θηλυκιά) καμήλα του ΑΛΛΑΧ, είναι για 

σας ένα Σημείο. Κι αφήστε την να οόσκει 

στη γη του ΑΛΛΑΧ, και μη της κάνετε 

κακό, γιατί τότε θα τιμωρηθείτε με 

αυστηρά 6άσανα. 
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74. "Και θυμηθείτε ότι σας έκανε 

κληρονόμους, της γενιάς του Αντ και σας 

έδωσε για κατοικία αυτή τη γη, που 

κτίσατε -για τον εαυτό σας- παλάτια σ' 

(ανοικτές) πεδιάδες, και σκάψατε σπίτια 

στα 6ουνά της. Γι' αυτό θυμηθείτε τα 

οφέλη (που έχετε πάρει) απ' τον ΑΛΛΑΧ, 

κι απέχετε απ' το πονηρό και το κακό 

στη γη". 

75. Κι είπαν οι αρχηγοί απ' εκείνους 
που ήταν αλαζονικοί ( καυχησιάρηδες) 
ανάμεσα στο λαό του, στους aνίσχυρους 

-αυτοί που πίστευαν ανάμεσα τους-: 

"Μήπως γνωρίζετε με 6ε6αιότητα, αν ο 

Σάλιχ έχει σταλεί απ' τον Κύριό του;" Κι 

αυτοί απάντησαν: "Εμείς πιστεύουμε 

πραγματικά σ' ό,τι μας αποκαλύφθηκε 

απ' αυτόν". 

76. Είπαν τότε οι αλαζονικοί: "Εμείς 
απ' τη μεριά μας απορρίπτουμε ό,τι εσείς 

πιστεύετε". 

77. Τότε σκότωσαν τη θηλυκιά καμήλα 
παραοαίνοντας την προσταγή του Κυρίου 

τους, και είπαν: "Ω! Σάλιχ! Φανέρωσέ μας, 

τις απειλές σου, αν πράγματι είσαι απ' 

τους aπεσταλμένους (του ΑΛΛΑΧ!)". 

78. Και τότε aπροσδόκητος σεισμός 
τους έπιασε και το πρωί 6ρέθηκαν στα 

σπίτια τους νεκροί! 

79. Τότε (ο Σάλιχ), τους παρατήρησε 
κι είπε: Ω! Λαέ μου, σας ανάγγειλα το 

μήνυμα, που γι' αυτό μ' έστειλε ο Κύριος 

μου, και σας έδωσα καλές συμοουλές κι 
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όμως εσείς δεν αγαπάτε εκείνους που 

συμοουλεύουν!". 

80. Και (στείλαμε) επίσης τον Λώτ, 

που είπε στη γενιά του: "Μήπως 

διαπράττετε έργα ασελ γείας, που καμιά 

άλλη γενιά του σύμπαντος κόσμου δεν 

έκανε πριν από σας; 

81. Επειδή εσείς χρησιμοποιείτε (για 
τις ορέξεις σας) τους άνδρες προτιμώντας 

τους απ' τις γυναίκες. Είστε πραγματικά 

ένας λαός που ξεπερνά το όρια". 

82. Κι η γενιά του δεν έδωσε απάντηση 
παρά αυτή, όταν είπαν: ''Οδηγείστε τους 

έξω απ' το χωριό σας, γιατί πραγματικά 

είναι άνδρες που θέλουν να είναι καθαροί 

και αγνοί!". 

83. Και σώσαμε αυτόν και την 

οικογένειά του, εκτός απ' τη γυναίκα του, 

γιατί ήταν από τους αργοπορούντες. 

84. Και ρίξαμε οροχή πάνω τους 

ραγδαία (από θειάφι), και κοίταξε: πώς 

ήταν η τιμωρία εκείνων που εντρυφούσαν 

στην αμαρτία και στο έγκλημα! 

85. Και στη γενιά του Με'ντγιεν 

στείλαμε τον αδελφό του Σου-ά'ίμπ που 

είπε: "Ω! Λαέ μου! λατρέψτε τον ΑΛΛΑΧ. 

ΔΕν έχετε κανέναν άλλο θεό, εκτός απ' 

Αυτόν. Τώρα σας έχει έλθει ένα φανερό 

(Σημάδι) απ τον Κύριό σας. 

Συμπληρώνετε με ακρίοεια το μέτρο και 

το ζύγι, να μη κατακρατείτε απ' τους 

ανθρώπους τα πράγματά τους, και μη 

προκαλείτε καταστροφή στη γη, μετά τη 
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διόρθωσή της. Αυτά όλα είναι το καλύτερο 

για σας, αν πραγματικά πιστεύετε. 

86. "Και μη κάθεστε, σε κάθε δρόμο 
απειλώντας κι εμποδίζοντας αυτούς που 

πίστεψαν στον ΑΛΛΑΧ απ' το δρόμο 

Του κι αναζητώντας κάτι τι που να τον 

κάνει ανώμαλο κι ακανόνιστο. Και 

θυμηθείτε πόσο λίγοι ήσασταν και σας 

πολλαπλασίασε, και κοιτάξτε ποια ήταν 

η τιμωρία εκείνων που έκαναν την 

καταστροφή. 

87. "Κι αν μια ομάδα από σας πίστεψε 
στο Μήνυμα που εστάλη σε μένα, κι άλλη 

ομάδα δεν πιστεύει σ' αυτό, τότε κάνετε 

υπομονή, μέχρις ότου ο ΑΛΛΑΧ δικάσει 

ανάμεσci μας, γιατί είναι ο άριστος Κριτής 

(για να πάρει αποφάσεις). 

88. Είπαν τότε οι αρχηγοί, απ' εκείνους 
που αλαζονικοί (καυχησιάρηδες) ανάμεσα 

στο λαό του: "Θα σε κάνουμε να ογεις 

έξω απ' το χωριό μας, ω! Σου-ά"ίμπ, εσένα 

και μαζί σου εκείνοι που πίστεψαν, 

ειδάλλως (ου κι εκείνοι) θα πρέπει να 

επιστρέψετε στην θρησκεία μας και στις 

δοξασίες μας". Κι αυτός τους είπε: "Πώς! 

(είναι δυνατόν) αφού εμείς την 

αηδιciζουμε; 

89. "Πραγματικά θα επινοούσαμε μια 
ψευτιά ενάντια στον ΑΛΛΑΧ, αν 

επιστρέψουμε στις δοξασίες σας, μετά που 

ο ΑΛΛΑΧ μας λύτρωσε απ' αυτές, και 

δεν γίνεται μ' οποιαδήποτε μέσο, να 

επανέλθουμε στη θρησκεία σας, εκτός αν 

θέλει ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριός μας. Ο Κύριός 

μας έχει τη δύναμη να περιοάλει τα πάντα 
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με τη Σοφία Του. Στον ΑΛΛΑΧ έχουμε 

στηριχθεί. Κύριέ μας: Αποφάσισε Εσύ, 

ανάμεσά μας κι ανάμεσα στη γενιά μας, 

με δικαιοσύνη, γιατί Εσύ είσαι ο άριστος 

στις αποφάσεις". 

90. Κι είπαν οι αρχηγοί, οι άπιστοι 

απ' τη γενιά του: "Αν ακολουθήσετε τον 

Σου-αϊμπ, να είστε οέοαιοι ότι θα 

καταστραφείτε (χαθείτε)". 

91. Και τότε αναπάντεχος σεισμός τους 
έπιασε και το πρωί ορέθηκαν στα σπίτια 

τους νεκροί! 

92. Εκείνοι που διέψευσαν τον Σου

ά'ίμπ εξαφανίστηκαν, σαν να μην υπήρχαν 

ποτέ στα σπίτια (όπου πριν άκμαζαν). 

Εκείνοι που αρνήθηκαν τον Σου-άϊμπ, 

αυτοί ήταν που χciθηκαν. 

93. Κι έτσι (ο Σου-ά'ίμπ) τους 

παράτησε, λέγοντας: Ω! λαέ μου! Σας 

ανάγγειλα τα Μηνύματα, που γι' αυτά 

μ' έστειλε ο Κύριός μου και σας έδωσα 

συμοουλές (αλλά τις αρνηθήκατε). Γιατί 

να λυπάμαι, για το λαό που αρνούνται 

να πιστέψουν!" 

94. Ποτέ δεν στείλαμε ένα προφήτη 
σε χωριό, εκτός αν δε φέρναμε στους 

άπιστους κατοίκους του την αναποδιά 

και τη δυστυχία, με σκοπό, ότι θα ήταν 

δυνατό να νοιώσουν την ταπείνωση (να 

είναι δηλ. πιστοί). 

95. Έπειτα αντικαταοτούσαμε τη 

δυστυχία, με ευτυχία, (το κακό με το 

καλό) με τρόπο ώστε να αυξάνεται και 
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να πολλαπλασιάζεται κι άρχισαν να 

λέγουν: "Κι οι πατέρες μας (επίσης) 

ένοιωσαν τη δυστυχία και την αφθονία" ... 
Αλίμονο! Καλέσαμε τους κατοίκους του 

χωριού (ξαφνικά) σ' απολογισμό, τη 

στιγμή που αυτοί δεν υπολόγιζαν (τον 

κίνδυνό τους). 

96. Αν οι κάτοικοι των χωριών είχαν 
πιστέψει και σέοονταν (τον ΑΛΛΑΧ), θ' 

aνοίγαμε γι' αυτούς το δρόμο για τη 

μακαριότητα τ' ουρανού και της γης, πλην 

όμως αρνήθηκαν (την αλήθεια), και τους 

πηραμε για να λογοδοτήσουν, για ό,τι 

είχαν κερδίσει. 

97. Ή μήπως οι κάτοικοι των χωριών 
(Μέκκα και τα περίχωρά της) 

αισθάνθηκαν ασφαλισμένοι, ότι η οργή 

Μας θα τους έφτανε κατά τη νύχτα, ενώ 

θα ήταν κοιμισμένοι; 

98. Ή μήπως πάλι οι κάτοικοι των 

χωριών αισθciνθηκαν ασφαλισμένοι ότι η 

οργή Μας θα τους έφτανε μέρα μεσημέρι, 

ενώ έπαιζαν (ξένοιαστα); 

99. Μήπως αισθάνθηκαν ασφαλισμένοι 
από τη θεία τιμωρία; Μόνο εκείνοι που 

αισθάνονται ασφαλισμένοι από τη θεία 

εκδίκηση είναι οι χαμένοι. 

100. Για εκείνους που κληρονόμησαν 
τη γη αντικαθιστώντας τους πριν 

ωτόχους της, μήπως δεν είν' ένα (μciθημα) 

για να καταλάοουν, ότι αν το θέλαμε, θα 

μπορούσαμε να τους τιμωρήσουμε (επίσης) 

για τις αμαρτίες τους και να σφραγίσουμε 

τις καρδιές τους, ώστε να μη μπορούν ν' 
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ακούουν (να καταλάοουν); 

101. Έτσι ήταν τα χωριά για τα οποία 
σου διηγούμαστε μερικές απ' τις ειδήσεις 

τους. Πράγματι ήλθαν σ' αυτά οι 

απόστολοι τους με φανερά Σημεία, κι 

όμως δεν πίστεψαν σ' ό,τι πιο πριν είχαν 

αρνηθεί (οι πρόγονοί τους). Μ' αυτό τον 

τρόπο σφραγίζει ο ΑΛΛΑΧ τις καρδιές 

εκείνων που απορρίπτουν την Πίστη. 

102. Και δεν ορήκαμε τους πιο πολλούς 
απ' αυτούς (να είναι ειλικρινείς) με τη 

συμφωνία τους, όμως, οέοαια οι 

περισσότεροι απ αυτούς ήταν 

επαναστάτες και aνυπάκουοι! 

103. Έπειτα μετά απ' αυτούς, στείλαμε 
το Μωυσή με τις Εντολές μας στο Φαραώ 

και στους αρχηγούς του, κι όμως άδικα 

τις αρνήθηκαν. Κοίτα -λοιπόν- πώς 

τιμωρήθηκαν, (και ποιο ήταν το τέλος) 

την διεφθαρμένων. 

104. Κι είπε ο Μωυσής: ''Ω! Φαραώ' 
Είμαι ένας απόστολος του Κυρίου του 

Σύμπαντος". 

105. Το σωστό για μένα είναι να μη 
πω τίποτε για τον ΑΛΛΑΧ παρά μόνο 

την αλήθεια. Σας έρχομαι λοιπόν τώρα 

απ' τον Κύριό σας με ένα φανερό σημάδι, 

ώστε ν' αφήσετε τα παιδιά του Ισραήλ 

να φύγουν μαζί μου". 

106. Είπε (ο Φαραώ): "Αν πραγματικr1 
ήλθες μ' εντολή παρουσίασέ την, αν λες 

την αλήθεια". 
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107. Τότε (ο Μωυσής πέταξε το ραοδί 
του, και να! γίνηκε ένα φίδι ολοκάθαρο 

(ορατό απ' όλους). 

108. Κι άπλωσε το χέρι του το οποίο 
ήταν κάτασπρο σ 

παρακολουθούσαν. 

όσους το 

109. Είπαν, τότε, οι αρχηγοί απ' τη 
γενιά του Φαραώ: "Αυτός εδώ ο μάγος 

είναι πολύ έμπειρος". 

110. 'Το σχέδιο του είναι να σας ογάλει 
απ' τη γη σας. Τι λοιπόν προστάζετε;" 

111. Κι αυτοί απάντησαν. "Κρατείστε 
αυτόν και τον αδελφό του, και στείλτε 

στις πόλεις (άνδρες) να μαζέψουν, 

112. και να φέρουν σ' εσένα όλους 

(τους δικούς μας) έμπειρους μάγους". 

113. Κι ήρθαν οι μάγοι στο Φαραώ, 
λέγοντας: "Βέοαια θα έχουμε μια 

(ανάλογη) αμοιοή, αν εμείς είμαστε οι 

νικητές". 

114. Είπε (ο Φαραώ): "Μάλιστα, και 
(περισσότερο ακόμη) εσείς - θα είστε σ' 

αυτή την περίπτωση (θ' aνυψωθείτε σ' 

αξιώματα) πολύ κοντά (στο θρόνο) μου". 

115. Είπαν (οι μάγοι): -"Ω Μωυσή! 

Μήπως εσύ θέλεις (πρώτος) να ρίξεις, ή 

εμείς θα ρίξουμε (πρώτοι);" 

116. Είπε (ο Μωυσής): "Ρίξτε εσείς 

(πρώτοι)". Κι όταν έριξαν μάγεψαν τα 

μάτια των ανθρώπων, και τους τάραξαν 
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απ' το φόοο, παρουσιάζοντάς τους ένα 

μεγάλο (κατόρθωμα) μαγείας. 

117. Κι εμπνεύσαμε το Μωυσή: "Ρίξε 
(τώρα) το ραΟδί σου". Και τότε να! 

καταορόχθισε αμέσως όλα τα μαγικά τους. 

118. Κι έτσι οεοαιώθηκε η αλήθεια, κι 
αχρηστεύθηκαν όλα όσα είχαν κάνει. 

119. Και νικήθηκαν (οι μεγάλοι) επί 
τόπου, και μετατράπηκαν ώστε να 

φαίνονται μικροί. 

120. Και τότε οι μάγοι έπεσαν χάμω 
σε ταπεινή λατρεία, 

121. λέγοντας: Πιστέψαμε στον Κύριο 
του Σύμπαντος, 

122. "τον Κύριο του Μωυσή και του 
Ααρών". 

123. Κι ο Φαραώ είπε: "Πιστέψατε σ' 
Αυτόν, πριν εγώ σας δώσω την άδεια; 

(Φαίνεται) οέοαια πως είναι ένα τέχνασμα 

που το έχετε σχεδιάσει στην Πόλη, με 

σκοπό να οδηγήσετε έξω απ' αυτή το 

λαό της. Γρήγορα όμως θα μάθετε (τις 

συνέπειες). 

124. "Να είστε οέοαιοι, ότι θα κόψομε 
τα χέρια σας και τα πόδια σας 

αντίπλευρα, και θα κάνω να πεθάνετε 

όλοι σας πάνω στο σταυρό". 

125. Είπαν:"Για μας τίποτε δεν είναι 
παρά να επιστρέψουμε στον Κύριό μας, 

~ "" "" / "" 
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126. "Και δεν θα μας επιοάλεις όμως 
την εκδίκησή σου, γιατί απλώς πιστέψαμε 

στις Εντολές του Κυρίου μας, όταν μας 

έφτασαν! Κύριέ μας! Άδειασε (ρίξε) πάνω 

μας υπομονή (και σταθερότητα) και να 

μας κάνετε να πεθάνουμε σαν τους 

~ουσουλμάνους (που υποτάχτηκαν στη 

Θέλησή Σου);". 

127. Κι είπαν οι αρχηγοί της γενιάς 

του Φαραώ (στον ίδιο) "~ήπως θ' 

aφήσεις το ~ωυσή και τη γενιά του να 

καταστρέψουν τη γη και να παρατήσουν 

σένα και τους θεούς σου;". Είπε (ο Φαραώ ): 
"Θα σκοτώσαμε τ' αρσενικά παιδιά τους, 

και (μόνο) το θηλυκά θα σώσουμε στη 

ζωή, κι έτσι θα έχουμε πάνω τους 

(δύναμη) ακαταμάχητη". 

128. Είπε (τότε) ο ~ωυσής στο λαό 

του: Να ζητήσετε τη οοήθεια απ' τον 

ΑΛΛΑΧ, κι υπομένετε καρτερικά, γιατί 

η γη είναι του ΑΛΛΑΧ που την 

κληροδοτεί σ' όποιον θέλει απ' όσους Τον 

λατρεύουν, και το τέρμα είναι (πολύ καλό) 

για όσους πιστεύουν". 

129. Είπαν: "~ας ενοχλούσαν και πριν 
μας έλθεις, κι ακόμα (εξακολουθούν) και 

μετά που μας ήλθες". Είπε: Είθε ο Κύριος 

σας να κάνει να καταστραφούν οι εχθροί 

σας και να σας κάνει κληρονόμους στη 

γη, κι έτσι θα σας δοκιμάσει με τα έργα 

σας" 

130. Και τιμωρήσαμε την οικογένεια 
του Φαραώ με ξηρασία (στη γη τους) 

και περιορισμό στους καρπούς, για να 

μπορέσουν να σκεφτούν. 

.~~;.;:;.~~15~)~j.)')dij~_; 

J~~~~υ:;~~~;~~~~~ ~ι .. _ ~J_ 
~;d~_;~:q LP;tβj)~--. 

~- ~' ~--..:....>~ 



(7) Σούρα ελ-Έαράφ Μέρος 9ο I 225 I 1\ ~ .f.-1 

131. Και σαν τους ήρθαν οι (καλοί) 
καιροί (οροχές και καρποί), είπαν:'Άυτό 

πρέπει για μας". Κι όταν όμως τους 

έσφιγγε η δυστυχία την απέδιδαν στο 

Μωυσή κι όσους ήταν μαζί του. Ενώ η 

κακοτυχία τους ήταν δική τους στα μάτια 

του ΑΛΛΑΧ, κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αυτούς δεν το αντιλαμοάνονταν! 

132. Κι είπαν (στο Μωυσή): 

"Οποιαδήποτε θαύματα κι αν μας φέρεις, 

για να μας γοητεύσεις, εμείς δεν θα 

είμαστε απ' αυτούς που σε πιστεύουν". 

133. Και στείλαμε πάνω τους, τον 

κατακλυσμό, και τις ακρίδες, και τις 

ψείρες, και τους οατράχους και το αίμα 

σαν αυτόδηλα Σημάδια, κι όμως ήταν 

ποτισμένοι με την υπεροψία, ένας λαός 

παραδομένος στην αμαρτία (εγκληματίας). 

134. Και όταν η τιμωρία έπεφτε πάνω 
τους, έλεγαν: "Ω! Μωυσή! Παρακάλεσε -
για μας- τον Κύριό σου σύμφωνα με ό,τι 

σου υποσχέθηκε. Κι αν μπορέσεις κι 

aπομακρύνεις από μας την τιμωρία θα 

πιστέψουμε ειλικρινά σε σένα, και θ' 

αφήσουμε να φύγουν μαζί σου τα παιδιά 

του Ισραήλ". 

135. Αλλά, οταν aπομακρύναμε απ' 
αυτούς την τιμωρία για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα που θα έπρεπε (για να 

επιτραπεί η αναχώρηση), να, αυτοι 

παρέοαιναν την υπόσχεσή τους! 

136. Γι' αυτό τους εκδικηθήκαμε, και 
τους πνίξαμε στη θάλασσα, επειδή 
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διάψευσαν τα Σημεία μας και τα 

απέρριψαν. 

137. Και δώσαμε στο λαό που 

δουλεύτηκε για κληρονομιά τη γη που 

ορίσκονταν στ' ανατολικά, και στα δυτικά, 

και την γεμίσαμε με τις ευλογίες. Και 

πραγματοποιήθηκαν έτσι οι υποσχέσεις 

του Κυρίου σου για τα παιδιά του Ισραήλ, 

γιατί είχαν υπομονή (και καρτερία) και 

καταστρέψαμε τη γη, τα μεγάλα έργα 

και τις οικοδομές, που ο Φαραώ κι ο 

λαός του είχαν ανεγείρει (με τόση 

υπερηφάνεια ). 

138. Και κάναμε με τα παιδιά του 
Ισραήλ να περάσουν (με ασφάλεια) 

ανάμεσα απ' τη θάλασσα. Και φτάσανε 

σ' ένα λαό αφοσιωμένο ολοκληρωτικά σε 

μερικά είδωλα που είχαν. Κι είπαν :"Ω! 

Μωυσή! Κάνε για μας ένα θεό όμοιο μ' 

αυτούς που έχουν". Είπε (ο Μωυσής): 

"Σίγουρα είστε ένας λαός χωρίς γνώση, 

139. "Βέοαια -η λατρεία στην οποία 
ορίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, -(δεν) 

είναι (παρά) κομμάτι απ' την καταστροφή 

και λάθος είναι αυτό που κάνουν". 

140. Είπε ο (Μωυσής): Μήπως (θέλετε) 
ν' αλλάξω, τον (αληθινό) ΑΛΛΑΧ, μ' 

άλλες θεότητες, όταν Αυτός (ο ΑΛΛΑΧ) 

είναι που σας προτίμησε πάνω απ' όλα 

τα έθνη!". 

141. Και θυμηθείτε, ότι σας σώσαμε 
απ' την οικογένεια του Φαραώ που σας 

πίκρανε με τα χειρότερα οάσανα, 

σκοτώνοντας τ' αρσενικά παιδιά σας κι 
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αφήνοντας ζωντανά τα θηλυκά, κι αυτό 

ήταν μια σπουδαία δοκιμασία απ' τον 

Κύριό σας. 

142. Υποσχεθήκαμε στο Μωυσή 

τριάντα νύχτες και συμπληρώσαμε (την 

περίοδο) μ' άλλες δέκα (επί πλέον), κι 

έτσι έγιναν σαράντα νύχτες. Κι είπε ο 

Μωυσής στον αδελφό του Ααρών 

(αναθέτοντάς του την αρχηγία προτού 

κατευθυνθεί για πάνω): "Να με 

aντικαταστήσεις στο λαό μου. 

Μεταχειρίσου τον με δικαιοσύνη, και μην 

ακολουθήσεις το δρόμο των 

διεφθαρμένων". 

143. Και σαν ήρθε ο Μωυσής (στο 
τόπο) την ώρα που του υποδείξαμε, κι ο 

Κύριός του, του απηύθυνε το λόγο, είπε: 

"Κύριε! Δείξου (Εσύ ο ίδιος) σ' εμένα, 

ώστε να μπορέσω να κοιτάξω σ' Εσένα". 

Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "(Με κανένα τρόπο) 

δεν μπορείς να με δεις (απ' ευθείας), 

αλλά κοίταξε το οουνό! Αν παραμείνει 

στη θέση του, τότε θα με δεις". Κι όταν ο 

Κύριός του φανέρωσε τη δόξα Του στο 

οουνό, και το έκανε σκόνη, τότε έπεσε ο 

Μωυσής κάτω λιπόθυμος. Κι όταν συνήλθε 

(στις αισθήσεις του) είπε: "Δόξα σ' Εσένα! 

Μετάνιωσα, συγχώρεσέ με! κι εγώ είμαι 

ο πρώτος που πιστεύει". 

144. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ω! Μωυσή! 
σε προτίμησα πάνω απ' όλους τους 

ανθρώπους με τις αποστολές (που Εγώ 

σου έδωσα) και με τα λόγια Μου(που 

Εγώ σου μίλησα). Πάρε λοιπόν αυτά 

που σου Έδωσα (την αποκάλυψη) και να 

είσαι απ' αυτούς που ευγνωμονούν". 
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145. Κι εγράψαμε γι' αυτόν στις 

πλάκες συμοουλές απ' όλα τα πράγματα 

(που τα χρειάζεται ο λαός του Ισραήλ), 

κι ερμηνείες για κάθε πράγμα, (κι είπε): 

Πάρε και κράτησέ τες γερά, και πρόσταξε 

το λαό σου να παρακολουθεί με καλό 

τρόπο τις παραγγελίες της. Και πολύ 

σύντομα θα σας δείξω την κατοικία των 

ενόχων (πώς είναι ερημωμένες)". 

146. Θ' aπομακρύνω (δηλ. θα τους 

κάνω να μη καταλαοαίνουν) απ' τις 

Εντολές μου εκείνους που 

συμπεριφέρθηκαν υπεροπτικά στη γη 

περιφρονώντας την αλήθεια. Ακόμα κι 

αν δούνε όλα τα Σημεία, δεν θα πιστέψουν 

σ' αυτά, κι αν δούνε τον δρόμο της σωστής 

κατεύθυνσης, δεν θα τον παραδεχτούν 

σαν το δρόμο (της σωτηρίας), κι αν δουν 

το λαθεμένο δρόμο, αυτόν θ' 

ακολουθήσουν. Κι αυτό γιατί αρνήθηκαν 

τις Εντολές Μας και δεν πρόσεξαν σ' 

αυτές (τις προειδοποιήσεις τους). 

147. Κι εκείνοι που διάψευσαν τις 

Εντολές μας, (κι αρνήθηκαν) τη συνάντηση 

κατά την ημέρα της Κρίσεως, μάταια 

ήταν τα έργα τους. Πώς είναι δυνατό ν' 

aνταμειφθούν, παρά μόνο απ' ό,τι έκαναν; 

148. Κι επήρε ο λαός του Μωυσή -
κατά την απουσία του- απ' τα χρυσά 

κοσμήματά του, κι έκανε τη μορφή ενός 

μοσχαριού (για λατρεία), που φαινόταν 

σαν να μουγκρίζει. Μήπως δεν έολεπαν 

ότι δεν μπορούσε να τους μιλήσει ούτε 

να τους δείξει το Δρόμο (της αλήθειας); 

Κι όμως το πήραν (για λατρεία) κι ήταν 
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άδικοι. 

149. Κι όταν έπεσε (κάτω) στα χέρια 
τους (μετάνιωσαν), κι είδαν την πλάνη 

τους, κι είπαν: "Αν ο Κύριός μας δεν μας 

σπλαχνιστεί και μας συγχωρέσει, τότε θα 

ορεθούμε (πραγματικά) με τους χαμένους". 

150. Κι όταν επέστρεψε ο Μωυσής 

στο λαό του, οργισμένος, στενοχωρημένος 

είπε: 'Τι κακό είναι αυτό που κciνατε!" 

κατά την απουσία μου. Μήπως οι(1ζεστε 

(να φέρετε) τις Εντολές του Κυρίου σας"; 

Και πέταξε (κciτω) τις πλάκες, Κι άρπαξε 

τον αδελφό του απ' (τα μαλλιά) του 

κεφαλιού του, σέρνοντάς τον κοντά του. 

Είπε (τότε ο Ααρών): "Παιδί της μητέρας 

μου! Ο λαός δεν με υπολόγισε -θεωρώντας 

με αδύνατο- κι ακόμα λίγο θα με 

σκότωναν. Μη κάνεις τους εχθρούς να 

χαρούν για την ατυχία μου και μη με 

κατατάξεις με το λαό των αμαρτωλών". 

151. Είπε τότε ο (Μωυσής): "Ω! Κύριε! 
Συγχώρεσε εμένα και τον αδελφό μου! 

και δέξου μας στην ευσπλαχνία Σου! Γιατί 

Εσύ είσαι ο πιο Εύσπλαχνος απ' τους 

Σπλαχνικούς"! 

152. Όσοι πήραν το μοσχάρι (για 

λατρεία) θα δοκιμάσουν π6νω τους το 

θυμό του Κυρίου τους και την ταπεινότητα 

στη ζωή αυτού του κόσμου. Έτσι 

αμείοουμε υυτούς που fπινοούν (ψευτιές). 

153. Όσοι όμως έκαναν τις αμαρτίες 
κι έπειτα μετcΊνιωσαν κι (ειλικρινά) 

πίστεψαν, (τότε) ο Κί•ριός σου είναι κατcΊ 

συνεπεια Πολυι:πιυκής και 
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Πολυεύσπλαχνος. 

154. Κι όταν ο θυμός του Μωυσή 

πέρασε, πήρε τις πλάκες που σ' αυτές -
ήταν γραμμένα- οι οδηγίες και το έλεος 

για εκείνους που φοοούνται (τον 

ΑΛΛΑΧ) τον Κύριό τους. 

155. Τότε ο Μωυσής διάλεξε 

εοδομήντα άνδρες απ' το λαό του για να 

δουν την συνάντησή Μας, κι όταν τους 

έπιασε ένας 6ίαιος σεισμός είπε: "Κύριε! 

Αν θέλεις, θα μπορούσες από πριν να 

καταστρέψεις κι αυτούς κι εμένα. Μήπως 

(θέλεις) να μας εξαφανίσεις γι ό,τι έκαναν 

οι ανόητοι από μας; (δηλ. αυτοί που 

λάτρεψαν το μοσχάρι). Αυτό δεν είναι 

περισσότερο από μια δοκιμή, που μ' αυτή 

προκαλείς την χ.αταστροφή σ' όποιον 

θέλεις και καθοδηγείς (στο ίσιο δρόμο) 

όποιον θέλεις. Εσύ είσαι ο Κύριός μας. 

Γι' αυτό, συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου 

μας. Γιατί Εσύ είσαι ο καλύτερος απ' 

αυτούς που συγχωρούν. 

156. "Και γράψε για μας την ευτυχία 
σ' αυτή τη ζωή. Και στη Μελλοντική, 

γιατί στραφήκαμε σ' Εσένα". Είπε (ο 

ΑΛΛΑΧ):, "Με την τιμωρία Μου θα 

6ασανίσω όποιον θέλω, ενώ η ευσπλαχνία 

Μου αγκαλιάζει τα πάντα. Θα γράψω 

(την ευσπλαχνία Μου στη μέλλουσα ζωή) 

για όσους κάνουν το σωστό, και δίνουν 

τακτικά ελεημοσύνη, και για όσους 

πιστεύουν στις Εντολές Μας. 

157. Αυτοί που ακολουθούν τον 

Απόστολο, τον αναλφάοητο Προφήτη, 

(τον Μουχάμμεντ), για τον οποίο 6ρίσκουν 
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να είναι γραμμένος κοντά τους (στις 

Γραφές) στο Νόμο και στο Ευαγγέλιο, 

προστάζοντάς τους να κάνουν το δίκαιο 

και ν αποφεύγουν το άδικο, 

προτρέποντάς τους ό,τι είναι καλό (κι 

αγνό) κι απαγορεύοντάς τους ό,τι είναι 

κακό (κι ακάθαρτο), που τους ξαλαφρώνει 

από μερικά οαριά φορτία (της θρησκείας 

τους) και τους ελευθερώνει απ' τα δεσμά 

που είχαν πάνω τους. Έτσι όσοι πίστεψαν 

σ' αυτόν και τον τίμησαν, και τον 

οοήθησαν κι ακολούθησαν το Φως (το 

Κοράνιο), που κατέοηκε μαζί του, είν' 

αυτοί που θα ευτυχήσουν. 

158. Πες: "Ω! Άνθρωποι! Εγώ είμαι 

για σας όλους Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, 

που σ' Αυτόν ανήκει η εξουσία των 

ουρανών και της γης. Δεν υπάρχει άλλος 

θεός, παρά μόνο Αυτός. Δίδει τη ζωή και 

το θάνατο. Γι' αυτό πιστέψτε στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, τον 

αναλφάοητο Προφήτη, που (κι ο ίδιος) 

πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στους Λόγους 

Του. Ακολουθείστε τον, κι ίσως μπορέσετε 

να οδηγηθείτε (στη σωτηρία). 

159. Ανάμεσα στη γενιά του Μωυσή, 
υπάρχει μια ομάδα που καθοδηγεί 

(άλλους) με την αλήθεια και με το φως 

της δικαιοσύνης. 

160. Και τους κόψαμε (διαιρέσαμε) 

σε δώδεκα φυλές (ή έθνη), και 

παραγγείλαμε στο Μωυσή όταν ο 

(διψασμένος) λαός του, του ζήτησε νερό: 

"κτύπα το οράχο με το ραΟδί σου", κι 

αμέσως τότε ξεπήδησαν (με ορμή) δώδεκα 

πηγές και γνώρισε κάθε ομάδα το τόπο 
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που θα έπινε. Και σκιάσαμε πάνω τους 

με τα σύννεφα, και κατεοάσαμε σ' αυτούς 

το μάννα και τα ορτύκια (λέγοντας): "Φάτε 

απ' τις καλές (προμήθειες) που σας 

προσφέραμε", (άλλ' εστασίασαν) κι όμως 

Εμάς δεν Μας αδίκησαν, ενώ αδίκησαν 

τον ίδιο τον εαυτό τους. 

161. Και θυμηθείτε ό,τι τους έχουν 

πει: "Κατοικείστε αυτό το χωριό και 

τραφείτε (απολαμοάνοντας τα όμορφα) 

απ' αυτό, όπως θέλετε, αλλά να πείτε τη 

λέξη της ταπεινοφροσύνης, και να μπείτε 

απ την πόρτα σκύοοντας από 

ταπεινότητα, (και τότε) θα συγχωρήσουμε, 

τα λάθη σας, και θ' αυξήσομε (το μερίδιο) 

εκείνων που κάνουν το καλό". 

162. Οι παραοάτες όμως -ανάμεσά 
τους- άλλαξαν (την έννοια) του λόγου 

που τους δόθηκε, γι' αυτό στείλαμε πάνω 

τους μια τιμωρία απ' τον ουρανό για 

ό,τι επανειλημμένα παραοίαζαν. 

163. Και ρώτησέ τους για το χωριό 
που ήταν κοντά στη θάλασσα, όταν (οι 

κάτοικοί του) παραοίαζαν όσον αφορά 

(την αργία) του Σαοοάτου. Γιατί κατά 

τη μέρα του Σαοοάτου τα ψάρια τους 

έρχονταν κοντά τους, έχοντας φανερά 

(πάνω απ' το νερό) ενώ κατά τη μέρα 

που δεν είχαν Σάοοατο, δεν έρχονταν. 

Έτσι τους δοκιμάσαμε γιατί είχαν 

παραδοθεί στην παρανομία. 

164. Και σαν είπαν μερικοί απ' αυτούς: 
"Γιατί νουθετείτε ένα λαό, που ο ΑΛΛΑΧ 

θα εξαφανίσει, ή θα τον τιμωρήσει με 

σκληρά οασανιστήρια"; Είπαν (εκείνοι που 
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νουθετούσαν): "Για να εκπληρώσουμε το 

καθήκον μας προς τον Κύριό σας, κι ίσως 

είναι δυνατόν να Τον φοοηθούν". 

165. Κι όταν λησμόνησαν (τις 

προειδοποιήσεις) που τους δόθηκαν, 

σώσαμε εκείνους που απαγόρευαν το 

κακό, ενώ τιμωρήσαμε τους κακοποιούς 

με τρομερή δοκιμασία, γιατί παραδόθηκαν 

στην παρανομία. 

166. Και σαν παραοίασαν 

(αυθαδέστατα) ό,τι τους ήταν 

απαγορευμένο, είπαμε σ' αυτούς: "Να 

γίνετε πίθηκοι, καταφρονημένοι κι 

απόολητοι". 

167. Κοίτα, όταν ο Κύριός σου δήλωσε 
ότι θα έστελνε εναντίον τους - κατά 

τη Μέρα της Κρίσης - αυτούς που θα 

τους οασάνιζαν σκληρά. Γιατί ο Κύριός 

σου είναι γρήγορος στην ανταπόδοση της 

τιμωρίας, αλλ' είναι όμως και 

Πολυεπιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος. 

168. Και τους χωρίσαμε σε τμήματα 
(έθνη) πάνω στη γη. Ανάμεσά τους είναι 

οι ενάρετοι (οι δίκαιοι) κι άλλοι το 

αντίθετο. Και τους δοκιμάσαμε με το καλό 

και το κακό, ώστε ίσως κι επιστρέψουν 

(στην καθοδήγηση). 

169. Κι ήρθαν -έπειτα απ αυτούς

μια (πονηρή) γενιά, που κληρονόμησε τη 

Βίολο, (πλην όμως) προτίμησαν (για τον 

εαυτό τους), τη ματαιότητα αυτού του 

κόσμου, λέγοντας (σα δικαιολογία): 

'Τούτο, θα μας το συγχωρήσει. "Κι αν 

(ακόμα) όμοια ματαιοδοξία έρθει στο 
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δρόμο τους, την παίρνουν (κι αυτή). 

Μήπως δεν ανέλα6αν την υποχρέωση 

(από τον ΑΛΛΑΧ), στη Συμφωνία της 

Βί6λου, να μη λένε για τον ΑΛΛΑΧ 

παρά μόνο την αλήθεια; Κι μελέτησαν το 

περιεχόμενό Της (της Βίολου). Το σπίτι 

της Μέλλουσας Ζωής είναι το καλύτερο 

(για κατοικία) των ενάρετων. Μήπως 

δεν 6άλατε γνώση; 

170. Και για εκείνους που -σταθερά
επιμένουν στο Βιολίο, κι ορίζουν πλήρη 

προσευχή, ποτέ δεν κάνουμε να Χάσουν 

την αμοιοή των ενάρετων. 

171. Κι όταν υψώσαμε πάνω τους το 
Όρος σαν σκιά κι ενόμισαν ότι θα έπεφτε 

πάνω τους. "Πάρετε ό,τι σας δώσαμε (τις 

Εντολές) με δύναμη (τηρείστε αυστηρά) 

και να θυμάστε το περιεχόμενό τους, ίσως 

μπορέσετε να γίνεστε θεοσε6είς". 

172. Κι όταν ο Κύριός σου πήρε απ' 
τις πλευρές των Παιδιών του Αδάμ -
τους aπογόνους- και τους έκανε να 

επιμαρτυρήσουν όσον αφορά τον εαυτό 

τους, (λέγοντας): "Μήπως δεν είμαι Εγώ 
ο Κύριός σας; Κι αυτοί απάντησαν: "Ναι! 

το ομολογούμε, (είπε ο ΑΛΛΑΧ): "Για 

να μην πείτε (τότε) κατά την Ημέρα της 

Κρίσης ότι: "Αυτό το αγνοούσαμε". 

173. Ή να πείτε ότι: Επειδή οι γονείς 
μας -πριν από μας- ακολούθησαν 

ψεύτικους θεούς, κι εμείς ήμασταν οι 

απόγονοί (τους) -μετά απ' αυτούς- γιατί 

τότε μας καταστρέφεις ό,τι επιπόλαια 

έκαναν (εκείνοι); 

174. Μ' αυτό τον τρόπο εξηγούμε 
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λεπτομερειακά τις Εντολές κι ίσως 

μπορέσουν κι επιστρέψουν. 

175. Κι απάγγειλέ τους - την είδηση 

εκείνου που του στείλαμε τις Εντολές μας, 

και τις αγνόησε, κι έτσι ο Σατανάς τον 

aποπλάνησε, κι ηταν απ' τους 

πλανουμένους. 

176. Κι αν το θέλαμε θα μπορούσαμε 
να τον aνυψώσουμε μ' Αυτές (τις Εντολές), 

εκείνος όμως έγειρε στη γη (ο' άλλους 

τρόπους) κι ακολούθησε τις (μάταιες) 

επιθυμίες του. Μοιάζει σαν το σκύλο, που 

όταν του επιτίθεσαι, κρεμά έξω τη γλώσσα 

του, (λαχανιάζει), ή κι αν τον aφήσεις 

(μόνο), πάλι κρεμά έξω τη γλώσσα του. 

Έτσι μοιάζει κι ο λαός που διαψεύδει 

τις Εντολές Μας, γι αυτό να διηγείσαι 

την ιστορία, κι ίσως (τότε) μπορέσουν να 

σκεφτούν. 

177. Τι κακό παράδειγμα είναι ο λαός 
εκείνος που (οι άνθρωποί του) αρνούνται 

τις Εντολές Μας κι αδικούν τον εαυτό 

τους. 

178. Όποιον ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί, 
αυτός είναι ο πραγματικός 

καθοδηγούμενος. Και όποιον (ο ΑΛΛΑΧ) 

δεν καθοδηγεί αυτός τότε είναι ο χαμένος. 

179. Πολλά είναι τα Πνεύματα κι οι 
άνθρωποι που πλάστηκαν για την Κόλαση. 

Έχουν καρδιές και μ' αυτές δεν 

κιιταλαοαίνουν, κι έχουν μάτια, που μ' 

αυτ(_ι δεν 6λέπουν, κι αυτιά που μ' αυτά 

δεν ακούνε. Αυτοί μοιάζουν σαν τα 

ζωντανά (τα κοπάδια) κι όχι (απ' αυτά) 
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περισσότερο ανόητοι -γιατί αυτοί είν' οι 

aπρόσεχτοι (στις προειδοποιήσεις). 

180. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν τα 

ωραιότερα ονόματα, γι' αυτό μ' αυτά να 

τον προσφωνείτε, κι αποφεύγετε εκείνους 

που οεοηλώνουν τις ονομασίες Του, γιατί, 

γι' αυτό που κάνουν, θα έχουν (την 

ανάλογη) ανταπόδοση. 

181. Κι απ' αυτούς που πλάσαμε 

υπάρχει έθνος που καθοδηγεί (άλλους) 

με την αλήθεια και μ' αυτήν παρέχει 

δικαιοσύνη. 

182. Κι εκείνοι που διάψευσαν τις 

Εντολές Μας θα τους εξαφανίζουμε σιγά 

σιγά με τρόπο, που δεν το περιμένουν. 

183. Αναοολή θα παραχωρήσω σ' 

αυτούς γιατί η τιμωρία Μου, είναι δυνατή 

(κι αλάνθαστη). 

184. Μήπως δεν σκέπτονται: ότι ο 

Σύντροφός τους δεν κυριεύθηκε από 

τρέλα, αλλ' είναι ένας ειλικρινής 

προειδοποι ητής! 

185. Ή ακόμα, γιατί δεν ολέπουν (την 
τάξη) που οαοιλεύει στους ουρανούς και 

τη γη και σ' όλα τα δημιουργήματα του 

ΑΛΛΑΧ; Κι ότι μπορεί το 

προσχεδιασμένο τέρμα τους να γίνει πολύ 

κοντά; Κι έπειτα (μετά από το Κοράνιο) 

σε ποιο Μήνυμα θα πιστεύουν; 

186. Όποιον κάνει ο ΑΛΛΑΧ να 

παραστρατήσει καμιά οοήθεια δεν ορίσκει. 

Θα τους εγκαταλείψει στις καταχρήσεις 
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ijfι; 5_;~<·~~< · ..1 -qG_,~ 



(7) Σούρα ελ-Έαράφ Μέρος 9ο I 237 

τους, να περιφέρονται άσκοπα. 

187. Σε ρωτάνε για την Ώρα (του 

τέλους - την Έσχατη) -πότε- εχει 

προσδιοριστεί ο χρόνος της. Πες: "Στο 

Κύριό μου ορίσκεται η γνώση της. Κανένας 

παρά μόνο Αυτός μπορεί ν' αποκαλύψει 

την ώρα της (πότε θα συμοεί). Είναι 

άγνωστη, (η σκέψη του χρόνου) ούτε στους 

ουρανούς ούτε στη γη (στους αγγέλους 

και στους ανθρώπους). Μόνο 

αιφνιδιαστικά θα έλθει σε σας". Σε ρωτάνε, 

σαν να ήταν γνωστή σε σένα, πες: "Η 

γνώση γι' αυτό είναι στον ΑΛΛΑΧ (και 

μόνο), κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι 

δεν ξέρουν (αυτή την αλήθεια)". 

188. Πες: "Δεν εξουσιάζω για τον εαυτό 
μου ό,τι με ωφελεί, ούτε ό,τι με ολάφτει, 

ειμή μόνο αν ήταν θέλημα του ΑΛΛΑΧ. 

Αν γνώριζα τ' αόρατα (εκείνα που θα 

συμοούν), θα είχα πολλαπλασιάσει τ' 

αγαθά (μου) και κανένα κακό δε θα μ' 

άγγιζε. Εγώ όμως δεν Είμαι παρά 

προειδοποιητής (απειλών) κι 

αγγελιαφόρος (ειδήσεων) χαράς για το 

λαό (που οι άνθρωποί του) έχουν πίστη". 

189. Είν' Εκείνος που σας έπλασε από 
ένα και μόνο πρόσωπο, κι έκανε τη 

γυναίκα του - απ' την ίδια φύση - για να 

μπορεί να κατοικήσει μαζί της 

(αγαπημένα). Κι όταν ενώθηκαν, 

φορτώθηκε (η γυναίκα) ένα ελαφρό 

φορτίο, και περπατούσε μαζί του 

(απαρατήρητα). Όταν αυξήθηκε το φορτίο 

της, τότε κι οι δύο προσευχήθηκαν στον 

ΑΛΛΑΧ, τον Κύριό τους, (λέγοντας): "Αν 

μας φέρεις ένα εν<Ίρετο (παιδί καλ1Ίς 
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πάστας), (υποσχόμαστε ότι) θα είμαστε 

απ εκεινους που (πάντα) θα σ' 

ευγνωμονούν". 

190. Όταν όμως τους έδωσε ενάρετο 

(παιδί), έκαναν γι' Αυτόν συνεταίρους για 

(το δώρο) που τους έδωσε. Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως είναι ο Ύψιστος των συνεταίρων 

που Του αποδίδουν. 

191. Μήπως -αποδίδουν (σ' Αυτόν)σα 
συνεταίρους πράγματα που δεν μπορούν 

να δημιουργήσουν τίποτε, άλλ' είναι τα 

ίδια πλασμένα; 

192. Κι ούτε να τους οοηθήσουν 

μπορούν, μήτε και να οοηθήσουν τον 

εαυτό τους! 

193. Κι αν τους καλέσετε στο (δρόμο) 
που οδηγεί στη σωτηρία, δεν θα σας 

υπακούσουν. Για αυτούς είναι το ίδιο, 

είτε τους προκαλείτε είτε σωπαίνετε. 

194. Στ' αλήθεια όσους επικαλείστε 

(σα θεούς), αντί του (αληθινού) ΑΛΛΑΧ, 

είναι δημιουργήματα σαν κι εσάς. Αν 

πράγματι σοοαρολογείτε, επικαλεσθείτε 

τους και ας απαντήσουν την επίκλησή 

σας! 

195. Μήπως έχουν πόδια, για να 

περπατούν μ' αυτά; ή έχουν χέρια για να 

κτυπούν μ' αυτά; ή έχουν μάτια, για να 

ολέπουν μ' αυτά; ή έχουν αυτιά, για ν' 

ακούουν μ' αυτά; Πες: "Προκαλέστε τους 

συνεταίρους σας (τους ψεύτικους θεούς 

σας) κι έπειτα παγιδεύσετέ με, και μη 

μου δώσετε αναοολή! (αλλά 
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ματαιοπονείτε). 

196. "Γιατί ο Προστάτης μου είναι ο 
ΑΛΛΑΧ, που αποκάλυψε το Βιολίο 

(σταδιακά) και που (ξεχωρίζει) και θα 

υποστηρίζει τους ενάρετους". 

197. "Κι αυτούς που επικαλείστε (σα 
θεούς) αντί του (αληθινού ΑΛΛΑΧ), είναι 

ανίκανοι να σας οοηθήσουν κι ούτε τον 

εαυτό τους μπορούν να οοηθήσουν". 

198. Κι αν τους καλέσετε στο (δρόμο) 
που οδηγεί στη σωτηρία, δεν ακούουν 

και θα τους δεις να έχουν τα μάτια τους 

πάνω σου, χωρίς να σε ολέπουν. 

199. Πάρε το εύκολο (το απλό) 

πρόσταξε το δίκιο, κι απόφευγε τους 

αμαθείς. 

200. Κι αν υποκινηθείς από σατανικό 
μουρμούρισμα αναζήτησε καταφύγιο στον 

ΑΛΛΑΧ, γιατί ακούει και γνωρίζει (τα 

πάντα). 

201. Εκείνοι που είχαν θεοσέοεια αν 
καμιά πονηρή σκέψη απ' το Σατανά τους 

δοκίμαζε, τότε, θυμήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ, 

κι αμέσως ολέπουν (σωστά). 

202. Γ αδέλφια τους όμως (οι 

πονηροί), τους παρασύρουν (πιο οαθιά) 

στην πλάνη και ποτέ δεν θα χαλαρώσουν 

(τις προσπάθειές τους). 

203. Κι αν δε τους δώσεις ένα εδάφιο 
(του Βιολίου) θα πουν: "Γιατί δεν το 

φέρεις;" Απάντησε: "Εγώ δεν ακολουθώ 

G}.); ·~~--λh..ι~~~;1~Ji_; 

~~~~-:q;~~ 



(7) Σούρα ελ-Έαράφ Μέρος 9ο I 240 I ~ "}:-Ι 

παρά ό,τι μου ενέπνευσε ο Κύριός μου. 

Αυτό (το Κοράνιο) είναι φώτιση και 

καθοδήγηση κι ευλογία απ' τον Κύριό 

σας για λαό που πιστεύει". 

204. Κι αν διαοαστεί το Κοράνιο, 

ακούστε το (με προσοχή) και σωπάτε, 

ίσως να ελεηθείτε. 

205. Κι εσύ (ω! αναγνώστη)! να 

θυμάσαι -κάθε πρωί και κάθε δειλινό

(στα 6άθη) της ψυχής σου τον Κύριό 

σου, με ταπεινοφροσύνη κι ευλάοεια, κι 

όχι με επιδεικτικά λόγια, και μην εισαι 

απ' εκείνους που δεν προσέχουν. 

206. Πράγματι, εκείνοι που είναι κοντά 
στον Κύριό σου, δεν αποστρέφονται 

αλαζονικά από την λατρεία Του, αλλά 

Τον δοξάζουν και μόνο σ' Αυτόν 

υποκλίνονται. 

(8) Σούρα ελ-Ενφάλ 
(τα Λάφυρα του Πολέμου) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ, 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Σε ρωτούν για τα λάφυρα (του 

πολέμου). Πες: "(τέτοια) λάφυρα ανήκουν 

στον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολο. Γι' αυτό 

να σέοεστε τον ΑΛΛΑΧ και να είστε 

συνεπείς στις μεταξύ σας σχέσεις. Κι 

υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ και στον 

Απόστολό Του, αν είστε πιστοί". 

2. Οι Πιστοί είναι αυτοί που, όταν 

αναφέρεται ο ΑΛΛΑΧ τρεμουλιάζει η 

καρδιά τους, κι όταν διαοάζονται σ' 
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αυτούς οι Αγιάτ Του, (οι στίχοι Του) 

δυναμώνει η πίστη τους, και εμπιστεύονται 

τον Κύριό τους. 

3. Εκε~οι που εκπληρώνουν την 

τακτική προσευχή και ξοδεύουν (ελεύθερα) 

απ' τ' αγαθά που τους παραχωρήσαμε. 

4. Αυτοί πραγματικά είναι οι πιστοί, 
κι έχουν οαθμούς (στο αξίωμα) με το 

Κύριό τους, και συγγνώμη και 

γενναιόδωρη διατροφή. 

5. (Η διαφωνία σας ως προς τα 

λάφυρα) είναι ακριοώς ο Κύριός σου (σε 

προστάζει) (να ογεις απ' το σπίτι σου 

φρόνιμα για το\' πόλεμο εφ' όσον μια 

μερίδα απ' τους πιστούς δεν τον ήθελε. 

6. Λογομαχούν για την αλήθεια (του 
πολέμου), - αφού πια είχε φανερωθεί -
σαν να οδηγούνται στο θάνατο, που 

(πραγματικά) τον aτένιζαν. 

7. (Να θυμηθείτε) όταν ο ΑΛΛΑΧ 
σας υποσχέθηκε με μια απ' τις δύο να 

είναι δική σας απ' αυτές (εχθρικές) τις 

ομάδες, τότε εσείς θα επιθυμούσατε, να 

είναι δική σας, η άοπλη. Ο ΑΛΛΑΧ όμως 

θέλει να aνυψώνει την αλήθεια με τους 

Λόγους Του και να καταστρέψει τους 

άπιστους, 

8. για να aνυψώνει την Αλήθεια (το 
Ισλάμ) και να ακυρώσει το ψεύδος, έστω 

κι αν αυτό είναι μισητό από τους ένοχους. 

9. (Θυμηθείτε), όταν παρακαλέσατε τη 
οοήθεια του Κυρίου σας, και σας 
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απ(.ιντησε: "Θα σας υποστηρίξω με χίλιους 

απ' τους αγγέλους, ο ένας ακολουθεί τον 

άλλο". 

Ι Ο. Και δεν το έκανε ο ΑΛΛΑΧ (τη 

6οήθειά του) ειμή μόνο σαν σημείο νίκης, 

ελπίδας και για να ησυχάσουν οι καρδιές 

σας. (Για κάθε περίπτωση) δεν υπάρχει 

καμιά νίκη παρά μόνο απ' τον ΑΛΛΑΧ. 

Ο δε ΑΛΛΑΧ είναι Παντοκράτορας, 

Πάνσοφος. 

11. (Θυμηθείτε), όταν σας προστάτεψε 
μ' ένα είδος νάρκης, για να σας ηρεμήσει, 

κι έστειλε πάνω σας 6ροχή απ' τον 

ουρανό, για να σας εξαγνίσει μ' αυτήν, 

ώστε να διώξει από πάνω σας τη 

πανουργία του σατανά, (να ξεκαθαρίσει 

το πνεύμα σας) και να δυναμώσει τις 

καρδιές σας (με την πίστη), και να 

στεριώσει -μ' αυτήν- τα πόδια, (να 

σταθεροποιήσει το θάρρος σας). 

12. (Θυμηθείτε), όταν ο Κύριός σου 
είχε εμπνεύσει τους αγγέλους (με το 

μήνυμα): "Εγώ είμαι μαζί σας, δώστε 

σταθερότητα σ' όσους πιστεύουν, θα 

εγκαταστήσω τον τρόμο στις καρδιές των 

Άπιστων, και πλήξετε πάνω απ' τον 

αυχένα τους, και κτυπήσετε τις άκρες 

απ' τα δάχτυλά τους". 

13. Κι αυτό γιατί ανταγωνίστηκαν τον 
ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του. Κι 

όποιος αγωνίζεται (ενάντια) στον 

ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του, τότε ο 

ΑΛΛΑΧ είναι αυστηρός στην τιμωρία. 

14. Έτσι είναι η τιμωρία. "Δοκψ(Ίστε 

c. J.. // 
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την λοιπόν γιατί για τους άπιστους 

υπάρχει το μαρτύριο της Φωτιάς". 

15. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Αν 

συναντήσετε τους άπιστους (και είναι) 

στρατευμένοι για πόλεμο, μην τους δώσετε 

την πλάτη σας φεύγοντας. 

16. Αν κάποιος από σας -σε μέρα 

πολέμου- τραπεί σε φυγή, εκτός αν τούτο 

είναι μια στρατηγική πολέμου, ή για να 

υποχωρήσει στην ομάδα του, τότε, θα 

σύρει πάνω του την οργή του ΑΛΛΑΧ, 

κι η διαμονή του είναι η Κόλαση. Τι 

άθλιο τέλος! 

17. Δεν είστε εσείς που τους 

σκοτώσατε, αλλ' ο ΑΛΛΑΧ τους σκότωσε. 

Και δεν είσαι εσύ που έριξες,αν την έριξες, 

αλλά ο ΑΛΛΑΧ την έριξε, για να δώσει 

καλή αμοιοή στους πιστούς με ευεργετική 

δοκιμασία. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι -τα 

πάντα-Ακούω ν, Παντογνώστης. 

18. Κι αυτό γιατί ο ΑΛΛΑΧ (επίσης) 
είν' Αυτός που ακυρώνει τα σχέδια (και 

τη στρατηγική) των άπιστων. 

19. (Ω! Άπιστοι!). Αν προσεύχεστε για 
νίκη με την αληθινή θρησκεία σας ήρθε 

τώρα η αληθινή θρησκεία (του 

Μουχάμμεντ), κι αν σταματήσετε (απ' το 

άδικο) θα είναι το καλύτερο για σας. Αν 

όμως επανέλθετε (στην επίθεση), κι εμείς 

θα επανέλθουμε (να σας νικήσουμε).'Οσο 

κι αν αυξηθεί ο αριθμός τηc ομάδας σας, 

δεν θα σας ωφελεί. Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

με τους πιστούς. 
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20. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Υπακούετε 
στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, 
και μην απομακρύνεστε απ' αυτόν, όταν 

ακούτε (αυτόν να διαοάζει το Κοράνιο). 

21. Να μην είστε σαν εκείνους που 

είπαν: "Ακούσαμε" κι όμως δεν ακούνε. 

22. Γιατί στον ΑΛΛΑΧ, τα χειρότερα 
απ' τα ζωντανά είναι τα κουφά και τα 

οουοά, δηλαδή εκείνα που δεν 

αντιλαμοάνονται." 

23. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ έορισκε σ 

αυτούς κάτι τι το καλό, θα τους έκανε 

να ακούσουν, κι αν τους έκανε να 

ακούσουν θα (του) γύριζαν την πλάτη, 

αποποιούμενοι (την πίστη). 

24. Ω! Εσείς που πιστέψατε! 

Απαντήστε (στην πρόσκληση) του 

ΑΛΛΑΧ και του Αποστόλου Τ ου σαν 

σας καλεί σε κάτι για τη καλή ζωή (στο 

κόσμο αυτό και στον άλλο) και μάθετε 

ότι ο ΑΛΛΑΧ κόπτει τη ζωή στον 

άνθρωπο σταματώντας τη καρδιά του κι 

ότι σ' Αυτόν είναι που (όλοι) θα 

συγκεντρωθεί τε. 

25. Φοοάστε τα αμαρτήματα, που το 
αποτέλεσμα δεν επηρεάζει μΌνο τους 
άδικους από σας αποκλειστικά. Και μάθετε 

ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι αυστηρός στην 

τιμωρία. 

26. Και θυμηθείτε, όταν ήσασταν λίγοι 
και καταπιεσμένοι στη γη, και φοοόσαστε 

μήπως οι άνθρωποι σας απαγάγουν (να 

σας οασανίζουν). Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ σας 

~~~~~~~_;~.]\~ ~t. 
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πρόσφερε ένα (ασφαλισμένο καταφύγιο) 

άσυλο για σας, υποστηρίζοντάς σας με 

τη οοήθειά Του, και χαρίζοντάς σας απ' 

τα αγαθά, ώστε ίσως και Τον 

ευχαριστήσετε. 

27. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μη 

προδίδετε την εμπιστοσύνη του ΑΛΛΑΧ 

και του Απόστολου, κι ούτε να 

καταχράστε -εν γνώσει- πράγματα που 

σας εμπιστεύθηκαν. 

28. Και μάθετε, ότι οι περιουσίες σας 
και τα παιδιά σας είναι δοκιμασία κι ότι 

ο ΑΛΛΑΧ ετοίμασε για σας εξαίρετη 

αμοιοή. 

29. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Αν σέοεστε 
τον ΑΛΛΑΧ θα παραχωρήσει σε σας 

Κριτήριο (Φουρκάν) και θα απομακρύνει 

από σας το πονηρό και θα σας 

συγχωρέσει, γιατί ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

ΆρΧων της απεριόριστης Χάρης. 

30. (Θυμήσου) όταν οι Άπιστοι 

συνωμοτούσαν εναντίον σου, για να σε 

κρατήσουν δεμένο ή να σε σκοτώσουν ή 

να σε διώξουν. Συνωμοτούσαν κι 

σχεδίαζαν, -είχε όμως κι ο ΑΛΛΑΧ το 

σχέδιό Του.-Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είν' ο 

καλύτερος απ' τους σχεδιαστές. 

31. Και όταν διαοάζονται τα εδάφια 
του Κορανίου Μας, λένε: 'Τ ακούσαμε 

αυτά (πριν), κι αν θέλαμε, μπορούσαμε 

να πούμε τα παρόμοια. Αυτό δεν είναι 

παρά μόνο παραμύθια των αρχαίων". 

32. Κι όταν είπαν: "Ω! ΑΛΛΑΧ! Αν 

ι-: ;;:.1i)~ (~ ~~~--="i~;~ιS~_-; 
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αυτό το Κοράνιο είναι (πράγματι), η 

Αλήθεια που από Σένα έρχεται, ρίξε πάνω 

μας οροχή από λιθάρια -απ' τον ουρανό

ή στείλε μας σκληρά οάσανα. 

33. Ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν πρόκειται 
να τους τιμωρήσει, εφ' όσον εσύ είσαι 

ανάμεσά τους, και ούτε να τους τιμωρήσει, 

εφ' όσον εκείνοι ζητούσαν συγχώρεση. 

34. Και γιατί να μην τους τιμωρήσει ο 
ΑΛΛΑΧ (τους άπιστους) όταν 

εμποδίζουν τους μουσουλμάνους να 

φτάσουν στο Απαράοατο Τέμενος ενώ 

δεν ήταν προστάτες-φύλακές του; Είναι 

μόνο οι πιστοί, - οι αληθινοί προστάτες 

του - κι όμως οι πιο πολλοί απ' αυτούς 

δεν το γνωρίζουν. 

35. Η προσευχή τους στον Οίκο (του 
ΑΛΛΑΧ) δεν είναι παρά σφύριγμα 

χειροκρότημα. Ο ΑΛΛΑΧ είπε; Γευθείτε 

την τιμωρία, για την ασέοειά σας". 

36. Οι Άπιστοι ξοδεύουν από την 

περιουσία τους για ν' απομακρύνουν (τους 

ανθρώπους) απ' τη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ 

κι έτσι θα εξακολουθήσουν να ξοδεύουν, 

κι έπειτα όμως (μόνο) μετάνοια θα έχουν 

και στο τέλος θα νικηθούν. Κι εκείνοι 

που αμάρτησαν (αρνήθηκαν την πίστη), 

στην Κόλαση (όλοι τους) θα μαζευτούν, 

37. για να ξεχωρίσει ο ΑΛΛΑΧ τους 
κακούς (άπιστους) από τους καλούς 

(πιστούς) και να οάλει τους κακούς τον 

ένα πάνω απ' τον άλλο κι όλους μαζί 

ένα σωρό να τους ρίξει στην Κόλαση. 

Αυτοί είναι οι χαμένοι. 

~d;~J:;;'y..11~lbι:::; 
WJ~;!:~ ·~~r+?~~ΙGι;ι;; 
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38. Πες στους άπιστους; αν (τώρα) 

παραιτηθούν (απ' την απιστία), θα 

συγχωρεθεί σ' αυτούς ό,τι πέρασε, αν όμως 

επανέλθουν, τότε η τιμωρία που έπαθαν 

οι προηγούμενοι λαοί (οι πριν απ' αυτούς) 

είναι έτοιμη. 

39. Και πολεμήστε τους (σκοτώνοντάς 
τους) μέχρις ότου να μην υπάρχει 

πειρασμός και να είναι η θρησκεία του 

ΑΛΛΑΧ η μοναδική, κι αν όμως οάλουν 

τέλος (στην απιστία τους), τότε (στ' 

αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ ολέπει όλα όσα 

κάνουν. 

40. Κι αν αρνηθούν -να είστε οέοαιοι
ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Προστάτης σας, ο 

καλύτερος όλων των προστατών κι ο 

καλύτερος όλων των οοηθών. 

41. Και μάθετε ότι απ' όλα τα λάφυρα 
που αποκτάτε (στον πόλεμο), το πέμπτο 

(είναι ορισμένο) για τον ΑΛΛΑΧ -και 

για τον Απόστολο, και για τους συγγενείς 

(του προφήτη Μουχάμμεντ) και τα 

ορφανά, και τους δυστυχισμένους και 

τους πεζοπόρους,- αν πράγματι είχατε 

πιστέψει στον ΑΛΛΑΧ και στην 

Αποκάλυψη που στείλαμε στον δούλο 

Μας, κατά την Ημέρα της Δοκιμασίας 

(μάχη του Μπεντρ-Φουρκάν), την Ημέρα 

που συναντήθηκαν οι δύο δυνάμεις. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

42.(Θυμηθείτε), όταν ήμασταν 

στρατοπεδευμένοι στην κοντινή μεριά της 

πόλης, κι αυτοί στη μακρινή μεριά, και 

το εμπορικό καραοάνι (της Κορέ'ίς) κάτω 

από σας. Αν ορίζατε μεταξύ σας μια ώρα 

... \ ., :'i '~·/·Ι i-.': c.__.-: ~j 
........,_,.ι...o,~'-'~'J..r---~- / 

.~~ ... ~~i.?~'->b·/;ι:..~ι; 
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(για πόλεμο) τότε θα διαφωνούσατε για 

την ώρα αυτή. Τούτο όμως έγινε με τον 

τρόπο που έγινε για να εκπληρώσει ο 

ΑΛΛΑΧ το πράγμα που έχει αποφασίσει 

για να πεθάνει όποιος πέθανε, ως θε"ίκό 

θαύμα και να ζει όποιος έζησε ως θε"ίκό 

θαύμα. Και στην αλήθεια - ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Εκείνος που ακούει και γνωρίζει 

(τα πάντα). 

43. (Θυμηθείτε), ότι ο ΑΛΛΑΧ σου 
τους έδειξε -στον ύπνο σου- ολίγους. Αν 

όμως σας τους έδειχνε πολλούς, (τότε 

οέοαια) θα χάνατε το θάρρος σας και θα 

φιλονικούσατε για την απόφασή (σας). 

Κι όμως ο ΑΛΛ ΑΧ (σας) έσωσε, γιατί 

γνωρίζει καλά τα (μυστικά), που κρύοονται 

στα στήθη. 

44. Και (θυμηθείτε) ότι ο ΑΛΛΑΧ 

σας τους έδειξε -όταν συναντηθήκατε

πολύ λίγους στα μάτια σας, κι έδειξε εσάς 
να φαί νετε ανεπαρκείς στα μάτια τους, 

κι αυτό γιατί ο ΑΛΛΑΧ έπρεπε ν' 

αποτελειώσει κάτι που ήταν από πριν 

καμωμένο (προορισμένο). Και στο 

ΑΛΛΑΧ επιστρέφουν όλες οι υποθέσεις 

(για απόφαση). 

45. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Αν 

συναντάτε μια δύναμη, να είστε σταθεροί, 

και να θυμάστε τον ΑΛΛΑΧ πολύ (και 

συχνά), ίσως και μπορέσετε να πετύχετε, 

46. Κι υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ και 
στον Απόστολό Του, και μη φιλονικείτε, 

γιατί θα χαθείτε κι η δύναμή σας θα 

εκτραπεί. Να κάνετε υπομονή, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι με τους επίμονα 
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υπομένοντες. 

47. και Μην είστε σαν κι εκείνους 

που ογήκαν από τα σπίτια τους 

αυθαδέστατα κι επιδεικτικά, κι εμποδίζουν 

τους ανθρώπους απ' τη θρησκεία του 

ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι 

κανουν. 

48. (Θυμηθείτε) όταν ο σατανάς έκανε 
γοητευτικά τα (αμαρτωλά) έργα τους κι 

είπε:"Κανείς απ' τους ανθρώπους δεν θα 

μπορέσει να σας νικήσει σήμερα, εφ' όσον 

είμαι δίπλα σας" Κι όμως όταν οι δύο 

ήρθαν αντίκρυ η μια γύρισε πάνω στην 

άλλη, γύρισε πάνω στην πτέρνα του (ο 

σατανάς) και είπε: " Είμαι αθώος από 
σας, γιατί ολέπω, ό,τι εσείς δεν ολέπετε. 

Φοοάμαι τον ΑΛΛΑΧ, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι αυστηρός όταν τιμωρεί". 

49. Κοίταξε όταν οι υποκριτές κι 

εκείνοι που στις καρδιές τους υπάρχει 

αρρώστια:" Τους εξαπάτησε η θρησκεία 

τους". Κι όμως, όποιος εμπιστεύεται στο 

ΑΛΛΑΧ (ξέρει), ότι είναι Πανίσχυρος, 

Πάνσοφος. 

50. Κι αν μπορούσες να δεις, όταν οι 
άγγελοι παίρνουν τις ψυχές των άπιστων 

(κατά την ώρα του θανάτου), (πώς) τους 

κτυπούν τα πρόσωπά τους και τις πλάτες 

τους,(λέγοντας);" Δοκιμάστε τα οάσανα 

της Φωτιάς. 

51. (Αυτή η τιμωρία) είναι "για ο,τι 

κάνατε με τα ίδια σας χέρια γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ ποτε δεν αδικεί τους δούλους 

Του, 

' . ~ -*' 
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52. "(έργα) μετά απ' τη συμπεριφορά 
κατά τον τρόπο του λαού του Φαραώ, κι 

κείνων που ήταν πριν απ' αυτούς που 

αρνήθηκαν το Σημεία του ΑΛΛΑΧ και, 

που ο ΑΛΛΑΧ τους τιμώρησε για το 

εγκλήματά τους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ισχυρός και αυστηρός όταν τιμωρεί. 

53. "Κι αυτό γιατί ο ΑΛΛΑΧ ποτέ 
δεν πρόκειται να αλλάξει την Εύνοιά 

Του που μ' αυτή ευνόησε να λαό, εκτός 

αν αλλάξουν οι ίδιοι ό,τι είναι στις ψυχές 

τους, (Κι αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ Εκείνος 

που όλα τ' ακούει κι όλα το γνωρίζει. 

54. "Κατά τον τρόπο του λαού του 
Φαραώ και την λαών εκείνων που ήταν 

πριν απ' αυτούς". Γιατί διέψευσαν το 

Σημεία του Κυρίου τους, γι' αυτό κι Εμείς 

τους εξοντώσαμε, για τις αμαρτίες τους, 

και πνίξαμε το λαό του Φαραώ, γιατί 

όλοι τους ήταν άδικοι. 

55. Για τον ΑΛΛΑΧ τα χειρότερα 

ζωντανά είναι εκείνα που Τον αρνούνται, 

κι έτσι δεν πρόκειται να πιστέψουν. 

56. Είναι κείνοι με τους οποίους, 

έκανες μια συμφωνία, κι έπειτα σπάζουν 

(παραοαίνουν) κάθε φορά τη συμφωνία 

τους, και είναι αυτοί που δεν φοοούνται 

(τον ΑΛΛΑΧ). 

57. Κι αν στον πόλεμο τους νίκησες 
σκόρπισε - με την ήττα τους - όσους 

τους ακολουθούν, ώστε ίσως να 

καταλάοουν (μπορέσουν και θυμηθούν). 

~*~_,;:οψ~.Ξ.-Ψ-GJΙ 
φ ~~1 ~)j~J6;=~ 
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58. Κι αν φο6άσαι προδοσία απ' 

οποιαδήποτε ομάδα, πέταξε πίσω σ' 

αυτούς (τη Συμφωνία τους) φανερά. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά τους προδότες. 

59. Κι ας μη νομίσουν οι άπιστοι, ότι 
ξέφυγαν (την τιμωρία του ΑΛΛΑΧ). Ποτέ 

δεν μπορούν οπωσδήποτε να 6άλουν τον 

ΑΛΛΑΧ σε θέση αδυναμίας. 

60. Κι ετοιμάστε εναντίον τους ό,τι 

διαθέτετε από δύναμη κι από το 

στρατοπεδευμένα άλογα για να 

τρομοκρατήσετε μ' αυτό, τους εχθρούς 

του ΑΛΛΑΧ και των εαυτών σας, και 

άλλους εκτός απ' αυτούς που εσείς δεν 

γνωρίζετε. Ο ΑΛΛΑΧ τους γνωρίζει πολύ 

καλά. Κι οτιδήποτε ξοδεύετε υπέρ του 

ΑΛΛΑΧ θα σας επιστραφεί η αμοι6ή 

του κι (έτσι) εσείς δεν θα αδικηθείτε. 

61. Κι αν (ο εχθρός) κλίνει, προς τη 
μεριά της ειρήνης, τότε κι εσύ να γείρεις 

σ' αυτή και να 6ασιστείς στον ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί (ο Μοναδικός) που ακούει και 

γνωρίζει (τα πάντα). 

62. Κι αν θελήσουν να σ' εξαπατήσουν, 

αρκεί να είναι ο ΑΛΛΑΧ προστάτης σου. 

Είν' ο ΑΛΛΑΧ που σε υποστηρίζει με 

τη 6οήθειά Του και των Πιστών. 

63. Κι (επί πλέον) Αυτός έ6αλε την 
αγάπη ανάμεσα στις καρδιές τους. Αν 

ξόδευες όλα όσα ορίσκονται στη γη, δεν 

θα μπορούσες εσύ να οάλεις την αγάπη 

ανάμεσα στις καρδιές τους. Κι όμως ο 

ΑΛΛΑΧ το έχει κάνει, γιατί είναι 

Πανίσχυρος, Πάνσοφος. 
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64. Ω! Προφήτη! Σ' αρκεί να σε 

υποστηρίζει ο ΑΛΛΑΧ και όσοι σε 

ακολουθούν απ' τους Πιστούς. 

65. Ω! Προφήτη! Παρότρυνε τους 

πιστούς στο πόλεμο. Αν υπάρχουν είκοσι 

από σας που υπομονετικά επιμένουν, θα 

νικήσουν διακόσιους, κι αν από σας είναι 

εκατό θα νικήσουν χίλιους απ' τους 

άπιστους, γιατί αυτοί είναι ένας λαός 

χωρίς κατανόηση. 

66. Τώρα, ο ΑΛΛΑΧ ελάφρυνε από 
σας (το καθήκον σας στο πόλεμο), γιατί 

ξέρει ότι υπάρχει σε σας κάποια αδυναμία. 

Έτσι, αν από σας υπάρχουν εκατό, που 

υπομονητικά επιμένουν, θα νικήσουν 

διακόσιους κι αν από σας είναι χίλιοι θα 

νικήσουν δύο χιλιάδες με την θέληση του 

ΑΛΛΑΧ. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι μ' εκείνους 

που επιμένουν με υπομονή. 

67. Δεν έπρεπε για ένα προφήτη να 
κρατήσει αιχμάλωτους (πολέμου), αν 

(πριν) δεν υποτάξει τη γη (εντελώς). 

Θέλετε τα (πρόσκαιρα) αγαθά αυτού του 

κόσμου, ενώ ο ΑΛΛΑΧ αποολέπει (τ' 

αγαθά) της Μέλλουσας Ζωής. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

68. Αν δεν υπήρχε εκ προτέρων μια 
γραπτή απόφαση από τον ΑΛΛΑΧ, τότε 

(τα λύτρα) που πήρατε, θα σας 

προκαλούσαν μια μεγάλη τιμωρία. 

69. Απολαμοάνετε απ' αυτά που 

κερδίσατε στον πόλεμο νόμιμα και καλά. 

Αλλά να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ. Ο 

' • ~_}.-Ι 
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ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Ελεήμονας. 

70. Ω! Προφήτη! Να πεις σ' όσους 

είν' αιχμάλωτοι στα χέρια σας: "Αν ο 

ΑΛΛΑΧ διαπιστώσει καλό στις καρδιές 

σας, θα σας δώσει κάτι καλύτερο απ' 

εκε~ο που σας πήραν και θα σας 

συγχωρήσει. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ελεήμονας". 

71. Κι αν θέλουν (οι αιχμάλωτοι) να 
σε προδώσουν (ω! Προφήτη!), τότε και 

τον ΑΛΛΑΧ πρόδωσαν από πριν, και σ' 

έκανε ο ΑΛΛΑΧ να τους αιχμαλωτίσει. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανγνώστης (και) 

Πάνσοφος. 

72. Εκείνοι που πίστεψαν και 

πραγματοποίησαν την Χίτζρα (δηλ. την 

μετανάστευση από Μέκκα στην Μεδίνα), 

και ανταγωνίστηκαν με την περιουσία 

τους και τον εαυτό τους για την υπόθεση 

του ΑΛΛΑΧ, όπως κι εκείνοι που (τους) 

έδωσαν άσυλο και οοήθεια, -(όλοι) αυτοί 

είναι φίλοι και προστάτες ο ένας στον 

άλλο. Κι ε κείνοι που πίστεψαν και δεν 

πραγματοποίησαν την Χίτζρα, 

(μετανάστευση), δεν έχετε υποχρέωση να 

τους προστατέψετε, μέχρις να 

μεταναστεύσουν. "Κι αν επιδιώξουν τη 

οοήθειά σας υπέρ της θρησκείας, τότε 

είναι χρέος σας να τους οοηθήσετε, εκτός 

(αν πρόκειται) ενάντια σε λαό με τον 

οποίο υπάρχει συμφωνία. και ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλά ό,τι κάνετε. 

73. Οι άπιστοι προστατεύουν ο ένας 
τον άλλο, -εκτός αν κι εσείς δεν κάνετε 
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το ίδιο (αλληλοπροστατευθείτε)- οπότε θα 

πλημμυρίσει η γη από ταραχές και 

καταπίεση και μεγάλα δεινά. 

74. Κι αυτοί που πίστεψαν και 

πραγματοποίησαν την Χίτζρα και 

αγωνίστηκαν, για την πίστη στον 

ΑΛΛΑΧ, καθώς κι εκεί ν οι που (τους) 

έδωσαν άσυλο και δοήθεια -αυτοί (όλοι), 

είναι οι αληθινοί πιστοί. Γι' αυτούς υπάρχει 

η συγχώρηση - (απ' τις αμαρτίες) και 

γενναίες προμήθειες (αγαθών). 

75. Κι αυτοί που έπειτα πίστεψαν και 
πραγματοποίησαν την Χίτζρα (στην 

εξορία) και πολέμησαν για την πίστη με 

τη συντροφιά σας, (τότε) αυτοί έγιναν 

από την ομάδα σας. Οι εξ αίματος 

συγγενείς όμως έχουν προτεραιότητα στην 

κληρονομιά ανάμεσά τους όπως είναι 

γραμμένο στο διδλίο του ΑΛΛΑΧ. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης. 

( 9) Σούpα ελ-Τέ6μπε 
(Η Μετάνοια) 

1. Μια απαλλαγή από τη συνθήκη 

που είχε γίνει με τους ειδωλολάτρες (που 

αυτοί έχουν παραδιάσει). Αυτή η 

απαλλαγή γίνεται από τον ΑΛΛΑΧ και 

τον Απόστολό Του. 

2. Πορευθείτε για τέσσερις μήνες πάνω 
στη γη (όπως θέλετε) και μάθετε, ότι δεν 

μπορείτε να δάλετε τον ΑΛΛΑΧ σε θέση 

αδυναμίας (να υπερισχύσετε με τα ψεύδη 
σας), γιατί ο ΑΛΛΑΧ θα ντροπιάσει τους 

άπιστους. 
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3. (Μια απαλλαγή της συνθήκης με 

τους ειδωλολάτρες) και μια γνωστοποίηση 

απ' τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του 

στους ανθρώπους (συναθροισμένους) κατά 

την ημέρα του Μεγάλου Προσκυνήματος 

(Χατζ). ότι ο ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολός 

Του (ακυρώνουν τη συμφωνία) με τους 

Ειδωλολάτρες, καθώς κι ο Απόστολος Του. 

Αν όμως μετανιώσετε, θα είναι το 

καλύτερο για σας, αν όμως aρνηθείτε την 

πίστη μάθετε ότι δεν μπορείτε να οάλετε 

τον ΑΛΛΑΧ στη θέση αδυναμίας. 

Προειδοποίησε τους άπιστους με 

aνυπόφορα οασανιστήρια. 

4. Η απαλλαγή αυτή δεν περιλαμοάνει 
συμφωνία με ειδωλολάτρες που δεν 

παραοίασαν σε τίποτε ούτε οοήθησαν 

κανένα εναντίον σας. Γι' αυτό 

συμπληρώστε τις συμφωνίες σας μαζί τους 

μέχρι (το τέλος) της διάρκειάς τους. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά τους δίκαιους. 

5. Κι όταν οι aπαγορευμένοι μήνες 

έχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) 

σκοτώνετε τους ειδωλολάτρες, 

οπουδήποτε κι αν τους ορείτε, και 

συλλάοετέ τους και πολιορκείστε τους και 

στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) 

στρατήγημα. Αν cψως μετανιώσουν και 

διατηρήσουν την τακτικ1i προσευχή κι 

εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσύνη, τότε 

αφήστε τους ελεύθερους. - Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ ειναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 
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6. Κι αν κανείς απ' τους ειδωλολάτρες 
σου ζητήσει άσυλο, παραχώρησέ του το, 

ώστε να μπορεί ν' ακούει τα Λόγια του 

ΑΛΛΑΧ κι έπειτα συνόδεψέ τον (σε 

μέρος) όπου μπορεί να έχει ασφάλεια. Κι 

αυτό, γιατί είναι ένας λαός που αγνοεί. 

7. Πώς μπορεί να υπάρχει συνθήκη -
μπροστά στον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό 

Του - με τους ειδωλολάτρες! Εξαιρούνται 

εκείνοι που συνθηκολογήσατε μαζί τους 

δίπλα στο Απαράοατο Τέμενος. Όσο 

διάστημα εκεί ν οι είναι συνεπείς, τόσο 

διάστημα, να είστε κι εσείς. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ αγαπά τους δίκαιους. 

8. Πώς (μπορεί εκεί να υπάρχει 

συνθήκη) εφ' όσον αν σας νικήσουν δεν 

σέοονται το δεσμό ούτε της συγγένειας, 

ούτε τις συμφωνίες; Σας ικανοποιούν με 
τα (ωραία λόγια) απ' τα χείλια τους αλλ' 

οι καρδιές τους είναι ενάντιες. Οι πιο 

πολλοί απ' αυτούς είναι κακοήθεις. 

9. Αντάλλαξαν τα εδάφια του 

ΑΛΛΑΧ - (το Κοράνιο) με μικρή αξία κι 

εμπόδισαν (τον εαυτό τους και τους 

Πιστούς) απ' τη θρησκεία Του. Άθλιο 

είναι αυτό που κάνανε. 

10. και δεν σέοονται στον Πιστό, το 
δεσμό ούτε της συγγένειας, ούτε της 

συμφωνίας. Είναι αυτοί που παραοιάζουν 

κάθε όριο. 

11. Αν όμως μετανιώσουν και 

διατηρήσουν την (τακτική) προσευχή κι 

εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσύνη, είναι, 

-τότε- αδέλφια σας στην Πίστη. Μ' αυτό 
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τον τρόπο εξηγούμε αναλυτικά τις 

Εντολές, για λαό που έχει κατανόηση. 

12. Αν όμως παραοι<iσουv τον όρκο 
τους - μετά τη συvθηκολόγησ~ τους -
Υ.αι - χλευάσουν την Πίστη σας - τότε, 

πολεμείστε τους αρχηγούς της απιστίας, 

γιατί δεν κρατούν τον όρκο τους, μ~πως 

θα σταματήσουν. 

13. Μ~πως δεν θα πολεμήσετε ένα 

λαό, που παραοίασε τους όρκους (της 

Πίστης) του και συνωμότησε να διιuξει 

τον Απόστολο, κι αυτοί πριίηοι άρχισαν 

την επίθεση εναντίον σας; Μ 1Ίπως τους 

φοοάστε; (Όχι 6έ6αια)! Τον ΑΛΛΑΧ -
είναι πιο δίκαιο - να φοοάστε 

(περισσοτερο) αν είστε Πιστοί! 

14. Πολεμciτε τους, κι ο ΑΛΛΑΧ θα 
τους τιμωρήσει με τα χέρια σας, και θα 

τους ντροπιάσει και (θα σας οοηθήσει) 

να τους νικ1Ίσετε, και θα θεραπεύσει την 

οργη στα ση1θη ενός λαού που είνυι 

Πιστός. 

15. Και θα καθαρίσει τις καρδιές τους 
από την αγαvciκτηση και θα συγχωρ1Ίσει 

ο ΑΛΛΑΧ όποιον θέλει, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντογνώστης, Π(Jνσοφος. 

16. Ή μ1Ίπως νομίζετε ότι θα 

εγκαταλειφθείτε (χωρίς δοκιμασία) - σαν 

να μη γνωρίζει ο ΑΛΛΑΧ εκείνους από 

σας που αγωνίστηκαν τίμια χω δεν π1Ίραv 

για συμμάχους (και προστ6τες) παρfi μόνο 

τον ΑΛΛΑΧ, τον Απόστολό Του και (την 

κοινότητα) των Πιστών. ΑJ.λ' ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Ειδικός για ό,τι κάνετε. 

' • >-}:-Ι 
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17. Δεν ήταν δυνατό γι' αυτούς που 

συνεταίριαζαν άλλους θεούς με τον 

ΑΛΛΑΧ χαι να προσέχουν τους τόπους 

λατρείας του ΑΛΛΑΧ, ενώ αυτοί οι ίδιοι 

μαρτυρούν) στον εαυτό τους την απιστία. 

Τα έργα τους δεν θα καρποφορ1]σουν και 

στη Φωτιά θα μείνουν για πciντα. 

18. Οι τόποι της λατρείας του 

ΑΛΛΑΧ πρέπει να συντηρούνται και να 

συντηρούνται μόνο απ' τους πιοτεύοντες 

στον ΑΛΛΑΧ χαι στην Έσχατη Ημέρα, 

που τηρούν (τακτική) προσευχή κι 

εφαρμόζουν (τακτική) ελεημοσύνη και δεν 

φοοούνται (κανένα) παρci μόνο τον 

ΑΛΛΑΧ. Αυτοί -οεοαίως- είναι απ' τους 

καθοδηγούμενους. 

19. Μ1Ίπως κcΊνετε εξίσου εκείνο που 
φέρνει νερό στους προσκυνητές (τους 

Χατζ) χαι συντηρεί το απαράοατο 

Τέμενος, μ' εκείνον που πίστεψε (μ' 

ευσέοεια) στον ΑΛΛΑΧ, χω στην Έσχατη 

Ημέρα) και αγωνίστηκε για τη θρησκεία 

του ΑΛΛΑΧ; Δεν εξιοούνται μπροστcΊ 

στον ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί 

τους άδικους. 

20. Εκείνοι που πίστεψαν και 

μετανc1στεψαν και μόχθησαν (μ' όλα τα 

μέσα) υπέρ του ΑΛΛΑΧ με τις περιουσίες 

τους χαι τον ίδιο τον εαυτό τους, έχουν 

τον υψηλότερο οαθμό στον ΑΛΛΑΧ, κι 

είναι αυτοί που θα επιτύχουν (τη σωτηρία 

της ψυχ1Ίς τους). 

21. Ο Κύριός τους τους δίνΗ 

ευχάριστες ειδήσεις ευσπλαχνίας, τη 

~;;\~~~~GΙ:.:,::.~Ι~~Cb 
~-'~;==>)'.J':J~μ,rι;IJ~~~ 

' ,. / 
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γενναιοδωρία Του και Κήπους, όπου οι 

aπολαύσεις διαρκούν, (και) 

22. Θα μείνουν εκεί (στο παράδεισο) 
για πάντα. Πράγματι δίπλα στον ΑΛΛΑΧ 

είναι η μεγαλύτερη αμοιοή. 

23. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Μη 

παίρνετε τους πατέρες σας και τους 

αδελφούς σας για αγαπητούς και φίλους 

αν (περισσότερο) προτιμούν την απιστία 

πάνω απ' την Πίστη. Κι όποιος από σας 

τους κάνει αγαπητούς (τότε) αυτοί είναι 

οι άδικοι. 

24. Πες: "Αν ήταν - οι πατέρες σας, 

τα παιδιά σας, τ' αδέλφια σας, οι σύζυγοί 

σας, οι συγγενείς σας, κι οι περιουσίες 

που aποκτήσατε, και το εμπόριο - που 

φοοάστε την παρακμή του-και τα σπίτια 

που σας αρέσουν, - πιο αγαπητά σε σας 

απ' τον ΑΛΛΑΧ, τον Απόστολό Του, 

και τον αγώνα υπέρ του ΑΛΛΑΧ (τότε) 

περιμένετε μέχρις ότου ο ΑΛΛΑΧ φέρει 

την Απόφασή Του (σχετικά με την τιμωρία 

σας) (γιατί) ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί 

τον παράνομο λαό. 

25. Βέοαια, ο ΑΛΛΑΧ σας οοήθησε 
και νικήσατε σε πολλci πεδία μάχης, και 

την ημέρα (της μάχης) στο Χουνάιν, που 

ο μεγάλος αριθμός σας, σας έκανε 

υπερήφανους, αλλ' όμως σε τίποτε δεν 

σας ωφέλησε - και στένεψε για σας η γη 

μ' όλο που 1Ίταν ευρύχωρη κι έπειτα, 

γυρίζατε γυρνώντας τα νώτα (στον εχθρό), 

aποχωρήσατε. 

26. Έπειτα έστειλε ο ΑΛΛΑΧ τη 

~:;;..~.JFJ~tffl!Ι~ ~~.:>~_μ 
~p]jlj~~;:$3~~;-;~ 

4;;j~Jι;~ut?~~~ 
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γαλήνη Του πάνω στον Απόστολο Του 

και στους Πιστούς, έστειλε στρατιώτες 

που δεν τους ολέπατε, και τιμώρησε όσους 

ήταν Άπιοτοι κι αυτ1Ί είναι η αμοιοή 

των Άπιοτων. 

27. (Πc1λι) ο ΑΛΛΑΧ - παρ' όλα -
αυτά συγχωρεί αυτόν που θέλει,(γιατί) 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Ελεήμονας. 

28. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Οι 

Ειδωλολάτρες -στ' αλήθεια είναι 

ακάθαρτοι, κι ας μη πλησιάζουν το 

απαρ(χοατο τέμενος - μετά απ' αυτό το 

δικό τους χρόνο, - κι αν - φοοηθείτε τη 

φτώχεια, πολ{• γρ'ί1γορα ο ΑΛΛΑΧ θα 

σας πλουτίσει με (τους θησαυρούς) της 

χάρης Του- αν το θέλει, (γιατί) ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

29. Πολεμάτε αυτούς που δεν 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην 

Εοχατη Ημt:ρα, Υ.αι δεν απαγορεύουν 

αυτό που απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ κι ο 

Απόοτολός Του (Μουχάμμεντ), κι ούτε 

αναγνωρίζουν την αληθιν11 θρησκεία 

(ακόμη κι αν είναι) απ' το Λαό που του 

δόθηκε η Βίολος μέχρις ότου δώσουν 

το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με 

εκούσια υποταγή, κι (αισθανθούν) 

τον εαυτό τους ταπεινωμένο. 

30. Κι είπαν οι Εδραίοι ότι ο Έοδρας 

ήταν γιος του ΑΛΛΑΧ. Κι είπαν οι 

Χριστιανοί ίηι ο Μεσσίας ήταν γιος του 

ΑΛΛΑΧ. Αυτc1 είναι λόγια που ογήκαν 

απ' τα χείλια τους και που μιμούνται τα 

λόγια εκείνων που αρνήθηκαν, (παλιά) 
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από πρι ν την Πίστη. Ας πέσουν στη 

καταστροφή που έχουν απομακρυνθεί απ' 

την Αλήθεια στρέφοντας προς το ψεύδος! 

31. Πήραν τους ιερείς και τους 

αναχωρητές (μοναχούς) τους, για κυρίους, 

αντί τον ΑΛΛΑΧ και (πήραν για Κύριο) 

το Μεσσία το γιο της Μαριάμ, και αν 

είχαν διαταχθεί να μη λατρεύουν παρά 

μόνο τον ΑΛΛΑΧ, τον Ένα. ΔΕν υπάρχει 

θεός παρά μόνο Εκείνος (ο ΑΛΛΑΧ). 

Δόξα στην Παντοδυναμία Του! - πολύ 

μακριά είναι Εκείνος για να έχει 

συνεταίρους μ' Αυτόν. 

32. Θέλουν να σοήσουν με τα στόματά 
τους το Φως (το Κοράνιο) του ΑΛΛΑΧ. 

Όμως ο ΑΛΛΑΧ δεν το επιτρέπει, αλλά 

θα συμπληρωθεί το Φως Του (με την 

ανύψωση του Ισλάμ), ακόμα κι αν οι 

άπιστοι το απεχθάνονται. 

33. Είναι Εκείνος που έστειλε τον 

Απόστολό Του (Μουχάμμεντ) με την 

οδηγία, και την αληθινή θρησκεία για να 

προκηρύξει πάνω απ' όλες τις θρησκείες, 

ακόμα κι αν οι άπιστοι την απεχθάνονται. 

34. Ω! Εσείς που πιστέψατε. Είναι 

πολλοί οι ιερείς κι οι αναχωρητές (μοναχοί) 

που παίρνοντας άδικα τις περιουσίες των 

ανθρώπων, κι απομακρύνουν τους εαυτούς 

τους και τους άλλους απ' το Δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ. Είναι εκείνοι που συσσωρεύουν 

χρυσάφι κι ασήμι, και δεν το ξοδεύουν 

υπέρ του ΑΛΛΑΧ. Ανάγγειλε σ' αυτούς 

σκληρή τιμωρία. 

35. Την Ημέρα που θα λιώνουν (ο 
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χρυσός και το ασήμι) στη φωτιά της 

κόλασης και καυτηριάζονται μ' αυτά τα 

μέτωπά τους οι πλευρές τους και οι πλάτες 

τους - απ' την αναζωπύρωση της φωτιάς 

της Κόλασης θα πουν): "Αυτός είναι (ο 

θησαυρός) που θάοετε για τον εαυτό σας 

- δοκιμάστε (λοιπόν) την αμοιοή για ό,τι 

μαζεύατε! 

36. Οι μήνες - στον ΑΛΛΑΧ- είναι 

δώδεκα (σ' ένα χρόνο) όπως αναφέρεται 

ο αριθμός τους στο Βιολίο του ΑΛΛΑΧ, 

την ήμερα που δημιούργησε τους ουρανούς 

και τη γη. Απ' αυτούς τέσσερις, που ο 

πόλεμος απαγορεύεται - αυτή είναι η 

σωστή χρήση τους στη θρησκεία -. Γι' 

αυτό μην αδικείτε τον εαυτό σας κατά τη 

διάρκειά τους, και πολεμάτε τους άπιστους 

όλους μαζί, όπως κι αυτοί σας πολεμούν 

όλους μαζί, και μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι μ' εκείνους που Τον φοοούνται. 

37. (Βέοαια) η μετάθεση ενός 

απαγορευμένου μηνός μετά τον άλλο 

είναι αύξηση στην Απιστία, που εξαπατά 

τους Άπιστους, γιατί το κάνουν νόμιμο σ' 

ένα χρόνο, και παράνομο στον άλλο 

χρόνο, ώστε να συμπληρώσουν τον αριθμό 

των μηνών, που είναι aπαγορευμένοι απ' 

τον ΑΛΛΑΧ, και να κάνουν έτσι 

νόμιμους τους aπαγορευμένους. Φαίνεται 

να ευχαριστούνται απ' τις κακίες τους. Ο 

ΑΛΛΑΧ όμως δεν καθοδηγεί ένα λαό 

που επιμένει στην απιστία. 

38. Εσείς που πιστέψατε! Τι συνέοη σε 
σας, όταν σας είπαν να ογείτε για τον 

αγώνα υπέρ του ΑΛΛΑΧ, κι εσείς 

(·-; 'ZQ\~\-;._. -'1ιΙ~.L.~Ι 
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προσκολληθήκατε, οαριά στη γη; Μήπως 

προτιμήσατε τη ζωή αυτού του κόσμου, 

αντί της Μέλλουσας (ζωής). Πολύ μικρές 

είναι οι aπολαύσεις αυτής της ζωής σε 

σύγκριση με (τις aπολαύσεις) της 

Μέλλουσας (ζωής). 

39. Αν δεν ογείτε (για αγώνα) θα σας 
τιμωρήσει με σκληρά οάσανα, και θα σας 

αντικαταστήσει μ' άλλο λαό, τον Ίδιο 

όμως (τον ΑΛΛΑΧ) δεν θα τον ολάψετε 

σε τίποτα. (Γιατί) ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος. 

40. Αν δεν οοηθήσετε (τον 

Μουχάμμεντ) πράγματι τον οοήθησε, ο 

ΑΛΛΑΧ, όταν οι Άπιστοι τον 

καταδίωξαν, δεν είχε περισσότερο από 

ένα σύντροφο, και να οι δυο τους μέσα 

σε μια σπηλιά. Κι όταν είπε στο σύντροφό 

του: "Μη λυπάσαι, (γιατί) ο ΑΛΛΑΧ είναι 

μαζί μας", τότε ο ΑΛΛΑΧ έστειλε πάνω 

του τη γαλήνη Του, και τον υποστήριξε 

με στρατιώτες - που δεν τους ολέπατε 

και ταπείνωσε (στα οάθη) τον λόγο των 

Άπιστων, ενώ το λόγο του ΑΛΛΑΧ τον 

ανέοασε (στα ύψη). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πανίσχυρος, Σοφός . 

41. Προχωρείτε (όποια aρματωσιά κι 
αν έχετε) ελαφρι(i ή οαρι(i, κι αγωνιστείτε 

με τις περιουσίες σας και τον εαυτό σας 

για την θρησκεία του ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι 

το καλύτερο για σας, αν καταλαοαίνετε. 

42. Αν επρόκειτο για κοσμικό και 

εύκολο κέρδος μ' απλό ταξίδι, τότε (όλοι) 

θα σε ακολουθούσαν (χωρίς αμφιοολία). 

Όμως η απόσταση ήταν μακρινή (και 

ύ\~(U..:-'~·.~1 .. · .:-JΙ 
-/ . ~~ -: / . _)~ ' 
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οάρυνε) πάνω τους. Και (μ' όλα ταύτα) 

ορκίζονταν στον ΑΛΛΑΧ (λέγοντας): "Αν 

μόνο μπορούσαμε, θα ογαίναμε (οέοαια) 

μαζί σας." Μόνοι τους κατάστρεψαν τον 

εαυτό τους (με το ψεύτικο όρκο), και ο 

ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ότι είναι ψεύτες. 

43. Ο ΑΛΛΑΧ σε συγχώρεσε. Γιατί 
(όμως) έδωσες σ' αυτούς, την άδεια (και 

δεν περίμενες), μέχρις ότου φανερωθεί σε 

σένα όσοι έλεγαν την αλήθεια και να 

μάθεις τους ψεύτες; 

44. Δεν θα ζητήσουν από σένα άδεια 
εκείνοι που πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

την 'Εσχατη Ημέρα - να αγωνίζονται με 
τις περιουσίες τους και με τον ίδιο τον 

εαυτό τους. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει (καλά) 

αυτούς που κάνουν το καθήκον τους 

ειλικρινά. 

45. Κι όμως σου ζητούν την άδεια 

εείνοι που δεν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ 

και την Έσχατη Ημέρα, που οι καρδιές 

τους αμφιοάλλουν, και στην αμφιοολία 

τους περιπλέουν. 

46. Κι αν ήθελαν να ογουν (για να 

πολεμήσουν) θα προετοιμάζονταν με 

τρόφιμα και απλά ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν 

θέλησε να ογουν (γιατί στ' αλήθεια οι 

ίδιοι δεν ήθελαν), γι' αυτό τους εμπόδισε 

να οραδυπορούν (πίσω). Κι ειπώθηκε (σ' 

αυτούς): "Καθίστε μ' αυτούς που κάθονται 

(νωθροί κι άοουλοι)". 

47. Αν είχαν ογει μαζί σας, δεν θα 
οας (χρησίμευαν), αλλά θα αύξαιναν τις 

δυσκολίες σας - κινούμενοι απ' το ένα 

~~~.HJ~}~-~~~~ 

Θ ~~~~;~λ;.6JI 
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μέρος στο άλλο - ανάμεσά σας, και θα 

έσπερναν aνταρσίες ανάμεσά σας και -
θα υπήρχαν μερικοί από σας που θα 

άκουαν σ' αυτούς. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

αυτούς που είναι άδικοι. 

48. Βέοαια κι από πριν συνωμοτούσαν 
για ανταρσία, αναποδογυρίζουν τις γνώμες 

τους ανάμεσά τους για να ραδιουργούν, 

μέχρι που ήρθε η Αλήθεια - και 

φανερώθηκε η διαταγή (το Θέλημα) του 

ΑΛΛΑΧ, προκαλώντας την αηδία τους. 

49. Κι ανάμεσά τους υπάρχουν μερικοί 
που λένε: "Δώσε μου την άδεια (της 

εξαίρεσης) και μη με εκθέσεις σε 

δοκιμασία. "Μήπως δεν έπεσαν κιόλας 

στη δοκιμασία; Κι η κόλαση πράγματι 

θα περιτριγυρίσει τους Άπιστους. 

50. Αν σου συμοεί κάτι το καλό, 

δυσαρεστούνται, κι αν όμως μια ατυχία 

πέσει πάνω σου, λένε: "Από πριν πήραμε 

- οέοαια - τις προφυλάξεις μας", κι 

απομακρύνονται χαρούμενοι. 

51. Πες: "Ίίποτε δεν θα συμοεί σε μας, 
εκτός αν δεν το έγραψε ο ΑΛΛΑΧ για 

μας. Αυτός είναι ο Προστάτης μας". Και 

τον ΑΛΛΑΧ μονάχα ας εμπιστεύονται 

οι Πιστοί! 

52. Πες: "Μήπως περιμένετε να συμοεί 
σε μας ένα απ' τα δύο (μεγαλειώδη) 

αγαθά - μαρτυρία - ή Νίκη); - Εμείς 

όμως περιμένουμε να σας πέσει η τιμωρία 

από τον ΑΛΛΑΧ - από μέρους Του - να 

σας στείλει την τιμωρία Του ή με τα 

χέρια μας. Έτσι περιμένετε κι εμείς επίσης 
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μαζί σας θα περιμένουμε". 

53. Πες (στους υποκριτές): "Ξοδεύετε 
εκούσια ή ακούσια. Από σας δεν θα γίνουν 

δεκτό, γιατί ήσασταν λαός παράνομος και 

κακοήθης". 

54. Η αιτία που εμποδίζει να γίνουν 
δεκτές οι προσφορές τους είναι: Ότι 

αρνήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ και τον 

Απόστολό Του, ότι δεν έρχονται στην 

προσευχή παρά μόνο με νωθρότητα και 

δεν ξοδεύουν (για προσφορές) παρά μόνο 

αναγκαστικά χωρίς τη θέλησή τους. 

55. Να μη σε θαμπώνουν ούτε τά 

πλούτη τους, κι ούτε τα παιδιά τους.( στην 

πραγματικότητα) ο ΑΛΛΑΧ σκοπεύει να 

τους Όασανίσει μ' αυτά (τα πράγματα) 

στη ζωή αυτή του κόσμου, η δε ψυχή 

τους να Όγει με δυσκολία απ' την επιμονή 

τους στην απιστία. 

56. Ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ, ότι 

πραγματικά είναι από σας. Κι όμως δεν 

είναι, απ' την ομάδα σας, ένας λαός που 

φοοάται να του συμοεί ότι συνέοη στους 

ειδωλολάτρες. 

57. Αν (μπορούσαν να) Όρουν 

καταφύγιο, ή σπηλιά, ή σήραγγα τρέχουν 

αμέσως σ' αυτό. 

58. Κι ανάμεσά τους υπάρχουν 

άνθρωποι που σε κακίζουν με το έργο 

(της διανομής) σχετικά με τη μοίρα της 

ελεημοσύνης (Ζεκάτ). Κι αν πάρουν μέρος 

απ' αυτή - χαίρονται - αν όμως δεν 
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πάρουν απ' αυτήν, νάτοι κιόλας που 

αγαναχτούν με μεγάλη οργή. 

59. Κι αν μόνο ήταν ευχαριστημένοι 
απ' ό,τι τους έδωσε ο ΑΛΛΑΧ κι ο 

Απόστολός Του, και είπαν: "Μας είναι 

αρκετός ο ΑΛΛΑΧ! ο ΑΛΛΑΧ κι ο 

Απόστολος Του θα μας δώσουν απ' τη 

γενναιοδωρία τους Στον ΑΛΛΑΧ 

στρέφαμε (όλες) τις ελπίδες μας". 

60.(Στ' αλήθεια) οι ελεημοσύνες είναι 

για τους φτωχούς κι όσους έχουν ανάγκη, 

γι' αυτούς που χρησιμοποιούνται για τη 

διαχείρισή τους, γι' αυτούς που οι καρδιές 

τους συμφιλιώθηκαν (πρόσφατα με το 

Ισλάμ) για την απελευθέρωση την δούλων 

(και των αιχμαλώτων), για εκείνους που 

συνέοαλαν με χρήμα και δανείστηκαν για 

να συμφιλιώσουν ανάμεσα στους 

ανθρώπους, για τους (μοχθούντες), για 

το έργο του ΑΛΛΑΧ και για τους 

οδοιπόρους .(Αυτή είναι η μια) διαταγή 

απ' τον ΑΛΛΑΧ. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

61. Ανάμεσα στους υποκριτές είναι 

εκείνοι που κακίζουν τον Προφήτη, και 

λένε: "Είναι αυτός που ακούει για ό,τι 

λέγεται. Πες (τους): "(Ακούει) με τ' αυτιά 

ό,τι είναι το καλύτερο κι' αληθινό για 

σας, πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ, κι έχει πίστη 

στους Πιστούς, κι είναι ευσπλαχνία γι' 

εκείνους από σας που πιστεύουν''. Αυτοί 

(όμως) που ολάπτουν τον Απόστολο του 

ΑΛΛΑΧ θα έχουν αυστηρή τιμωρία .. 

62. Για σας ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ 
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με σκοπό νο σας ευχαριστήσουν. Αλλ' ο 

ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολος Του έχουν 

περισσότερο το δικαίωμα απ' (αυτή) την 

ικανοποίηση -αν πράγματι πιστεύουν-. 

63. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι όποιος 
αντιτάσσεται στον ΑΛΛΑΧ και στον 

Απόστολό Του, θα έχει τη Φωτιά της 

Κόλασης, για παντοτιν11 του διαμονή; 

Αυτή είναι η υπέρτατη δυσμένεια (μεγάλο 

αίσχος). 

64. Οι Υποκριτές φοοούνται μήπως) 
πάνω τους κατέοει ένα απ' τα Στάδια 

(η Σούρα - κεφάλαιο - του Κορανίου) 

aποκαλύπτοντας σ' αυτούς ό,τι (στην 

πραγματικότητα συμοαίνει) στις καρδιές 

τους. Πες: "Χλευάζετε! κι όμως ο ΑΛΛΑΧ 

θ' αποκαλύψει αυτό που φοοάστε". 

65. Κι αν τους ρωτήσεις, θα δηλώσουν 
(μ' έμφαση), "Εμείς μόνο συζητούσαμε 

(aνόητα) και παίζαμε". Πες: "(Μήπως) 

ήταν για τον ΑΛΛΑΧ, τις εντολές Του 

χ.αι τον Απόστολό Του που εμπαίζατε"; 

66. Μη δικαιολογείστε, έχετε αρνηθεί 
την Πίστη, μετά που τη δεχτήκατε. Αν 

συγχωρήσουμε μια ομciδα από σας, θα 

τιμωρήσουμε (μια ciλλη) ομciδα γιατί 

επέμεινε στην απιστία. 

67. Οι Υποκριτές χ.ι οι Υποκρίτριες 

μοιάζουν στη συμπεριφορά τους. 

Παροτρύνονται στο κακό κι αποφεύγουν 

την καλοσύνη, έχοντας κλειστά τα χέρια 

τους, δεν δίνουν την ελεημοσύνη (γιατί 

είναι φιλάργυροι, ούτε ξοδεύουν υπέρ του 

ΑΛΛΑΧ). Λησμόνησαν τον ΑΛΛΑΧ, και 

' ' '-}:-Ι 
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Εκείνος τους λησμόνησε. (Πράγματι) οι 

Υποκριτές είναι aνυπάκουοι. 

68. Ο ΑΛΛΑΧ υποσχέθηκε στους 

Υποκριτές και στις Υποκρίτριες, και στους 

Άπιστους, τη Φωτιά της Κόλασης για 

παντοτινή τους διαμονή. Αρκετή (είναι) 

αυτή γι' αυτούς. Κι ο ΑΛΛΑΧ τους 

καταράστηκε και θα έχουν μόνιμα οάσανα. 

69. Σαν (την περίπτωση) εκείνων (που 
έζησαν) πριν από σας: Ήταν ισχυρότεροι 

από σας σε δύναμη, και πιο πολύ πλούσιοι, 

σε περιουσία και σε παιδιά. Κι 

απολάμοαναν απ' το μερίδιοτων αγαθών 

τους κι εσείς απολαμοcχνετε απ' το δικό 

σας μερίδιο όπως απόλαυσαν εκείνοι που 

ήταν πριν από σας απ' τα αγαθά τους. 

Και μπήκατε στα aνόητα ψεύδη σας -
όπως κι εκείνοι έκαναν το ίδιο. Αυτοί! 

Μάταια ήταν τα έργα τους, σ' αυτό τον 

κόσμο και στο μελλοντικό. Κι αυτοί οι 

ίδιοι θα είναι οι χαμένοι. 

70. Μήπως δεν έφτασαν σ' αυτούς τα 
νέα εκείνων που (έζησαν) πριν απ' αυτούς; 

- Για τη γενιά του Νώε, και (του Αντ, 

και του Θαμούντ - για τη γενιά του 

Αοραάμ, για τους ciνδρες της Μέντγιεν 

και τις κατεστραμμένες πόλεις. Σ' όλους 

αυτούς ήλθαν οι απόστολοί τους με 

καθαρci Σημεία. Δεν ήταν ο ΑΛΛΑΧ που 

τους αδίκησε, αλλC1 μόνοι τους αδίκησαν 

τον εαυτό τους. 

71. Οι Πιστοί, άνδρες και γυναίκες 
υποστηρίζονται μεταξύ τους, επιτάσσουν 

ό,τι είναι δίκαιο, κι απαγορεύουν ό,τι 

είναι κακό, τηρούν τακτική προσευχή, 
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εφαρμόζουν τακτική ελεημοσύνη, κι 

υπακούουν στον ΑΛΛΑΧ και τον 

Απόστολό Του. Σίγουρα ο ΑΛΛΑΧ πάνω 

τους θα στείλει τα ελέη Του, και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, Σοφός. 

72. Ο ΑΛΛΑΧ υποσχέθηκε στους 

Πιστούς - άνδρες και γυναίκες-Κήπους, 

που κάτω τους κυλούν τα ποτάμια, για 

παντοτινή τους διαμονή, όμορφα μέρη σε 

Κήπους αιώνιας ευδαιμονίας. Η 

μεγαλύτερη όμως ευδαιμονία είναι η Χάρη 

του ΑΛΛΑΧ. Αυτή είναι η υπέροχη νίκη. 

73. Ω! Προφήτη! αγωνίσου ενάντια 

στους άπιστους και στους Υποκριτές και 

να είσαι σταθερός απέναντί τους. Η 

διαμονή τους είναι η Κόλαση - τι άθλιο 

καταφύγιο που θα έχουν! 

7 4. Ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ ότι 

τίποτε δεν είπαν (από ό,τι αποδίδεται σ' 

αυτούς) κι όμως πρόφεραν τη λέξη της 

(ολασφημίας) απιστίας. Κι αρνήθηκαν την 

Πίστη μετά που aσπάστηκαν το Ισλάμ, 

προσπάθησαν να κάνουν κάτι που δεν 

μπόρεσαν να το αποκτήσουν. Η . , , , 
αγανακτηση τους εγινε μετα που ο 

ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολός Του τους 

πλούτισαν με τ' αγαθά τους. Κι αν 

μετανιώσουν, θα είναι το καλύτερο γι' 

αυτούς. Αν όμως επιστρέψουν (στα πονηρά 

τους μονοπάτια), ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

τιμωρήσει με aνυπόφορα οιiσανα στον 

κόσμο αυτό και στο μελλοντικό.Δεν θα 

έχουν στη γη κανένα προστάτη ούτε 

οοηθό. 

75. Ανάμεσά τους υπάρχουν μερικοι 

... • c 
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που έδωσαν υπόσχεση στον ΑΛΛΑΧ 

λέγοντας: Αν μας έδινε πιο πολύ απ' τη 

Χάρη Του, (τότε) θα δίναμε σ' 

ελεημοσύνες, (στους πτωχούς) και θα 

είμασταν (ειλικρινά) με τους ενάρετους 

(που τηρούν το όρια του ΑΛΛΑΧ). 

76. Όταν, όμως ο ΑΛΛΑΧ τους 

χορήγησε απ' τα αγαθά Του, γίνηκαν 

φιλάργυροι, και στράφηκαν ενάντια στην 

εκπλήρωση της υπόσχεσής τους. 

77. Ο ΑΛΛΑΧ όμως έοαλε - σαν 

συνέπεια - την υποκρισία στις καρδιές 

τους μέχρι την ημέρα που θα Τον 

συναντήσουν, επειδή παρέοηκαν τη 

Συμφωνία τους με τον ΑΛΛΑΧ και για 

τα ψέματα που (επανειλημμένα) έλεγαν. 

78. Μήπως αγνοούν ότι ο ΑΛΛΑΧ 
γνωρίζει τα μυστικά τους και τις κρυφές 

του συζητήσεις κι ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

γνώστης για όλα τα αόρατα (πράγματα); 

79. Εκεί ν οι (οι υποκριτές) που 

κακίζουν τους ικανούς πιστούς, οι οποίοι 

εθελοντικά προσφέρουν ελεημοσύνες και 

τους ανίκανους να ορουν τίποτε να 

δώσουν παρά μόνο τους καρπούς του 

κόπου τους, - τους χλευάζουν όλους - ο 

ΑΛΛΑΧ τους (επιστρέφει) το χλευασμό 

πάνω τους, και θα έχουν φρικτή τιμωρία. 

80. Να ζητήσεις γι' αυτούς τη 

συγχώρηση ή να μη ζητήσεις τη 

συγχώρηση γι' αυτούς, κι αν ζητήσεις γι' 

αυτούς τη συγχώρηση (ακόμα) κι 

εοδομήντα φορές, ο ΑΛΛΑΧ δεν θα τους 

συγχωρήσει, και τούτο επειδή αρνήθηκαν 
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τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του. Κι 

ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί το λαό που 

Τον παρακούει. 

81. Χάρηκαν εκείνοι που δεν 6γήκαν 
για τον πόλεμο με τον Απόστολο του 

ΑΛΛΑΧ για την καθισιά τους, (κατά 

την εκστρατεία στον Τεμπούκ), κι 

αρνήθηκαν ν' αγωνιστούν με τις περιουσίες 

τους και τον εαυτό τους, υπέρ του 

ΑΛΛΑΧ και είπαν: "Μη ογείτε στη ζέστη". 

(Σ' αυτούς) να πεις: 'Ή φωτιά της 

Κόλασης είναι αγριότερη στη ζέστη». Αν 

μόνο μπορούσαν να το καταλάοουν. 

82. Κι ας γελάσουν λίγο, κι ας κλάψουν 
πολύ αυτή είναι η αμοιοή για όσα 

κέρδισαν (απ' το έργα τους). 

83. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ σε γυρίσει πίσω 
σε μια ομάδα απ' αυτούς και σου 

ζητήσουν την άδεια για να 6γουν έξω 

(μαζί σου), να πεις: "Ποτέ δεν θα έλθετε 

μαζί μου, κι ούτε θα πολεμήσετε μαζί 

μου έναν εχθρό, γιατί προτιμήσατε να 

μείνετε αδρανείς την πρώτη φορά, (γι' 

αυτό) καθίστε μ αυτούς που 

6ραδυπορούν". 

84. Και να μη κάνεις ποτέ προσευχή z~;.~~-.j~(~ι;ι;-~;_1-&~-i_; 
πάνω σε κανένα νεκρό απ' αυτούς (τους 

υποκριτές) κι ούτε να σταθείς πάνω στο 

τάφο του, γιατί αρνήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ 

και τον Αιιόστολό Του και πέθαναν όντας 

διεστραμμένοι. 

85. Και μη σε θαμπώσουν οι περιουσίες 
τους και τα παιδιά τους. Ο ΑΛΛΑΧ όμως 

θέλει να τους τιμωρήσει -μ' αυτr1- στη 
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ζωή του κόσμου αυτού κι οι ψυχές τους 

να Όγουν όντες άπιστες. 

86. Κι όταν κατέοηκε ένα εδάφιο (η 
Σούρα του Κορανίου) που ζητούσε 

επιτακτικά απ' αυτούς να πιστέψουν στον 

ΑΛΛΑΧ και ν' αγωνιστούν μ' όλες τις 

δυνάμεις τους με τον Απόστολό Του, οι 

ανώτεροι απ' αυτούς (που είχαν τα πλούτη 

να πολεμήσουν) σου ζήτησαν την άδεια 

να εξαιρεθούν, είπαν: "Άσε μας (πίσω) 

να είμαστε μ' αυτούς που δεν Όγαίνουν 

για τις μάχες, που κάθονται (σπίτι)". 

87. Προτίμησαν να είναι με τους 

ανίκανους (από τους αδύνατους άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά που μένουν πίσω 

(στο σπίτι). Οι καρδιές τους σφραγίστηκαν, 

κι έτσι δεν καταλαοαίνουν. 

88. Ο Απόστολος όμως κι εκείνοι που 
πίστεψαν μαζί του, αγωνίστηκαν, 

πολεμώντας με τις περιουσίες τους και 

τον εαυτό τους. Σ' αυτούς ανήκουν όλα 

τ' αγαθά κι είναι αυτοί οι επιτυχημένοι. 

89. Ο ΑΛΛΑΧ ετοίμασε γι' αυτούς 

Κήπους, που κυλούν από κάτω τους 

ποτάμια, όπου θα μένουν για πάντα. Η 

διαμονή τους στον παράδεισο είναι η 

μεγάλη Νίκη. 

90. Κι ήρθαν οι νοθροί απ τους 

"Άραοες νομάδες που μετc1νιωσαν για να 

ζητησουν για πόλεμο. Και εκείνοι που 

διέψευσαν τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό 

Του (ευτυχώς) έμειναν καθισμένοι 

(αδρανείς). Μια σκληρ1l τιμωρία θα πέσει 

πάνω στους άπιστους. 
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91. Δεν υπάρχει καμιά ενοχή πάνω σ' 
αυτούς που είναι αδύνατοι, ή είναι 

άρρωστοι, ή άποροι που στερούνται τα 

μέσα για να ξοδεύουν (να εκστρατεύσουν), 

αρκεί να είναι ειλικρινείς (στις 

υποχρεώσεις τους) προς τον ΑΛΛΑΧ και 

τον Απόστολό Του. Ας μ ην ανησυχούν 

όσοι είναι - ειλικρινείς στην πίστη τους, 

και ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολ υεπιεικής. 

92. Ούτε (υπάρχει καμιά ενοχή) γι 

αυτούς που ήρθαν σε σένα ζητώντας (να 

τους μεταφέρεις, τους είπες: :λεν ορίσκω 

σε τι πάνω να σας μεταφέρω", κι 

επέστρεψαν με δάκρυα στα μάτια απ' τη 

λύπη, γιατί δεν έορισκαν (τα μέσα που 

θα τους επέτρεπαν) να ξοδέψουν (για 

τον πόλεμο). 

93. Κι' όμως τα παράπονα εκείνων 

που ζητούν απαλλαγή όντας πλούσιοι, 

και προτίμησαν να είναι με τους ανίκανους 

και αδύνατους από τους άνδρες, γυναίκες 

και τα παιδιά που μένουν πίσω, κι ο 

ΑΛΛΑΧ σφράγισε τις καρδιές τους, αυτοί 

δεν γνωρίζουν (τι έχασαν). 

94. Όταν επιστρέψετε θα σας 

παρουσιάσουν τις δικαιολογίες τους. Να 

(τους) πεις: "Μη δικαιολογείστε, δεν σας 

πιστεύουμε. Ο ΑΛΛΑΧ (κιόλας) μας έχει 

πληροφορήσει (για την πραγματικότητα) 

της κατάστασής σας. Τα έργα σας, είναι 

που ο ΑΛΛΑΧ και ο Απόστολος Του 

γνωρίζουν καλά όλα τα έργα σας και 

έπειτα θα επανέλθετε (σ' Αυτόν) που 

γνωρίζει τα αόρατα και τα ορατά, και θα 
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σας ανακοινώσει (την αλήθεια) για όλα 

όσα κάνατε". 

95. Θα σας ορκιστούν στον ΑΛΛΑΧ 
όταν επιστρέψετε σ' αυτούς για να τους 

συγχωρήσετε (αφήνοντάς τους μόνους). 

Αποφύγετέ τους γιατί είναι οέοηλοι κι η 

Κόλαση είναι ο τόπος της παραμονής 

τους, η (πρέπουσα) αμοιοή, για ό,τι 

κέρδισαν. 

96. Σας ορκίζουν να φανείτε επιεικείς 
μαζί τους, αλλά και αν εσείς είστε 

ευχαριστημένοι μαζί τους ο ΑΛΛΑΧ 

ό μως δεν δέχεται λαό aνυπάκουο (που 

καταστράφηκε ). 

97. Οι Άραοες νομάδες είναι οι 

χειρότεροι στην απιστία, και στην 

υποκρισία (και τη φυσιογνωμία τους 

ταιριάζει) να αγνοούν, τις Εντολές που ο 

ΑΛΛΑΧ έστειλε κcπω στον Α.iτόστολό 

Του. Ο ΑΛΛΑΧ όμως είναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

98. Μερικοί απ' τους Άραοες νομάδες 
θεωρούν τις πληρωμές τους (για τακτική 

ελεημοσύνη), σαν πρόστιμο, κι επιδιώκουν 

(περιμένοντες) συμφορές για σας. Πάνω 

τους (όμως θα πέσουν) οι συμφορές του 

Πονηρού, (γιατί) ο ΑΛΛΑΧ είναι που 

(όλα) τ' ακούει (κι όλα) τα γνωρίζει. 

99. Μερικοί όμως - απ' τους Αραοες 

νομάδες πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

στην Έσχατη Ημέρα και θεωρούν ό,τι 

ξοδεύουν (για ελεημοσύνη), (σαν ευσεοείς 

προσφορές) για να πλησιάσουν τον 

ΑΛΛΑΧ, και (να επιτύχουν) τις 
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παρακλήσεις του Απόστολου. Βέοαια, (η 

ελεημοσύνη) τους φέρνει δίπλα (σ' Αυτόν) 

και ο ΑΛΛΑΧ θα τους συμπεριλάοει στη 

Ευσπλαχνία Του, κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικής (και) Πολυεύσπλαχνος. 

100. Τους πρωτοπόρους (στο Ισλάμ), 

οι πρώτοι απ' τους Μουχάτζιρούν 

μετανάστες που εγκατέλειψαν (τα σπίτια 

τους) κι (οι πρώτοι) Ανσάρ (υποστηρικτές 

της Μεδίνας), που οοήθησαν, καθώς 

επίσης κι αυτοί που τους ακολούθησαν 

με καλές πράξεις, ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

ικανοποιήσει, (όπως κι αυτοί) χάρηκαν 

με τα αγαθά Του. Γι' αυτούς (όλους) ο 

ΑΛΛΑΧ ετοίμασε Κήπους, που κάτω τους 

κυλούν ποτάμια, για παντοτινή τους 

διαμονή. Αυτή είναι η (πιο) μεγάλη Νίκη. 

101. Ορισμένοι απ' τους Άραοες 

νομάδες που ορίσκονται τριγύρω σας είναι 

Υποκριτές, καθώς και μερικοί απ' τους 

κατοίκους της Μεδίνας. Είναι πεισματικά 

δοσμένοι στην υποκρισία. Δεν τους 

γνωρίζετε, ενώ Εμείς τους γνωρίζουμε. 

Θα τους οασανίσουμε διπλά κι (επί πλέον) 

επειτα θα σταλούν σε σκληρά 

οασανιστήρια. 

102. Άλλοι (πάλι) ομολόγησαν τις 

κακές πράξεις τους, κι ανακάτεψαν μια 

καλή πράξη με μια κακή. "Μακάρι ο 

ΑΛΛΑΧ να τους συγχωρήσει, κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής (και) 

Πολυεύσπλαχνος. 

Ι 03. Πάρε -απ' τις περιουσίες τους

ελεημοσύνες, ώστε να τους εξαγνίσεις και 

να τους καθαγιcΊσεις μ' αυτές, και να 

J~~~~},\ί\ 6;-.- .~ Ji) 
/ ~ , ... -;...,. / -:, .. / / .-; .... .,.. 

&.J~~-r--"~~~~I.J-!l..V':ll_, 

·/~~r1Li~~~_;~ ~~ 
'μ~τ/~/ /)/•t..r·,ι:;:;_ ο/ 
\..1..!\~~?~:J - ..;~ 

φ~Ιj;JΙ~·~ 

ο: > / J ,... ... ~ .. ,.,......- -?"i '0'/ .. / ,... 

.J~~_μ.')'Ι~f'--'Y~.J 

~-ι~Q~~i_μ_; ~~~~~_; 

~ l ·::. ')G.i_,l;'-n):1;i;:,J; τ~;;-ς 
~~~~~;:,;.J~~~~)-.1:_; 

~{.;~)i 



( 9) Σούρα ελ-Τέομπε Μέρος llo I 277 

ζητήσεις απ' τον ΑΛΛΑΧ συγχώρηση. 

Το να ζητήσεις συγχώρηση γι αυτούς, είναι 

πηγή γαλήνης, κι ο ΑΛΛΑΧ (όλα τ') 

ακούει,(κι όλα τα) ολέπει. 

104. Μήπως δεν γνωρίζουν ότι ο 

ΑΛΛΑΧ, ο Ίδιος, αποδέχεται τη μετάνοια 

απ' όσους Τον λατρεύουν και δέχεται την 

ελεημοσύνη, κι ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι -
πράγματι - Εκείνος που δέχεται τη 

μετάνοια και είναι ο Πολυεύσπλαχνος. 

105. Και πες (τους): 'Άγαθοεργείτε! Τα 
έργα σας (σύντομα) θα το εκτιμήσουν ο 

ΑΛΛΑΧ, κι ο Απόστολός Του, κι οι 

Πιστοί. Θα επιστρέψετι: σ' Εκείνον που 

γνωρίζει τα αόρατα και ορατό και (τότε) 

θα σας ανακοινώσει (την αλήθεια) των 

έργων σας". 

106. Κι άλλοι αναοάλλοvτας να πάρουν 
την απόφαση του ΑΛΛΑΧ, (ο ΑΛΛΑΧ) 

ή να τους τιμωρήσει ή να τους συγχωρήσει. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

Σοφός. 

107. Κι αυτοί που έκτισαν ένα τέμενος 
ΝτιρcΊρ51 να αδυνατίσουν την ενότητα των 

τι ιστών-να χωρίσουν τους Πιστούς-και στην 

απιστία να παροτρύνουν μέρος των 

Μουσουλμάνων, προποιμciζοντάς το για 
κrlποιον που πολέμησε, στο παρελθόν, τον 

ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του, θα 

ορκιστούν -οέοαια- (ομολογώντας) ότι 

μόνο στο καλό απέολεπαν. Ο ΑΛΛΑΧ 

(όμως) γνωρίζει καλrl ότι αυτοί είναι 

ψ~ύπς. 

108. Ποτέ σου μη σταθείς (για 
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προσευχή) σ' αυτό (το τέμενος). 

Προτιμότερο είναι να σταθείς για 

προσευχή σ' ένα τέμενος που θεμελιώθηκε 

πάνω στην ευσέοεια, από την πρώτη 

ημέρα. Σ' αυτό υπάρχουν άνδρες που 

αγαπούν να εξαγνιστούν. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

αγαπά όσους εξαγνίζουν τον εαυτό τους. 

109. Ποιος (λοιπόν) είναι ο καλύτερος; 
Αυτός που θεμελίωσε το κτίσιμό του πάνω 

στην ευσέοεια του ΑΛΛΑΧ και ζητεί την 

ευλογία Του ή εκείνος που θεμελίωσε το 

κτίσιμό του από άμμο στα χείλη του 
γκρεμού, έτοιμο να κατακομματιστεί, και 

που-πράγματι-γκρεμοτσακίστηκε μαζί του 

στη φωτιά της Κόλασης; Κι ο ΑΛΛΑΧ 

δεν καθοδηγεί λαό που κciνει αδικίες. 

110. Ακόμη μένει η θεμελίωση (δηλ. 

το Τέμενος) που έκτισαν ως απόδειξη 

υποψίας και υποκρισίας στις καρδιές τους. 

Η αμφιοολία τους δεν σταματά παρci μόνο 

αν κομματιαστούν οι καρδιές τους, κι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, Σοφός. 

111. Ο ΑΛΛΑΧ αγόρασε απ' τους 

Πιστούς τον εαυτό τους και τις περιουσίες 

τους, για να έχουν (σαν αντάλλαγμα) τον 

παράδεισο. Αυτοί θα πολεμήσουν για την 

θρησκεία Του, θα σκοτώσουν και θα 

σκοτωθούν. Αυτή είναι μια αληθινή 

υπόσχεση από τον ΑΛΛΑΧ που 

αναφέρεται στο Νόμο (τη Βίολο ), στο 

Ευαγγέλιο, και στο Κορciνιο. Και ποιος 

ciλλος είναι πιο συνεπής στις υποσχέσεις 

του απ' τον ΑΛΛΑΧ; Χαρείτε -τότε- για 

το αντciλλαγμα που έχετε αποφασίσει. 

Αυτό είναι η μεγαλύτερη Νίκη. 
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112. Όσοι μετανοούν (στον ΑΛΛΑΧ), 

όσοι (τον) υπηρετούν όσοι(τον)δοξάζουν, 

όσοι νηστεύουν, όσοι γονατίζουν και 

ταπεινώνουν τον εαυτό τους 

προσευχόμενοι, όσοι προτρέπουν στο καλό 

κι αποφεύγουν το κακό, όσοι τηρούν τους 

περιορισμούς του ΑΛΛΑΧ, (αυτοί θα 

χαρούν). Προκήρυξε σ' όσους Πιστεύουν. 

113. Δεν ήταν σωστό στον Προφήτη 
και σ' εκείνους που πίστεψαν να ζητήσουν 

συγχώρηση για τους ειδωλολάτρες ακόμα 

κι αν ήταν συγγενείς τους, μετά απ' όσα 

φανερώθηκαν σ' αυτούς, ότι ήταν 

σύντροφοι της Κόλασης (για την επιμονή 

τους στην απιστία). 

114. Και δεν ήταν σωστό (ούτε) στον 
Αοραάμ να ζητήσει - συγχώρηση για τον 
πατέρα του, ειμή μόνο επειδή του δόθηκε 

η υπόσχεση γι' αυτό, (ότι δηλ. θα πιστέψει 

στον ΑΛΛΑΧ).'Οταν όμως κατάλαοε ότι 

(ο πατέρας του) ήταν εχθρός του 

ΑΛΛΑΧ, αποχωρίστηκε απ' αυτόν. Γιατί 

ο Αοραάμ ήταν καλόκαρδος (κι)ανεκτικός. 

115. Κι ο ΑΛΛΑΧ δεν θα εξαπατήσει 
κανένα λαό καθοδηγούμενο απ' Αυτόν 

χωρίς να του φανερώσει πρώτα τι πρέπει 

να φοοούνται (και ν' αποφεύγουν). (Γιατί) 

ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει τα πάντα. 

116. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριαρχία 
των ουρανών και της γης. Αυτός δίνει 

ζω1Ί, κι Αυτός την αφαιρεί. Κανέναν άλλον 

εκτός από τον ΑΛΛΑΧ δεν έχετε 

προστάτη ούτε οοηθό. 

117. Ο ΑΛΛΑΧ συγχωρεσε τον 
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Προφήτη, και τους Μουχατζιρίν (αυτούς 

που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους), και 

τους Ενσr'ιρ (αυτούς που τους οοήθησαν), 

που Τον ακολούθησαν κατά την ώρα της 

δυσκολίας, (απελπισίας), μετά που οι 

καρδιές μιας ομάδας απ' αυτούς κόντεψαν 

να παρεκτραπεί (απ' το καθήκον). (Κι 

όμως) έπειτα τους συγχώρεσε (επίσης), 

γιατί ήταν γι αυτούς Επιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

118. (Συγχώρεσε ακόμα) τους τρεις 

εκεί νους που έμειναν πίσω, μέχρις ότου 

στένεψε μπροστά τους η γη σε σημείο 

που φαινόταν να τους εξαναγκάζει, και 

την ψυχή τους να στενοχωρεί, και νόμισαν 

ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο καταφύγιο 

(από την τιμωρία του ΑΛΛΑΧ), παρά 

μόνο να επιστρέψουν σ' Αυτόν ζητούντες 

τη συγχώρησή Του). Έπε ι τα τους 

συγχώρεσε για να μετανιώσουν. Και ο 

ΑΛΛΑΧ δέχεται τη μετάνοια κι είναι ο 

Πολυεύσπλαχνος. 

119.Ω!Εσείς που πιστέψατε! Φοοηθείτε 

τον ΑΛΛΑΧ και να είστε με τους 

ειλικρινείς. 

120. Δεν ήταν σωστό για τους 

κατοίκους της Μεδίνας, και τους 

γειτονεύοντες (μ' αυτή) Άραοες 

(Βεδουίνους), να μ ην ακολουθήσουν, τον 

Απόστολο του ΑΛΛΑΧ, ούτε να 

προτιμήσουν τη δική τους ζωή, απ' τη 

δική του, εφ' όσον, ούτε δίψα, ούτε 

κούραση, ούτε καμιά άλλη ανάγκη ήταν 

δυνατό να υποφέρουν υπέρ του ΑΛΛΑΧ, 

ούτε να οαδίζουν σε δρόμο που να 

εξεγείρει το πείσμα και την οργή των 

i)_$j:.1\ϊ_;Jiij.::Ι:6Jiι;.~ 

φ~;·~~Ε 



( 9) Σούρα ελ-Τέομπε Μέρος lloj 281 

άπιστων, κι ούτε να χτυπήσουν από 

κανένα εχθρό οποιαδήποτε (άδικα) πληγή. 

Γι' όλα αυτά θα πάρουν καλή ανταμοιοή 

(θα καταλογιστεί γι' αυτούς) σαν καλή 

πράξη. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν αφήνει 

να χαθεί η αμοιοή εκείνων που κάνουν 

το καλό. 

121. Και δεν ξοδεύουν τίποτε (για τη 
Χάρη Του)-μικρό είτε μεγάλο - ούτε και 

διασχίζουν μια κοιλάδα, εκτός αν τούτο 

δεν είναι γραμμένο γι' αυτούς, ώστε ο 

ΑΛΛΑΧ να τους ανταμείψει για τις 

πράξεις τους με την καλύτερη (δυνατή 

αμοιοή). 

122. Και δεν ήταν σωστό οι Πιστοί 
να ογουν όλοι μαζί (για τη μάχη). Αν μια 

ομάδα-από κάθε αποστολή (εκστρατείας)

έμενε πίσω, θα αφιέρωναν (τότε) τον 

εαυτό τους (στη μελέτη) της θρησκείας, 

και θα νουθετούσαν το λαό τους (με ό,τι 

έπρεπε να μάθουν)-σαν θα επέστρεφαν 

σ' αυτούς-, ώστε να προφυλc'ιξουν (κι 

αυτοί)τον εαυτό τους (απ' το κακό). 

123. Ω! Εσείς που πιστέψατε! 

Πολεμάτε τους Άπιστους που σας ζώνουν 

τριγύρω, κι ας δρουν στο πρόσωπό σας 

τραχύτητα, και μάθετε, ότι ο ΑΛΛΑΧ 

ορίσκεται μαζί μ' αυτούς που Τον 

φοοούνται. 

124. Κι όσες φορές κατεοαίνει (κιiτω) 
μια Σούρα (Στιiδιο του Κορανίου) μερικοί 

απ' αυτούς (τους υποκριτές) λένε: "Σε 

ποιον από σας - μ' αυτή - αυξήθηκε η 

πίστη του;" Βέοαια, σ' αυτούς που 

πιστεύουν, - η πίστη τους, έχει αυξηθεί 
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κι είναι χαρούμενοι. 

125. Κι όμως εκείνοι που στην καρδιά 
τους υπάρχει αρρώστια (υποκρισία), 

αυξήθηκε σ' αυτούς η απιστία τους και 

πέθαναν όντας άπιστοι. 

126. "Η μήπως δεν ολέπουν ότι 

δοκιμάζονται κάθε χρόνο μια ή δύο φορές; 

Κι όμως δεν μετανοούν κι ούτε προσέχουν. 

127. Κι όσες φορές σταλεί (κατεοαίνει 
κάτω μια Σούρα) (το Στάδιο του 

Κορανίου) αλληλοκοιτάζονται (λέγοντας): 

"Μήπως σας είδε κανένας"; κι έπειτα 

απομακρύνονται. ("Ετσι) ο ΑΛΛΑΧ έχει 

απομακρύνει τις καρδιές τους (απ' το 

φως) γιατί είναι λαός (αναίσθητος) που 

δεν καταλαοαίνει. 

128. Πράγματι σας ήρθε, ένας 

Απόστολος απ' τον ίδιο τον εαυτό σας 

(απ' τη γενιά σας). Τον πικραίνει το ό,τι 

θα υποφέρετε, πάρα πολύ ενδιαφέρεται 

για σας. Για τους Πιστούς ειναι και 

τρυφερός κι ελεήμονας. 

129. Αν όμως απομακρυνθούν (από 

σένα), τότε να (τους) πεις: "Ο ΑΛΛΑΧ 

μου είναι αρκετός. Δεν υπάρχει άλλος 

θεός παρά μόνο (ο ΑΛΛ ΑΧ) Αυτός. Σ' 

Αυτόν οασίζομαι (στη πίστη μου), Αυτός 

είναι ο Κύριος του Μεγάλου Θρόνου (της 

Δόξας) . 

ι/~~-· / ~ -::~~. ~~-~:·N.;t-\ 
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(1 Ο) Σούρα Γιούνους 
(Ο - Προφήτης - Ιωνάς) 

' ' ~_;..ι 

Στο όvομα του. ΑΛΛΑΧ ~i~I~~-----~ 
του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

* . 1. Α. Λ. Ρ. (Ελιφ, Λαμμ, Ρα). Αυτα 

είναι τα Σημεία (Αγιάτ) του σοφού 

Βι6λίου (του Κορανίου). 

2. Μήπως έπρεπε ν' απορούν οι 

άνθρωποι επειδή στείλαμε την έμπνευσή 

Μας σ' ένα άνδρα - απ' αυτούς (απ' τη 

γενιά τους) για να προειδοποιήσει την 

ανθρωπότητα και να δώσει χαράς 

ευαγγέλια στους Πιστούς, ότι θα κατέχουν 

στον Κύριό τους το προ6('ιδισμα στις 
υψηλότερες οαθμίδες της Αλήθειας. Λένε 

(όμως) οι Άπιστοι: "Αυτός είναι 

πραγματικά ένας έξυπνος μάγος"! 

3. Και 6έ6αια ο Κύριός σας είναι ο 
ΑΛΛΑΧ. Αυτός που δημιούργησε μέσα 

σ' έξι Μέρες τους ουρανούς και τη γη 

και εγκαταστάθηκε - έπειτα- στο Θρόνο, 

ρυθμίζοντας και κυ6ερνώντας τα πάντα. 

Κανένας μεσολα6ητής (δεν μπορεί να 

συνηγορήσει κοντά Του) παρά μονάχα 

(αν κατόρθωνε) να πάρει την άδειά Του. 

Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριός σας, 
Αυτόν (κι εσείς) να λατρεύετε. Γιατί δεν 

δέχεστε λοιπόν τις νουθεσίες; 

4. Προς Αυτόν θα επιστρέψετε όλοι 
σας (ανεξαιρέτως). Η υπόσχεση του 

ΑΛΛΑΧ, είναι αληθινή και σίγουρη. Αυτός 

είναι που άρχισε (την πορεία) της 

δημιουργίας κι έπειτα επαναλαμ6άνει 

* ολ. Σημ. 1 
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τούτο (στην μέλλουσα ζωή) για να 

μπορέσει να ανταμείψει δίκαια αυτούς 

που πίστεψαν και αγαθοέργησαν. Αυτοί 

όμως που Τον αρνούνται, θα έχουν για 

ποτό, καυτό νερό καθώς και μια σκληρή 

Τιμωρία, επειδή ( ακριοώς) ήταν άπιστοι. 

5. Αυτός είναι που έκαμε τον ήλιο να 
είναι σαν ένα λαμπερό φωτοστέφανο, και 

τη σελήνη να είναι ένα φως ( ομορφιάς) 
προκαθορίζοντας τις φciσεις της, για να 

μπορείτε να μαθαίνετε τον αριθμό των 

χρόνων και τον υπολογισμό (της ώρας). 

Και δεν τα δημιούργησε όλα αυτά ο 

ΑΛΛΑΧ ciσκοπα, αλλά μ' αλήθεια και 

δικαιοσύνη, εξηγώντας- λεπτομερειακci- τα 

Σημεία Του σ' εκείνο το λαό που έχει 

κατανόηση. 

6. Βέοαια, στην αλληλοδιαδοχ1l της 

Νύχτας με την Ημέρα, καθώς και όλα 

όσα έχει δημιουργήσει ο ΑΛΛΑΧ, - στους 

ουρανούς και στη γη,- υπάρχουν Σημάδια 

για αείνο το ·λαci που Τον φοοc'ιται. 

7. Αυτοί. που δεν ελπίζουν ότι θα 

ξαναγυρίσουν κοντα Μας, ciλλ' 

ευχαριστούνται κι ικανοποιούνται με 

την Τωρινή ζωή του κόσμου, καθώς κι 

αυτοί που δεν τηρούν τις Εντολές μας, 

8. Κατοιr:ίυ τους θυ είναι η Φωτιci, 

για τις (Υ.αr:ίες) που Υ.ι:'ρδισαν. 

9. Αυτοί όμως που πίστεψαν Υ.ι έκαναν 
το δίκιο, ο Κ tJριc)ς τους θα τους 

καθοδηγ1Ίσει, γι' αυη1 του; την πιστη, -
κι από Υ.ciτω του θα. Υ.υλοίJν ποτciμια-

/ "'///~>/~/J/·_//J./-:::-:::/ 
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στους κήπους της Ευτυχίας. 

10. (Αυη1 θα είν') η προσευχή τους, -
ο' αυτό το τόπο - : "Δόξα σε Σένα, ω! 
ΑΛΛΑΧ!" και, "Σελάμουν! (Ειρήνη)" θα 

είν' εκεί ο χαιρετισμός τους. Και το τέλος 

της επίκλησής τους θα είναι: "δόξα στον 

ΑΛΛΑΧ τον Κύριο των Κόσμων! (του 

παντός)". 

11. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ επρόκειτο να 

επισπεύσει το κακό στους ανθρώπους, 

όπως (ακριοώς) αυτοί επιταχύνουν 

(πρόθυμα) το καλό- (τότε) το τέλος τους 

(αμέσως) θα ερχόταν. Αφήνουμε όμως 

αυτούς, που καμιά ελπίδα δεν υπάρχει 

να Μας συναντήσουν, στην απελπισία 

τους, να περιφέρονται τυφλά (εδώ κι εκεί). 

12. Κι αν η δυστυχία αγγίξει τον 

άνθρωπο, θα μας επικαλεσθεί (μ' όλες 

τις στάσεις του κορμιού του): ξαπλωμένος 

(κάτω) στα πλάγια, ή καθιστός, ή όρθιος. 

Κι όταν τον σώσαμε, κι aπομακρύναμε 

απ" αυτόν την ενόχλησή του πέρασε 

(αδιάφορα στο δρόμο του) σαν να μη 

Μας είχε καλέσει για το κακό που τον 

Όρήκε. Μ' αυτό τον τρόπο στολίστηκαν 

όλα όσα έκαναν οι παρα6άτες (και 

φάνηκαν όμορφα στα μάτια τους). 

13. Κι όμως πριν από σας εξαφανίσαμε 
πολλές γενιές, επειδή αδικούσαν, και τους 

ήλθαν οι Απόστολοί τους με Καθαρά 

Σημιί.δια, κι όμως δεν ήθελαν να 

πιστέψουν! Έτσι αμείοουμε το λαό που 

(οι ι1νθρωποί του) είναι ένοχοι. 

~~~;~r ~(-;.;:.Q~~~ 
~"ciiJ~~~~~~J 
Φ~Ιy; 
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14. Ύστερα οάλαμε εσάς κληρονόμους 

στη γη, μετά απ' αυτούς, για να δούμε 

ποια θα ήταν η συμπεριφορά σας. 

15. Και όταν οι Θείες Εντολές Μας 
απαγγέλλονται σ' όσους δεν υπάρχει καμιά 

ελπίδα να Μας συναντήσουν, λένε: "Φέρε 

μας ένα άλλο Ανάγνωσμα (Κοράνιο) εκτός 

απ' αυτό ή άλλαξέ το (σε τρόπο που μας 

αρέσει)". Πες τους: "Δεν είναι δυνατό σ' 

έμενα να το αλλάξω - εξ ιδίων μου. - Δεν 
ακολουθώ ειμή μόνο ό,τι έχω εμπνευσθεί. 

Κι αν παρακούσω τον Κύριό μου, (πολύ) 

φοοούμαι την Τιμωρία τις Μεγάλης 

Ημέρας (να πέσει πάνω μου)". 

16. Πες (ακόμη): "Αν το ήθελε ο 

ΑΛΛΑΧ, δεν θα σας το διάοαζα (τώρα) 

ούτε θα το γνωρίζατε. Κι όμως μια 

ολόκληρη ζωή έζησα ανάμεσά σας πριν 

απ' αυτό. Γιατί (λοιπόν) δεν λογικεύεστε"; 

17. Και ποιος είναι πιο άδικος, απ' 

εκείνον που εφευρίσχει ένα ψέμα χατci 

(της θρησχείας) του ΑΛΛΑΧ, ή αρνείται 

τις Εντολές Του; Ποτέ Του δεν θα κάνει 

ευτυχισμένους τους ενόχους. 

18. Και λατρεύουν, αντί τον ΑΛΛΑΧ, 
πράγματα (είδωλα) που ούτε τους 

ολάφτουν, ούτε χαι τους ωφελούν, και 

λένε: "Αυτοί είναι οι μεσολαοητές μας με 

τον ΑΛΛΑΧ". Πες (τους): "Μήπως 

(πρ(.ιγματι) έχετε πληροφορήσει τον 

ΑΛΛΑΧ ότι δεν γνωρίζει για κάτι που 

ορίσκεται στους ουρανούς ή στη γη. Δόξα 

(πρέπει) σ' Αυτόν' Και πολύ ψηλti είναι 

απ' τους συνεταίρους που Του αποδίδουν". 

.,.).~)'-- .... _.. -;i.i } / )).'"'"""' 

~ .J".4> '1 \.:.~1-...;,->.JJ ~~.J~) 
(-'-""/). -<J.-" .).)'_,.._,- .)}"'"'""' 

1.>~'-'j~~}~.J~':l) 

~γ~~~-:::::,μj~ι;_;~ 
~~.~j~·{\.~1_;-;..j:. ~ Ιί~ 

/ }("' :>,~ / 
-....:...>yr'---"" 



(1 Ο) Σούρα Γιούνους Μέρος llo I 287 I ' ' s. -*' 
19. Όλοι οι άνθρωποι (αρχικά) δεν 

ήταν παρά ένα μόνο έθνος, (αργότερα) 

όμως διαφώνησαν (από εγωισμό και 

φιλαυτία). Κι αν ο Λόγος του Κυρίου 

σου δεν αποκαλύπτονταν προηγούμενα, 

οι διαφορές τους θα συνεχίζονταν ανάμεσά 

τους. 

20. Και λένε: "Αν τουλάχιστο ερχόταν 
σ' αυτόν κανένα Σημάδι (θαύμα) απ' τον 

Κύριό του"! Και τότε να πεις: 'Τα αόρατα 

ανήκουν μόνο στον ΑΛΛΑΧ. Γι' αυτό 

περιμένετε, κι εγώ μαζί σας επίσης 

περιμένω". 

21. Κι όταν οι άνθρωποι δοκίμασαν 

την ευσπλαχνία (Μας), έπειτα απ' τις 

aτυχίες που δοκίμασαν, τότε πάλι άρχισαν 

να σχεδιάζουν (πονηριές) για τις Εντολές 

Μας! (Γι' αυτό) πες: ''Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

γρηγορότερος στο να σχεδιάζει"! (να 

φθείρει δηλ. την πονηριά σας)"! (Κι 

αλήθεια) οι Αγγελιοφόροι Μας 

καταγράφουν τα σχέδιά σας. 

22. Αυτός είναι Εκείνος που σας κάνει 
να διασχίζετε τη γη και τη θάλασσα. 

Ακόμα κι όταν ορίσκεστε, σε πλοία, τα 

κάνει να σύρονται από ευνο"ίκό άνεμο 

και χαίρονται (οι ταξιδιώτες) γι αυτό, 

και ξαφνικά έρχεται θυελλώδης αέρας, 

και τα κύματα κτυπούν απ' όλες τις μεριές 

και νομίζουν ότι πνίγονται, (τότε) 

φωνάζουν τον ΑΛΛΑΧ, κι (ειλικρινά) 

προσφέρουν σ' Αυτόν τη πίστη (τους), 

(λέγοντας): "Αν μας σώσεις απ' αυτόν 

(τον κίνδυνο), θα είμαστε απ' αυτούς που 
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ευγνωμονούν ! 

23. Όταν όμως τους έσωσε, νάτοι πάλι 
που παρανομούν ( αυθαδέστατα) στη γη, 
παραοιάζοντας το δίκαιο. Ω! Άνθρωποι! 

Οι παρανομίες σας οεοαίως (θα πέσουν) 

πάνω στον εαυτό σας. Είναι εφήμερες οι 

χαρές (στη ζωή) αυτού του κόσμου. 

Έπειτα (στο τέλος) σε Μας θα είναι η 

επιστροφή όλων σας, και (τότε) θα σας 

δείξουμε τα έργα που κάνατε. 

24. Η ζωή στον κόσμο τούτο μοιάζει 
με νερό που το στείλαμε (κάτω) απ' τον 

ουρανό, κι ανακατεύτηκε με τα φυτά της 

γης, που απ' αυτά τρέφονται οι άνθρωποι 

και τα ζωντανά (κι αναπτύσσονται) μέχρις 

ότου πάρει η γη τα στολίδια της και 

καλλωπιστεί, κι οι κάτοικοι (που τους 

ανήκει) νόμισαν ότι είχαν (απόλυτη) 

εξουσία πάνω της, και έρχονται (τότε) οι 

διαταγές Μας, ή κατά τη νύχτα (στο 

σκοτάδι) ή κατά την ήμερα (στο φως), 

και την κάναμε να έχει θεριστεί (απ' την 

καταστροφή) σαν να μην ήταν aνθισμένη 

την προηγούμενη μέρα. Μ' αυτό τον τρόπο 

εξηγούμε αναλυτικά τις Εντολές για το 

λαό εκείνο που (οι άνθρωποί του) 

σκεπτονται. 

25. Ο ΑΛΛΑΧ όμως καλεί προς το 
Σπίτι της Ειρήνης (στο Παράδεισο), και 

κατευθύνει - όποιον θέλει - σ' ένα ίσιο 

Δρόμο. 

26. Σ' εκείνους που εκαναν καλό, 

ανήκει καλή ( αμοιοή) - κι ακόμα πιο 

πολύ! Ούτε η σκοτεινιά ούτε η ντροπή 

θα σκεπάσει το πρόσωπό τους, (δεν 
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υποφέρουν καμιά ενόχληση). Αυτοί θα 

είναι Σύντροφοι του Παραδείσου, οπου 

παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν. 

27. Κι εκείνοι που έχουν κερδίσει το 
κακό, θα έχουν σαν αμοιοή το κακό, το 

ίδιο που έκαναν, κι η ντροπή θα σκεπάσει 

(τα πρόσωπά) τους. Δεν θα έχουν κανένα 

να τους υπερασπίσει απ' (την οργή) του 

ΑΛΛΑΧ. Τα πρόσωπά τους μοιάζουν σαν 

να έχουν σκεπαστεί, με κομμάτια απ' τα 

οάθη της σκοτεινής Νύχτας. Αυτοί θα 

είναι Σύντροφοι της Φωτιάς, όπου 

παντοτινά εκεί θα κατοικήσουν. 

28. Και μια ημέρα (της Ανάστασης) 
θα τους συγκεντρώσουμε όλους μαζί, κι 

έπειτα θα πούμε σ' εκείνους που 

εξομοίωσαν άλλες θεότητες (με Μας): "Στις 

θέσεις σας εσείς κι οι 'Όυνέταιροί" σας 

(να μένετε). (Έπειτα) θα τους χωρίσουμε 

μεταξύ τους, κι οι 'Όυνέταιροί" τους θα 

πουν. "Δεν ήταν για μας που λατρεύατε." 

29. "Μόνο ο ΑΛΛΑΧ είναι αρμόδιος 
να μαρτυρήσει ανάμεσα σε μας και σας. 

Δεν αισθανθήκαμε ποτέ (6έ6αια) τη 

λατρεία σας σε μας!" 

30. Εκεί κάθε ψυχή θα δοκιμάσει (τους 
καρπούς) των έργων, που από πριν 

παρουσίασε. Και όλες τους θα 

ξαναγυρίσουν στον ΑΛΛΑΧ τον αληθινό 

Κύριό τους, (ενώ) οι ψεύτικες θεότητες 

που είχαν επινοήσει θα εξαφανιστούν. 

31. Πες (τους): "Ποιος σας συντηρεί 
απ' τον ουρανό και τη γη; Ή ποιος 

εξουσιάζει την ακοή και την όραση; Και 

ϊ;;~_;:: ;ι ·~u~JΨ.~G 
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ποιος κάνει το ζωντανό να ξεπηδά απ' 

το νεκρό, και κάνει το πεθαμένο να 

παράγεται απ' το ζωντανό; Και ποιος 

(κυριαρχεί) και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις; 

Κι ευθύς αμέσως θα aποκριθούν: 'Ό 

ΑΛΛΑΧ". Τότε πες (τους): "Γιατί λοιπόν 

δεν δείχνετε σεοασμό (σ' Αυτόν);" 

32. τέτοιος είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο 

αληθινός Κύριός σας. Έπειτα απ' την 

Αλήθεια - τι άλλο (παραμένει) παρά η 

πλάνη; Πώς λοιπόν απομακρύνεστε (απ' 

Αυτόν); 

33. Έτσι επαληθεύεται ο Λόγος του 
Κυρίου σου, σ' εκείνους που στασίασαν. 

Πράγματι δεν πιστεύουν. 

34. Πες (τους): "Μήπως υπάρχει κανείς 
απ' τους "συνεταίρους" σας που μπορεί 

να αυτοδημιουργήσει κάτι, κι έπειτα να 

το επαναφέρει για αναπαραγωγή;" Πες 

(ακόμα): 'Ό ΑΛΛΑΧ είναι ο πρωτουργός 

της δημιουργίας κι έπειτα την 

επαναλαμοάνει. Πώς (λοιπόν) έχετε 

παραπλανηθεί (απ' την Αλήθεια;)-

35. Πες (τους): "Μήπως απ' τους 

''συνεταίρους" σας υπάρχει κανείς που να 

καθοδηγήσει προς την Αλήθεια;" - (και 

τότε δεν απάντησαν). - Πες: 'Ό ΑΛΛΑΧ, 

είναι που καθοδηγεί προς την Αλήθεια. 

Ποιον λοιπόν είναι πιο άξιο ν' ακολουθείς: 

εκείνον που καθοδηγεί ή εκείνο που δεν 

καθοδηγεί εκτός εάν καθοδηγείται; Τι 

(τότε) σας συμοαίνει. Πώς κρίνετε; 

36. Οι πιο πολλοί απ' αυτούς δεν 

ακολουθούν- παρά μόνον υποθέσεις. Η 

..; ι::~\ ι~<:~iljΙ~ι::J)::;~J. .... ί-:. •(; 
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φαντασία- πράγματι - δεν ωφελείται σε 

τίποτε απ' την Αλήθεια. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι καλά πληροφορημένος για τα έργα 

σας. 

37. Και δεν ήταν δυνατό αυτό το 

Κοράνιο να έχει γίνει από άλλον έκτος 

απ' τον ΑΛΛΑΧ. Το αντίθετο! Είναι μια 

επικύρωση για (τις aποκαλύψεις) που 

ήλθαν πριν απ' αυτό, και μια αναλυτική 

εξήγηση της Βίολου - που γι' αυτή δεν 

χωρά αμφιοολία - απ' τον Κύριο των 

Κόσμων. 

38. Ή μήπως λένε ότι: 'Τον 

πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε 

λοιπόν ένα στάδιο (Σούρα) σαν κι αυτό, 

και φωνάξετε (για οοήθειά σας), όσους 

μπορείτε - εκτός τον ΑΛΛΑΧ- αν είστε 

φιλαλήθεις ". 

39. Κι όμως διαψεύδουν (το Κοράνιο), 
που τους είναι αδύνατο - με τις γνώσεις 

τους - να το καταλάδουν, ακόμα κι αν 

τους έχει φτάσει η διευκρίνισή του. Έτσι 

αρνήθηκαν (τους aποστόλους) κι εκείνοι 

που έζησαν πριν απ' αυτούς. Κοίταξε όμως 

πώς ήταν το τέλος (η τιμωρία), εκείνων 

που ήταν άδικοι. 

40. Ανάμεσά τους (υπάρχουν) και 

μερικοί που πιστεύουν σ' αυτό, κι άλλοι 

που δεν το πιστεύουν. Ο Κύριός σου όμως 

γνωρίζει καλά τους διεφθαρμένους. 

41. Κι αν σου φορτώσουν ψευτιές, πες 
(τους): "Έχω το έργο μου, κι έχετε το 

έργο σας! Είστε αθώοι από ό,τι κcΊνω, κι 

εγώ είμαι αθώος από ό,τι χ.rlνετε". 

. _, ... ,.. .. ,. ._,.:/ ... .,r "'.- ..... ., _,. _,,. ""1 
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42. Κι ανάμεσά τους (υπάρχουν) 

μερικοί που (διατείνονται) ότι σ' ακούνε. 

Είναι όμως δυνατό να κάνεις το κουφό 

ν ακούσει, ακόμα κι όταν δεν 

λογικεύονται; 

43. Κι ανάμεσά τους (υπάρχουν) 

μερικοί που (δείχνουν σαν να) σε ολέπουν. 

Μπορείς όμως να οδηγήσεις τον τυφλό 

(στο φως), ακόμα κι όταν δεν ολέπουν; 

44. Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια - δεν αδικεί 

τους ανθρώπους σε τίποτε, κι όμως οι 

άνθρωποι είναι εκείνοι που αδικούν τον 

εαυτό τους. 

45. Την ημέρα, που Οα τους 

συγκεντρώσει όλους μαζί (την μέρα της 

ανάστασης), θα τους φανεί σαν να μην 

έχουν μείνει παρά μόνο μια ώρα της 

ημέρας, και θ' αναγνωρίσει ο ένας τον 

άλλο. (τότε) εκείνοι που αρνήθηκαν τη 

συνάντηση με τον ΑΛΛΑΧ, και δεν πήραν 

τη σωστή καθοδήγηση, θα είναι χαμένοι. 

46. Είτε σου δείξουμε μερικά απ' αυτcΊ 
που τους υποσχεθήκαμε, είτε σου πάρουμε 

την ψυχή (πριν απ' αυτά), σε Μας - εν 

πάση περιπτώσει - Οα επιστρέψουν, -
τελικά δε - ο ΑΛΛΑΧ είναι μάρτυρας 

για όλα τα έργα τους. 

47. Για κάθε έθνος (fχει σταλεί) ένας 
Απόστολος. Κι όταν οι Απόστολοι τους 

έρχονται (μπροστά τους), κάθε διαφορcΊ 

ανάμεσά τους κρίνεται με δικαιοσύνη και 

δεν πρόκειται να αδικηθούν. 

/ ~,ι.... . .... / --~-;; c / ._. ' ~ / ::: _.. .. _... 
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48. Και λένε: "Πότε θα 

πραγματοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις; 

- αν είστε ειλικρινείς"; 

49. Πες (τους): "Δεν εξουσιάζω για 

τον εαυτό μου, τι είναι δυνατό να με 

ολάψει ή να με ωφελήσει, έκτος αν το 

ήθελε ο ΑΛΛΑΧ. Για κάθε έθνος υπάρχει 

ένα (προκαθορισμένο) τέρμα. Όταν φτάσει 

το τέλος τους, κι ούτε για μια ώρα δεν 

θα είναι δυνατό να καθυστερήσει, κι ούτε 

(για μια ώρα) να επισπευφθεί (εκ την 

προτέρων). 

50. Πες (τους ακόμη): "Μήπως ολέπετε, 
- αν η τιμωρία Του σας καταλάοει τη 

νύχτα ή την ημέρα, - ποιο τμήμα της θα 

ήθελαν να επισπεύσουν οι ένοχοι; 

51. "Κι έπειτα- όταν φτάσει 

πραγματικά- θα πιστέψετε σ' αυτή: (τότε 

θα σας πουν): Και τώρα (πιστέψατε); Κι 

όμως ζητούσατε (στο παρελθόν) να την 

επισπεύσετε! 

52. "Επιτέλους θα αναγγελθεί στους 
άδικους: Δοκιμάστε τα αιώνια 

οασανιστήρια! Δεν θα aνταμειφθείτε παρά 

μόνο για τα όσα έχετε κερδίσει". 

53. Θα ζητήσουν να πληροφορηθούν 
από εσένα (λέγοντας): "Είναι τούτο 

σωστό"; Πες (τους): "Ναι,ορκίζομαι στον 

Κύριό μου, ότι είναι πολύ σωστό! και δεν 

μπορεί τε να το αποφύγετε"! 

54. Αν κciθε ψυχή - οέοαια - που έχει 

αμαρτήσει, εξασφάλιζε όλα όσα ορίσκονται 

στη γη, (πρόθυμα) θα τα πρόσφερε (σαν 
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λύτρα) για την απολύτρωσή της, Όταν 

θα έολεπαν την Τιμωρία, θα δήλωναν τη 

μεταμέλειά (τους). Η εκδίκαση όμως 

ανάμεσά τους θα γίνει με δικαιοσύνη, και 

δεν θα αδικηθούν. 

ό,τι υπάρχει στους ουρανούς και στη γη; 

μήπως οι επαγγελίες του ΑΛΛΑΧ δεν 

θα είναι - 6έ6αια - αληθινές; Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αυτούς δεν το ξέρουν. 

56. Είναι Εκείνος που δίνει ζωή, και 
που την αφαιρεί. Και σ' Αυτόν (όλοι σας) 

θα επιστρέψετε. 

57. Ω! Άνθρωποι! Σας ήρθε κιόλας μια 
προτροπή απ' τον Κύριό σας και μια 

θεραπεία για (τις aρρώστιες) που είναι 

στις καρδιές σας, -και σ' αυτούς που 

πιστεύουν, μια καθοδήγηση και μια 

Ευλογία (το Κοράνιο). 

58. Πες: "Με τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ 
και την Ευσπλαχνία Του,- ας χαίρονται 

μ' αυτά μόνο". Τούτο είναι καλύτερο απ' 

τα (πλούτη) που έχουν σωριάσει. 

59. Πες: "Μήπως είδατε, εκείνα που 
έστειλε (κάτω) ο ΑΛΛΑΧ σε σας για τη 

συντήρησή σας; Κι όμως απαγορέψατε 

μερικά απ' αυτά ενώ (άλλα) το 

επιτρέψατε". Πες: "Μήπως ο ΑΛΛΑΧ -
πράγματι- σας το επέτρεψε, ή εσείς 

επινοήσατε (πράγματα) αποδίδοντάς τα 

στον ΑΛΛΑΧ"; 

60. Και τι νομίζουν εκείνοι που 

σοφίζονται ψεύδη κατά του ΑΛΛΑΧ για 
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ό,τι θα τους γίνει την Ημέρα της Κρίσεως; 

Ο ΑΛΛΑΧ- οέοαια- είναι γεμάτος Χάρη 

για τους ανθρώπους, κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αυτούς είναι αχάριστοι. 

61. (Ω! Μουχάμμεντ), σε καμιά 

υπόθεση δεν θα ορεθείς, και κανένα 

κομμάτι απ' το Κοράνιο δεν θα διαοάζετε 

(ω άνθρωποι) και μην αναλάοετε καμία 

εργασία, αν δεν είμαστε Μάρτυρες όταν 

είστε σ' αυτό απασχολημένοι. Ούτε το 

οάρος ενός άτομου πάνω στη γη ή στον 

ουρανό μα ούτε το μικρότερο απ' αυτό 

ούτε και μεγαλύτερο είναι δυνατό να 

κρυφτεί απ' τον Κύριο σου. Γιατί έχει 

καταγραφεί στο διαυγέστατο οιολίο (στη 

Γνώση του ΑΛΛΑΧ). 

62. Πράγματι, οι Φίλοι του ΑΛΛΑΧ, 
δεν υπάρχει γι' αυτούς ούτε φόοος κι 

αυτοί ούτε θα λυπηθούν, 

63. Εκείνοι που πίστεψαν και 

(διαρκώς) προφυλάγονται απ' το πονηρό. 

64. Γι' αυτούς υπάρχουν Χαρούμενες 

Ειδήσεις στη ζωή (αυτή) του κόσμου και 

στη Μελλοντική. Καμιά αλλαγή (δεν 

μπορεί να υπάρξει) στους Λόγους του 

ΑΛΛΑΧ. Αυτό είναι - πραγματικά - η 

υπέρτατη Νίκη. 

65. Κι ας μη σε πικραίνουν οι ομιλίες 
τους, (γιατί) κάθε εξουσία και τιμή 

ανήκουν στον ΑΛΛΑΧ. Εκείνος είναι που 

ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

~d!I~~.JJ\411~~~~~~~ 
φ 5J~)ί~_%t.»; 
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ουρανούς και στη γη. Τι ακολουθούν 

εκείνοι που επικαλούνται σαν 

''συνεταίρους" Του άλλους, εκτός απ' τον 

ΑΛΛΑΧ; ΔΕν ακολουθούν τίποτε παρά 

μόνο την αοεοαιότητα και δεν κάνουν 

τίποτε απ' το να λένε υποθέσεις. 

67. Εκείνος είναι που έκανε για σας 
την νύχτα για ν' αναπαύεστε, και την 

ημέρα για να ολέπετε. Σ' αυτό - οέοαια -
υπάρχουν Σημάδια για λαό που ακούει 

(το μήνυμά Του). 

68. Είπαν: ''Ο ΑΛΛΑΧ έχει (γεννήσει) 
ένα γιο"! Δόξα σ' Αυτόν! Είναι Αυτάρκης! 

Σ' Αυτόν ανήκουν ό,τι (υπάρχει) στους 

ουρανούς και στη γη. ΔΕν έχετε καμία 

μαρτυρία γι' αυτό. Μήπως λέγετε- κατά 

του ΑΛΛΑΧ- ό,τι δεν γνωρίζετε; 

69. Πες (τους:) ''Εκείνοι που 

σοφίζονται για τον ΑΛΛΑΧ το ψέμα, 

δεν θα προκόψουν". 

70. Μια (μικρή) απόλαυση στον κόσμο 
(αυτό) κι έπειτα σε Μας θα επιστρέψουν. 

Και τότε θα τους κάνουμε να δοκιμάσουν 

τα φρικτά οάσανα για τις ολαστήμιες τους. 

71. Να τους διηγηθείς την ιστορία 

του Νώε, όταν είπε στο λαό του: "Ω! Λαέ 

μου! Αν είναι το οάρος ανυπόφορο πάνω 

σας, απ' την παραμονή μου (μαζί σας), 

κι απ'τη συνεχή ανάμνηση των Εντολών 

του ΑΛΛΑΧ,- εν τούτοις - εγώ στον 

ΑΛΛΑΧ εναπόθεσα την πίστη μου. 

Ενώστε - τότε - τα σχέδιά σας με τους 

συνεταίρους σας, ώστε να μη σας 

φαίνονται αυτά τα σκοτεινά κι αμφίοολα 

ζ,}J\~Ι~-::::,f_MJ.JI6ι.·~ 
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και στη συνέχεια κρίνετέ με χωρίς 

αναοολή. 

72. "Αν τότε aποσυρθείτε, (δεν με 

πειράζει ότι) καμιά αμοιοή δεν θα 

απαιτήσω από σας. Την αμοι6ή μου 

περιμένω μόνο απ' τον ΑΛΛΑΧ, που με 

πρόσταξε να υποταχτώ στη θέλησή Του. 

(Να γίνω Μουσουλμάνος). 

73. Εκείνοι όμως τον αρνήθηκαν Εμείς 
τότε σώσαμε αυτόν κι όσους ήταν μαζί 

του στην Κιοωτό, και τους καταστήσαμε 

κληρονόμους (της γης) ενώ πνίξαμε (με 

τον κατακλυσμό) εκείνους που διάψευσαν 

τα Σημεία Μας. Κοίταξε, λοιπόν, πώς είχαν 

προειδοποιηθεί (αλλα δεν πρόσεξαν). 

74. Έπειτα- μετά απ' αυτόν- στείλαμε 

(κι άλλους) Αποστόλους στο λαό τους, κι 

έφεραν ο' αυτούς ολοκάθαρα Σημεία, κι 

όμως δεν ήταν δυνατό να πιστέψουν σ' 

εκείνα που είχαν κιόλας απορρίψει οι 

άλλοι από πριν. Μ' αυτό το τρόπο 

σφραγίζουμε τις καρδιές των παρανόμων. 

75. Έπειτα - μετά απ' αυτούς

στείλαμε τον Μωυσή και τον Ααρών στο 

Φαραώ και τους αρχηγούς του, με τα 

Σημεία Μας. Αυτοί όμως ήταν αλαζονικοί 

κι ήταν λαός ένοχος. 

76. Και σαν τους ήρθε η Αλήθεια από 
Μας, είπαν: "Αυτό -πράγματι - είναι 

καθαρή μαγεία". 

77. Ο Μωυσής είπε (τότε): "Το λέτε 

(αυτό) για την Αλήθεια, όταν (τώρα) μόλις 

σας έφθασε; Υπάρχει μαγεία (σαν) αυτή; 

~t.;;JΔJ~~~Lc_μ_;.,~ 
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Οι μάγοι - όμως - ποτέ δεν θα 

προκόψουν". 

78. Κι είπαν; "Μήπως μας ήλθες για 
να μας αποσπάσεις από ό,τι ορήκαμε απ' 

τους πατέρες μας, ώστε σ' εσένα και τον 

αδελφό σου να ανήκει το μεγαλείο της 

γης; Κι όμως όχι! Δεν θα πιστέψουμε σε 

σας (τους δύο)". 

79. Κι ο Φαραώ (τότε) είπε: "Να μου 
φέρετε κάθε μάγο, έμπειρο". 

80. Κι όταν οι μάγοι ήρθαν, ο Μωυσής 
είπε σ' αυτούς: "Ρίξτε, ό,τι (θέλετε) να 

ρίξετε"! 

81. Κι όταν πια έριξαν, είπε ο Μωυσής: 
"Αυτό που φέρατε είναι μαγεία, ο 

ΑΛΛΑΧ όμως θα το εκμηδενίσει, (γιατί) 

ο ΑΛΛΑΧ δεν ευδοκιμεί τα έργα εκείνων 

που καταστρέφουν. 

82. "Κι ο ΑΛΛΑΧ με τους Λόγους 

Του αποδεικνύει κι αποκαθιστά την 

Αλήθεια, αν και οι ένοχοι τη μισούσαν"! 

83. Κανείς όμως δεν πίστεψε στο 

Μωυσή εκτός από μερικά παιδιά της 

γενιάς του, από φόοο, μήπως ο Φαραώ 

κι οι αρχηγοί του, τους επιστρέφουν στην 

απιστία. Ο Φαραώ - οέοαια - ήταν 

δυνατός πάνω στη γη κι ένας που 

παραοίαζε κάθε δίκαιο. 

84. Κι είπε ο Μωυσής: "Ω! Λαέ μου! 
Αν αληθινά πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ, τότε 

σ' Εκείνον εμπιστευθείτε, αν υποτάσσετε 

(τη θέλησή σας σ' Αυτόν). 
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85. (Κι αυτοί) είπαν; 'Έμπιστευθήκαμε 
στον ΑΛΛΑΧ! Κύριέ μας! Μη μας 

δοκιμάσεις, κάνοντάς μας θύματα σε 

δυνάστη λαό". 

86. Κι ελευθέρωσέ μας με την 

Ευσπλαχνία Σου, απ' τον λαό των 

aπίστων". 

87. Κι εμπνεύσαμε το Μωυσή και τον 
αδελφό του λέγοντας: ''Εφοδιαστείτε με 

οικήματα για τη γενιά σας στην Αίγυπτο, 

και κάνετε τα σπίτια σας, τόπους λατρείας, 

και τηρείστε τακτική προσευχή κι 

αναγγείλετε τα ευχάριστα νέα σ' αυτούς 

που πιστεύουν!" 

88. Κι είπε: (προσευχήθηκε) ο Μωυσής: 
"Κύριέ μας! Έχεις χορηγήσει στο Φαραώ 

και τους αρχηγούς του μεγαλείο και 

πλούτη στη ζωή (αυτή) του κόσμου. Κι 

έτσι Κύριέ μας, παραπλανούν (τους 

άνδρες) απ' το Δρόμο Σου. Εξάλειψε, 

Κύριέ μας, τα πλούτη τους, και σκλήρυνε 

τις καρδιές τους, ώστε να μη πιστέψουν, 

πριν aντικρίσουν τη σκληρή δοκιμασία". 

89. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ή προσευχή 
σας (ω! Μωυσή κι Ααρών) εισακούστηκε. 

Σταθείτε στον ίσιο (δρόμο) και μην 

ακολουθήσετε το μονοπάτι εκείνων που 

δεν καταλαοαίνουν". 

90. Και κάναμε τα παιδιά του Ισραήλ 
να περάσουν μέσα απ' τη θάλασσα, (ενώ) 

ο Φαραώ κι οι στρατιώτες του, τους 

ακολούθησαν μ' αυθάδεια και πείσμα. 

Τελικά όταν κατασυντρίφτηκαν απ' τα 

( ,.::-·~~---= /Ι·~'~ •/ .r~~ ..~ιJ\i 
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κύματα. Είπε (ο Φαραώ ):, "Πιστεύω, ότι 
δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός απ' Εκείνον 

που πιστεύουν τα Παιδιά του Ισραήλ. Κι 

είμαι απ' αυτούς που έχουν υποταχθεί 

(στον ΑΛΛΑΧ του [σλάμ)". 

91. 'Τώρα (πιστεύεις)!" "Κι όμως μόλις 
πριν λίγο ήσουν απ' αυτούς που 

κατέστρεφαν (και οιαιοπραγούσαν)! 

92. "Αυτή τη μέρα, σώζουμε το κορμί 
σου, για να χρησιμεύσει τούτο σα 

προειδοποίηση γι' αυτούς που θα έλθουν 

μετc'ι από σένα. Αλλά οι περισσότεροι απ' 

τους ανθρώπους δεν δίνουν προσοχή στα 

Σημεία μας!" 

93. Αποκαταστήσαμε τα Παιδιά του 
Ισραήλ σε κατάλληλα οικήματα και τους 

προμηθέψαμε- τα καλύτερα - για τη 

συντήρησή τους, και μόνο μετά που τους 

ήρθε η γνώση άρχισαν να διαφωνούν (και 

χωρίστηκαν σχισματικά). Ο Κύριός σου 

όμως - οέοαια - θα διχάσει ανάμεσά τους 
κατci την Ημέρα της Κρίσης, για ό,τι 

διαφωνούσαν (πάνω στα σχίσματα). 

94. (Ω! Προφήτη!) Αν αμφιοάλλεις για 
ό,τι σου aποκαλύψαμε, ρώτησε 

(παρατήρησε) εκείνους που έχουν διαοάσει 

τη Βίολο, (που έχει σταλεί) πριν από 

σένα. Η Αλήθεια σε σένα - οέοαια - έχει 

σταλεί απ' τον Κύριό σου, μην είσαι -
λοιπόν - απ' αυτούς που αμφιοάλλουν. 

95. Και μην είσαι μ' αυτούς που 

διάψευσαν τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ, (γιατί 

τότε) θα καταλογιστείς μ' αυτούς που 

έχουν καταστραφεί. 

~~.::- ~ ~;..:Ίi_;.):ΞJΙ: 

φ~-:\_~:11~ 
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ΦΖr:~~~~~ 
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96. Εκείνοι στους οποίους ο Λόγος 
(τιμωρίας) του Κυρίου σου έχει 

επαληθεύσει, (η απόφασή Του έχει ληφθεί), 

δεν θα πιστέψουν, 

97. Ακόμα κι όλα τα Σημεία αν τους 
φτάσουν, - μέχρις ότου δουν (για τον 

εαυτό τους) την Τρομερή Τιμωρία. 

98. Και γιατί μια μόνο (κοινότητα) 

χωριού (ανάμεσα σ' αυτές που έχουμε 

προειδοποιήσει) πίστεψε, - ώστε η Πίστη 
της να την ωφελήσει,- κι αυτή ήταν η 

γενιά του Ιωνά; Όταν πίστεψαν, 

aπομακρύναμε απ' αυτούς την Τιμωρία 

της Ντροπής στη ζωή αυτού του κόσμου, 

και τους επιτρέψαμε να χαρούν (τη ζωή 

τους) για ένα (ορισμένο) χρονικό διάστημα. 

99. Κι αν ήταν η Επιθυμία του Κυρίου 
σου, (τότε) όλοι θα πίστευαν,- όλοι που 

είναι πάνω στη γη' Το Μήνυμά σου δεν 

είναι να υποχρεώνεις τους ανθρώπους 

(παρά τη θέλησή τους) να πιστεύουν; 

100. Καμιά ψυχή δεν πρόκειται να 

πιστέψει, παρά μόνο με την άδεια του 

ΑΛΛΑΧ, που οάζει την τιμωρία πάνω σ' 

εκείνους που δεν λογικεύονται. 

101. Πες (τους): "Παρατηρείστε όλα 
που είναι στους ουρανούς και πάνω στη 

γη. "Ποτέ τα Σημεία ή οι Προειδοποιήσεις 

δεν θα ωφελήσουν το λαό που δεν 

πιστευει. 

102. Μήπως περιμένουν (κάτι τι) άλλο 
(να συμοεί) διαφορετικό (απ' εκείνο που 

~j ~l~lϊ~Ό:~:-.:..::.::1: f;:j..:_:l(~ _;t 
...s~~ϊΙ..:,_ ~~~(;-:rι~y~ :j· 
-~ \". '>-"" ...,...-'f. 
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συνέοη) κατά τις μέρες που (οι άνδρες) 

πέρασαν πριν απ' αυτούς; Πες (τους): 

"Λοιπόν, περιμένετε, κι Εγώ επίσης, μαζί 

σας θα περιμένω". 

103. Έπειτα (τελικά) θα σώσουμε τους 
aποστόλους μας κι αυτούς που πίστεψαν. 

Έτσι αρμόζει απ' τη μεριά Μας ν' 

aπελευθερώσουμε τους πιστούς. 

104. Πες (τους): "Ω! Άνθρωποι! αν 

αμφιοάλλετε για τη θρησκεία μου,

(προσέξτε)- δεν λατρεύω ό,τι σεις 

λατρεύετε άλλους (θεούς) εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ, αλλά λατρεύω τον ΑΛΛΑΧ, 

που παίρνει τις ψυχές σας (στο θάνατο). 

Και μ' έχουν διατάξει να είμαι (στην τάξη) 

των Πιστών. 

105. "Κι (ακόμη παραπάνω): στρέψε 

το πρόσωπό σου προς τη Θρησκεία με 

αληθινή ευσέοεια, και ποτέ -για κανένα 

λόγο - μη γίνεις Ένα με τους (Άπιστους) 

Ειδωλολάτρες. 

106. "Και μην επικαλείσαι άλλον που 
δεν μπορεί ούτε να σε ωφελήσει ούτε να 

σε ολάψει, ειμή μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Αν 

όμως το κάνεις, (τότε) θα είσαι μ' αυτούς 

(πράγματι) που αδικούν (κακοποιώντας)". 

107. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ σε προσεγγίσει 
μ' (οποιοδήποτε) κακό, κανείς δεν μπορεί 

να το μετακινήσει παρά μόνον Εκείνος. 

Κι αν ορίσει για Σένα (οποιοδήποτε) καλό, 

κανείς δεν μπορεί ν' αφαιρέσει τη χάρη 

Του. Εκείνος το κάνει να φτάσει σ' 

οιονδήποτε επιθυμεί από τους δούλους 

Του. Κι Εκείνος είναι ο Πολυέλεος, ο 
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Πολυεύσπλαχνος. 

108. Πες: ''Ω! Άνθρωποι! Σας έφτασε -
πια- η αλήθεια απ' τον Κύριό σας. 

Όποιος- λοιπόν - έχει καθοδηγηθεί, η 

καθοδήγησή του είναι για τον εαυτό του. 

Κι όποιος πλανάται τότε 6λάπτει τον 

εαυτό του. Εγώ δε, δεν έχω καμιά εξουσία 

πάνω σας. 

109. Ν' ακολουθείς ό,τι σου έχουν 

εμπνεύσει, και να υπομένεις μέχρι που ο 

ΑΛΛΑΧ θα δικάσει, (γιατί) Εκείνος είναι 

ο καλύτερος απ' όλους τους κριτές. 

(11) Σούρα Χουνι 
(0-ΠQΟφήτης-Χονντ) 

Στο όvομα του ΑΛΑΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Α. Λ. Ρ. (Έλιφ, Λάμμ, Ρα)•. (Αυτό 

είναι) ένα Βιολίο, με 6ασικά εδάφια (ή 

θεμελιώδη νοήματα) που αργότερα 

εξηγήθηκαν αναλυτικά από Έναν που 

είναι Σοφός κι Εμπειρογνώμονας (σ' όλα 

τα πράγματα). 

2. (Διδάσκει) να μη λατρεύετε ειμή 

μόνο τον ΑΛΛΑΧ. (Ομολόγησε!): "Εγώ -
αληθώς - είμαι (σταλμένος) σε σας από 

Εκείνον, για να προειδοποιήσω και να 

αναγγείλω ευχάριστα νέα. 

3. "(Και να κηρύξω αυτά): επιδιώκετε 
τη συγχώρηση του Κυρίου σας, κι έπειτα 

επανέλθετε σ' Αυτόν μετανοιωμένοι. Θα 

σας παραχωρήσει ευχάριστες (κι αληθινές) 

* 6λ. Σημ. 1 
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χαρές, για ένα ορισμένο από πριν χρόνο, 

(τέρμα), και θα χορηγήσει την (άφθονη) 

χάρη Του, σ' όποιον την αξίζει! Αν όμως 

aπομακρυνθείτε, τότε φοοούμαι για σας 

την Τιμωρία της Μεγάλης Ημέρας. 

4. "Στον ΑΛΛΑΧ. όλοι θα επιστρέψετε, 
κι Αυτός είναι Παντοδύναμος". 

5. Κι όμως διπλώνουν τις καρδιές τους 
για να κρυφτούν (στα μυστικά τους) απ' 

Αυτόν. Ακόμα κι όταν σκεπάζονται με 

τις ενδυμασίες τους. Εκείνος γνωρίζει όσα 

κρύοουν κι όσα φανερώνουν. Γιατί 

γνωρίζει καλά (τα ενδόμυχα μυστικά που 

ορίσκονται) στα στήθη. 

6. Δεν υπάρχει κανένα (κινούμενο) 

πλάσμα πάνω στη γη που η συντήρησή 

του (η τύχη του) να μην εξαρτάται απ' 

τον ΑΛΛΑΧ. Γνωρίζει τον τόπο της 

οριστικής του διαμονής και για πόσο θα 

μένει σ' αυτόν. Όλα (αυτά) είναι 

καταγραμμένα σε ολοφάνερο 6ι6λίο. 

7. Εκείνος είναι που έπλασε τους 

ουρανούς και τη γη σε έξη ·μέρες κι ο 

Θρόνος Του, (ήταν) πάνω στο νερό,- για 

να μπορέσει να σας δοκιμάσει, ποιος από 

σας είναι ο καλύτερος στην πράξη (και 

διαγωγή). Κι όμως αν τους έλεγες:," Θα 

αναστηθείτε -πράγματι- μετά το θάνατο", 

να ήσουν οέοαιος ότι θ' απαντούσαν οι 

δύσπιστοι: "Αυτό δεν είναι παρά φανερή 

μαγεία". 

8. Κι αν aργήσουμε να τους 

τιμωρήσουμε, για ένα ορισμένο χρόνο, 

σίγουρα θα πουν 'Τι είναι εκείνο που 

L .. :.·;;τ~ -~<~''-.:ι~ ,. . .;-, :-:.-~ ~ ~c.r:.> CJY ,_,........,-:'! rJ 

;ι.:JΊ~ . .u.;.~~J~~ 
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~".:JΙ~Ί~:'i..:...·~i\~~ ./' {'·~-("~ι 
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εμποδίζει (την τιμωρία )" (Κι όμως!) την 
ημέρα που θα τους έρθει (καμιά δύναμη) 

δεν θα την απομακρύνει απ' αυτούς, κι 

εκείνο που κορόιδευαν, θα τους περιτυλίξει 

ολότελα. 

9. Κι αν δώσουμε στον άνθρωπο να 
δοκιμάσει την Ευσπλαχνία από Μας, κι 

έπειτα την aποσύρουμε απ' αυτόν, (τότε) 

aπελπίζεται και δεν ευχαριστεί τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

10. Αν όμως του δώσουμε να δοκιμάσει 
τις Χάρες (μας), ύστερ' από μια ατυχία 

που τον έχει πιάσει σίγουρα θα πει: "Όλα 

τα κακά μ' έχουν εγκαταλείψει," (κι όμως) 

είναι χαρούμενος και υπεροπτικός. 

11. Μόνο εκείνοι που έδειξαν υπομονή 
(αγόγγυστα), κι έκαναν έργα χρηστότητας, 

αυτοί θα έχουν τη συγχώρηση (των 

αμαρτιών) και σπουδαία αμοιοή. 

12. Ίσως (αισθανθείς τη διάθεση) κι 
aφήσεις ένα μέρος απ' αυτό που σου 

έχουν εμπνεύσει, κι ίσως αισθανθείς οάρος 

στην καρδιά σου, όταν πουν: Γιατί δεν 

του έχει σταλεί (κάτω) ένας θησαυρός, ή 

δεν έχει έρθει μαζί του ένας άγγελος;" 

Εσύ όμως είσαι προειδοποιητής μόνο! Και 

(μόνο) ο ΑΛΛΑΧ εξουσιάζει τα πάντα. 

13. Ίσως όμως πουν: "Το 

πλαστογράφησε;" Πες (τους): "Φέρετε δέκα 

στάδια (Σούρα) πλαστογραφημένα (όπως 

λέτε) σαν κι αυτό, και καλέστε (για 

οοήθειά σας) οιονδήποτε μπορέσετε -
άλλους εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ - αν είσθε 
ειλικρινείς. 
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14. "Κι αν δεν απαντήσουν, μάθετε -
τότε- ότι (αυτή η Αποκάλυψη) έχει σταλεί 

με τη γνώση του ΑΛΛΑΧ, κι ότι δεν 

υπάρχει άλλος θεός, ειμή μόνο Εκείνος! 

Μήπως τότε κι εσείς υποτάσσεστε (στο 

Ισλάμ);" 

15. Όποιος επιθυμεί τη ζωή του 

κόσμου αυτού, και τις aπολαύσεις του, -
σ' αυτούς, θα πληρώσουμε (την τιμή) των 

πράξεών τους, χωρίς καμιά ανάλογη 

μείωση. 

16. Είναι εκείνοι που στη Μέλλουσα 
(ζωή) δεν θα έχουν παρά μόνο τη Φωτιά 

(σαν αμοιοή), και μάταια είναι τα σχέδιά 

τους γι' αυτό, και καμιά επιρροή, δεν θα 

έχουν τα έργα που κάνουν. 

17. Μήπως είναι δυνατόν να μοιάσουν 
σαν κι αυτούς που δέχτηκαν το φανερό 

σημείο (απ' τον Κύριό τους, κι ένας 

μάρτυρας (το Κοράνιο) απ' τον Ίδιο (τον 

ΑΛΛΑΧ) ακολουθεί αυτό το σημείο (για 

να το επιοεοαιώνει) όπως και παλαιότερα 

το επιοεοαίωσε η Βίολος του Μωυσή, 

που δόθηκε σαν καθοδήγηση, (κι ένδειξη 

της θείας) Χάρης; Αυτοί πιστεύουν σ' αυτό 

(το Κοράνιο). Όποιοι όμως απ' τα 

Κόμματά (τους) το αρνούνται- η Φωτιά 

θα είναι ο τόπος που τους έχει υποσχεθεί 

για συνάντηση. Μην αμφιοάλλεις- λοιπόν 

- γι' αυτό, γιατί είν' η Αλήθεια απ' τον 

Κύριό σου. Κι όμως οι περισσότεροι απ' 

τους ανθρώπους δεν πιστεύουν! 

18. Και ποιος είναι χειρότερος απ 

αυτόν που επινοεί ψευτιά στον ΑΛΛΑΧ; 
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Αυτοί θα παρουσιαστούν μπροστά στον 

Κύριό τους κι οι μάρτυρες θα πουν: "Αυτοί 

είναι που διάψευσαν τον Κύριό τους! Η 

κατάρα του ΑΛΛΑΧ (να πέσει) πάνω 

στους άδικους. 

19. Εκείνους που εμποδίζουν (τον 

κόσμο) απ' το δρόμο του ΑΛΛΑΧ,- κι 

αναζητούν σ' αυτόν την ανωμαλία,- αυτοί 

είναι που αρνούνται τη Μέλλουσα (ζωή)." 

20. Με κανένα τρόπο- αυτοί- δεν θα 

αποφύγουν από την τιμωρία του 

ΑΛΛΑΧ) πάνω στη γη, κι ούτε κανείς 

θα τους προστατέψει απ' τον ΑΛΛΑΧ! 

Η τιμωρία τους θα διπλασιαστεί! "Εχασαν 

τη δύναμη ν' ακούν και δεν μπορούν να 

ολέπουν! 

21. Είναι αυτοί που έχασαν τον εαυτό 
τους, και (οι ψεύτικοι θεοί) που είχαν 

επινοήσει, χάθηκαν ( αφήνοντάς τους στην 
πλάνη). 

22. Χωρίς αμφιοολία, αυτοί είναι οι 

μεγαλύτεροι χαμένοι στη Μέλλουσα (ζωή). 

23. Εκείνοι όμως που πίστεψαν, κι 

έκαναν αγαθοεργίες και ταπείνωσαν τον 

εαυτό τους στον Κύριό τους, - Αυτοί θα 

είναι οι σύντροφοι του Κήπου όπου 

παντοτινά θα κατοικήσουν. 

24. Η κατάσταση αυτών των δύο 
κατηγοριών μοιάζει με τη κατάσταση των 

τυφλών και των κουφών και με τη 

κατάσταση εκείνων που μπορούν να 

ολέπουν και ν' ακούν. Μήπως υπάρχει 

ισότης μεταξύ τους; Γιατί - λοιπόν - να 

Sj::;.:1 ., ·.:)ilj~_;~~~~;.:;.!. 
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μη νουθετείσθε; 

25. Και στείλαμε τον Νώε στη γενιά 
του (με μια αποστολή): Έχω έλθει σε σας 

με μια φανερή (Θε"ίκή) Προειδοποίηση: 

26. "να μην υπηρετείτε κανέναν (άλλο) 
ειμή μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Φο6ούμαι για 

σας την Τιμωρία της φο6ερής Ημέρας". 

27. Και είπαν οι Αρχηγοί εκείνοι που 
ήταν Άπιστοι απ' τη γενιά του: "Σε 

6λέπουμε σαν ένα άνθρωπο όμοιο με μας, 

και δεν 6λέπουμε να σ' ακολουθούν παρά 

μόνο η κατώτερη λαϊκή τάξη από μας, 

κι ούτε 6λέπουμε σε σας, να έχετε κανένα 

αξίωμα πάνω μας. Αντίθετα σας θεωρούμε 

ψεύτες." 

28. Είπε (ο Νώε): "Λαέ μου! Μήπως 
είδατε αν είμαι κάτοχος Καθαρού (Θεϊκού) 

Σημείου - απ' το Κύριό μου - δίνοντάς 

μου ευσπλαχνία (των εντολών του 

ΑΛΛΑΧ) από κοντά Του, που για σας 

έχει επισκιασθεί (και δεν την 6λέπετε); 

Μήπως θα πρέπει να σας εξαναγκάσουμε 

να τη δεχθείτε, ενώ εσείς την aπεχθάνεστε; 

29. Λαέ μου! Δεν σας ερωτώ να μου 
αποδώσετε πλούτη. Η αμοι6ή μου ανήκει 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ, και δεν θα 

aποκρούσω (περιφρονητικά) εκείνους που 

πίστεψαν, ότι - πράγματι - θα 

συναντήσουν το Κύριό τους. Κι όμως σας 

6λέπω, ότι είστε λαός αμαθής! 

30. Λαέ μου! Ποιος θα μπορούσε να 
με σώσει - απέναντι στον ΑΛΛΑΧ, αν 

τους εκδιώξω; Γιατί δεν νουθετείσθε; 

~C:<~~~ij_7~JI{~\j~ 
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31. "Και δεν σας λέγω - οέοαια- ότι 

έχω τους θησαυρούς του ΑΛΛΑΧ ούτε 

γνωρίζω εκείνο που είναι μυστικό, ούτε 

(διατείνομαι) ότι είμαι άγγελος. Και δεν 

λέγω για εκείνους που τα μάτια σας 

περιφρονούν ότι ο ΑΛΛΑΧ, δεν θα τους 

ευεργετήσει με τα αγαθά. Ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλά τι (κρύοεται) στον εαυτό 

τους. Αν το έκανα, θα ήμουν- στ' αλήθεια

άδικος." 

32. Είπαν:" Ω! Νώε! Έχεις φιλονικήσει 
μαζί μας, και (πολύ) έχεις παρατείνει τη 

συζήτησή μας. Στείλε μας- λοιπόν- εκείνο 

που μας aπειλείς, αν μιλάς την αλήθεια!" 

33. Είπε: 'Ό ΑΛΛΑΧ - μόνο- θα σας 

το στείλει, αν θέλει, και τότε, δεν θα 

είναι δυνατό να το ματαιώσετε! 

34. "Κι ούτε θα σας ωφελήσουν οι 

ουμοουλές μου -ακόμη κι αν επιθυμώ να 

σας δώσω ουμοουλές -, αν ο ΑΛΛΑΧ 
ήθελε να σας αφήσει στην πλάνη. Είναι ο 

Κύριός σας, και ο' Αυτόν θα επιστρέψετε!" 

35. Ίσως όμως πουν: 'Το χέρι έχει 

πλαστογραφήσει;" Πες τους: "Αν εγώ το 

έχω επινοήσει πλαστό, πάνω μου θα πέσει 

το σφάλμα μου! Αλλά είμαι αθώος απ' 

την ενοχή των σφαλμάτων σας!" 

36. Κι έχει αποκαλυφθεί στο Νώε ότι 
κανείς απ' τη γενιά σου δεν θα πιστέψει, 

εκτός απ' εκείνους που είχαν - κιόλας -
πιστέψει! Γι' αυτό μη λυπάσαι απ' τα 

(πονηρά) έργα τους. 
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37. Και να φτιάξεις μια Κιοωτό, κάτω 
απ' τα μάτια Μας και (σύμφωνα) με την 

Έμπνευσή Μας και μη μου aπευθύνεις 

το λόγο για (λογαριασμό) εκείνων που 

αμάρτησαν (αδικούντες), γιατί πρόκειται 

να καταποντιστούν. 

38. Κι αμέσως (άρχισε) να φτιάχνει 
την Κιοωτό. Κάθε φορά δε, που μια ομάδα 

του λαού του, περνούσε από κοντά του, 

τον κορόιδευαν. Κι είπε (τότε): "Αν μας 

κορο"ίδεύετε (τώρα), τότε κι εμείς (στην 

επιστροφή μας) θα σας κορο"ίδέψουμε το 

ίδιο! 

39. Και τότε θα μάθετε, σε ποιον θα 
πέσει μια τιμωρία, που τον καταντροπιάζει 

και ποιος - επίσης- (θα υποστεί) διαρκή 

Τιμωρία. 

40. Και μέχρις ότου φτάσει η διαταγή 
μας κι οι πηγές της γης ξεχυθούν 

ορμητικά" είπαμε: "Φόρτωσε σ' αυτή από 

κάθε είδος ένα ζευγάρι - αρσενικό και 

θηλυκό - και την οικογένειά σου, - εκτός 

από εκείνους (τους άπιστους) που πάνω 

τους ο Λόγος (του ΑΛΛΑΧ) τους έχει 

από πριν (καταδικάσει)-, κι (όλους) τους 

Πιστούς." Κι όμως πολύ λίγοι ήταν εκείνοι 

που πίστεψαν μαζί του. 

41. Και (τότε) είπε (Νώε): "Ανεοείτε 
σ' αυτήν (την Κιοωτό). Στ' όνομα του 

ΑΛΛΑΧ θα κινείται και θα σταματά! 

Γιατί ο Κύριός μου είναι Πολυεπιεικής, 

Πολυεύσπλαχνος!". 

42. Έτσι (η Κιοωτός) έπλεε μ' αυτούς, 
τρέχοντας πάνω στα κύματα (που 
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υψώνονταν) σαν τα 6ουνά, κι ο Νώε 

φώναξε το παιδί του, που 6ρισκόταν 

χωρισμένος, (απ' τους άλλους), (λέγοντας): 

"Ω! Παιδί μου! Ανέ6α μαζί μας και μην 

είσαι μαζί με τους άπιστους!". 

43. Εκείνος αποκρίθηκε: "Θα 

aποσυρθώ πάνω σ' ένα 6ουνό, που θα με 

σώσει απ' το νερό". Είπε (τότε ο Νώε): 

"Αυτή την ημέρα κανείς δεν είναι 

ασφαλισμένος - απ' τη Διαταγή του 

ΑΛΛΑΧ -εκτός από εκείνους που τους 

έχει σπλαχνιστεί." Κι αμέσως τα κύματα 

τους χώρισαν και (το παιδί του Νώε) 

ήταν απ' εκείνους που πνίγηκαν (στον 

Κατακλυσμό). 

44. Τότε είπε: "Ω Γη! Να καταπιείς το 
νερό σου και, ω! ουρανέ! Να σταματήσεις 

(τη 6ροχή σου)!" Και (τότε) το νερό 

υποχώρησε, κι η υπόθεση τερματίστηκε. 

Και στάθηκε (η Κι6ωτός), πάνω στο 

(Όρος) "Rούντι," και είπε: 'Ή κατάρα να 

πέσει πάνω στον λαό των άδικων!" 

45. Και φώναξε ο Νώε τον Κύριό του 
και είπε: "Κύριέ μου! Το παιδί μου -
6έ6αια- είναι απ' την οικογένειά μου! Οι 

επαγγελίες Σου είναι αληθινές. Και είσαι 

ο πιο Δίκαιος Κριτής". 

46. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ω Νώε! (το 
παιδί σου) δεν είναι απ' την οικογένειά 

σου, η προσευχή (να σώσεις το παιδί σου 

είναι άδικο). (Γι' αυτό) μην Με ερωτάς, 

για κάτι που δεν έχεις γνώση. Σε 

συμ6ουλεύω, για να μην είσαι ένας απ' 

εκείνους που δεν έχουν γνώση". 
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47. Είπε (ο Νώε): "Κύριέ μου! Σε Σένα 
αναζητώ καταφύγιο, για να Σ' ερωτώ 

για κάτι που δεν έχω γνώση. Και τότε, 

αν δεν με συγχωρ~σε~, και δεν με 

σπλαχνιστείς,- πράγματι - θα είμαι ένας 

από τους χαμένους". 

48. Κι ο Λόγος ( ~ρθε ): "Ω! Νώε! Κατέοα 
(απ' την Κιοωτό). Η Ειρ~νη από Μας κι 

η Ευλογία (ας είναι) πάνω σου, και πάνω 

απ' τις μερίδες εκείνες της γενιάς σου 

που είναι μαζί σου. Άλλους λαούς θα 

τους επιτρέψουμε ν' απολαμοάνουν τ' 

αγαθά τους (στη ζω~ αυτού του κόσμου), 

έπειτα όμως μια σκληρή Τιμωρία από 

Μας θα τους προσεγγίσει". 

49. Τέτοιες είναι μερικές απ τις 

ιστορίες του Αόρατου (κόσμου), που σου 

τις αποκαλύπταμε. Ούτε εσύ, ούτε η γενιά 

σου τις γνώριζαν πριν απ' αυτό (που 

συνέοη). Γι αυτό το (καλό) Τέλος, είναι 

για τους θεοσεοείς. 

50. Και (στη γενιά) του Αντ, (στείλαμε) 
τον Χουντ, έναν απ' τ' αδέλφια τους, 

που είπε: "Ω! Λαέ μου! Να λατρεύετε τον 

ΑΛΛΑΧ, δεν έχετε άλλο θεό ειμή μόνον 

Εκείνον. (τους άλλους θεούς) μόνοι σας 

τους επινοείτε"! 

51. "Ω! Λαέ μου! Δε σας ερωτώ γι' 

αυτό (το Μήνυμα), να μου δώσετε ένα 

τίμημα. Ο μισθός μου είναι μόνο στα χέρια 

Εκείνου που μ' έπλασε. Γιατί - λοιπόν -
δεν λογικεύεστε; 

52. "Και, ω! λαέ μου! Ζητείστε 

συγχώρηση απ' τον Κύριό σας, κι 
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επιστρέψτε σ' Αυτόν μετανοιωμένοι, για 

να στείλει τους ουρανούς να ρίξουν πάνω 

σας άφθονη οροχή, και ν' αυξήσει δύναμη 

στη δύναμή σας, και μην επιστρέφετε στην 

αμαρτία". 

53. Είπε (η γενιά του): "Ω! Χουντ! Δεν 
μας ήλθες με κανένα φανερό Σημάδι, και 

δεν θα εγκαταλείψουμε τους θεούς μας 

με τα λόγια που μας λες, κι ούτε θα σε 

πιστέψουμε"! 

54. Το μόνο που λέμε είναι αυτό: 

(Ίσως) κάποιος απ' τους θεούς μας να σ' 

έχει κακοποιήσει". (Κι εκείνος) είπε: 

''Επικαλούμαι για μάρτυρα τον ΑΛΛΑΧ, 

κι εσείς μπορείτε να μαρτυρήσετε, ότι 

είμαι Αθώος απ την αμαρτία, 

αποδίδοντας ο' Εκείνον, 

55. άλλους θεούς σαν συνεταίρους 

εκτός Αυτού! "Ώστε σχεδιάσετε (τις 

χειρότερε'ς σας) σκευωρίες όλοι μαζί 

εναντίον μου, να μη μου δίνετε καμιά 

αναοολή. 

56. (Γιατί) στήριξα την εμπιστοσύνη 

μου στον ΑΛΛΑΧ - τον Κύριό μου, και 

Κύριό σας! Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν 

υπάρχει, που να μη κρατά - Εκείνος -
γερά τις άκρες απ' τα μαλλιά του.52 Ο 

ΑΛΛΑΧ μου - στ' αλήθεια - ορίσκεται 

στο ίσιο Μονοπάτι. 

57. Κι αν επιστρέψετε ( αδιάφοροι ), 
εγώ (πάντως) σας μεταοίοασα (το 

Μήνυμα) που, μ' αυτό έχω σταλεί σε σας. 

Και ο Κύριός μου θα σας αντικαταστήσει 

μ' άλλο Λαό, χωρίς να μπορέσετε να Τον 

'Υ:.ι....,.;.L ~t ~<·\~Η-:·,: 
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ολάψετε σε τίποτε. Βέοαια ο Κύριός μου 

προφυλάσσει όλα τα πράγματα. 

58.'Ετοι σαν είχε πια συμπληρωθεί η 

διαταγή Μας, (η τιμωρία Μας) σώσαμε 

τον Χουντ, κι εκείνους που πίστεψαν μαζί 

του, με (ειδική) Χάρη απ' τον Εαυτό 

μας. Και τους σώσαμε από οαριά οάοανα. 

59. Τέτοια ήταν η γενιά του Αντ, που 
απέρριψαν τις Εντολές του Κυρίου τους, 

παράκουοαν τους Αποοτόλους Του, κι 

ακολούθησαν τη διαταγή κάθε δυνατού 

και πείομονα παραοάτη. 

60. Τους ακολουθούσε μια Κατάρα στη 
Ζωή αυτού του κόσμου, και κατά την 

Ημέρα της Κρίσης. Για κοίτα! πως (η 

γενιά) του Αντ αρνήθηκε τον Κύριό της! 

Για κοίτα!. Ας τη καταστροφή να πέσει 

πάνω στον Αντ, τον λαό του Χουντ. 

61. Και (στο λαό) του Θ εμούντ 

(στείλαμε) τον Σάλιχ, έναν απ' τ' αδέλφια 

τους, που είπε: "Ω! Λαέ μου! Να λατρεύετε 

τον ΑΛΛΑΧ, δεν έχετε άλλο θεό, ειμή 

μόνο Εκείνον. Είναι Εκείνος που σας 

έπλασε απ' τη γη, και σας οοήθηοε να 

καλλιεργήσετε τη γη και να κατοικείτε ο' 

αυτή. Ζητείοτε τη συγχώρηση απ' Αυτόν, 

κι έπειτα επιστρέψτε ο Αυτόν 

(μετανοιωμένοι). Πραγματικά ο Κύριός 

μου είναι (πάντα) κοντά, έτοιμος ν' 

ανταποκριθεί". 

62. Είπαν. "Ω! Σάλιχ! Έχεις γίνει για 
μας, κέντρο των ελπίδων μας μέχρι τώρα. 

Μήπως μας aπαγορεύεις να λατρέψουμε 

(από δω κι εμπρός), ό,τι λάτρευαν οι 

fl:A._μ ~..:;4d:.;c ·~~~ 
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πατέρες μας; Κι αμφιοάλλουμε γι' αυτή 

τη (θρησκεία) που ο' αυτή μας 

προσκαλείς". 

63. Είπε: "Ω! Λαέ μου! Πείτε μου; Αν 
ερχόμουν μ' ένα (Θε"ίκό) Σημάδι απ' τον 

Κύριό μου, κι αν μου έοτελ ν ε την 

Ευσπλαχνία Του, ποιος (τότε) θα 

μπορούσε να με οοηθήσει απ' τον 

ΑΛΛΑΧ αν δεν υπάκουα σ' Αυτόν. Και 

τι (τότε) θα προσθέτατε σε μένα, παρά 

μόνο ζημιά"; 

64. "Και, Ω! Λαέ μου! Αυτή η θηλυκιά 
καμήλα του ΑΛΛΑΧ είναι ένα σύμοολο 

για σας. Αφήστε την να οόσκει ήσυχα 

στη γη του ΑΛΛΑΧ και μη τη ολάψετε 

καθόλου, γιατί γρήγορα θα σας καταλάοει 

η Τιμωρία!". 

65. Κι όμως αυτοί την έσφαξαν- και 

(τότε) είπε: "Χαρείτε (εαυτούς) στα σπίτια 

σας για τρεις ημέρες (κι έπειτα θα 

καταστραφείτε). Αυτό είναι μια υπόσχεση, 

που δεν πρόκειται να διαψευστεί". 

66. Κι όταν η Διαταγή (τιμωρία) Μας 
άρχισε (να εκτελείται), σώσαμε τον Σάλιχ, 

κι εκείνους που πίστεψαν μαζί του, - με 

(ειδική) Χάρη από Μας- απ' την ντροπή 

εκείνης της Ημέρας. Πραγματικά ο Κύριός 

σου είναι ο Δυνατός, και Ικανός να 

επιοάλλει τη Θέλησή Του. 

67. Κι η ξαφνική (δυνατή) κραυγη 

πρόφτασε εκείνους που αδίκησαν (τους 

κακοποιούς), στις κατοικίες τους, και 

ξημερώθηκαν γονυκλινείς στο έδαφος 

έτοιμοι να ταφούν. 
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68. Σαν να μη είχε κατοικηθεί ποτέ 
και να μην έζησαν εκεί μέσα. Για κοίτα! 

πως (η γενιά) του Θεμούντ αρνήθηκε το 

Κύριό της. Για κοίτα!. Ας πέσει η 

καταστροφή πάνω στο Θεμούντ ! 

69. Κι έφτασαν οι Αγγελιαφόροι Μας, 
στον Αοραάμ, φέρνοντας ευχάριστα 

μηνύματα. Είπαν: "Ειρήνη"! Είπε: "Ειρήνη"! 

και οιαζόταν να τους φιλοξενήσει με ένα 

ψημένο μοσχάρι. 

70. Όταν όμως είδε (ο Αοραάμ) τα 
χέρια τους να μη φτάνουν σ' αυτό (το 

φαγητό), διαισθάνθηκε λίγη δυσπιστία σ' 

αυτούς και κατάλαοε το φόοο τους.Κι 

είπαν (τότε): "Μη φοοάσαι! Μας έχουν 

στείλει (εναντίον) της γενιάς του Λωτ". 

71. Κι η γυναίκα του (του Αοραάμ) 
όρθια (εκεί) χαμογελούσε. Της αναγγείλαμε 

τα χαρούμενα Μηνύματα για την (γέννηση) 

του Ισαάκ, κι έπειτα απ' τον Ισαάκ, τον 

γιο του Ιακώο. 

72. Εκείνη με έκπληξη είπε: " Αλίμονο 
σε μένα! Πώς είναι δυνατό να φέρω παιδί 

(να γεννήσω) εφ' όσον είμαι μια γριά κι 

ο άνδρας μου (εδώ) είναι γέρος; Αυτό 

είναι- πραγματικά - περίεργο"! 

73. Είπαν: "Μήπως aπορείς απ' τη 

διαταγή του ΑΛΛΑΧ; Η χάρη του 

ΑΛΛΑΧ κι η ευλογιά Του είναι πάνω 

σας! ω λαέ! (αυτού) του σπιτιού ! Αυτός 
είναι άξιος για να Υμνείται και γεμάτος 

από κάθε Δόξα"! 
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74. Και σαν έφυγε απ' τον Αοραάμ, ο 
φόοος, κι έφτασαν τα χαρούμενα 

μηνύματα, (τότε) άρχισε να συζητά μαζί 

μας (τους αγγελιαφόρους) υποστηρίζοντας 

τη γενιά του Λωτ. 

75. Γιατί ο Αοραάμ ήταν - χωρίς 

αμφιοολία - υπομονητικός (στα λάθη) 

σπλαχνικός, κι επιζητούσε την 

επιδοκιμασία (του ΑΛΛΑΧ). 

76. Ω! Αοραάμ! Άφησε τη ζήτηση σ 
αυτό. Η διαταγή του Κυρίου σου έχει 

κιόλας δοθεί. Η Τιμωρία θα τους φτάσει 

και δεν είναι δυνατό ν' ακυρωθεί. 

77. Κι όταν οι Αγγελιαφόροι Μας 

ήρθαν στον Λωτ, στενοχωρέθηκε για 

λογαριασμό τους κι αισθάνθηκε ανίσχυρος 

(να τους προστατεύσει), κι είπε: "Αυτή η 

ημέρα είναι κουραστική". 

78. Κι ήρθε σ' αυτόν η γενιά του 

σπρώχνοντας (ο ένας τον άλλο). Μα κι 

από πρι ν είχαν τη συνήθεια να 

ασχημονούν. Είπε (ο Λωτ): "Ω! Λαέ μου! 

Να, οι κόρες μου, είναι οι αγνότερες για 

σας (αν παντρεύεστε)! Τώρα όμως, 

σεοαστείτε τον ΑΛΛΑΧ, και μη με 

ντροπιάσετε στους φιλοξενουμένους μου! 

'Ώστε κανείς άνδρας από σας δεν είναι 

σώφρονας"; 

79. Είπαν. "Ξέρεις καλ(L ότι, δεν έχουμε 
ανάγκη απ' τις κόρες σου, (κι όμως) ξέρεις 

πολύ καλά τι πράγμα θέλουμε!" 

80. Είπε: "Θα ήθελα να είχα τη δύναμη 
να σας αντιταχθώ, ή να στηριχθώ σε γερή 
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γωνιά! (Να είχα δυνατό υποστήριγμα )!" 

81. Είπαν (οι αγγελιαφόροι): ''Ω! Λωτ! 

Είμαστε aποσταλμένοι από τον Κύριό σου! 

Με κανένα τρόπο δεν θα σε φτάσουν! 

Προχώρα με την οικογένειά σου κατά τη 

νύχτα, -και μην aφήσεις κανένα από σας 

να στρέψει πίσω να δει, παρά μόνο τη 

γυναίκα σου (που θα παραμείνει πίσω), 

γιατί κι αύτη θα πάθει, ό,τι θα πάθει ο 

λαός. Κι η στιγμή (της συμφορά του) 

ορίστηκε για το πρωί. Μήπως δεν 

πλησιάζει το ξημερώμα"; 

82. Και σαν έφτασε (η ώρα) για να 
εφαρμοστεί η διαταγή Μας, κάναμε (τα 

χωριά ν' ανατραπούν) τα πάνω τους να 

γίνουν κάτω, και στείλαμε πάνω τους 

οροχή από πέτρες σκληρές σαν το 

aργιλόχωμα που στο καμίνι ψήθηκε, 

ξαπλωτές, στρώση πάνω σε στρώση,-

83. Τεκμηριωμένες απ' τον Κύριό σου, 
και χωρίς αυτές (οι πέτρες) να ορίσκονται 

μακριά απ' τους αμαρτωλούς. 

84. Και στη γενιά του Μ[ντγιεν, 

(στείλαμε) τον Σσου ά·rμπ, έναν απ' τ' 

αδέλφια τους που είπε: "Ω! Λαέ μου! να 

λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, δεν έχετε άλλο 

θεό ειμή μόνον Εκείνον. Να μην είναι 

λειψό το μέτρημα και το ζύγισμα. Σας 

ολέπω ευτυχισμένους, εγώ όμως φοοούμαι 

για σας την Τιμωρία της Ημέρας, που θα 

(σας) περικυκλώσει όλους τριγύρω. 

85. Και Ω! Λαέ μου! Μετράτε και 

ζυγίζετε δίκαια και να μη σφετερίζεστε 

τα πράγματα που ανήκουν στους άλλους 
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ανθρώπους, και μη ζείτε οτη γη με σκοπό 

να καταστρέψετε. 

86. "Ό,τι σας έχει αφήσει ο ΑΛΛΑΧ, 
είναι το καλύτερο για σας, αν (όμως) 

πιστεύετε! Αλλ' εγώ δεν έχω σταλεί για 

να είμαι ο φύλακάς σας!" 

87. Είπαν (κορο'ίδεύοντες): "Ω Σσου' 
ά'ίμπ! Μήπως η προσευχή σου σε 

προστάζει να εγκαταλείψουμε, εκείνο που 

λάτρευαν οι πατέρες μας, ή να μη 

διαθέτουμε - όπως θέλουμε- τις περιουσίες 

μας; Βέοαια! Εσύ ο υπομονητικός (στα 

λάθη), σώφρονας". 

88. Είπε: "Ω! Λαέ μου! Μήπως είδατε 
αν έχω καμιά φανερή (ένδειξη) απ' τον 

Κύριό μου, που να με συντηρεί με καλά 

αγαθά απ' τον Ίδιο; ΔΕν επιθυμώ να έλθω 

σε αντίθεση μαζί σας, κάνοντας ό,τι σας 

έχει απαγορευθεί να κάνετε. Η μόνη μου 

επιθυμία είναι να σας κάνω καλύτερους, 

όσο μπορώ. Κι η επιτυχία (της αποστολής) 

μου, απ' τον ΑΛΛΑΧ πηγάζει μόνο. 

Πάνω Του στήριξα την πίστη μου και σ' 

Αυτόν αποολέπω. 

89. Και, Ω! Λαέ μου! ας μη γίνει αιτία 
η διαφωνία μας να σας κάνει να 

αμαρτήσετε και να υποφέρετε, όπως έπαθε 

η γενιά του Νώε, η γενιά του Χουντ, ή η 

γενιά του Σάλιχ, κι ούτε (η τύχη) της 

γενιας του Λωτ είναι πολύ μακριά από 

σας! 

90. Αλλά ζητείστε συγχώρηση απ' τον 
Κύριό σας, κι έπειτα επιστρέψτε σ' Αυτόν 

(μετανοιωμένοι), γιατί ο Κύριός μου είναι 

,.._,. .. -::: .... , / : ..... ..,..,.._,. .... ,...,..... ~-' 
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γεμάτος ευσπλαχνία, και στοργή". 

91. Είπαν: "Ω! Σσουάιμπ! Δεν 

καταλαοαίνουμε πολλά, απ' αυτά που λες! 

Στ' αλήθεια σε ολέπουμε - μεταξύ μας

πολύ αδύνατο. Κι αν υπήρχε ( ο σεοασμός) 
στη γενιά σου, θα σε είχαμε πετροοολήσει! 

Γιατί - πάνω μας - δεν έχεις μεγάλη 

δύναμη''. 

92. Είπε: "Ω! λαέ μου! '"Ωστε η γενιά 
μου είναι πιο σεοαστή σε σας απ' τον 

ΑΛΛΑΧ; Και (τον περιφρονήσατε) Τον 

οάλατε πίσω απ' τη ράχη σας; Ο Κύριός 

μου όμως περιζώνει απ' όλες τις μεριές, 

όλα όσα κάνετε!" 

93. Και, "Ω! Λαέ μου! κάνετε ό,τι 

μπορεί tε, εγώ θα κάνω (το καθήκον μου) 

όσο μπορώ. Ύστερα θα μάθετε, σε ποιον 

πάνω θα πέσει η Τιμωρία της ντροπής 

και ποιος είναι ο ψεύτης! Κι επαγρυπνείτε 

(τη Τιμωρία)! Κι εγώ μαζί σας, 

επαγρυπνώ''. 

94. Κι όταν η Διαταγή Μας άρχισε 
(να εκτελείτε), σώσαμε τον Σσουά"ίμπ, κι 

εκεί νους που πίστεψαν μαζί του με (ειδική) 

Χάρη από Μας, ξαφνική δε(και δυνατή) 

καταιγίδα (κραυγή), κατέλαοε τους 

αμαρτωλούς, και ορέθηκαν στις κατοικίες 

το πρωί γονυκλινείς στο έδαφος έτοιμοι 

να ταφούν. 

95. Σαν να μην είχαν κατοικηθεί ποτέ 
και να μην έζησαν εκεί μέσα! Για κοίτα! 

Ας πέσει η καταστροφή πάνω στη γενιά 

του Μέντγιεν, όπως έπεσε και (στη γενιά) 

του Θ εμούντ! 
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96. Και στείλαμε το Μωυσή με τα 

φανερά σημεία μας και με αναμφισβήτητη 

εξουσία. 

97. Στο Φαραώ και τους Αρχηγούς 
του, που ακολούθησαν τη διαταγή του 

Φαραώ που δεν ήταν σωστή. 

98. Θα προπορεύεται της γενιάς του 
κατά την Ημέρα της Κρίσης, και θα τους 

παρασύρει στη Φωτιά (σαν τα ζωντανά 

που πάνε για νερό). Πόσο θλιοερός είναι 

ο τόπος που οδηγούνται! 

99. Μια κατάρα τους ακολουθούσε σ' 
αυτή (τη ζωή) και κατά την Ημέρα της 

Κρίσης. Πόσο θλι6ερή είναι η αμοιοή που 

θα (τους) δοθεί. 

100. Αυτές είναι μερικές απ τις 

ιστορίες των χωριών που σου δι ηγούμεθα. 

Άλλα είναι όρθια, κι άλλα είναι κάτω 

θερισμένα (απ' το δρεπάνι του χρόνου). 

101. Δεν είμαστε Εμείς που τους 

αδικήσαμε, αλλά μόνοι τους, αδίκησαν 

τον εαυτό τους. Οι άλλες θεότητες που 

είχαν διανοηθεί - εκτός του ΑΛΛΑΧ -
δεν τους οοήθησαν σε τίποτε, όταν η 

διαταγή του Κυρίου σου άρχισε (να 

ενεργεί). Και τίποτε δεν πρόσθεσαν (οι 

θεότητές τους) παρά μόνο καταστροφή ! 

102. Τέτοια είναι η (φυσική) τιμωρία 
του Κυρίου σου όταν τιμωρεί τις 

Κοινότητες των κακοποιών για τις αδικίες 

τους. Φοοερή κι ανυπόφορη ειναι -
πράγματι - η τιμωρία Του. 
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103. Σ' αυτό υπάρχει ένα σημείο για 
εκείνον που φοοάται την Τιμωρία της 

Μέλλουσας (Ζωής). Σ' αυτή την Ημέρα 

όλοι οι άνθρωποι θα συγκεντρωθούν σαν 

σωρός. Θα είναι μια μεγάλη Ημέρα 

καταθέσεων (που όλοι θα τη δουν). 

104. Και δεν θα την αργοπορήσουμε, 
παρά για έναν ορισμένο χρόνο. 

105. Η Ημέρα (αυτή) έρχεται, (κι όταν 
φτάσει) καμιά ψυχή δεν θα μιλήσει, εκτός 

(αν πάρει) την άδειά Του. Ανάμεσά τους 

(μαζεμένοι) άλλοι άθλιοι και δυστυχισμένοι 

κι άλλοι ευτυχισμένοι. 

106. "Όσον αφορά τους άθλιους, θα 
ορεθούν στη Φωτιά. Εκεί γι' αυτούς (δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο παρά) τα οαθιά 

αναστενάγματα κι οι λυγμοί (δηλ. μόλις 

αναπνέουν). 

107. Εκεί θα παραμείνουν για όλο 

τον καιρό, εφ' όσον οι ουρανοί κι η γη 

διαρκούν, εκτός αν ο Κύριός σου θελήσει 

(διαφορετικά). Γιατί ο Κύριός σου είναι 

ο (οέοαιος) Εκτελεστής, εκείνων που θέλει 

να σχεδιάσει. 

108. Όσον αφορά τους ευτυχισμένους, 
θα ορεθούν στον Παράδεισο. Εκεί θα 

παραμείνουν για όλο το καιρό, εφ' όσον 

οι ουρανοί κι η γη διαρκούν, εκτός αν ο 

Κύριός σου θελήσει (διαφορετικά). "Ένα 

δώρο χωρίς διακοπή. 

109. Μην αμφιοάλλεις καθόλου ό,τι 

αυτοί (οι άπιστοι) λατρεύουν ψεύτικους 

θεούς. Δεν λατρεύουν παρά μόνο ό,τι και 
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οι πατέρες τους λάτρευαν πριν (απ' 

αυτούς). Αλλά στ' αλήθεια θα τους 

aνταποδώσουμε το μερίδιό τους (απ' την 

αμοιοή) χωρίς (καμιά) μείωση. 

110. Δώσαμε- οέοαια-και στον Μωυσή 

το Βιολίο, κι όμως διαφορές 

δημιουργήθηκαν γι' αυτό. Κι αν δεν 

προηγούταν ο Λόγος του Κυρίου σου, θα 

έπεφτε η τιμωρία πάνω τους. Κι όμως 

ορίσκονται (ακόμη) σε ύποπτες αμφιοολίες 

που το αφορούν. 

111. Και- οέοαια -σ' όλους ο Κύριός 

σου θα πληρώσει (την αμοιοή) για τα 

έργα τους. Αυτός είναι πραγματογνώμονας 

για όλα όσα κάνουν. 

112. Γι' αυτό να σταθείς (στο ίσιο 

Μονοπάτι) καθώς σου δόθηκε η διαταγή, 

εσύ κι όσοι μετάνιωσαν μαζί σου (στον 

ΑΛΛΑΧ), και να μη (το) παραοαίνετε. 

Αυτός ολέπει (καλά) όλα όσα κάνετε. 

113. Και μη γέρνετε σ' εκείνους που 
κάνουν αδικίες, είδ' άλλως η Φωτιά θα 

σας αρπάξει, (όλους μαζί), και δεν έχετε 

άλλους προστάτες εκτός απ' τον ΑΛΛΑΧ, 

κι ούτε κανείς θα σας οοηθήσει. 

114. Και να προσεύχεσαι τακτικά κατά 
τα δύο άκρα της ημέρας και κατά την 

προσέγγιση της νύχτας. Οι καλές πράξεις, 

πραγματικά, μετακινούν και διώχνουν τις 

κακές. Αυτό είναι μήνυμα για εκείνους 

που θυμούνται. 

115. Και να υπομένεις (καρτερικά). 

Ποτέ ο ΑΛΛΑΧ δεν θα επιτρέψει να 
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χαθεί ο μισθός των ευεργετών. 

116. Γιατί ανάμεσα στις προηγούμενες 
γενιές πριν από σας να μην υπάρχουν 

άτομα καταλαοαίνουν κι απομακρύνουν 

(τον κόσμο) απ' την διαφθορά στη γη 

εκτός πολύ λίγοι απ' αυτούς που τους 

σώσαμε (απ' την ντροπή); Κι όμως οι 

αμαρτωλοί εξακολούθησαν να χαίρονται 

τα όμορφα πράγματα (αυτής της ζωής) 

που τους παραχωρήθηκαν, κι έτσι είχαν 

επιμείνει ένοχοι στην αμαρτία. 

117. Κι ούτε ο Κύριός σου θα είναι 
Εκείνος που θα καταστρέψει τις 

κοινότητες (των ανθρώπων) άδικα ενώ 

οι κάτοικοί τους είναι ανορθωτές. 

118. Κι αν ήταν επιθυμία του Κυρίου 
σου, θα μπορούσε να έκανε (όλους) τους 

ανθρώπους ένα έθνος. 1\J.λά δεν θα έπαυαν 

(όμως) να φιλονικούν, 

119. εκτός εκείνον που ο Κύριός σου 
του χάρισε την Ευσπλαχνία Του. Και γι' 

αυτό τους έπλασε. Κι ο Λόγος του Κυρίου 

σου θα εκπληρωθεί: "Θα γεμίσω την 

Κόλαση με τους Ίζινν (πονηρά πνεύματα) 

κι ανθρώπους όλους μαζί". 

120. Όλα αυτά, σου τα διηγούμαστε 
απ' τις ιστορίες των Αποστόλων, για να 

στερεώσουν την ψυχή σου. Σ' αυτά 
υπάρχει - για σένα - η Αλήθεια, όσο και 

μια προτροπή και ένα μήνυμα για εκείνους 

που πιστευουν. 

121. Και πες σ' αυτούς που δεν 

πιστεύουν: "Εργάζεστε σύμφωνα με τις 
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δυνάμεις σας. Κι εμείς (επίσης) 

εργαζόμαστε. 

122. "Και περιμένετε! Κι εμείς (επίσης) 
περιμένουμε". 

123. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει το αόρατο 
(τα μυστικά) των ουρανών και της γης 

και σ' Αυτόν επιστρέφει η κάθε υπόθεση 

(για να κριθεί). Ώστε να Τον λατρεύεις 

κι ανάθεσε σ' Αυτόν την ελπίδα σου. Κι 

ο Κύριός σου δεν είναι απρόσεκτος για 

εκείνα που κάνετε. 

{12) Σούρα Γιούσουφ 
{0-Προφήτης-Ιωσήφ) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα ,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Ρ. ('Ελιφ, Λαμ, Ρα)* Αυτά 

είναι τα "Σύμ6ολα" Εδάφια του φανερού 

Βι6λίου. 

2. Εμείς έχουμε στείλει (κάτω) σαν 

ένα Αρα6ικό Ανάγνωσμα: (Κοράνιο) για 

να καταλα6αίνετε, ίσως και λογικευθείτε. 

3. Εμείς σου διηγούμαστε τις πιο 

όμορφες απ' τις ιστορίες που μ' αυτές 

σου έχουμε εμπνεύσει αυτό (το μέρος του) 

Κορανίου. Πριν απ' αυτό, κι. εσύ ακόμα 

ήσουν μεταξύ εκείνων που το αγνοούσαν. 

4. Όταν ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα 
του: "Πατέρα μου! Είδιι ένδεκα άστρα, 

και τον ήλιο και το φεγγάρι, τα είδα να 

γονυπετούν σε μένα". 

* 6λ. Σημ. Ι 
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5. Είπε (ο πατέρας): "(Αγαπημένο) μου 
παιδί! Να μη διηγηθείς στ' αδέλφια σου 

το όραμα, για να μη συνωμοτήσουν 

εναντίον σου στήνοντάς σου παγίδα. Γιατί 

ο Σατανάς είναι αναγνωρισμένος εχθρός 

του ανθρώπου! 

6. Μ' αυτόν τον τρόπο σε προτιμά ο 
Κύριός σου και σε διδάσκει πώς να εξηγείς 

τα οράματα και συμπληρώνει με τη χάρη 

Του, εσένα και την οικογένεια του Ιακώο, 

όπως συμπλήρωσε στο παρελθόν, στους 

πατέρες σου: τον Αοραάμ και τον Ισαάκ! 

Πραγματικά ο Κύριός σου - είναι 

Παντογνώστης(και )δίκαιος Κριτής". 

7. Αλήθεια! στον Ιωσήφ και στ' 

αδέλφια του υπάρχουν Σημεία (i] 
Σύμοολα) για όσους αναρωτιούνται (μετά 

την Αλήθεια). 

8. Και να που είπαν:"Πραγματικά ο 
Ιωσήφ κι ο αδελφός του είναι πιο 

αγαπητοί στον πατέρα μας, από εμάς 

(όλους), κι όμως εμείς έχουμε αξία σαν 

σύνολο. Πραγματικά ο πατέρας μας 

ορίσκεται σε φανερή πλάνη!" 

9. Σκοτώστε τον Ιωσήφ, (ή μάλλον) 
aπομακρύνετέ τον σε κάποια (άγνωστη) 

γη, ώστε εύνοια του πατέρα σας δυνατόν 

να δοθεί σε σας (μόνο), και να γίνετε -
μετά απ' αυτό- λαός ενάρετος"! (δηλ. να 

έχετε καλές σχέσεις με τον πατέρα σας). 

10. Είπε (τότε) ένας απ' αυτούς: "Μη 
σκοτώσετε τον Ιωσήφ, αλλά αν πρέπει 

κάτι να κάνετε πετάξετέ τον (κάτω) στο 
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πάτο του πηγαδιού, θα τον μαζέψει δε 

κανένα (καραοάνι) από περαστικούς 

(ταξιδιώτες). 

11. Είπαν:'Ώ! Πατέρα μας! Γιατί δεν 
μας εμπιστεύεσαι τον Ιωσήφ, ( αφού ξέρεις 
ότι) είμαστε - γι' αυτόν-ειλικρινείς 

σύμοουλοι; 

12. Στείλε τον μαζί μας αυριο, να 

διασκεδάσει και να παίξει κι εμείς θα 

τον φυλάμε προσεχτικά". 

13. Είπε (ο Ιακώο): "Πραγματικά θα 
με λυπήσει αν φύγετε μ' αυτόν, και 

φοοάμαι μήπως ο λύκος τον 

κατασπαράξει, ενώ εσείς δεν θα τον 

προσέχετε". 

14. Είπαν: "Αν ο λύκος τον καταφάει, 
ενώ είμαστε (τόσο μεγάλη) ομάδα, τότε 

λοιπόν εμείς (πρώτοι) θα πρέπει να 

χαθούμε"! 

15. Κι όταν έφυγαν μ' αυτόν κι όλοι 

συμφώνησαν να τον ρίξουν στον πάτο 

του πηγαδιού, εμπνεύσαμε στην καρδιά 

τοv (αυτό το Μήνυμα): "Εσύ (μια μέρα) 

ασφαλώς θα τους αναγγείλεις την αλήθεια, 

απ' αυτή την περίπτωσή τους, ενώ εκείνοι 

δεν θα (σε) γνωρίζουν". 

16. Κι ήρθαν-τότε -στον πατέρα τους 
νωρίς το οράδυ κλαίγοντας. 

17. Είπαν:"Ω! Πατέρα μας! Φύγαμε 

για να παραογοίψε μεταξύ μας στο 

τρέξιμο, κι αφήσαμε τον Ιωσήφ κοντά 

στα πράγματά μας, και (τότε) ο λύκος 

:.ι!dμ~;&~t-1 -dfι:G~~i)~ 
ΦΖ>~ 

"' . > >, ' ~·->'.'1, '1 '"'' ~" 
~~·_μ_,) ~'J<~~~L..ιί 

Ιi ·/~ • ·t__.'i·\-i~\ ·I1Γ/ .γ>i\ 
~~/; - ~. ~J'J"-;:"':-

Φ5-H'i~~ 



(12) Σούρα Γιούσουφ Μέρος 12ο I 328 I ' Υ ~ Jk-1 

τον έφαγε. Εσύ όμως ποτέ δε θα μας 

πιστέψεις, ακόμα κι αν σου λέμε την 

αλήθεια". 

18. Και κηλίδωσαν το πουκάμισό του 
με ψεύτικο αίμα. Είπε: "Κι όμως όχι! Η 

σκέψη σας είναι που έφτιαξε αυτή την 

ιστορία. (Για μένα όμως) το καλύτερο που 

έχω να κάνω είναι η μεγάλη υπομονή να 

περιμένω. Και (μόνο) ο ΑΛΛΑΧ είναι 

υπεύθυνος να με οοηθήσει γι' αυτά που 

ισχυρίζεστε ... ". 

19. Κι ήρθε (ένα καραοάνι) από 

περαστικούς (ταξιδιώτες) κι έστειλαν τον 

κουδαλ ητή τους (για νερό) κι έριξε το 

κουοά του (στο πηγάδι) ... λέγοντας: "Τι 

Ευχάριστα νέα! Εδώ υπάρχει ένα (ωραίο) 

παιδί"! Και (τότε) τον έκρυψαν σαν 

εμπόρευμα! Ο ΑΛΛΑΧ όμως γνωρίζει 

καλά όλα όσα κάνουν! 

20. Και τον πούλησαν μ' εξευτελιστική 
τιμή για λίγες δραχμές, και δεν είχαν 

θέληση να μένει μαζί τους. 

21. Κι είπε εκείνος ο Αιγύπτιος που 
τον αγόρασε στη γυναίκα του: Άσε τον 

να μείνει (μαζί μας) έντιμα. Ίσως να μας 

φανεί ωφέλιμος, ή να τον υιοθετήσουμε". 

Κι έτσι αποκαταστήσαμε τον Ιωσήφ στη 

γη (εκείνη), ώστε να του διδάξουμε πώς 

να ερμηνεύει τα οράματα. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι πανίσχυρος ελέγχοντας τα έργα Του, 

κι όμως οι περισσότεροι απ' τους 

ανθρώπους, δεν το γνωρίζουν. 

22. Κι όταν ο Ιωσήφ έφτασε την 

ανδρική του ηλικία, του δώσαμε 

c.J',..,,--: .:;, -:.:-_...,..,.. / "'i // J ....... ,. 
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νομομάθεια και γνώση. Έτσι αμεί6ουμε 

αυτούς που κάνουν το καλό. 

23. Και - εκείνη - που στο σπίτι της 

έμεινε (ο Ιωσήφ) προσπάθησε να τον 

διαφθείρει κι έκλεισε τις πόρτες και είπε: 

"(τώρα) είμαι για σένα"! Είπε 'Ό ΑΛΛΑΧ 

φυλάξοι! Στ' αλήθεια (ο σύζυγός σου) είναι 

κύριός μου, που έκανε -τη διαμονή μου 

ευχάριστη. Ποτέ οι αμαρτωλοί δεν θα 

προκόψουν"! 

24. Και (με πάθος) τον επιθυμούσε, 
αλλά κι εκείνον (επίσης) θα μπορούσε να 

τον κυρίευε ο πόθος αν δεν έ6λεπε τη 

μαρτυρία του Κυρίου του: Έτσι κάναμε 

για ν' απομακρύνουμε απ' αυτόν (όλες) 

τις πονηρές και γεμάτες ντροπή πράξεις, 

επειδή είναι ένας απ' τους ειλικρινείς κι 

αγνούς δούλους Μας. 

25. Τότε κι οι δύο έτρεξαν προς την 
πόρτα, κι εκείνη άρπαξε (σχίζοντας) το 

πουκάμισό του από πίσω. Και 6ρήκαν 

τον κύριο (τον σύζυγό της) δίπλα στην 

πόρτα. Κι είπε εκείνη : "Ποια πρέπει να 
είναι η τιμωρία γι' εκείνον που σχεδίασε 

πονηρά για τη γυναίκα σου, ειμή μόνο η 

φυλάκιση ή τα σκληρά οασανιστήρια;" 

26. Είπε (ο Ιωσήφ): "Εκείνη ήταν που 
προσπάθησε να με παρασύρει απ' τον 

(αληθινό) εαυτό μου". Ένας (όμως) απ' 

την οικογένειά της έδωσε (αυτή) τη 

μαρτυρία: "Αν το πουκάμισό του είναι 

σχισμένο από μπροστά, τότε είναι εκείνη 

που λέγει την αλήθεια, κι εκείνος είναι 

ένας ψεύτης! 

: /:k.~L~ ·.;.;ιe:._:ι;Jω~~~~ 
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27. Αν όμως το πουκάμισό του είναι 
σχισμένο από πίσω, τότε εκείνη ψεύδεται 

κι εκείνος λέει την αλήθεια:"! 

28. Κι όταν είδε το πουκάμισό του να 
είναι σχισμένο από πίσω, (ο άνδρας της) 

είπε: "(Αλίμονο!) Είναι μια παγίδα από 

σας τις γυναίκες! Στ' αλήθεια οι παγίδες 

σας είναι πολύ δυνατές!" 

29. "Ω! Ιωσήφ! Παράλειψέ το 

(σιωπώντας)! (Ω! γυναίκα!) ζήτησε 

συγχώρηση για την αμαρτία σου, γιατί 

πραγματικά είσαι μια από τους 

σφαλμένους!" 

30. Κι είπαν μερικές γυναίκες στην 

Πόλη: 'Ή σύζυγος του (μεγάλου) Αζίζ, 

επεδίωξε να διαφθείρει το σκλάοο της, 

απ' τον (αληθινό) εαυτό του. Πράγματι 

της είχε εμπνεύσει (παράφορο) έρωτα. Την 

ολέπουμε στ' αλήθεια σε φανερή πλάνη". 

31. Κι όταν (αυτή) άκουσε τα 

ζηλόφθονα λόγια (των γυναικών), έστειλε 

και τις κάλεσε - αφού ετοίμασε ένα 

συμπόσιο-. Κι έδωσε σε κάθε μια απ' αυτές 

ένα μαχαίρι, και είπε (στον Ιωσήφ ): "Έλα 
έξω, (και στάσου) μπροστά τους". Κι όταν 

τον αντίκρισαν, τον εξύμνησαν και (μη 

προσέχοντας) έκοοαν τα χέρια τους και 

είπαν: "Δόξα τον ΑΛΛΑΧ! Αυτός δεν είναι 

θνητός: Αυτός πραγματικά δεν είναι άλλο, 

παρά ένας ευγενής c'lγγελος"! 

32. Κι αυτή (τότε) είπε: "Εδώ μπροστά 
σας είναι εκείνος που (για χατίρι του) με 

κατακρίνατε! Αυτόν προσπάθησα να 

διαφθείρω απ' τον (αληθινό) εαυτό του, 

~/λ~,;.il~ϊ;i ~.;jl~';~j~~. 
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αλλά σταθερά αρνήθηκε! Κι αν τώρα δεν 

εκτελέσει τη διαταγή μου, θα φυλακιστεί, 

και (ακόμη περισσότερο) θα ορεθεί παρέα 

με (τους μικρούς) τους εξευτελισμένους!" 

33. Είπε (ο Ιωσήφ): "Κύριέ μου! Η 

φυλακή είναι για μένα πιο αγαπητή, απ' 

εκείνο που με φωνάζουν (να κάνω). Κι 

αν δεν aπομακρύνεις τις παγίδες τους 

από μένα, ίσως υποκύψω προς το μέρος 

τους κι έτσι να καταταχθώ με τους 

αμαθείς"' 

34. Κι ο Κύριός του ανταποκρίθηκε 

προσεκτικά, κι απομάκρυνε απ' αυτόν τις 

παγίδες τους. Γιατί Αυτός είναι που (όλα 

τα) ακούει, και (όλα τα) γνωρίζει. 

35. Έπειτα συνέοη σ' αυτούς, - παρ' 

όλο που είδαν τα Σημεία, - (ότι ήταν 

καλύτερο) να τον φυλακίσουν για ένα 

(ορισμένο) διάστημα. 

36. Σύγχρονα μπήκαν μαζί του στη 
φυλακή και δύο νέοι άνδρες, ο ένας απ' 

αυτούς είπε: "Είδα τον εαυτό μου (σε 

όνειρο) να πατώ σταφύλια (για κρασί)". 

Κι είπε ο άλλος: "Είδα τον εαυτό μου (σε 

όνειρο) να κουοαλώ ψωμί πάνω στο 

κεφάλι μου και τα πουλιά να τρώνε απ' 

αυτό". "Πες μας την αλήθεια και την 

εξήγηση τους, γιατί σε ολέπουμε να είσαι 

απ' τους ενάρετους". 

37. Είπε: "Πριν ακόμη φτάσει στον 

καθ ίνα σας το φαγητό (στην ορισμένη 

ώρα) θα σας αποκαλύψω την αλήθεια 

και την εξήγηση των ονείρων σας. Αυτό 

είναι μέρος (απ' αυτά) που ο Κύριός μου 

G~-'U~~~J;.;.J~~~;~ 
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με δίδαξε. Έχω (σας 6ε6αιώ) εγκαταλείψει 

τη θρησκεία ενός λαού που δεν πιστεύουν 

στον ΑΛΛΑΧ κι αρνούνται τη Μέλλουσα 

ζωή. 

38. "Κι ακολούθησα τη θρησκεία των 
πατέρων μου,- Αοραάμ και Ισαάκ και 

Ιακώο, και ποτέ - δεν είναι δυνατόν - ν' 

αποδώσουμε στον ΑΛΛΑΧ άλλους -
οτιδήποτε- συνεταίρους. Αυτό (έρχεται) 

σε μας και σ' όλους τους ανθρώπους, απ' 

τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ, κι όμως οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους δεν 

(τον) ευγνωμονούν. 

39. "Ω! Σύντροφοί μου της φυλακής! 
(σας ερωτώ): Μήπως οι πολλοί θεοί που 

διαφέρουν ο ένας απ' τον άλλον, είναι 

καλύτεροι, ή ο ΑΛΛΑΧ - ο Ένας ο 

Υπέρτατος κι Ακαταμάχητος; 

40. Εσείς δεν λατρεύατε πραγματικούς 
θεούς, λατρεύετε μόνο ονόματα που μ' 

αυτά εσείς και οι πατέρες σας τους έχετε 

ονομάσει και για τα όποία ο ΑΛΛΑΧ 

καμία εξουσιοδότηση δεν έχει στείλει 

(κάτω). Η εξουσία ανήκει μόνο στον 

ΑΛΛΑΧ, που προστάζει να μη λατρεύετε 

παρά μόνο Εκείνον. Αυτή είναι η σωστή 

θρησκεία, κι όμως οι περισσότεροι απ' 

τους ανθρώπους δεν το καταλαοαίνουν. 

41. Ω! Σύντροφοί μου της φυλακής! 
Ο ένας από σας θα χύνει το κρασί στον 

κύριό του (για να πίνει), ο άλλος δε, θα 

σταυρωθεί και τα πουλιά θα τρώνε πάνω 

απ' το κεφ(iλι του. (Έτσι) έχει 

αποφασιστεί ότι θα συμ6εί γι' αυτά που 

εσείς οι δύο ρωτούσατε ... ". 
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42. Και είπε σ' εκείνον -απ' τους δύο 
- 'Άνάφερέ με στον κύριό σου". Ο Σατανάς 
όμως τον έκανε να ξεχάσει να τον 

αναφέρει στον κύριό του. Και παρέμεινε 

(ο Ιωσήφ) στη φυλακή για μερικά ακόμη 

χρόνια. 

43. Κι είπε ο οασιλιάς (της Αιγύπτου): 
"Βλέπω ακριοώς (σε όραμα) επτά παχιές 

αγελάδες, που τις καταορόχθισαν επτά 

Ισχνές, και επτά πράσινα στάχυα σιταριού 

κι (άλλα) επτά μαραμένα. Ω! Εσείς οι 

αρχηγοί! Ερμηνεύστε μου το όραμα μου, 

αν είστε ικανοί να εξηγείτε οράματα". 

44. Είπαν: "Μπερδεμένα 

φαντασιόπληκτα όνειρα, και δεν είμαστε 

έμπειροι να ερμηνεύσουμε όνειρα': 

45. Κι είπε εκείνος απ' τους δύο που 
είχε απολυθεί (απ' τη φυλακή) και που 

τώρα τον θυμήθηκε- έπειτα από τόσο 

καιρό - 'ΈγciJ θα σας πω την αλήθεια της 

ερμηνείας τους. Να με στείλετε (γι' αυτό)". 

46. "Ιωσήφ" (είπε) "Ω (Lνθρωπε της 

αλήθειας! Εξήγησέ μας (το όνειρο) που 

τις επτά παχιές αγελr.'χδες Υ.αταορόχθισαν 

επτά ισχνές, και τα επτά πρciσινα στάχυα 

σιταριού και (τα επτά) άλλα που 

μαράθηκαν, για να μπορέσω να επιστρέψω 

στους ανθρώπους ίσως καταλ(χοουν". 

47. Είπε (ο Ιωσήφ): με επιμέλεια και 
τη σοδειά που θα δρέψετε να την αφήσετε 

στα στάχυα (για να σώζεται απ' τον 

αφανισμό) εκτός από λίγα που θα πρέπει 

να τρώτε. 
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48. "Έπειτα θα έλθουν - μετά απ' 

αυτή (την περίοδο) - επτά τρομερά χρόνια 
(ακαρπίας) που θα καταοροχθίσουν ό,τι 

είχατε αποθηκεύσει από πριν γι' αυτά, 

(όλα) εκτός από λίγα που θα πρέπει να 

αποθηκεύετε (για να σπέρνετε τη γη). 

49. Έπειτα θα έλθει μετά απ' αυτή 
(την περίοδο) ένας χρόνος που σ' αυτόν 

οι άνθρωποι θα έχουν άφθονο νερό από 

οροχή, και σ' αυτό μέσα θα συνθλίοουν 

(ότι δέχεται να ζουλούν από τους καρπούς 

και τους σπόρους). 

50. Και (τότε) είπε ο οασιλιάς; "Να 
μου τον φέρετε" Όταν όμως ήλθε ο 

αγγελιαφόρος σ' αυτόν, (ο Ιωσήφ) είπε: 

"Ν α επιστρέψεις πίσω στον κύριό σου 

και ρώτησε τον: 'Τι ήταν η υπόθεση των 

γυναικών που έκοψαν τα χέρια τους.53 

Γιατί ο Κύριός μου - οέοαια- γνωρίζει 

καλά την παγίδα τους". 

51. (Ο οασιλιάς) είπε (στις γυναίκες) 
:"Ποια ήταν η υπόθεση, όταν 

προσπαθούσατε να διαφθείρετε τον Ιωσήφ 

απ' τον εαυτό του;" Οι γυναίκες είπαν: 

'ΆΛΛΑΧ φυλάξοι! Ίίποτε το κακό δεν 

ξέρουμε γι' αυτόν! " Κι είπε η γυναίκα 
του (μεγάλου) Αζίζ: 'Τώρα φανερώθηκε 

(σ' όλους) η αλήθεια. Εγώ ήμουν που 

προσπαθούσα να τον διαφθείρω απ' τον 

εαυτό του. Και είναι - πράγματι - απ' 

τους ειλικρινείς". 

" ,. ':;'.ι ,ι. ""'J JJ. / / ,.. ...... f' : ,..,. 
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- κι ότι ο ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν θα 

καθοδηγήσει την παγίδα του προδότη. 

53. Ούτε αθωώνω τον εαυτό μου (απ' 
το αμάρτημα). Η (ανθρώπινη) ψυχή είναι 

- οέοαια - επιρρεπής στο κακό, εκτός αν 

ο Κύριός μου χορηγήσει την Ευσπλαχνία 

Του. Σίγουρα ο Κύριός μου είναι 

Πολοεπιεικής (και ) Πολυεύσπλαχνος. 

54. Τότε ο οασιλιάς είπε: "Να τον πάρω 
να υπηρετεί (ειδικά) το πρόσωπό μου". 

Κι όταν λοιπόν μίλησε μαζί του, είπε: 

"Ν α είσαι οέοαιος ότι από σήμερα θα 

ορίσκεσαι κοντά μας, με εξουσία και 

πλήρη εμπιστοσύνη". 

55. Είπε (ο Ιωσήφ): 'Τοποθέτησέ με 

πάνω στις αποθήκες της γης. Θα είμαι 

πραγματικά φύλακάς τους κι ένας που 

γνωρίζει καλά να τις διαθέτει". 

56. Κι έτσι εγκαταστήσαμε τον Ιωσήφ 
με εξουσία πάνω στη γη και να έχει στην 

κατοχή του ό,τι θέλει, πότε και που (το 

θέλει). Ευνοούμε με τη Χάρη Μας όποιον 

θέλουμε και δεν κάνομε να χαθεί η αμοιοή 

των αγαθοεργών. 

57. Και όμως η αμοιοή της Μέλλουσας 
Ζωής είναι η καλύτερη γι' αυτούς που 

πίστεψαν κι ήταν - στη συνέχεια -
θεοσε6είς. 

58. Κι ήρθαν τ' αδέλφια του Ιωσήφ 

και παρουσιάστηκαν μπροστά του, και 

τους γνώρισε. Εκείνοι όμως δεν τον 

αναγνώρισαν. 

~Ι: J.Ά.:;. ~j.}i\ :;;~_; 
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59. Κι όταν τους παρουσίασε τις 

προμήθειες, τους είπε: "Να μου φέρετε 

έναν αδελφό που έχετε - απ' τον ίδιο 

πατέρα σας - (αλλά από άλλη μητέρα), 

μήπως δεν 6λέπετε πόσο μετρώ με 

ακρίοεια και είμαι ο καλύτερος για την 

καλύτερη φιλοξενία;". 

60. "Κι αν - τώρα - δεν μου τον φέρετε 

δεν θα έχετε από μένα, άλλο μέτρημα κι 

ούτε θα με πλησιάσετε". 

61. Είπαν: "Θα προσπαθήσουμε να 

παρασύρομε τον πατέρα του γι' αυτόν, 

κι αυτό - οέοαια - θα κάνουμε". 

62. Κι είπαν (ο Ιωσήφ) στους υπηρέτες 
του: "οάλετε το εμπόρευμά τους (το τίμημα 

με το οποίο είχαν ανταλλάξει) μέσα στα 

σακιά τους, ίσως και το καταλάοουν (τη 

χάρη μας) όταν πια θα έχουν επιστρέψει 

στην οικογένειά τους, κι έτσι ίσως να 

επιστρέψουν". 

63. Κι όταν γύρισαν πίσω στον πατέρα 
τους είπαν: "Ω! Πατέρα μας! Μας 

απαγορεύθηκε άλλο ζύγισμα (αν δεν 

πάρουμε μαζί μας τον αδελφό μας). Γι' 

αυτό στείλε τον μαζί μας για να μας 

ζυγίσουν κι εμείς -6έ6αια- θα τον 

προφυλάξουμε". 

64. Είπε: "Να σας τον εμπιστευθώ, 

όπως σας εμπιστεύθηκα -στο παρελθόν

τον αδελφό του (τον Ιωσήφ); (Μόνο) ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ο καλύτερος φύλακάς (του), 

κι είναι ο πιο ευσπλαχνικός από όσους 

(προσφέρουν) ευσπλαχνία"! 
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65. Κι όταν έπειτα άνοιξαν τα σακιά 

τους, ορήκαν το εμπόρευμα (το τίμημα 

του εμπορεύματος) να τους έχει 

επιστραφεί. Κι είπαν. "Ω! Πατέρα μας! 

(τι περισσότερο) είναι δυνατό να θέλουμε; 

Αυτό είναι το εμπόρευμά μας (το τίμημα 

του εμπορεύματος) που μας επιστράφηκε, 

(κι έτσι) θα θρέψουμε (πιο πολύ) την 

οικογένειά μας, και θα φροντίσουμε τον 

αδελφό μας, και θ' αυξήσουμε - εν τω 

μεταξύ το φορτίο μιας καμήλας (από 

σιτάρι παρά πάνω προς χάρη του αδελφού 

μας). Αυτό είναι ασήμαντο τίμημα (για 

τους Αιγυπτίους)". 

66. Είπε (ο Ιακώο): "ΔΕν θα τον στείλω 
μαζί σας, αν δεν μου δώστε την υπόσχεση 

- στ' όνομα του ΑΛΛ ΑΧ - ότι θα μου 

τον φέρετε πίσω, εκτός αν εμποδιστείτε 

(από ανώτερη οία)". Κι όταν του έδωσαν 

την υπόσχεσή τους, είπε: "Μάρτυρας ο 

ΑΛΛΑΧ πάνω σ' όλα όσα λέμε και 

Φύλακας (σ' αυτά)!" 

67. Και είπε: "Ω! Παιδιά μου! Να μη 
μπείτε όλοι (σας) από μια πόρτα, αλλά 

να μπείτε από διαφορετικές πόρτες (να 

μην τους ματιάσει κανείς). Το λέγω αυτό 

αν και είμαι οέοαιος ότι δεν μπορώ (με 

τη συμοουλή μου) να σας ωφελήσω σε 

κάτι, χωρίς (την έγκριση) του ΑΛΛΑΧ,

γιατί η εξουσία ανήκει στον ΑΛΛΑΧ, -
σ' Αυτόν έχω εναποθέσει την εμπιστοσύνη 

μου, και σ' Αυτόν να εναποθέτουν την 

εμπιστοσύνη τους, (όλοι) όσοι επιθυμούν 

να εμπιστευθούν". 

68. Κι όταν μπήκαν με τον τρόπο ,::::::Λb:.ι;~_;i~.)~~i);_-:;~_; 
που τους είχε διατάξει ο πατέρας τους -
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δεν τους ωφέλησε σε τίποτε (η συμοουλή 

του) απέναντι στα όσα είχε σχεδιάσει ο 

ΑΛΛΑΧ - γιατί δεν ήταν παρά 

ικανοποίηση μιας ψυχικής του ανάγκης. 

Γιατί ο Ιακώο είχε -απ' όσα του διδάξαμε

μεγάλη γνώση (και πείρα), κι όμως οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. 

69. Κι όταν ήρθαν μπροστά στον 

Ιωσήφ, πήρε τον αδελφό του να μείνει 

μαζί του. Και (του) είπε: Εγώ που με 

ολέπεις είμαι- ο αδελφός σου, και μη 

λυπάσαι για ό,τι είχαν κάνει". 

70. Κι όταν τους παρουσίασε τις 

(κατάλληλες) γι' αυτούς προμήθειες (που 

αγόρασαν) έοαλε μια κούπα του νερού 

στο σακί του αδελφού του, κι έπειτα ένας 

κήρυκας (άρχισε)να φωνάζει δυνατά :"Ω! 

Εσείς, που είστε (μέσα) στο Καραοάνι 

-Σταθεί τε -(χωρίς αμφιοολία )είστε κλέφτες"! 

71. Είπαν στρέφοντας προς αυτούς: 
'Τι είναι αυτό που χάσατε"; 

72. Είπαν: "Χάσαμε τη κούπα του 

οασιλιά, κι όποιος την παρουσιάσει, (για 

αμοιοή) θα έχει το φορτίο μιας καμήλας, 

κι εγώ (λέει ο κήρυκας) δεσμεύομαι απ' 

αυτό το λόγο)". 

73. (τ' αδέλφια) είπαν: "Μα τον 

ΑΛΛΑΧ! Πολύ καλά γνωρίζετε ότι δεν 

ήλθαμε για να κάνουμε κακό στη γη, και 

δεν είμαστε κλέφτες' " 

74. (Οι Αιγύπτιοι) είπαν: "Και ποια 

θα είναι γι' αυτό η τιμωρία, αν 

(αποδειχτεί) ότι λέτε ψέματα"; 

Ί.~ ·:1~~~~ :1t ϊ_Jι:; 
Θ ~~L:Sι:~~.;'~ι~ 
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75. Είπαν: "Η τιμωρία γι' αυτό θα 

είναι ότι: αυτός που στο σακί του θα 

ορεθεί να κρατηθεί (σα σκλάοος). Μ' αυτό 

τον τρόπο τιμωρούμε τους κλέφτες! " 

76. Κι άρχισε (να ψάχνει) μεςτα σακιά 
τους, πριν (έλθει στο) σακί του αδελφού 

του. Επιτέλους το έογαλε απ' το σακί 

του αδελφού του. Έτσι σχεδιάσαμε για 

τον Ιωσήφ. ΔΕν μπορούσε να πάρει τον 

αδελφό του (δούλο) σύμφωνα με το νόμο 

του οασιλιά,54 εκτός αν ο ΑΛΛΑΧ (έτσι) 

το ήθελε. Ανυψώνουμε στο οαθμό (της 

σοφίας), όποιον Μας αρέσει, αλλά πάνω 

απ' όλους ένας είναι προικισμένος με 

γνώση, ο Παντογνώστης. 

77. Είπαν: "Αν έκλεψε, είχε κι έναν 

αδελφό που είχε κλέψει πριν απ' αυτόν". 

Αυτά όμως ο Ιωσήφ τα κρατούσε κλειστά 

στην καρδιά του, χωρίς να αποκαλύπτει 

σ' αυτούς τα μυστικά. Είπε (μόνο από 

μέσα του): "Βρίσκεστε σε πολύ χειρότερη 

κατάσταση" (από μας τους δύο). Κι ο 

ΑΛΛΑΧ καλά γνωρίζει εκείνα που 

υποστηρίζετε"! 

78. Είπαν: "Ω! Εσύ Αζίζ (άρχοντα), 
(Κοίτα)! έχει ένα πατέρα ηλικιωμένο (που 

θα λυπηθεί, γι' αυτόν). Γι' αυτό πάρε, 

έναν από εμάς στη θέση του. Σε ολέπουμε 

στ' αλήθεια ότι είσαι από τους 

αγαθοεργούς". 

79. Είπε: "ΑΛΛΑΧ φυλάξοι!, δεν θα 

πάρουμε <J.λλον από εκείνον που μαζί του 

ορήκαμε τα δικά μας (πράγματα). (Αν το 

κάνουμε αυτό) τότε είμαστε συνεργοί στην 

~jj~t'd.)~;~_; 
Φ;.f~<->9 
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αδικία". 

80. Κι όταν aπελπίστηκαν απ' αυτόν 
(επειδή δεν υποχωρούσε), συγκάλεσαν 

ιδιαίτερη σύσκεψη. Είπε ο πιο μεγάλος 

απ' αυτούς: "Μήπως δεν γνωρίζετε ότι ο 

πατέρας σας πήρε υπόσχεση από σας, 

στ' όνομα του ΑΛΛΑΧ, και πώς πριν 

απ' αυτό, είχατε παραλείψει το καθήκον 

σας στον Ιωσήφ; (Γι' αυτό) δεν θα φύγω 

απ' (αυτή) τη γη, μέχρις ότου μου το 

επιτρέψει ο πατέρας μου, ή με διατάξει ο 

ΑΛΛΑΧ, που είναι ο καλύτερος (κριτής) 

για να διατάζει". 

81. "Γυρίστε πίσω στον πατέρα σας 

και πέστε: Ω! Πατέρα μας! Κοίτα! ο 

γιος σου έκλεψε. Μαρτυρούμε μόνο ό,τι 

γνωρίζουμε, και δεν μπορούμε να 

προφυλάξουμε τον εαυτό μας απ' το 

αναπάντεχο!" 

82. "Ρώτησε το χωριό που ήμασταν W\JI~I:,Q~~ii;,_;~H~_; 
εκεί, και το καραοάνι που μ' αυτό 

γυρίσαμε, και (θα διαπιστώσεις) ο τι Θ 6)} ·:J Cl..J ~ 
πράγματι λέμε την αλήθεια". 

83. Είπε (ο Ιακώο): "( Όχι!) εσείς οι 
ίδιοι σχεδιάσατε μια ιστορία (αρκετά 

καλή) για τον εαυτό σας. Γι' αυτό η 

υπομονή είναι ότι (μου) πρέπει. Είθε ο 

ΑΛΛΑΧ να μου γυρίσει (πίσω) όλους 

(στο τέλος). Γιατί Εκείνος είναι ο 

Παντογνώστης ( και ) ο Πάνσοφος". 

84. Κι απομακρύνθηκε απ' αυτούς και 
είπε: "Πόσο μεγάλη είναι η λύπη μου για 

τον Ιωσήφ"' Κι (ωπρισαν τα μάτια του 

απ' τη λύπη Υ.ι ι:πεσε σε σιωπηλ1Ί 
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μελαγχολία. 

85. Είπαν: "Για όνομα του ΑΛΛΑΧ! 
Δεν θα πάψεις (ποτέ) να θυμάσαι τον 

Ιωσήφ, μέχρις ότου να φτάσεις στα τέλη 

της αρρώστιας ή να πεθάνεις!" 

86. Είπε: "Εγώ παραπονούμαι, για το 
ατύχημά μου και για τον πόνο μου, μόνο 

στον ΑΛΛΑΧ, και γνωρίζω απ' τον 

ΑΛΛΑΧ, εκείνα που εσείς δεν γνωρίζετε ... ". 

87. "Ω! Παιδιά μου' Πηγαίνετε κι 

εξετάστε για τον Ιωσ1Ίφ και τον αδελφό 

του και μην απελπίζεστε από το έλεος 

του ΑΛΛΑΧ. Στ' αλήθεια κανείς δεν 

aπελπίζεται απ' την ευψυχία του 

ΑΛΛΑΧ, παρά μόνο ο λαός των άπιστων". 

88. Κι όταν ήλθαν (πίσω) και (στον 

Ιωσήφ ), είπαν: "Ω! Εσύ Αζίζ! (Μεγάλη) 

δυστυχία έπεσε πάνω μας και πάνω στην 

οικογένειά μας. Δεν φέραμε (τώρα) παρά 

μόνο ελ(Jχιστα κεφάλαια (γι' ανταλλαγή 

εμπορεύματος). Γέμιοέ μας - λοιπόν 

κανονικά (τα σακιά), και κάνε το (σε 

παρακαλούμε) σαν ελεημοσύνη σε μας. Ο 

ΑΛΛΑΧ αμείοει τους φιλάνθρωπους:' 

89. Είπε: "Μήπως γνωρίζετε πώς 

συμπεριφερθήκατε με τον Ιωσήφ και με 

τον αδελφό του, όταν (ακόμη) είσαστε 

αμαρτωλοί;" 

90. Είπαν: "Μήπως είσαι ο Ιωσήφ;" 

Είπε: "Εγώ είμαι ο Ιωσήφ κι αυτός (εδώ) 

είνω ο αδελφός μου. Ο ΑΛΛΑΧ -
πρc'ιγματι - ήταν για μας (όλους) 

ευεργέτης. (Γιατί ευτυχεί όποιος είναι 

.,~.-:,, i'/.--:~iμ:r--~ 
~.., ........... Υ.~ ~'J-:-A~ ~ 
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ενάρετος κι υπομένει καρτερικά. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ ποτέ δεν κάνει να χαθεί ο μισθός 

εκείνων που κάνουν το καλό. 

91. Είπαν: "Μα τον ΑΛΛΑΧ! 

Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ σε προτίμησε (από 

εμάς) και σ' ανύψωσε πάνω μας, ενώ 

εμείς ήμασταν αμαρτωλοί!" 

92. Είπε: "Γι' αυτή τη μέρα δεν υπάρχει 
κατηγορία πάνω σας. Ο ΑΛΛΑΧ θα σας 

συγχωρήσει. Και είναι ο πιο Ευσπλαχνικός 

απ' όσους ευσπλαχνίζονται!" 

93. "Πηγαίνετε μ' αυτό το πουκάμισό 
μου και ρίξτε το στο πρόσωπο του πατέρα 

μου. (τότε) θα ξαναορεί το φως του. Κι 

έπειτα ελάτε (εδώ) σε μένα όλοι σας, μαζί 

με τις οικογένειές σας". 

94. Κι όταν το καραΟάνι άφησε (την 
Αίγυπτο), είπε ο πατέρας τους: 

"Οσφραίνομαι την παρουσία του Ιωσήφ, 

και μη νομίζετε ότι έχω ξεμωραθεί". 

95. Είπαν: "Μα τον ΑΛΛΑΧ ορίσκεσαι 
στην παλιά σου πλάνη! 

96. "Όταν όμως ήρθε ο κομιστής της 
χαρμόσυνης και έριξε (το πουκάμισο) 

πάνω στο πρόσωπό του, κι αμέσως ορήκε 

το φως του, είπε: "Μήπως δεν σας το 

έλεγα, ότι γνωρίζω απ' τον ΑΛΛΑΧ, 

εκείνο που εσείς δεν γνωρίζετε;" 

97. Είπαν: "Ω' Πάτερα μας! 

Παρακάλεσε για μας να συγχωρηθούν οι 

αμαρτίες μας, γιατί στ' αλήθεια είχαμε 

-::;..... ....... ,. .... ,., J. / ... ~ J. ., ..... -,.... ~-............ 

....;_;\!<~J~di~\;.~.)\.:J; 
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σφάλλει". 

98. Είπε: "Θα παρακαλέσω τον Κύριό 

μου να σας συγχωρήσει γιατί - στ' αλήθεια 

- είναι ο Μακρόθυμος(και)οΠολυεπιεικής". 

99. Κι όταν (πια) μπήκαν (όπου 

ορισκόταν) αυτός πρόσφερε κατοικία 

στους γεννήτορές του (να μείνουν) μα'ζί 

του, και είπε: "Εισέλθετε στην Αίγυπτο 

(κι όλοι σας θα είστε) σε ασφάλεια αν ο 

ΑΛΛΑΧ το θέλει" 

100. Κι ανύψωσε τους γεννήτορές του 
υψηλά πάνω στο θρόνο (της 

αξιοπρέπειας), κι γονάτισαν τότε (όλοι 

κάτω: ταπεινά, μπροστά του. Και είπε: 

"Ω! Πατέρα μου! Αυτή είναι η εκπλήρωση 

στο παλιό μου όραμα. Ο Κύριός μου το 

έχει κάνει αληθινό. Με ευεργέτησε, όταν 

με έογαζε από τη φυλακή, και σας έφερε 

(όλους εδώ) από την έρημο, (ακόμη) και 

μετά τη διχόνοια που ο Σατανάς έσπειρε 

μεταξύ μου και μεταξύ των αδελφών. 

Πραγματικά ο Κύριός μου καταλαοαίνει 

καλύτερα, όσα έχει σχεδιάσει να κάνει, 

κι Αυτός ειναι ο Παντογνώστης 

(και) ο Πάνσοφος". 

101. "Κύριέ μου! Μου έδωκες κάτι 

εξουσία και μου δίδαξες - πως να εξηγώ 
κάτι απ' τα όνειρα και από τα γεγονότα. 

Ω! Δημιουργέ των ουρανών και της γης! 

Εσύ είσαι ο Προστάτης μου σ' αυτό τον 

κόσμο και στον Μελλοντικό. Πάρε την 

ψυχή μου (πεθαίνοντας) σαν έναν 

Μουσουλμάνο (σαν έναν που έχει 

<-έ-::k~~~~~~:~~~. 
,::. ... ,,.. ,.-,...r,,,,...c .... :~ .... :,.... 
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υποταχθεί στη Θέλησή Σου )κι ένωσέ με 

μετσυς ενάρετους". 

102. (Ω! Μουχάμμεντ!): Αυτή είναι μια 
από τις ιστορίες του αόρατου (κόσμου) 

που - εμπνέοντάς σε - σου αποκαλύπτουμε. 
Δεν ήσουν μπροστά - εσύ - μαζί τους, 

όταν συνεννούνταν για το σχέδιό τους, 

με ποιο τρόπο να στήσουν παγίδα. 

103. Κι ακόμη δεν θα πιστεύουν οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους όσο κι 

αν είναι η πιο μεγάλη σου επιθυμία. 

104. Και δεν τους ζήτησες κανένα 

αντάλλαγμα γι' αυτό εδώ (το Κοράνιο) 

που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένα 

μήνυμα για (όλα) τα πλάσματα του 

κόσμου. 

105. Και πόσα άλλα Σημεία, στους 

ουρανούς και στη γη (υπάρχουν 

διεσπαρμένα) που (οι άνθρωποι) ολέπουν 

μπροστά τους; Κι όμως στρέφουν (το 

πρόσωπό τους) μακριά απ' αυτά! 

106. Οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν 
πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ, χωρίς να δώσουν 

(άλλους συνεταίρους) σ' Αυτόν ! 

107. Μήπως αισθάνονται ασφάλεια ότι 

δεν θα τους έλθει ο σκεπασμένος πέπλος 

της κατάρας του ΑΛΛΑΧ, ή ότι δεν θα 

τους φτάσει -ξαφνικά -η (μοιραία μαύρη) 

ώρα, ενώ ορίσκονται αμέριμνοι; 

.~ΧΊ;_;~~~_;·~ ;JΙ;Q\~~·~ 
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108. Πες (τους): "Αυτός είναι ο Δρόμος 
μου. (Σας) προσκαλώ στον ΑΛΛΑΧ, με 

την οεοαία γνώση εγώ και οιασδήποτε 

με ακολουθεί. Και δόξα στον ΑΛΛΑΧ! 

Και δεν είμαι απ' αυτούς που συνδέουν 

άλλους θεούς με τον ΑΛΛΑΧ! 

109. Και δεν στείλαμε πριν από σένα 
(σαν aποστόλους) άλλους, παρά μόνο 

άνδρες που τους εμπνεύσαμε, (άνδρες) 

που ζούσαν ανάμεσα στους κατοίκους των 

χωριών. Μήπως δεν ταξίδεψαν στη γη 

και δεν είδαν ποιο ήταν το τέλος εκείνων 

που έζησαν πριν απ' αυτούς; Βέοαια η 

κατοικία της Μέλλουσας Ζωής είναι 

καλύτερη για τους θεοσεοείς. Γιατί λοιπόν 

δεν λογικεύεστε; 

110. Όταν οι απόστολοι χάσουν κάθε 
ελπίδα για την επιτυχία του έργου τους 

και νομίσουν ότι οι άνθρωποι τους 

μεταχειρίζονται σαν ψεύτες, τότε, τους 

έρχεται η οοήθειά Μας και σώζουμε όσους 
θέλουμε. Ποτέ όμως δεν θα παραμεριστεί 

η Τιμωρία Μας γι' αυτούς που είναι 

ένοχοι. 

111. Υπάρχουν διδάγματα- στις 

ιστορίες τους (των αποστόλων)- για όσους 

είναι προικισμένοι με κατανόηση. Το 

Κοράνιο δεν είναι (παραμύθια) ιστορίες 

που επινοήθηκαν, αλλά επιοεοαίωση για 

όσα έγιναν πριν απ' αυτό, κι αναλυτική 

εξήγηση για το κάθε τι, κι ένας Οδηγός 

και μια Ευλογία για το λαό (που οι 

άνθρωποί του) πιστεύουν. 

J-Η.~~ΙJιϊ;~~.~~j; 
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(13) Σούρα ελ-Ρά 'αντ 
(Η Βροντή) 

Στο όvομα του ΑΛ.ΛΑΧ 

του Π αvτελεήμοvα, του Π ο λ υεύσπλαχvου 

1. Α. Λ. Μ. Ρ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ, 

Ρα)* Αυτά είναι τα εδάφια (Αγιάτ) του 

Βιολίου, και που σου έχει σταλεί απ' τον 

Κύριό σου, είναι η Αλήθεια. Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους δεν 

πιστεύουν. 

2. Ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που ύψωσε 
τους ουρανούς με αθέατες κολώνες, κι 

έπειτα εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της 

Εξουσίας), χ.ι υπόταξε τον ήλιο και το 

φεγγάρι (στο Νόμο Του)! Το καθένα απ' 

αυτά τρέχει (στην τροχιά του) για ένα 

τέρμα προκαθορισμένο. Ρυθμίζει όλες τις 

υποθέσεις, εξηγεί αναλυτικά τα Σημεία, 

μήπως θα πιστέψετε εντελώς ότι θα 

συναντήσετε τον Κύριό σας. 

3. Κι Εκείνος είναι που άπλωσε τη 

γη, κι έκανε σ' αυτή τα οουνά (να 

στέκονται στερεά) και τα ποτάμια κι από 

κάθε είδος καρπού έκανε ζευγάρια . 

Σχεδίασε τη Νύχτα σαν πέπλο πάνω στην 

Ημέρα. Βέοαια σ' αυτά (όλα) υπάρχουν 

Σημεία για τους ανθρώπους που 

σκέπτονται. 

4. Και στη γη υπαρχουν περιοχές, 

γειτονικές, χ.αι κήποι από αμπέλια, κι 

εκτάσεις από σπαρμένο σιτάρι, κα ι 

χουρμαδιές, - που φυτρώνουν από μια 

κοινή ρίζα, είτε αλλιώς. Ποτίζονται με το 

* 6) .. Σημ. Ι 
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ίδιο νερό, χι εν τούτοις χ(,ινουμε μερικά 

απ' αυτά να είναι πιο εξαίρετα στο 

φαγητό από άλλα. Σ' αυτά όλα υπάρχουν 

- οέοαια - σημεία για τους ανθρώπους 

που χαταλαοαίνουν. 

5. Και αν aπορείς για το ότι δεν 

πιστεύουν στην Ανάσταση τότε η απορία 

σου θα είναι μεγαλύτερη για τα λόγια 

τους: "Όταν θα γίνουμε (πραγματικά) 

χώμα, τότε θα ορεθούμε σε ανανεωμένη 

δημιουργία!". Αυτοί είναι εκείνοι που 

αρνήθηκαν τον Κύριό τους. Αυτοί είναι 

που γύρω απ' το λαιμό τους θα δεθεί 

ζυγός (δουλείας). Κι αυτοί θα είναι οι 

Σύντροφοι της Φωτιάς, που για πάντα 

θα μένουν. 

6. Και σου ζητούν να επιταχύνεις την 
τιμωρία πριν γίνει η απαλλαγή (απ' αυτή). 

Κι εν τούτοις (πολλά) όμοια παραδείγματα 

τιμωρίας έχουν περάσει μπροστά τους. 

Κι όμως ο Κύριός σου συγχωρεί τους 

ανθρώπους για τις αδικίες τους, (ενώ) 

ταυτόχρονα ε~αι και αυστηρός στην 

τιμωρία Του. 

7. Και λένε οι Άπιστοι: ''Γιατί κανένα 
Σημείο δεν του έχει σταλεί από τον Κύριό 

του"; Κι εν τούτοις εσύ είσαι - πραγματικά 
- (μόνο) ένα ς προειδοποι η τής, και για 

κάθε λαό υπ(,ιρχει ένας καθοδηγητής. 

8. Ο ΑΛΛ ΑΧ γνωρίζει τι σηκώνει (η 
μήτρα) χάθι: θηλυχού, οτιδήποτε οι μήτρες, 

μειώνουν κι αυξάνουν, σ' Αυτόν ειναι 

υπολογισμένο το κάτι μ' ακρίοεια. 

{'~.~?:./ ,, • ; "/ // • / •' 
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Είναι ο Μεγάλος, ο Ύψιστος. 

10. (Γι' Αυτόν) το ίδιο είναι αν κανένας 
από σας κρύοει τα λόγια του, ή τα 

αποκαλύπτει, ή κρύοεται - μυστικά - τη 

νύχτα, ή περπατά - φανερά - την ημέρα. 

11. Για κάθε άνθρωπο, υπάρχουν 

διαδοχικά από μπροστά κι από πίσω του 

(άγγελοι) που - κατά διαταγή του 

ΑΛΛΑΧ - τον προφυλάσσουν. Ο ΑΛΛΑΧ 
- οέοαια - ποτέ δεν θ' αλλάξει την 

κατάσταση ενός λαού, αν αυτοί οι ίδιοι 

δεν αλλάζουν ό,τι είναι μέσα στις ψυχές 

τους. Αν όμως (άπαξ) και θελήσει ο 

ΑΛΛΑΧ την τιμωρία ενός λαού, κανείς 

δεν μπορεί να Τον εμποδίσει, κι ούτε θα 

ορεθεί προστάτης άλλος εκτός απ' Αυτόν. 

12. Είναι Εκείνος που σας δείχνει την 
αστραπή για να εμπνεύσει φόοο και 

ελπίδα, και ανεοάζει (οαριά) φορτωμένα 

με (γόνιμη) οροχή σύννεφα. 

13. Και η οροντή ακόμη επαινεί τη 
Δόξα Του, το ίδιο δε κάνουν και οι 

άγγελοι με σεοασμό (και φόΟο). Και 

στέλνει τους κεραυνούς με τους οποίους 

κτυπά όποιον θέλει ... , ενώ αυτοί (τολμούν) 
κι αμφισοητούν για τον ΑΛΛΑΧ, που 

είναι λίαν αυστηρός στην τιμωρία Του. 

14. Σ' Αυτόν (μόνο) πρέπει να 

απευθύνεται η αληθινή προσευχή. 

Ματαιοπονούν, εκείνοι που επικαλούνται 

(άλλες θεότητες) αντί Αυτού (και 

μοιάζουν) σαν κι αυτόν που απλώνει τα 

χέρια του προς το νερό ζητώντας το νερό 

να φτάσει στο στόμα του, κι όμως το 
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νερό δεν το κάνει. Έτσι οι προσευχές 

των Άπιστων δεν είναι ειμή περιπλάνηση. 

15. Στον ΑΛΛΑΧ υποτ(Jσσεται 

οποιοσδήποτε υπάρχει στους ουρανούς και 

στη γη, εκούσια ή ακούσια. Κι οι σκιές 

τους ακόμη (το ίδιο κάνουν) το πρωί και 

το οράδυ. 

16. Πες: "Ποιος είναι ο Κύριος (κι 

Εξουσιαστής) των ουρανών και της γης"; 

Πες: "Είναι ο ΑΛΛΑΧ". Πες: "Πώς λοιπόν 

παίρνετε (για λατρεία) άλλους προστάτες 

αντί του ΑΛΛΑΧ, που δεν μπορούν, ούτε 

να ωφελούν ούτε να ολάπτουν τον εαυτό 

τους;" Πες: "Μήπως ο τυφλός είναι το 

ίδιο μ' εκείνον που ολέπει; 1l τα οάθη 
του σκότους το ίδιο με το Φως"; Ή 

(μήπως) όρισαν για τον ΑΛΛΑΧ, 

συνέταιρους; Μήπως αυτοί δημιούργησαν 

κάτι τι ώστε η δημιουργία τους να 

φαίνεται όμοια με την δημιουργία Του; 

Εκείνος έχει δημιουργήσει ώστε η 

δημιουργία να φαίνεται σ' αυτούς όμοια. 

Πες: "Ό ΑΛΛΑΧ είναι ο Δημιουργός του 

παντός. Αυτός είναι ο Μοναδικός ο 

Υπέρτατος ( και ) Ακαταμάχητος". 

17. Έστειλε απ' τον ουρανό νερό, και 
στις διώρυγες κυλούν ρεύματα όσα είχε 

ρυθμίσει κι οι χείμαρροι παρέσυραν τον 

αφρό που επιπλέει. Τέτοιος όμοιος αφρός 

υπάρχει ακόμα και στα μέταλλα που 

λιώνουν πάνω στη φωτιci χαι το σχήμα 

τους αλλάζει με τη ζέστη της για να 

γίνουν κοσμήματα ή εργαλεία. Μ' αυτό 

τον τρόπο ο ΑΛΛΑΧ παραοάλλει την 

Αλήθεια με την Ματαιοδοξία. Όσο αφορά 

στον αφρό, αυτός εξαφανίζεται σαν το 

,. .. ...--:;: ....... ,; .,J.ι ..... , ~ -.: .. ,,. ,~,., ,., .J. 
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άχρηστο πράμα που πετιέται, ενώ το 

ωφέλιμο στους ανθρώπους παραμένει στη 

γη. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ αναπτύσσει τις 

παραοολές. 

18. Σ' εκείνους που ανταποκρίνονται 
στον Κύριό τους, ανήκει η (εξαίρετη) 

ανταμοιοή. Εκείνοι όμως που δεν 

ανταποκρίνονται- ακόμα κι αν είχαν όλα 

όσα ορίσκονται πάνω στη γη και διπλάσια 

απ' αυτά- (μάταια), θα τα πρόσφεραν 

για λύτρωση. Γι' αυτούς είναι aπαίσιος ο 

λογαριασμός. Η κατοικία τους είναι η 

Κόλαση. Τι άθλιο στρώμα! 

19. Μήπως αυτός που γνωρίζει ότι 

εκείνο που σου έχει σταλεί απ' τον Κύριό 

σου είναι η Αλήθεια, σαν κι εκείνον που 

είναι τυφλός (που δεν γνωρίζει); Μόνον 

όσοι έχουν φρόνηση, θα πάρουν 

προειδοποίηση. 

20. Όσοι εκπληρώνουν (τις 

υποχρεώσεις τους) στη Συνθήκη με τον 

ΑΛΛΑΧ, και δεν αθετούν το λόγο της 

υπόσχεσής τους. 

21. Όσοι ενώνουν μαζί, εκείνο που 

έχει διατάξει ο ΑΛΛΑΧ να είναι ενωμένο, 

κι εκδηλώνουν το σεοασμό στο Κύριό 

τους, και φοοούνται τη συνέπεια του 

λογαριασμού (που θα αποδώσουν). 

22. Κι όσοι υπομένουν καρτερικά 

αναζητώντας την ικανοποίηση του Κυρίου 

τους, και διατηρούν τακτικά τις 

προσευχές, κι εξοδεύουν - μυστικά και 

φανερά - από εκείνα που τους έχουμε 

χορηγήσει και αντιμετωπίζουν το κακό 

.:;3'~14~~~~J)t1_i:!;.Ι• 
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με το καλό. Αυτοί έχουν την καλή 

ανταμοιοή της ζωής σ' αυτόν τον κόσμο. 

23. Κήπους παντοτινής ευδαιμονίας, 
θα εισέλθουν αυτοί και όσοι ήσαν ενάρετοι 

από τους πατέρες, τις συζύγους και τους 

aπογόνους τους. Και οι άγγελοι θα 

μπαίνουν σ' αυτούς από κάθε πόρτα (με 

το χαιρετισμό): 

24. "Ειρήνη Υμίν, γιατί υπομένατε 

καρτερικά. Τι ωραία που είναι η 

ανταμοιοή της περασμένης ζωής σας!". 

25. Εκείνοι όμως που έχουν διακόψει 
τη Συμφωνία με τον ΑΛΛΑΧ, - αφού 

πριν είχαν δώσει την υπόσχεσή τους που 

την είχαν κυρώσει και κόοουν εκείνα που 

ο ΑΛΛΑΧ έχει διατάξει να είναι ενωμένα, 

κι έσπειραν στη γη το κακό - αυτοί έχουν 

(για αμοιοή) τη Κατάρα, και τη κακή 

ανταμοιοή. 

26. Ο ΑΛΛΑΧ παρέχει πολλά ή λίγα 
τα αγαθά με ακρίοεια για τη Συντήρηση 

σε όποιον θέλει. Και χάρηκαν με τα αγαθά 

της ζωής αυτού του κόσμου. Κι όμως η 

χαρά απ' τα κοσμικά αγαθά είναι 

ασήμαντα μπροστά στη Μέλλουσα Ζωή, 

γιατί είναι μικρή (πρόσκαιρη) άνεση. 

27. Οι δε Άπιστοι λένε: "Μα δεν έχει 
σταλεί σ' αυτόν κανένα Σημείο απ' τον 

Κύριό του"; Πες: 'Ό ΑΛΛΑΧ- πράγματι 

- αφήνει στην πλάνη, αυτούς που θέλει 

και καθοδηγεί όσους επιστρέφουν σ' Αυτόν 

μετανοιωμενοι. 

28. (Ενώ) όσοι πιστεύουν, οι καρδιές 
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τους καθησυχάζουν με την επίκληση (του 

ονόματος), του ΑΛΛ ΑΧ. Ν α ι- χωρίς 

αμφιοολία - (μόνο) στην ανάμνηση του 

ΑΛΛΑΧ οι καρδιές καθησυχάζουν. 

29. "Αυτοί που πίστεψαν κι έπραξαν 
το καλό θα έχουν (κάθε) ευδαιμονία ένα 

όμορφο τόπο (τελικής) επιστροφής". 

30. Έτσι σε έχουμε στείλει σ' ένα 

Έθνος - που πριν απ' αυτό (με πολύ 

καιρό) έχουν (άλλα) έθνη (περάσει) και 

πέθαναν, - (με σκοπό) - να απαγγείλεις 

σ' αυτούς, (ότι σ' έχουμε στείλει) 

εμπνέοντάς σε, κι όμως αυτοί αρνήθηκαν 

τον ελ _ Ραχμάν (τον Ελεήμονα), πες: 

"Αυτός είναι ο Κύριός μου! Δεν υπάρχει 

άλλος θεός παρά μόνο Αυτός! Σ' Αυτόν 

εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου, και σ' 

Αυτόν επιστρέφω"! 

31. Αν υπήρχε κανένα οιολίο, που μ' 
αυτό να μετακινούντο τα οουνά, ή να 

κόοονταν η γη στη μέση, ή μ' αυτό να 

μιλούσαν οι πεθαμένοι, (αυτό θα ήταν το 

μοναδικό Κοράνιο)! κι όμως το (γενικό) 

Πρόσταγμα για όλα ανήκει μόνο στον 

ΑΛΛΑΧ! Μήπως οι Πιστοί δεν γνωρίζουν 

ότι ο ΑΛΛΑΧ θα μπορούσε - αν το ήθελε
να καθοδηγήσει όλους τους ανθρώπους 

(στον Ίσιο δρόμο); Κι όμως οι Άπιστοι 

δεν παύουν να κυριεύονται από 

καταστροφή (συμφορά) για τα (πονηρά) 

τους έργα, ή (η συμφορά) να πλησιάζει, 

απειλητικά, τα σπίτια τους, μέχρις ότου 

εκπληρωθεί η υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ. 

Γιατί, στ' αλήθεια, ο ΑΛΛΑΧ δεν αθετεί 

την υπόσχεσή Του. 
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32. Άλλοι απόστολοι- πριν από σένα 

- έχουν εμπαιχθεί. Παραχώρησα όμως 

προθεσμία στους άπιστους και τελικά τους 

τιμώρησα. Πόσο (τρομερή) ήταν η τιμωρία 

Μου! 

33. Είναι - λοιπόν - Αυτός, που στέκει 

πάνω από κάθε ψυχή (και γνωρίζει) όλα 

όσα κερδίζει (απ' τα έργα της), όμοιος 

με θεούς, ανίκανους να κάνουν τίποτε; 

Κι ακόμη απέδωσαν συνεταίρους στον 

ΑΛΛΑΧ! Πες:" Ονομάσετέ τους! Μήπως 

(νομίζετε) ότι (μπορείτε) να ενημερώστε 

τον ΑΛΛΑΧ για κάτι που αγνοεί (ό,τι 

γίνεται) στη γη, ή μήπως λέτε κάτι που 

δεν πιστεύετε; (δηλ. μια επίδειξη λέξεων); 

Όχι! οι αποφάσεις των Άπιστων φαίνονται 

να έχουν στολιστεί ευχάριστα, με 

πανουργία. Αναχαιτίστηκαν απ' το σωστό 

Δρόμο. Και σ' αυτούς που ο ΑΛΛΑΧ 

άφησε στην πλάνη, κανείς δεν μπορεί να 

καθοδηγήσει. 

34. Θα έχουν οάσανα στη ζωή αυτού 
του κόσμου, αλλά σκληρότερα όμως- είναι 

τα οασανιστήρια στη Μέλλουσα Ζωή, και 

κανένα δεν θα έχουν υπερασπιστή 

απέναντι στον ΑΛΛΑΧ. 

35. Ν α πως μοιάζει ο Παράδεισος, 

που τον έχουν υποσχεθεί στους ενάρετους! 

Ρέουν- από κάτω του - ποτάμια, 

ανεξάντλητη είναι η ευκαρπία του κι 

(απέραντοι) οι σκιεροί (τόποι). Τέτοια 

είναι η ανταμοιοή των Ενάρετων, ενώ το 

Τέλος των Άπιστων είναι η Φωτιά. 

36. Σ' αυτούς που έχουμε δώσει το 

Βιολίο, χαίρονται για όσα σου έχουν 
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σταλεί (δηλ. το Κοράνιο). Αλλά υπάρχουν 

ανάμεσά τους εκείνοι που απορρίπτουν 

ένα μέρος του. Πες: "Έχω εντολή να 

λατρεύω τον ΑΛΛΑΧ και να μην παίρνω 

άλλους συνεταίρους μ' Αυτόν. Σ' Αυτόν 

καλώ (τους ανθρώπους για να Τον 

λατρεύουν) και σ' Αυτόν επιστρέφω". 

37. Έτσι σου στείλαμε (το Κοράνιο) 
αραοιστί, αυθεντία στις αποφάσεις. Κι αν 

ακολουθήσεις τις (μάταιες) επιθυμίες τους, 

μετά που ένα μέρος απ' τη γνώση σου 

έχει φθάσει τότε δεν θα ορεις ούτε 

προστάτη, ούτε υπερασπιστή απέναντι 

στον ΑΛΛΑΧ. 

38. Έχουμε στείλει (κι άλλους) 

aποστόλους πριν από σένα, και τους 

έχουμε κάνει να έχουν συζύγους κι 

aπογόνους. Ποτέ όμως ένας απόστολος 

δεν ήταν ικανός να έλθει μ' ένα Σημείο 

χωρίς να το εγκρίνει (ή να το διατάξει) ο 

ΑΛΛΑΧ! Για κάθε περίοδο υπάρχει ένα 

Βιολίο (που περιέχει τους θε"ίκούς νόμους). 

39. Ο ΑΛΛΑΧ εξαφανίζει ή 

επικυρώνει κάθε τι που θέλει. Σ' Αυτόν 

υπάρχει η Μητέρα του Βιολίου (δηλ. η 

αιώνια γνώση). 

40. Είτε σου δείξουμε (εν τω μεταξύ) 
ένα μέρος από όσα έχουμε υποσχεθεί σ' 

αυτούς, είτε πάρουμε κοντά Μας την ψυχή 

σου (προτού συμπληρωθούν όλα), η 

αποστολή σου είναι να κάνεις να φθάσει 

(το Μήνυμα) σ' αυτούς. Εμείς δε, θα τους 

καταδικάσουμε. 

~;jp~~.;~)J::~::.J~ 
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ότι Εμείς εκτελούμε την απειλή Μας; (που 

είναι να τους νικήσουμε και να αυξήσουμε 

την γη των Μουσουλμάνων); (Όταν) ο 

ΑΛΛΑΧ δικάζει, κανείς δεν μπορεί να 

αλλάξει τις αποφάσεις Του. Και γρήγορος 

είναι ο ΑΛΛΑΧ στη καταδίκη. 

42. Κι εκείνοι που έζησαν πριν απ' 

αυτούς μηχανεύονταν απάτες (οι 

ειδωλολάτρες). Αλλά ο ΑΛΛΑΧ είναι ο 

Κύριος - σχεδιαστής για όλα τα πράγματα. 

Γνωρίζει τι κερδίζει απ' τα έργα της κάθε 

ψυχή, πολύ δε σύντομα θα μάθουν οι 

άπιοτοι ποιος στο τέλος θα έχει την καλή 

ανταμοιοή. 

43. Οι άπιοτοι λένε: "Δεν είσαι 

απόστολος". Πες: "Αρκεί ο ΑΛΛΑΧ σαν 

μάρτυρας ανάμεσα σε μένα και σε σας 

και ο' όσους έχουν γνώση του Βιολίου 

(Π. και Κ. Διαθήκη )". 

(14) Σούρα Ιμπραχήμ 
(0- Προφήτης - Αοραάμ) 

Στο όνομα του AJ\J\AX 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Ρ. (Έλιφ, Λάμμ, Ρα)*. Ένα 

οιολίο (το Κοράνιο) που σου το έχουμε 

αποκαλύψει, για να μπορέσεις να ογάλεις 

τους ανθρώπους απ' το οαθύ σκοτάδι, 

στο φως- με την άδεια του Κυρίου τους -
στο Δρόμο του Μεγαλοδύναμου του 

Υπερένδοξου,-

2. ΑΛΛΑΧ, στον οποίο ανήκουν όλα 
όσα ορίοκονται στους ουρανούς και στη 

* 6λ. Σημ. 1 
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γη. Κι αλίμονο στους άπιστους για σκληρ(t 

οάσανα (που τους περιμένουν)! 

3. Εκείνοι που αγαπούν τη ζωή του 

κόσμου περισσότερο απ' τη Μελλοντική, 

που εμποδίζουν (τους ανθρώπους) απ' το 

Δρόμο του ΑΛΛΑΧ, επιδιώκοντας να τον 

κάνουν λοξό. Αυτοί ορίσκονται σε πολύ 

μακρινή πλάνη. 

4. Και κανένα απόστολο δεν έχουμε 
στείλει που να μην μιλά τη γλώσσα της 

γενιι1ς του. Ώστε (να τους διδιχξει) 

φανερώνοντας (την αλήθεια) σ' αυτούς. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη όποιον 

θέλει. Κι Αυτός είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

5. Και έχουμε στείλει - επίσης- τον 

Μωυσή με τα Σημεία μας, (διατάζοντας): 

"ογάλε το λαό σου απ' το οαθύ σκοτάδι 

στο φως, και υπενθύμισε τους να 

(θυμούνται) τις Ημέρες του ΑΛΛΑΧ (δηλ. 

τα θεία γεγονότα)". Σ' αυτά - οέοαιυ -
υπάρχουν Θε'ίκά Σημεία γω καθένα που 

καρτερικι:ι υπομένει, χω γενναιόδωρα 

ευγνωμονεί. 

6. (Ω ! Μουχάμμεντ! Να αναφέρεις), 
όταν ο Μωυσής είπε στο λαό του: 

"Θυμηθείτε τη χάρη του ΑΛΛΑΧ σε σας, 

όταν σας λύτρωσε, απ' την οικογένεια 

του Φαραώ, που σας πίεζε με σκληρή 

εργασία και διiσανα. σφάζοντας τα παιδιά 

σας κι αφ1iνοντας ζωντανές τις γυναίκες 

σας (ως υπηρέτριες)' Σ' αι:τci υπήρχε μω 

μεγι{λη δοκιμασία απ' τον Κύριό ους". 

7. Και (θυμηθείτε) όταν ο Κύριός σας 

τ--:i. --;lc / ~ (j---::;:t ~ --:.-;/ 
/'-~>~Υ '..1'""--"'--' 
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σας δήλωσε: "Αν είστε ευγνώμονες, θ' 

αυξήσω περισσότερη (χάρη) σε σας. Αν 

όμως είστε άπιστοι, (τότε) - στ' αλήθεια 

η τιμωρία μου είναι οαριιi'Ό 

8. Κι ο Μωυσής είπε: "Αν δείξετε 

απιστία, παρανομία κι ιχρνηση πίστης 

εσείς και όλοι πcχνω στη γη (θα χαθείτε), 

εν τούτοις ο ΑΛΛΑΧ δεν έχει ανάγκη 

από κανένα, και άξιος είναι για κάθε 

Δόξα". 

9. Μήπως δεν σας έφτασε η ιστορία 
εκείνων που (έζησαν) πριν από σας; Η 

γενιr1 του Νώε, και του Αντ, και του 

Θεμούντ, χι εκείνων που (tiλθαν) έπειτα 

απ' αυτούς; Κανείς δεν τους γνωρίζει παρά 

μόνο ο ΑΛΛΑΧ. Σ' αυτούς ήλθαν 

Απόστολοι με ολοφι'ινερα (Θε"ίχά Σημεία), 

έοαλαν όμως τα χέρια τους με αγανάχτηση 

στα στόματά τους, και είπυν; "Αρνούμεθα 

(την αποστολή) για την οποία είχε σταλεί, 

και αμφιοάλλουμε πολύ για (το 

θρtiσκευμα) που σ' αυτό μας προσκαλείτε". 

10. Οι απόστολοί τους είπαν: "ΜtΊπως 
υπc'ιρχει αμφιοολία όσον αφορά στον 

ΑΛΛΑΧ, το Δημιουργό των ουρανών και 

της γης; Εκείνος είναι που σας προσκαλεί 

για να σας συγχωρήσει από τις αμαρτίες 

σας και να αναοάλει την τιμωρία σας 

για ορισμένο χρόνο'" Είπαν: "Κι όμως εσείς 

είστε μόνο άνθρωποι τίποτε περισσότερο 

από εμάς (χυι) ζητc'ιτε να μας 

απομακρύνετε απ' τις (θεότητες) που 

πατέρες μας λάτρευαν. Φέρτε μας τόπ 

χc'ιποιο φανερό τεκμήριο". 

11. Οι απόστολοί τους (τότε), ειπαν 
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σ' αυτούς: "Αλήθεια, είμαστε ανθρώπινα 

όντα σαν κι εσάς, κι όμως ο ΑΛΛΑΧ 

παραχωρεί τη χάρη (μήνυμα) Του ο' 

όποιον θέλει από όσους δούλους Του. Και 

δεν είχαμε να σας φέρουμε κανένα 

τεκμήριο εκτός αν ο ΑΛΛΑΧ θέλει. Στον 

ΑΛΛΑΧ ας υποστηρίζονται οι πιστοί. 

12. Και γιατί να μην υποστηριχθούμε 
στον ΑΛΛΑΧ εφ' όσον μας έχει 

καθοδηγήσει στο σωστό Δρόμο; Θα 

υπομένουμε καρτερικά κάθε πόνο που 

μπορεί να μας προξενήσετε. Και στον 

ΑΛΛΑΧ ας υποστηρίζονται (πάντοτε) 

εκείνοι που πιστεύουν ο' Αυτόν. 

13. Και είπαν οι άπιστοι στους 

Αποστόλους τους: "Ν α είστε οέοαιοι ότι 

θα σας εκδιώξουμε απ' τη γη μας αν δεν 

επιστρέψετε στη θρησκεία μας". Ο Κύριός 

τους όμως τους είχε εμπνεύσει (αυτό το 

Μήνυμα): "Θα καταστρέψουμε τους 

άδικους!" 

14. "Και στ' αλήθεια θα κάνουμε ιi.JΟτε 
να κατοικήσετε τη γη μετά απ' αυτούς. 

Κι αυτό σαν φόοο για την Τιμωρία που 

έχει απαγγελθεί': 

15. Την νίκη ζήτησαν απ' τον ΑΛΛΑΧ 
και ματαιώθηκε κάθε ισχυρός (παραοάτης 

τύραννος) πεισματcχρης. 

16. Τον περιμένει η Κc'>λαση χω το 

ποτό του οριωτό δύσοσμο νερό θα ειναι 

απο πυον. 

17. Θα το ρουφάει γουλιά-γουλιrl και 
σχεδόν δεν θα το καταπίνει εύκολα. Ο 

.Ιιιι / ... ,. ... .,, ,. ....... ~,., ... ~ .. :;.c.'t"' 
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θάνατος θα έλθει σ' αυτόν από κάθε μεριά, 

κι όμως δεν θα πεθαίνει. Κι απ ο πισω 

του ακόμη σκληρή τιμωρία. 

18. Η παραοολή εκείνων που 

αρνήθηκαν τον Κύριό τους είναι, ότι τα 

καλά έργα τους μοιάζουν σαν στάχτη που 

πάνω της ο άνεμος κινείται παράφορα 

σε μια θυελλώδη ημέρα. Καμιά αμοιοή 

δεν θα έχουν για τα έργα τους. (Η άρνηση 

του ΑΛΛΑΧ) είναι πλάνη που απέχει 

μακριά απ' την Αλήθεια. 

19. Μήπως δεν ξέρεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 
έπλασε - σωστά - τους ουρανούς και τη 

γη; Αν το ήθελε, θc;; μπορούσε να σας 
αντικαταστήσει μ' άλλους ανθρώπους. 

20. Αυτό δεν θα είναι δύσκολο για 

τον ΑΛΛΑΧ. 

21. Θα ογουν όλοι τους από τους 

τάφους μπροστά στον ΑΛΛΑΧ και οι 

ανίσχυροι θα πουν σ' αυτούς που ήταν 

αλαζονικοί: "Εμείς δεν ήμασταν παρά 

ακόλουθοί σας. Μπορείτε - λοιπόν - να 

μας προστατέψετε καθόλου απ' την Οργή 

του ΑΛΛΑΧ"; Κι αυτοί θα πουν: "Αν ο 

ΑΛΛΑΧ μας καθοδηγούσε θα σας 

καθοδηγούσαμε κι εσάς. Καμιά διαφορά 

(τώρα) δεν υπάρχει για μας, είτε 

παραφερθούμε, είτε υποστούμε (αυτά τα 

οασανιστήρια) με υπομονή. Για μας (πια) 

δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής". 

22. Κι όταν πια ληφθεί η απόφαση 

(του ΑΛΛΑΧ κατά την Ημέρα της 

Κρίσεως) κι όλα τελειώσουν, ο Σατανάς 

θα πει: ''Ο ΑΛΛΑΧ, 6έοαια σας έχει 
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υποσχεθεί την αληθινή υπόσχεση, ενώ εγώ 

σας έχω υποσχεθεί, αλλ' όμως aστόχησα 

στην υπόσχεσή μου σε σας. ΔΕν είχα καμιά 

εξουσία πάνω σας, εκτός του ότι σας 

κάλεσα κι εσείς μ' ακολουθήσατε. Τότε 

μη με κατακρίνετε. Δεν μπορώ να σας 

σώσω ούτε εσείς να με σώσετε. Αρνήθηκα 

τις από πριν πράξεις σας, όταν με 

συνεταιρίζεστε με τον ΑΛΛΑΧ. Βε6αίως, 

οι άπιστοι θα έχουν τρομερά 6άσανα. 

23. Εκείνοι όμως που πίστεψαν κι 

έκαναν αγαθοεργίες, θα γίνουν δεκτοί σε 

Κήπους, που κάτω τους τρέχουν τα 

ποτάμια όπου και θα κατοικήσουν για 

πάντα με την άδεια του Κυρίου τους. 

Εκεί ο χαιρετισμός τους θα είναι: "Ειρήνη!" 

24. Μήπως δεν ξέρεις, πώς ο ΑΛΛΑΧ 
αναπτύσσει μια παρα6ολή; ένας καλός 

Λόγος μοιάζει μ' ένα καλό δένδρο που, 

οι ρίζες του είναι σταθερά στερεωμένες 

(στη γη) και τα κλωνάρια του 

(ανα6αίνουν) προς τον ουρανό. 

25. Παρουσιάζει τους καρπούς του σε 
κάθε εποχή, Κυρίου θέλοντος. "Έτσι ο 

ΑΛΛΑΧ αναπτύσσει τις παρα6ολές στους 

ανθρώπους, για να καταλά6ουν. 

26. Κι η παρα6ολή για ένα κακό Λόγο 
είναι σαν το κακό δένδρο, που 

παρασύρεται με τις ρίζες του απ' την 

επιφάνεια της γης. Δεν έχει στερεότητα. 

27. Ο ΑΛΛΑΧ δίνει στερεότητα σ' 

εκείνους που πίστεψαν - με το σταθερό 

Λόγο (της Πίστης) στη ζωή αυτού του 

κόσμου και στη Μέλλουσα Ζωή, ενώ θα 
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αφήσει στην πλάνη τους άπιστους. Και ο 

ΑΛΛΑΧ κάνει οτιδήποτε θέλει. 

28. Μήπως δεν ολέπεις εκείνους, που 
έχουν αντικαταστήσει τη χcJρη του 

ΑΛΛΑΧ με την απιστία, κι έχουν γίνει 

η αιτία να πέσει η γενιcJ τους στο μέρος 

της Απώλειας; -

29. Στην Κόλαση, όπου θα καούν. -
Τι άθλιο μέρος όπου θα μένουν! 

30. Κι ανέοασαν (είδωλα) κάνοντάς 

τα ίσα προς τον ΑΛΛΑΧ, για να 

παραπλανήσουν (τους ανθρώπους) από 

τον σωστό Δρόμο! "Πες (Ω ! Μουχάμμεντ!): 
Ας χαίρεστε τώρα, αλλά το τέλος σας 

είναι στην Κόλαση!" 

31. Να πεις:(Ω 1 Μουχc'.ιμμεντ) στους 

δούλους μου που έχουν πιστέψει, να 

εκτελούν τις τακτικές προσευχές, να 

ξοδεύουν απ' τα αγαθά που τους έχουμε 

δώσει, είτε μυστικά, είτε φανερά, προτού, 

έλθει η Ημέρα, που σ' αυτή δεν θα υπάρχει 

μήτε αμοιοαία αγοραπωλησία, μήτε 

αλληλομεσολάοηση. 

32. Είναι ο ΑΛΛΑΧ, Εκείνος που 

δημιούργησε τους ουρανούς και την γη, 

και στέλνει (κάτω) Όροχή απ' τον ουρανό, 

κι απ' αυτή κάνει να ογουν καρποί για 

να τραφείτε. Είναι Εκείνος που έκανε τα 

καράοια να εξουσιάζονται από σας, ώστε 

να μπορούν να διασχίζουν τις θάλασσες 

με τη θέληση του ΑΛΛΑΧ. Και σας έκανε 

τα ποτάμια (επίσης) να τα δαμάσετε. 

33. Έχει δαμάσει για σας τον ήλιο 

~..tl~i;):,:&JiJ~)~1~ 
Θ~Ι;JΙ);~)i_,Lι; 
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και τη σελήνη - που συνεχίζουν (και τα 

δυο) την κανονική πορεία τους - και τη 

νύχτα, επίσης και την Ημέρα έχει δαμάσει 

για σας. 

34. Και σας έδωσε από όλα που Του 
έχετε ζητήσει. Κι αν υπολογίσετε τις χάρες 

του ΑΛΛΑΧ, ποτέ δεν θα μπορέσετε να 

τις aπαριθμήσετε. (Κι όμως) ο άνθρωπος 

έχει παραδοθεί στην αδικία και 

στην αχαριστία. 

35. (Θυμηθείτε) όταν ο Αοραάμ είπε: 
"Κύριέ μου! Κάνε αυτό το χωριό (τη 

Μέκκα), ασφαλισμένο, και φύλαξε εμένα 

και τα παιδιά μου από το να λατρεύουμε 

τα είδωλα. 

36. "Κύριέ μου! "Ε χουν ήδη 

παραπλανήσει πολλούς από τους 

ανθρώπους. Εκείνος όμως που ακολουθεί 

το (δρόμο) μου, είναι απ' τους δικούς 

μου, κι εκείνος που με παρακούει. .. , κι 

όμως Εσύ είσαι ο ΠολυΕύσπλαχνος, ο 

Πολυεπιειχής. 

37. "Κύριέ μας! ·εχω χανει μερικούς 
απ' τους aπογόνους μου να κατοικήσουν 

σε μια κοιλάδα χωρίς καλλιέργεια, στο 

Αιιαράοατο Οίκο Σου ώστε - Κύριέ μας! 

- ίσως να εκτελούν τις προσευχές και να 

κάνεις ομάδες ανθρώπων να πάνε σ' 

αυτούς με μεγάλη επιθυμία χαι να 

παψ:χεις σ' αυτούς τα χαλιΊ. αγαθ(l ώστε 
. . 

να μπορουν να ευχαριστουν. 

38."Κ ύριέ μαςΙ Πράγματι. Εσύ 

γνωρίζεις εχείνο που χρύοουμι , χι εχείνο 
που αποκαλύπτουμε. Γιατί τίποτε - από 

~ ,i .... / ,... ,..- // ~ -..). // ... _ι. / ,-.,..,... /-:: -'// 
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οτιδήποτε- δεν κρύοεται απ' τον ΑΛΛΑΧ, 

είτε στη γη, είτε στον ουρανό. 

39. "Δόξα στον ΑΛΛΑΧ που μου έχει 
δωρίσει- στα γεράματά μου - τον Ισμαήλ 

και τον Ισαάκ. Στ' αλήθεια ο Κύριός μου 

είναι Αυτός που ακούει τις Παρακλήσεις! 

40. "Κύριέ μου! Κάνε με ώστε να 

εκτελέσω τη τακτική Προσευχή καθώς 

επίσης (ύψωσε) και τους aπογόνους μου

Κύριέ μας- και δέξου την Παράκλησή 

μου. 

41. "Κύριέ μας! Σκέπασέ (μας) με τη 
Συγγνώμη Σου, εμένα και τους γεννήτορές 

μου και (όλους) τους Πιστούς κατά την 

Ημέρα της Κρίσης. 

42. (Μη νομίζεις, ω Μουχάμμεντ) ότι 
ο ΑΛΛΑΧ δεν προσέχει τις πράξεις των 

αδίκων, μόνο τους αναοάλλει για την 

Ημέρα, που τα μάτια- προσεχτικά- θα 

ατενίζουν με φρίκη,-

43. τρέχοντες (τότε) τα μάτια τους με 
το λαιμό εκτεταμένο, τα κεφάλια τους 

aνυψωμένα, τα ολέμματά τους να μη 

γυρίζουν ο' αυτούς, και τις καρδιές τους 

(να χάσκουν) άδειες ' 

44. Λοιπόν προειδοποίησε τους 

ανθρώπους για την Ημέρα, που τα οάσανα 

θα τους φθάσουν. Τόπ οι ctδικοι θα πουν: 

"Κύριέ μας! Καθυστέρησέ μας (έστω) για 

ένα κοντινό δι(ωτημα, τότε θα 

ακολουθήσουμε τη Πρόσκλησή Σου (για 

το Ισλάμ) και θα ακολουθήσουμε τους 

Αποστόλους"! "Μήπως δεν έχετε ορκιστεί 

~;~~.J~J ;.Ι\_;-~~~~~_; 
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- από πριν - ότι δεν θα ανεχθείτε να 

αλλάξετε γνώμη ;" 

45. "Και κατοικήσατε σε κατοικίες 

(ανθρώπων) που αδίκησαν τον ίδιο τον 

εαυτό τους, και ακολουθήσατε το δρόμο 

τους μολονότι, σας φανερώθηκε πώς 

συμπεριφερθήκαμε μαζί τους, και σας 

είχαμε δώσει, το παράδειγμα;". 

46. Έκαναν πολλές συνωμοσίες ενώ ο 
ΑΛΛΑΧ γνωρίζει οτιδήποτε κάνουν. Η 

πονηρία τους, όμως, έστω και ισχυρή τόσο 

που θα μπορούσε να μετακινήσει τα οουνά 

(είναι γνωστή στον ΑΛΛΑΧ). 

47. Μη νομίζεις (Μουχάμμεντ), ο 

ΑΛΛΑΧ θα αθετήσει τις υποσχέσεις Του 

προς τους Αποστόλους Του. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος και σκληρός 

στα αντίποινα. 

48. Κατά την Ημέρα που η γη θα 
αλλάξει, με (άλλη) διαφορετική γη, το 

ίδιο και οι ουρανοί, κι (οι άνθρωποι) θα 

ογουν από τους τάφους τους - μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ - τον Μοναδικό, τον 

Ακαταμάχητο. 

49. και (τότε) θα δεις τους ενόχους -
αυτή την Ημέρα - δεμένους μεταξύ τους 

με αλυσίδες. 

50. Τα φορέματά τους απο ρευστή 
πίσσα, και τα πρόσωπά τους θα 

σκεπάζονται με Φωτιά, 

51. ώστε ο ΑΛΛΑΧ να ανταποδώσει 
σε κάθε ψυχή σύμφωνα με τα όσα έχει 

1ρi;~;:q~_;,~:qo:c;r; 
Φ~Qi'~9'kω;:_; 
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κερδίσει. Πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

γρ1Ίγορος στην κρίση Του. 

52. Αυτό είναι ένα Μ1Ίνυμα για τους 
ανθρώπους. Ας προειδοποιηθούν απ' αυτό, 

κι ας μάθουν, ότι είναι (τίποτε άλλο παριi) 

Ενας Θεός (ΑΛΛΑΧ). Ας προσέξουν -
λοιπόν- οι άνθρωποι που καταλαοαίνουν. 

(15) Σούρα ελ-Χιτζρ 
(Η Βραχώδης Περιοχή) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Ρ= (Έλιφ, Λαμμ, Ρα)* Αυτά 
είναι τα Σημεία (Αγιάτ) του Βιολίου (της 

Αποκ(tλυψης) και ένα Κοράνιο 

(ανάγνωσμα) που ξεκαθαρίζει τα πάντα. 

2. Πολλές φορές εκείνοι που 

δυσπιστούν επιθυμούν να έχουν υποταχθεί 

(στη Θέληση του ΑΛΛΑΧ) στο Ισλάμ. 

3. Άφησέ τους μονάχους να τριονε 

και να χαίρονται (τα όμορφα πράγματα 

αυτής της ζω1Ίς) και να ευχαριστούν τον 

εαυτό τους. Ας τους διασκεδάζουν οι 

(ψεύτικες) ελπίδες. Πραγματικά θα μrlθουν 

την αλήθεια. 

4. Ποτέ δεν καταστρέψαμε (τους 

κατοίκους), χωριού χωρίς να έχει θεσπιστεί 

ένα τέρμα (γι' αυτούς), και δεν ι'χtι 

προκαταοολικ(1 οριστεί τούτο. 

5. Κι ούτε μπορεί ένα έθνος να 

επισπευσει το Τέρμα του, μητε να το 

* ίίλ. Σημ. 1 

' t '-}.-Ι 

i;'J~~~<~ 1»~_;~\Jl~l~ 
Θ ~\iΙi)))l);~;~~~o 
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αναοάλει. 

6. Και ειπαν: "Ω! Εσύ στον οποίον 

έχει αποκαλ υφθεί το Κοράνιο! 

Πραγματικ6 είσαι τρελός. 

7. Γιατί δεν έφερες σε μας τους 

Αγγέλους, αν ήσουν απ' αυτούς που έχουν 

την Αλήθεια;" 

8. Δεν κατεοάζουμε τους αγγέλους 

εκτός για μια δίκαιη υπόθεση. Κι αν θα 

έρχονταν (για τους άθρησκους), (αλίμονο!) 

Καμιά αναοολή δεν θα είχαν! 

9. (Χωρίς αμφιοολία) έχουμε κατεοάσει 
το Μήνυμα (Κοράνιο) και θα το 

προστατέψουμε- οέοαια- (από τη φθορά). 

10. Και πριν από σένα έχουμε στείλει 
aποστόλους σε προηγούμενους λαούς. 

11. Κι όμως ποτέ δεν ήλθε ένας φ ;:J_,:~<~i)f:Jl~;.3.;~\ι:J 
αποστολος σ αυτους χωρίς να τον 

χλευάσουν. 

12. Έτσι θα το αφήσουμε να σέρνεται 
(κρυφά) μέσα στις καρδιές των 

αμαρτωλών, χωρίς να πιστέψουν σ' αυτό. 

13. Γιατί δεν πίστεψαν σ' αυτό (το 

Κοράνιο), Έτσι ήταν οι δρόμοι των 

αρχαίων. 

14. Κι αν ακόμα aνοίγαμε διάπλατα 
σ' αυτούς μια πόρτα απ' τον ουρανό, και 

συνέχεα σκαρφάλωναν σ' αυτή, 

15. δεν θα έλεγαν, παρά μόνο: 'Τα 
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μάτια μας έχουν μεθύσει, έχουμε γοητευθεί 

από μαγεία". 

16. Εμείς είμαστε που ορίσαμε τα 

Ζώδια στους ουρανούς και τα κάναμε να 

φαίνονται όμορφα (σ' όλους) τους 

παρατηρητές, 

17. Κι (επί πλέον, ακόμα) τα 

προφυλάξαμε από κάθε καταραμένο 

σατανικό πνεύμα. 

18. Αλλcι αν κανείς ύπουλα μπορέσει 
κι ακούσει, θα καταδιωχθεί από φλογερή 

φωτια, που (φαίνεται) λαμπερή. 

19. Επεκτείναμε και τη γη (σαν 

ταπέτο), τοποθετι1Jντας πάνω της σταθερά 

κι ακίνητα Όουνά, και δημιουργήσαμε σ' 

αυτή απ' όλα τα είδη με καλοζυγισμένη 

(αναλογία). 

20. Και προμηθεύσαμε σ' αυτή τα μέσα CΚ:.~;>~j.Jp;_;_;._~~:~j:Jίh;::_; 
συντr1ρησης.- γω σας και για εκείνους 

που δεν είσπ υπεύθυνοι για τη διατροφή 

τους. 

21. Και ούτε ένα πράγμα υπάρχει που 
(η πηγ1Ί του και) το θησαυροφυλάκιό του 

να μην είναι (ανεξάντλητα) μαζί Μας, 

και που δεν το κατεο(ιζουμε (στη γη) 

παρά όσο πρέπΕι και με μέτρο που είναι 

δυνατό να εξακριοωθεί. 

22. Κυι στείλαμε ανέμους που 

ζωογονούν, και που κcΊνουν τη 6ροχή να 

πέφτπ ωτ' τον ουρανό, προμηθεύοντάς 

σας με νερcΊ ( ι"ιφθονο ), κι εν τούτοις δεν 

είστε οι φύλω:ες των αποθηκών της. 
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23. Και - στ' αλήθεια - Εμείς είμαστε 

που δίνουμε ζωή, κι επιφέρουμε το θάνατο. 

Κι Εμείς είμαστε που παραμένουμε 

Κληρονόμοι, (όταν κάθε άλλο πεθάνει). 

24. Σε Μας είναι γνωστοί όσοι 

πέρασαν πριν από σας και όσοι θα 'ρθουν 

μετά. 

25. (Βέοαια) είναι ο Κύριός σου που 
θα τους συγκεντρώσει όλους μαζί ένα 

σωρό. Γιατί είναι Πάνσοφος (και) 

Παντογνώστης. 

26. Και πλάσαμε τον άνθρωπο από 

ciργιλο στεγνό (ηχηρό) και από λάσπη 

που δίνη μορφή. 

27. Και πλcΧσαμε από πριν τη γενιά 
των πνευμciτων απ' τη φωτιά του 

αναμμένου αέρα. 

28. Και κοίτα, ότι ο Κύριός σου είπε 
στους αγγέλους: "Είμαι έτοιμος να πλάσω 

έναν ύνθρωπο από ciργιλο στεγνό (κι 

ηχηρό) κι από λάσπη που δίνει μορφή, 

29. "Κι όταν τον προσαρμόσω, και 

εμφυσήσω σ' αυτόν απ' την ψυχή Μου, 

(τότε), πέστε κ(ηω υπακούοντες σ' αυτόν". 

30. Κι έριξαν οι ciγγελοι τον εαυτό 

τους - όλοι μαζί - σ' αυτόν. 

31. Όχι όμως ο Ιμπλίς (ο Σατανc1ς), 
(που) υρνήθηκε να είναι μ' αυτούς που 

τον προσκύνησαν. 
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32. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ω! Ιμπλίς! 

Ποιος είναι ο λόγος σου, ώστε να μην 

είσαι μ' αυτούς που έριξαν τον εαυτό 

τους;-

33. Είπε (ο Ιμπλίς): "Δεν πρέπει για 

μένα να προσκυνήσω άνθρωπο, που Εσύ 

τον έπλασες από άργιλο στεγνό (κι ηχηρό) 

κι από λάσπη που μυρίζει κακό". 

34. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Έογα - τότε -
από εδώ, γιατί είσαι απορριμμένος, 

καταραμένος". 

35. "Κι η κατάρα θα είναι επciνω σου 
μέχρι την Ημέρα της Κρίσης". 

36. Είπε (ο Ιμπλίς): "Κύριέ μου! Δώσε 
μου αναοολή μέχρι την Ημέρα που (οι 

νεκροί) θα αναστηθούν". 

37. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): 'Ή αναοολή 

σου έχει παραχωρηθεί -

38. μέχρι την Ημέρα που η ώρα της 
είναι προκαθορισμένη". 

39. Είπε (ο Ιμπλίς): "Κύριέ μου! Επειδή 
με καταδίκασες να παραστρατήσω, θα 

κάνω (το άδικο) να φαίνεται όμορφο σ' 

αυτούς πάνω στη γη, κι όλους θα τους 

οάλω στην παρανομία, -

40. εκτός αυτούς που - ανάμεσά τους 
- Σε υπηρετούν ειλικρινά και αγνά (με 

τη Χάρη Σου)". 

41. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Αυτή η 

προστασία - από τη πλάνη σου - εκείνων 

~}j\~;+1 ~'} .;;;1 t, -;,~J ~ 

Θ~~J'l~ 
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που Με υπηρετούν ειλικρινά είναι η ίδια 

μέθοδος που υπόσχομαι σ' αυτούς. 

42. "Βέοαια καμιά εξουσία δεν θα έχεις 
πάνω σ' όσους Με υπηρετούν, εκτός 

(πάνω σ' όσους σ' έχουν ακολουθήσει στην 

παρανομία" 

43. Κι η Κόλαση - οέοαια - είναι η 

διαμονή που είναι ταγμένη για όλους 

αυτούς. 

44. που έχει επτα πόρτες, και που 

κάθε πόρτα απ' αυτές έχει οριστεί για 

μια (ειδική) τάξη (αμαρτωλών). 

45. Οι θεοσεοείς (θα είναι) μέσα σε 
κήπους και πηγές (με καθαρό τρεχούμενο 

νερό). 

46. (Ο χαιρετισμός τους θα είναι): 

"Εισέλθετε εδώ με Ειρήνη και (θα είστε) 

σε ασφάλεια". 

47. Θα απομακρύνουμε απ' τις καρδιές 
τους κάθε εχθροπάθεια (κρυψώνα). (Θα 

είναι) αδέλφια και (με ευχαρίστηση) θ' 

αντικρίζουν ο ένας τον άλλο πάνω σε 

(τιμημένους) θρόνους. 

48. Δεν θα τους φθάνει κανένα 

αίσθημα κόπου και (ποτέ) δεν θα ζητηθεί 

απ' αυτούς να το εγκαταλείψουν. 

49. Ανάγγειλε (ω Μουχάμμεντ) στους 
δούλους Μου (σ' όσους Με υπηρετούν), 

ότι ΕγιίJ - πραγματικrl- είμαι ο 

Πολυεπιεικής, ο Πολυεύσπλαχνος. 
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50. Και ότι η Τιμωρία Μου είναι η 

πιο σκληρή Τιμωρία. 

51. Κι ανάγγειλέ τους για τους 

φιλοξενούμενους του Αοραάμ. 

52. "Οταν μπήκαν (στην αίθουσα) 

υποδοχής και είπαν "Ειρήνη!" Εκείνος είπε: 

"Μ' έχετε φοοίσει 1 " 

53. Είπαν: "Μη φοοάσαι! Σου φέρνουμε 
ευχάριστες ειδήσεις, για ένα αγόρι 

προικισμένο με σοφία". 

54. Είπε: (Πώς) μου φέρνετε ευχάριστα 
νέα, όταν τα γερατειά μου έχουν 

καταλάοει; Σε τι -τότε- είναι οι ευχι'χριστες 

ειδήσεις σας"; 

55. Είπαν: "Σου φέρνουμε -με Αλήθεια 
- ευχάριστες ειδ1Ίσεις. Και μην είσαι από 

τους aπελπισμένους". 

56. Είπε (ο Αοραάμ): "'Οχι! και ποιος 
aπελπίζεται απ' τη ευσπλαχνία του Κυρίου 

του, ειμή μόνο όσοι είναι χαμένοι;" 

57. Είπε (ο Αοραάμ): "Ποια λοιπόν 

είναι η υπόθεση για την οποία (έχετε 

έλθει), ω, εσείς οι Αγγελιοφόροι (του 

ΑΛΛΑΧ)"; 

58. Είπαν: "Έχουμε σταλεί σε ένα λαό 
(πολύ) αμαρτωλό, 

59. Εκτός απ' την οικογένεια του Λωτ, 
κι είμαστε - οέοαια - (επιφορτισμένοι) να 

σώσουμε όλους (απ' το κακό). 
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60. Εκτός τη σύζυγό του, που -όπως 
έχουμε καταδικάσει - θα ορίσκεται μ' 

αυτούς που πίσω οραδυπορούν." 

61. Κ' όταν - τέλος - οι aποσταλμένοι 

έφθασαν στη γενιά του Λωτ, 

62. Είπε: "Φαίνεται να είστε γενιά 

άγνωστη. 

63. Είπαν: "Ναι! έχουμε έλθει σε σένα 
να εκπληρώσουμε αυτό που (η γενιά σου) 

αμφιοάλλει. 

64. "Και σου έχουμε φέρει αυτό που 
είναι αληθινό και - με οεοαιότητα -
είμαστε Αληθινοί. 

65. "Για αυτό ταξίδεψε με την 

οικογένειά σου κατά την νύχτα κι 

ακολούθησε (εσύ) ουραγός, και μην 

προσπαθήσει κανένας από σας να δει 

πίσω, και να περάσετε από όπου έχουν 

διατάξει". 

66. Και κάναμε γνωστό σ αυτόν τη 

διαταγή αυτή, ότι οι ρίζες αυτών (των 

αμαρτωλών) θα αποκοπούν το πρωί. 

67. Κι ήρθαν - οι κάτοικοι της Πόλης 

- χαρούμενοι (- aφύσικα - απ' τις ειδήσεις 

της παρουσίας των νέων ανδρών). 

68. Είπε (ο Λωτ): "Αυτοί ειναι 

φιλοξενούμενοί μου, και μη με 

εξευτελίζετε, (δηλ. μη πλησιάσετε τους 

aρσενικούς φιλοξενούμενούς μου) 

69. αλλc1 σεοαστείτε τον ΑΛΛΑΧ και 
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μη με ντροπιr1ζετε". 

70. Είπαν: "Μήπως δεν σου έχουμε 

απαγορεύσει (να φιλοξενήσεις) κανε να 

ξένο στον κόσμο"; 

71. Είπε: "Να, οι θυγατέρες μου (για 
παντρειά), αν πρέπει να ενεργήσετε". 

72. Στ' αλήθεια - Μα τη ζωή σου - ω 
Προφήτη! -στην άγρια μέθη (πλάνη) τους 

περιφέρονταν (ταραγμένοι) σαν 

μεθυσμένοι από εδώ κι από εκεί. 

73. Αλλά η ξαφνική (δυνατή) κραυγή 
τους πρόφτασε κατά την ανατολή του 

ηλίου. 

74. Κι αναποδογυρίσαμε (την Πόλη) 
και στείλαμε - οροχή - πciνω τους σκληρό 

σαν τον ψημένο πηλό. 

75. Κοίτα! Σ' αυτά υπάρχουν (Θε'ίκά 
Σημc'ιδια) για όσους με αποδείξεις -
κιηαλαοαί νουν. 

76. Κι (οι πόλεις) αυτές ήταν κατ' 

ευθείαν εμπρός στο δημόσιο δρόμο. 

77. Κοίτα! Σ' αυτό υπc'ιρχει ένα Σημείο 
για όσους πιστεύουν. 

78. Κι οι κc1τοικοι της Αίκα (δc'ιοους) 
1'μυν επίσης κακοποιοί (c'ιδικοι). 

79. Και τους εκδικηθήκαμε γι αυτό. 

Ήταν κι οι δυό (πολιτείες) ο' ένα δημόσιο 

ι)ρόμο, ορατές από παντού. 

' t ~.}-Ι 
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80. Οι κάτοικοι της "Χιτζρ" (της 

οραχώδους ΠεριοχΊ1ς) αρνήθηκαν επίσης 

τους aποστόλους. 

81. Τους στείλιψΕ τα Σημεία Μας, 

αλλcΊ επέμεναν να μη πλησι(Jζουν αυτά. 

82. Πελαούσαν - {:ξ(ιι - υπ' τα οουνά 

τα σπίτια τους (νομίζοντας τον εαυτο 

τους) σε ασφάλεια. 

83. AJ.λ(J η ξαφνική (δυνατή) κραυγή 
(ενός σεισμού) το υ ς ciρπυξε το πρωί. 

84. Και τίποτε δεν τους ωφέλησε από 
όλα που είχαν χάνει (με τόση τέχνη Υ.αι 

φροντίδα)' 

85. Κυι δεν πλ(ωαμε τους ουρανους, 
τη γη και όλα όσα είναι ανciμεσci τους 

παρ(J με την αλήθεια (για δίκαιο τ{λος). 

Και η -Ώρα - οέοαια θα φθάσει. Γι αυτό 

να παραολέπεις ( οποιοδήποπ ανθρώπινο 
παρ(ιπτυ)~ΗJ.) με ευγενική συγγνιί)μη. 

86. Βέl>αια ο Κύριός σου είνω -
αληθινιΊ - ο Κύριος Δημιουργός, ο 

Παντογνι{ιστης. 

87. Και σου δώσαμε τα Επτά 

πολυεπυναλυμοανόμενα (Εδάφια) - (το 

Εναρχτιiριο Στάδιο) και το Μέγα 

Κοράνιο. 

88. Μην εντείνει; τα μάτια σου (με 
λαχτιΊρα) αυτιΊ που έχουμε παραχωρ1iσει 

σε ορισμ<'νες τciξεις απ' αυτούς, ούπ να 

πιχραίνεσω γι' αυτούς, αλλrλ χαμΊl/.ωσε 

τα φτερci σου (από πρυότητα) για τους 

~L;.)),~~ι:J~,;;::::;~::.:,~ 

$ ~~.!J.:c;.;,;:~~~:fl ~~ 
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Πιστούς. 

89. Και πες: "Εγώ είμαι εκείνος που 
προειδοποιώ καθαρά, (χωρίς διφορούμενα), 

90. (για τη δίκαιη οργή) που έχουμε 
στείλει σ' αυτούς που διαιρούν (το 

Κορ6νιο σε αυθαίρετα μέρη, ποιητικά, 

μαγικά κλπ.), 

91. που έχουν κάνει το Κοράνιο σε 
κομμάτια (όπως τους αρέσει). 

92. Γι' αυτό, Μα τον Κύριό σου! Θα 

τους καλέσουμε όλους μαζί σε λογαριασμό, 

93. Για όλα όσα έκαναν. 

94. Γι' αυτό να εξηγήσεις - δημόσια 

για ό,τι έχεις πάρει διαταγή, (να διδάξεις) 

και να απομακρυνθείς απ' αυτούς που 

ενώνουν ψεύτικες θεότητες με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

95. Στην ιJ.λιiθεω αρκετοί είμαστε 

Εμείς - για σένα -εναντίον εκείνων που 

εμπαίζουν. 

96. Εκείνων που παραδέχονται με τον 
ΑΛΛΑΧ άλλο θεό. Αυτοί όμως θα μάθουν 

(τι τους περιμένει). 

97. Γνωρίζουμε - πραγματικά - πόσο 

στένεψε η καρbιc1 σcn• (υπό θλίψη) γι' 

αυτά που λένε. 

98. Αλλ6 να δοξάζεις τον Κύριό σου, 
και να είσαι μ' αυτούς που Όάζουν το 

πρόσωπό τους στη γη από λατρεία. 

,ο pΙ oJ_,.... 
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99. Και να λατρεύεις τον Κύριό σου, 

μέχρις ότου σου φθάσει η Ώρα που είναι 

οέοαιη (ο Θάνατος). 

(16) Σούρα ελ-Ναχλ 

(Η Μέλισσα) 

Στο όvομα του ΑΛ.Λ.ΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Αναπόφευκτα, (Βεοαιότατα), θα 

Έρθει η Κρίση του ΑΛΛΑΧ εν χρόνω. 

Μην την επιταχύνετε, ο ΑΛΛΑΧ είναι 

τέλειος κι Υπέροχος (και δεν πρέπει) να 

Τον συνεταιρίζουν με κανένα άλλο θεό. 

2. Στέλνει κάτω τους Αγγέλους Του, 

με την θε"ίκή Έμπνευση κατ' Εντολή Του, 

σ' όποιους θέλει απ' τους δούλους Του 

που Τον υπηρετούν, (λέγοντας): 

"Προειδοποιείστε (τον άνθρωπο) ότι δεν 

υπάρχει άλλος θεός, ειμή μόνο Εγώ! Γι' 

αυτό να προφυλαχθείτε από Μένα. 

3. Έπλασε τόσο τέλεια (καθώς πρέπει) 

τους ουρανούς και τη γη. Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Τέλειος κι Υπέροχος να Τον 

συνεταιρίζουν με κανένα άλλο. 

4. Έπλασε τον άνθρωπο από μια 

σταγόνα σπέρματος, κι αλίμονο! αυτός ο 

ίδιος (ο άνθρωπος) έγινε ανοικτός 

ανταγωνιση]ς. 

5. Και τα κοπάδια έπλασε για σας, 

που απ' αυτά παράγεται η θέρμανση κι 

άλλα πολλά χρήσιμα, κι απ' αυτά τρώτε. 
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6. Αυτά σας ευχαριστούν με την 

ομορφιά τους καθώς τα οδηγείτε (στη 

μάντρα) το οράδυ και καθώς τα πάτε να 

οσσκήσουν το πρωί. 

7. Και μεταφέρουν τα οαριά φορτία 
σας σε χώρες, που δεν μπορείτε να 

φτάσετε εκτός με ταλαιπωρημένη την 

ψυχή, ο Κύριός σας είναι οέοαια 

Πολυεπιεικής, Ελεήμονας. 

8. Και (έπλασε) τα άλογα, τα μουλάρια, 
και τα γα'ίδσύρια για να τα καοαλικεύετε 

και (για να τα μεταχειρίζεστε) για επίδειξη 

(και κόσμημα). Κι έπλασε (κι άλλα) 

πράγματα που γι' αυτά δεν έχετε γνώση. 

9. Κι ο ΑΛΛΑΧ οδηγεί στον σωστό 
Δρόμο, αλλά υπάρχουν και σι δρόμοι που 

παραστρατούν. Αν όμως ο ΑΛΛΑΧ ήθελε 

θα μπορούσε όλους σας να σας 

καθοδηγήσει. 

10. Εκεί.νος είναι που κατεοάζει νερό 
απ' τον ουρανό, που απ' αυτό πίνετε, κι 

απ' αυτό (φυτρώνει) η ολάστηση που 

τρέφονται τα ποίμνιά σας. 

11. Μ' αυτό κάνει να φυτρώνει, για 
σας το σιτάρι, και σι ελιές, κι οι 

χουρμαδιές, και τ' αμπέλια κι απ' όλα τα 

είδη των καρπών. Σ' αυτό - οέοαια -
υπάρχει ένα Σημάδι για τους ανθρώπους 

που σκεπτεται. 

12. Έχει δαμάσει σε σας τη νύχτα 

και τη μέρα, τον ήλιο και το φεγγάρι, 

και τα αστέρια είναι δαμασμένα για σας 

με το πρόσταγμά Του. Σ' αυτά - οέοαια -

' /""' / / >"' .. ,. / / "'"' / / •.ι~...- .......... .I 
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υπάρχουν Σήματα για τους ανθρώπους 

που λογικεύονται. 

13. Και τα πάντα πάνω στη γη για 
σας τα έχει πολλαπλασιάσει σε διάφορα 

χρώματα (και ποικιλίες). Σ' αυτό - οέοαια 

- υπάρχει ένα Σημείο για τους ανθρώπους 
που καταλαοαίνουν το μάθημα, 

14. Εκείνος είναι που δάμασε για σας 
τη θάλασσα, ώστε να μπορεί τε να τρώτε 

φρέσκο και τρυφερό κρέας, και να ογάζετε 

απ' αυτή κοσμήματα για να τα φοράτε. 

Και ολέπετε και τα καράοια που πάνω 

της διασχίζουν τα κύματα, ώστε (έτσι) 

να επιδιώξετε τη χάρη Του και να 

μπορέσετε να είστε ευγνώμονες. 

15. Κι τοποθέτησε στη γη τα οουνά 
να στέκονται σταθερά, να μη πλανήσει η 

γη με σας, και ποτάμια και δρόμους, ίσως 

μπορέσετε να καθοδηγηθεί τε. 

16. Και σημεία (στη γη) και συνθήματα 
και με τ' άστρα (οι άνθρωποι) οδηγούν 

τον εαυτό τους. 

17. Είναι ποτέ δυνατό Εκείνος που 
δημιουργεί να μοιάζει μ' εκείνον που δεν 

δημιουργεί; Δεν θα συνετισθείτε; 

18. Αν προσπαθήσετε να μετρήσετε 
τις χάρες του ΑΛΛΑΧ θα σας ήταν 

αδύνατο να τις aπαριθμήσετε. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Επιεικής, Ελεήμονας. 

19. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά τι 

κρύοετε και τι aποκαλύπτετε. 
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20. Κι εκείνοι που επικαλούνται άλλους 
θεούς - πλην του ΑΛΛΑΧ - δεν 

δημιούργησαν τίποτε, και είναι οι ίδιοι 

δημιουργήματα. 

21. (Είναι πράγματα) νεκρά, άψυχα. 
Και δεν θα νιώσουν πότε θα αναστηθούν. 

22. Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Μοναδικός 

θεός. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στη 

Μέλλουσα ζωή, οι καρδιές τους αρνούνται 

(την μοναδικότητα του ΑΛΛΑΧ), και 

είναι υπερήφανοι. 

23. Ο ΑΛΛΑΧ - χωρίς αμφιοολία -
γνωρίζει εκείνα που κρύοουν κι εκείνα 

που αποκαλύπτουν,κι αληθινά δεν αγαπά 

τους υπερήφανους. 

24. Κι όταν λεχθεί σ αυτούς (τους 

υποκριτές): 'Τι είναι αυτό που ο Κύριός 

σας έχει στείλει (κάτω στον Μουχάμμεντ);" 

λένε: "Παραμύθια των προγόνων!" 

25. Ας τους να σηκώνουν - κατά την 
Ημέρα της Κρίσης - ολόκληρο το 6άρος 

των εγκλημάτων καθώς και κάτι απ' το 

6άρος εκείνων που - από άγνοια τους 

παραπλάνησαν. Πόσο άθλιο είναι το 

6άρος που σηκώνουν! 

26. Κι εκείνοι που έζησαν πριν απ 
αυτούς συνωμοτούσαν επίσης (ενάντια στο 

Δρόμο του ΑΛΛΑΧ). Ο ΑΛΛΑΧ όμως 

πήρε τις οιΥ..οδομές τους απ' τα θεμέλια, 

κι οι οροφές έπεσαν Υ..άτω, από πάνω 

τους, κι η τιμωρία τους ήρθε από εκεί 

που δεν την περίμεναν. 
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27. "Έπειτα - κατά την Ημέρα της 

Κρίσης - ο ΑΛΛΑΧ θα τους ντροπιάσει 

και θα τους πει: "Που είναι οι 'Όυνέταιροί" 

Μου που τους είχατε ως αφορμή για να 

διαφωνείτε με τους αποστόλος;". Εκείνοι 

δε που ήταν προικισμένοι με τη γνώση 

θα πουν: "Σήμερα -πράγματι- η Ντροπή 

κι η Αθλιότητα ανήκουν στους άπιστους". 

28. "(Δηλαδή) εκείνοι που τις ζωές 

τους πήραν οι άγγελοι, γιατί αδίκησαν 

τις ίδιες τις ψυχές τους". Έπειτα θα 

προτείνουν υποταγή ότι: "Δεν έχουμε κάνει 

(εν γνώσει) κακό". (Και οι άγγελοι θα 

απαντήσουν) :"Όχι, ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

πραγματικά καλά όλα όσα κάνατε, 

29. "Να μπείτε απ' τις πόρτες της 

Κόλασης και να μένετε εκεί για πάντα. 

Έτσι κακή είναι η διαμονή των 

υπερηφάνων". 

30. Στους ενάρετους δε, σ' εκείνους 

που σέοονται (τον ΑΛΛΑΧ όταν) θα τους 

λένε: 'Τι είναι εκείνο που ο Κύριός σας 

έχει αποκαλύψει;" θα πουν: "Ό,τι είναι 

καλό". Όσοι αγαθοεργούν σ' αυτό τον 

κόσμο, θα απολαμοάνουν καλό, αλλά η 

Μέλλουσα Ζωή είναι πολύ καλύτερη. 

Εξαίρετη είναι η διαμονή των ενάρετων! 

31. Κήποι της Αιωνιότητας είναι εκεί 
που θα μπουν, με τα ποτάμια από κάτω 

τους να κυλούν, και θα έχουν ό,τι κι αν 

ζητήσουν. Μ' αυτό τον τρόπο ο ΑΛΛΑΧ 

αμείοει τους ενάρετους. 

32. Αυτοί, που η ζωή τους την 

παίρνουν οι άγγελοι σε κατάσταση 
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αγνότητας, λέγοντας (σ' αυτούς): "Ειρήνη 

πάνω σας! Μπείτε στον Παράδεισο για 

το (καλό) που έχετε κάνει (στον κόσμο)''. 

33. Μήπως (οι άπιστοι) περιμένουν 

μέχρις ότου οι άγγελοι έλθουν σ' αυτούς, 

ή μήπως έλθει η καταδίκη από το Κύριό 

σου, (για την καταδίκη τους;) Το ίδιο 

έκαναν και εκείνοι που έζησαν πριν απ' 

αυτούς. Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ δεν τους 

αδίκησε, ενώ, οι ίδιοι αδίκησαν τον εαυτό 

τους. 

34. Τους πρόλαοαν τα κακά 

αποτελέσματα απ' τα έργα τους, και η 

τιμωρίυ τους περιόρισε για εκείνα που 

πριν ειρωνεύονταν. 

35. Και είπαν οι ειδωλολ(ηρες: "Αν 

ήθελε ο ΑΛΛΑΧ δεν θα λατρεύαμε, άλλον 

εκτός απ' Αυτόν, ούτε εμείς, ούτε οι 

πατέρες μας, - κι ούτε θα aπαγορεύαμε 

ό,τι ο ΑΛΛΑΧ επέτρεψε. "Έτσι έκαναν 

οι πρόγονοί τους. Αλλά ποια είναι η 

αποστολή των αποστόλων παρά μόνο να 

κηρύξουν το Καθαρό Μήνυμα; 

36. Βέοαια έχουμε στείλει σε κάθε 

έθνος έναν απόστολο, (με την Εντολή): 

"Ν α λατρεύετε μόνο τον ΑΛΛΑΧ και ν' 

αποφεύγετε την ειδωλολατρία". Υπήρξαν 

μερικοί που ο ΑΛΛΑΧ τους καθοδήγησε, 

και άλλους που πάνω τους η πλάνη έγινε 

αναπόφευκτη. Γι' αυτό ταξιδέψτε στη γη 

και δείτε ποιο ήταν το τέλος εκείνων 

που αρνήθηκαν (την αλήθεια) 

διαψεύδοντας (τους aποστόλους). 

37. Αν είσαι (Ω! Μουχάμμεντ) 
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aνυπόμονος για την καθοδήγησή τους, ο 

ΑΛΛΑΧ όμως δεν καθοδηγεί όποιον 

αφήνει στην πλάνη, και κανένα 6οηθό 

δεν πρόκειται να έχουν οι πλανούμενοι. 

38. Ορκίζονται με τον πιο δυνατό τους 
όρκο στο ΑΛΛΑΧ ότι δεν θα αναστήσει 

ο ΑΛΛΑΧ αυτούς που πέθαναν. Όχι, 

είναι μια Αληθινή υπόσχεση που ο 

ΑΛΛΑΧ είχε δώσει. Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' τους ανθρώπους δεν το 

γνωρίζουν. 

39. (Πρέπει ν' αναστηθούν) για ν' 

αποδείξει σ' αυτούς (την αλήθεια) που 

γι' αυτήν διαφωνούσαν και για να μάθουν 

οι άπιστοι ότι ήταν ψεύτες. 

40. Οτιδήποτε θέλουμε να γίνει το 

λέμε: " Γεννηθήτω" και γίνεται. 

41. Κι εκείνοι που μετανάστεψαν υπέρ 
του ΑΛΛΑΧ - μετά που υπέφεραν 

καταπιέσεις- θα τους οάλουμε (σίγουρα) 

σε καλό σ' αυτόν τον κόσμο, ενώ η αμοιοή 

της Μέλλουσας Ζωής είναι μεγαλύτερη, 

αν μόνο γνώριζαν. 

42. Αυτοί είναι που υπομένουν 

καρτερικά και υποστηρίζουν τον Κύριό 

τους. 

43. Και πριν από σένα οι απόστολοι 
που έχουμε στείλει δεν ήταν παρά 

άνθρωποι που τους εμπνεύσαμε. Αν δεν 

το γνωρίζετε ρωτείστε αυτούς που 

κατέχουν το Μήνυμα. 

44. (τους έχουμε στείλει) με Θε.ίκά 
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Σημεία, και Γραφές και στείλαμε (ακόμη) 

σε σένα κάτω το Κοράνιο, για να 

εξηγήσεις στους ανθρώπους καθαρά, 

εκείνο που έχει σταλεί σ' αυτούς, και ... 
ίσως μπορέσουν να σκεφτούν. 

45. Μήπως εκείνοι που επινοούσαν 
(συνωμοσίες) δεν φοοούνται να τους 

καταοροχθίζει η γη ή να τους έρχεται το 

οάσανο από εκεί που δεν την περιμένουν; 

46. Είτε τους εξαφανίζει με την 

τιμωρία Του κατά τις καθημερινές δουλειές 

τους και τότε δεν την ξεφεύγει κανείς 

απ' αυτούς. 

47. Είτε τους χτυπά με την τιμωρία 
Του σε περίπτωση φόοου αλλά με σας 

(το έθνος του Μουχάμμεντ) ο Κύριός 

σας είναι Επιεικής, Ελεήμονας (αφού δεν 

σας εξαφάνισε με την τιμωρία του). 

48. Μήπως δεν ολέπουν στη δημιουργία 
του ΑΛΛΑΧ - (ακόμα) κι ανάμεσα (στ' 

άψυχα) πράγματα πως οι σκιές τους 

περιστρέφονται από δεξιά κι αριστερά, 

για να προσκυνήσουν τον ΑΛΛΑΧ 

ταπεινωμένες κι υποταγμένες; 

49. Για τον ΑΛΛΑΧ υποτάσσονται 

όλα όσα ορίσκονται στους ουρανούς και 

στη γη, από ζωντανά και αγγέλους, κι 

αυτοί (οι άγγελοι) δεν υπερηφανεύονται. 

50. Σέοονται τον Κύριό τους (που 

είναι Μέγας) πάνω απ' αυτούς, και 

υπακούουν σε όσα έχουν διαταχθεί. 

51. Και είπε ο ΑΛΛΑΧ: "Μη παίρνετε 
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(για λατρεία) δύο θεούς, γιατί είμαι ένας 

Μοναδικός Θεός. Εμένα μόνο φοοηθείτε". 

52. Σ' Αυτόν ανήκει οτιδήποτε υπάρχει 
στους ουρανούς και στη γη, και σ' Αυτόν 

οφείλεται η καθαρή πίστη- αιώνια-· Πώς 

- λοιπόν - φοοάστε άλλον, εκτός τον 

ΑΛΛ ΑΧ; 

53. Κι όσα αγαθά έχετε, απ τον 

ΑΛΛΑΧ μόνο προέρχονται κι όταν ακόμα 

σας συμοεί ένα δυστύχημα, ο' Αυτόν, 

προστρέχετε με προσευχές. 

54. Έπειτα, όταν απομακρύνει από 
σας τον κίνδυνο, τότε μερικοί από σας 

με τ ον Κύριό τους συνεταιρίζουν άλλες 

θεότητες 

55. Αρνούνται τις χάρες που τους 

δώσαμε. Ας απολαμοάνετε. Κι όμως 

αργότερα θα μάθετε τις συνέπειες. 

56. Κι ακόμα εκχωρούν σε πράγματα 
που δεν ξέρουν (στα είδωλα) ένα μέρος 

απ' αυτά που τους χαρίσαμε! Μα το 

ΑΛΛΑΧ!θα κληθείτε - οπωσδήποτε- να 

δώσετε λόγο για τις (ψεύτικες) επινοήσεις 

σας. 

57. Κι εκχωρούν στον ΑΛΛΑΧ τα 

κορίτσια! Δόξα στον ΑΛΛΑΧ! Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ανώτερος. Για τον εαυτό τους 

(εκχωρούν) ότι επιθυμούν (δηλ. τα αγόρια). 

58. Κι αν φτάσει ο' έναν απ' αυτούς 

το νέο για (τη γέννηση) ενός κοριτσιού, 

(τότε) σκοτεινιάζει το πρόσωπό του και 

ενδόμυχα λυπάται και γεμίζει απ' οργή. 
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59. Κρύοεται από ντροπή προς τους 
ουνανθρώ:ιωυς του επειδή έχει λάοει 

άσχημα νέα! Μήπως θα πρέπει να το 

κρατήσει (υπομένοντας) την περιφρόνηση, 

ή να το θάψει στο χώμα; Τι άθλια 

απόφαση που θα πάρουν! 

60. Γι' αυτούς που δεν πιστεύουν στη 
Μέλλουσα Ζωή ανήκει η παρομοίωση του 

κακού. Και στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η 

ανώτατη παρομοίωση (επίθετο). Είναι 

ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

61. Κι αν ήταν να τιμωρήσει ο 

ΑΛΛΑΧ τους ανθρώπους για τις αδικίες 

τους, δεν θα άφηνε πάνω (στη γη) ούτε 

ένα πλάσμα ζωντανό, αλλά τους αναοάλλει 

(δίνοντάς τους προθεσμία) για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Κι αν έλθει 

το τέλος τους, δεν θα τους είναι δυνατό 

να αναοάλουν (την τιμωρία) ούτε για μια 

ώρα, κι ούτε και να τη επισπεύσουν. 

62. Κι αποδίδουν στον ΑΛΛΑΧ εκείνο 
που οι ίδιοι αποστρέφονται (για τον εαυτό 

τους), κι η γλώσσα τους οεοαιώνει την 

ψευτιά ότι η καλή ανταμοιοή τους 

ανήκουν (στο τέλος). Χωρίς αμφιοολία 

γι' αυτούς είναι η Φωτιά, και θα είναι οι 

πρώτοι που θα ριχτούν ο' αυτή ! 

63. Μα τον ΑΛΛΑΧ, έχουμε (επίσης) 
στείλει (τους aποστόλους μας) στα έθνη 

πριν από σένα. Ο Σατανάς όμως έκανε 

ώστε οι αμαρτίες τους (των αμαρτωλών) 

να φαί νονται όμορφα στον εαυτό τους. 

Είναι σήμερα (ο Σατανάς) ο προστάτης 

τους, - και (γι' αυτό) θα έχουν aνυπόφορα 

' , jΛ:J I ο))-" 
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οάσανα. 

64. Κι δεν έχουμε στείλει σε σένα κάτω 
το Βιολίο, παρά μόνο να φανερώσεις σ' 

αυτούς αυτά για τα οποία είχαν διαφορές, 

και είναι καθοδήγηση και ευσπλαχνία για 

το λαό εκείνο που πιστεύει. 

65. Κι ο ΑΛΛΑΧ έστειλε απ' τον 

ουρανό το νερό κάτω, που ζωογονεί τη 

γη, μετά που έχει νεκρωθεί. Σ' αυτο -
οέοαια - υπάρχει ένα Σημείο γι' αυτούς 

που ακούν. 

66. Και οέοαια στα ζωντανά (ακόμη) 
έχετε μάθημα να ορείτε σημείο, αφού σας 

κάνουμε να πίνετε απ' ότι ορίσκεται στα 

σπλάχνα τους - ανάμεσα στις εκκρίσεις 

και στο αίμα - κάναμε ώστε να πίνετε 

γάλα αγνό κι ευχάριστο γι' αυτούς που 

το πινουν. 

67. Κι απ' τα φρούτα της χουρμαδιάς 
και της κληματαριάς παίρνετε απ' αυτά 

πιοτά και υγιεινή τροφή. Και σ' αυτό 

ακόμη υπάρχει Σημείο για τους 

ανθρώπους που λογικεύονται 

(καταλαοαίνουν). 

68. Κι έχει εμπνεύσει ο Κύριός σου 

στις Μέλισσες: "Να οικοδομήσεις τα κελιά 

σας στα οουνά και στα δέντρα και σ' ό,τι 

φτιάχνουν οι (ανθρώπινες) από κατοιΥ.ίες. 

69. "Έπειτα να τρώγετε απ' όλα τα 
φρούτα (της γης) και να ορίσΥ.εΠ μ' 

επιδεξιότητα τους ευρύχωρους δρόμους 

του Κυρίου σου". Βγάζει απ' τα σπλ<'.tχνα 

της ένα ποτό, - με διαφορετιΥ.ά χρώματα 

.:' _.. ~ ,...,.. ; ,. "' ") . ,,...,.. "'.. -:: ... 
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-, που είναι θεραπευτικό για τους 

ανθρώπους. Πραγματικά σ' αυτό υπάρχα 

σημείο για εκείνους τους ανθρώπους που 

σκέπτονται. 

70. Ο ΑΛΛΑΧ σας έχει δημιουργήσει 
κι έπειτα ανακαλεί τις ψυχές σας στο 

θάνατο. Μερικοί δε από σας θα φτάσουν 

σε μια αδύνατη ηλικία, (θα γεράσουν) 

ώστε να μη γνωρίζουν τίποτε, μέσα από 

τόσα που έχουν μάθει. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντογνώστης, Πανίσχυρος. 

71. Κι ο ΑΛΛΑΧ έχει προτιμήσει 

ορισμένους απο σας περισσότερο απ' τους 

άλλους στα χαρισμένα αγαθά Του. Κι όμως 

αυτοί που έχουν ευνοηθεί περισσότερο, 

δεν θα δώσουν απ' τα αγαθά σ' αυτούς 

που το δεξί τους χέρι εξουσιάζει (στους 

δούλους), ώστε να είναι ίσοι στην 

εκτίμηση. Μήπως λοιπόν θ' αρνηθούν τις 

χαρές του ΑΛΛΑΧ; 

72. Κι ο ΑΛΛΑΧ έκανε για σας 

συζύγους από το ίbιο το γένος κι έκανε 

για σας-απ' τις συζύγους σας -παιδιά και 

εγγόνια, και σας εφοδιάσαμε με τα 

καλύτερα (αγαθά). Μ1Ίπως - λοιπόν

(επιτρέπεται) να πιστεύουν στο άδικο και 

αρνούνται τις χάρες του ΑΛΛΑΧ! 

73. Και λατρεύουν άλλες (θεότητες) 

εκτός του ΑΛΛΑΧ που bεν έχουν τη 

δύναμη να τους προμηθεύσουν απ' τους 

ουρανούς και τη γη, κι ούτε μπορούν να 

Χ.(lνοuν τίποτε; 

7 4. Μ ην ε πι νοεί τε παρομοιώσας για 

τον ΑΛΛΑΧ (που bεν συγκρίνεται). Γιατί 
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ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει, κι εσείς δεν 

γνωρίζετε. 

75. Ο ΑΛΛΑΧ παρουσίασε την 

Παραοολή (των δύο ανθρώπων) ο ένας 

ήταν σκλάοος - κάτω απ' την ιδιοκτησία 
ενός άλλου -, και δεν είχε τη δύναμη να 
κάνει τίποτε, κι (ο άλλος), που του είχαμε 

- Εμείς - παραχωρήσει πλουσιοπάροχα 

αγαθά από τα οποία ξοδεύει (κάνοντας 

ελεημοσύνες), στα κρυφά και στα φανερά. 

Μήπως κι οι δύο τους είναι ίσοι; Δόξα 

πρέπει στον ΑΛΛΑΧ. Κι όμως οι 

περισσότεροι απ' αυτούς δεν το εννοούν. 

76. Ο ΑΛΛΑΧ παρουσίασε (κι άλλη) 
παραοολή με δύο άνδρες: Ο ένας απ' 

αυτούς οουοός, χωρίς καμιά δύναμη για 

οτιδήποτε, και θεωρείται ως οάρος στον 

κύριό του. Οπουδήποτε τον στέλνει, δεν 

φέρνει τίποτε καλό. Είναι - λοιπόν -
αυτός ίσος μ' εκείνον που εντέλλεται το 

δίκαιο και οαδίζει στον σωστό δρόμο; 

77. Ο ΑΛΛΑΧ κατέχει τα αόρατα 
των ουρανών και της γης, και το ζήτημα 

της Κρίσης δεν είναι παρά σαν το 

σπινθηρισμό του ματιού, ή ακόμα 

γρηγορότερα. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος. 

78. Και ο ΑΛΛΑΧ σας έογαλε απ 
τις κοιλιές των μητέρων σας, που τότε 

δεν ξέρατε, τίποτε, κι έκανε για σας την 

ακοή και την όραση, και τη νοημοσύνη 

για να Τον ευχαριστείτε. 

79. Μήπως δεν είδατε τα πουλιά 

προετοιμασμένα να πετάνε στον αέρα; 

~.;;.; --1 t).:; '~~~~Υ~ • 
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τίποτε δεν τα κρατά ψηλά παρά (η 

δύναμη) του ΑΛΛΑΧ. Βέοαια σ' αυτό 

υπάρχουν Σημεία για τους ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

80. Ο ΑΛΛΑΧ έκανε τα σπίτια για 
σας χώρο διαμονής και ανάπαυσης. Κι' 

έκανε για σας - από τα δέρματα των 

ζώων - (σκηνές για) κατοικίες, που τις 

ορίσκετε τόσο ελαφρές (και οολικές) σαν 

ταξιδεύετε κι' όταν σταματάτε για να 

διαμένετε. Κι απ' το μαλλί τους και την 

απαλή κλωστή τους και απ' τις τρίχες 

τους, έκανε για σας στρώματα και 

ευχάριστα σκεπάσματα για ένα χρονικό 

διάστημα. 

81. Και ο ΑΛΛΑΧ έκανε - από εκείνα 
που έπλασε -, μερικά πράγματα για να 
σας δίνουν σκιά, και σε μερικούς λόφους 

έκανε καταφύγιο γι' σας, έκανε επίσης 

τα φορέματα για να προφυλάγεστε από 

τη ζέστη (και το κρύο) και τα 

θωρακισμένα σακάκια για να σας 

προφυλάγουν απ' την (αναμεταξύ) σας 

οία. Έτσι συμπληρώνει τις Χάρες Του 

πάνω σας, για να αποταχθείτε στην 

Θέλησή Του (στο Ισλάμ). 

82. Αν όμως απορρίπτουν την πίστη, 
τότε το καθήκον σου είναι (Ω! 

Μουχάμμεντ!) να κηρύττεις φανερά το 

Μήνυμα. 

83. Γνωρίζουν τις χάρες του ΑΛΛΑΧ 
κι έπειτα τις αρνούνται κι οι περισσότεροι 

απ' αυτούς είναι άπιστοι. 

84. ΚαηΊ την Ανάσταση θα εγείρουμε 

~J~;_j ,&\,-:: .:.::..=,)~ 
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ένα Μάρτυρα (απόστολο) από κάθε 

Έθνος, και τότε δεν επιτρέπεται στους 

άπιστους να δικαιολογούν, ούτε να 

ζητήσουν χάρη από τον ΑΛΛΑΧ. 

85. Κι αν οι άδικοι δουν την Τιμωρία, 
(τότε) καμία ανακούφιση (δεν θα υπάρξει) 

γι' αυτούς, κι ούτε τότε θα πάρουν 

αναοολή. 

86. Κι αν εκείνοι που έδιναν 

συνεταίρους στον ΑΛΛΑΧ δουν τους 

"συνεταίρους" τους, θα πουν: "Κύριέ μας! 

Αυτοί - είναι "οι συνέταιροι" μας που 

τους επικαλούσαμε αντί Σου". Αυτοί όμως 

(οι συνέταιροι) θα τους επιστρέψουν το 

λόγο τους (και θα πουν): "Πράγματι είστε 

ψεύτες!". 

87. Εκείνη την Ημέρα θα δείξουν 

(ανοιχτά) την υποταγή (τους) στον 

ΑΛΛΑΧ κι όλες οι επινοήσεις τους θα 

εξαφανιστούν. 

88. Εκε~οι που αρνήθηκαν τον 

ΑΛΛΑΧ κι εμπόδιζαν (τους ανθρώπους) 

απ' το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ - γι' αυτούς 

θα αυξήσουμε στην Τιμωρία πάνω στην 

Τιμωρία, για όσα μεταχειρίζονταν για να 

εξαπλώσουν το κακό. 

89. Και κατά την Ημέρα της 

Ανάστασης εγείρουμε για κάθε έθνος ένα 

μάρτυρα (απόστολο) από τον εαυτό τους 

απ' την ίδια τη γενιά τους - και θα σε 

φέρουμε -εσένα-μάρτυρα μπροστά στον 

ίδιο (το έθνος σου). Και στείλαμε σε σένu 

το Βιολίο που έχει εξήγηση για όλα τα 

πράγματα, καθοδήγηση, ευσπλαχνία και 

_,-:,--, -"" / ...., ......... ~,...--- / .-:. .. _,, / / 
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καλά νέα για τους Μουσουλμάνους. 

90. Ο ΑΛΛΑΧ διατάζει τη δικαιοσύνη, 
την αγαθοεργία και τη Όω1θεια στους 

συγγενείς και απαγορεύει κάθε μεγάλη 

αμαρτία άδικο και παρ(ινομο. Σας 

προειδοποιεί ώστε να θυμηθείτε. 

91. Να είστε συνεπείς στη Συνθήκη 
του ΑΛΛΑΧ, - εφ' όσον έχετε υποσχεθεί 

- και να μην παραοαίνετε τους όρκους 

σας, μετά που τους έχετε επικυρώσει και 

- οέοαια - αφού είχατε κάνει τον ΑΛΛΑΧ 
εγγυητή πάνω σας, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει όλα τα έργα σας. 

92. Και μ η μοιάσετε με τη γυναίκα 

(εκείνη) που ξετύλιξε τη κλωστή, (που 

είχε πλέξει γερά), ξηλώνοντας την πρώτη 

της κατάσταση και παίρνετε τους όρκους 

σας - μεταξύ σας - ως αφορμ ή για να 

ξαναπατάτε τους άλλους όταν ορίσκετε 

ένα έθνος μεγαλύτερο σ' αριθμό από ένα 

ciλλο έθνος σύμμαχο σας (με σκοπό να 

κciνετε μαζί του συμφωνία). Μ' αυτά ο 

ΑΛΛΑΧ σας δοκιμάζει και την Ημέρα 

της Κρίσης (Ανάστασης) θα σας φανερώνει 

όλες τις διαφορές που είχατε. 

93. Αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ θα σας έκανε 
όλους ένα έθνος κι όμως αφήνπ στην 

πλάνη αυτούς που θέλει, και καθοδηγεί 

αυτούς που θέλει. Βέοαιο όμως ότι θα 

ρωτηθείτε για όλες τις πρc'ιξεις σας. 

94. Και μη παίρνετε τους όρκους σας, 
για να κάνετε απάτες μεταξύ σας, τότε 

θα ξεγλιστρήσουν τα πόδια σας που ήταν 

σταθερcί και θα δοκιμάσετε (τις συνέπειες) 
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του κακού, επειδή εμποδίσατε (τους 

ανθρώπους) από τη θρησκεία του 

ΑΛΛΑΧ και θα πάθετε μεγάλα οάσανα. 

95. Κι ούτε ν' αγοράζετε με τη συνθήκη 
του ΑΛΛΑΧ (πράγματα) μικρής αξίας. 

Γιατί στον ΑΛΛΑΧ υπάρχει (ένα έπαθλο) 

πολύ καλύτερο για σας, αν (μόνο) 

γνωρίζατε. 

96. Ό,τι έχετεμαζί σας εξαφανίζεται, 
ό,τι (όμως) έχει ο ΑΛΛΑΧ (από αγαθά) 

παραμένει. Και θα χορηγήσουμε -Όέοαια

σ' εκείνους που υπόμεναν καρτερικά την 

αμοιοή τους, σύμφωνα με το καλύτερο 

απο τα εργα τους. 

97. Οποιοσδήποτε - cΊνδρας ή γυναίκα 

- κάνει το καλό και είναι και Πιστός, σ' 

αυτόν θα του δώσουμε μια καλή (αγνή) 

Ζωή, και θα τους aνταποδώσουμε - για 

αμοιοή - σύμφωνα με το καλύτερο από 

εκείνα που έκαναν. 

98. Κι όταν διαοάσεις το Κοράνιο, να 
επιδιώξεις την προστασία του ΑΛΛΑΧ, 

ενάντια στο Σατανά, τον (Πρώτο) Αρνητή. 

99. Καμιά εξουσία δεν έχει πcΊνω ο' 

αυτούς που πιστεύουν, κι στηρίζονται στον 

Κύριό τους. 

100. Η μόνη εξουσία (του Σατανά) 

είναι πάνω σ' υυτούς που τον παίρνουν 

σαν προστατη κιιι τον συνεταιρίζουν με 

τον ΑΛΛΑΧ. 

101. Κι αν αντικαταστήσουμε ένα 

σημείο (στο Κοράνιο) με ένα άλλο- ο 
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ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλύτερα τι 

αποκαλύπτει (κατά διαστήματα)- λέγουν: 

"Εσύ δεν είσαι παρά πλαστογράφος 

(επινοητής)". Αλλά οι περισσότεροι απ' 

αυτούς δεν καταλαοαίνουν. 

102. Πες, ότι το Άγιο Πνεύμα έφερε 
(το Κοράνιο ως) την αποκάλυψη απ' τον 

Κύριό σου - με την Αλήθεια -, ώστε να 
σταθεροποιεί αυτούς που πίστεψαν, και 

σα Χαρούμενα νέα στους Μουσουλμάνους. 

103. Κι όμως (πολύ καλά) γνωρίζουμε 
ότι θα λέγουν: "Είναι ένας άνθρωπος που 

τον διδάσκει". Η γλώσσα όμως αυτού που 

υποδεικνύουν (με κακοήθεια) είναι ξένη, 

ενώ αυτή η γλώσσα (του Κορανίου) είναι 

Αραοική αγνή και καθαρή. 

104. Εκείνοι που δεν πιστεύουν στους 
λόγους (Αγιάτ) του ΑΛΛΑΧ δεν θα τους 

καθοδηγήσει ο ΑΛΛΑΧ και θα έχουν 

επώδυνα οάσανα. 

105. Αλλά επινοούν το ψέμα -αυτοί 
που δεν πιστεύουν στα Σημεία του 

ΑΛΛΑΧ - και είναι οι ίδιοι ψεύτες. 

106. Οποιοσδήποτε αρνείται τον 

ΑΛΛΑΧ μετά που δέχτηκε την Πίστη 

Του - εκτός αν ορίσκεται κάτω από πίεση, 
κι η καρδιά του παραμένει σταθερή στην 

Πίστη, - αλλά και όποιος ανοίγει το 

στήθος του στην απιστία σ' αυτούς πάνω 

(θα πέσει) η Οργή του ΑΛΛΑΧ και θα 

έχουν μεγάλη Τιμωρία. 

107. Κι αυτό γιατί αγάπησαν τη ζωή 
αυτού του κόσμου καλύτερα απ' του άλλου 

).i;.;J~,i)~_j_X~ _;j_j 
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Κόσμου. Κι ο ΑΛΛΑΧ, οέοαια δεν 

καθοδηγεί άπιστους ανθρώπους. 

108. Αυτοί είναι που οι καρδιές τους, 
τ' αυτιά τους και τα μάτια τους τα έχει 

ο ΑΛΛΑΧ σφραγίσει. Και αυτοί οι ίδιοι 

είναι οι aφελείς. 

109. Χωρίς αμφιοολία, αυτοί είναι οι 
χαμένοι (ζημιωμένοι) στη ζωή του Άλλου 

Κόσμου. 

110. Και οέοαια - ο Κύριός σου, γι' 

αυτούς που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια 

τους, (μετανάστεψαν στην Εγίρα) μετά 

από δοκιμασίες και διωγμούς, και έπειτα 

πολέμησαν για την Πίστη και καλύτερα 

υπόμεναν, ο Κύριός σου οέοαια -μετά 

απ' όλα είναι Πολυεπιεικής, Πολυέλεος 

111. Την Ημέρα (της Κρίσης) που κάθε 
ψυχή θα αγωνιστεί (λογοδοτώντας) για 

τον εαυτό της κάθε ψυχή θα αμειφθεί 

πλ1iρως για όλα τα έργα της, και κανείς 

δεν θα αδικηθεί. 

112. Κι ο ΑΛΛΑΧ έδωσε μια 

Παραοολή: "Ενα χωριό χαιρόταν ασφάλεια 

κι ησυχία, και του δόθηκαν πιο c'ιφθονα 

αγαθci - από κάθε τόπο. Κι όμως έδειξε 

αγνωμοσύνη για τις χάρες του ΑΛΛΑΧ. 

Γι' αυτό κι ο ΑΛΛΑΧ το έκανε να 

δοκιμciσει την σκληρή πείνα και το φόοο 

εξ αιτίας των (κακών) έργων που (ο λαός 

του) κυτεργαζόταν. 

113. Και (τότε) ήλθε σ' αυτους ένας 

Απόστολος απ' τον εαυτό τους, τον 

διάψευσαν κι η τιμωρία τους περιέοαλε 
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ενώ ήσαν άδικοι. 

114. Γι' αυτό τρώτε από τα νόμιμα 

και καλά αγαθά που ο ΑΛΛΑΧ έχει 

προμηθεύσει για σας. Να ευχαριστείτε για 

τις χάρες του ΑΛΛΑΧ αν Εκείνον είναι 

που λατρεύετε αποκλειστικά. 

115. Σας έχει μόνο απαγορεύσει τα 
νεκρά (ζώα) το χυτό αίμα,* το κρέας του 

χοίρου και κάθε (τροφή) που πάνω της 

έχει επικληθεί άλλο όνομα, εκτός του 

ΑΛΛΑΧ. Αν όμως κανείς υποχρεωθεί από 

ανάγκη και χωρίς (σκόπιμη) ανυπακοή, 

ούτε παραοαίνοντας τα όρια, (να φάει), 

τότε ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 

116. Να μη λέτε ψέματα σε σχήμα 

γλωσσικής περιγραφής που κυκλοφορεί 

λέγοντας: "Αυτό είναι νόμιμο κι αυτό 

απαγορεύεται", ώστε να αποδώσετε το 

ψέμα στο ΑΛΛΑΧ. Γιατί εκείνοι που 

επινοούν το ψέμα για τον ΑΛΛΑΧ ποτέ 

τους δεν θα ευδοκιμ1Ίσουν (δεν θα 

επιτύχουν). 

117. Η απόλαυσή τους σ αυτή τη 

ζωή είναι ελάχιστη ενώ θα έχουν μια 

σκληρή Τιμωρία στη ζωή στον Άλλο 

Κόσμο. 

118. Και στους Ιουδαίους έχουμε 

απαγορεύσει αυηi, που από πριν σου 

αναφέραμε. Δεν τους αδικήσαμε, αλλ' 

αυτοί μόνοι τους αδίκησαν τον εαυτό τους. 

119. Έπειτα ο Κύριός σου οέοαια - ο' 

* 6λ. στίχο 173 κεφ. (2) ελ_ Μπάκαρα 
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αυτούς - που κάνουν το κακό από άγνοια 
και έπειτα μετανιώνουν και διορθώνονται, 

- ο Κύριός σου, μετά απ' όλα αυτά, -
είναι Πολυεπιεικής, Πολυέλεος. 

120. Ο Αοραάμ - πραγματικά -
αντιστοιχούσε (ένα Έθνος πρότυπο), 

υπάκουος ήταν ευλαοικά στον ΑΛΛΑΧ 

(και) Αληθινός στην πίστη, που ποτέ δεν 

έκλινε προς άλλη θεότητα, και δεν ήταν 

από εκείνους που συνεταιρίζουν άλλους 

με τον ΑΛΛΑΧ. 

121. Έδειχνε την ευγνωμοσύνη του 
για τις χάρες του ΑΛΛΑΧ που τον είχε 

διαλέξει και τον καθοδηγούσε στον Ίσιο 

Δρόμο. 

122. Και του δώσαμε - σ αυτό τον 

κόσμο- το καλό και στη Ζωή του Άλλου 

Κόσμου που ορίσκεται με την τάξη των 

Ενάρετων. 

123. (Ω! Μουχάμμεντ) Σου έχουμε 

εμπνεύσει (το Μήνυμα) "Να ακολουθείς 

τη θρησκεία του Αοραάμ που έχει στρέψει 

από την απιστία και δεν ήταν απ' εκείνους 

που συνεταίριζαν άλλες θεότητες με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

124. Το Σάοοατο έγινε ιερό μόνο 

(ειδικά) γι' αυτούς που διαφώνησαν μαζί 

του (στην τήρησή του). Ο Κύριός σου, 

οέοαια, θα δικάσει ανάμεσά τους, κατά 

την Ημέρα της Κρίσης, όσον αφορά εκείνα 

που διαφωνούσαν. 

125. Προσκάλεσε (όλους) στη θρησκεία 

'"\~Ι iJ.J-" 
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του Κυρίου σου με σοφία και με όμορφο 

κήρυγμα. Και προσπάθησε να τους πείσεις 

με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο 

ευγενικό. Ο Κύριός σου γνωρίζει, οεοαίως, 

καλύτερα ποιος απομακρύνεται από το 

Δρόμο Του, και γνωρίζει καλύτερα όσους 

παίρνουν καθοδήγηση. 

126. Κι όταν τιμωρείτε, να τιμωρείτε 
(γι' αντίποινα) με τον ίδιο τρόπο όπως 

έχετε τιμωρηθεί κι εσείς. Αν όμως δείξετε 

υπομονή, αυτό είναι- οέοαια- η καλύτερη 

(πορεία) γι' αυτούς που είναι υπομονετικοί. 

127. Και να υπομένεις, γιατί η υπομονή 
σου δεν έρχεται παρά μόνο απ' τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι ούτε να λυπάσαι γι' αυτούς. 

Και μην aπελπίζεσαι (Ω! Μουχάμμεντ) 

για τις συνωμοσίες (τις μ ηχανορραφίες) 

τους. 

128. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ είναι μαζί με 
εκείνους που συγκρατούν, τον εαυτό τους 

(με θεοφοοία) και με εκείνους που 

αγαθοεργούν. 

(17) ~α ελ- ΙΟ@ά • 
(το Νuχuι-ιvό Ταξίδι) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Δόξα (στον ΑΛΛΑΧ), που πήρε το 
δούλο Του για νυκτερινό ταξίδι απ' το 

απαράοατο τέμενος στο πιο Μακρινό 

Τέμενος της Ιερουσαλήμ που τον περίοολό 

*και ονομάζεται Σούρα Μπενί Ισραήλ 

(τα παιδιά του Ισραήλ) 
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του έχουμε αγιάσει, - για να δείξουμε σ' 

αυτόν μερικά από τα Σημεία Μας, 6έ6αια 

Αυτός (ο ΑΛΛΑΧ) είναι ο Μοναδικός 

που ακούει και 6λέπει (τα πάντα). 

2. Και δώσαμε στο Μωυσή τη Βί6λο, 
και την κάναμε έναν οδηγό για τα παιδιά 

του Ισραήλ, (με την εντολή): "Μη πάρετε 

άλλον - από Εμένα- Προστάτη στις 

υποθέσεις (σας)". 

3. Ω! Εσείς οι απόγονοι εκείνων που 
τους μεταφέραμε (στην Κι6ωτό) με το 

Νώε! Στ' αλήθεια! ο Νώε ήταν πολύ 

ευγνώμονας δούλος. 

4. Και δώσαμε στα Παιδιά του Ισραήλ 
μια (ξεκάθαρη) προειδοποίηση στη Βί6λο 

(λέγοντας): Θα κάνετε το κακό δύο φορές 

πάνω στη γη και θα υψωθείτε στα ύψη 

της υπεροψίας (ενάντι του ΑΛΛΑΧ και 

των ανθρώπων). 

5. Κι όταν πια πέρασε η διορία της 
τιμωρίας της πρώτης απ τις 

προειδοποιήσεις στείλαμε τους δούλους 

Μας εναντίον σας, που ήσαν οι πιο 

ισχυροί στον πόλεμο. Μπήκαν μέχρι τα 

εσώτερα των σπιτιών. Κι ήταν αυτό μια 

(πλήρης) προειδοποίηση που 

πραγματοποιήθηκε. 

6. Έπειτα σας παραχωρήσαμε την 

Επιστροφή (απ' την αιχμαλωσία) και τη 

νίκη εναντίον τους. Σας αυξήσαμε τα 

πλούτη και τα αγόρια σας και σας κάναμε 

τη μεγαλύτερη σε αριθμό ανθρώπινη 

δύναμη. 
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7. Αν κάνετε το καλό για τον εαυτό 
σας το κάνετε. Κι αν κάνετε το κακό (το 

κάνετε) ενάντια στον εαυτό σας. Όταν 

δε έφτασε η τιμωρία της δεύτερης 

προειδοποίησης (επιτρέψαμε στους 

εχθρούς σας) να παραμορφώσουν (να 

κακώσουν) τα πρόσωπά σας και να μπουν 

στο Ναό σας (το Μακρινό τέμενος) -
όπως μπήκαν και την πρώτη φορά-, για 

να καταστρέψουν όλα όσα τους ήταν 

δυνατό να καταστρέψουν. 

8. Ίσως μπορέσει ο Κύριός σας να 
σας σπλαχνιστεί (ύστερα από τη τιμωρία). 

Αν όμως επανέλθετε (στις αμαρτίες σας), 

κι Εμείς (πάλι) θα επανέλθουμε (στις 

τιμωρίες Μας). Και κάναμε την Κόλαση 

φυλακή γι' αυτούς που αρνούνται (την 

Πίστη). 

9. Στ' αλήθεια, αυτό το Κοράνιο 

καθοδηγεί εκεί που είναι πιο σωστά, και 

αναγγέλλει τις χαρούμενες ειδήσεις στους 

Πιστούς που κάνουν έργα καλά, ότι θα 

έχουν ένα μεγάλο (εξαιρετικό) μισθό. 

10. Και (αναγγέλλει) σ' εκείνους που 

δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα Ζωή, ότι 

τους έχουμε ετοιμάσει μια οδυνηρή 

Τιμωρία. 

11. Η παράκληση που ο άνθρωπος θα 
πρέπει να κάνει για το καλό (στην οργή 

του) - την κάνει για το κακό, γιατί ο 

άνθρωπος είναι ο πιο - φύσει - 6ιαστικός 

(στις πράξεις του). 

12. Και κάναμε τη Νύχτα και την 

Ημέρα δύο απ' τα Σημεία (Μας). Κι 

~iJ;;;_μ;~~.).!~~'il~~ 
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έχουμε σκοτεινιάσει το Σημείο της Νύχτας, 

τη στιγμή που έχουμε κάνει το Σημείο 

της Ημέρας να σας φωτίζει, ώστε να 

μπορέσετε να αναζητήσετε χάρη απ' τον 

Κύριό σας, και για να μπορέσετε να 

μάθετε τον αριθμό των ετών, και τον 

υπολογισμό (του χρόνου). Κι όλα τα 

πράγματα τα έχουμε εξηγήσει αναλυτικά. 

13. Στο λαιμό κάθε ανθρώπου έχουμε 
στερεώσει το δικό του πουλί (ταίρι - τη 

μοίρα του). Κατά την Ημέρα δε της 

Κρίσης θα του ογάλουμε (δείχνοντας σ' 

αυτόν) ένα οιολίο που θα το δει ανοιχτό. 

14. (Που θα λέει): "Διάοασε (ό,τι 

έκανες) στο δικό σου οιολίο. Αρκεί για 

τη ψυχή σου - αυτή την Ημέρα - ό,τι 

μόνος σου θα λογαριαστείς". 

15. Όποιος καθοδηγείται, τον εαυτό 
του ωφελεί. Κι όποιος παρεκτρέπεται, το 

κάνει για την καταστροφή του. Καμία 

ψυχή δεν σηκώνει τα οάρη μιας άλλης 

(δηλ. δεν ευθύνεται για άλλα ξένα 

καμώματα) ούτε τιμωρούμε κανένα πριν 

στείλουμε έναν απόστολο (για να 

προειδοποιήσει). 

16. Κι όταν αποφασίσουμε να 

καταστρέψουμε ένα χωριό, στέλνουμε 

(πρώτα) μια οριστική διαταγή σ' αυτούς 

που έχουν δοθεί τα αγαθά αυτής της 

ζωής, (τους άρχοντες να Μας υπακούν) 

που κι όμως παρανομούν κι έτσι ο λόγος 

(η τιμωρία Μας) επαλήθευσε και το 

καταστρέφομε ολοσχερώς. 

17. Και πόσες πολλές γενεές έχουμε 
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καταστρέψει μετά τον Νώε; Κι αρκεί για 

τον Κύριό σου που γνωρίζει καλύτερα 

και 6λέπει τις αμαρτίες των δούλων Του. 

18. Αν κανείς δείξει επιθυμία μόνο 

για τα (εφήμερα) πράγματα, (αυτής της 

ζωής), Εμείς πρόθυμα τους παραχωρούμε 

- αυτά τα πράγματα, όπως θέλουμε, και 

σ' όποιον θέλουμε. Για το τέλος του όμως 

έχουμε προνοήσει την Κόλαση, όπου θα 

καεί σ' αυτή ντροπιασμένος και 

εξοστρακισμένος. 

19. Κι όποιος θελήσει την Μέλλουσα 
ζωή, και μοχθεί γι' αυτήν μ' όλον τον 

πρέποντα μόχθο, και είναι πιστός, θα 

είναι αυτοί που οι μόχθοι τους έγιναν 

δεκτοί (στο ΑΛΛΑΧ). 

20. Απ' τις γενναιοδωρίες του Κυρίου 
σου έχουμε χορηγήσει ελεύθερα σ' όλους 

τις δύο ομάδες) - κι απ' αυτά κι απ' 

εκείνα. - Οι γενναιοδωρίες του Κυρίου 

σου δεν είναι περιορισμένες (από κανένα). 

21. Κοίταξε, πώς έχουμε ξεχωρίσει 

(προτιμήσει) περισσότερο μερικούς πάνω 

από άλλους (χορηγώντας τα καλά του 

κόσμου τούτου). Και στη μέλλουσα Ζωή 

- στ' αλήθεια - υπάρχει μεγαλύτερος 

6αθμός και μεγαλύτερη προτίμηση. 

22. Μη παίρνεις με τον ΑΛΛΑΧ άλλο 
αντικείμενο λατρείας, γιατί συ (ω! 

άνθρωπε) θα καθίσεις ντροπιασμένος και 

εγκαταλειμμένος. 

23. Ο Κύριός σου έχει θεσπίσει να μη 
λατρεύετε παρά μόνο Εκείνον και στους 

ιι. .,. .... J. ... ,.,..,_,.., """"' "'"'"'""'"" -; ... "" .... ~•""" 
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γονείς σας οφείλεται φιλοφροσύνη. Αν ο 

ένας ή και οι δύο τους φθάσουν τη μεγάλη 

ηλικία κατά τη ζωή σου, μην πεις σ' 

αυτούς λέξη στενοχώριας κι ούτε να τους 

αποδιώχνεις, αλλά ν' aπευθύνεσαι σ' 

αυτούς με λόγια σεοασμού. 

24. Και, εκτός από την καλοσύνη, 

χαμήλωσε σ' αυτούς τη φτερούγα της 

ταπεινοφροσύνης και να πεις: "Κύριέ μου! 

Δώσε σ' αυτούς την Ευσπλαχνία Σου 

καθώς μ' έχουν αναθρέψει (με αγάπη) 

στην παιδική μου ηλικία". 

25. Ο Κύριός σας γνωρίζει πολύ καλά 
ό,τι υπάρχει στις καρδιές σας. Αν είστε 

ενάρετοι, (τότε) στ' αλήθεια Εκείνος είναι 

Πολυεπιεικής ο' εκείνους που αναφέρονται 

ο' Αυτόν συνεχώς (με ειλικρινή μετάνοια). 

26. Κι απόδωσε στους συγγενείς τα 
δικαιώματά τους, καθώς (επίσης) στους 

δυστυχισμένους και στους οδοιπόρους. Και 

μη σπαταλάς (τα πλούτη σου) σε aσωτίες. 

27. Οι άσωτοι - πράγματι - είναι 

αδέλφια με τους Σατανάδες. Κι ο Σατανάς 

είναι για τον Κύριό του (τον Εαυτό του) 

γεμάτος αγνωμοσύνη. 

28. Κι όποτε τους aποφεύγεις (όποτε 
δεν έχεις να προσφέρεις) επιδιώκοντας 

την Ευσπλαχνία (συντήρηση) του Κυρίου 

σου, που την περιμένεις, τότε πες τους 

μια λέξη καλοσύνης. 

29. Κα μη κάνεις το χέρι σου να 

είναι δεμένο στο λαιμό σου, (σαν τον 

φιλάργυρο ), κι ούτε να το τεντώνεις (σαν 
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τον άσωτο) στο έπακρο της απόστασης, 

ώστε να γίνεις aξιοκατάκριτος και 

εγκαταλειμμένος. 

30. Στ' αλήθεια ο Κύριός σου συντηρεί 
πλουσιοπάροχα - ή με μέτρο - όποιον 

Εκείνος θέλει. Στην αλήθεια γνωρίζει και 

προσέχει τους δούλους Του. 

31. Και μη σκοτώνετε τα παιδιά σας 
από φόοο της στέρησης. Εμείς θα σας 

προμηθεύσουμε τη διατροφή γι' αυτά, 

όπως και σ' εσάς. Πράγματι ο φόνος τους 

είναι μεγάλη αμαρτία. 

32. Και να μη πλησιάζετε στη μοιχεία, 
γιατί είναι αισχρή (πράξη) κι μεγάλη 

αμαρτωλή, ανοίγοντας το δρόμο (για 

άλλες aνομίες). 

33. Και μην aφαιρείτε ζωή - που ο 

ΑΛΛΑΧ την έχει κάνει απαραοίαστη -
εκτός για δίκαιη αιτία. Κι αν κανείς 

σκοτωθεί άδικα, έχουμε δώσει στον 

κληρονόμο του την εξουσία (να ζητήσει 

το ίδιο - άλλο δηλαδή φόνο - ή να 

συγχωρέσει). Αλλά να μην ξεπεράσει τα 

όρια όσον αφορά στην αφαίρεση ζωής, 

γιατί τον οοηθεί (ο Νόμος). 

34. Και μην πλησιάζετε την περιουσία 
των ορφανών, εκτός αν την οελτιώσετε, 

μέχρις ότου φθάσουν στην ηλικία της 

τέλειας δύναμης. Κι εκπληρώνετε (κάθε) 

υπόσχεση, γιατί (κάθε) υπόσχεση θα 

εξεταστεί (σε οάθος)( κατά την Ημέρα του 

Λογαριασμού). 

35. Κι όταν μετράτε, να δίνετε στην 
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εντέλεια το μέτρο, και να ζυγίζετε με 

ζυγαριci που είναι σωστή. Αυτό είναι το 

πιο καλό και το πιο συμφέρον στη τελική 

απόφαση. 

36. Και να μην εξακολουθείς εκείνο 
που δεν γνωρίζεις. Γιατί η ακοή, η δρciση 

κι η ψυχ1Ί, (για όλα όσα αισθciνονται και 

κciνουν) οι ίδιοι αυτοί ήταν υπεύθυνοι 

(και θα εξεταστούν) γι' αυτό (κατci την 

Ημέρα του Λογαριασμού). 

37. Και μη οαδίζεις στη γη (με 

υπεροψία) με προπέτεια (αυθ(χδικα). Γιατί 

δεν μπορείς να χωρίσεις (να τρυπciς) τη 

γη ούτε και να φτciσεις στο ύψος των 

οουνών. 

38. Η κακία όλων αυτών των πρciξεων 
είναι μισητή (στα μciτια) του Κυρίου σου. 

39. Αυτοί είναι (οι κανόνες) της σοφίας 
που σου αποκ(χλυψε ο Κύριός σου. Μη 

παίρνεις, με τον ΑΛΛΑΧ ciλλες θεότητες 

για λατρεία για να μη ριχτείς 

αξιοκατciκριτος και εγκαταλειμμένος στην 

Κόλαση. 

40. Μήπως λοιπόν ο Κύριός σας (ω! 
Ειδωλολciτρες)! προτίμησε για σας τα 

αγόρια, και πήρε για τον Εαυτό του -
απ' τους αγγέλους - κορίτσια; Στ' αλήθεια, 

εκστομίζετε ένα μεγciλο (τρομερό) λόγο! 

41. Έχουμε εξηγήσει (πρciγματα) με 

διαφορετικούς (τρόπους) σ' αυτό το 

Κορciνιο, για να μπορέσουν να 

καθοδηγηθούν (οι <Ίνθρωποι) μα δεν θα 

αυξηθεί σ' αυτούς παρά μόνο η φυγή 

'ο ~}:-Ι 
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τους (από την Αλήθεια)! 

42. Πες! αν υπήρχαν (άλλοι) θεοί μαζί 
Του - όπως διατείνονται - τότε θα 

επεδίωκαν να ξεπεράσουν το δρόμο 

Εκείνου που κάθεται στο θρόνο (να 

διεκδικήσουν δηλ. την εξουσία μαζί Του). 

43. Δόξα σ' Αυτόν! Βρίσκεται πολύ 

πιο ψηλά απ' ό,τι λένε! (ότι συνεταιρίζουν) 

ότι υπάρχουν άλλοι θεοί μαζί Του κι' ότι 

έχει παιδιά, Υψηλός και Μέγας (πέρα από 

κάθε όριο)! 

44. Οι επτά ουρανοί και η γη και όλα 
όσα 6ρίσκονται σ' αυτά δοξάζουν Αυτόν. 

Είναι 6έ6αιον ότι δεν υπάρχει τίποτε που, 

να μην υμνεί τα εγκώμια Του. Κι όμως 

δεν καταλα6αίνετε πως εκδηλώνουν τη 

δόξα Του! Στ' αλήθεια Εκείνος είναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

45. Κι όταν δια6άζεις το Κοράνιο 

έχουμε 66.λει - ανάμεσα σ' εσένα και σ' 

εκείνους που δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 

Ζωή ένα αόρατο πέπλο (για να μ ην ξέρουν 

ότι είσαι απόστολος). 

46. Κα οάλαμε σκέπασμα στις καρδιές 
(και στο μυαλό) τους ώστε να μη 

καταλαοαίνουν το Κοράνιο και 

κουφαμάρα στ' αυτιά τους. Και όταν 

μνημονεύεις τον Κύριό σου στο Κοράνιο, 

- ως Ένα και Μοναδικό - γυρίζουν την 

πλάτη τους, και τρέπονται σε φυγή (απ' 

την Αλήθεια). 

47. Κι Εμείς γνωρίζουμε καλά τη 

συμπεριφορά τους όταν σε ακούσουν, κι 

....,.,,,.,.,.,.,. ..... ~~-:-:. ,,,.,... ...... ,. ........ 
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όταν συναντιούνται κατ' ιδίαν και 

κρυφομιλούν. Κοίταξε, τι λένε οι 

κακοήθεις: "Δεν ακολουθείτε κανέναν 

άλλον παρά έναν γοητευμένο άνδρα"! 

48. Κοίταξε πώς κτυπούν σε σένα τις 
παρομοιώσεις (ότι είσαι ένας γοητευμένος). 

Κι όμως έχουν παραπλανηθεί, και δεν θα 

μπορέσουν ποτέ να ορουν ένα δρόμο προς 

την αλήθεια. 

49. Και λένε: "Μήπως όταν θα γίνουμε 
κοκάλα και σκόνη, μήπως - στ' αλήθεια 

θα ξαναζωντανέψουμε (να γίνουμε) ένα 

καινούργιο δημιούργημα"; 

50. Πες (τους): "Πνετε πέτρα ή σίδερο, 

51. ή οτιδήποτε άλλο δημιούργημα που 
- στην καρδιά σας- είναι σκληρότερο και 

μεγαλύτερο (για να ξαναζωντανέψετε ), (αν 
πρόκειται να γίνει αυτό)"!. Και τότε θα 

πουν: "Ποιος θα ενεργήσει για το γυρισμό 

μας". Πες: "Εκείνος που σας έπλασε την 

πρώτη φορά". - Τότε θα κουνήσουν σε 

σένα το κεφάλι τους - εμπρός και πίσω 

και θα πουν: "Πότε θα γίνει τούτο;" Πες 

(τους): "Ίσως γίνει πολύ σύντομα"! 

52. "Θα είναι η Ημέρα που Εκείνος 
θα σας καλέσει (να ξαναζωντανέψετε) και 

θα απαντήσετε (στην πρόσκληση) με 

υμνολογίες σ' Αυτόν, και θα νομίζετε ότι 

δεν έχετε μείνει παραπάνω από μια στιγμή 

(στη ζωή και στο τάφο)". 

53. Και πες σ' όλους τους ανθρώπους 
μου να λένε (μόνο) εκείνο που είναι το 

πιο καλό. Γιατί ο Σατανάς σπέρνει 

i,i / ~--j ~\i\ ~ ϊ;,;...;.r _;.h; \ 
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διαφωνίες ανάμεσά τους. Γιατί ο Σατανάς 

είναι για τον άνθρωπο φανερός εχθρός. 

54. Ο Κύριός σας είναι που σας 

γνωρίζει πιο καλά. Αν θέλει, σας 

παραχωρεί την ευσπλαχνία ή αν θέλει 

σας παιδεύει και δεν σε έχουμε στείλει 

σαν προστάτη πάνω τους. 

55. Κι ο Κύριός σου είναι που γνωρίζει 
πιο καλά όλα όσα υπάρχουν στους 

ουρανούς και στη γη. Έχουμε προτιμήσει 

μερικούς Προφήτες από άλλους κι δώσαμε 

στον Δαυίδ ένα Ζεοούρ (οιολίο σταλμένο 

σ' αυτόν). 

56. Πες: ''Επικαλεστείτε εκείνους που 
διατείνατε (ότι είναι θεοί) - εκτός από 

Εκείνον -(και θα δείτε πως) δεν έχουν 

καμιά εξουσία να ξεσκεπάσουν το κακό 

από σας, ούτε να το αλλc1ξουν. 

, ... ., " / ,.,.. ..... ,.,...,... .J. ... ,.. .... -: .. "" ,.. "τ 
~_) ~~,;.;..;P._,;.;...>y--'! ~~l~j 

57. Αυτοί οι ίδιοι (από τους αγγέλους 
κι ανθρώπους) που σ αυτούς, 

απευθύνονται οι ε πι κλήσεις, επιθυμούν 

(για τον εαυτό τους) το μέσο να 

πλησιάσουν το Κύριό τους - Ακόμα κι 

αυτοί που ορίσκονται πλησιέστερα - κι 

εύχονται για την Ευσπλαχνία Του και 

φοοούνται απ' την Οργή Του. Γιατί η 

Τιμωρία του Κυρίου σου είναι άξια 

( ιδιαίτερης) προσοχής. 

/ ~(~/~// 0// ~~/~/·{.~μ,// / •• 
,;.;...>~~.,.~_;C!_,..-β..,_,_;;Ιrr. ~_>11 

58. Και δεν θα υπάρχει άπιστο χωριό, 
που (τους κατοίκους του) να μη 

καταστρέψουμε πριν από την Ημέρα της 

Κρίσης, ή να τους οασανίσουμε με σκληρά 

οασανιστήρια. Αυτό είναι καταχωρημένο 

στο (αιώνιο) Βιολίο. 

φ c_,~5f~_;y,~~~7~~~ 
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59. Κι αναχαιτίσαμε την Αποστόλη 

των Θείων Σημείων (τα θαύματα που 

ζήτησαν οι άπιστοι) μόνο και μόνο γιατί 

οι πρώτες γενεές (οι προπάτορες) τα είχαν 

διαψεύσει (αρνηθεί). Κι δώσαμε τη θηλυκή 

Καμήλα (στη γενιά) του Θεμούντ για ν' 

ανοίξουν τα μάτια τους, (στην αλήθεια) 

κι όμως τη μεταχειρίστηκαν άδικα. Και 

δεν στέλνουμε (πια) τα Θε'ίκά Σημεία, 

παρά για εκφο6ισμό (και προειδοποίηση 

απ' το κακό). 

60. Κοίταξε! Σου είπαμε ότι ο Κύριός 
σου έχει περιζώσει τους ανθρώπους απ' 

όλες τις μεριές. Και δεν παραχωρήσαμε 

το Όραμα που σου έχουμε δείξει (κατά 

την νύκτα του ΙΣΡΑ) παρά σαν δοκιμή 

για τους ανθρώπους, καθώς επίσης και 

το Καταραμένο Δένδρο (Ζακκούμ) (που 

αναφέρεται) στο Κοράνιο. Και θέσαμε το 

φό6ο (και την προειδοποίηση) σ' αυτούς, 

αλλά τούτο έχει μόνο αυξήσει την 

υπερ6ολική τους παρανομία. 

61. Πρόσεξε! Έχουμε πει στους 

αγγέλους: "Προσκυνείστε ( σκύ6οντας 
χάμω) στον Αδάμ. Κι έσκυψαν εκτός από 

τον Ιμπλίς (τον Σατανά), που είπε: "(Πώς) 

θα σκύψω χάμω σ' έναν που τον έχεις 

πλάσει από λάσπη;" 

62. Είπε: Πες μου, τι είναι αυτός που 
Εσύ τον έχεις σεοαστεί πιο πολύ από 

εμένα! Αν μου δώσεις καιρό 

(καθυστερώντας) μέχρι την ημέρα της 

Κρίσης, θα φέρω όλους τους aπογόνους 

του κάτω από την εξουσία μου - όλους 

εκτός από λίγους!". 
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63. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): " Πάρε το δρόμο 
σου. Κι όποιος απ' αυτούς σ' ακολουθήσει, 

- στ' αλήθεια - η αμοιοή όλων σας θα 

είναι η Κόλαση. Μια ευρύχωρη αμοιοή, 

64. "Να παρασύρεις στην καταστροφή 
όσους απ' αυτούς μπορέσεις με τη 

(δελεαστική) φωνή σου. Κάνε έφοδο πάνω 

τους με το ιππικό σου και με το πεζικό 

σου. Συνεταιρίσου μαζί τους στα πλούτη 

και στα παιδιά (να πλουτίσουν παράνομα 

και άφθονα άδικα) και δώσε τους 

υποσχέσεις". Και όμως ο Σατανάς δεν 

τους υποσχέθηκε τίποτε, παρά μόνο τον 

δόλο. 

65. "Κι όσο αφορά σ αυτούς που με 

υπηρετούν, καμιά εξουσία δεν θα έχεις 

πάνω τους". Αρκετός είναι ο Κύριός σου 

για Αντιπρόσωπος (Προστάτης εναντίον 

του Σατανά) . 

66. Ο Κύριός σας είναι Εκείνος που 
κάνει για σας τα καράοια να πηγαίνουν 

ομαλά στη θάλασσα με τρόπο που να 

μπορέσετε να επιδιώξετε τη γενναιοδωρία 

Του. Γιατί είναι για σας γεμάτος 

Ευσπλαχνία. 

67. Κι αν σας πιάσει το κακό (το 

κίνδυνο) στη θάλασσα, αυτούς που 

επικαλείστε - εκτός του Ίδιου Εκείνου -
δεν μπορούν να σας σώσουν. Όταν όμως 

σας σώσει (ο ΑΛΛΑΧ) ( επαναφέροντάς 
σας) στη στεριά, απομακρύνεστε (τότε) 

απ' Αυτόν. Πολύ αχάριστος είναι ο 

άνθρωπος! 

... -;; ... ,.. / "" . .,. . ,.. .,.... ... // .. ,.. .,., , .... 
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68. Μήπως τότε δεν φοοάστε ότι 

Εκείνος θα σας καταπνίξει κάτω απ' τη 

γη - όταν Όρίσκεστε στη στεριά -, ή ότι 
δεν θα στείλει εναντίον οας - ένα οίαιο 

ανεμοστρόοιλο (με οροχές και πέτρες), κι 

έπειτα να μη ορίσκετε για τον εαυτό σας 

αντιπρόσωπο (προστrηη απ' αυτή τη 

τιμωρία); 

69. Ή μήπως δεν φοοάστε ότι θα σας 
επαναφέρει πίσω - για δεύτερη φορά - στη 
θάλασσα και να σας στείλει ένα δυνατό 

άνεμο εναντίον σας να σας πνίξει, για 

την απιστία (την αχαριστία) σας, κι έπειτα 

να μη ορίσκετε - εναντίον Μας - για τον 

εαυτό σας οοηθό - γι' αυτό-; 

70. Κι έχουμε τιμήσει τα παιδιά του 
Αδάμ, προμηθεύοντας σ' αυτά μέσα 

μεταφοράς πάνω στη γη και στη θάλασσα. 

Τους δώσαμε για τη συντήρησή τους 

υπέροχη και αγνή τροφή, και - τους 

ξεχωρίσαμε με ειδική εύνοια πάνω από 

ένα μεγάλο μέρος της δημιουργίας Μας . 

71. Μια μέρα θα καλέσουμε όλους 

τους ανθρώπους με τους (σχετικούς) Ιμάμ 

(τους Αποστόλους). Σ' όποιον έχει δοθεί 

το Όιολίο του στο δεξί του χέρι, θα το 

διαοάσει (μ' ευχαρίστηση) και δεν θα 

αδικηθεί στο παραμικρό. 

72. Αλλά αυτός που είναι τυφλός (που 
δεν οδηγήθηκε στην αλήθεια) σ' αυτό (τον 

κόσμο), θα είναι τυφλός και στη 

Μέλλουσα Ζωή και πιο παραπλανημένος 

από τον (ίσιο) Δρόμο. 

73. Κι ήταν παρ' ολίγο να σε 

.,.{:~_.... ..... -;--/ ...-{~,..,.,/, ...... 
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γοητέψουν, απομακρύνοντάς σε από 

εκείνο που σου έχουμε εμπνεύσει, για να 

aντικαταστήσεις - στο όνομά Μας - κάτι 

τι εντελώς διαφορετικό. (Σ' αυτή την 

περίπτωση) θα σε έπαιρναν - οέοαια -
φίλο (τους)! 

74. Κι αν δεν σου δίναμε υποστήριξη 
δεν θα μπορούσες σχεδόν να aντισταθείς 

σ' αυτούς έστω για λίγο. 

75. Στην περίπτωση αυτή θα σε 

δοκιμάζαμε με ίση δόση (τιμωρίας) σ' αυτή 

τη ζωή και - (με ίση δόση στο θάνατο). 

Κι έπειτα δεν θα έορισκες εναντίον μας 

κανένα οοηθό για σένα. 

76. Κι ήταν παρ' ολίγο να σε 

τρομάξουν- μακριά απ' τη γη -με σκοπό 

να σε εκδιώξουν απ' αυτήν. Αλλά τότε 

ούτε αυτοί δεν θα έμεναν (εκεί) μετά 

από σένα, εκτός για λίγο καιρό. 

77. (Αυτός ήταν ο Δικός μας) δρόμος 
με τους aποστόλους που τους έχουμε 

στείλει πριν από σένα. Και καμιά αλλαγή 

δεν θα ορεις στους δρόμους μας. 

78. Κάνε πλήρη προσευχή - κατά την 

κλίση του ήλιου (στη δύση), μέχρις (ότου 

πέσει) το σκοτάδι της νύχτας, και 

προσευχή του όρθρου με περισσότερη 

ανάγνωση (του Κορανίου). Βέοαια η 

προσευχή κι η ανάγνωση κατά τη χαραυγή 

γίνεται με την παρουσία των αγγέλων. 

79. Και στη διάρκεια της νύχτας, η 

προσευχή (θα είναι) μια επιπρόσθετη 

προσευχη (πνευματικής ωφέλειας) για 

- ....... ,.,. /. ....................... 1•"" ... ,...-;,. 
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σένα. Πολύ γρήγορα θα ο' ανυψώσει ο 

Κύριός σου ο' ένα Σταθμό Δόξας και 

Τιμής. 

80. Και πες: "Κύριέ μου! Κάνε την 

είσοδό μου να γίνει απ' την Πόρτα της 

Αλήθειας (και της Τιμής) και (το ίδιο) κι 

η έξοδός μου απ' την Πόρτα της Αλήθειας 

(και της Τιμής), και δώσε μου απ' την 

Παρουσία Σου μια εξουσία να (με) οοηθά". 

81. Και πες: 'Ή Αλήθεια (τώρα) έχει 
φτάσει, και το ψέμα χάθηκε. Γιατί το 

ψέμα είναι (απ' τη φύση του) προορισμένο 

να χαθεί". 

82. Και στέλνουμε (οαθμιαία) απ' το 
Κοράνιο εκείνο που είναι θεραπεία και 

έλεος γι' αυτούς που πιστεύουν. Στους 

άπιστους όμως δεν προσθέτει ειμή μονο 

ζημία (πάνω σε ζημία). 

83. Κι ακόμη όταν παραχωρούμε τη 
χάρη Μας στον άνθρωπο, απομακρύνεται 

κι αποτραοιέται στη μεριά του, (αντί να 

Μας πλησιάσει). Κι όταν το κακό τον 

αγγίζει παραδίδεται στην απελπισία! 

84. Πες: "Κάθε ένας ενεργεί σύμφωνα 
με τη διάθεσή του. Ο Κύριός σας όμως 

γνωρίζει πολύ καλά, ποιος καθοδηγείται 

καλύτερα στον (ίσιο) Δρόμο". 

85. Και σε ρωτάνε για το Πνεύμα 

(της έμπνευσης). Πες: 'Το Πνεύμα (φτάνει) 

κατά τη διαταγή του Κυρίου μου. Πολύ 

λίγα σας μεταδίδονται (ω! άνθρωποι) απ' 

τη γνώση του πνεύματος"' 

~:··ιϊ!;.~: :~ :~c,x · ~.i\~.3;~ 
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86. Αν το επιθυμούσαμε, θα 

μπορούσαμε να aποσύρουμε εκείνο που 

έχουμε εμπνεύσει σε σένα. Κι έπειτα δεν 

θα έορισκες - εναντίον μας- κανένα να 

σε υπερασπιστεί γι' αυτό! 

87. Εκτός την ευσπλαχνία απ τον 

Κύριό σου. Γιατί η Εύνοιά Του (που μ' 

αυτή σε περίοαλε) είναι μεγάλη -
πραγματικά - σε σένα. 

88. Πες: "Αν ενώνονταν όλοι μαζί, οι 
άνθρωποι και οι τζιν (τα πνεύματα) (με 

σκοπό) να φέρουν το όμοιο μ' αυτό το 

Κοράνιο, δεν θα μπορούσαν να 

παραγάγουν το όμοιο μ' αυτό, κι αν 

ακόμα συνέδραμε ο ένας τον άλλο με 

οοήθεια και υποστήριξη". 

89. Κι έχουμε στους ανθρώπους σ' αυτό 
το Κοράνιο κάθε είδους παραοολές (και 

παρομοιώσεις). Κι όμως οι περισσότεροι 

απ' τους ανθρώπους αρνούνται, (να το 

δεχτούν) εκτός μονάχα με αχαριστία. 

90. Και είπαν: "Δεν θα πιστέψουμε σε 
σένα, μέχρις ότου κάνεις μια πηγή να 

ξεπετάξει για μας (νερό) απ' τη γη. 

91. Ή, αν είχες κήπο από χουρμαδιές 
και σταφύλια, κι έκανες τα ποτάμια να 

ξεπεταχτούν ανάμεσά τους, μεταφέροντας 

άφθονο νερό. 

92. Ή, αν κάνεις τον ουρανό να πέσει 
σε κομμάτια - καθώς - είχες δηλώσει ότι 

(θα συνέοωνε) εναντίον μας, ή αν φέρεις 

το ΑΛΛΑΧ και τους αγγέλους μπροστά 

(μας) πρόσωπο με πρόσωπο, 

~ [L.;;.i\ ~~ ~ :.,μ.:J ~ qJ _; 
~ ~'J~<-'!J.λ).-j~({ 
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93. Ή αν έχεις δικό σου ένα σπίτι 

από χρυσάφι, ή αν ανεοαίνεις με 

(ανεμόσκαλα) ίσα στον ουρανό. Και δεν 

θα πιστέψουμε ακόμα στο ανέοασμά σου, 

μέχρις ότου κατεοάζεις πάνω μας ένα 

6ι6λίο, που να μπορούμε να το 

διαοάσουμε". Πες: "Δόξα στον Κύριό μου! 

Μήπως δεν είμαι τίποτε παρά ένας 

άνθρωπος,- ένας απόστολος"; 

94. Και τι εμπόδισε τους ανθρώπους 
(τους άπιστους) να πιστέψουν, αφού ήδη 

τους έφτασε η Οδηγία, εκτός αν έλεγαν: 

"Μήπως ο ΑΛΛΑΧ έστειλε έναν άνθρωπο 

(όμοιο μ' εμάς) για να είναι ο Απόστολός 

(του)"; 

95. Πες: "Αν ήταν στη γη άγγελοι, 

που να περιφέρονται ειρηνικά και ήσυχα, 

θα στέλναμε - οπωσδήποτε- απ' τον 

ουρανό έναν άγγελο για απόστολο". 

96. Πες: "Αρκεί ο ΑΛΛΑΧ για 

μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξύ σας (ότι 

είμαι απόστολος). Στην αλήθεια είναι 

καλός Γνώστης εκείνων που Τον 

υπηρετούν και ολέπει (τα πάντα). 

97. Εκείνον που ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί 
6ρίσκεται στην αληθινή καθοδήγηση. 

Εκείνον όμως που αφήνει να 

παραπλανιέται, δεν πρόκειται να 6ρει άλλο 

προστάτη εκτός απ' Αυτόν. Και κατά την 

Ημέρα της Έγερσης θα τους συγκεντρώσει 

όλους μαζί ένα σωρό, με τα πρόσωπά 

τους ξαπλωμένα στη γη, τυφλοί- κουφοί 

και άλαλοι. Η διαμονή τους θα είναι η 

Κόλαση. Και θα μεγαλώνουμε την 

'ν "'~'i' ι Jl"" 
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αγριότητα της Φωτιάς, κάθε φορά που 

θα υποχωρούσε. 

98. Αυτή θα είναι η αμοιοή τους, γιατί 
αρνήθηκαν τις Εντολές μας, και είπαν: 

"Όταν θα μεταοληθούμε σε κόκαλα και 

σκόνη, μήπως - πραγματικά - θα 

αναγεννηθούμε, (και να γίνουμε) ένα νέο 

Δημιούργημα" 

99. Ή μήπως δεν ολέπουν ότι ο 

ΑΛΛΑΧ που έπλασε τους ουρανούς και 

τη γη, έχει τη δύναμη να δημιουργήσει 

όμοιους μ' αυτούς (πάλι); Κι θέσπισε γι' 

αυτούς ένα προκαθορισμένο τέρμα, που 

γι' αυτό δεν χωρά καμιά αμφιοολία. Αλλά 

οι άδικοι αρνούνται (να το δεχτούν) εκτός 

μονάχα με αχαριστία. 

100. Πες: "Αν είστε Κύριοι των 

Θησαυρών της Ευσπλαχνίας του Κυρίου 

μου, - αλίμονο -, θα τους αναχαιτίζατε, 
από φόοο μη τους ξοδέψετε. Γιατί ο 

cΊνθρωπος είναι (πάντα) φιλάργυρος. 

101. Και δώσαμε στο Μωυσή εννέα 
φανερά Σημεία, κι ερώτησε (γι' αυτό) τα 

Παιδιά του Ισραήλ. Όταν ήρθε σ' αυτούς, 

τότε ο Φαραώ του είπε:- "Ω! Μωυσή σε 

θεωρώ - πραγματικά - να είσαι 

γοητευμένος ! " 

i)~;~~~7~\~τ;...;.u; 
W.:Zι)~GJb~.J~e:lSI~J 
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102. Είπε (ο Μωυσής): "Γνωρίζεις καλά ._;,;< -::1\~~~l;-q~j}L:.:~~j~ 
ότι αυτά τα σημεία δεν έχουν σταλεί παρά .1J:~J~~ι;,:;~_:,\i~ 
μόνο απ' τον Κύριο των ουρανών και ·· . -
της γης- με ορατή (σε σένα και σ' όλους) ~ ~;_i:~~~ 
απόδειξη. Σε θεωρώ - πραγματικά - ω! 

Φαραώ! να είσαι καταδικασμένος σε 

καταστροφή!" 
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103. Και θέλησε να τους διώξει απ' 
τη γη. Κι όμως Εμείς τον πνίξαμε κι 

όλους όσοι ήταν μαζί του. 

104. Και - ύστερα απ' τη μετάνοιά 

τους- είπαμε στα Παιδιά του Ισραήλ: 

"Κατοικείστε (ασφαλισμένοι) στη γη". 

Όταν όμως φτάσει η υπόσχεση της μέρας 

Κρίσης θα σας συγκεντρώσουμε όλους μαζί 

σ' ανακατεμένη μάζα. 

105. Και με την Αλήθεια το έχουμε 
στείλει (το Κοράνιο), και με την Αλήθεια 

έχει κατεοεί. Και δεν σ' έχουμε στείλει 

παρά μόνο να δώσεις Χαρούμενες Ειδήσεις 

και να προειδοποιήσεις (τους 

αμαρτωλούς). 

106. Και (είναι) ένα Κοράνιο που το 
έχουμε χωρίσει (σε τμήματα από καιρού 

σε καιρό), για να μπορέσεις να το 

απαγγείλεις στους ανθρώπους κατά 

διαστήματα. Και σου το έχουμε 

αποκαλύψει σταδιακά. 

107. Πες: "Είτε έχετε πιστέψει σ' αυτό, 
είτε δεν έχετε πιστέψει, είναι αλήθεια πως 

εκείνοι στους οποίους δόθηκε η γνώση -
προκατα6ολικά - όταν (τούτο) απαγγελθεί 
σ' αυτούς, ρίχνουν κάτω το πρόσωπό τους 

γονατίζοντας ολόκληρα μέχρι τα πηγούνια, 

108. και λένε: "Δόξα στον Κύριό μας! 
Έχουν εκπληρωθεί - στ' αλήθεια- οι 

υποσχέσεις του Κυρίου μας"! 

109. Ρίχνουν κάτω στο πρόσωπό τους 
γονατίζοντας, να κλαίνε και αυξάνεται 

.. ~~-- > ~ ""' .. ,. ... / /"'f: / 
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(ειλικρινής) η ταπεινοφροσύνη τους. 

110. Πες:" Επικυλεσθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
η επικαλεσθι:ίτε τον Ρυχμι'tν - τον 

Ευσπλαχνικό θεό - τον ΑΛΛΑΧ. Με 

οποιοδήποτε (επίθετο) κι αν Τον 

προσφωνήσετε (έχει καλυ]ς). Γιατί σ' Αυτόν 

ανήκουν οι πω Όμορφες Ονομασίες. Και 

να μην εκφωνι:ίς την Προσευχή σου 

μεγαλόφωνα, κι ούτε με χαμηλό τόνο, 

αλλά αναζήτησε ένα μέσο δρόμο ανάμεσά 

τους" 

111. Πι:;: "Δόξα (πρέπει) στον ΑΛΛΑΧ 
που δεν π1Ίρε παιδί (δεν γέννησε), και 

δεν είχε συνέταιρο, στην εξουσία (του). 

Κι ούτε (έχει ανcίγκη) από χ.ανένι1 για 

να Τον προστατέψει από ταπείνωση. Κω 

δόξασέ Τον '(LU το ύψος της 

μεγαλοπρέπειάς Του". 

(18) Σο~α ελ-Κεχφ 
(Η Σπηλιά) 

Στn nιιnμα του ΑΑΑΑΧ 

του Παιιτελεήμοιια, του Πολι•εύοπλαχιιου 

1. Δόξα πρέπει στον ΑΛΛΑΧ που 

έχει στείλει στο Δούλο Του (Μουχc'ιμμεντ) 

το Βιολίο (το Κορι'tνιο) χωρίς ν υ εχει 

κι'ινει σ' αυτό κuμία λοξοδρόμηση 

2. Το είχιψε ορίσει μιυ υνώτερη θέση 
πι:ινω στ' άλλα θι::ίκι'ι οιaλία ώστε να 

προειδοποι tiοει για την τρομερ1i Τιμωρία 

ωτ' Αυτόν, και να αναγγείλει καλά νέα 

στους Πιστούς που αγαθοεργοι'Jν, ότι Οα 

έχουν εcμί ρετη αμοιο1ι 

_,...-~,, ..,._,- "'/';~_,. ... ,., ~· ,. ...... ~ "'""',. ...... ,. 
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3. όπου και θα παραμείνqυν για πάντα 
(στο παράδεισο). 

4. Και για να προειδοποιήσει αυτούς 
(επίσης) που είπαν: 'Ό ΑΛΛΑΧ έκανε 

(γέννησε) ένα γιο", 

5. Δεν έχουν καμιά γνώση γι' αυτό το 
(θέμα), κι ούτε είχαν κι οι πατέρες τους. 

Τρομερή λέξη ογήκε απ' τα χείλια τους. 

Αυτό που λένε δεν είναι ειμή μόνο ένα 

ψέμα! 

6. Κοντεύεις (Ω! Μουχ(iμμεντ) να 

καταστρέψεις τον εαυτό σου από λύπη 

μόλις φεύγουν επειδή δεν πιστεύουν στο 

μηνυμα. 

7. Βέοαια Εμείς καναμε άλλα που 

ορίσκονται πάνω στη γη για στόλισμά 

της (στους ανθρώπους) με σκοπό να 

δοκιμάσουμε ποιος απ' αυτούς αποδίδει 

καλύτερα στο έργο (του). 

8. Στ' αλήθεια ό,τι ορίσκεται πάνω 

στη γη, θα το κάνουμε σκόνη και σκληρό 

χώμα (άγονο χωρίς χορταρικά). 

9. Ή μήπως δεν έχεις λογαριάσει ότι 
οι Σύντροφοι (οι κάτοιχοι) της Σπηλιάς 

και της Επιγραφής ήταν το μόνο πιο 

θαυμάσιο από τα σημεία Μας; (υπάρχουν 

όμως κι άλλα σημεία που είναι 

εκπληκτικά). 

10. Κοίταξε, όταν οι νέοι αποσύρθηκαν 
στη σπηλιά, και είπαν: "Κύριέ μας! 

Χορήγησέ μας - απ' τον Εαυτό σου -
ευσπλαχνία, και εξασφάλισε απ' τα ιδανικά 

;.μ d ~.! ...,.._;~lji ι; ( j;.;:_ ιj ~ 
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μας τον ίσιο δρόμο για μας"! 

11. Και σύραμε (ένα πέπλο) πάνω στ' 
αυτιά τους σαν οαρύ ύπνο για κάμποσα 

χρόνια μέσα στη Σπηλιά (για να μ ην 

ακούνε). 

12. Κι έπειτα τους ξυπνήσαμε για να 
δοκιμάσουμε ποιος από τις δύο ομάδες 

ήταν πιο λεπτός να υπολογίσει το χρόνο 

(των ετών) που είχαν σταθεί (στη σπηλιά). 

13. Εμείς σου διηγούμαστε - με κάθε 

αλήθεια - την ιστορία τους. Ήταν νέοι 

που πίστεψαν στον Κύριό τους, και Εμείς 

τους προχωρήσαμε στην καθοδήγηση. 

14. Δυναμώσαμε τις καρδιές τους, όταν 
ξύπνησαν και είπαν: 'Ό Κύριός μας, είναι 

ο Κύριος των ουρανών και της γης. Ποτέ 

δεν θα επικαλεστούμε καμία άλλη θεότητα, 

εκτός απ' Αυτόν. Αν το κάνουμε, θα 

έχουμε- στ αλήθεια- εκφράσει μια 

παρέκκλιση! 

15. "Αυτοί οι άνθρωποί μας, έχουν 

πάρει για λατρεία άλλες θεότητες αντί 

Εκείνου. Γιατί δεν παρουσιάζουν, γι' αυτές 

μια φανερή (και πειστική) ένδειξη γι' αυτό 

που κάνουν; Και ποιος είναι πιο άδικος 

από εκείνον που επινοεί ένα ψέμα ενάντια 

στον ΑΛΛΑΧ; 

16. "Κι όταν απομακρυνθείτε απ 

αυτούς κι απ' τα είδωλα που ελάτρευαν 

- εκτός τον ΑΛΛΑΧ -, αποσυρθεί τε τότε 
στη Σπηλιά. Ο Κύριός σας θα επισωρεύσει 

πάνω σας απ' τα ελέη Του, και θα 

εξασφαλίσει για σας - απ' τα ιδανικά 

c. .. ,... •.ι ,.~,,.,. .,., ~ ,., J.-:; 
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σας - άνεση και ευμιiρεια." 

17. Και (τότε) θα δεις τον ι1λιο όταν 
ανατέλλει - να γέρνει προς τα δεξιά της 

Σπηλιάς τους, κι όταν δύει τους αφήνει 

προς τ' αριστερά, ενώ αυτοί ορίσκονται 

σ' ανοιχτό μέρος στο μέσο της Σπηλιc1ς. 

Αυτά είναι τα Σημεία του ΑΛΛΑΧ. 

'Ο ποιον οδηγεί ο ΑΛΛΑΧ είναι σωστά 

καθοδηγούμενος. Κι όποιον αφήνει στην 

πλάνη, γι' αυτόν δεν θα ορεις προστάτη 

ούτε καθοδηγητή. 

18. Θα τους θεωρούσες ξυπνητούς ενcί.J 
είναι κοιμισμένοι. Και τους στρέφαμε προς 

τα δεξιά και προς τ' αριστερά. Κι ο σκύλος 

τους ξαπλωμένος στα δύο μπροστινά του 

πόδια (κοιμόταν) στο κατώφλι (της 

σπηλιάς). Κι αν τους έολεπες θα 

οπισθοχωρούσες - οπωσδι1ποτε- τρέχοντας, 

και θα γέμιζες τρόμο απ' αυτούς. 

19. "Ετσι τους ξυπνήσαμε (απ' τον 

ύπνο) γω να ερωη1σει ο i:νας τον ω.λο. 

Κι ένας απ' αυτούς είπε: "Πόσο καιρό 

έχετε μείνει (εδώ);" Είπαν: "Έχουμε μείνει 

(ίσως) μια μέρα ή ένα μέρος της ημέρας". 

(τέλος) είπαν (όλοι): "(Μόνο) ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλ(ι πόσο καιρό έχετε μείνει 

εδώ" Γι' αυτό στείλετε τώρα έναν από 

σιις, μ' αυτά τα χρήματι:ι σας - στην πόλη. 

Αφι1στε τον να σας φέρει οτιδήποτε πιο 

ωλή τροφή (για να πάρει) ι:αι να φέρει 

υ;τ' αυη1ν σε σας ώστε (vu μπορέσετε) 

vcι ιι:αvωτοιι1οετε την πείνυ σας. Κι c1ς 

σιψπι:ριφερθεί με ευγένcια κι ας μη 

< ιvαφέρει για σας σι: κανi·νυ. 

20. "Βέοαια αν μάθουν τη κατάστασή 
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σας, θα σας πετροοολήσουν, ή θα σας 

αναγχ(Ίσουν να επιστρέψετε στη θρησχεία 

τους, χαι τότε ποτέ δεν θα πετύχετε". 

21. Κι έτσι έχουμε χάνει την υπόθεσt1 
τους γνωση1 στο λαό, για να μύθουν ότι 

η υπόσχεση (η αν(ωτυση), του ΑΛΛΑΧ 

είναι αληθινή κι ότι δεν μπορούν να 

αμφιοάλλουν για την Ώρα (της Κρίσης). 

Για χοίτα! Φιλονικούσαν, συζητώντας 

μεταξύ τους την υπόθεση. (Μερικοί ) 
είπαν: "Κτίστε πάνω τους, ένα οικοδόμημα. 

'Ό Κύριός τους, τους γνωρίζει πολύ καλ(ί. 

Κι είπαν αυτοί που υπερίσχυσαν Π(1νω 

στην ιδέα τους: "Ας κτίσουμε -δίπλα- ένα 

τόπο λατρείας". 

22. (Μερικοί) θα πουν ότι t1σαν τρεις, 
κι ο σκύλος τους ήταν 'Ό τέταρτος απ' 

αυτούς. Άλλοι θα πουν ότι ήσαν πέντε κι 

ο σκύλος τους ήταν ο έχτος. ΑμφίΌολες 

εικασίες για το ύγνωστο. (Ακόμα ύλλοι) 

θα πουν ότι ήταν επτά κι ο σκύλος τους 

ο όγδοος. Πες: " ο Κύριός μου γνωρίζει 
καλύτερα τον αριθμό τους, και πολύ λίγοι 

είναι εκείνοι που γνωρίζουν (τη φυσιχή 

κατάσταση) τους". Γι' αυτό να μη μπεις 

σε λογομαχίες που αφορούν αυτούς, εχτός 

για μια υπόθεση που είναι φανερή, και 

να μη συμοουλέψεις χανένα απ' αυτούς 

για την υπόθεση (των Κοιμωμένων) τους. 

23. Ποτέ να μη λέγεις για Y..(lt\ ότι 

"εγώ, (είναι οέοαιο) ότι θα χύνω αυτό 

(χι αυτό) αύριο"-

24. χωρίς να προσθέσεις: 'Ά ν ο 

ΑΛΛΑΧ το επιθυμεί"! Να θυμάσαι τον 

Κύριό σου, αν κάποτε το ξεχνάς και να 

,. ι: ........ 
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λες "Ας με καθοδηγήσει ο Κύριός μου 

(τελικά) πιο κοντά σ' αυτό, στον ισιο 

δρόμο". 

25. Κι (έτσι) έμειναν στη Σπηλιά τους 
τριακοσια χρόνια και πρόσθεσαν (άλλα) 

εννεα. 

26. Πες: ''Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

καλύτερα πόσο καιρό έμειναν. Κατέχει 

(τη γνώση απ') τα μυστικά των ουρανών 

και της γης. Πόσο (καθαρά) το ολέπει 

και πόσο (υπέροχα) ακούει! Δεν έχουν 

άλλο προστάτη, παρά μόνο Αυτόν, κι ούτε 

παίρνει κανένα συνεταίρο στις αποφάσεις 

Του. 

27. (Ώ! Μουχάμμεντ!) Ανάγνωσε 

(διδάσκοντας) εκείνο που έχεις εμπνευσθεί 

απ' το Βιολίο του Κυρίου σου. Κανένας 

δεν μπορεί να αλλάξει τους Λόγους Του, 

και πουθενά δεν θα ορεις καταφύγιο άλλο, 

παρά μόνο σ' Εκείνο. 

28. Και φύλαξε ευχαριστημένη την 

ψυχή σου με εκείνους που επικαλούνται 

το Κύριό τους το πρωί και το οράδυ 

αναζητώντας την ευχαρίστησή Του, και 

μην aφήσεις τα μάτια σου ν' αποστραφούν 

απ' αυτούς, επιδιώκοντας τα στολίδια και 

την πολυτέλεια της ζωής του κόσμου 

τούτου, ούτε να υπακούεις σ 

οποιονδήποτε που την καρδιά του -
έχουμε κάνει - να παραμελεί - να Μας 

θυμάται, και που ακολούθησε τους πόθους 

του, και που η υπόθεσή του έχει ξεπερc'Jσει 

τα όρια. 

29. Και πες: "Η Αλήθεια πηγάζει απ' 
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τον Κύριό σας". Κι αφήστε όποιον θέλει, 

ας πιστέψει, κι όποιον θέλει ας (την) 

αρνηθεί. Για τους άδικους, (τους 

κακοποιούς), έχουμε ετοιμάσει μια Φωτιά 

που (καπνός και φλόγες) έχουν 

περικυκλώσει όλους μέσα, σαν τείχη κι 

οροφή μιας σκηνής. Κι αν εκλιπαρήσουν 

ανακούφιση θα ανακουφιστούν με νερό -
σαν τον λιωμένο ( ορασμένο) λάδι που θα 
ψήσει το πρόσωπό τους. Τι άθλιο πιοτό 

αυτό που πίνουν και τι άθλια είναι η 

διαμονή τους ! πόσο στενόχωρος τόπος 
για να πλαγιάσουν! 

30. Για εκείνους όμως που πίστεψαν 
και έκαναν καλά (έργα), οέοαια Εμείς 

δεν θα αφήσουμε να χαθεί η αμοιοή 

κανενός που έχει κάνει μια καλή πράξη. 

31. Γι' αυτούς θα είναι οι Κήποι της 

Αιωνιότητας, που από κάτω τους θα 

τρέχουν ποτciμια κι όπου θα στολιστούν 

με χρυσά οραχιόλια και θα ντυθούν με 

πράσινους χιτώνες από λεπτό μετάξι και 

κεντημένο (με διάφορα λουλούδια), και 

θα πλαγιάζουν πάνω σε υψωμένα θρονιά. 

Πόσο εξαιρετική η αμοιοή! Και πόσο 

ευχάριστος τόπος για να πλαγιάσουν! 

32. Και ανάφερέ τους την παραοολή 
για τους δύο άνδρες. Στον ένα απ' αυτούς 

προμηθεύσαμε δύο κήπους με αμπελώνες 

από σταφύλια που τους είχαμε, περιφράξει 

με φοινικόδεντρα. Κι ανάμεσα στους δύο 

οάλαμε χωράφια φυτεμένα με σιτάρι. 

33. Κι οι δύο κήποι καρποφόρησαν, 
και δεν aστόχησαν σε τίποτε. Στο μέσο 

τους κάναμε να τρέχει ένα ποτάμι. 
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34. Άφθονα ήταν τα αγαθά που είχε 
(αυτός ο άνδρας), και είπε στον σύντροφό 

του αγωνίζοντάς του: "Εγώ έχω 

μεγαλύτερο πλούτο από εσέ~α και 

περισσότερη (τιμή και) δύναμη σε άνδρες 

(που με ακολουθούν)". 

35. Κι μπήκε στον κήπο του -
αδικώντας τον εαυτό του - και είπε: "Δεν 
νομίζω ότι θα εξαφανιστεί αυτό ποτέ, 

36. "Κι ούτε νομίζω ότι η Ώρα (της 
Κρίσης) θα έρθει (ποτέ). Κι αν ακόμα 

επιστρέψω στον Κύριό μου,- στο σίγουρα 

- θα 6ρω (για αντάλλαγμα) κάτι τι 

καλύτερο απ' αυτό". 

37. Είπε σ' αυτόν ο σύντροφός του 

κατά τη διάρκεια της φιλονικίας: "Μήπως 

αρνείσαι Εκείνον που σε έπλασε από 

χώμα, κι έπειτα από σταγόνα σπέρματος 

κι έπειτα σου έδωσε το σχήμα ενός άνδρα; 

38. 'Άλλά πιστεύω - το κατ' εμέ - ότι 

Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Κύριός μου, 

και δεν αποδίδω κανένα συνεταίρο με 

τον Κύριό μου. 

39. "Κι αν -καθώς μπαίνεις στο κήπο 
σου - θα πεις: 'Τι θαυμάσιο είναι αυτό 

που έγινε με την θέληση του ΑΛΛΑΧ! 

Δεν υπάρχει δύναμη, ειμή μόνο με το 

ΑΛΛΑΧ! Αν και με νομίζεις να έχω 

λιγότερο πλούτο και παιδιά από εσένα, 

(όμως) 

40. ίσως ο Κύριός μου να μου χαρίσει 
κάτι το καλύτερο απ' τον κήπο σου, και 

j\ί:.:J~L~ -η~L1)._;.~: '\.j:.~.J 
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ίσως στείλει - πάνω απ' τον κήπο σου 

αστροπελέκι απ' τον ουρανό, κάνοντας 

το χώμα που γλιστρά! -

41. "Ή να γίνει το νερό του (που 

ποτίζει τον κήπο) να χαθεί κάτω απ' τη 

γη, (σε σημείο) που να μη μπορείς να το 

αντλήσεις". 

42. Και περιζώθηκαν τα κτήματά του 
όλα (από καταστροφή) τα φρούτα του κι 

οι aπολαύσεις του κι έμεινε με δεμένα -
σταυρωτά τα χέρια του, (λυπημένος) για 

ό,τι ξόδεψε που (τώρα πια) έπεσε σε 

κομμάτια πάνω στα θεμέλια τους, και 

δεν μπορεί παρά να πει: "Αλίμονό μου! 

Μακάρι να μην aπέδιδα κανένα συνέταιρο 

στον Κύριό μου"! 

43. Και δεν υπήρχε γι' αυτόν, καμία 

ομάδα να τον οοηθήσει απέναντι του 

ΑΛΛΑΧ ούτε ήταν ικανός να 

απελευθερώσει τον εαυτό του. 

44. Εκεί (στον άλλο κόσμο η (μόνη) 
προστασία έρχεται από το ΑΛΛΑΧ τον 

Μόνο Αληθινό. Αυτός είναι ο Καλύτερος 

για να ανταμείοει κι ο Καλύτερος για να 

δίνει την επιτυχία. 

45. Και ανάφερέ τους την παρομοίωση 
της ζωής του κόσμου τούτου. Μοιάζει με 

νερό που το Έχουμε στείλει από τον 

ουρανό κάτω. Η ολάστηση της γης 

ανακατεύθηΥ.ε μ αυτό (και το 

απορρόφησε), πολύ γρήγορα όμως έγιναν 

ξερά καλάμια, που οι άνεμοι τα 

σκόρπισαν. Και (μόνο) ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ο Παντοδύναμος. 

'Ο ~}:-Ι 



(18) Σούρα ελ-Κεχφ Μέρος 15ο I 426 I ' ο "}:-Ι 'λ~~ iJJ-" 

46. Ο πλούτος και τα παιδιά είναι 

κόσμημα (που γοητεύουν) τη ζωή του 

κόσμου τούτου. Αλλά εκείνα που 

παραμένουν - οι Καλές Πράξεις - είναι 

του Κυρίου σου - άξιες μεγαλύτερης 

αμοιοής και δίνουν τις καλύτερες ελπίδες. 

47. Και κατά τη μέρα που 

μετακινήσουμε τα οουνά, και( τότε) θα δεις 

τη γη γυμνή (σαν τεντωμένη επίπεδη 

επιφάνεια), και θα συγκεντρώσουμε όλους 

ένα σωρό και δεν θα παραλείψουμε 

κανένα απ' αυτούς. 

48. Και θα παραταχθούν aραδιασμένοι, 
στο Κύριό σου (και θα τους λένε με την 

αναγγελία): "Να που ήρθατε σε Μας 

(γυμνοί) όπως σας έχουμε πλάσει την 

πρώτη φορά. Κι όμως λέγατε ότι δεν θα 

τηρούσαμε την υπόσχεση που δόθηκε σε 

σας ότι θα (Μας) συναντήσετε"! 

49. Και το Βιολίο (των Έργων) θα 
τοποθετηθεί στα χέρια (καθενός). Και θα 

ολέπεις τους ένοχους ταραγμένους από 

φόοο για ό,τι είναι (γραμμένο) σ' αυτό, 

και θα πουν: "Αλίμονό μας! Τι οιολίο είναι 

αυτό! Δεν έχει αφήσει τίποτε - μικρό ή 

μεγάλο - αλλά, όλα τα έχει λογαριάσει"! 

Και θα ορουν όλα όσα έκαναν μπροστά 

τους. Και ο Κύριός σου δεν θα αδικήσει 

κανένα. 

50. Κι ανάφερε όταν είπαμε στους 

αγγέλους "Σκύψετε (μέχρι κάτω) στην τιμή 

Αδάμ", όλοι (τότε) σκύψανε ( εκτός απ' 
τον Ιμπλίς. Ήταν ένας από τους δαίμονες 

(τζίνν) που παραοίασε την εντολή του 
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Κυρίου του. Μήπως - λοιπόν - θα πάρετε 
αυτόν και τη γενιά του προστάτες 

(καλύτερα) από Μένα; Αυτοί είναι για 

σας εχθροί! Πόσο άθλιο - για τους 

άδικους- είναι η ανταλλαγή ! 

51. Δεν τους έδειξα τη δημιουργία των 
ουρανών και της γης, (και δεν τους έδειξα) 

ούτε (ακόμα) πως τους δημιούργησα, και 

δεν επρόκειτο να πάρω για οοηθούς 

αυτούς που παρασύρουν (τους ανθρώπους) 

στην πλάνη! 

52. Και κατά τη Μέρα θα πει: 

"Καλέσετε αυτούς για τους οποίους 

πιστεύετε ότι είναι συνέταιροί Μου και 

τους κάλεσαν, αλλά δεν απάντησαν σ' 

αυτούς, κάναμε γι' αυτούς ένα τόπο κοινής 

απώλειας. 

53. Και οι ένοχοι είδαν τη Φωτιά, και 
οεοαιώθηκαν ότι θα πέσουν μέσα, από 

την οποία ποτέ δεν θα δρουν διέξοδο . 

54. "Εχουμε εξηγήσει με διάφορους 

τρόπους σ' αυτό το Κοράνιο - για το 

καλό των ανθρώπων - (με) κάθε είδος 

από παρομοιώσεις (παραδείγματα). Κι 

όμως ο άνθρωπος αμφισοητεί περισσότερα 

απ' όλα τα όντα. 

55. Και δεν εμπόδισε τους ανθρώπους 
να πιστέψουν, - τώρα που τους έφτασε η 
καθοδήγηση (δεν τους εμπόδιζε) να 

παρακαλέοουν για συγχώρηση του Κύριό 

τους, παρά νυ. τους χτυπήσειό.τι χτύπησε 

τους προγόνους ή να έρθει η τιμωρία 

αντιμέτωπα! 
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56. Και δεν στείλαμε τους aποστόλους 

παρά μόνο για να δώσουν ευχάριστα νέα 

και για να προειδοποι1Ίσουν. Οι Άπιστοι 

όμως αμφισοητούν για να εξασθενήσουν 

το δίκαιο με το άδικο και μεταχειρίστηκαν 

ειρωνικά τα Εδάφια (Αγιάτ) Μου και τις 

προειδοποιήσεις! 

57. Ποιος λοιπόν είναι πιο άδικος από 
εκείνον που έχει διδαχθεί τα Εδάφια του 

Κυρίου του, χι όμως απέστρεψε 

(απομακρύνθηκε) απ' αυτό και λησμόνησε 

τις πράξεις που τα χέρια του παρουσίασαν; 

Βέοαια θέσαμε πέπλο πάνω στις καρδιές 

τους, για να μη το χαταλαοαίνουν, και 

κουφαμάρα στ' αυτιά τους. Κι αν τους 

καλέσεις στο (δρόμο) της καθοδήγησης, 

ποτέ δεν θα καθοδηγηθούν. 

58. Κι όμως ο Κύριός σου είναι 

Πολυεπιεικής και Πολυέλεος. Αν ήταν να 

τους καλέσει για λογαριασμό γι' αυτό 

που έχουν κερδίσει (απ' τα έργα τους), 

θα μπορούσε να επισπεύσει την Τιμωρία 

τους. Όμως έχουν την ορισμένη τους ώρα, 

που πέρα απ' αυτή δεν πρόκειται να ορουν 

καταφυγιο. 

59. Έτσι έχουμε καταστρέψει εκείνα 
τα χωριά, όταν διέπραξαν αδικίες, αλλά 

ορίσαμε μια ορισμένη ώρα για την 

καταστροφή τους. 

60. Και ανάφερε όταν είπε ο Μωυσής 
στον υπηρέτη του: "Δεν θα υποχωρήσω 

μέχρις ότου φτάσω στη διασταύρωση των 

δύο θαλασσών, ή (ακόμα) έστω κι αν 

περάσω αιώνες κι αιώνες ταξιδεύοντας". 
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61. Όταν όμως έφτασαν τη 

διασταύρωση (το σημείο που ενώνονταν 

οι δύο θάλασσες) είχαν ξεχάσει το ψcΊρι 

τους, που πήρε το δρόμο του μέσα στη 

θc'χλασσα (ίσια) σαν μέσα από σήραγγα. 

62. Κι όταν πια πέρασαν (κάποια 

απόσταση) είπε (ο Μωυσής) στον υπηρέτη 

του : "Φέρτε μας το πρωινό φαγητό μας. 
Έχουμε - στ' αλήθεια - πολύ κουραστεί 

απ' το ταξίδι μας αυτό". 

63. Του Απάντησε: "Μ1iπως 

παρατήρησες (τι συνέοηκε) όταν 

καταφύγαμε στο 6ράχο; Πράγματι ξέχασα 

το ψάρι Και μόνο ο Σατανάς ήταν εκείνος 

που μ' έκανε να ξεχάσω να το θυμηθάJ. 

Και πήρε το δρόμο του μέσα στη θάλασσα 

με περίεργο τροπο!" 

64. Είπε (ο Μωυσ1iς): "Αυτό ήταν που 
επιζητούσαμε" κι επέστρεψαν πίσω 

ακολουθώντας τα ίχνη τους, (το μονοπάτι 

απ' όπου ήρθαν). 

65. Τότε ορήκαν εναν δούλο απ 

αυτούς που Μας λατρεύουν, που τον 

είχαμε ελεήσει με bική Μας χάρη, και 

του διδάξαμε τη Γνώση φωτίζοντάς τον 

από Μας. 

66. Ο Μωυσής είπε σ' αυτόν: "Μήπως 
μπορώ να σε ακολουθήσω - με σκοπό -
να με διb(_ιξεις κc'ιτι τι απ' την Αλήθεια 

που σου έχει διδαχθεί"; 

67. Είπε (ο (_ιλλος): "Βέοαια εσύ δεν 

θα είσuι ικανός να υπομένεις μαζί μου' 

(για να μάθεις). 
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68. "Και πώς μπορείς να έχεις υπομονή 
για πράγματα τα οποία εσύ δεν έχεις 

πείρα;" 

69. Είπε (ο Μωυσής):" Θα με 6ρεις -
αν ο ΑΛΛΑΧ το θέλει - υπομονετικό, 

και δεν θα παρακούσω σε καμία διαταγή 

σου". 

70. Είπε (ο άλλος): "Αν - λοιπόν- θέλεις 

να με ακολουθήσεις, μη με ρωτάς για 

τίποτε έως ότου εγώ ο ίδιος σου μιλήσω 

αναφορικά μ' αυτό". 

71. Και προχώρησαν κι οι δύο μέχρις 
ότου, σαν ανέοηκαν στο πλοίο, εκείνος 

το τρύπησε. Είπε ο (Μωυσής): "Μήπως 

το έχεις τρυπήσει για να πνίξεις αυτούς 

που ορίσκονται μέσα; Πράγματι έχεις 

διαπράξει ενοχή ! 

72. Είπε: "Μα δεν σου είπα, ότι δεν 
θα μπορέσεις να υπομένεις μαζί μου"; 

73. Είπε (ο Μωυσής):"Μη με 

επιπλήττεις που έχω ξεχάσει, και μη με 

πικραίνεις δυσκολεύοντας την υπόθεσή 

μου". 

7 4. Και προχώρησαν (οι δύο) πάλι 

μέχρις ότου μόλις συνάντησαν ένα έφηοο, 

τον σκότωσε. Κι είπε (ο Μωυσής): 

"Σκότωσες ένα αθώο πρόσωπο; που δεν 

(σκότωσε) άλλο πρόσωπο; "Έχεις κάνει 

ένα ρυπαρό πράγμα"! 

75. Είπε (απαντώντας): "Δεν σου είπα 
ότι δεν θα μπορέσεις να υπομένεις μαζί 

~~L::.~I~t:..J~-Q~J~ 
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μου"; 

76. Είπε (ο Μωυσής): Αν σε 

ξαναρωτήσω για οτιδήποτε πράγμα μετά 

απ' αυτό, μη με κρατήσεις στη συντροφιά 

σου. Ήδη σου έχω ζητήσει απ' τη μεριά 

μου (πλήρη) συγγνώμη. 

77. Και προχώρησαν (οι δύο) μέχρις 
ότου μόλις έφτασαν στους κατοίκους ενός 

χωριού, ζήτησαν απ' αυτούς τροφή. Αλλ' 

αυτοί αρνήθηκαν να τους φιλοξενήσουν. 

Βρήκαν (τότε) εκεί ένα τοίχο που κόντευε 

να πέσει κάτω, κι εκείνος τον ξανάκτισε. 

Είπε (ο Μωυσής): αν ήθελες θα μπορούσες 

να πάρεις γι' αυτό κάποια αμοιοή"! 

78. Είπε (απαντώντας): "αυτός είναι, 
ο χωρισμός μεταξύ μου και μεταξύ σου : 
(θα χωρίσουμε). Τώρα θα σου πω την 

εξήγηση (των πραγμάτων αυτών) που γι' 

αυτό ήσουν ανίκανος να κάνεις υπομονή. 

79. Αναφορικά με το πλοίο, ανήκε 

(τούτο) σε (ανθρώπους) δυστυχισμένους, 

που εργάζονταν στη θάλασσα. Θέλησα 

να το aχρηστεύσω, γιατί πίσω τους ήταν 

κάποιος 6ασιλιάς που έπαιρνε κάθε καλό 

πλοίο με τη οία. 

80. "Αναφορικά με τον έφηοο, οι γονείς 
του ήταν απ' τους Πιστούς, και 

φοοηθήκαμε μήπως τους πικράνει από 

επίμονη αδικία κι απιστία (στον ΑΛΛΑΧ 

και στον άνθρωπο). 

81. "Γι' αυτό θελήσαμε, ο Κύριος να 

δώσει σ' αυτούς σε αντάλλαγμα (ένα γιο) 

καλύτερο απ' αυτόν σε αγνότητα 

J. Jf / / ,-.,. ......... ,,. ,. ""> ...... :··-;. ... 
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(διαγωγή), και πλησιέστερο στη στοργή 

(προς τους γονείς του). 

82. "Αναφορικά με τον τοίχο, ανήκε 
(τούτο) σε δύο νέα ορφανά παιδιά στην 

πόλη. Κάτω απ' αυτό (τον τοίχο) υπήρχε 

θησαυρός δικός τους. Ο πατέρας τους 

ήταν ένας ενάρετος (άνθρωπος). Ο Κύριός 

σου θέλησε να φτάσουν την ηλικία της 

μεγάλης τους δύναμης (να ενηλικιωθούν), 

και (να αποκτήσουν) ογάζοντας το 

θησαυρό τους ) ευσπλαχνία (και τιμή) 

από τον Κύριό σου -. Όλα αυτά δεν τα 
έκανα από δική μου θέληση. Αυτή είναι 

η εξήγηση (γι' αυτά τα πράγματα) που 

ήσουν ανίκανος να κρατήσεις πάνω τους 

υπομονή " 

83. (Ω! Μουχάμμεντ!) Σε ρωτάνε και 
αναφορικά με τον Δουλ- Καρνέ"ί ν (τον 

Δίκερο οασιλιά). Να πεις: "Θα σας διηγηθώ 

κάτι από την ιστορία του". 

84. Είχαμε στήσει τη δύναμή του πάνω 
στη γη και του δώσαμε τον τρόπο και τα 

μέσα για κάθε σκοπό. 

85. Κάποιο δρόμο ακολούθησε. 

86. Μέχρις ότου, όταν έφτασε εκεί 

όπου δύει ο ήλιος, τον ορήκε να οασιλεύει 

σε μια πηγή από πυρωμένο νερό! Δίπλα 

της ορήκε ένα λαό, (και τότε) είπαμε: "Ω! 

Βασιλεύ Δουλ - Καρνέ"ίν ' να τους 

τιμωρήσεις η να τους μεταχειριστείς με 

καλοσύνη". 

87. Είπε: "Όποιος αδικεί αυτον θα 

τιμωρήσω κι έπειτα θα επιστρέψει στον 

~~._;;~ι;~_;._,_:..~Ιf~_}.:6ι~~&;. 
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Κύριό του, ο Οποίος θα τον τιμωρήσει με 

ανυπόφορο 6άσανο. 

88. Όποιος - όμως - πιστεύει και κάνει 

έργα αγαθά, θα έχει μια εξαιρετική 

αμοι6ή, και εύκολο θα είναι το καθήκον 

του καθώς διατάζουμε να το εκτελέσει" ' 

89: Έπειτα ακολούθησε (κάποιον άλλο) 
δρόμο, 

90. μέχρις ότου, όταν ήρθε εκεί όπου 
ανατέλλει ο ήλιος, τον 6ρήκε ν' ανατέλλει 

πάνω σ' ένα λαό που δεν του είχαμε 

προμηθεύσει καμία προφύλαξη εναντίον 

(του ηλίου). 

91. Έτσι ήταν η ιστορία του Δουλ

Καρνέ·ίν κι Εμείς έχουμε πλήρη γνώση 

γι ι ότι έχει γίνει. 

92. Έπειτα ακολούθησε (άλλο) δρόμο, 

93. μέχρις ότου, όταν έφτασε (σε μια 
περιοχή) ανάμεσα σε δύο φράγματα, 6ρήκε 

από κάτω τους ένα λαό, που δεν μπορούσε 

να καταλά6ει μια λέξη. 

94. Του είπαν: "Ω! Δουλ - Καρνέ"ίν, 

(Εσύ που είσαι Δίκερος)! (ο λαός) των 

Γιαγκούγκ και Μαγκόγκ κάνουν μεγάλη 

καταστροφή στη γη. Μήπως - αν σου 

πληρώσουμε χορήγηση -θα μπορέσεις να 

σηκώσεις φράγμα ανάμεσα σε μας και σ' 

αυτούς"; 

95. Είπε: Η δύναμη (που έχει 

εγκαταστήσει σ' μένα ο Κύριός μου είναι 

καλύτερη (απ' την αμοι6ή σας). Βοηθείστε 

~.~~jj _;;:,Χ.;C.t 
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με (πρόθυμα) και δυνατά. Θα ανεγείρω 

ένα (αδιαπέραστο) εμπόδιο ανάμεσα σε 

σας κι εκεινους. 

96. "Φέρτε μου σιδερένιες πλάκες". 

Τέλος, όταν γέμισε το χώρο ανάμεσα στις 

δύο (απότομες μεριές) των οουνών, είπε: 

"Φυσήξτε (με τους φυσητήρες)". Κι έπειτα 

όταν πια έγινε σα φωτιά, είπε: "Φέρτε 

μου, για να μπορέσω να χύσω πάνω του, 

λιωμένο μολύοι". 

97. Έτσι έγιναν ανίσχυροι να το 

σκαρφαλώσουν κι ούτε μπόρεσαν να το 

τρυπήσουν. 

98. Είπε: "Αυτό είναι (έργο) της 

ευσπλαχνίας του Κυρίου μου. Σαν φτάσει 

όμως η υπόσχεση του Κυρίου μου, θα το 

κάνει σκόνη. Κι αληθινή είναι η υπόσχεση 

του Κυρίου μου". 

99. Και τότε θα τους αφήσουμε - σ' 

αυτή την ήμερα - να r:λυδωνίζονται σα 

κύματα ο ένας με τον (Ί.λλο. Και θα 

φυσήξει στη σάλπιγγα και θα τους 

μαζέψουμε όλους μαζί. 

100. Και θα παρουσι(ωουμε μπροστά 
στους Άπιστους την Κόλαση - εκείνη την 

ήμερα - για να δουν την έκτασή της,-

101. (στους Άπιστους) που τα μάτια 
τους είχαν σκεπαστεί (ώστε να μη δουν 

τα Σημεία Μου) και δεν Με θυμόντουσαν 

κι ακόμα ήταν ανίκανοι να ακούσουν. 

•"' // ~,.- "' / "' :::"" -,.. .. ,.,,..,. , "' 
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Μου - για προστάτες - αντί Εμού;(Και 

οέοαια) έχουμε ετοιμάσει την Κόλαση για 

τους Άπιστους για να (τους) φιλοξενήσει. 

103. Να πεις: "Μήπως θέλετε να 

πληροφορηθείτε γι' αυτούς που τα έργα 

τους είναι μάταια; 

104. Αυτούς που οι προσπάθειές τους 
έχουν καταναλωθεί στη ζωή αυτού του 

κόσμου, νομίζοντας ότι απόκτησαν αγαθά 

με τα έργα τους"; 

105. Αυτοί είναι που αρνούνται τα 

Σημεία και τη συνάντηση του Κυρίου τους, 

(στη Μέλλουσα Ζωή). Μάταια θα είναι 

τα έργα τους, κι ούτε κατά την Ημέρα 

της Κρίσης θα δώσουμε κάποιο 

ενδιαφέρον γι' αυτά. 

106. Αυτή θα είναι η αμοιοή τους: 

Κόλαση, επειδή αρνήθηκαν την Πίστη, 

και πήραν τα σημεία Μου, και τους 

Απεσταλμένους Μου στ' αστεία. 

107. Εκείνοι όμως που πίστεψαν κι 

έκαναν αγαθές πράξεις, θα έχουν τους 

Κήπους του Παράδεισου για διαμονή. 

108. Εκεί θα μένουν (για πάντα), και 
καμιά αλλαγή δεν θα επιθυμήσουν να 

γίνει γι' αυτούς. 

109. Να πεις: "Αν η θάλασσα γινόταν 
μελάνι (για να γραφούν) τα λόγια του 

Κυρίου μου, γρήγορα θα εξαντληθεί (το 

νερό της) πριν εξαντληθούν οι λόγοι του 

Κυρίου μου, ακόμα κι αν αυξάναμε - για 

οοήθειά της- άλλη όμοια θάλασσα". 

' '\ ~}.-Ι 
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110. Να πεις: "Δεν είμαι παρά ένας 

άνθρωπος σαν κι εσc'iς, (αλλά) η έμπνευση 

έχc:ι έλθει σε μένα, ότι ο Θεός σας είναι 

ένας Θεός (ΑΛΛΑΧ). Όποιος προσδοκεί 

να συναντήσει το Κύριό του, ας κάνει 

καλές πράξεις, και - λατρεύοντας το Κύριό 
του -ας μη παραδέχεται κανέναν (ιiλλον) 

για συνέταιρό σου)." 

(19) Σούοα Μέριεί.ι· 
(Η Μαριάμ) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελει]μοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Κ. Χ. Γιε. Α. Σ. = (Κιαφφ, Χα, Γιε, 

Αϊν, Σαντ)*. 

2. Αυτή είναι μια αφήγηση της 

Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου στον δούλο 

Του Ζαχαρία. 

3. Κοίτα όταν φάJναζε )ωλώντας -
μυστικά - τον Κύριό του, 

4. (στην προσευχή του): "Κύριέ μου! 

Έχουν ατονήσει - πια - σ' έμενα τα 

κόκαλίχ μου, και τα μαλλιά του κεφαλιού 

(μου) λάμπουν γκρίζα, ποτέ όμως δεν 

έπαυσα - Κύριέ μου - να είμαι άτυχος 

κατα τις προς Σε επικλήσεις μου! 

5. Κι εγώ φοοούμαι (να μη Κ(Jνουν 

καλό) οι συγγενείς μου με τους ανθρώπους 

και να μην φυλάττουν το νόμο Σου) μετιi 

από μένυ. Κι η σύζυγός μου είναι οπίρα. 

Χι'ιρισέ μου - λοιπόν - ένα κληρονόμο 

* 6λ. Σημ. 1 
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από Εσένα τον Ίδιο -

6. "(Έναν που) θα με κληρονομήσει 
(στη προφητεία μου) και θα 

αντιπροσωπεύει (τα οιολία) από τη γενιά 

του Ιακώο, και κάνε τον - Κύριέ μου- να 

Σου είναι ευάρεστος! 

7. (Η προσευχή του εισακούστηκε): 

"Ω! Ζαχαρία! Σου αναγγέλλω την 

χαρούμενη είδηση για ένα γιο, που το 

όνομά του θα είναι Ιωάννης (Γιάχια) Σε 

κανένα - μ' αυτό το όνομα - παλιότερα 

δεν έχουμε απονείμει διάκριση". 

8. Είπε: "Κύριέ μου! Πώς είναι δυνατό 
να αποκτήσω γιο, όταν η σύζυγός μου 

είναι στείρα, κι εγώ έφτασα τα οαθιά 

γερατειά"; 

9. Είπε (ο άγγελος που στον Ζαχαρία 
ευαγγελίζει ένα υιό): 'Έτσι (θα γίνει), είπε 

ο Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο. 

Εγώ σε έχω πλάσει από πριν, που ακόμα 

δεν ήσουν τίποτε"! 

10. Είπε (ο Ζαχαρίας): "Κύριέ μου' 

Κάνε μου (δείξε μου) ένα Σημάδι". Εκείνος 

είπε: 'Το σημείο που εσύ (ζητάς) είναι ότι 

δεν θα (μπορείς να) μιλήσεις στους 

ανθρώπους για τρεις νύχτες, παρ' όλο 

που δεν είσαι οουοός". 

11. Κι εξήλθε (ο Ζαχαρίας) στο λαό 
του από το κούφωμα του τοίχου (που 

μεταχειρίζονταν για την προσευχή), και 

με νοήματα, τους έδωσε να καταλ(ίοουν 

ότι ας δοξ(ίζουν (τον ΑΛΛΑΧ) κάθε πρωί 

και κάθε δειλινό. 

.. / .1- "'J / . > " > -
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12. Στο γιο του ήλθε η εντολή: "Ω! 
Ιωάννη! ( Γιciχια! ). Πάρε και εκτέλεσε με 
δύναμη το Βιολίο". Και του διi)σcψε τη 

Σοφία, παρ' όλο που ήταν νεαρός, 

13. και το έλεος (για όλα τα 

δημιουργήματα) - ωτό τα δικr~ Μας 

(χαρίσματα) και την αγνότητα. Και ήταν 

θεοσεοής, 

14. και καλοκάγαθος προς τους γονείς 
του, και δεν ήταν ούτε περήφανος ούτε 

αντciρτης. 

15. Και ειρήνη πάνω του, την ημέρα 
που είχε γεννηθεί, r:αι την ημέρα που θα 

πεθάνει και την ημέρα που θα εγερθεί 

για (μια άλλη) ζωή. 

16. Και να διηγηθείς στο Βιολίο (το 
Κοράνιο) (την ιστορία) της Μαριάμ, όταν 

αποσυρθεί - από την οικογένειά της - σε 

ένα τόπο στα Ανατολικά. 

17. Είχε τοποθετήσει ένα προπέτασμα 
(για να προφυλάξει τον εαυτόν της) απ' 

αυτούς. Τότε στείλαμε σ' αυτήν το πνεύμα 

μας (έναν άγγελο) που παρουσιc'ιστηκε 

μπροστά της - σαν ένα τι':λειο ανθρcύπινο 

πλάσμα. 

18. Εκείνη είπε: 'Άναζητώ καταφύγιο, 
από σ[να,στον Οικτίρμονα (ΑΛΛΑΧ) αν 

(τον) φοοάσαι (μη με πλησιάζεις)". 

19. Εκείνος είπε: "Είμαι μόνο ένας 

aπεσταλμένος από τον Κύριό σου, (να 

χαρίσω) σε σένα ένα άγιο υιό". 

-'/. / ~ .... ,{" / ,. . / "': ..... 
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20. Εκείνη είπε: "Πώς θα έχω γιο, εφ' 

όσον κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μ' 

έχει αγγίξει, κι ούτε είμαι ακόλαστη;" 

21. Εκείνος είπε: "Έτσι (θα γίνει), είπε 
ο Κύριός σου, αυτό για Μένα είναι εύκολο. 

Και (επιθυμία Μας είναι) να τον 

προσδιορίσουμε σαν ένα Θε"ίκό Σημείο 

για τους ανθρώπους και Έλεος από Μας. 

Είναι μια υπόθεση που (έτσι) έχει 

θεσπιστεί." 

22. "Ετσι τον σήκωσε (στη κοιλιά της) 
- συνέλαοε - και αποσύρθηκε μαζί του σ' 

ένα απόμακρο μέρος. 

23. Και την οδήγησαν οι πόνοι του 
τοκετού στον κορμό μιας χουρμαδιάς, και 

είπε (μέσα στην αγωνία της): " Αλίμονό 
μου! Μακάρι να πέθαινα πριν απ' αυτό 

και να ήμουν ένα πράγμα ξεχασμένο κι 

αόρατο"! 

24. Αλλά (μια φωνή) την κάλεσε από 
κάτω της (απ' την χουρμαδιά) "Μην 

λυπάσαι! γιατί ο Κύριός σου έχει 

προολέψει ένα ποταμr1κι κάτω από σένα". 

25. "Και κούνησε - προς τη μεριά σου 
- τον κορμό της χουρμαδιάς, και θα 

πέσουν πάνω σου φρέσκοι - ώριμοι 

χουρμάδες". 

26. "Κι έτσι τρώγε και πίνε και δρόσισε 
το μάτι (σου να ησυχάσεις), Κι αν δεις 

κανένα ανθρώπινο πλάσμα (και σε ρωτάει) 

να του πεις : ·Ε χω, πραγματικά, υποσχεθεί 
νηστεία στο Φιλεύσπλαχνο (ΑΛΛΑΧ) 
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αυτή τη μέρα δεν θα μιλήσω με κανέναν 

άνθρωπο". 

27. Τέλος, ήλθε μαζί (με το μωρό της) 
στη γενιά της σηκώνοντάς το (στα χέρια 

της). Κι (εκείνοι) είπαν: "Ω! Μαριάμ! 

Πραγματικά έφερες ένα καταπληκτικό 

πράγμα! 

28. "Ω! αδελφή του Ααρών! Ο πατέρας 
σου δεν ήταν ένας άνδρας του πονηρού, 

κι ούτε η μητέρα σου μια γυναίκα 

ακόλαστη!" 

29. Εκείνη όμως έδειξε προς το μωρό. 
Είπαν: "Πώς- είναι δυνατό- να μιλήσουμε 

με ένα παιδί που είναι στην κούνια"; 

30. Είπε (το παιδί): "Είμαι στ' αλήθεια 
-ένας δούλος του ΑΛΛΑΧ. Μου έδωσε 

το Βιολίο (την αποκάλυψη) και με έκανε 

ένα προφήτη. 

31. "Και με έχει κάνει ευλογημένο 

οπουδήποτε κι αν ορίσκομαι, και έχει 

επιτάξει σε μένα την Προσευχή και τη 

φιλανθρωπία εφ' όσον ορίσκομαι στη ζωή. 

32. "Και (Αυτός) μ' έχει κάνει 

καλοκάγαθο στη μητέρα μου, και όχι 

υπεροπτικό ή άθλιο, 

33. "(Γι' αυτό) η Ειρήνη είναι πάνω 

μου κατά την ήμερα, που γεννήθηκα, και 

την ήμερα που θα πεθάνω, και την ήμερα 

που θα εγερθώ για (μια άλλη) ζωή"! 

34. Αυτός (είναι) ο Ιησούς, ο γιος της 
Μαριάμ. Ο λόγος της αλήθειας, που γι' 

αυτόν (μάταια) φιλονικούν. 

~~i)~;:J~.;~G:~ 
φ~ }-'JI~~f.; 

~;~r~~i.,~~ri~;,ί :ΙΙ; 

Θι;.:~r;~ 
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35. Δεν ταιριάζει (στη μεγαλειότητα) 
του ΑΛΛΑΧ να πάρει (να γεννήσει) ένα 

γιο. Δόξα πρέπει σ' Αυτόν!. ·οταν 

αποφασίζει για κάτι τι, - λέει μόνο γι' 

αυτό: "Γενηθήτω" και γίνεται. 

36. Βέοαιαο ΑΛΛΑΧ είναι ο Κύριός 
μου και ο Κύριός σας. Γι' αυτό να τον 

λατρεύετε. Αυτός είναι ο ίσιος δρόμος. 

37. Και διαφώνησαν οι όμιλοι (οι 

αιρέσεις) αναμεταξύ τους. Συμφορά 

(μεγάλη) για τους Άπιστους κατά τον 

(ερχομό) της Κρίσης της σπουδαίας 

Ημέρας! 

38. Πόσο (ξεκάθαρα) θα ακούσουν και 
θα δουν την Ημέρα που θα εμφανιστούν 

μπροστά Μας ! "Οσοι όμως αδικούν 
σήμερα ορίσκονται σε φανερή πλάνη! 

39. Και προειδοποίησέ τους (Ω! 

Μουχάμμεντ!) για την Ημέρα της 

Απελπισίας, όταν η διαταγή θα έχει 

αποφασιστεί. Γιατί (αλίμονο), αμελείς 

(όπως) ήσαν δεν πίστεψαν! 

40. Στα αλήθεια Είμαστε που θα 

κληρονομήσουμε τη γη, και όλα όσα 

6ρίσκονται επάνω της. Και σε Μας όλοι 

θα επιστρέψουν. 

41. Και ένα διηγηθείς (επίσης) στο 

Βιολίο - το Κοράνιο - (την Ιστορία) του 

Αοραάμ. Ήταν ένας (άνδρας) της 

Αλήθειας (και δίκαιος), ένας προφήτης. 

42. "Οταν είπε στον πατέρα του: "Ω! 
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Πατέρα μου! Γιατί λατρεύεις κάτι που 

δεν ακούει, κι ούτε ολέπει, κι ούτε μπορεί 

να σε κάνει να κερδίσεις τίποτε; 

43. "Ω! Πατέρα μου! Ήλθε -
πραγματικά- σε μένα ένα μέρος της 

γνώσης, που δεν σου έφτασε. Γι' αυτό 

ακολούθησέ με. Θα σε οδηγήσω σε ένα 

Δρόμο που (η επιφάνεια του) είναι 

επίπεδη (και είναι ίσιος). 

44. "Ω! Πατέρα μου! Να μη λατρεύεις 
(υπηρετείς) τον Σατανά! Γιατί ο Σατανάς 

ήταν ένας επαναστάτης (aποστάτης) 

ενάντια στον Ραχμάν (ΑΛΛΑΧ) 

( Φιλάνθρωπο Θεό). 

45. "Ω! Πατέρα μου! (Πολύ) φοοάμαι 
μήπως η Τιμωρία του Ραχμάν (του 

Φιλάνθρωπου Θεού) σ' αρπάξει (και σε 

πικράνει) κι έτσι θα αποοείς φίλος του 

Σατανά". 

46. Είπε (ο πατέρας): "Μήπως εσύ -ω! 
Αοραάμ! - aποστρέφεσαι τους θεούς μου; 
Αν δεν μετανιώσεις θα σε πετροοολήσω, 

και τώρα φύγε από μένα, για ένα χρονικό 

διάστημα"! 

47. Είπε (ο Αοραάμ): "Η ειρήνη ας 
είναι πάνω σου. Θα προσεύχομαι, στον 

Κύριό μου για να σε συγχωρήσει. Γιατί 

είναι για μένα Ευεργέτης. 

48. "Και θ' απομακρυνθώ από (όλους) 
σας και από όσους επικαλείστε (άλλες 

θεότητες) εκτός του ΑΛΛΑΧ. Και θα 

επικαλεστώ τον Κύριό μου. Ίσως - με 

την προσευχή μου στον Κύριό μου - να 

;\:,J~J.~<.S-fJΙ~[;d4QJ~ 
• Γ·φ~~j.;;~~~~~}j? 
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μην υπάρξω άτυχος". 

49. Κι όταν απομακρύνθηκε απ' 

αυτούς, και από όσους λ('ιτρευαν (άλλες 

θεότητες) εκτός του ΑΛΛΑΧ, του 

χαρίσαμε τον Ισαάκ και τον Ιακώο και 

κάθε έναν απ αυτούς τον κάναμε 

προφητη. 

50. Κι από τη Φιλανθρωπία Μας 

χαρίσαμε μέρος της σ' αυτούς, και κάναμε 

να έχουν σε υψηλό επίπεδο τη γλώσσα 

της αλήθειας. 

51. Και να διηγηθείς (ακόμα) στο 

Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του 

Μωυσή γιατί ήταν εκλεχτός, και ήταν 

απόστολος (και) προφήτης. 

52. Και τον καλέσαμε από τη δεξιά 
μεριά του Τουρ (του Όρους Σινά) και 

τον κάναμε να μας πλησιάσει για μυστική 

(συνομιλία). 

53. Κι από τη Φιλανθρωπία Μας, του 
χαρίσαμε τον αδελφό του Ααρών, (επίσης) 

ένα προφήτη. 

54. Και να διηγηθείς (επίσης) στο 

Βιολίο (το Κοράνιο) (την ιστορία) του 

Ισμαήλ. Ήταν (αυστηρά) συνεπής στις 

υποσχέσεις του, και ήταν απόστολος (και) 

ένας προφήτης. 

55. Πρόσταζε τη γενιά του να 

προσεύχεται και να ελεεί. Και ήταν 

ευπρόσδεκτος στον Κύριό του. 

56. Και να διηγηθείς (επίσης) στο 

.~~~~~;~~z,__,~~_;r1~iι:l; 

φ Lf.fιΊ:;.%Z,~_;~l 
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Βιολίο -το Κοράνιο- (την ιστορία) του 

Ιντρίς. Ήταν (άνθρωπος) της Αλήθειας 

(και της ειλικρίνειας) και ένας προφήτης. 

57. Και τον υψώσαμε σε τόπο υψηλό. 

58. Αυτοί ήσαν μερικοί από τους 

προφήτες που ο ΑΛΛΑΧ τους έχει 

ευεργετήσει. - από - τους aπόγονους του 

Αδάμ κι εκείνους που μεταφέραμε (nτην 

κιοωτό) με τον Νώε, και τους aπογόνους 

του Αοραάμ και του Ισραήλ κι αυτούς 

που καθοδηγήσαμε και διαλέξαμε. Όταν 

aπαγγέλλονταν σ' αυτούς οι Εντολές του 

Ραχμάν, του Οικτίρμονα ΑΛΛΑΧ), 

έπεφταν κάτω, γονατίζοντες (ταπεινά), 

με δάκρυα (στα μάτια). 

59. Μετά απ' αυτούς (όμως) 

ακολούθησαν (άλλες γενιές) που 

εγκατάλειψαν την προσευχή κι 

ακολούθησαν τα πάθη τους. Γι' αυτό θ' 

αντιμετωπίσουν τη μεγάλη τιμωρία, 

60. εκτός εκείνοι που μετάνιωσαν και 
πίστεψαν και έκαναν αγαθά έργα. Γι' αυτό 

αυτοί θα περάσουν στον Κήπο, και δεν 

θα αδικηθούν στο ελάχιστο πράγμα,-

61. στους Κήπους της Αιωνιότητας, 
που ο Ραχμάν (ο Οικτίρμονας ΑΛΛΑΧ) 

έχει - στον αόρατο - υποσχεθεί σ' όσους 

Τον υπηρετούν. Γιατί η επαγγελία Του 

πρέπει (απαραίτητα) να εκπληρωθεί. 

62. Εκεί δεν θα ακούουν (μάταια 

λόγια, παρcl μόνο Σελάμ, (το χαιρετισμό 

της Ειρήνης) Και θα έχουν εκεί τη 

διατροφή τους πρωί και οράδυ. 
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63. Τέτοιος είναι ο Κήπος που θα τον 
δώσουμε κληρονομιά σ' εκείνους απ' τους 

δούλους Μας που προφυλάσσονται από 

το κακό. 

64. (Οι άγγελοι λένε): "Δεν 

κατεοαίνουμε παρά έπειτα από διαταγή 

του Κυρίου σου. Σ' Εκείνον ανήκουν όσα 

6ρίσκονται μπροστά μας κι όσα πίσω μας 

κι όσα ανάμεσα σ' αυτά. Ποτέ ο Κύριός 

σου δεν ξεχνά. - (γιατί είναι): 

65. "Κύριος των ουρανών και της γης 
και όσων ορίσκονται ανάμεσά τους. Γι' 

αυτό λατρέψτε Τον, και να είσαι σταθερός 

και καρτερικός στη λατρεία Του. Μήπως 

γνωρίζεις άλλον (που είναι άξιος να φέρει) 

το ίδιο όνομα (το δικό) Του; 

66. Και λέγει ο άνθρωπος: 'Ώστε αν 
πεθάνω, μήπως θα ογω ζωντανός (από 

το τάφο)"; 

67. Κι όμως, γιατί ο άνθρωπος δεν 
θυμάται ότι τον έχουμε πλάσει από πριν 

και από το τίποτε; 

68. Μα τον Κύριό σου! θα τους 

μαζέψουμε όλους μαζί ένα σωρό και τους 

Σατανάδες (μαζί τους), και θα τους 

περιφέρουμε γονατιστούς γύρω από την 

Κόλαση. 

69. Έπειτα θα ανασύρουμε - οέοαια -
από κάθε αίρεση όλους αυτούς που 

επίμονα στασίαζαν κατά του Ραχμάν (του 

Οικτίρμονα ΑΛΛΑΧ). 

:~~ι:;~;;ι:;~..t'J'it.;.._:,:::ΞJI~~ 

φ ι:~ ~.,;J~~<~~F'ΙJ 
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70. Έπειτα Εμείς -οέοαια- γνωρίζουμε 

καλά εκείνους που αξίζουν περισσότερο 

για να κατακαουν. 

71. Κανείς από σας (δεν θα ορεθεί) 
που να μη περάσει πάνω απ' αυτή (τη 

Κόλαση). Αυτό - για τον Κύριό σου -
είναι ένα ψήφισμα που πρέπει να 

συμπληρωθεί. 

72. Έπειτα θα σώσουμε εκείνους που 
aντιστάθηκαν στο κακό, και θα 

εγκαταλείψουμε τους κακοποιούς εκεί 

γονατιστούς. 

73. Κι όταν απαγγέλλονται σ' αυτούς 
οι Εντολές Μας - κι επεξηγούνται - οι 

Άπιστοι λένε σ' όσους πιστεύουν: "Ποιά 

από τις δύο ομάδες μας είναι σε καλύτερη 

θέση; Ποιά παρουσιάζει το καλύτερο 

θέαμα κατά τη συγκέντρωση"; 

74. Και πόσεις (αναρίθμητες) γενιές -
πριν απ' αυτούς- έχουμε καταστρέψει, που 

ήταν ακόμα καλύτερες σε εξοπλισμό και 

έλαμπαν στα μάτια; 

75. Να πεις: "Αν κανείς ορίσκεται στην 
πλάνη, ο Ραχμάν (ο Φιλάνθρωπος 

ΑΛΛΑΧ) παρατείνει σ' αυτούς (το σχοινί), 

μέχρις ότου, όταν δουν την προειδοποίηση 

(του ΑΛΛΑΧ να εκπληρούται), είτε σε 

τιμωρία, είτε (στην προσέγγιση) της 

Ώρας,- τότε θα πληροφορηθούν ποιος 

είναι στη χειρότερη θέση, και (ποιος) είναι 

ανίσχυρος! 

76. "Κι ο ΑΛΛΑΧ αυξάνει την 

καθοδήγηση σ' εκείνους που την 

!i.ό~J\J~.;-:..;~1:~:\~JjΙ~~ 
/ // """"" . / /.,,. --.._,. ............ ~ 

ϊ..l.Α; ~~~\~\Ι_,;.. Ι .. ~~ 
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αναζητούν. Και τα πράγματα που 

διαρκούν οι - Καλές Πράξεις - θεωρούνται 
καλύτερα (στα μάτια) του Κυρίου σου, 

σαν ανταμοιοή, και πιο εκτιμητέα κατά 

την τελική (τους) επιστροφή". 

77. Μήπως παρατήρησες (το είδος του 
ανθρώπου) εκείνου, που αρνείται τις 

Εντολές μας, - κι όμως λέγει: "Θα μου 

δοθούν (οπωσδήποτε) πλούτη και αγόρια;" 

78. Έχει μήπως εισδύσει στο αόρατο, 
ή έχει κάνει συμφωνία με τον Ραχμάν 

( Φιλάνθρωπο ΑΛΛΑΧ); 

79. Όχι! (οέοαια). Θα καταγράψουμε 
ό,τι λέγει και θα αυξήσουμε σ' αυτόν την 

τιμωρία, aυξάνοντάς την (ακόμη). 

80. (Σε μας θα επιστρέψουν) θα 

κληρονομήσουμε όλα όσα λέει και (θα 

παρουσιαστεί μπροστά Μας) θα μας έλθει 

(γυμνός και) μόνος. 

81. Και είχαν προσλάοει (για λατρεία) 
άλλες θεότητες, αντί του ΑΛΛΑΧ για 

να έχουν δύναμη και δόξα! 

82. Όχι οέοαια! Θα αρνηθούν (οι 

θεότητες) όσους τις λατρεύουν και θα 

γίνουν αντίπαλοι εναντίον τους. 

83. Μα δεν ολέπεις ότι έχουμε στείλει 
τους Σατανάδες στους Άπιστους, για να 

τους υποκινούν με μανία (στο κακό); 

84. Μην διάζεσαι - λοιπόν - (τη 

τιμωρία) εναντίον τους, γιατί 

λογαριάζουμε γι' αυτους (τα 

α }IJ~~~~).b'-'~~.~~ ~)'i 
Θ Ι:;\_;~-1ι: 



(19) Σούρα Μέριεμ Μέρος 16ο 448 Ι '" ~_;.., 

κακουργήματα). 

85. Την ήμερα που θα συγκεντρώσουμε 
τους ενάρετους στον Ραχμάν (τον 

Φιλάνθρωπο ΑΛΛΑΧ) σαν μια επιτροπή 

(που παρουσιάζεται μπροστά σε Αυτόν 

για να αποδώσει τιμές), 

86. και (την ήμερα) που θα οδηγήσουμε 
τους ενόχους στην κόλαση σαν διψασμένα 

(ζωντανά που οδηγούνται στο νερό), -

87. Κανείς δεν θα έχει τη δύναμη να 
μεσολαοήσει γι' αυτούς. Η μεσολάοηση 

όμως θα είναι γι' εκείνους που πήραν 

συμφωνία (ή υπόσχεση) από τον Ραχμάν 

(τον Φιλάνθρωπο ΑΛΛΑΧ). 

88. Και είπαν: ''Ο Ραχμάν (ο 

Φιλάνθρωπος ΑΛΛΑΧ) επήρε (γέννησε) 

ένα γιο!" 

89. Πραγματικά προφέρατε κατι το 
τερατώδες! 

90. Λίγο έλειψε κι οι ουρανοί ήταν 

έτοιμοι να εκραγούν, η γη να χωριστεί 

στα δύο και τα οουνά να πέσουν κάτω 

σε ερείπια. 

91. Κι αυτό γιατί είχαν επικαλεστεί 
ένα γιο, για τον Ραχμάν (τον Φιλάνθρωπο 

ΑΛΛΑΧ). 

92. Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί 

πως η (μεγαλειότητα) του Ραχμάν (του 

Φιλάνθρωπου ΑΛΛΑΧ) ήταν δυνατό να 

πάρει (να γενν1iσει) ένα γιο! 
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93. Ούτε από όσους ορίσκονται στους 
ουρανούς και στη γη - δεν μπορεί - παρά 
να έλθει σαν δούλος στον Ραχμάν (τον 

Παντελεήμονα ΑΛΛΑΧ). 

94. "Έχει τους πάντες λογαριάσει και 
τους έχει αριθμήσει (όλους) ακριοώς. 

95. Κι όλοι τους θα έλθουν σ' Αυτόν -
κατ' άτομο - την Ημέρα της Κρίσης. 

96. Βέοαια σ' εκείνους που πίστεψαν 
και έκαναν ενάρετες πράξεις ο Ραχμάν 

(ο Φιλάνθρωπος ΑΛΛΑΧ) θα τους κάνει 

(κοινωνούς) της Αγάπης στις καρδιές 

όλων. 

97. Έχουμε κάνει (το Κοράνιο) εύκολα 
να προχωρεί με τη γλώσσα σου ώστε να 

μπορέσεις μ' αυτό να δώσεις ευχάριστες 

ειδήσεις στους ενάρετους και να 

προειδοποιήσεις μ' αυτό ένα λαό που έχει 

εχθρότητα εναντίον σας. 

98. Και πόσες (αναρίθμητες) γενιές -
πριν απ' αυτούς - έχουμε καταστρέψει; 

Μπορείς, μήπως να ορει ένα μόνο απ' 

αυτούς (τώρα), ή ν' ακούσεις ένα (μόνο) 

ψίθυρο απ' αυτούς; 

(20) Σούρα Τάχα 
(το 'fάχα- Σvμ6ολικά Υflάμματα Τ.Χ.) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

ι. τ. χ.= (τά-χά)* 

*6λ. Σημ. 1 
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2. Δεν σου έχουμε στείλει το Κορr1νιο, 
για να σου προκαλέσει την απελπισία. 

3. 1\JJ...ά μόνο σαν υπενθύμιση γι' αυτόν 
που φοοάται (τον ΑΛΛΑΧ), -

4. Μια αποκάλυψη από Εκείνον που 
έπλασε τη γη και τους ουρανούς στα 

ύψη. 

5. Ο ελ- Ραχμάν (Ο Παντελεήμονας 

ΑΛΛΑΧ) εγκαταστάθηκε στο Θρόνο. 

6. Σ' Αυτόν ανήκουν όσα 6ρίσκονται 
στους ουρανούς και πάνω στη γη, και 

όσα ανάμεσά τους και όσα κc'ιτω από το 

φως (της γης). 

7. Κι αν προφέρεις τη λέξη 

μεγαλόφωνα, (δεν πειράζει), γιατί γνωρίζει 

τι είναι μυστικό και τι πιο πολύ κρυμμένο. 

8. ΑΛΛΑΧ! Δεν υπάρχει θεός παρά 
μόνο Εκείνος. Σ' Αυτόν ανήκουν τα Πιο 

Όμορφα Ονόματα. 

9. Σου έχει φτάσει η ιστορία του 

Μωυσή; 

10. Κοίτα! όταν είδε μια φωτιά, είπε 
τότε στην οικογένειά του:"Σταθείτε, γιατί 

αισθάνθηκα μια φωτιά. Ίσως μπορέσω 

και σας φέρω δαυλό απ' αυτή κανένα 

αναμμένο σημάδι, ή ίσως μπορέσω να 

ορω κανένα κοντά της που μπορει να 

μας οδηγήσει στη φωτιά". 

11. Σαν έφτασε όμως σ' αυτήν, κc1ναμε 
ώστε να ακουστεί (μια φωνή): "Ω! Μωυσή! 
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12. Εγώ είμαι ο Κύριός σου! Βγάλε -
γι' αυτό- τα παπούτσια σου, Είσαι στην 

- Τουοά - την ιερή κοιλάδα. 

13. Και σ' έχω διαλέξει. Άκουσε -λοιπόν 
- ό,τι (στέλνεται σε σένα) με έμπνευση. 

14. Εγώ είμαι -πραγματικά- ο 

ΑΛΛΑΧ. Δεν υπάρχει άλλος θεός, ειμή 

(μόνο) Εγώ. Και να τηρείς (τακτική) 

προσευχή για να με θυμάσαι 

(πανηγυρίζοντας το εγκώμιό Μου). 

15. Η ώρα - στ' αλήθεια - φτάνει. 

Σκοπός μου ε~αι να την κρατήσω 

μυστική, για να πάρει κάθε ψυχή την 

ανταμοιοή της ανάλογα με όσα μπορεί 

να χωρέσει (απ' τις προσπάθειές της). 

16. Γι' αυτό ας μη σε εμποδίσουν απ' 
αυτήν, εκείνοι που δεν την πιστεύουν, κι 

ακολούθησαν τα πάθη τους, μήπως και 

καταστραφείς!.." 

17. Και τι είναι αυτό (που κρατάς) 

στο δεξί σου χέρι, ω Μωυσή"; 

18. Είπε : "Είναι το ραοδί μου. Πάνω 
του στηρίζομαι, και μ' αυτό κτυπώ 

(μαζεύοντας) την τροφή για το ποίμνιό 

μου και έχω γι' αυτό κι άλλες χρήσεις". 

19. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Πέταξέ το, ω! 
Μωυσή!". 

20. Κι εκείνος το πέταξε, και να που 
έγινε (ένα φίδι) ζωντανό και κινούμενο. 
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21. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Πάρε το και 
μη φοοάσαι. Θα το επαναφέρουμε στην 

πρώτη του κατάσταση" ... 

22. Φέρε - τώρα - το χέρι σου (κλειστό) 
στο πλευρό σου. Θα γίνει κάτασπρο (και 

λαμπερό), χωρίς ολάοη (ή άλλο χρώμα) -
(τούτο ας χρησιμεύσει) σαν άλλο Σημείο 

(Θαύμα) -, 

23. 'Ώστε (αργότερα) ενδέχεται να σου 
δείξουμε (δύο) απ' το Μεγαλύτερά Μας 

Σημεία. 

24. "Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο (παρανομίας)". 

25. Είπε (ο Μωυσt1ς): "Κύριέ μου! 

Άνοιξέ μου το στήθος μου, 

26. Κι ευκόλυνέ μου την εντολή (το 
έργο) μου, 

27. Και ογάλε το εμπόδιο (τη 

οραδυγλωσσία) μου υπό την ομιλία μου, 

28. Ώστε να μπορούν να 

καταλαοαίνουν αυτά που λέγω 

29. Και κάνε για μένα (δώσε μου) 

έναν υπουργό (οοηθό) απ' τη γενιά μου, 

30. Τον Ααρών, τον αδελφό μου, 

31. Αύξησε μ' αυτόν τη δύναμή μου, 

32. και κάνε τον μέτοχο του έργου 
μου, 
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33. Για ένα Σε δοξάζουμε πολύ, χωρίς 
τελειωμό, 

34. Και για να Σε μνημονεύουμε πολύ, 
χωρίς τελειωμό. 

35. Γιατί Εσύ είσαι Εκείνος που 

(πάντοτε) μας ολέπει". 

36. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Παραχώρησα 
- ήδη - ό,τι ερώτησες, (Δεκτή έγινε η 

προσευχή σου), ω Μωυσή!". 

37. Κι άλλη φορά πριν απ' αυτή) σε 
ευνοήσαμε, 

38. Όταν εμπνεύσαμε στη μητέρα σου 
το μήνυμα: 

39. "Ρίξε (το μωρό) μέσα στην κασέλα, 
και ρίξε (την κασέλα) στο ποτάμι, και 

θα το φέρει το ποτάμι στην όχθη και θα 

το πάρει ένας που είναι εχθρός μου και 

εχθρός του. Κι έριξα πάνω σου (το 

φόρεμα) της δικής Μου αγάπης, ώστε να 

ανατραφείς κάτω από τα ολέμματά Μου. 

40. "Και να! η αδελφή σου, που 

περπατούσε (εκεί κοντά) είπε: Μήπως 

θέλετε να σας υποδείξω μια που να 

θηλάσει και ν' αναθρέψει (το μωρό); Κι 

έτσι σε επιστρέψαμε στη μητέρα σου, για 

να ησυχάσει η καρδιά της και να μη 

λυπάται. Κι σκότωσες έναν άνθρωπο, αλλά 

σε σώσαμε από τις ενοχλήσεις και σε 

δοκιμάσαμε με διάφορες δοκιμασίες. Κι 

έμεινες πολλά χρόνια με τη γενιά των 

Μέντγιεν.Κι έπειτα ήρθες, εδώ, ω! Μωυσή, 

όπως είχε οριστεί! 
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41. "Και σε είχα ετοιμάσει για Δική 
μου (υπηρεσία)" .. 

42. Πήγαινε, εσύ και ο αδελφός σου, 
για παράδοση των Μηνυμάτων Μου και 

μη σταματήσει - κανείς απ' τους δύο -
να Με κρατά στη μνήμη του. 

43. "Πηγαίνετε - κι οι δύο - στο 

Φαραώ, γιατί έχει ξεπεράσει κάθε όριο 

(παρανομίας), 

44. "Μιλήστε του όμως με ηπιότητα, 
μήπως και δεχτεί την προειδοποίηση, ή 

φοοηθεί (τον ΑΛΛΑΧ)". 

45. Είπαν (οι δύο), "Κύριέ μας! 

Φοοόμαστε μήπως οιαστεί κι αυθαδιάσει 

εναντίον μας ή μήπως ξεπεράσει κάθε 

όριο". 

46. Είπε: "Μη φοοάστε, γιατί είμαι 

μαζί (και με τους δυο) σας. Ακούω και 

ολέπω (τα πάντα). 

47. "Πηγαίνετε (κι' οι δυο) ο αυτόν 

και πείτε: Είμαστε απεσταλμένοι του 

Κυρίου σου. Στείλτε μαζί μας έξω (από 

τη Φυλακή) τα Παιδιά του Ισραήλ και 

μη τους τυραννάς. Έχουμε έρθει - οέοαια 

- με Σημείο από τον Κύριό σου! Και 

Ειρήνη πάνω σ' όποιον ακολουθεί τις 

οδηγίες (του ΑΛΛΑΧ) ! 

48. "Σε μας έχει αποκαλυφθεί ότι η 
Τιμωρία (θα πέσει) πάνω ο' όποιον 

ψεύδεται (αρνείται τον ΑΛΛΑΧ) κι 

απομακρύνεται (από τον Θείο 
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Προσανατολισμό). 

49. Κι όταν δόθηκε το μήνυμα αυτό), 
είπε (ο Φαραώ): "Ποιος - λοιπόν - είναι, 

ω! Μωυσή! ο Κύριός σας;" 

50. Είπε: 'Ό Κύριός μας είναι Εκείνος 
που έδωσε σε κάθε (δημιουργημένο) 

πρciγμα τον τύπο και τη φύση του κι 

έπειτα καθοδηγεί (στον δρόμο της 

σωτηρίας)". 

51. Είπε (ο Φαραώ): "Ποιά ήταν η 

κατάσταση (τι φρονούσαν) οι 

προηγούμενες γενιές;" 

52. Είπε: 'Ή γνώση γι' αυτό ορίσκεται 
με τον Κύριό μου, (γραμμένο μέσα) σε 

Βιολίο. Ποτέ δεν πλανάται (το ξέρει όλα) 

ο Κύριός μου και ποτέ δεν ξεχνά. 

53. Εκείνος είναι που έκανε για σας 
τη γη απλωμένη επίπεδη, και σ' αυτή 

σας έκανε δρόμους (να περπατάτε) (και 

διώρυγες), κι έστειλε από τον ουρανό 

νερό". Μ' αυτό κάναμε να ογουν διάφορα 

ζευγάρια από φυτά, το κάθε ένα χωριστό 

από τα άλλα. 

54. Τρώγετε (εσείς) και οόσκετε τα 

ζωντανά σας. Σ' αυτό - αλήθεια -
υπάρχουν Θεϊκά Σημεία για (ανθρώπους) 

προικισμένους με νοημοσύνη. 

55. Απ 'αυτή (τη γη), σας έχουμε 

δημιουργήσει, και ο' αυτήν θα σας 

επαναφέρουμε χι απ' αυτήν θα σας 

ογάλουμε (έξω) ακόμη μια φορά. 
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56. Και παρουσι<:Ίσουμε στον Φαραώ 
όλα τα Σημεία Μας, αλλ<:Ί τα διάψευσε 

(τα απέρριψε) και τα αρνήθηκε. 

57. Είπε: "Μήπως ήλθες - ω! Μωυσή! 

- για να μας ογάλεις από τη γη μας με 

τη μαγεία σου; 

58. Μπορούμε - οέοαια - να σου 

φέρουμε παρόμοια μαγικά (τεχνάσματα!) 

Έτσι κάνε (όρισε) το χρόνο, που θα γίνει 

η δοκιμή μεταξύ μας και μεταξύ σου και 

που δεν θα πρέπει να τον παραοούμε 

ούτε εμείς ούτε εσύ, σε ένα (μέσο) τόπο 

όπου και οι δύο θα έχουμε ίση τύχη". 

59. Είπε (ο Μωυσής): 'Ή δοκιμή σας 
ας γίνει (στο Πανηγύρι) την Ημέρα του 

στολισμού, κι ας μαζευτούν οι άνθρωποι, 

πριν μεσουρανήσει ο 1Ίλιος". 

60. Κι αποσύρθηκε ο Φαραώ, και 

μάζεψε το σχέδια (τους μάγους) του, κι 

έπε ι τα ήρθε (πίσω). 

61. Κι ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: 

'Άλίμονό σας! Μην επινοήσετε ψευτιά 

κατά του ΑΛΛΑΧ, μήπως (ξαφνικά) σας 

καταστρέψει (ολοκληρωτικά) με 

(σωματικά) οασανιστήρια. Όποιος επινοεί 

(ψεύδη), ματαιοπονεί!". 

62. Και λογομαχούσαν μεταξύ τους 

για την υπόθεσή τους, αλλά κρατούσαν 

μυστική τη συνομιλία τους. 

63. Είπαν: (μεταξύ τους) "Αυτοί οι 

δύο είναι - οέοαια - (πεπειραμένοι) μάγοι. 

(Σκοπός τους είναι) να θέλουν να σας 
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εκδιώξουν από τη γη σας, με τις μαγείες 

τους και να φύγουν μακριά 

παρασέρνοντας- το υποδειγματικά 

κοινωφελή ιδρύματά σας. 

64. Συγκεντρώστε - λοιπόν - τα σχέδιά 
(τους μάγους σας), κι έπειτα ελάτε 

ενωμένοι σε (πυκνές) τάξεις. Θα νικήσει 

- σήμερα - όποιος δείξει υπεροχή". 

65. Είπαν: "Ω! Μωυσή! Μήπως εσύ 

θέλεις να ρίξεις (πρώτος), ή εμείς να 

είμαστε οι πρώτοι που θα ρίξουμε;" 

66. είπε: "Οχ ι, ρίξτε εσείς πρώτοι!". Κι 
όταν τα σχοινιά τους και τα ραοδιά τους 

-φάνηκαν σ' αυτόν- ότι άρχισαν να 

κινούνται ζωηρά, χάρη στη μαγεία τους! 

67. (τότε) ο Μωυσής αισθάνθηκε -
στον εαυτό του - ένα (είδος) φόοου. 

68. Είπαμε (σ' αυτόν): "Μη φοοάσαι! 
Γιατί εσύ είσαι ο υπέρτερος (που 

υπερέχεις). 

69. "Πέταξε αυτό (το ραΟδί που 

κρατάς) στο δεξί σου χέρι κι αμέσως θα 

καταπιεί εκείνο που (διατείνονται ό,τι) 

κατασκεύασαν. Γιατί ό,τι κατασκεύασαν 

δεν είναι παρά ένα μαγικό τέχνασμα. Και 

ποτέ ο μάγος δεν θα ευημερήσει όπου κι 

αν πάει". 

70. Και τότε οι μ(iγοι έσκυψαν (κάτω) 
για να προσκυνήσουν. Και είπαν:"Έχουμε 

πιστέψει στον Κύριο του Ααρών και του 

Μωυσή". 
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71. Είπε (τότε ο Φαραώ):"Πώς 

πιστεύετε σ' Αυτόν, πριν σας δώσω -εγώ 

- την άδεια; Βέοαια αυτός πρέπει να είναι 
ο μεγαλύτερος (ο αρχηγός) σας, που σας 

δίδαξε τη μαγεία! Να είστε οέοαιοι ότι 

θα αποκόψουμε τα χέρια σας και τα πόδια 

σας αμφίπλευρα, και θα σας σταυρώσουμε 

πάνω σε κορμούς των χουρμαδιών για 

να μάθετε -έτσι- (με οεοαιότητα) ποιος 

από μας μπορεί να δώσει πιο αυστηρά 

και πιο μόνιμα (την) Τιμωρία!". 

72. Είπαν: Ποτέ δεν θα σε 

προτιμήσουμε πάνω στα φανερά Σημεία 

που μας έχουν έλθει, ή πάνω από Εκείνον 

που μας έχει πλάσει. Γι' αυτό θέσπισε, 

ό,τι θέλεις να θεσπίσεις. Γιατί εσύ διαθέτεις 

(όπως θέλεις) τη ζωή αυτού του κόσμου 

μόνο. 

73. "Εμείς πιστέψαμε στον Κύριό μας, 
που ίσως μας συγχωρήσει από τα λάθη 

μας, και απ τις μαγείες που μας 

ανάγκασες να χl'ινουμε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ο Άριστος και ο Πλέον Μόνιμος -. 

74. Βέοαια εκείνος που παρουσιάζεται 
στον Κύριό του σαν ένοχος (αμαρτωλός) 

θα έχει (κατά τη Δίκη) για αμοιοή την 

Κόλαση, όπου οuτε θα πεθάνει εκεί, ούτε 

θα ζει. 

75. Κι εκείνος που παρουσιάζεται σ 
Αυτόν πιστεύοντας, κι έκανε ενάρετα έργα, 

γι' αυτούς υπάρχουν οι πιο ψηλές θέσεις, 

76. στους Κήπους της Αιωνιότητας 

που κrηω τους τρέχουν τα ποτάμια κι 

όπου θα παραμείνουν αιώνια. Τέτοια είναι 

c.,.."' ,,_,..;: ... , ........ ..- ... -- ._..,..,,. 
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η ανταμοιοή γι' αυτόν που έχει εξαγνίσει 

τον εαυτό του (απ' το κακό). 

77. Κι εμπνεύσαμε τον Μωυσή (μ' αυτό 
το μήνυμα): "Να ταξιδέψεις με τους 

δούλους Μου- κατά τη νύχτα- και (κάνε) 

κτύπησε γι' αυτούς ένα ξερό μονοπάτι 

ανάμεσα στη θάλασσα, χωρίς φόοο ότι 

θα σε προφτάσει (ο Φαραώ) και χωρίς 

(κανένα άλλο) φόοο'Ό 

78. Ο Φαραώ όμως τους ακολούθησε 
με τους στρατιώτες του, αλλά τα νερά 

τους έπνιξαν εντελώς και τους σκέπασαν. 

79. Και aποπλάνησε ο Φαραώ το λαό 
του, αντί να τον οδηγήσει σωστr..ι. 

80. Ω! Παιδιά του Ισραήλ' Σας σώσαμε 
από τον εχθρό σας και κάναμε μαζί σας 

μια Συμφωνία στη δεξιά πλευριΊ του 

Όρους (Σινά), και στείλαμε πάνω σας το 

μάννα και το σάλωα * (ορτύκια): 

81. (λέγοντας): "Φάγετε από το χαλά 
πράγματα, που έχουμε προμηθεύσει για 

τη συντήρησή σας και μην παραδίδεστε 

υπεροολιχά σ' αυτά, μήπως και η Οργή 

Μου πέσει ακριοώς πάνω σας. Γιατί 

χάθηκε κυριολεκτικι{ εκείνος, που πανω 

του έπεσε η Οργή Μου! 

82. 'Άλλά - χωρίς αμφιοολίιι - Είμαι 

(επίσης) Εκείνος που συγχωρεί 

(επανειλημμένα), όποιον μετάνιωσε, και 

πίστεψε, κι έκανε αγαθά έργα κι έπειτα 

ειναι ετοιμος να π(tρει την αληθινή 

οδηγία". 

* Όλ. Σημ. 3 
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83. (Όταν ο Μωυσ1Ίς 1Ίταν επάνω στο 
Όρος, ο ΑΛΛΑΧ του είπε): 'Τι είναι 

εκείνο που σε έκανε - ω! Μωυω1 - να 

τρέχεις πιο οιαστικά απ' το Λαό σου"; 

84. Είπε: Εκείνοι περιορίζονται π(χvω 
στα οΎ1ματά μου. Κι έρχομαι οιαστικά σε 

Σένα - Κύριέ μου! - για να σε 

ευχαριστήσω". 

85. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): ""Εχουμε 

δοκιμάσει το λαό σου κατά την απουσία 

σου. Ο Σαμαρείτης (όμως) τους 

παραπλάνησε". 

86. Κι επέστρεψε ο Μωυσής στο λαό 
του αγαναχτισμένος και λυπημένος, (και) 

είπε: "Ω! λαέ μου! Μήπως ο Κύριός σας 

δεν σας υποσχέθηκε μια όμορφη υπόσχεση; 

Μ1Ίπως σας φάνηκε ότι η υπόσχεση 

αργεί (να φτάσει); "Η μήπως επιθυμείτε 

να πέσει π(χνω σας η Οργή απ' τον Κύριό 

σας, επειδ1Ί παραοι(ωατε την υπόσχεσή 

σας σε μένα;" 

87. Είπαν: "Δεν παραοι(ωαμε την 

υπόσχεση που σου δώσαμε, όσο κι αν 

1Ίταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Αλλ6. 

κουοαλήσαμε το οάρος απ' τα κοσμήματα 

(όλου) του λαού, και το πετcΌι.ξαμε (στη 

φωτι(χ), κι αυτό ήταν που μας πέταξε 

(μας εισηγήθηκε) ο Σαμαρείτης. 

88. "Κι έογυλε (απ' τη φωτι(χ) μπροστι:ι 
(στο lxH)) το σcί>μα (την εικόνα) tνι)ς 

μοσχαριού Jιου φαινόταν να μουγκρίζπ. 

Κω είπαν: Αυτό είναι ο θεός σας, κω ο 

θεός του Μωυσ1ι αλλci (ο Μωυσ1Ίς) είχε 

./ / , 7 / ./ ........ // ,...,..; {. .,. ,. __.. _.. 
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ξεχάσει!". 

89. Μήπως δεν έολεπαν ότι, (το 

μοσχι1ρι) δεν μπορούσε να επιστρέψει σ' 

αυτούς μια λέξη (να τους μιλήσει), κι ότι 

δεν είχε δύναμη ούτε να τους ολάψει κι 

ούτε να τους ωφελήσει; 

90. Ο Ααρών- επίσης- πριν απ' αυτό 

τους είχε πει: "Ω! Λαέ Μου! Έχετε 

δοκιμαστεί σ' αυτό (το μοσχciρι). Γιατί ο 

Κύριός σας είναι - στ' αλήθεια - ο 

Οικτίρμονας (ΑΛΛΑΧ). Γι' αυτό 

ακολουΟείτε με, και υπακούετε στη 

διαταγ1Ί μου". 

91. Είπαν: "Δεν θα εγκαταλείψουμε 

αυτό το αντικείμενο (της λατρείας) αλλά 

θα αφοσιωθούμε σ αυτό, μέχρις στου 

επιστρέψει σε μας ο Μωυσής-. 

92. Είπε (ο Μωυσής): "Ω! Ααρών! Τι 
πρ(iγμυ σ' εμπόδισε - σαν τους είδες να 

πηγαίνουν παράνομα -, 

93. από το να με ακολουθήσεις; Μήπως 
(κι εσύ) παράκουσες τη διαταγή μου;" 

94. Είπε (ο Ααρών): «Ω! Παιδί της 
μητέρας μου! Μη (με) παίρνεις (με τραοάς) 

απ' τα γένια μου κι ούπ απ' (τα μαλλιά) 

του κεφαλιού μου!* Πράγματι φοοήθηκα 

μηπως πεις ότι: - Εσύ 1Ίσουν η αιτία που 

έγινε το σχίσμα μεταξύ των Παιδιών του 

Ισρω1λ, και δεν σεοάστηκες το λόγο μου!" 

95. Είπε (ο Μωυσής): 'Τι έχεις να 

*Γιιιτι" τότε θα πάΟαινε (όπως γράφοι•1· οι 

πrφαδ6σεις) το δερματικ6 η)σημιι (λέπρα). 
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πεις, ω! Σαμαρείτη;" 

96. είπε: "Είδα εκείνο που δεν είδαν. 
'Ετσι πήρα μια γεμάτη χουφτιά (χώμα) 

απ' τα ίχνη (την πατημασιά) του 

Αποστόλου, και την πέταξα (στο μοσχάρι). 

'Ετσι η ψυχή μου υπέδειξε να κάνω". 

97. "Είπε (ο Μωυσής): "Φύγε! γι' αυτό 
(που έκανες) θα έχεις στη ζωή σου (για 

τιμωρία) να λέγεις (πάντα): Μη μου άπτου 

- Κι ακόμα πιο πολύ (για μελλοντική 

τιμωρία) θα έχεις μια διορία που δεν θα 

μπορείς να την aποφύγεις. Κοίταξε - τώρα 
- στο θεό σου που του έχεις γίνει 

αφοσιωμένος λάτρης. Θα τον κάψουμε 

(πάνω στη φωτιά) και θα τον σκορπίσουμε 

σαν σκόνη στη θ6λασσα!" 

98. Κι όμως ο Θεός σας είναι ο 

ΑΛΛΑΧ και δεν υπάρχει άλλος θεός παρά 

μόνο Εκείνος. Κάθε πράγμα το έχει 

περι6άλλει η Επίγνωσή Του. 

99. Σ' αυτό (Ω! Μουχάμμεντ!) με τον 

τρόπο σου διηγούμεθα τις ιστορίες από 

τα περασμένα. Και σου έχουμε δώσει 

Μήνυμα (Κοψiνιο) της Παρουσίας Μας. 

100. Αν κανείς απομακρυνθεί απ' αυτό, 
θα φέρει ( 6έ6αια) φορτίο κατά την Ημέρα 
της Κρίσης. 

101. Θα παραμείνει για π(χντα σ' αυτήν 
(την κατάσταση). Και οαρύ θα είναι γι' 

αυτους το φορτίο Κ(ηά την Ημέρα της 

Κρίσης. 

102. Κοίτα' Την ήμερα που η Σάλπιγγα 

:;:~ι: ;QΙ,z~~~~ 
φ ~_,~j~~::~Ί:~; 
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θα ηχήσει. Αυτή την Ημέρα θα μαζέψουμε 

ένα σωρό όλους τους ένοχους (τους 

αμαρτωλούς) με τα μάτια θολά (από τον 

τρόμο). 

103. Ψιθυρίζοντας, θα συμοουλεύει ο 
ένας τον άλλο: "ΔΕν σταθήκατε πολύ, παρά 

μόνο δέκα (μέρες)". 

104. Κι εμείς γνωρίζουμε πιο καλά, τι 
θα πουν, όταν εκείνος που έχει πιο καλό 

τρόπο στη ζωή του θα πει: "ΔΕν σταθήκατε 

πολύ, παρά μόνο μια ημέρα!". 

105. Θα σε ερωτήσουν αναφορικά με 
τα οουνά! Να πεις: 'Ό Κύριός μου θα τα 

ξεριζώσει και θα τα σκορπίσει σαν σκόνη, 

106. Και θα τα αφήσει σαν πεδιάδα 
επίπεδη και λεία, 

107. Και δεν θα ολέπεις στη θέση τους 
τίποτε το κυρτό ή το οαθουλό" 

108. Αυτή την Ημέρα θα 

ακολουθήσουν (κατ' ευθείαν) Αυτόν που 

καλεί (ο ΑΛΛΑΧ) χωρίς καμία 

λοξοδρόμηση (να μπουν να δουν) σ' αυτόν. 

Όλες οι φωνές θα χαμηλώσουν την έντασή 

τους στην Παρουσία του Ραχμάν (του 

Πανοικτίρμονα ΑΛΛΑΧ) και δεν θα 

ακούς, παρά τον (υπόκωφο) θόρυοο απ' 

τα οήματά τους (καθώς περπατούν). 

109. Σ' αυτή την Ημέρα δεν θα 

ωφελήσει η μεσολάοηση, εκτός για εκείνον 

που του παραχωρήθηκε η άδεια από τον 

Ραχμάν τον Φιλάνθρωπο ΑΛΛΑΧ), και 

που ο λόγος του γίνεται δεκτός απ' Αυτόν. 
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110. Γνωρίζει ό,τι ορίσκεται ανάμεσα 
στα χέρια (των δημιουργημάτων Του) 

μπροστά τους, ή μετά απ' αυτούς ή πίσω 

τους. Και δεν είναι δυνατόν να 

παραοληθούν μ' Αυτόν στη γνώση (με τις 

γνώσεις τους). 

lll.("Oλα) τα πρόσωπα θα 

χαμηλώσουν (- τότε - από ταπείνωση) 

μπροστά (σ' Αυτόν) τον Ζώντα, τον 

Αυθύπαρκτο, τον Αιώνιο. Και θα χ(ωει 

εκείνος που φορτώθηκε την αδικία. 

112. ·οποιος όμως κάνει ενάρετα έργα 
και είναι πιστός, ας μη φοοάται από την 

αδικία κι ούτε από οποιανδήποτε 

ελάττωση (απ' όσα του οφείλονται). 

113. Έτσι σου έχουμε στείλει - ένα 

αραοικό Κοράνιο - και συχνά εξηγούσαμε 

σ' αυτό αναλυτικά μερικές απ' τις 

προειδοποιήσεις ώστε ίσως φοοηθούν (τον 

ΑΛΛΑΧ), ή ίσως τους κάνει και 
σκεφθούν. 

114. Δόξα στον ΑΛΛΑΧ- πάνω απ' 

όλα - ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Αληθινός 
Βασιλιάς, Και μη οιάζεοαι (Ω! 

Μουχ(φμεντ) με το Κοράνιο πριν 

συμπληρωθεί σε εσένα η έμπνευσή του 

(Κοράνι), αλλά να πεις: "Κύριέ μου, αύξηοέ 

μου τη γνώση". 

115. Είχαμε επίσης πάρει 

προκαταοολικά - τη συμφωνία του Αδάμ, 

αλλά (την) ξέχασε, και δεν ορήκαμε να 

έχει σταθερή απόφαση (γνώμη). 

... -;; ! ,... ~ ,. ~ / ,..;:-ί .: / :J. ~ • :: 
';:'λ.J.9J·~J~l~jlμ.~ 

Φ4~~~ 

J. "-:: _.. / / .... --::;.. ...... ,. ....... "" 

~~i~l.jl ~-ψ-.λΑ\__, 

Θ~~.J.λ,f~_;~ 
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116. Κοίτα ! Οταν είπαμε στους 

αγγέλους: "Σκύψτε τον εαυτό σας κάτω 

στον Αδάμ", (όλοι τους) έσκυψαν και 

υποκλίθηκαν εκτός απ' τον Ιμπλίς, (τον 

Σατανά) που αρνήθηκε. 

117. Και είπαμε: "Ω! Αδάμ! 

(προειδοποιούμε), Αυτός (εδώ) είναι 

εχθρός σε σένα και στη σύζυγό σου. Μην 

τον αφήσετε και σας εκδιώξει από τον 

Κήπο, ώστε να αποοιοαστείτε στην 

αθλιότητα. 

118. Υπάρχουν για σένα (αρκετές 

προμήθειες) για να μη πεινάσεις - εκεί 

μέσα - κι ούτε να ξεγυμνωθείς, 

119. κι ούτε θα υποφέρεις από δίψα
εκεί μέσα - κι ούτε απ' τη ζέστη του 

ήλιου". 

120. Ο Σατανάς όμως ψιθύρισε σ 

αυτόν (και) είπε: "Ω! Αδάμ! Θέλεις μήπως 

να σε οδηγήσω στο Δένδρο της 

Αιωνιότητας και σε οασιλεία που δεν 

παρακμάζει;" 

121. (Αποτέλεσμα): ·εφαγαν κι οι δύο 
απ' αυτό, και φάνηκε σ' αυτούς η γύμνια 

τους. Κι άρχισαν να ρι16ουν πάνω τους 

για να σκεπαστούν - φύλλα - από τον 

κήπο. Έτσι ο Αδάμ παρ(Ίκουσε τον Κύριό 

του, κι άφησε τον εαυτό του να 

εξαπατηθεί. 

122. ·επειτα ο Κύριός του (απ' την 
Φιλανθρωπία Του) τον διάλεξε, δέχθηκε 

την μετι1νοιά του και τον καθοδήγησε 

(σωστά). 

.......... -;: . ). _,.. . , ~ / /....... / ... ,. "' / 

i~'i. \.,~\~~:\ .~u; ~}.J 

~ iΛ:::;:+.~~l i.J~ 
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123. Είπε (και στους δύο): "Φύγετε 

απ' αυτόν (τον κήπο) όλοι, να έχετε έχθρα 

μεταξύ σας. Κι όταν όμως - όπως είναι 

οέοαιο - έλθει σε σας η Καθοδήγηση από 

Μένα, (τόπ) όποιος ακολουθήσει, την 

οδηγία Μου δεν θα παραπλανηθεί κι ούτε 

θα πέσει στην αθλιότητα. 

124. "Αλλά όποιος απομακρυνθεί από 
το Μ1Ίνυμά Μου, γι' αυτόν - σίγουρα -
είναι η ζωή κάτω στενόχωρη, και θα τον 

στριμώξουμε (στο σκοτάδι) τυφλό κατά 

την Ημέρα της Κρίσης". 

125. (Και τότε) θα πει: "Κύριέ μου! 

Γιατί με σήκωσες τυφλό, ενώ είχα (πριν) 

την όρασή μου"; 

126. Θα πει (ο ΑΛΛΑΧ) :"Έτσι (σου 
πρέπει, γιατί) όταν σου έφταναν οι 

Εντολές Μας, (τις παράολεπες) ξεχνώντας. 

"Έτσι και σήμερα θα λησμονηθείς". 

127. Μ' αυτό τον τρόπο ανταμείοουμε 
αυτόν που παραοι(Ίζει όλα τα όρια (στην 

ανομία) και δεν πιστεύει στις Εντολές 

του Κυρίου του. Η δε Τιμωρία της 

Μελλοντικής Ζωής είναι μεγαλύτερη σε 

θλίψη και διαρκέστερη. 

128. Μα δεν φανερώθηκε (ποτέ) γι' 

αυτούς (αν θυμηθούν) πόσες και πόσες 

γενιές πριν απ αυτους έχουμε 

καταστρi"ψει. που κατοικούσαν, εκεί όπου 

(τώρα) αυτοί περπατούν; Σ' αυτή -
πράγματι- τη περίπτωση υπάρχουν Σημεία 

για όσους έχουν ενεργητικά μυαλά (και 

καταλαοαίνουν). 

~~~;~ ;.:~1:,~-:ι~ι;:\l::ΚJ~ 

Θ~r;i' 
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129.Κι αν δεν υπήρχε ο προηγούμενος 

Λόγος που ήλθε από τον Κύριό σου, (η 

Τιμωρία τους) αναγκαστικά θα ερχόταν 

(θα ήταν εκτελεστέα), αλλά υπάρχει το 

ορισμένο χρονικό διάστημα (για αναοολή). 

130. Γι' αυτό να υπομένεις σε όσα 

λέγουν και πανηγύριζε (συνεχώς) τη Δόξα 

του Κυρίου σου, πριν από την ανατολή 

του ήλιου και πριν από τη δύση του. 

Ακόμα να Τον υμνείς στις διαφορετικές 

ώρες της νύχτας και στα (δύο) άκρα της 

ημέρας, ίσως έτσι μπορέσεις να έχεις 

(πνευματική) χαρά. 

131. Και να μη σέρνεις (από απληστία) 
τα μάτια σου, πάνω σε όσα έχουμε δώσει 

για ν' απολαμοάνει μια μερίδα απ' αυτούς, 

το λουλούδι (απόλαυση) στη ζωή του 
κόσμου τούτου, που σ' αυτό τους 

δοκιμάζουμε. Όσα σου προμηθεύει ο 

Κύριός σου, είναι τα καλύτερα και 

διαρκούν περισσότερο. 

ίl)~~~j~, = i~-:.4~_;1_; 

φ~j;\_; 

132. Και πρόσταξε την οικογένειά σου "'~.:4,;~·~~~~\;jp~~};~ 
να κάνει τη τακτική προσευχή και να 

υπομένεις με σταθερότητα σ' αυτήν. Δεν 

σου ζητάμε να προμηθεύεις τη διατροφή. 

Εμείς σου την προμηθεύουμε. Αλλά η 

ανταμοιοή της Μέλλουσας Ζωής (το 

φρούτο της) είναι για τους ενάρετους. 

133. Κι είπαν: "Γιατί (ο Μουχάμμεντ) 
δεν μας έφερε ένα Σημείο από τον Κύριό 

του;" "Μήπως δεν τους έφτασε το Μήνυμα 

για όλα όσα ήταν στα προηγούμενα 

φυλλάδια των πρώτων ανθρώπων); 
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134. Κι αν τους εκμηδενίζαμε - πριν 

απ' αυτό (το Κοράνιο)- με 6ασανιση1ριυ 

θα έλεγαν: "Κύριέ μας! Αν μονάχα μας 

είχες στείλει έναν απόστολο, θα 

ακολουθούσαμε - οέοαια - τις Εντολές 

Σο υ π ρ ι ν τ α π ε ι ν ωθούμε κ α ι 

ντροπιαστούμε". 

135. Να (τους) πεις: (ω Μουχάμμεντ): 
"Κάθε ένας (από μας) περιμένει. 

Περιμένετε λοιπόν κι εσείς, και θα μάθετε 

ποιος είναι σύντροφος στον σωστό κι 

επίπεδο Δρόμο και ποιος ( από σας) 

καθοδηγείται!. " 

(21) Σούρα ελ-Ενμπιγιά 
( Οι Προφήτες) 

Στα όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Πλησίασε για τους ανθρώπους (ο 
καιρός) για να λογαριαστούν. Κι όμως 

aπρόσεχτοι όπως εί νυι,απομακρύνοντω. 

2. Ποτέ δεν τους φτι'ινει ανανεωμένο 
Μήνυμα από το Κύριό τους, αν δεν το 

ακούσουν ενώ παίζουν, (χωρίς να δώσουν 

προσοχή), 

3. οι καρδιές τους είναι μακριά απ 

αυτό (το Κορ(lνιο) το μεταχειρίζονται 

επιπόλαια οι κακοποιοί το λένε στις 

μυστικές τους συνεδριάσεις "Είναι αυτός 

τίποτε περισσότερο από ένα δημιούργημυ 

σαν τον ευυτό σας; Μήπως θα πάτε οτη 

μαγεία, ενώ τα μάτια ους είναι ανοιχτc'ι"; 

4. Είπε: 'Ό Κύριός μου γνωρίζει ( κ(lθε) 

<~_;yΙ~~[;\_;J_; 
f > .... / / / :>"/ ~- .... / ............. )ο ,/'/ 

:J Υ"_; L;\ ~..:..L _j\ )I j) l;_; I} u 
~ ~?~J;3J_μ~,;1:·~(~ 

/ ......... , .... :-./ .... /"' ... ..,..,,,,~, .. ,. 
ι)~~_;.;~_;;~ 
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λόγο (που μιλιέται) στον ουρανό και στη 

γη. Και είναι ο Μόνος που ακουει και 

ολέπει (τα πάντα)". 

5. Κι όμως είπαν "(αυτό είναι) 

συμμαζώματα από όνειρα! Όχι, τα εφεύρε! 

Όχι, δεν είναι (παρά) ένας ποιητής! Ας 

μας φέρει ένα Σημείο (ένα θαύμα), όπως 

αυτά που έχουν σταλεί στους 

παλαιότερους (προφήτες)"! 

6. Ποτέ πριν απ' αυτούς κανείς απο 
τους κατοίκους του χωριού που 

αποφασίσαμε να καταστρέψουμε δεν 

πίστεψε. Πώς αυτοί θα πιστέψουν; 

7. Και δεν έχουμε στείλει πριν από 

σένα (aποστόλους) παρcΊ μόνο ciνδρες, 

που τους είχαμε εμπνεύσει, αν δεν το 

γνωρίζετε (τούτο), ερωτήσετε όσους 

εξουσιάζουν (τους οπαδούς) του 

Μηνύματος. 

8. Κι ούτε τους δώσαμε σώματα που 
δεν έτρωγαν τα φαγητά, κι ούτε ήταν 

αθcΊνατοι. 

9. Έπειτα κάναμε να εκπληρωθεί η 
υπόσχεσή Μας και σιίJσαμε υυτούς (τους 

aπόστολους) και όποιον (άλλο) θέλαμε, 

ενώ καταστρέψαμε τους παραοciτες. 

10. Έχουμε αποκαλύψει για σας (ω 
άνδρες) ένα ΒιΏλίο, που μέσα του είνυι 

ένα Μήγυμα για σας. Γιατί δεν λογικεύεστε 

11. Και πόσους κατοίκους χωριών που 
τουc ι:χουμε εντελώς καταστρέψει, για 

τις αδικίες τους και aντικαταστήσαμε στη 

,.-/~ ,;/ .. }-/ .. ,1-... ,. ., .. ~>, .... .,.,.:;:, 
.. b<)-'J~\.;λ.k)l __....p..ι,..( 

φΖι:;~Ι~i; 
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θέση τους άλλους λαούς. 

12. Μόλις αισθάνθηκαν την Τιμωρία 
Μας (να φτciνει), τότε προσπάθησαν να 

τραπούν ·σε φυγή απ' αυτή! 

13. Μη δραπετεύετε, αλλά 

επιστρέψετε στα όμορφα πράγματα -
αυτής της ζωής που σας δόθηκαν, και 

στα σπίτια σας, γιατί θα ερωτηθείτε (για 

να δώσετε λογαριασμό). 

14. Είπαν: "αλίμονό μας! ημασταν 

πρc'tγματι - άδικοι"! -

15. Και θα συνεχίζουν να κλαίνε 

γοερά μέχρις ότου τους κάνουμε σαν 

χωράφι θερισμένο σιωπηλό κι αθόρυοο. 

16. Και δεν δημιουργήσαμε τον ουρανό 
και τη γη κι ό,τι ορίσκονται ανάμεσά 

τους για ψυχαγωγία ανώφελη! 

17. Αν ήταν επιθυμία Μας ένα 

διασκεδάσουμε (γυναίχα δηλ. ή παιδί). 

θα ορίσκαμε - οέοωα - τον τρόπο από 

τα πράγματα που ορίσκονται δίπλα Μας 

να το κάνουμε. 

18. Αλλά θα εξακοντίσουμε την 

αλi1θεια πr_ινω στη ψευτι/t, που θα πλήξει 

τελειωτικά τη σκέψη της και να που αυη1 

εξαφανίζεται πια' Και αλίμονο σας για 

όσα (ψεύτιχα) πρciγματα αποδίδετε (σε 

Μας). 

19. Και σ' Αυτι)ν (Νt1κουν όλα (τα 

δημιουργήματα) που ( ορίσκονται) στους 
ουρανούς και στη γη. Ακόμα χι αυτοι 
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που είναι (πολύ) κοντά Του δεν 

υπερηφανεύονται να Τον υπηρετούν κι 

ούτε (ποτέ) κουράζονται (από την 

υπηρεσία Του). 

20. Πανηγυρίζουν (οι άγγελοι) τη δόξα 
Του, νύχτα και μέρα, - και δεν διακόπτουν 
(τους ύμνους). 

21. Μήπως έχουν πάρει (για λατρεία) 
θεότητες από τη γη, που μπορούν να 

αναστήσουν (νεκρούς); 

22. Αν υπήρχαν εκεί (στους ουρανούς 
και στη γη) άλλες θεότητες, εκτός του 

ΑΛΛΑΧ θα κιόλας χαθεί. Αλλά, δόξα 

στον ΑΛΛΑΧ τον Κύριο του θρόνου (της 

εξουσίας), πολύ ψηλά είναι) από όσα του 
αποδίδουν! 

23. Δεν είναι δυνατό να ερωτηθεί για 
τις πράξεις του, ενώ αυτοί θα ερωτηθούν 

(για τις δικές τους). 

24. Μήπως έχουν πάρει (για λατρεία) 
άλλες (πραγματικές) θεότητες εκτός (του 

ΑΛΛΑΧ); Να πεις: "Φέρτε τις (πειστικές) 

αποδείξεις σας. Αυτό εδώ είναι το Μήνυμα 

αυτών που ήταν πριν από μένα". Κι όμως 

οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν γνωρίζουν 

την αλήθεια, γι' αυτό και απομακρύνονται. 

~Z:/:i~l~~bj;~~ij! 

φs;.,;G~J~~~~~ 

25. Και δεν έχουμε στείλει - πριν από - • ~ • / / ·- · -
~~~.»)!~)_,..._;~~~ι---:( .)t_; 

σένα - κανέναν άλλο απόστολο, που να 

μην τον έχουμε εμπνεύσει, ότι δεν υπάρχει 

άλλος θεός ειμή μόνο Εγώ. Γι' αυτό να 

Με λατρεύετε (και να Με υπηρετείτε) 

26. Και είπαν: "Ο Ελεήμων (ΑΛΛΑΧ) 

Θ ~__,~~ti)i l ::~l'l,;3 
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έχει πάρει (εγέννησε) ένα παιδί". Δόξα σ' 

Αυτόν! Δεν είναι (οι άγγελοι) παρά 

τιμημένοι δούλοι. 

27. Δεν μιλούν ποτέ πριν Εκείνος 

μιλήσει, κι ενεργούν μόνο, έπειτα από 

διαταγή Του. 

28. Γνωρίζει (ο ΑΛΛΑΧ) ό,τι ορίσκεται 
ανάμεσα στα χέρια τους ή ό,τι πίσω απ' 

αυτούς, (ό,τι γίνεται ή ό,τι έγινε) - και 

δεν μεσολαοούν ειμή μόνο για όποιον 

έχει επιτραπεί, και στέκονται με φόοο κι 

ευλάοεια μπροστά (στη δόξα) Του. 

29. Κι αν κανένας απ' αυτούς θα έλεγε: 
"Είμαι θεός, αντί Του", αυτόν τότε θα 

τον ανταμείοαμε με την Κόλαση! Έτσι 

ανταμείοουμε τους άδικους. 

30. Μήπως δεν ολέπουν οι Άπιστοι 

ότι οι ουρανοί και η γη ήταν (και τα δύο 

μαζί) ενωμένα (σαν μια μονάδα της 

Δημιουργίας), έπειτα τα σχίσαμε σε δύο 

μέρη; και κάναμε απ' το νερό κ(_ιθε 

ζωντανό πράγμα. Μήπως - και τότε -
δεν θα το πιστέψουν; 

31. Και κάναμε (τοποθετήσαμε) στη 
γη - σταθερά - θεόρατα (οουνά), μήπως 

και τους συγκλονίσουν, και κάναμε 

ανάμεσα (στα οουνά) δημόσιους δρόμους 

για να διαοαίνουν, ίσως μπορέσουν και 

καθοδηγηθούν. 

32. Και κάναμε τον ουρανό σα σκέπη 
καλά φυλαγμένη κι όμως αυτοί 

απομακρύνονται από τα Σημεία που 

(δείχνουν) αυτά τα πράγματα! 

~ j_,J ;Jμ:)' > /~'] 

Θ~): ·::<g;\ 
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33. Είναι Εκείνος που δημιούργησε 

τη Νύχτα και την Ημέρα και τον ήλιο 

και τη σελήνη. Όλα (τα ουράνια σώματα) 

κολυμπούν μόνα, το καθένα στη κυκλική 

του πορεία. 

34. Σε κανένα άνθρωπο - πριν από 

σένα - δεν έχουμε παραχωρήσει την 

αιωνιότητα (εδώ). Αν - λοιπόν- εσύ 

πεθάνεις, πώς αυτοί θα ζήσουν αιώνια; 

35. Κάθε ψυχή θα γευθεί οπωσδήποτε 
- το θάνατο. Και θα σας δοκιμάσουμε με 

το κακό και με το καλό. Στο (τέλος) σε 

Μας θα επιτρέψετε. 

36. Κι όταν οι Άπιστοι σε δλέπουν, 
σε μεταχειρίζονται ειρωνικά (λέγοντας): 

"Δεν είναι αυτός που μνημονεύει -
μιλώντας στ' αστεία - για τους θεούς 

σας;" Κι όμως αυτοί δλαστημούν όταν 

μνημονεύεται (το όνομα) του Ελεήμονα 

(ΑΛΛΑΧ)! 

37. Από τη φύση του ο άνθρωπος 

είναι διαστικός. Πολύ γρήγορα θα σας 

παρουσιάσω τα Σημεία μου, και - μη 

Μου ζητάτε - να το επισπεύσω! 

38. Και λένε: "Πότε (θα φτάσει) αυτή 
η υπόσχεση, αν είστε ειλικρινείς"; 

39. Αν μονάχα γνώριζαν οι Άπιστοι 

(την ώρα), δεν θα μπορούσαν να 

παραμερίσουν τη Φωτιά από τα πρόσωπά 

τους, κι ούτε απ' τις πλάτες τους, και 

καμιά δοήθεια δεν θα μπορούσε να τους 

φτάσει! 

,,.-:; ,._,.., ..... ~ .......... ~" ... ""'" -::: ......... }-,., 

._;...:2.! I_,..J lf! !JJ.? Ι~.;~Ι__,.Α_, 
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40. Κι όμως θα τους φτάσει στα 

ξαφνικά και να τους κατατροπώσει. Και 

(τότε) καμιά δύναμη δεν θα έχουν για να 

την απομακρύνουν κι ούτε θα μπορούν 

να αναοάλουν. 

41. Κι (άλλοι) Απόστολοι πριν από 

σένα έχουν χλευαστεί. Α:Αλά οι ειρωνείες 

τους περιορίστηκαν από αυτό (το ίδιο 

αντικείμενο) που εχλεύαζαν. 

42. Να πεις (Ω 1 Μουχάμμεντ): "Ποιος 

μπορεί να σας σrίJσει - τόσο τη νύχτα 

όσο και την ημc'ριι από (την Οργή) του 

Ελεήμονα (ΑΛΛΑΧ);" Κι όμως 

απομακρύνονται ( αμφιοάλλοντας) από το 
Μήνυμα του Κυρίου τους. 

43. Ή μήπως έχουν τις θεότητες που 
θα τους προφυλάξουν- από Μας; Δεν 

μπορούν να οοηθήσουν τον εαυτό τους 

κι ούτε θα υπιiρχει κανείς να τους 

προστατέψει από Μας. 

44. Κι όμως δώσαμε τις aπολαύσεις 

της ζωής αυτής, σ' αυτούς και στους 

πατέρες τους για μια μεγάλη περίοδο. 

Μα δεν ολέπουν ότι ελαττώνουμε 

οαθμιαία τη γη (που ορίσκεται στη εξουσία 

τους) από τις απόκεντρες πλευρές της; 

Μήπως - λοιπόν -(ελπίζουν), ότι θα 

νικησουν; 

45. Νιι πεις: "Μονάχα σας προειδοποιώ 
σύμφωνα με την έμπνευση (που μου 

δόθηκε)". Α:Αλά οι κουφοί δεν θ' ακούσουν 

την κλήση, όταν προειδοποιηθούν. 
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46. Κι αν μόνο μια πνοή της τιμωρίας 
του Κυρίου σου τους αγγίξει, τότε θα 

πουν: "Αλίμονό μας! Ήμασταν - πράγματι 
- άδικοι"! 

47. Θα τοποθετήσουμε δίκαιες ζυγαριές 
κατά την ημέρα της Κρίσης, ώστε καμιά 

ψυχή να μην αδικηθεί στο ελάχιστο. Κι 

αν ακόμα (στα έργα της) υπάρχει το 

οάρος σιναπόσπορου θα το φέρουμε (για 

να λογαριαστεί). Κι επαρκεί ότι είμαστε 

Εμείς οι δικαστές για να κάνουμε 

λογαριασμούς. 

48. (Στο παρελθόν) είχαμε 

παραχωρήσει στον Μωυσή και στον 

Ααρών (τη Βίολο) το κριτήριο (για 

εκδίκαση), και ένα Φως και ένα Μήνυμα 

για τους ευσεοείς. 

49. γι' αυτούς που φοοούνται, τον 

Κύριό τους χωρίς να Τον δουν και που 

φρίττουν στην ανάμνηση της Ώρας (που 

θα γίνει η Δίκη). 

50. Κι αυτό είναι ένα ευλογημένο 

Μήνυμα που το έχουμε στείλει κάτω (σε 

σένα), Μήπως- λοιπόν- θα το aρνηθείτε; 

51. Και προηγουμένως είχαμε χαρίσει 
στον Αοραάμ την ευθύτητα της 

κατεύθυνσης και πολύ καλά τον είχαμε 

γνωρίσει. 

52. Όταν είπε στον πατέρα του και 
στο λαό του: 'Τι είναι αυτά τα είδωλα 

που (με τόση αφοσίωση) λατρεύετε"; 

53. Είπαν: "Βρήκαμε τους πατέρες μας 

~_; Z,~_;li ~_,_;.::;._;~ _; q,: ~_; 
φ~[Sj_; 
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να το λατρεύουν". 

54. Είπε: "Τόσο εσείς, όσο και οι 

πατέρες σας ορίσκεστε σε φανερή πλάνη". 

55. Είπαν: "Μας έχεις φέρει την 

αλήθεια, ή μήπως είσαι ένας απ' αυτούς 

που χωρατεύουν;" 

56. Είπε: "Όχι, ο Κύριός σας είναι ο 
Κύριος των ουρανών και της γης, Εκείνος 

(είναι) που τα έχει δημιουργήσει (εκ του 

μηδενός). Κι εγώ είμαι απ' τους μάρτυρες 

αυτής (της Αλήθειας). 

57. "Και- Μα τον ΑΛΛΑΧ- έχω ένα 

σχέδιο (να καταστρέψω) τα είδωλά σας, 

μόλις γυρίσετε (τις πλάτες σας) και 

φύγετε" ... 

58. Έτσι τα έκανε κομμάτια (όλα) 

εκτός από το μεγαλύτερο απ' αυτό, ώστε 

ίσως επιστρέψουν σ' αυτό. 

59. Είπαν: "Ποιος έκανε τούτο στις 

θεότητές μας; Θα πρέπει να είναι ένας 

(άνθρωπος) από τους άδικους"! 

60. Είπαν: "Ακούσαμε, έναν έφηοο να 
τους ονοματίζει, που τον έλεγαν Αοραάμ". 

61. Είπαν: "Φέρτε τον - λοιπόν

μπροστά στα μάτια του κόσμου για να 

γίνουν μάρτυρες επάνω σ' αυτό". 

62. Είπαν: "Είσαι εσύ εκείνος ω! 

Αοραάμ! - που έκανες αυτό στις θεότητές 
μας"; 

-;;"' J.."; _.._... ι,.:,,.... ι.) ,., 
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63. Είπε: "Όχι, αυτό έχει γίνει απ' 

αυτόν τον μεγαλύτερο! Ρωτείστε τους, αν 

μπορούν να μιλήσουν!". 

64. Τότε γύρισαν στον εαυτό τους 

(αλληλοκοιτάχτηκαν)και είπαν: Lτ' αλήθεια 

εσείς είστε οι ένοχοι!". 

65. Κι έπειτα - έστριψαν κάτω πάνω 

στα κεφάλια τους (δηλ. έπαθαν σύγχυση) 

και ντροπιασμένοι (είπαν): ''Εσύ (Αοραάμ) 

γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτά (τα είδωλα) 

δεν έχουν λαλιά!". 

66. Είπε (ο Αοραάμ): "Πώς - τότε -
λατρεύετε, αντί τον ΑΛΛΑΧ, πρ('ιγματα 

που δεν οας ωφελούν σε τίποτε, κι ούτε 

σας ολάπτουν. 

67. "Αλίμονο! (αγανακτώ) με σας και 
για τα αντικείμενα που λατρεύετε αντί 

τον ΑΛΛΑΧ! Μα δεν θα λογικευθείτε"; 

68. Είπαν: "Κάψτε τον, και 

προστατέψτε τις θεότητές σας, αν θέλετε 

να κάνετε κάτι". 

69. Είπαμε (τότε Εμείς): "Ω! Φωτι(Ί! 

Να είσαι κρύα κι ασφάλεια στον Αοραάμ"! 

70. Και θέλησαν να του ση1σουν 

παγίδα. Αλλά κάναμε (αυτούς τους ίδιους) 

να χάσουν. 

71. Κω σώσαμε αυτόν και (τον ανηψιό 
του) τον Λώτ (και τους οδηγήσαμε) στη 

γη, που την είχαμε ευλογήσει για (όλα) 

τα έθνη. 
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72. Και χαρίσαμε ο' αυτόν τον Ισαάκ, 
και -σαν επιπρόσθετο δώρο -(ένα εγγόνι) 

τον Ιακώο και κάναμε δίκαιους 

ανθρώπους τον καθένα (απ' αυτούς). 

73. Και τους κάναμε αρχηγούς, να 

οδηγούν (ανθρώπους) με την διαταγή 

Μας, και εμπνεύσαμε σ' αυτούς να κάνουν 

την αγαθοεργία, την τακτική προσευχή 

και την ελεημοσύνη. Και Μας 

υπηρετούσαν πιστά (μόνο Εμάς). 

74. Και στον Λωτ, επίσης, του δώσαμε 
τη Κρίση και τη Γνώση, και τον σώσαμε 

απ' το χωριό που συνήθιζε να κάνει 

σιχαμένες πράξεις. Πραγματικά ήταν ένας 

λαός που είχε παραδοθεί στον Πονηρό 

και την παρανομία. 

75. Και τον κάναμε να μπει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Μας, γιατί ήταν 

από τους Ενάρετους. 

76. (Θυμίσου) τον Νώε όταν (Μας) 
καλούσε πολύ πριν (απ' τον Αοραάμ). 

Απαντήσαμε (στην προσευχή) του και 

σώσαμε αυτόν και την οικογένειά του 

απ' την μεγάλη απελπισία. 

77. Και τον οοηθήσαμε ενάντια (του) 
λαού που οι άνθρωποί του αρνήθηκαν 

τις Εντολές μας. Πράγματι ήταν ένας 

κακός λαός κι (ασεοής) γι' αυτό και τους 

πνίξαμε (στον Κατακλυσμό) όλους μαζί. 

78. Και (θυμίσου) τον Δαυίδ και τον 
Σολομώντα πως εδίκυσυν την υπόθεση 

για το χωράφι όταν- μέσα σ' αυτό - το 

κοπάδι κάποιας οικογένειας είχε (νύχτα) 
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aποπλανηθεί. Κι ήμασταν (Εμείς, τότε) 

μciρτυρες, στην απόφασή τους. 

79. Κι εδώσαμε στον Σολομώντα (την 
δύναμη) να κατανοήσει αυτή (την 

υπόθεση). Και στον καθένα τους δώσαμε 

την Κρίση και τη Γνώση. Κι ήταν με τη 

δύναμή ~ας που κάναμε τα οουνά και 

τα πουλιά να πανηγυρίζουν με τον Δαυίδ 

τη Δόξα ~ας. Κι Εμείς ήμασταν που 

κc'χναμε (όλα αυτά τα πράγματα). 

80. Και διδάξαμε σ' αυτόν την τέχνη 

να φτιc".ιχνει τα θωρακισμένα σακκάκια 

για χάρη σας, ώστε να προστατεύεστε 

απ' τις - μεταξύ σας - οιαιότητες, ειστε 

(λοιπόν, γι' αυτό) ευγνώμονες; 

81.C"Ηταν με τη δύναμή Μας που 

κάναμε) για τον Σολομώντα τον ορμητικό 

(ακυοέρνητο) ciνεμο να τρέχει - κατά 

διαταγ1Ί του - στη γη που την είχαμε 

ευλογ1Ίσει. Κι 1Ίμασταν (Εμείς) γνώστες, 

για χιΊθε πρc1γμα. 

82. Κι από τους δαίμονες όσοι απ' 

αυτούς οουτούσαν - (στη θciλασσα) γι' 

αυτόν, κι έκαναν - εκτός αυτό - κι ciλλα 

έργα. Εμείς ήμασταν Εκείνοι που τους 

φυλάγαμε. 

83. Και (θυμίσου) τον Ιώο οταν 

καλούσε τον Κύριό του: 'Ή δυστυχία μ' 

έχει θλίψει Εσύ όμως (Κύριε) είσαι από 

τους σπλαχνικούς, ο Σπλαχνικότερος". 

84. Κι απανη1σαμε σ' αυτόν. Κω τον 
γλυτώσαμε από τη δυστυχία που ήταν 

πάνω του και του επαναφέραμε την 
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οικογένειά του και μαζί τους κι άλλους 

τόσους, - δείγμα της από μέρους Μας 

Ευσπλαχνίας - και κάτι σαν ενθύμιο για 

όσους Μας υπηρετούν. 

85. Και (θυμίσου) τον Ισμαήλ, τον 

Ιντρίς και τον Δουλ - Κιφλ, όλοι τους 

ήταν (άνδρες) με μεγάλη υπομονή, 

86. τους κάναμε να εισέλθουν στο 

(χώρο) της Ευσπλαχνίας Μας, γιατί 

1Ίταν - πραγματικά - απ' τους ενάρετους 

(άνδρες). 

87. Και (θυμίσου) τον Δουλ - Νουν 

(τον άνδρα της Φάλαινας - τον Ιωνά) 

σαν έφυγε οργισμένος. Και νόμιζε πως 

δεν είχαμε πάνω του καμιά εξουσία. Κι 

όμως φώναζε απ' το οαθι(χ σκοτάδια: "Δεν 

υπάρχει άλλος θεός, ειμή μόνον Εσύ. Δόξα 

σε Σένα! - ήμουν στ' αλήθεια- απ' τους 

άδικους"! 

88. Εισακούσαμε (την παράκλησή) του 
και τον σώσαμε από τη δυστυχία. Και μ' 

αυτό τον τρόπο λυτρώνουμε αυτούς τους 

πιστούς. 

89. Και (θυμίσου) τον Ζαχαρία όταν 
κάλεσε τον Κύριό του: "Κύριέ μου! Μη μ' 

αφήνεται (χωρίς aπογόνους) Κι εσύ είσαι 

ο καλύτερος από τους κληρονόμους". 

90. Κι εισακούσαμε (την προσευχ1l του) 
και του χαρίσαμε τον Γιάχια = τον 

Ιωάννη) Και θεραπεύσαμε για χάρη του 

(τη στειρότητα) της γυναίκας του. Αυτοί 

(οι τρεις) συναγωνίζονταν για τις καλές 

πράξεις. Και Μας καλούσαν (στις 
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προσευχές τους) με αγάπη και ευλάοεια 

και ταπείνωναν τον εαυτό τους μπροστά 

Μας. 

91. Και (θυμίσου) αυτήν που φύλαξε 
την αγνότητά της. Εμφυσήσαμε μέσα της 

από το Πνεύμα Μας (με τον άγγελο) και 

κάναμε αυτήν και τον γιο της ένα (άξιο 

θαυμασμού) Σημείο για όλους τους λαούς. 

92. Στ' αλήθεια αυτό το έθνος σας 

αποτελεί και ένα και μόνο έθνος* κι Εγώ 
είμαι ο Κύριός σας. Γι' αυτό να υπηρετείτε 

Εμέ (κι όχι άλλον). 

93. Κι όμως (μεταγενέστερες γενιές) 

διχάστηκαν μεταξύ τους κι aποσχίστηκαν 

(απ' την ιδέα της ενότητας). Όμως όλοι 

σ' Εμάς θα επιστρέψουν. 

94. Κι όποιος κάνει οιοδήποτε ενάρετο 
έργο, και έχει Πίστη, οι προσπάθειές του 

δεν θ' απορριφθούν. Και το έχουμε γράψει 

στο λογαριασμό του. 

95. Κι απαγορεύτηκε σ' ένα χωριό 

που το καταστρέψαμε, ότι να μη μπορούν 

(οι κάτοικοί του) να επιστρέψουν (στη 

ζωή). 

96. εφ οσον έχουν απελευθερωθεί ο 

Γιε' τζούτζ (Γκογκ) και ο Με'τζούτζ 

(Μαγκόγκ) και κατεοαίνουν τρέχοντας 

από κάθε ύψωμα. 

97. Κι όταν η αληθινή Υπόσχεση 

*δηλ. η θρησκεία που ο προφήτης Μουχάμμεvτ 
διδάσκει είναι η ίδια που διδάχθηκε από τους 

προηγούμενους προφήτες: Δεv υπάρχει άλλος 

θεός ειμή μόvο Έvας (ο ΑΑΑΑΧ) 

~~~j~~~_; 
φ~~.i.q 
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πλησιάζει (να εκπληρωθεί), τότε τα μάτια 

των άπιστων θα προσηλωθούν με τρόμο: 

"Αλίμονό μας! ειλικρινά, ήμασταν 

aπρόσεκτοι απ' αυτή (την ώρα) αλλά κι 

εμείς ήμασταν άδικοι. 

98. Πράγματι σεις (οι άπιστοι) κι ό,τι 
(θεότητες) λατρεύετε αντί τον ΑΛΛΑΧ, 

θα γίνετε καύσιμο υλικό για την Κόλαση! 

Σ' αυτήν (οπωσδήποτε) θα μπείτε! 

99. Αν αυτά ήταν θεοί δεν θα έμπαιναν 
εκεί (στην κόλαση). Κι όλα - όμως - εκεί 

μέσα θα παραμείνουν για πάντα. 

100. Εκεί (για κλήρο) θα έχουν το 

κλάμα με λυγμούς, και δεν θα ακούνε 

(τίποτε άλλο). 

101. Για εκείνους όμως που το Καλό 
από Εμάς τους έχει ξεπεριiσει ( έφτασε 
από πριν), αυτοί θα μετακινηθούν μακριά 

απ' αυτό (τον τόπο). 

102. Δεν θα ακούνε και τον πιο 

ασήμαντο θόρυοο της (Κόλασης). Ό,τι δε 

επιθύμησαν οι ψυχές τους, σ' αυτό θα 

παραμείνουν αιώνια. 

103. Δεν θα τους λυπήσει ο Μεγάλος 
Τρόμος, ενώ οι άnελοι θα τους συναντούν, 

(με χαιρετισμό): - "Αυτή είναι η Ημέρα 

σας, (η Ημέρα) που σας είχαν υποσχεθεί". 

104. Την Ημέρα όπου θα τυλίξουμε 
(σοήσουμε) τους ουρανούς -όπως τυλίγει 

(κρύοει) η περγαμηνή τα γράμματα - κι 

όπως ( ακριοώς) αρχίσαμε την πρώτη 

δημιουργία, έτσι θα επαναλάοουμε, (το 
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έργο μας). (Και είναι) μια υπόσχεση που 

την έχουμε αναλάοει και - οέοαια - θα 

την εκπληρώσουμε. 

105. (Πριν απ' αυτό) έχουμε γράψει 
στα θεία οιολία μετά από το Πίνακα, 

(που δόθηκε στον Μωυσή)*.'Τη γη (αυτή) 
θα την κληρονομήσουν όσοι Με 

υπηρετούν, που είναι ενάρετοι". 

106. (Στ' αλήθεια) μέσα σ' αυτό το 

(Κοράνιο) υπάρχει ένα Μήνυμα για λαό 

που (πραγματικά) λατρεύει (τον ΑΛΛΑΧ.). 

107. Και δεν σε στείλαμε (ω! 

Μουχάμμεντ!) παρά μόνο από έλεος για 

όλο τον κόσμο. 

108. Να πεις: "Εκείνο που μου δόθηκε 
με έμπνευση, είναι ότι ο θεός σας είναι 

ένας Θεός (ο ΑΛΛΑΧ). Είστε - λοιπόν -
εσείς υποταγμένοι στη θέλησή Του (στο 

ΙΣΛΑΜ);" 

109. Αν όμως αρνηθούν, τότε να πεις: 
"Σας έχω προαναγγείλει (το Μήνυμα) σ' 

όλους με τον ίδιο τρόπο. Πλην όμως δεν 

γνωρίζω αν ό,τι σας έχει υποσχεθεί είναι 

κοντά ή μακριά. 

110. Εκείνος μόνο είναι που γνωρίζει 
ό,τι ακούγεται από το λόγια, και γνωρίζει 

(ακόμα) ό,τι κρύοετε (στις καρδιές σας). 

*Είναι ένας aόρατος θετκός Πίνακας φυλαγμένος στη θείαεξουσία 
και τους αγγέλους του ΑΑΑΑΧ. ΣτονΠίνακα αυτό καταγράφονται όλα 

όσα έγιναν και θα γίνονται. 



(22) Σούρα ελ-Χατζ Μέρος 17ο I 484 I 'ν ~ .f.-1 

111. "Δεν ξέρω τίποτε παρc'.ι μόνο -

ίσως αργήσει η τιμωρία για να σας 

δοκιμάσει, ή για να σας χαρίσει, τα προς 

το ζην μέχρι της ορισμένης ώρας". 

112. Είπε: "Κύριέ μου! Δίκασε με την 
αλήθεια"! και: ο Κύριός μας ο Ραχμάν 

είναι ο Μόνος που η οοήθειά Του 

αντιτάσσεται ενάντια στις ολασφημίες που 

προσφερετε. 

(22) Σούρα ελ-Χατζ 
(το Χατζηλίκι) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Άνθρωποι! Φοοηθείτε τον Κύριό 
σας, γιατί ο σεισμός κατά την Ώρα (της 

Κρίσης) θα είναι μεγάλο (τρομερό) 

πράγμα! 

2. Όταν θα δείτε (το τρόμο της Ημέρας 
αυτής) κάθε τροφό (μητέρα) που θηλάζει, 

να έχει ξεχάσει το μωρό της, και κάθε 

έγκυος γυναίκα να έχει ρίξει το 

(aσχημάτιστο) φορτίο της, και θα δεις 

τους ανθρώπους σε στάση μέθης, ενώ δεν 

θα είναι μεθυσμένοι. Κι όμως τρομερή θα 

είναι η τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

3. Κι ανάμεσα στους ανθρώπους 

υπc'.φχουν μερικοί που αμφισοητούν για 

τον ΑΛΛΑΧ - χωρίς να έχουν γνώση -

κι ακολουθούν κάθε δαίμονα αποστάτη 

( φύσει κακός). 

4. Είναι γραφτό γι' αυτόν (τον 

Δαίμονα) ότι όποιος θα τον κάνει φίλο, 

~i~I-':"~-----~ 
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τότε, θα τον παρασύρει στην πλάνη και 

θα τον οδηγήσει στην Τιμωρία της Φωτιάς. 

5. Ω! 'Α νθρωποι! Α ν αμφιοάλλετε για 
την ανάσταση (λάοετε υπ' όψη) ότι σας 

έχουμε πλάσει από χώμα, έπειτα από 

σπέρμα, έπειτα από θρόμοο αίματος, 

έπειτα από ένα κομμάτι σάρκας, που έχει 

τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ή όχι 

στη ζωή μόνο και μόνο - για να 

αποδείξουμε, (τη δύναμή Μας) σ' εσάς. 

Κι σταθεροποιούμε όποιον θέλουμε να 

παραμείνει στη μήτρα (της μητέρας του) 

για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Έπειτα σας ογάζουμε έξω - σαν μωρά -
έπειτα (σας τρέφουμε) για να φτάσετε 

στην ακμή -(της ηλικίας) σας. - Μερικοί 

από σας πεθαίνουν, και μερικούς από 

σας τους αφήνουμε να ζήσουν μέχρι το 

αδύναμα γηρατειά, στα οποία -παρ' όλο 

που είχαν μάθει (τη ζωή τους) - δεν θα 

ξέρουν τίποτε. Κι ολέπεις τη γη - από 

γυμνή και άγονη - όταν της ρίχνουμε 

πάνω της το νερό, να ταράζεται (από 

ζωή), να φουσκώνει και να φυτρώνει από 

κάθε λογής (σε ζεύγη) ωραία φυτά. 

6. Αυτό οεοαιώνει ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι 
ο Αληθινός κι ότι ζωντανεύει - τους 

νεκρούς, και ειναι Εκείνος ο 

Παντοδύναμος. 

7. Κι ότι η Ώρα έρχεται ποι: γι' αυτή 
δεν χωρά αμφιοολία, καθώς και ότι ο 

ΑΛΛΑΧ θα αναστήσει οποιονδήποπ 

ορίσκεται στους τάφους. 

8. Κι όμως - ανάμεσα στους ανθρώπους 
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- υπάρχουν μερικοί που λογομαχούν για 

τον ΑΛΛΑΧ - χωρίς να έχουν γνώση -
κι ούτε καμιά καθοδήγηση, κι ούτε Βιολίο 

για διαφώτιση. 

9. (Περιφρονητικά) αποστρέφει (το 

κεφάλι) του (ο άπιστος) για να 

παραπλανήσει (τους ανθρώπους) από τη 

θρησκεία του ΑΛΛΑΧ. Ατιμία τον 

περιμένει ο' αυτή τη ζωή, και θα τον 

κάνουμε να δοκιμάσει - κατά την ημέρα 

της ανάστασης - τα οασανιστήρια της 

(αναμμένης) Φωτιάς. 

10. Αυτό γίνεται, σαν συνέπεια των 

έργων σου. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αδικεί 

τους δούλους Του. 

11. Κι απ' τους ανθρώπους υπάρχει 

εκείνος που λατρεύει τον ΑΛΛΑΧ σε 

στενό περιθώριο πίστης κι αν του συμοεί 

κανένα καλό, είναι ικανοποιημένος απ' 

αυτό. Αν όμως του συμοεί κανένα κακό 

(για να δοκιμάσει) θα γίνει πάνω στο 

πρόσωπό του εντελώς υποστάτης (έναντι 

της θρησκείας). Έχασε - έτσι - και τη 

ζωή του Κόσμου τούτου και του άλλου 

Κόσμου. Αυτή είναι η φανερή απώλεια. 

12. Επικαλείται - αντί τον ΑΛΛΑΧ -
(τέ.τοιες θεότητες) που δεν μπορούν ούτε 

να τον ολάψουν ούτε να τον ωφελήσουν. 

Αυτή είναι η πλ<χνη, η μακρινή (από το 

Δρόμο)' 

13. Ο άπιστος, κατcΊ την ημερα της 
υν<1στασης χαλεί κ<χποιον του οποίου η 

ολάοη είνω προθυμότερη υπό την ωφέλειά 

του και τότε θα πει: 'Τι (ιθλιος οοηθός! 
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Τι άθλιος σύντροφος!". 

14. Ο ΑΛΛΑΧ κάνει να μπουν σε 
Κήπους - όσους έχουν πιστέψει κι έκαναν 

ενάρετες πράξεις που κrηω τους κυλούν 

τα ποτάμια. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ 

πραγματοποιεί εκείνο που θέλει. 

15. Κι αν κανένας έχει τη γνώμη ότι 
ο ΑΛΛΑΧ δεν θα βοηθήσει (τον 

απόστολό του) σ' αυτό τον κόσμο και 

στον Μελλοντικό, ας τον να τεντώσει προς 

τα πάνω ένα σχοινί ως τον ουρανό, (να 

κρεμαστεί), κι έπειτα ας το κόψει. Θα 

δει (τότε) αν το σχέδιό του θα ματαιώσει 

εκείνο που (τον) έχει εξοργίσει! 

16. Κι έτσι έχουμε στείλει αυτό (το 

Κοράνιο) - με τα ολοκάθαρα εδrχφια. Κι 

ο ΑΛΛΑΧ οέοαια καθοδηγεί όποιον θέλει. 

17. Αυτοί που πίστεψαν (στο Κοράνιο) 
κι εκείνοι που ακολούθησαν τις Ε6ραϊκές 

(γραφές) χ.αι οι Σαοοαίοι, και οι 

Χριστιανοί, κι οι Μάγοι κι οι Πολυθε'ίστές, 

ο ΑΛΛΑΧ θα δικάσει ανάμεσά τους κατά 

την Ημέρα της Ανάστασης. Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι μάρτυρας (με πλήρη επίγνωση) πάνω 

σ' οποιοδήποτε πράγμα. 

18. Μήπως δεν ολέπεις ότι στον 

ΑΛΛΑΧ - υποτάσσονται (προσκυνούν)" 

οτιδήποτε ορίσκπαι στους ουρανούς κι 

ό,τι στη γη, κι ο ιiλιος και το φεγγάρι, 

και τα άστρα, και τα οουνά, και τα 

δέντρα, και τυ ζώα, κι πολλοί απ' τους 

ανθρώπους; Σε πολλούς όμως απ' αυτούς 

αξίζει η Τιμωρία. Κι όποιον, ο ΑΛΛΑΧ 

aτιμάζει πουθενά δεν θα ορει εκτίμηση. 

,..,_.., / / J. .--.--"'-; ..... / / / 

-; '~~~l.djl<.!-\l~_, 

φ .t;.;-s~~\.ji_; 
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Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ πραγματοποιεί ότι 

θέλει. 

19. Αυτές οι δύο αντιμαχόμενες, ομάδες 
διαπληκτίζονται λογομαχώντας μεταξύ 

τους αναφορικά με το Κύριό τους. Γι' 

εκείνους - λοιπόν - που Τον αρν1Ίθηκαν, 

αποκόπηκαν σ' αυτούς, φλογισμένα 

ενδύματα απ' τη Φωτιά και πάνω απ' τα 

κεφάλια τους θα χύνεται καυτό νερό. 

20. Μ' αυτό θα ζεματιστεί ό,τι 

ορίσκεται μέσα στο κορμί τους (στα 

σπλάχνα τους) καθώς και το δέρμα (τους). 

21. Επί πλέον θα υπάρχουν εκεί 

σιδερένια ραοδιά (για να χτυπηθούν) μ' 

αυτό. 

22. Κάθε φορά που η αγωνία, θα τους 
αναγκάζει να θέλουν να φύγουν έξω απ' 

αυτό (τον τόπο) που σπρώχνονται πίσω 

σ' αυτόν και (θα ακούνε): "Δοκιμάστε τα 

οασανιστήρια της Φωτιάς". 

23. Ο ΑΛΛΑΧ θα δώσει είσοδο - σ' 

εκείνους που πίστεψαν κι έκαναν 

αγαθοεργίες - στους Κήπους που κάτω 

τους κυλούν τα ποτάμια, όπου θα είναι 

στολισμένοι με οραχιόλια από χρυσάφι 

και μαργαριτάρια, και οι ενδυμασίες τους 

εκεί θα είναι μεταξωτές. 

24. Κι έχουν καθοδηγηθεί στον 

ευγενικό (καλό) λόγο (απ' όσα λέγονται) 

κι έχουν καθοδηγηθεί στο δρόμο του 

Δοξασμένου (- ΑΛΛΑΧ -) (δηλ. στην 

άριστη θρησκεία). 

i)~_;J~I~. ~ -:ΩU~iJ~_; 

φ,~,J.~j~ 
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25. Σ' εκείνους όμως που έχουν αρνηθεί 
(τον ΑΛΛΑΧ) κι εμποδίζουν τον κόσμο 

από τη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ κι από το 

Απαράοατο Τέμενος, που το έχουμε κάνει 

(ανοικτά για όλους) - είτε παραμένοντες 

- είτε επισκεπτόμενοι- κι οποιοσδήποτε 

αποσκοπεί να παραοιάσει άδικα το 

Απαράοατο Τέμενος, θα τον κάνουμε να 

δοκιμάσει τα aνυπόφορα οασανιστήρια. 

26. Κι όταν υποδείξαμε στον Αοραάμ 
την τοποθεσία του Ιερού Οίκου 

(λέγοντας):"Μην Μου συνεταιρίζεις κανένα 

πράγμα στη λατρεία Μου. Αγίασε, τον 

Οίκο Μου, γι' αυτούς που τον 

περιτριγυρίζουν, ή που στέκονται (για να 

προσευχηθούν), ή που γονυπετούν ή που 

ενσκύπτουν κάτω (για να προσκυνήσουν). 

27. "Και προκήρυξε προσκαλώντας 

τους ανθρώπους για το Χατζ, το 

Προσκύνημα (το Χατζηλίκι). Θα σου 

φτάσουν πεζοί ή πάνω σε κάθε ισχνό 

ζώο (καμήλα) από το μεγάλο ταξίδι ~ 
από κάθε οαθύ κι απομακρυσμένο δρόμο. 

28. "Ώστε να αποκτήσουν καλές 

ωφέλειες και να αναφέρουν το όνομα του 

ΑΛΛΑΧ - στις ορισμένες Ημέρες (της 

θυσίας) - πάνω στα κοπάδια που ο 

ΑΛΛΑΧ τους είχε χαρίσει (για σφαγή). 

Έπειτα φάτε απ' αυτά και ταίστε τον 

απελπισμένο φτωχό. 

29. Έπε ι τα άφησέ τους να 

συμπληρώσουν το καθιερωμένο 

(εξαγνισμό) γι' αυτούς τυπικό της 

Ιεροτελεστίας, να εκτελέσουν τις 

υποσχέσεις (τα τάματά) τους και να 



(22) Σούρα ελ-Χατζ Μέρος 17ο I 490 I 'ν~?.-' 
κάνουν (πάλι) το γύρο στον Αρχαίο Οίκο 

(Κάαμπα). 

30. Μ' αυτό τον τρόπο (πρέπει να 
γίνεται το Χατζ, Προσκύνημα). Κι όποιος 

τιμά (το θεσμό) των ιεροτελεστιών (του 

Προσκυνήματος) του ΑΛΛΑΧ, είναι το 

καλύτερο (που πετυχαίνει στα μάτια) του 

Κυρίου του. Κι επιτρέπεται σε σας (για 

φαγητό κατά το Προσκύνημα) το κρέας 

των κοπαδιών, εκτός από εκείνα που σας 

έχουν μνημονευθεί (σαν εξαίρεση κι έχουν 

απαγορευθεί ρητώς). Αλλά αποφεύγετε τα 

σιχαμερά είδωλα, και αποφεύγετε τα λόγια 

που είναι νοθευμένα. 

31. Να είστε ειλικρινείς στην πίστη 

προς το ΑΛΛΑΧ και ποτέ να μην 

αποδίδετε συνέταιρους σ' Αυτόν. Κι αν 

κανένας αποδίδει συνεταίρους στον 

ΑΛΛΑΧ, είναι σαν να έχει πέσει από 

τον ουρανό και τα πουλιά να τον έχουν 

αρπάξει, ή σαν ο αέρας να τον έχει 

παρασύρει και να τον έχει ρίξει σ' ένα 

( άουσσο) τόπο. 

32. Αυτή (είναι η κατάστασή του). Κι 
όποιος τιμά τα Σύμοολα (τα Σημεία) του 

ΑΛΛΑΧ (κατά τη θυσία των ζώων), την 

ίδια (τιμή) aποδείχνει η ευσέοεια της 

καρδιάς (του). 

33. Σ' αυτά (τα ζώα) έχετε πολλά να 
ωφεληθείτε μέχρις ενός ορισμένου χρόνου. 

Έπειτα ο τόπος (του θυσιαστηρίου) 

ορίσκεται δίπλα στον Αρχαίο Ναό. 

34. Για κάθε έθνος έχουμε ορίσει 

διατάξεις για την ιεροτελεστία (της 
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θυσίας), ώστε να αναφέρουν το όνομα 

του ΑΛΛΑΧ (όταν τα σφάζουν) πριν 

από όσα τους έχουμε δώσει για 

συντήρηση, από κοπάδια (που είναι 

κατάλληλα για τροφή). Κι ο Θεός σας (
ο ΑΛΛΑΧ -)είναι Ένας Μοναδικός Θεός. 

Σ' Αυτόν υποτάξετε -λοιπόν -τη θέλησή 

σας, (στο ΙΣΛΑΜ), και ανάγγειλε (εσύ ω 

Μουχάμμεντ!) τα ευχάριστα μηνύματα σ' 

αυτούς που έχουν ταπεινώσει τον εαυτό 

τους στον ΑΛΛΑΧ. 

35. Αυτοί που οι καρδιές τους γεμίζουν 
από φόοο κι ευσέοεια όταν ακούνε να 

μνημονεύεται (να αναφέρεται) (το όνομα) 

του ΑΛΛΑΧ που καρτερικά υπομένουν 

σ' ό,τι κι αν τους συμοεί, και σ' αυτούς 

που τηρούν τακτική προσευχή, και σ' 

αυτούς που ξοδεύουν (σε ελεημοσύνες) 

από εκείνα που τους έχουμε παραχωρήσει. 

36. Και τις καμήλες (που είναι για 

θυσία) τις έχουμε κάνει για σας σαν 

Σύμοολα (Σημεία) του ΑΛΛΑΧ. Πολλά 

έχετε να ωφεληθείτε απ' αυτές. Να 

μνημονεύετε το όνομα του ΑΛΛΑΧ πάνω 

τους καθώς απλώνονται (και γίνονται 

έτοιμες) (για να θυσιαστούν). Όταν 

ορίσκονται, κάτω στα πλευρά τους (μετά 

το σφάξιμο), να φάτε απ' αυτό (το κρέας) 

και να δώσετε να φάγει τόσο σ' αυτόν 

που (δεν ζητά) γιατί ζει ικανοποιημένος, 

όσο και σ' αυτόν που ζητά ταπεινά. Έτσι 

έχουμε κciνει τα (ζώα) να ειναι 

εξυπηρετικά γιu σας, για να είστε 

ευγνώμονες. 

37. Δεν είναι ούτε το κρέας τους ούτε 
το αίμα τους που φθάνει μέχρι τον 
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ΑΛΛΑΧ για να τα πάρει. Κι όμως είναι 

η ευσέοειά σας που Τον φθάνει. Έτσι 

Εκείνος τα έχει υποτάξει σ' σας, για να 

Μεγαλύνετε τον ΑΛΛΑΧ με ό,τι σας έχει 

καθοδηγήσει. Κι ανάγγειλε τις χαρούμενες 

ειδήσεις στους ενάρετους. 

38. Ο ΑΛΛΑΧ - στ' αλήθεια

υπερασπίζει όσους έχουν πιστέψει. Ο 

ΑΛΛΑΧ - οέοαια - δεν αγαπά τον 

προδότη της πίστης και τον aχάριστο. 

39. Εκείνους που ενάντιά τους έχει 

κηρυχθεί ο πόλεμος, τους δόθηκε η άδεια 

(να πολεμήσουν) γιατί έχουν αδικηθεί. Ο 

ΑΛΛΑΧ έχει, οεοαίως, τη Δύναμη να 

τους οοηθήσει για την νίκη. 

40. Είναι αυτό που έχουν εκδιωχθεί 
από τα σπίτια τους, άδικα, για το λόγο 

ότι είπαν: ''Ο Κύριός μας είναι ο ΑΛΛΑΧ". 

Κι αν ο ΑΛΛΑΧ δεν περιόριζε μια μερίδα 

ανθρώπων μέσω μιας άλλης, τότε θα 

καταστρέφονταν - οπωσδήποτε - τα 

μοναστήρια, οι εκ κ λ η οίες, οι τόποι 

λατρείας των (Ιουδαίων) και τα τζαμιά, 

όπου το όνομα του ΑΛΛΑΧ συνέχεια 

μνημονεύεται (αναφέρεται). Ο ΑΛΛΑΧ

στα σίγουρα- θα οοηθήσει όσους 

υποστηρίζουν τη θρησκεία Του, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος και Κραταιός 

(Ικανός να επιοάλει τη Θέλησή Του). 

41. Υποστηρίζει (ο ΑΛΛΑΧ) εκείνους 
που, αν τους εγκαταστήσουμε στη γη, 

τηρούν τακτικές προσευχές, δίνουν 

συνέχεια τη Ζ εκάτ προτρέπουν συνέχεια 

στο καλό, κι απαγορεύουν το κακό. Στον 

ΑΛΛΑΧ παραμένει η τελική απόφαση 
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για (όλες) τις υποθέσεις. 

42. Κι αν σε διαψεύσουν (ως προς 

την αποστολή σου), το ίδιο (έκαναν) έχουν 

διαψεύσει κι οι γενιές που έζησαν πριν 

απ' αυτούς (τους προφήτες τους), η γενιά 

του Νώε, του Αντ, του Θαμούντ. 

43. Κι η γενιά του Αοραcψ, η γενιά 
του Λώτ, 

44. Κι οι σύντροφοι του Μέντγιεν. 

Και τον Μωυσή διάψευσαν (με τον ίδιο 

τρόπο). Αλλά είχα παραχωρήσει αναοολή 

στους Άπιστους και (μόνο) έπειτα τους 

τιμώρησα. Και πόσο (καταστρεπτική) ήταν 

η τιμωρία Μου! 

45. Πόσα και πόσα χωριά έχουμε 

εξαφανίσει, γιατί (οι άνθρωποί τους) είχαν 

παραδοθεί στην αδικία. Ανατράπηκαν 

πάνω στις στέγες τους. Και πόσα πηγάδια 

έγιναν εγκαταλειμμένα και παραμελημένα, 

χαι (πόσα) φρούρια οχυρωμένα χαι 

καλοχτισμένα έγιναν πάλι εγκαταλειμμένα. 

46. Μήπως δεν έχουν ταξιδέψει στη 
γη, ώστε οι καρδιές τους να λογικευτούν 

απ' αυτά (τα ταξίδια) χαι τ' αυτιά τους 

να ακούνε; Πράγματι, δεν τυφλώθηκαν 

τα μάτια τους, αλλά οι καρδιές τους 

τυφλώθηκαν που ορίσκονται (θαμμένες) 

στα στήθη. 

47. Και σε πιέζουν να επιταχύνεις την 
Τιμωρία! Ο ΑΛΛΑΧ δεν αναιρεί την 

υπόσχεσή Του. Και οέοαια μια μέρα στο 

Κύριό σου ισοδυναμεί χίλια χρόνια στους 

υπολογισμούς σας . 

~.ib:..ili .!J;.~ι)μ 
φ ~h'::b~cift);+'~ 
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48. Και σε πόσα χωριά δεν έχουμε 

αναοάλει την τιμωρία παρ' όλο που (οι 

κάτοικοι τους) ήταν άδικοι; Στο τέλος 

όμως τους είχαμε τιμωρήσει. Σ' Εμένα 

(όλα) κατευθύνονται τελικά. 

49. Να πεις: "Ω! Εσείς οι άνθρωποι! 
Έχω (σταλεί) ο' εσάς ως προειδοποιητής 

ολόκληρος ( φανερός). 

50. Εκείνοι που πίστεψαν και έκαναν 
καλά έργα, θα έχουν συγχώρηση και 

άφθονα αγαθά (συντήρηση). 

51. "Κι εκεινοι - όμως - που 

αγωνίζονται ενάντια στα εδάφια Μας, 

για να τα ματαιώσουν, αυτοί θα γίνουν 

οι Σύντροφοι της Φωτιάς". 

52. Και ποτέ δεν έχουμε στείλει έναν 
απόστολο ή ένα προφήτη - πριν από σένα 

- χωρίς να προσπαθήσει ο Σατανάς να 

ματαιώσει την επιθυμία του (για την 

επιτυχία της αποστολής του). Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως εκμηδενίζει κ(~θε προσπάθεια του 

Σατανά κι έπειτα αποκαθιστά ο ΑΛΛΑΧ 

τα Εδάφιά Του. Ο ΑΛΛΑΧ είναι -
πράγματι- Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

53. Για να μεταχειριστεί (ο ΑΛΛΑΧ) 
τις προσπάθειες του ΣατανcΊ ως αφορμή 

να δοκιμάσει εκείνους που οι καρδιές τους 

είναι ασθενείς (αναίσθητες) καθώς και 

τους σκληρόκαρδους (που απέχουν από 

την αλήθεια). Πρc'ιγματι οι άδικοι έχουν 

αποσχισθεί μακριά (από την αλήθεια). 

54. Και για να διδαχθούν (συγχρόνως) 

b_u.~_;u..~ ~:'t~J.;.;{lb.J 

Φ~Ιj~y.iJ~ 
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- όσοι έχουν πάρει τη γνώση - ότι (το 

Κοράνιο) είναι η Αλήθεια (που πηγάζει) 

από τον Κύριό σου, και να πιστέψουν σ' 

αυτό, κι οι καρδιές τους να ταπεινωθούν 

και να αποκτήσουν τη γαλήνη όταν 

ξανοιχτούν) σ' αυτό. Και οέοαια ο 

ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί εκείνους που 

πιστεύουν προς τον Ίσιο Δρόμο . 

55. Δεν θα πάψουν όμως οι άπιστοι 
να αμφιοάλλουν γι' αυτό μέχρι την Ώρα 

(της Δίκης), που ξαφνικά θα τους φτάσει, 

ή όταν (επίσης) φτάσει σ' αυτούς η 

Τιμωρία της χειρότερης Ημέρας. 

56. Σ' αυτή την Ημέρα η Βασιλεία 

θα είναι στο ΑΛΛΑΧ. Θα δικάσει 

ανάμεσά τους. Κι εκείνοι που έτσι 

πίστεψαν κι έκαναν αγαθοεργίες (θα 

ορεθούν) σε Κήπους της ευτυχίας. 

57. Κι εκείνοι που αρνήθηκαν (την 

Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Μας, 

θα έχουν εξευτελιστική Τιμωρία. 

58. Κι αυτοί που μετανάστεψαν 

(ξενιτεύθηκαν) για την θρησκεία του 

ΑΛΛΑΧ και στη συνέχεια φονεύθηκαν ή 

πέθαναν, θα τους ανταμείψει ο ΑΛΛΑΧ 

με καλά αγαθά.Q ΑΛΛΑΧ - πραγματικά 

- είναι ο καλύτερος Εκείνος που παρέχει 

τις καλύτερες Προμήθειες. 

59. Θα τους κάνει να μπουν σ ενα 

τόπο όπου θα είναι πολύ ευχαριστημένοι. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

Μακρόθυμος. 

60. Έτσι (είναι λοιπόν). Κι αν κανένας 
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aνταποδίδει με την ίδια έκταση τη 6λά6η 

που επέφερε (που δέχτηκε) κι έπειτα πάλι 

προσ6ληθεί (εκ νέου) υπερ6ολικά, ο 

ΑΛΛΑΧ θα τον οοηθήσει. Ο ΑΛΛΑΧ -
πράγματι - είναι ο Μοναδικός που 

εξαλείφει (τις αμαρτίες) και συγχωρεί 

(επανειλημμένα): 

61. Κι αυτό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ κάνει 
τη νύχτα να διαπερνά (να εισέρχεται μέσα) 

την ημέρα και την ημέρα μέσα στη νύχτα, 

και είναι ο ΑΛΛΑΧ που ακούει και 

ολέπει (τα πάντα). 

62. Κι αυτό, γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι η 
Αλήθεια (ο Αληθινός Θεός) Κι εκείνες (οι 

θεότητες) που επικαλούνται (στη λατρεία) 

αντί του ΑΛΛΑΧ δεν είναι ειμή μάταια 

ψεύδη. Γιατί -σίγουρα - ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ο · Υψιστος, ο Μέγας. 

63. ΔΕν 6λέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ στέλνει 
απ' τον ουρανό το νερό (της οροχής) 

κάτω, και μ' αυτό η γη ντύνεται στα 

πράσινα; Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια- ειναι 

Εύσπλαχνος (και )Παντογνώστης. 

64. Σ' Αυτόν ανήκουν όλα όσα 

6ρίσκονται στους ουρανούς και στη γη -
χωρίς αμφιοολία - ο ΑΛΛΑΧ είναι ο 

Μόνος Πλούσιος (πάνω από κάθε 

ανάγκη), ο Δοξασμένος (Αξίζει να Υμνείται 

και να Επαίνεται). 

65. Δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ έχει 
υποτάξει (στη διάθεσή σας) όλα όσα 

ορίσκονται στη γη, και τα καράοια να 

τρέχουν στη θάλασσα, με τη διαταγή 

(θέλησή) Του; Εκείνος αναχαιτίζει τον 

ι.>)~G~~.qi~ι; )::\ ).::~~I];J1 
,,.,,..,. ~ -,... "'J. •J." ;; ·""·~ . 
~.:_,\ ;.t::::J\~.J~!~4..P'~ 
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ουρανό από το να πέφτει πάνω στη γη, 

εκτός (αν γίνει τούτο) με την άδειά (θέλησή) 

Του. Ο ΑΛΛΑΧ είναι - πράγματι -
Επιεικής (κι) Ελεήμονας για τους 

ανθρώπους. 

66. Εκείνος είναι που σας έδωσε, ζωή, 
κι έπειτα προξενεί το θάνατό σας, κι 

έπειτα πάλι θα σας ξαναδώσει ζωή. 

"Πραγματικά ο άνθρωπος είναι αχάριστος 

(αγνώμονας). 

67. Για κάθε Έθνος έχουμε ορίσει 

θεσμούς και ιεροτελεστίες, που (οφείλουν) 

να τις ακολουθούν (μέχρι να' ρθει ο 

Μουχάμμεντ). Ας τους (ω Μουχάμμεντ) 

να μην λογομαχούν μαζί σου: πάνω σ' 

αυτά τα θέματα (του Ισλάμ), αλλά να 

(τους) παρακινείς όλους (να 

απευθύνονται) στον Κύριό σου. Γιατί εσύ 

είσαι ήδη στον Ίσιο δρόμο (της Αλήθειας). 

68. Κι αν λογομαχήσουν μ' εσένα, να 
πεις: ''Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά ό,τι 

(τώρα) κάνετε". 

69. ''Ο ΑΛΛΑΧ θα δικάσει (ανάμεσά 
σας κατά την Ημέρα της Ανάστασης, 

αναφορικά με τα θέματα που είχατε 

διαφορές". 

70. Δεν γνωρίζεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 

περικλείει στη παντογνωσία Του όλα όσα 

ορίσκονται στον ουρανό και στη γη; Όλα 

αυτά είναι (γραμμένα) σε οιολίο, κι όλα 

είναι εύκολα για τον ΑΛΛΑΧ. 

71. Και λατρεύουν - αντί τον ΑΛΛΑΧ 

- (άλλες θεότητες) για τις οποίες κανένα 
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τεκμήριο δεν έχει σταλεί κάτω, και για 

τις οποίες δεν έχουν (οι οπαδοί τους) 

καμιά γνώση. Και για τους άδικους δεν 

υπάρχει κανένας οοηθός. 

72. Κι όταν απαγγέλλονται 

(διαοάζονται) σ' αυτούς τα ολοκάθαρα 

Εδάφια (του Κορανίου) Μας, παρατηρείς 

- στο πρόσωπο των άπιστων την άρνηση, 
και είναι έτοιμοι να προσοάλλουν οίαια 

αυτούς που απαγγέλουν τα Εδάφιά Μας. 

Να πεις: "Μήπως θέλετε να σας αναγγείλω 

κάτι τι (πολύ) χειρότερο για σας απ' αυτά 

(τα Εδάφια), που σας ενοχλούν; Είναι η 

Φωτιά (της Κόλασης) που ο ΑΛΛΑΧ 

έχει υποσχεθεί στους άπιστους! Τι άθλιο 

τέλος"! 

73. Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Έχει δοθεί 
ένα παράδειγμα κι ακούστε το ! Αυτούς 
που επικαλείστε - αντί τον ΑΛΛΑΧ -
δεν είναι σε θέση ( δεν μπορούν) να 
δημιουργήσουν (ούτε) μια μύγα έστω κι 

αν όλοι τους μαζευτούν γι' αυτό ! Κι αν 
(ακόμα) η μύγα αρπάξει κάτι τι απ' 

αυτούς, δεν θα έχουν τη δύναμη να το 

σώσουν (να το απαλλάξουν) απ' αυτή. 

Αδύνατοι είναι και ο αιτών και το 

αιτούμενο! 

74. Δεν ήξεραν καλά να εκτιμήσουν -
δίκαια το κύρος του ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι πράγματι Πανίσχυρος, Ανίκητος. 

75. Ο ΑΛΛΑΧ διαλέγει (εκλέγει) 

aπόστολους απ' τους αγγέλους κι από 

τους ανθρώπους, ο ΑΛΛΑΧ οεοαίως, 

ακούει και ολέπει (τα πάντα). 

{:.~~~~~ι;~~ 
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76. Γνωρίζει ό,τι 6ρίσκονται ανάμεσα 

στα χέρια τους (μπροστά τους) κι ό,τι 

6ρίσκονται πίσω τους. Στον ΑΛΛΑΧ 

επιστρέφουν όλες οι υποθέσεις (για 

απόφαση). 

77. Ω! Εσείς που έχετε πιστέψει! 

Γονατίστε και προσκυνείτε και λατρέψτε 

τον Κύριό σας. Κάνετε το καλό για να 

επιτύχετε. 

78. Και αγωνιστείτε καθώς πρέπει υπέρ 
του ΑΛΛΑΧ (με ειλικρίνεια και 

πειθαρχία). Εκείνος είναι που σας έχει 

διαλέξει και δεν σας έχει επιοάλλει 

δυσκολίες στη θρησκεία σας. Είναι η 

λατρεία του πατέρα σας Α6ραάμ. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που σας ονόμασε 

"οι Μουσουλμάνοι" από πριν, και σ' αυτή 

(την θρησκεία) για να μπορέσει να 

μαρτυρήσει ο Απόστολος για σας, κι εσείς 

να είστε μάρτυρες για τους ανθρώπους! 

Γι' αυτό τηρείτε τακτική Προσευχή, και 

να δίνετε (ελεημοσύνη) Ζεκάτ, ,και 
κρατηθεί τε σταθερά στον ΑΛΛΑΧ, 

Εκείνος είναι ο προστάτης σας, Τι Ύψιστος 

προστάτης! και τι Ύψιστος (κάλλιστος) 

6οηθός! 

(23) Σούρα ελ-Μου'μινούν 
(Οι Πιστοί) 

Στο όνομα του AJ\J\AX 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οι Πιστοί θα φτάσουν, οπωσδήποτε, 
στην επιτυχία. 

2. Είναι εκείνοι που ταπεινώνουν τον 
εαυτό τους όταν προσεύχονται. 
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3. Κι είναι εκείνοι που αποφεύγουν 

ματαιόδοξες κουοέντες. 

4. Κι είναι εκείνοι που τηρούν, 

έμπρακτα την Ζεκάτ (την Ισλαμική 

ελεημοσύνη). 

5. Κι είναι εκείνοι που προφυλάγουν 
τον εαυτό τους απέχοντας από το σαρκικά 

πάθη (το γενετήσιο οργασμό). 

6. Εκτός αν τούτο συμοαίνει με τις 

συζύγους τους μόνο, ή με (τις 

αιχμαλώτους) εκείνες που εξουσιάζει το 

δεξί τους χέρι, γιατί τότε (στην περίπτωση 

αυτή) είναι εχτός μομφής. 

7 . ./'\Αλά εκείνοι όμως που οι επιθυμίες 
τους ξεπερνούν αυτά τα όρια είναι 

παραοάτες. 

8. (Μακάριοι επίσης) είναι κι εκείνοι 
που προσέχουν ό,τι τους έχει δοθεί 

εμπιστευτικά και ειλικρινά, τηρούν τις 

συμφωνίες τους. 

9. Και είναι εκείνοι που (με ακρίοεια) 
φυλάγουν τις προσευχές τους. 

10. Αυτοί θα είναι οι κληρονόμοι, 

11. που θα κληρονομήσουν τον 

Παράδεισο, και που (για πάντα) εκεί θα 

κατοικ11σουν. 

12. Και πλάσαμε τον άνθρωπο απο 
το καθαρό στοιχείο της λάσπης. 
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13. Έπειτα τον κάναμε σαν (σταγόνα) 
σπέρματος μέσα σε ήρεμο τόπο, μόνιμα 

σταθερό (το σώμα της μητέρας). 

14. Έπειτα δημιουργήσαμε το σπέρμα 
σε θρόμοο από πηκτό αίμα, και 

δημιουργήσαμε το θρόμοο σε ( έμ6ρυο) 
σ6ώλο συμπαγή, και δημιουργήσαμε το 

συμπαγή σ6ώλο σε κόκαλα και ντύναμε 

(περι6άλαμε) το κόκαλα με σάρκα, κι 

έπειτα σχηματίσαμε απ' αυτό ένα άλλο 

(νέο) πλάσμα. Ας είναι ευλογημένος ο 

ΑΛΛΑΧ, ο άριστος των δημιουργών. 

15. Έπειτα απ' όλα αυτά στο τέλος 
θα πεθάνετε. 

16. Έπειτα - κατά την Ημέρα της 

ανάστασης, θα επανέλθετε (απ' το 

θάνατο), θα αναστηθείτε. 

17. Και πλάσαμε πάνω σας επτά 

δρόμους. Και ποτέ, τίποτε δεν 

παραμελήσαμε απ' τη δημιουργία (Μας). 

18. Και στείλαμε κάτω (στη γη) νερό 
από τον ουρανό, σε μετρημένη ποσότητα, 

και το κάναμε να παραμείνει 

(διαορέχοντας) τη γη. Και είμαστε ικανοί 

- 6έ6αια-(εύκολα) να το κciνουμε να φύγει 
(αποξηραίνοντάς την). 

19. Μ' αυτό φτιάξαμε για σας 

(καλλιεργήσαμε) κήπους, από χουρμάδες 

κι αμπέλια. Σ' αυτούς έχετε άφθονα 

φρουτα, και απ' αυτά τρώτε (και 

χαίρεστε), 

20. (Επίσης) ενα δένδρο που ογαίνει 

.,. •.J. ,..,.,,_,.,...; .... ,..,/,., ...... _...,.,. ..... _,. ., ............ ..,,. 
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(φύεται) στο Τουρ (όρος) Σινά, που 

παράγει λ(tδι και νοστιμι(t γι' αυτούς (που 

το χρησιμοποιούν) για φαγητά. 

21. Και στα ζωντανά σας - επίσης -
θα ορείτε [να διδακτικό παράδειγμα. Σας 

δίνουμε να πιείτε από εκείνο που 

ορίσκεται μέσα στο κορμί τους (το γάλα). 

Και πολλά άλλα οφέλη έχετε, (εκτός) απ' 

αυτά. Κι από το (κρέας) τους τρώτε. 

22. Και πάνω ο' αυτά, όπως και με 

τα καρcΊοια φέρεστε. 

23. Και πράγματι έχουμε στείλει τον 
Νώε στη γενιά του και είπε: "Ω! Λαέ 

μου! Λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ! Δεν έχετε 

άλλο θεό εκτός από Εκείνον. Γιατί- λοιπόν 

- δεν (τον) φοοάστε; 

24. Και είπαν οι αρχηγοί των άπιστων 
(ανθρώπων) της γενιάς του: "Δεν είναι (ο 

Νώε) τίποτε άλλο, ειμή ένας άνθρωπος 

σαν κι' εσάς που θέλει να επιοάλει την 

υπεροχ1l του πάνω σας. Αν ο ΑΛΛΑΧ 

ήθελε (να στείλει αγγελιοφόρους), θα 

έστελνε κάτω (στη γη) αγγέλους. Ποτέ 

δεν έχουμε ακούσει σαν κι αυτό (που 

λέγει) από τους aρχαίους προγόνους μας". 

25. (Κι άλλοι είπαν): "Αυτός δεν είναι 
παρά ένας άνδρας που τον οασανίζει μια 

παραφροσύνη. Πι:ριμένετε (και έχετε 

υπομονή) μαζί του για ορισμένο χρόνο. 

26. Είπε (ο Νώε): "Κύριέ μου! Βοήθησέ 
με, από αυτά που με κατηγορούν σαν 

ψέμα"! 

• _}.,...,.,.,.._...,...,,.., r,ι._,,....:;:; -"'.J.,. 
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27. Και τον εμπνεύσαμε (μ' αυτό το 

μήνυμα): "Να κατασκευάσεις την Κιοωτό 

με τα μάτια Μας (με την επιτήρησή Μας) 

και με την έμπνευσή Μας). Και σαν έλθει 

η διαταγή Μας - κι οι πηγές της γης 

ξεχυθούν ορμητικά - φόρτωσε σ' αυτή 

από κάθε είδος ένα ζευγάρι (αρσενικό 

και θηλυκό) και την οικογένειά σου, εκτός 

από εκείνους που πάνω τους ο Λόγος 

(Μας) τους έχει από πριν (καταδικάσει). 

Και μην απευθυνθείς σ' Εμένα (να 

συγχωρέσω) όσους έχουν αδικήσει (= τους 

ενόχους). Γιατί θα πνιγούν (στον 

Κατακλυσμό). 

28. Κι όταν επιοιοαστείς- εσύ κι όποιος 

είναι μαζί σου - πάνω στην Κιοωτό, να 

πεις: "Δόξα στον ΑΛΛΑΧ που μας έσωσε 

απ' το λαό που (οι άνθρωποί του) ειναι 

άδικοι". 

29 κ κ ' ' I Β 'θ ~/ ,~,//<'{,?''"/'. < / ,, . αι να πεις: υριε μου. οη ησε ~~.pΙ;,;..-:..;~b.JL:.)'_p...~_j.I-~_)Jί.J 

να κατέοω σε τόπο ευλογημένο, γιατί Εσύ 

είσαι ο Άριστος για να μας διευκολύνεις 

στην αποοίοαση". 

30. Βέοαια ο' αυτό υπάρχουν Σημεία Φ~lt1~~:~id1·~~tb 
(γι' ανθρώπους που καταλαοαίνουν). Κι 

Εμείς (έτσι) δοκιμάζουμε (τους 

ανθρώπους). 

31. Έπειτα aνυψώσαμε - μετά απ' 

αυτους - cΊλλη γενιά. 

32. Και στείλαμε σ αυτούς εναν 

απόστολο απ' την γενιci τους (λέγοντας): 

"Λατρεύετε το ΑΛΛΑΧ. Δεν έχετε άλλο 

θεό εκτός απ' Αυτόν. Γιατί, λοιπόν δεν 

θα (τον) φοοηθείτε"; 
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33. Κι είπαν οι αρχηγοί του λαού του, 
που ήταν άπιστοι και είχαν διαψεύσει 

για τη Συνάντηση στη Μέλλουσα Ζωή, 

και που τους επιτρέψαμε να απολαύσουν 

τα καλά της ζωής του κόσμου (τούτου): 

"Αυτός δεν είναι (τίποτε περισσότερο) 

παρά ένας άνθρωπος σαν κι εσάς, που 

τρώγει ό,τι τρώτε και πίνει ό,τι πίνετε. 

34. "Και αν υπακούοετε έναν άνθρωπο 
σαν κι εσάς (6έ6αια) θα χαθείτε. 

35. "Μήπως δεν σας υποσχέθηκε ότι 
όταν πεθάνετε, και γίνετε χώμα και 

κόκαλα θα ξαναογήτε (πάλι στη ζωή); 

36. "Μακριά, πολύ μακριά είναι αυτό 
που σας υπόσχεται! 

37. τιποτε δεν υπάρχει παρά (μόνο) η 
ζωή μας σ' αυτό τον κόσμο' Πεθαίνουμε 

και ζούμε! Αλλά ποτέ (πάλι) δεν θα 

αναστηθούμε!" 

38. Δεν είναι αυτος παρα ένας 

άνθρωπος που επινοεί ένα ψέμα κατcΊ 

του ΑΛΛΑΧ. Και δεν είμαστε εμείς που 

θα πιστέψουμε σ' αυτόν!" 

39. Είπε (ο προφήτης τους): "Κύριέ 

μου! Βοήθησέ με, για τα ψέματα που με 

κατηγορούν". 

40. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Λίγο ακόμα, 
(περιμένετε) και θα γίνουν αξιολύπητοι"! 

41. Και τους πήρε - με δίκαιο τρόπο 

- (τους πρόφτασε) η δυνατή και ξαφνική 

""""""-' .J.-"-"'"""~"'-" -;; ... 
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κραυγή και τους κάναμε σαν σκουπίδια 

από νεκρά λείψανα (που έπλεαν) πάνω 

στο ποτάμι!) Ας γίνει καταστροφή στο 

λαό των ασεοών! 

42. Έπειτα aνυψώσαμε - μετά απ' 

αυτούς - άλλες γενιές. 

43. Κανένας λαός δεν μπορεί να 

επισπεύσει το ορισμένο τέρμα του, κι ούτε 

να (το) καθυστερήσουν. 

44. Έπειτα στείλαμε διαδοχικά τους 

aποστόλους Μας. Κάθε φορά που έφτανε 

σ' ένα έθνος ο απόστολός του, τον 

κατηγορούσαν για ψεύτη. Κι έτσι τους 

κάναμε να ακολουθεί ο ένας (λαός) τον 

άλλο (στην τιμωρία). Και τους κάναμε 

ιστορία (για να την διηγούνται). 

Καταστροφή ας πέσει στον λαό που δεν 

πιστεύει! 

45. Έπειτα στείλαμε τον Μωυσή και 
τον Ααρών - τον αδελφό του - με τις 

Εντολές Μας και φανερή εξουσία, 

46. στον Φαραώ, και στους Άρχοντές 
του. Αυτοί όμως συμπεριφέρθηκαν 

υπεροπτικά (αυθαδέστατα), κι ήταν ένας 

λαός αλαζονικός (πολύ φαντασμένος). 

47. Είπαν: "Πώς (είναι δυνατό) να 

πιστέψουμε σε δύο ανθρώπους που είναι 

σαν κι εμάς; κι ο λαός τους (ορίσκεται) 

στην εξουσία μας και μας υπηρετεί' 

48. Έτσι τους κατηγόρησαν για ψεύτες 
και έγιναν (ως εκ τούτου) από εκείνους 

που χάθηκαν (καταστράφηκαν). 

~~~.J6~}Jl 

ΦZcl't:)ϊ;~~~ 
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49. Δώσαμε -όμως- στον Μωυσή τη 

Βίολο, για να καθοδηγηθούν (στο δρόμο 

της Αλήθειας). 

50. Και κάναμε το γιο της Μαριάμ 
και τη μητέρα του Σημείο (θαύμα), και 

τους δώσαμε καταφύγιο σε υψηλή 

τοποθεσία, (που παρείχε) ηρεμία και 

ασφάλεια κι εφοδιασμένο με πηγάδια 

(νερού). 

51. Ω! Εσείς οι απόστολοι! Φάγετε 

( απολαμοάνοντας) από τα καλά κι αγνά 
πράγματα και κάνετε το σωστό, γιατί 

είμαι Γνώστης όλων των έργων σας. 

52. Αυτή - οέοαια - η Αδελφότητά 
σας (η θρησκεία σας) είναι μια και μόνη 

Αδελφότητα, (θρησκεία όλων των 

αποστόλων είναι μια και μόνη) κι Εγώ 

είμαι ο Κύριός σας. Γι' αυτό φοοηθείτε 

Με (κι όχι άλλον). 

53. Αλλά (οι άνθρωποι) απέκοψαν την 
υπόθεση (της ενότητάς) τους (και 

χωρίστηκαν) μεταξύ τους σε σχίσματα. 

Κr1θε κόμμα χαίρεται γι' αυτό που 

ορίσκεται στα χέρια του (γι' αυτό που 

πιστεύει). 

54. Άφησέ τους στην αμάθειά τους -
ανακατωμένοι όπως ορίσκονται - μέχρι 

(που θα φτάσει) ο χρόνος. 

55. Μήπως λογαριάζουν ότι, επειδή 

τους έχουμε χορηγt1σει άφθονο πλούτο 

και αγόρια, 
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56. ίσως οιαοτούμε (και τους 

ευεργετήσουμε) με κάθε αγαθό; Κι όμως 

δεν το νιώθουν. 

57. Εκείνοι που ζουν τρομαγμένοι από 
το φόοο του Κυρίου τους, 

58. Κι εκείνοι που πιστεύουν στις 

Εντολές του Κυρίου τους, 

59. Κι εκείνοι που δεν ενώνουν (στην 
λατρεία) ουνέταιρους με τον Κύριό τους, 

60. Κι εκείνοι που δίνουν ό,τι τους 

δόθηκε (αγαθοεργούν), με τις καρδιές τους 

γεμάτες από φόοο ... γιατί, θα επιστρέψουν 
στον Κύριό τους. 

61. Είναι αυτοί που διάζονται (να 

κάνουν) κάθε καλό, κι αυτοί είναι που 

προπορεύονται ο' αυτό (στην αγαθοεργία). 

62. Και δεν επιοαρύνομε καμιά ψυχή 
με φορτίο μεγαλύτερο από εκείνο που 

μπορεί να σηκώσει. Μπροστά Μας έχουμε 

ένα Βιολίο που μιλά καθαρά και δίκαια, 

κι αυτοί (ποτέ) δεν θ' αδικηθούν. 

63. Κι όμως οι καρδιές τους είναι 

(ουθιομένες) στην αμάθεια (αναφορικά) 

μ' αυτό, κι επί πλέον οι πράξεις τους 

είναι οι ίδιες, αντί να έχουν τούτο υπ' 

όψη (τους), 

64. μέχρις ότου όταν κυριεύσει η 

Τιμωρία, όσους δέχτηκαν τα καλά του 

κόσμου, κι επί πλέον θα έχουν να κάνουν 

κι άλλες κακές πράξεις, τότε θ' 

αναστενάζουν οαθιά, ικετεύοντας ! 



(23) Σούρα ελ-Μου'μινούν Μέρος 18ο I 508 I 'λ s. }:-Ι 

65. (Και θ' ακούσουν): "Μην γο'r(ύζετε 
- αυτή την ημέρα - ικετεύοντας. Γιατί 

οπωσδήποτε καμιά οοήθεια δεν θα ορεί τε 

από Μας. 

66. 'Τα εδάφια (του Κορανίου) Μου 
aπαγγέλλονταν πάνω σας, κι όμως - πάνω 
στις πτέρνες σας- γυρίζατε -, 

67. (από υπερηφάνεια, ξαγρυπνούν την 
νύχτα, λέγοντας ολαστήμιες κι aνοησίες 

για το Κοράνιο) σαν κι αυτον που 

διηγείται παραμύθια. 

68. Μήπως δεν σκέφτηκαν 

(προσεκτικά) το Λόγο (του ΑΛΛΑΧ); Ή 

μήπως τους έχει φτάσει κάτι (καινούργιο), 

που δεν έχει δοθεί - παλαιότερα - στους 

πατέρες τους; 

69. Ή μήπως δεν αναγνωρίζουν τον 
Απόστολό τους και τον αρνούνται; 

70. Ή μήπως λένε: 'Τον έχει 

καταλάοει η μανία; "Κι όμως τους έχει 

φτάσει - φέρνοντας - την Αλήθεια, αλλά 

οι περισσότεροι απ' αυτούς μισούν την 

Αλήθεια. 

71. Κι αν η Αλήθεια ακολουθούσε τις 
επιθυμίες τους, τότε θα aφανίζονταν οι 

ουρανοί και η γη κι όσα ήταν μέσα τους 

(από αταξία και διαφθορά). Κι όμως τους 

δώσαμε τις προειδοποιήσεις τους, αλλά 

αυτοί απομακρύνονται (αμφισοητώντας) 

τις προειδοποιήσεις. 

72. Ή μήπως τους ρωτάς για κάποια 
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αποζημίωση (οοήθεια); Κι όμως καλύτερη 

είναι η αμοιοή (οοήθεια) του Κυρίου σου. 

Εκείνος είναι ο Άριστος απ' όσους 

μοιράζουν αγαθά για τη συντήρηση. 

73. Εσυ τους καλείς - οέοαια - στον 

"Ισιο Δρόμο. 

74. Κι όμως εκείνοι που δεν πιστεύουν 
στη Μέλλουσα Ζωή, παρεκκλίνουν από 

τον Δρόμο. 

75. Κι αν τους σπλαχνιστούμε και 

ξεσκεπάσουμε το κακό που είναι πάνω 

τους (αν τους σώσουμε), θα επιμένουν 

(πάλι) στις παραοάσεις τους, τυφλά. 

76. Κι όμως τους πήραμε 

(επιοάλλοντας) Τιμωρία πάνω τους, αλλά 

δεν ταπεινώθηκαν, στον Κύριό τους, ούτε 

έδειξαν προθυμία να (τον) ικετέψουν! 

77. Μέχρις ότου αν ανοίξουμε πάνω 
τους μια πόρτα (που να οδηγεί) σε 

αυστηρ1Ί Τιμωρία, τότε να τους που είναι 

κιόλας - εκεί μέσα- οουτηγμένοι σε 

απόγνωση! 

78. Κι είναι Εκείνος που έφτιαξε για 
σας (τη δύναμη) της ακοής, της όρασης, 

και της καρδιάς (την αντίληψη) (για να 

αισθάνεστε και να καταλαοαίνετε). (Κι 

όμως) πολύ λίγες είναι, οι ευχαριστίες 

(που δίνετε). 

79. Κι Εκείνος είναι που σας έχει 

πολλαπλασιάσει (κάτω) στη γη, και σ' 

αυτόν θα πάτε πίσω όλοι σας. 
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80. Κι Εκείνος είναι που δίνει τη ζωή 
και το θάνατο, και σ' Αυτόν (οφείλεται) 

η εναλλαγή της Νύχτας και της Ημέρας. 

Γιατί - τότε - δεν λογικεύεστε; 

81. Κι όμως (- αντίθετα -) λένε όμοια 
μ' εκείνα που έλεγαν οι αρχαίοι. 

82. Έλεγαν: "Σαν πεθάνουμε και 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, είναι δυνατό -
πραγματικά - να ξανασηκωθούμε (πάλι); 

83. "Έτσι - από πριν - είχαν υποσχεθεί 

σ' εμάς και στους πατέρες μας. Αυτά 

(όμως) δεν είναι παρά παραμύθια των 

αρχαίων!" 

84. Ν α πεις : Σε ποιον ανήκει η γη κι 
ό,τι είναι μέσα της; (Απαντείστε) αν το 

ξέρετε!" 

85. Θα πουν: "Στον ΑΛΛΑΧ!" Να πεις: 
"Γιατί - λοιπόν - δεν νουθετείσθε!" 

86. Να πεις: "Ποιος είναι ο Κύριος 
των επτά ουρανών και Κύριος του 

υπερτάτου θρόνου (της Υπέρτατης Δόξας); 

87. Θα πουν: "(Ανήκουν) στον 

ΑΛΛΑΧ!" Να πεις: "Γιατί - λοιπόν - δεν 

είστε ευσεοείς;" 

88. Να πεις: "Ποιος είναι εκείνος που 
στα χέρια του κρατα την κυριότητα κάθε 

πράγματος, που προστατεύει (τα πάντα), 

και δεν προστατεύεται (από κανέναν); 

(Απαντείστε) αν το ξέρετε. 

89. Θα πουν: "(Αυτό ανήκει) στον 

-,... "' .. ,. / / / ,.,._ "'/,ι. ": "" • " .,,.,.. 
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ΑΛΛΑΧ" Να πεις: "Πώς- λοιπόν- έχετε 

παραπλανηθεί;" 

90. Αλλά τους έχουμε στείλει την 

Αλήθεια, κι όμως αυτοί είναι ψεύτες ! 

91. Δεν πήρε (= δεν γέννησε) ο 

ΑΛΛΑΧ ένα γιο, και δεν ήταν μαζί Του 

κανένας θεός. Αν ήταν έτσι, κάθε θεός 

θα πήγαινε με ό,τι είχε δημιουργήσει, και 

μερικοί θα ήθελαν να υψωθούν (να 

κυριαρχήσουν) πάνω από τους άλλους ! 
Δόξα στον ΑΛΛΑΧ! (Μακριά απ' Αυτόν) 

ό,τι (ψευτιές) Του αποδίδουν! 

92. Γνωρίζει το κρυμμένο και το 

φανερό, και δόξα σ' Αυτόν, είναι 

(ανώτερος) από τους συνεταίρους που Του 

αποδίδουν! 

93. Να πεις: "Κύριέ μου! Να μου δείξεις 
στη ζωή μου - με τη θέλησή Σου - (τις 

ποινές) που μ' αυτές έχουν προειδοποιηθεί, 

94. Κύριέ μου! Μη με κάνεις να 

συμπεριληφθώ με τον λαό που (οι 

άνθρωποί του) κάνουν αδικίες !" 

95. Κι εμείς - οέοαια - Είμαστε ικανοί 

να σου δείξουμε (τα οαοανιστήρια) που 

μ' αυτά τους έχουμε προειδοποιήσει. 

96. Πλήρωσε - (ν' αποκρούεις) - το 

κακό με ό,τι είναι καλύτερο. Εμείς είμαστε 

καλά πληροφορημένοι γι' αυτά που λένε. 

97. Και να πεις: "Κύριέ μου! Αναζητώ 
σε Σένα καταφύγιο, από τις εισηγήσεις 

(τους πειρασμούς) των δαιμόνων. 
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98. Και καταφεύγω σε Σένα - Κύριέ 

μου! - να είναι μαζί μου". 

99. (Στην ψευτιά θα ζουν) μέχρις ότου, 
όταν ο θάνατος φτάσει οε έναν απ' 

αυτούς, λέει: "Κύριέ μου! Στείλτε με πίσω 

(στη ζωή), 

100. για να μπορέσω να κάνω το καλό 
σ' ό,τι άφησα (παραμελημένο)". - "Με 

κανένα τρόπο! Γιατί είναι μια λέξη που 

τη λέγει μόνο". Κι από πίσω τους ένα 

Φράγμα, μέχρι την ημέρα που θα 

αναστηθούν. 

101. Κι όταν (ηχήσει) φυσήξει (το 

ρεύμα του αέρα) στη σάλπιγγα, κανένας 

συγγενικός δεσμός δεν θα υπάρχει αυτή 

την ημέρα ανάμεσά τους, κι ούτε θα ρωτά 

ο ένας τον άλλο! 

102. Κι όποιου - τότε - η ζυγαριά 

οάρυνε (από καλές πράξεις) θα επιτύχουν 

τη μακαριότητα. 

103. Κι όποιου - όμως- η ζυγαριά 

λάφρυνε, αυτοί είναι εκείνοι που έχασαν 

τον εαυτό τους και θα κατοικήσουν για 

πάντα. 

104. Η Φωτιά θα κάψει τα πρόσωπά 
τους, κι οι ίδιοι θα ορίσκονται μέσα σ' 

αυτή σκυθρωποί με τα χείλια τους 

εκτοπισμένα. 

105. "Μήπως δεν ήταν τα Εδάφια (του 
Κορανίου) Μου που aπαγγέλλονταν πάνω 

σε σας, κι όμως το μεταχειριστήκατε 
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(κατηγορώντας τα) για ψεύτικα;" 

106. Θα πουν: "Κύριέ μας! Μας 

ενίκησαν οι δυστυχίες μας, και 

καταντήσαμε ένας λαός παραστρατημένος! 

107. Κύριέ μας! Βγάλε μας απ' αυη1! 
Κι αν επιστρέψουμε (στο κακό), τότε να 

είμαστε - πραγματικά- άδικοι. 

108. Θα πει: "Να ουθιστείτε σ αυτή 

(αδιάντροποι)! Και μη Μου μιλάτε! 

109. Κι ήταν εκεί μια ομάδα από 

εκείνους που Με υπηρετούν (που 

χρησιμοποίησαν την προσευχή) για να 

πουν: Κύριέ μας! Πιστεύουμε, γι' αυτό 

συγχώρεσέ μας και σπλαχνίσου μας. Γιατί 

Άριστη (άπειρη) είναι η Ευσπλαχνία Σου! 

110. Αλλά τους πήρατε τόσο 

κορο'ίδευτικά, ώστε σας έκαναν να 

ξεχάσετε το Μήνυμά Μου, ενώ γελούσατε 

γι' αυτούς! 

111. Αύτη την ημέρα τους aνταμείψαμε 
για την καρτερική υπομονή τους, κι αυτοί 

είναι οι κερδισμένοι ... ". 

112. Είπε: "Ποιος είναι ο αριθμός των 
ετών που έχετε μείνει πάνω στη γη ;" 

113. Είπαν: παραμείναμε μια μέρα, ή 
τμήμα της ημέρας. Αλλά ρώτησε αυτούς 

που κρατούν λογαριασμό". 

114. Είπε: "Δεν μείνατε ειμή μόνο πολύ 
λίγο, αν είχατε γνώση! 

,-,.,... .,.., "'"' •"'"'"" ,~,. J. .. 
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115. Μήπως - λοιπόν - έχετε, 

λογαριάσει ότι σας πλάσαμε στ' αστεία 

(χωρίς σκοπό) κι ότι δεν θα επιστρέψετε 

Εμάς (για να δώσετε λόγο);" 

116. Δόξα στον ΑΛΛΑΧ ο Ύψιστος, 
ο Βασιλιάς, η Αλήθεια. Δεν υπάρχει θεός 

ειμή μόνο Εκείνος, ο Κύριος του Τιμημένου 

Θρόνου! 

117. Κι αν κανένας επικαλείται με 

τον ΑΛΛΑΧ κι άλλο θεό, καμιά ένδειξη 

δεν έχει για να δικαιολογήσει κάτι τέτοιο. 

Γιατί ο λογαριασμός του 6ρίσκεται με τον 

Κύριό του! Και στ' αλήθεια οι άπιστοι 

δεν θα πετύχουν τίποτε. 

118. Και να πεις: "Κύριέ μου! 

Παραχώρησε συγχώρεση και ευσπλαχνία. 

Κι Εσύ είσαι ο Άριστος από όσους 

ευσπλαχνίζονται"! 

(24) Σούρα ελ-Νονρ 
(το Φως) 

Στο όνομα του ΑΜΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μια Σούρα (ένα Στάδιο) που την 
έχουμε στείλει κάτω και τη κάνουμε 

υποχρεωτική. Και στείλαμε μέσα σ' αυτή 

τις Ολοφάνερες Εντολές Μας (τα Εδάφια), 

ώστε να μπορέσετε (να προειδοποιηθείτε) 

να τη θυμάστε. 

2. Την μοιχαλίδα και τον μοιχό να 

μαστιγώσετε κάθε έναν από τους δύο με 

εκατό ραοδισμούς. Να μη σας πάρει ο 

οίκτος - στην περίπτωσή τους - από ό,τι 

.. 
// _,... ~ / ·~ _,. / ·~ J." ,# / ,.,.,.,... 
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έχει ορίσει ο ΑΛΛΑΧ αν πραγματικά 

πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και την Έσχατη 

Ημέρα. Και ας είναι μάρτυρες (παρόντες) 

της τιμωρίας τους μια ομάδα από τους 

Πιστούς. 

3. Ο μοιχός να μη νυμφεύεται παρά 
μια μοιχαλίδα ή μια άπιοτη κι η μοιχαλίδα 

να μη παντρεύεται παρά ένα μοιχό ή 

έναν άπιστο. Κι απαγορεύεται τούτο στους 

πιστούς. 

4. Κι εκεινοι που κατηγορούν τις 

ενάρετες γυναίκες για μοιχεία, κι έπειτα 

δεν παρουσιάζουν τέσσερις μάρτυρες (για 

να πιστοποιήσουν τούτο) να τους 

μαστιγώσετε με ογδόντα ραοδισμούς, και 

μη δεχτείτε ποτέ πια άλλη μαρτυρία απ' 

αυτούς. Γιατί αυτοί είναι οι (πρόστυχοι) 

παραοάτες. 

5. Εκτός αν μετανιώσουν μετά, απ 
αυτό, και οελ τιώσουν τους τρόπους και 

συμπεριφορά τους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεπιεικής, Πολυεύσπλαχνος. 

6. Κι εκείνοι που κατηγορούν τους 

συζύγους τους (για μοιχεία) και δεν έχουν 

μάρτυρες, παρά μόνο τον εαυτό τους, η 

μαρτυρία καθ' ενός εκ των δύο (αυτών 

συζύγων) (μπορεί να γίνει δεκτή) αν πάρει 

τον ΑΛΛΑΧ ως Μάρτυρα τέσσερις φορές 

στην κατηγορία του (με όρκο) στον 

ΑΛΛΑΧ ότι λέει την αλήθεια. 

7. Κι στο πέμπτο (όρκο) να επικαλείται 
την κατ<'.ιρα του ΑΛΛΑΧ πάνω του, αν 

είναι από όσους ψεύδονται. 

~&~i'~ j~-~ ~l~~~i)i 
c.. ,.. ,.. 
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8. Και σώζεται (η σύζυγος) απ' την 

τιμωρία, αν αυτή πάρει τον ΑΛΛΑΧ ως 

Μάρτυρα τέσσερις φορές (με όρκο) στο 

ΑΛΛΑΧ ότι (ο άνδρας) της είναι απ' 

αυτούς που ψεύδονται. 

9. Κι στο πέμπτο (όρκο) να επικαλείται 
την οργή του ΑΛΛΑΧ (να πέσει) πάνω 

της, αν (ο κατήγορός της) είναι απ' αυτούς 

που λένε την αλήθεια. 

10. Κι αν δεν ήταν η υπέρμετρη χάρη 
του ΑΛΛΑΧ πάνω σας κι η ευσπλαχνία 

Του, κι ότι ο ΑΛΛΑΧ συγχωρεί και είναι 

σοφός, (θα είχατε ήδη πραγματικά 

καταστραφεί). 

11. Κι εκείνοι που έφεραν (επινοούσαν) 
το ψέμα, είναι μια σπείρα από σας τους 

ίδιους. Αλλά μην το πάρετε τούτο κακό 

για σας, αλλά είναι για το καλό σας. Για 

τον κάθε ένα (θα έλθει η τιμωρία) για 

την αμαρτία που κέρδισαν. Κι εκείνος 

που τέθηκε επί κεφαλής τους θα έχει μια 

αυστηρότερη τιμωρία. 

12. "Επρεπε, πιστοί και πιστές, όταν 
ακούσατε γι' αυτή την υπόθεση να 

πιστέψετε το καλό για τον εαυτό σας 

(δηλ. ότι πρόκειται γι' ενάρετους της 

θρησκείας σας) και να πείτε: 'Τέτοια 

προσοολή είναι μια φανερή συκοφαντία". 

13. "Επρεπε να φέρουν τέσσερις 

μάρτυρες για να αποδείξουν τούτο; Κι 

αν δεν φέρουν τους μάρτυρες, (τότε) αυτοί 

- μπροστά στον ΑΛΛΑΧ - είναι οι ψεύτες. 

14. Κι αν δεν ήταν η χάρη του 
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ΑΛΛΑΧ, πάνω σας, κι η ευσπλαχνία Του 

σ' αυτό τον κόσμο και στο Μελλοντικό, 

θα σας κυρίευε μια σκληρή τιμωρία για 

ό,τι τρέξατε να διαδώσετε γι' αυτή (την 

υπόθεση). 

15. Και να που οάλατε στις γλώσσες 
σας, και μιλάτε με το στόμα σας 

πράγματα, που δεν έχετε γι' αυτά καμιά 

γνώση, και το λογαριάσατε σαν κάτι τι 

το ασήμαντο ενώ είναι πολύ σοοαρό στον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

16. "Επρεπε όταν το ακούσατε, να 

λέγατε: "Δεν είναι σωστό σ' εμάς να μιλάμε 

γι' αυτό. Δόξα σε Σένα ΑΛΛΑΧ! Αυτό 

είναι μια μεγάλη συκοφαντία " ! 

17. Ο ΑΛΛΑΧ σας συμβουλεύει 

(προειδοποιώντας), ότι δεν πρέπει να 

επαναλαμβάνετε ποτέ παρόμοιες 

(διαδόσεις), αν είστε (αληθινά) Πιστοί. 

18. Και φανερώνει ο ΑΛΛΑΧ σ' εσάς 
(με σαφήνεια) τα Εδ<'1φια (τους νόμους 

του Κορανίου). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

19. Εκείνοι που αγαπούν την 

κακολογία να διαδίδεται σ' εκείνους που 

έχουν πιστέψει, θα έχουν aνυπόφορα 

οασανιστήρια σ' αυτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει, ενώ 

εσείς δεν γνωρίζετε. 

20. Κι αν δεν ηταν η χάρη του 

ΑΛΛΑΧ πάνω σας και η ευσπλαχνία Του, 

κι ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Επιεικής κι 

Ελεήμονας, (θα είχατε - σίγουρα-
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καταστραφεί.) 

21. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην 

ακολουθείτε τα οήματα του Σατανά. Κι 

αν κανένας ακολουθεί τα οήματα του 

Σατανά, τότε 6ε6αιωθείτε ότι ο Σατανάς 

διατάζει ό,τι είναι αισχρό και παράνομο. 

Κι αν δεν ήταν η χάρη του ΑΛΛΑΧ 

πάνω σας κι η ευσπλαχνία Του, ποτέ 

κανένας από σας δεν θα ήταν αγνός. Αλλά 

ο ΑΛΛΑΧ εξαγνίζει όποιον θέλει, και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που ακούει και 

γνωρίζει (τα πάντα). 

22. Κι ας μην ορκιστούν όσοι από 

σας έχουν προικιστεί με τη χάρη και με 

την ευρύτητα (του πλούτου) ότι δεν θα 

οοηθήσουν τους συγγενείς τους και τους 

δυστυχισμένους, κι αυτούς που άφησαν 

τα σπίτια τους υπέρ του ΑΛΛΑΧ. Αφήστε 

τους να συγχωρούν και να παραολέπουν. 

Μήπως δεν αγαπάτε να σας συγχωρήσει 

ο ΑΛΛΑΧ (τις αδικίες σας); Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Π ολυεπιειχής, 

Πολυεύσπλαχνος. 

23. Εχείνοι που διαοάλλουν αγνές 

γυναίκες, τις aπερίσκεπτες, πιστές, είναι 

καταραμένοι σ' αυτό τον κόσμο και στο 

Μελλοντικό, και θα έχουν φρικτά 

ο α σα νιστήρια, 

24. Την Ημέρα που οι γλώσσες τους, 
τα χέρια τους και τα πόδια τους, θα 

μαρτυρήσουν ενάντιά τους για όσα έκαναν. 

25. Σ' αυτή την Ημέρα, ο ΑΛΛΑΧ 

θα τους αποδώσει το αληθινό χρέος τους 

(ό,τι αξίζει), κι (έτσι) θα οεοαιωθούν ότι 
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ο ΑΛΛΑΧ είναι η (καθαρή) Αλήθεια, 

(που κάνει όλα τα πράγματα) φανερά. 

26. Οι πονηρές γυναίκες για τους 

διεφθαρμένους άνδρες, κι οι διεφθαρμένοι 

άνδρες για τις διεφθαρμένες γυναίκες. Κι 

οι ενάρετες γυναίκες (είναι) για τους 

αγνούς άνδρες κι οι αγνοί άνδρες (είναι) 

για τις αγνές γυναίκες. Αυτοί είναι αθώοι 

από όσα λέγονται (όσα ο κόσμος διαδίδει). 

Γι' αυτούς υπάρχει η συγχώρηση και θα 

έχουν άφθονα αγαθά. 

27. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην 

μπαίνετε σε σπίτια που δεν είναι σπίτια 

σας χωρίς να ζητήσετε την άδεια και να 

χαιρετίσετε τους νοικοκυραίους. Αυτό είναι 

το καλύτερο για σας, για να σκεφθείτε 

(τι είναι ευπρέπεια). 

28. Κι αν δεν Όρείτε σ' αυτό, (το σπίτι) 
κανένα (πρόσωπο) ας μην μπείτε, αν δεν 

σας δοθεί η άδεια. Κι αν σας πουν γυρίστε, 

τότε να γυρίσετε πίσω. Αυτό σας κάνει 

περισσότερο αγνούς για τον εαυτό σας 

τον ίδιο. Κι ο ΑΛΛΑΧ έχει πλήρη γνώση 

όλων των πράξεών σας. 

29. Δεν υπάρχει καμιά ενοχη πάνω 
σας αν μπείτε σε σπίτια που είναι 

ακατοίκητα, και που σας εξυπηρετούν. 

Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι φανερώνετε 

κι ό,τι κρύοετε. 

30. Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει 
να κατεοάζουν τα ολέμματά τους και να 

προφυλάσσουν τη σεμνότητά τους. (να 

μη κάνουν μοιχεία). Αυτό τους κάνει να 

γίνονται πιο αγνοί για τον εαυτό τους. 
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Κι Ο ΑΛΛΑΧ είναι εμπειρογνώμονας για 

όλα όσα κάνουν. 

31. Και να πεις στις (γυναίκες), που 
πιστεύουν να κατεοάζουν τα ολέμματά 

τους (από τις αμαρτίες) και να 

προφυλάσσουν την αγνότητά τους και 

να μην εκθέτουν τα στολίδια τους (τις 

ομορφιές τους), εκτός απ' αυτά (που 

συνήθως) φαίνονται εξωτερικά. Και να 

σύρουν το πέπλο πάνω από τα στήθη 

τους, και να μην εκθέτουν τα κοσμήματά 

τους ( ομορφιές τους), εκτός στον άνδρα 
τους, ή στον πατέρα τους, ή στον πατέρα 

του ανδρός τους, ή στα παιδιά τους, η 

στα παιδιά του ανδρός τους, η στ' αδέλφια 

τους, ή στα παιδιά των αδελφών τους ή 

στα παιδιά των αδελφάδων τους, ή στις 

εμπιστευόμενες γυναίκες τους, ή στις 

σκλι:Ίοες τους που, το δεξί τους χέρι 

εξουσιcχζει ή στους άρρενες υπηρέτες -
που είναι ελεύθεροι από φυσικές ανάγκες 

(είναι ανίκανοι χωρίς σεξουαλικές 

επιθυμίες) - ή στα μικρά παιδιά που δεν 

διακρίνουν σεξουαλική ηδονή. (Κι όταν 

περπατούν) να μη κτυπούν με τα πόδια 

τους για να σύρουν την προσοχή στα 

κρυμμένα κοσμήματά τους. Ω! Εσείς οι 

Πιστοί ! Μετανοήστε κι επιστρέψτε όλοι 
σας στον ΑΛΛΑΧ για να επιτύχετε. 

32. Και να παντρεύεστε - ανcχμεσά 
σας (.ιγαμους και τους ενάρετους από τους 

δούλους σας (είτε άνδρες - είτε γυναίκες). 

Αν είναι φτωχοί, ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

πλουτίσει από τη Χάρη Του. Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυγενναιόδωρος (και) 

Παντογνώστης. 
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33. Κι ας μείνουν αγνοί εκείνοι που 
δεν 6ρίσκουν τα μέσα για να παντρευτούν, 

μέχρις ότου ο ΑΛΛΑΧ τους πλουτίσει 

με (τα μέσα) της χάρης Του. Κι αν κανείς 

από τους σκλάοους σας που το δεξί σας 

χέρι εξουσιάζει (οι δούλοι να ζητήσουν 

με γραπτή αίτηση την ελευθερία τους (με 

τίμημα) κάνετέ τους αυτή τη χάρη, αν 

ξέρετε ανάμεσά τους κανέναν που, να 

αξίζει αυτό το καλό. Και δώστε τους από 

την περιουσία του ΑΛΛΑΧ που σας έχει 

δώσει. Και μην αναγκάζετε τις παρθένες 

σας (τις σκλάοες) να εκπορνεύονται (αν 

επιθυμούν αγνότητα) για να κερδίσετε 

τα πρόσκαιρα αγαθά της ζωής αυτού του 

κόσμου. Κι όποιος τις εξαναγκάζει, ο 

ΑΛΛΑΧ - για τον εξαναγκασμό αυτόν -
θα τις συγχωρήσει και θα στείλει - σ' 

αυτές - την ευσπλαχνία Του. 

34. Έχουμε ήδη στείλει σ' εσάς κάτω 
εδάφια (του Κορανίου) που ξεκαθαρίζουν, 

τα πράγματα, και παραδείγματα που 

απεικονίζουν (την ιστορία) των λαών που 

προηγήθηκαν, πριν από σας, και 

(ταυτόχρονα) μια προειδοποίηση για 

όσους φοοούνται (τον ΑΛΛΑΧ). 

35. Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Δημιουργός 

του Φωτός των ουρανών και της γης. Το 

Φως Του μοιάζει σαν να υπήρχε εκεί ένα, 

6αθούλωμα στον τοίχο και μέσα του 

υπάρχει λυχνία. Η λυχνία ήταν (κλεισμένη) 

μέσα σε γυαλί. Το γυαλί (έμοιαζε) σαν 

άστρο λαμπερό, που φωτίζει από (το λάδι) 

του ευλογημένου δέντρου, μιας ελιάς, που 

η θέση της δεν υπάρχει ούτε στην ανατολή 

ούτε στη δύση, αλλά σ' ένα ανοικτό μέρος 

που ο ήλιος το ολέπει όλη μέρα. Το λάδι 
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του, σχεδόν, φωτίζει (συνέχεια) κι ας μη 

το εγγίζει η Φωτιά. Φως πάνω σε Φως! 

Ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί - όποιον θέλει - σ' 

αυτό το Φως Του. Και ο ΑΛΛΑΧ 

φανερώνει τα παραδείγματα στους 

ανθρώπους, κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης. 

36. Έτσι φωτίζει σε σπίτια, που ο 

ΑΛΛΑΧ έχει επιτρέψει να κτιστούν και 

να μνημονεύεται σ' αυτά το Όνομά Του, 

και να υμνείται (να λατρεύεται) ο 

ΑΛΛΑΧ σ' αυτά κάθε πρωί και κάθε 

δειλινό (επανειλημμένα). 

37. Άνδρες (Λάτρες) που μήτε το 

εμπόριο μήτε οιαδήποτε, πούληση είναι 

δυνατό να τους διασκεδάσει, 

(εμποδίζοντάς τους) από το να 

μνημονεύουν τον ΑΛΛΑΧ, να τηρούν την 

τακτική Προσευχή και να δίνουν τη 

Ζεκάτ (την ελεημοσύνη). Φοοούνται μίαν 

(της Κρίσης). Ημέρα που οι καρδιές και 

οι οολοοί οφθαλμών ανατρέπονται (από 

φρίκη). 

38. Για να τους ανταμείψει ο ΑΛΛΑΧ 
σύμφωνα με το καλύτερο από τα έργα 

τους και να τους αυξάνει από τη Χάρη 

Του. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ εφοδιάζει (μ' αυτή) 

όποιον θέλει χωρίς κανένα λογαριασμό. 

39. Αλλά για τους άπιστους τα έργα 
τους θα είναι σαν τον αντικατοπτρισμό, 

στην έρημο, που ο διψασμένος το παίρνει 

για νερό μέχρις ότου σαν το φτάσει, δεν 

ορίσκει τίποτε. Θα ορει όμως τον ΑΛΛΑΧ 

(πάντοτε) να είναι μαζί του, που θα του 

πληρώσει το λογαριασμό του. Γιατί ο 
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ΑΛΛΑΧ είναι ταχύς στους υπολογισμούς. 

40. Ή (οι πράξεις των άπιστων) 

μοιάζουν, με το οαθύ σκοτάδι στο ουθό 

της θάλασσας που έχει σκεπαστεί με 

πελώρια κύματα καλυμμένα με άλλα 

κύματα και από πάνω (μαύρο) .σύννεφο. 

Βαθύ σκοτάδι το ένα πάνω στ' άλλο που 

αν ογάζει (κανείς) το χέρι του, σχεδόν 

δεν το ολέπει. Και σ' όποιον ο ΑΛΛΑΧ 

δεν του κάνει (δίνει) φως, δεν έχει - τότε 

- φως. 

41. Μήπως δεν ολέπεις (ξέρεις) ότι 

τον ΑΛΛΑΧ δοξολογούν (επαινούν) τα 

πάντα στους ουρανούς και στη γη, και 

τα πουλιά (στον αέρα) με απλωμένα τα 

φτερά; Το καθένα γνωρίζει τον (τρόπο) 

της προσευχής του και της δοξολογίας 

τους. Ο δε ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά ό,τι 

κάνουν. 

42. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η οασιλεία 
(κυριαρχία) των ουρανών και της γης, 

και προς το ΑΛΛΑΧ γίνεται η (τελική) 

πορεία (των πάντων). 

43. Μήπως δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 
σπρώχνει τα σύννεφα (r1ρεμα), έπειτα τα 

μαζεύει ενώνοντάς τα, κι έπειτα τα κάνει 

ένα σωρό; Και τότε ολέπεις τη οροχή να 

ογαίνει από τα σπλιiχνα τους. Και στέλνει 

από τον ουρανό κιiτω (στη γη) οουνά 

από σωρό (σύννεφων) που μέσα τους 

υπ(1ρχει χαλ(1ζι. Και κτυπά μ' αυτό όποιον 

Εκείνος θέλει, και το απομακρύνει από 

όποιον Εχείνος θέλει. Παρ' ολίγο και η 

αστραπή να τύφλωνε την όραση. 
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44. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που εναλλάσσει 
την Νύχτα και την Ημέρα. Σ' αυτό -
οέοαια - το γεγονός υπάρχει ένα διδαχτικά 
παράδειγμα για όσους έχουν την όραση. 

45. Κι ο ΑΛΛΑΧ έπλασε κάθε 

ζωντανό από νερό. Κι απ' αυτά άλλα 

προχωρούν (συρόμενα - έρπουν) πάνω στη 

κοιλιά τους, κι άλλα που περπατούν πάνω 

σε δύο πόδια, κι άλλα που περπατούν 

πάνω στα τέσσερα. (Έτσι) ο ΑΛΛΑΧ 

δημιουργεί οτιδήποτε θέλει, - πράγματι 

- ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος. 

46. Έχουμε - οέοαια - στείλει κάτω 

(στη γη) Σημεία (Εδάφια) που όλα τα 

εξηγούν. Ο δε ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί όποιον 

θέλει σε σωστό δρόμο. 

47. Και λένε: "Πιστέψαμε στον 

ΑΛΛΑΧ και στον απόστολο και 

υπακούσαμε". Αλλά - σε λίγο μια 

ομάδα απ αυτούς αποστρέφονται 

(απ' την πίστη). Αυτοί δεν είναι (στην 

πραγματικότητα) Πιστοί. 

48. Κι αν κλητευθούν (να εμφανιστούν) 
στον ΑΛΛΑΧ και στον απόστολό Του, 

για να δικάσει ανάμεσά τους, να! που 

μια ομάδα απ' αυτούς αποποιούνται (την 

κλήση) διαμαρτυρόμενοι. 

49. Αν όμως το δίκαιο είναι με τη 

μεριά τους, έρχονται σ' αυτόν με όλη την 

υποταyη. 
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φοοισμένοι ότι ο ΑΛΛΑΧ κι ο απόστολός 

Του, θα τους αδικήσουν; Όχι - οέοαια - ! 
Αυτοί οι ίδιοι είναι που αδικούν. 

51. Κι όμως ο λόγος (η απάντηση) 

των Πιστών, όταν κλητευθούν, (για να 

εμφανισθούν) στον ΑΛΛΑΧ και στον 

απόστολό Του, για να δικ(ωει ανάμεσά 

τους είναι: "Ακούσαμε και υπακούσαμε'Ό 

Κι αυτοί είναι που θα επιτύχουν τη 

μακαριότητα. 

52. Κι όποιος υπακούει στον ΑΛΛΑΧ 
και στον απόστολό Του και φοοάται τον 

ΑΛΛΑΧ και Τον σέοεται κάνοντας το 

δίκαιο, αυτοί θα είναι (στο τέλος) οι 

κερδισμένοι. 

53. Κι ορκίστηκαν στον ΑΛΛΑΧ με 
τον πιο δυνατό όρκο τους, ότι αν τους 

πρόσταζε (για το ισλαμικό Ί'ζιχάντ -
άμυνα) θα εγκατέλειπαν (τα σπίτια τους). 

Να (τους) πεις: "Μην ορκίζεστε. Η υπακοή 

σας είναι γνωστή. Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Εμπειρογνώμονας (με πλήρη επίγνωση) 

γι' όλα που κάνετε". 

54. Να πεις: 'Ύπακούπε στον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούετε στον απόστολο. Αλλά αν 

όμως απομακρυνθείτι είναι υπεύθυνος 

μόνο για το φορτίο (την αποστολή) που 

έχει τοποθετηθεί πάνω του, κι εσείς, για 

το φορτίο (το καθήκον υπακοής) που 

έχει τοποθετηθεί πάνω σας. Αν τον 

υπακούσετε θα καθοδηγηθείτε στον ίσιο 

δρόμο). Ο δε Απόστολος δεν έχει 

υποχρέωση παρά μόνο να κηρύττει το 

ολοφάνερο (Μήνυμα). 
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55. Ο ΑΛΛΑΧ υποσχέθηκε σ' εκείνους 
από σας που έχουν πιστέψει, κι έκαναν 

καλές πράξεις, ότι θα τους χαρίσει 

κυριαρχία στη γη, όπως την είχαν δοθεί 

εκείνοι που (έζησαν) πριν απ' αυτούς, 

και θα στερεώσει τη θρησκεία τους που 

την έχει διαλέξει γι' αυτούς και θα αλλάξει 

(την κατάστασή τους) έπειτα από το φόοο 

που είχαν (επιδιώκοντας) ασφάλεια και 

ειρήνη. Αυτοί λατρεύουν Εμένα (μόνο) 

και δεν κάνουν άλλο πράγμα συνέταιρό 

Μου. Κι όποιος αρνηθεί - μετά απ' αυτό 

-την Πίστη, αυτοί είναι οι παράνομοι. 

56. Γι' αυτό να τηρείτε την τακτική 

Προσευχή και να δίνετε την Ζ εκάτ 

(ελεημοσύνη) και να υπακούετε τον 

απόστολο, για να ελεηθείτε. 

57. Μη νομίζεις ότι εκείνοι που 

αρνήθηκαν την Πίστη θα οάλουν τον 

ΑΛΛΑΧ σε θέση αδυναμίας πάνω στη 

γη. Η μόνιμη παραμονή τους είναι η 

Φωτιά. Και τι άθλιο τέλος! 

58. Ω! Εσείς που έχετε πιστέψει! 

Αφείστε τους σκλάοους και τα παιδι6 

σας που δεν έχουν φτ6σει στην (εφηοική) 

ηλικία, να σας ζητούν την άδεια (πριν 

μπουν στο σπίτι σας) σε τρεις 

(περιπτώσεις) φορές: "Πριν απ' την πρωινή 

προσευχή, ενώ τοποθετείτε τα ρούχα σας 

(ξεντύνεστε) το μεσημέρι και μετά την 

προσευχή κατά το δειλινό"! Είναι οι τρεις 

φορές που ξεντύνεστε. Εκτός απ' αυτές 

τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ενοχή για 

σας ή γι' αυτούς να μπαίνετε στα σπίτια 

χωρίς άδεια. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ φανερώνει 

Υ t )_,.:) I Ο))'-" 
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σ' εσάς τους νόμους ( συμπεριφοράς) κι ο 
ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

59. Κι όταν τα παιδιά σας φτάσουν 
στην (εφη6ική) ηλικία ας ζητήσουν - τότε 

- την άδεια, όπως ζητούσαν, κι οι πριν 

απ' αυτούς (έφη6οι). Έτσι ο ΑΛΛΑΧ 

παρουσιάζει σ' εσάς ολοφάνερα τους 

νόμους συμπεριφοράς κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης, Πάνσοφος. 

60. Και στις γερόντισες γυναίκες, που 
δεν έχουν πια επιθυμία για γάμο δεν 

υπάρχει γι' αυτές καμιά ενοχή, αν 6άζουν 

κατά μέρος τα (εξωτερικά) ρούχα τους, 

υπό τον όρο να μη κάνουν μια ακόλαστη 

επίδειξη της ομορφιάς τους. Το καλύτερο 

γι' αυτές είναι η σεμνότητα. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ο Μοναδικός που 6λέπει και ακούει 

τα πάντα. 

61. &ν απαγορεύεται στον τυφλό, ούτε 
στον κουτσό απαγορεύεται, ούτε στον 

άρρωστο απαγορεύεται, ούτε και στον 

ίδιο τον εαυτό σας να τρώτε στα σπίτια 

σας ή στα σπίτια των πατέρων σας, ή 

στα σπίτια των μητέρων σας, ή στα σπίτια 

των αδελφών σας, ή στα σπίτια των 

αδελφάδων σας, ή στα σπίτια των 

αδελφών του πατέρα σας ή στα σπίτια 

των αδελφάδων του πατέρα σας, ή στα 

σπίτια των αδελφών της μητέρας σας, ή 

στα σπίτια των αδελφάδων της μητέρας 

σας, ή σε σπίτια που το κλειδί τους 

6ρίσκεται στην κατοχή σας, ή σε (σπίτι) 

φίλου σας. &ν υπάρχει πάνω σας καμιά 

ενοχή αν τρώτε όλοι μαζί ή χωριστά. 

Αλλά όταν μπαίνετε σε σπίτια να 

χαιρετάτε ο ένας τον άλλο, με την ευχή 
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να σας χαρίζει ο ΑΛΛΑΧ την ευλογία 

και την αγνότητα. Μ' αυτό τον τρόπο 

εξηγεί φανερά ο ΑΛΛΑΧ τους νόμους 

συμπεριφοράς σ' εσάς για να μπορέσετε 

να λογικευθεί τε. 

62. Στ' αλήθεια Πιστοί είναι εκείνοι 
μόνο, που πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Του. Κι όταν είναι μαζί 

του, για την υπόθεση που αφορά, το 

γενικό συμφέρον, να μη φύγουν αν δεν 

ζητήσουν απ' αυτόν την άδεια. Εκείνοι 

που ζήτησαν την άδεια σου, είναι αυτοί 

που πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και στον 

απόστολό Του. Κι αν ζήτησαν την άδειά 

σου για μερικές δικές τους υποθέσεις, -
τότε - δώσε την άδεια σ' όποιον θέλεις 

απ' αυτούς και ζήτησε τη συγχώρηση του 

ΑΛΛΑΧ γι' αυτούς. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

οέοαια, είναι Πολυεπιεικής κι Ελεήμονας. 

63. Μην απευθύνεστε στον απόστολο 
με τον ίδιο τρόπο που μεταξύ σας θα 

καλούσε ο ένας τον άλλο. Ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλά εκείνους από σας που 

ξεγλιστρούν ( φεύγοντας) με κάποια 

δικαιολογία. Κι ας προσέξουν εκείνοι που 

αντικρούουν (παρανομούντες) στη 

διαταγή Του ότι θα τους συμοεί κάποια 

δοκιμασία ή θα πέσει πάνω τους 

αοάσταχτη Τιμωρία. 

64. Πράγματι, στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν 
οτιδήποτε είναι στους ουρανούς και στη 

γη. Γνωρίζει καλά σε ποια κατάσταση 

είστε. Και κατά την Ημέρα της επιστροφής 

σ' Αυτόν θα τους αναφέρει την αλήθεια 

για ό,τι έκαναν. Ο ΑΛΛΑΧ, είναι 

πράγματι, Παντογνώστης. 
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(25) ΣούQα ελ-Φουρχάν 
(το ΚριτήQιο - Η Διάκριση) 

Στο όνομα του Αι\ΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ευλογημένος είναι Εκείνος που 

έστειλε κάτω το Κριτήριο στο Δούλο Του 

(Μουχάμμεντ) για να προειδοποιήσει 

(νουθετώντας) όλο τον κόσμο. 

2. Εκείνος (ο ΑΛΛΑΧ) στον Οποίον 
ανήκει το οασίλειο των ουρανών και 

της γης, και δεν πήρε (-δεν γέννησε) παιδί 

και δεν έχει συνέταιρο στη οασιλεία Του, 

κι έχει, δημιουργήσει κάθε πράγμα, και 

που το τακτοποίησε σε κατάλληλες 

(αρμονικές) αναλογίες. 

3. Κι όμως έχουν πάρει - αντί Εκείνου 

- άλλες θεότητες που δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν τίποτε -ενώ οι ίδιες είναι 

δημιουργήματα - και δεν εξουσιάζουν για 

τον εαυτό τους ολάοη ή ωφέλεια, (μα) 

ούτε ζωή, ούτε Ανάσταση. 

4. Και είπαν εκείνοι που αρνήθηκαν 
(την Πίστη): "Ίίποτε δεν είναι τούτο -
παρ' ένα ψέμα - που το έχει επινοήσει ο 

ίδιος, και που κι άλλος λαός τον οοήθησε 

σ' αυτό. (Στ' αλήθεια) αυτοί είναι που 

ήρθαν (θέτοντας) μια αδικία και ένα ψέμα 

( αυθαδέστατα ). 

5. Και είπαν: "διηγήματα των αρχαίων, 
που τα έγραψε, (ο Μουχάμμεντ) - καθ' 

υπαγόρευση σ' αυτόν - πρωί και οράδυ" 

(δηλ. Κάθε μέρα). 
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6. Να πεις: 'Τούτο (το Κοράνιο) έχει 
σταλεί κάτω (στη γη) από Εκείνον που 

γνωρίζει τα Μυστήρια (που είναι) στους 

ουρανούς και στη γη. Και είναι- πράγματι 

-Εκείνος Πολεύσπλαχνος, Πολυεπιεικής". 

7. Και είπαν: 'Τι μέρος του λόγου είναι 
αυτός ο απόστολος, που τρώγει τα 

φαγητά και περπατά στις αγορές; Γιατί 

δεν έχει σταλεί σ' αυτόν κάτω ένας 

άγγελος για να έχει κάποιον που να 

προειδοποιεί μαζί του; 

8. Ή (γιατί) δεν έχει ριχτεί (χαριστεί) 
σ' αυτόν ένας θησαυρός, ή (γιατί) να μην 

έχει ένα κήπο για να τρώγει απ' αυτόν 

( απολαμοάνοντας); Και είπαν οι άδικοι: 
"Δεν ακολουθείτε ειμή άνδρα γοητευμένο. 

9. Κοίταξε πως κτύπησαν σε σένα τους 
παραλληλισμούς! (με τι σ' έχουν συγκρίνει!) 

Αλλά έχουν παραπλανηθεί, και δεν 

μπορούν να δρουν το σωστό δρόμο. 

10. Ευλογημένος είναι Εκείνος, που 

αν ήθελε, θα μπορούσε να σου δώσει 

καλύτερα (πράγματα) απ' αυτά,- Κήπους 

που να τρέχουν από κάτω τους τα 

ποτάμια, - και να κάνει (για χατίρι) σου 

Παλάτια. 

11. Αλλά διαψεύδουν και την "Ωρα 

(της Κρίσης που πρόκειται να φτάσει). 

Κι έχουμε ετοιμάσει - γι' αυτόν που 

αρνείται (τον ερχομό) - και διαψεύδει -
την Ώρα, ένα φλογισμένο καμίνι. 

12. Όταν το ολέπουν από ένα μακρινό 
μέρος, θα ακούσουν την μανία του και 

.:;,\b:.~ t~l;~ι.;.J~i;kJ. 
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την εκπνοή του. 

13. Κι όταν ριχτούν δεμένοι σφιχτά -
σα σωρός - σ' ένα στενόχωρο τόπο, θα 

φωνάζουν για καταστροφή - επί τόπου -
(για εξαφανισμό)! 

14. "Αυτή την ημέρα μην επικαλείστε 
την (τέλεια) καταστροφή μόνο μια φορά, 

αλλά συνηγορείστε για πολλές (τέτοιες) 

καταστροφές! 

15. Να πεις: "Αυτό είναι καλύτερο, ή 
ο αιώνιος Κήπος, που είναι ταγμένος για 

τους ενάρετους; Γι' αυτούς αυτή είναι 

τόσο μια αμοιοή, όσο και ένας τελικός 

(σκοπός). 

16. "Θα έχουν σ αυτόν ό,τι 

επιθυμήσουν διαμένοντας για πάντα. Μια 

υπεύθυνη υπόσχεση είναι (αυτό) για το 

Κύριό σου". 

17. Και την ημέρα που θα τους μαζέψει 
όλους ένα σωρό, μαζί κι εκείνους που 

λάτρευαν (άλλα) αντί τον ΑΛΛΑΧ θα 

τους πει (ρωτώντας τους συνέταιρους): 

"Μην είστε εσείς που σπρώξατε στην 

πλάνη τους δούλους Μου, ή μην είναι οι 

ίδιοι που παραπλιiνησαν τον εαυτό τους 

από το Δρόμο"; 

18. Θα πουν: "Δόξα σε L:ένα! Δεν ήταν 
για μας κατάλληλο να παίρνουμε άλλο 

προστάτη εκτός από Σένα. Κι όμως Εσύ 

άφησες να χαίρονται τα αγαθά (της ζωής) 

σ' αυτούς και στους πατέρες τους, μέχρις 

ότου ξέχασαν το Μήνυμα. Γιατί ήταν λαός 

(ανάξιος και) χαμένος". 

,/' , J. .. J. •"'"' ,;' / / J.} .... ,. .... ,~~. J. ~/ ~ 
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19. (Θα πει ο ΑΛΛΑΧ στους άδικους): 
'Τώρα σας διάψευσαν γι' αυτά που λέτε. 

Έτσι δεν μπορείτε να αποφύγετε (την 

τιμωρία σας), ούτε (να Όρείτε) Όοήθεια". 

Κι όποιος από σας αδικεί, θα κάνουμε 

να δοκιμ(ωει μια (αυστηρή) μεγάλη 

Τιμωρία. 

20. Και δεν στείλαμε - πριν από σένα 

- aπόστολους, που να μην έτρωγαν το 

φαγητό και να μ η περπατούσαν στις 

αγορές. Και κιΧναμε μερικούς από σας -
για δοκιμή - (σαν παρc"ιδειγμα) για τους 

ιΧλλους. Τότε θα υπομένετε (καρτερικc'ι); 

Γιατί ο Κύριός σου (ω! Μουχc'ιμμεντ!) είναι 

ο Μοναδικός που ολέπει (τα πιΧντα). 

21. Και είπαν εκείνοι που δεν 

επιθυμούν τη συνιΧντησή (τους) μαζί Μας: 

"Γιατί δεν στέλνονται οι ciγγελοι κιΧ τω σε 

μας, ή (γιατί) δεν ολέπουμε τον Κύριό 

μας"; Βέοαια έχουν αλαζονικ1Ί ιδέα για 

τον εαυτ() τους και μεγc"ιλη ειναι η 

αυθc'ιδεια της ασέοω1ς τους' 

22. Αλλ(ι την Ημέρα που θα δουν τους 
αγγέλους - και δεν θα χαρούν (οέοαια) 

σ' αυτή την ημέρα οι ~Ύοχοι - και που θα 

τους λ[νε "Φραγμός (υπιΧρχει εδώ) 

απαγορευω~ός (για όλους)!" 

23. σόπ) θα ανατρέξουμε στο ~'ργο 

που έχουν κc'ινει (στη ζωή αυτή), και θα 

το κc"ιvουμε σχ.c)νη που παντού θα 

σκορπιστει. 

24. Οι Σί•ντροφοι του Κήπου - αυτη 

την Ημ~'ρυ- θα ειναι υπεροχα 

~J)'J_;](:ί:.J.~;;·κ~~~J~~ • 
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(εγκατεστημένοι) στη διαμονή τους, 

έχοντας το ομορφότερο μέρος για 

ανάπαυση. 

25. Και την ημέρα που ο ουρανός θα 
σχιστεί σε κομμάτια και οι ciγγελοι θα 

στέλνονται κάτω (στη γη), κατεοαίνοντας 

(ομαδικά), 

26. σ' αυτή την Ημέρα η οασιλεία -
δικαιωματικά και αληθινά θα ανήκει στον 

Οικτίρμονα (ΑΛΛΑΧ). Και θα είναι μια 

Ημέρα τρομερά δύσκολη για τους 

Άπιστους. 

27. Την Ημέρα που ο άδικος θα 

δαγκάνει τα χέρια του και θα λέει: "Ας 

γινόταν να έπαιρνα ένα (ίσιο) δρόμο με 

τον Απόστολο! 

28. Αλίμονό μου! Ας ήταν να μην 

έπαιρνα ένα τέτοιο φίλο! 

29. Με παρέσυρε στην πλιiνη (μακριc}) 
απ' το Μήνυμα (του Κορανίου) αφού ήδη 

μου είχε φτάσει! Και είναι προδότης για 

τον άνθρωπο ο Σατανάς!" ( αφήνοντας δηλ. 
τον φίλο του κατά την ώρα της ανάγκης). 

30. (τότε) ο Απόστολος θα πει: ''Ω! 

Κύριέ μου! Ο λαός μου - στ' αλήθεια -
πήρε αυτό το Κοράνιο σαν κάτι τι το 

εγκαταλελειμένο". 

31. Κι έτσι κάναμε για κάθε προφήτη 
ένα εχθρό από τους αμαρτωλούς. Αλλά 

είναι αρκετός - ο Κύριός σου - για να 

καθοδηγεί και να οοηθά. 

c,..~"' ~ ..... ,. __ .,.J-•J."'"' 
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32. Και λένε εκείνοι που αρνούνται 

την Πίστη: ''Γιατί το Κοράνιο να μην έχει 

σταλεί mάνω του - άπαλ - συνολικά; (να 

μην του έχει αποκαλυφθεί) όλος μια και 

καλή"; Μ' αυτό τον τρόπο 

(αποκαλύπτεται) για να στερεώσουμε -
μ' αυτό - την ψυχή σου, και το έχουμε 

απαγγείλει σε τακτοποιημένες φάσεις 

(σταδιακά). 

33. Και δεν θα σου φέρουν κανένα 
παράδειγμα (δεν θα σου) φέρουν καμιά 

απόδειξη, που Εμείς να μη σου 

εμπνεύσουμε την αληθινή και καλt,τερή 

(του) εξήγηση. 

34. Εκείνοι που θα μαζευτούν (σωρός) 
με το πρόσωπό τους (μπρούμυτα) στην 

Κόλαση, αυτοί θα είναι σε κακό χάλι, 

και - από το Δρόμο - πολύ λανθασμένοι. 

35. Και δώσαμε (πριν απ' αυτό) στον 
Μωυσή τη Βίολο, και κάναμε μαζί του 

Υπουργό (Σύμοουλο) τον αδελφό του 

Ααρών. 

36. Και είπαμε: "Πηγαίνετε (κι οι δύο) 
στο λαό που (οι άνθρωποί του) έχουν 

διαψεύσει (κι αρνήθηκαν) τις Εντολές 

Μας". Κι αυτόν (το λαό) τον 

καταστρέψαμε με (ολοσχερή) καταστροφ1i. 

37. Και στο λαό του Νώε, όταν 

διάψευσαν τους aποστόλους, τους πνίξαμε 

και κ(lναμε (το τέλος) τους ένα Σημείο 

για τους ανθρώπους. Κι έχουμε ετοιμcΊοει 

για όλους τους άδικους επώδυνυ 

οαοανισηΊρια. 

~~\;l5'6~i.,._;.il J~~~\ι ':ii; 
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38. Καθώς επίσης και (στη γενιά) του 
Αντ και του Θ ε μούντ και στους 

Συντρόφους (κατοίκους) του Ρας και 

πολλές άλλες γενιές ανάμεσά τους. 

39. Σε κάθε ένα απ' αυτούς του 

αναπτύξαμε (παραοολές) και 

παραδείγματα και κάθε ένα απ' αυτούς 

έχουμε εξοντώσει (με ολικό) αφανισμό 

(για τις αμαρτίες τους). 

40. Βέοαια (οι άπιστοι) θα πρέπει να 
έχουν περάσει απ' το χωριό που έορεξε 

πάνω του η απαίσια οροχή (και το 

κατέστρεψε). Μήπως δεν έολεπαν (την 

καταστροφή). Κι όμως δεν περίμεναν 

Ανάσταση. 

41. Κι οταν σε ολέπουν, σε 

μεταχειρίζονται μόνο ειρωνικά: "Είναι 

(δυνατόν) να είναι αυτός που ο ΑΛΛΑΧ 

τον έχει στείλει σαν ένα απόστολο; 

42. Λίγο έλειψε να μας παραπλανήσει 
από τις θεότητές μας, αν δεν υπομέναμε 

σταθερά σ' αυτές! " Θα μάθουν - όταν 

δουν τα οασανιστήρια ποιος είναι εκείνος 

που παραστράτησε από το Δρόμο! 

43. Μήπως δεν είδες εκείνο, που πήρε 
τα πάθη του (ή τις ορμές του) για θεό; 

Μήπως εσύ θα γίνεις ο υπερασπιστής των 

υποθέσεών του; 

44. Ή μήπως έχεις τη γνωμη οτι οι 

περισσότεροι τους ακούνε ή λογικεύονται; 

Δεν είναι παρά σαν τα ζωντανά, (και πιο 

χειρότεροι) και έχουν παραπλανηθεί από 

το Δρόμο. 

~;ΞJt-b.Ξ..~~~ ~~~j~_; 
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45. Δεν είδες πώς παράτεινε ο Κύριός 
σου, τη σκιά; Αν ήθελε μπορούσε να την 

κάνει ακίνητη! Κι όμως έχουμε κάνει τον 

ήλιο οδηγό πάνω της. 

46. Και μετά την σοήναμε (τη σκιά) 
σιγά - σιγά προς το μέρος μας. 

47. Εκείνος είναι που έκανε για σας 
τη Νύχτα σαν ένα Χιτώνα και τον Ύπνο 

σαν μια Ανάπαυση, κι έκανε την Ημέρα 

για να ογαίνετε για τη οιοπάλη. 

48. Κι Εκείνος είναι που έστειλε τους 
ανέμους σαν κήρυκες χαρούμενων 

ειδήσεων που αναγγέλουν την σύντομη 

άφιξη των οροχών απ' τις Ευεργεσίες Του, 

και στείλαμε κάτω (στη γη) - από τον 

ουρανό (καθαρό) αγνό νερό (που εξαγνίζει 

κάθε τι), 

49. για να ζωογονήσουμε μ' αυτό μια 
χώρα που πεθαίνει και να ποτίσουμε όσα 

έχουμε δημιουργήσει, ζωντανά κι 

ανθρώπους σε μεγάλο αριθμό. 

50. Κι έχουμε μοιράσει τούτο μεταξύ 
τους για να θυμούνται (και να υμνολογούν 

τις ευεργεσίες Μας). Αλλά οι περισσότεροι 

από τους ανθρώπους όλα τα αρνούνται 

(αχάριστα) κι έδειξαν μόνο την 

αγνωμοσύνη. 

51. Κι αν θέλαμε, μπορούσαμε να 

στείλουμε σε κάθε χωριό εναν 

προειδοποι ητή. 

52. Γι' αυτό μη υποκύπτεις (ω! 

:SJ;G.IP, ~JIJ::.j<:ςJ~ __; 
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Μουχάμμεντ!) στους άπιστους αλλά να 

αγωνίζεσαι ενάντιά τους μ' αυτό (το 

Κοράνιο) με την πιο μεγάλη 

ενεργητικότητα. 

53. Είναι Εκείνος που άφησε ελεύθερες 
(προσεγγίζοντας) τις δύο θάλασσες, αυτήν 

(την μια) εύγευστη και γλυκιά κι αυτή 

(την άλλη) αλμυρή και πικρή. Κι έκανε 

ανάμεσά τους ένα εμπόδιο που είναι 

απαγορευμένο να το περάσουν. 

54. Και είναι εκείνος που έπλασε 

άνθρωπο από το νερό, (το ανδρικό 

σπέρμα) και τον έκανε (αρσενικό για τη 

συγγένεια της γενεαλογίας και θηλυκό 

για το δεσμό του γάμου. Ο Κύριός σου, 

πάντοτε είναι Παντοδύναμος. 

55. Αλλά αυτοί ακόμα λατρεύουν αντί 
τον ΑΛΛΑΧ άλλα (πράγματα) που ούτε 

τους ωφελούν ούτε τους ολάπτουν, ο δε 

άπιστος είναι οοηθός (του Σατανά) κατά 

της υπακοής του Κυρίου του. 

56. Και δεν σ' έχουμε στείλει, παρά 

μόνο να αναγγείλεις τα ευχάριστα νέα 

για τους δίκαιους και να προειδοποιήσεις 

(νουθετώντας) για τους άδικους. 

57. Να πεις: (ω! Μουχάμμε ντ!): "Δεν 
σας ερωτώ (σας ζητώ) γι' αυτό το μήνυμα 

καμιά αμοιοή, παρά μόνο όποιος θέλει 

ας πάρει τον (ίσιο) Δρόμο που (οδηγεί) 

προς τον Κύριό του". 

58. Και άσε την εμπιστοσύνη σου 
στον Ζώντα, (= ΑΛΛΑΧ), που δεν 
πεθαίνει και πανηγύρισε τη δόξα Του. 
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Και αρκεί γι' Αυτόν που γνωρίζει κατά 

οάθος τα λάθη των δούλων Του. 

59. Που δημιούργησε τους ουρανούς 
και τη γη και όσα είναι ανάμεσά τους σε 

έξι ημέρες, κι έπειτα εγκαταστάθηκε στο 

Θρόνο. Ο ελ- Ραχμάν (Ελεήμων ΑΛΛΑΧ) 

Ρώτησε - λοιπόν - γι' Αυτόν τον 

Εμπειρογνώμονα. 

60. Κι όταν πουν σ αυτούς: 

"Προσκυνείστε τον Πανοικτίρμονα Ραχμάν 

λένε: "Και ποιος είναι ο Πανοικτίρμονας 

(Ραχμάν); Μήπως θα πρέπει να 

προσκυνήσουμε ό,τι εσύ μας διατάζεις," 

Κι έτσι αυξήθηκε σ' αυτούς η φυγή (απ' 

την Αλήθεια). 

61. Ευλογημένος ειναι Εκείνος που 

έκανε στον ουρανό τους aστερισμούς κι 

έκανε σ' αυτόν μια (αναμμένη) Λυχνία (ο 

ήλιος) κι ένα Φεγγάρι που φωτίζει! 

62. Κι είναι Εκείνος που έκανε τη 

Νύχτα και την Ημέρα (σ' αρμονιχή 

εναλλασσόμενη) αλληλοδιαδοχή, για 

όποιον ήθελε να θυμηθεί τα μεγάλα 

δημιουργήματά (του) ή να δείξει την 

ευγνωμοσύνη (του) (για τις ευλογίες Του). 

63. Και οι υπάχουοι δούλοι του Ραχμάν 
(Ελεήμονα) είναι εκείνοι που περπατούν 

πάνω στη γη με ταπεινοφροσύνη, κι όταν 

τους προσφωνούν οι αμαθείς λένε: "Ειρήνη 

(πάνω) σας" 

64. Και (είναι) εκείνοι που περνούν 

τη νύχτα λατρεύοντας τον Κύριό τους 

γονατιστοί και όρθιοι. 
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65. Και (είναι) εκείνοι που λένε: "Κύριέ 
μας! Απομάκρυνε από μας την Τιμωρία 

της Κόλασης, γιατί η τιμωρία της είναι 

μόνιμη, 

66. και πολύ κακός είναι σαν τόπος 
διαμονής και ανc:ιπαυσης". 

67. Και (είναι) εκείνοι που - όταν 

ξοδεύουν- δεν είναι, υπερ6ολικά, σπάταλοι 

κι ούτε φιλάργυροι, αλλά κρατούν μια 

δίκαιη (ισορροπία) ανάμεσα σ' αυτές (τις 

ακρότητες). 
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68. Και (είναι) εκείνοι που δεν 

επικαλούνται - με τον ΑΛΛΑΧ c'ιλλο θεό, 

και δεν σκοτώνουν μια τέτοια ζωντανή 

ψυχή, που ο ΑΛΛΑΧ την έκανε ιερή, 

εκτός (αν πρόκειται) για δίκαιη αίτια 

και, δεν διαπράττουν μοιχεία. Κι όποιος 

κάνει αυτό θα συνυντr1σει τιμωρία. 

~ / / 
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69. Θα διπλασιαστεί σ' αυτόν η 

Τιμωρία κατά την Ημέρα της Ανάστασης 

και θα τον σκεπάσει η ντρωηi (αιώνια). 

70. Εκτός αν μετανιώσει, αν πιστέψει 
και κιiνει έργα αγαθά. Σ' αυτούς ο 

ΑΛΛΑΧ θα αντικατυοηiοει τις κακές 

(πρf1ξεις) τους με καλι:ς, κι ο ΑΛΛΑΧ 

Πολυεύσπλαχνος, Πολυεπιεικ1iς. 

71. Κι όποιο::: μετανιώνει κι 

αγαθοεργεί, (τ ότι) έχει - στ' αί.1iθεια -
επιστρέψει στον ΑΛΛΑΧ σι ένα 

(ευπρόσδεκτο) έργο. 

72. Κι εκείνοι που δεν ψευδομαρτυρούν 
- κι αν ακόμα περάσουν από ματαιότητα, 

~_;;.q_;~~ ;;λ~vJ1_;1.)1 

φι:ο~~·~~~-> 
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θα περάσουν έντιμα (χωρίς να 

συμμετέχουν σε μάταιες κου6έντες). 

73. Κι εκεινοι που όταν, 

προειδοποιούνται από τα Εδάφια (τις 

Εντολές) του Κυρίου τους, - δεν σκύ6ουν 

πάνω τους, κουφοί και τυφλοί. 

74. Κι εκείνοι που λένε 

(προσευχόμενοι): "Κύριέ μας! Χάρισε σ' 

εμάς συζύγους και aπογόνους που να 

είναι η παρηγοριά των ματιών μας, και 

κάνε μας (δώσε μας την τιμή να είμαστε 

υπόδειγμα για τους ενάρετους". 

75. Αυτοί είναι που θ' aνταμειφθούν 
με το δωμάτιο (την πιο υψηλή τοποθεσία 

στον παράδεισο), επειδή υπ έμεναν 

καρτερικά. Κι εκεί μέσα θα γίνουν δεκτοί 

με χαιρετισμούς και ειρήνη, 

76. κατοικώντας εκεί για πάντα. Πόσο 
όμορφη διαμονή και τόπος ανάπαυσης. 

77. Να πεις: (Ω!Μουχάμμεντ!) (στους 
Αρνητές της Πίστης): "Ο Κύριός μου δεν 

ανησυχεί μ' εσάς εκτός εάν Τον 

επικαλείστε! Αλλά εσείς έχετε ήδη πει 

ψέματα (τον αρνηθήκατε), θα φτάσει σε 

σας η μόνιμη κι η ( αναπόφευκτη τιμωρία 
στη μέλλουσα ζωή). 
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(26) Σοiιρα ελ-Σου'αρά 
(Οι Ποιητές) 

Στο όνομα του ΑΜΑΧ, 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. ΤΣ.Μ. = (τα, Σινν, Μιμ).* 

2. Αυτά είναι τα Εδάφια (στίχοι) του 
σαφούς Βιολίου. 

3. Κοντεύεις (Ω Μουχάμμεντ!) να 

σκοτώσεις τον εαυτόν σου από την λύπη 

γιατί δεν πιστεύουν οι άπιστοι. 

4. Αν (το) θέλαμε θα στέλναμε πάνω 
τους, κάτω (στη γη) ένα σημείο από τον 

ουρανό που θα έσκυοε ο λαιμός τους σ' 

αυτό, από ταπεινοφροσύνη. 

5. Αλλά όσα Μηνύματα κι αν τους 
φτάνουν, από νέες aποκαλύψεις του 

Πανοικτίρμονα (ΑΛΛΑΧ), αυτοί 

απομακρύνονται απ' αυτά. 

6. Έχουν - πραγματικά - διαψεύσει 

(αρνηθεί το Μήνυμα). Αλλά σύντομα θα 

φτάσουν σ' αυτούς τα νέα, για όσα 

ειρωνεύονταν πάνω σ' αυτό! 

7. Μήπως δεν ολέπουν στη γη με πόσα 
ευγενή πράγματα την έχουμε πλουτίσει 

από ένα ζευγάρι για κάθε αγαθό είδος; 

8. Βέοαια, σ' αυτό υπάρχει ένα Σημείο 
κι όuως οι πιο πολλοί απ' αυτούς δεν 

(το) πιστεύουν. 

* ολ. Σημ. 1 

~i~I~~------~ 
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9. Και - οέοαια - ο Κύριός σου είναι 

Εκείνος, ο Παντοδύναμος, ο Πολυέλεος. 

10. Ανάφερε όταν ο Κύριός σου 

φώναξε τον Μωυσή: "Πήγαινε στο λαό 

των άδικων (ανθρώπων), 

11. Τον λαό του Φαραώ (και πες): 

Μήπως δεν φοοούνται τον ΑΛΛΑΧ;" 

12. Είπε (ο Μωυσής): "Κύριέ μου! 

(Πολύ) φοοάμαι ότι θα με διαψεύσουν. 

13. Και το στήθος μου στενεύει (δεν 
έχω θάρρος) και η γλώσσα μου δεν είναι 

ευχάριστη (στην ομιλία). Γι' αυτό στείλε 

τον Ααρών. 

14. Κι (επί πλέον) έχουν μια κατηγορία 
εναντίον μου για κeχποιο έγκλημα, και 

φοοούμαι ότι θα με σκοτώσουν". 

15. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ποτέ! (με 

κανένα τρόπο μη φοοάσαι). Προχωρήστε 

(κι οι δύο) με τα Σημεία Μας. Είμαστε 

μαζί σας και θ' ακούμε (ό,τι Μας 

ζητήσετε). 

16. Πηγαίνετε (κι οι δυο σας), στο 

Φαραώ και πέστε: Έχουμε σταλεί από 

τον Κύριο του Σύμπαντος, (με την 

προειδοποίηση), 

17. να aπελευθερώσεις το λαό, του 

Ισραήλ και να το στείλεις μαζί μας. 

18. Είπε (ο Φαραώ): "Μήπως δεν σε 
αναθρέψαμε κοντά μας σαν ήσουν παιδί, 

κι έμεινες ανάμεσά μας πολλά χρόνια απ' 
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την ηλικία σου; 

19. Κι έκανες την πράξη (που ξέρεις) 
ότι έκανες, κι είσαι aχάριστο (πλάσμα)!" 

20. Είπε (ο Μωυσ1iς): "Ναι λοιπόν! 

την έκανα! Κι ήμουνα τότε από τους 

ενόχους. 

21. "Γι' αυτό και δραπέτευσα από σας 
(όλους) όταν σας φοοήθηκα. Αλλά ο 

Κύριός μου, με προίκισε (από τότε 

χαρίζοντάς μου) εξουσία (και σοφία), και 

μ' έκανε έναν από τους aποστόλους. 

22. "Κι για αυτή τη χάρη - (όπως λες 
ότι μ' έχεις αναθρέψει), εσύ έχεις 

υποδουλώσει το λαό του Ισραήλ!" 

23. Είπε (τότε) ο Φαραώ: "Και ποιος 
είναι ο Κύριος (κι η Ελπίδα) του 

Σύμπαντος;" 

24. Είπε (ο Μωυσής): (Είναι) ο Κύριος 
των ουρανών και της γης κι όσων είναι 

ανάμεσά τους, αν είστε οέοαιοι". 

25. Και είπε (ο Φαραώ) ο' όσους ήταν 
γύρω του: "Μήπως δεν ακούσατε (ό,τι 

λέγει);" 

26. Είπε (ο Μωυσής): "(Είναι) ο Κύριός 
σας κι ο Κύριος των πρώτων πατέρων 

σας (αφ' ότου ζείτε)!". 

27. Είπε (ο Φαραώ): "Σίγουρα 

πραγματικά τρελός είναι ο υπόοτολός ους 

που έχει σταλεί ο' εσάς!" 

.~.ωJΙ~.:J:~_; 
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28. Είπε (ο Μωυσής): "(Είναι) ο Κύριος 
της ανατολής και της Δύσης κι όσων 

ορίσκονται ανάμεσά τους, αν μόνο 

λογικευθεί τε '"· 

29. Είπε (ο Φαραώ): "Αν πάρεις (για 
λατρεία) rJλλο θεό εκτός, από μένα, θα 

σε κανω να ορεθείς με τους 

φυλακισμένους!" 

30. Είπε (ο Μωυσής): "Κι αν σου έλθω 
(αν παρουσιασθώ σ' εσένα) με κάτι φανερό 

(και πειστικό);" 

31. Είπε (ο Φαραώ): "Δείξε μας το, 

(αν λες την αλήθεια!) αν είσαι από τους 

αληθινούς (aποστόλους)! " 

32. Και πέταξε (τότε ο Μωυσής) το 
ραοδί του, και να! που έγινε φίδι, φανερό 

(κι ορατό από όλους)! 

33. Κι έογαλε το χέρι του, και να! 

που φάνηκε κrηασπρο σ' όλους που 

παρατηρούσιιν 1 

34. Είπε (ο Φαραώ) στους ανθρώπους 
που 1Ίταν ολόγυρrJ του: "Αυτός εδώ ο 

μιiγος είναι πολύ επιδέξιος. 

35. Το σχέδιό του είναι να σας εκδιώξει 
από τη γη σας, με τις μαγείες του. Τι 

λοιπόν διατάζετε ( συμοουλεύοντας);" 

36. Είπαν: "Κράτησε αυτόν και τον 
αδελφό του ο' εκκρεμότητα, (για λίγο), 

και στείλε οτις πόλεις (εν τω μεταξύ, 

κήρυκες) να μυζέψουν (μάγους). 

~{Ι:~~->~~b.;.2r.;JJ~ 
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37. Ν α σου φέρουν κάθε ικανό 

(επιδέξιο) μάγο". 

38. Κι όλοι οι μάγοι μαζεύτηκαν για 
τη συγκέντρωση της γνωστής ημέρας. 

39. και ρωτήθηκαν οι άνθρωποι: "Είστε 
- λοιπόν - όλοι μαζεμένοι; 

40. Ας ακολουθήσουμε τους μάγους 
αν εκείνοι είναι νικητές;" 

41. Κι όταν έφτασαν οι μάγοι είπαν 
στον Φαραώ: "Αν - νικήσουμε, θα έχουμε 

- τότε - μια (ανάλογη σε αξία) αμοιοή;" 

42. Κι εκείνος είπε: "Μάλιστα - και 

πιο πολύ ακόμα) - γιατί στην περίπτωση 

αυτή θα ορεθείτε πολύ κοντά (στο θρόνο) 

μου". 

43. Είπε - τότε - σ' αυτούς ο Μωυσής: 

"Ρίξτε αυτό που πρόκειται να ρίξετε!" 

44. Κι έριξαν τα σχοινιά τους και τα 
ραοδιά τους και είπαν: "Με τη δύναμη 

του Φαραώ, εμείς είμαστε που - οέοuια -
θα νικήσουμε!" 

45. Κι έριξε (επίσης) ο Μωυσής το 

ραοδί του, και να, που αμέσως κατάπιε 

ό,τι ψεύτικο είχαν παραποιήσει! 

46. Και - τότε οι μάγοι έπεσαν 

γονατιστοί να προσκυνήσουν, 

47. λέγοντας: "Πιστεύουμε στον Κύριο 
του Σύμπαντος (Κόσμου), 
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48. Στον Κύριο του Μωυσή και του 
Ααρών". 

49. Είπε ο (Φαραώ): "(Πώς) έχετε 

πιστέψει σ' Αυτόν πριν, σας δώσω εγώ 

την άδεια; Σίγουρα αυτός είναι ο 

μεγαλ ύτερός σας (αρχηγός) που σας δίδαξε 

τη μαγεία! Σύντομα όμως θα μάθετε τις 

συνέπειες)! "Θα σας κόψω τα χέρια σας 

και τα πόδια σας αμφίπλευρα και θα σας 

σταυρώσω όλους μαζί!" 

50. Είπαν: "Δεν μας πειράζει! Για μας 
θα είναι μια επιστροφή στον Κύριό μας! 

51. "Επιθυμία μας όμως είναι να μας 
συγχωρήσει ο Κύριός μας για να είμαστε 

οι πρώτοι ανάμεσα στους Πιστούς!" 

52. Κι εμπνεύσαμε στον Μωυσή (το 

εξής): 'Ταξίδεψε - νύκτα - με τους δούλους 

Μου, γιατί (σίγουρα) θα καταδιωχθείτε". 

53. Κι έστειλε - τότε - Ο Φαραώ Σ' 
(όλες) τις πόλεις κήρυκες, (να μαζεύουν 

στρατιώτες). 

54. Είπε ο Φαραώ: "Αυτοί, (οι 

Ισραηλίτες) δεν είναι παρά μια χούφτα 

άνθρωποι. 

55. "Και παράφορα μας εξαγριώνουν. 

56. "Ενώ εμείς όλοι μαζί είμαστε 

προειδοποιημένοι (ετοιμοπόλεμοι)". 

57. Έτσι διώξαμε αυτούς (τους 

Αιγυπτίους) από κήπους, και πηγάδια, 
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58. και θησαυρούς και κάθε είδους 

εξαιρετικές θέσεις, 

59. Κι έτσι (κάναμε). Ενώ (όλα αυη:ι 
τα κάναμε κληρονομιά στα Παιδιά του 

Ισραήλ. 

60. Και κατά την ανατολή του ηλίου 
τους ακολούθησαν καταδιώκοντάς τους 

(ανατολικά). 

61. Κι όταν (έγινε ώστε) τα δύο 

σώματα (των στρατιωτών), το ένα να 

ολέπει το άλλο, οι σύντροφοι του Μωυσή 

είπαν:'Όπωσδήποτε θα μας προφτάσουν". 

62. Είπε (Ο Μωυσής): "Ποτέ, (με 

κανένα τρόπο)! Είναι μαζί μου Ο Κύριός 

μου! Θα με οδηγήσει (οοηθώντας με)!" 

63. Κι εμπνεύσαμε στον Μωυσή (το 

εξής): "Κτύπησε με το ραΟδί σου τη 

θάλασσα". Και χωρίστηκε στη μέση, κι 

ήταν το κάθε χώρισμα σαν πελώριος 

στερεός όγκος ενός οουνού. 

64. Κι κάναμε το άλλο σώμα (του 
στρατού) να πλησιάσει προς τα εκεί. 

65. Και σώσαμε τον Μωυσή κι όλους 
όσοι ήταν μαζί του, 

66. Κι έπειτα πνίξαμε τους άλλους. 

67. ΒέΟαια σ' αυτό υπάρχει ένα Σημείο, 
αλλά οι πιο πολλοί απ' αυτούς δεν (το) 

πιστεύουν. 

68. Κι όμως ο Κύριός σου είναι 

Εκείνος ο Παντοδύναμος, ο 

ΘJ;.:YIG)Ί:J 
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Πολυεύσπλαχνος. 

69. Και διάοασέ τους (απαγγέλλοντας 
κάτι) από την ιστορία του Αοραάμ. 

70. Πρόσεξε τι είπε στον πατέρα του 
και το λαό του: "Τι είναι αυτό που 

λατρεύετε;" 

71. Είπαν: "Λατρεύουμε είδωλα και 

παραμένουμε συνέχεια στην υπηρεσία 
τους. 

72. Είπε: "Μήπως σας ακούνε όταν 
(τους) επικαλείστε 

73. Ή μήπως σας ωφελούν η σας 

ολάπτουν;" 

74. Είπαν: "(Όχι) αλλά ορήκαμε τους 
πατέρες μας να κάνουν το ίδιο (που τώρα 

κάνουμε εμείς)". 

75. Είπε: "Κοιτάζετε αυτά που 

λατρεύατε, 

76. Εσείς και οι πατέρες σας (που 

έζησαν) πολύ πριν (από σας); 

77. Αυτά (οι θεότητες) είναι εχθροί 
μου ενώ ο Κύριος του Σύμπαντος (είναι 
Κύριός μου), 

78. που με έπλασε και είναι Εκείνος 
που με καθοδηγεί, 

79. που με τρέφει και με ποτίζει, 

80. κι όταν είμαι άρρωστος, Εκείνος 
που με γιατρεύει, 

81. και με θανατώνει κι έπειτα με 
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ξαναζωντανεύει, 

82. και - που ελπίζω - να με 

συγχωρήσει την αμαρτία μου - κατά την 

ημέρα της Πίστης (της Κρίσης). 

83. Κύριέ μου! Δώρισέ μου Κρίση 

(φώτιοέ με), και κατάταξέ με (στη χορεία) 

των ενάρετων, 

84. Και κάνε για μένα μια, γλώσσα 

της αλήθειας (σαν ιστορική ανάμνηση) 

στις επόμενες γενιές. 

85. Και κάνε με από τους κληρονόμους 
του Κήπου της Μακαριότητας. 

86. Και συγχώρεσε τον πατέρα μου, 
γιατί ήταν με τους παραπλανημένους. 

87. Και μη με ντροπιάσεις την Ημέρα 
που (οι άνθρωποι) θα αναστηθούν. 

88. Την Ημέρα που ούτε ο πλούτος 
ούτε τα παιδιά θα ωφελήσουν. 

89. Παρά μόνο εκείνος (θα 

ευδοκιμήσει), που θα παρουσιαστεί στον 

ΑΛΛΑΧ με πιστή (αγνή) καρδιά. 

90. Στους ενάρετους πολύ κοντά θα 
Όρεθεί ο Κήπος, (του Παράδεισου). 

91. (ενώ) στους παραστρατημένους 

(στην πλ(ινη του Πονηρού), η Φωτι(i θα 

φανερωθεί. 

92. και θα τους λένε: "Πού είναι (οι 
θεότητες) που λατρεύατε 

~J..:.;...:.,~ 
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93. αντί τον ΑΛΛΑΧ; Μήπως 

μπορούν να σας οοηθήσουν η να 

οοηθήσουν τον εαυτό τους;" 

94. Κι έπειτα θα ριχτούν, ο ένας πάνω 
στον άλλο με το κεφάλι μπρος, σ' αυτή 

(τη Φωτιά), αυτοί κι όσοι εξαπατήθηκαν, 

95. Κι οι στρατιώτες του Ιμπλίς 

(Σατανά) όλοι μια μάζα, 

96. και θα λένε, ενω μέσα εκεί θα 

διαπληκτίζονται: 

97. Μα τον ΑΛΛΑΧ! Βρισκόμασταν 
σε φανερή πλάνη 

98. -όταν νομίζαμε ότι ήσασταν ίσοι 
με τον Κύριο του Σύμπαντος, 

99. -και δεν μας παραπλάνησαν παρά 
μόνο οι ένοχοι. 

100. - Και τώρα δεν έχουμε κανiΎα 

για να μεσολαοήσει (γιυ μας), 

101. -κι ούτε φίλο να (μας) λυπηθεί. 

102. -Κι αν (τώρα) είχαμε την τύχη 

να ξαναγυρίσουμε, θα ήμασταν πιστοί'" 

103. Βέοαια ο' αυτά υπάρχει ένα 

Σημείο, αλλά οι πιο πολλοί απ' αυτούς 

δεν (το) πιστεύουν. 

104. Και - στ' αλr1θεια - Ο Κύριός 
σου είναι Εκείνος, ο Παντοδύναμος, ο 

Παvοικτίρμονας. 
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105. Η γενιά του Νώε (αρνήθηκε) 

διαψεύδοντας τους aπεσταλμένους (του 

ΑΛΛ ΑΧ). 

106. Πρόσεξε, όταν ο αδελφός τους ο 
Νώε, τους είπε: "Γιατί δεν φοοηθήκατε 

(τον ΑΛΛΑΧ);" 

107. Είμαι για σας ένας απόστολος 
άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

108. "Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούσετέ με. 

109. "Δεν απαιτώ από σας, καμιά 

αμοιοή γι' αυτό. Η αμοιοή μου - δεν 

ορίσκεται - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

110. "Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούσετέ με". 

111. Είπαν: (Πώς) θα πιστέψουμε ο' 

εσένα, όταν οι μικροπρεπείς μόνο σε 

ακολουθούν"; 

112. Είπε: "Και τι μπορώ να ξέρω για 
ό,τι κάνουν (αυτοί); 

113. ο λογαριασμός τους ορίσκεται 
με τον Κύριό μου, αν - οέοαια - το 

καταλαοαίνετε. 

114. Δεν είμαι εγώ εκείνος, που θα 
διώξω τους πιστούς. 

115. Εγώ δεν είμαι παρά ένας 

προειδοποι ητΎ1ς δημόσια". 

-;,~~~l.;.;Jz,}:jJ~~~-c~ 
Φ~i 
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116. Είπαν: ''Αν δεν σταματη'σεις - ω ~ ...--- '"'i'1' ~~Υ,ί _,. _,., '.':; -- •, 
~~y>,_,.-~.:.ι~ ?..,;.,.;_.,~1_,)\i Νώε, θα ορεθείς (νεκρός) με τους . - ' G -, • 

λιθοοολημένους"! 

117. Είπε: "Κύριέ μου! Ο λαός μου με 
διάψευσε (μ' έχει αρνηθεί). 

118. Άνοιξε- Εσύ -ανάμεσα σ' εμένα 

κι ανάμεσα σ' αυτούς ένα διάδρομο 

(δίκασέ μας δίκαια) στ' (ανοιχτά) και σώσε 

εμένα κι όσους Πιστούς μαζί μου". 

119. Κι έτσι τον σώσαμε αυτόν κι 

όσους ήταν μαζί του στο καράοι (στη 

Κιοωτό) που ήταν, φορτωμένη (με όλα 

τα πλάσματα). 

120. Κι έπειτα πνίξαμε αυτούς, τους 
υπόλοιπους που απόμειναν. 

121. Βέοαια σ' αυτό υπάρχει ένα 

Σημείο, αλλά οι πιο πολλοί απ' αυτούς 

δεν πιστεύουν (σ' αυτό). 

122. Και - πραγματικά - ο Κύριός 

σου είναι Εκείνος, ο Ανίκητος ο 

Π ανοικτήρμονας. 

123. Η (γενιά) του Αντ αρνήθηκε τους 
αποσταλμένους (του ΑΛΛΑΧ). 

124. Όταν ο αδελφός τους ο Χούντ 

τους είπε: "Δεν θα φοοηθείτε (τον 

ΑΛΛΑΧ). 

125. Είμαι για σας ένας απόστολος 

άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

126. Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
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και υπακούστε σ' εμένα. 

127. "Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιοή γι' αυτό. Η ανταμοιοή μου - δεν 

υπάρχει παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος. 

128. "Μήπως θα κτίσετε σε κάθε ψηλό 
μέρος σημεία για τη μάταια απόλαυση; 

(για να διασκεδάζετε τον εαυτό σας;) 

129. Και κατοικείτε σε τεράστια κι 

ισχυρά μέγαρα σαν να ελπίζετε αθανασία. 

130. Κι όταν ασκείτε επίθεση τη κάνετε 
οάναυσα σαν τύραννοι. 

131. (τώρα) φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούετε σ' εμένα. 

132. (Μάλιστα) φοοηθείτε. Εκείνον που 
σας έχει χορηγήσει άφθονα όλα αυτά που 

ξέρετε. 

133. Σας έχει χορηγήσει ελεύθερα με 
(κοπάδια) από ζωντανά και αγόρια, 

134. και κήπους και πηγάδια. 

135. Στ' αλήθεια πολύ φοοούμαι (μην 
πέσει) πάνω σας η Τιμωρία της Μεγάλης 

Ημέρας". 

136. Είπαν: 'Το ίδιο είναι για μας, 

είτε μας υπενθυμίζεις (με τις συμοουλές 

σου), είτε δεν είσαι απ' αυτούς που (μας) 

υπενθυμίζουν ! 

137. Αυτά (που λες) δεν είναι τίποτε 

y~~~l~;.\~1?.-'~ ~~t~ 
~)~\ 

~jj.~ ι;~)l$~τ;.i_j~ 

Φ~9~~ 
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άλλο παρά επινοήσεις των προγόνων. 

138. και δεν θα τιμωρηθούμε (δεν 

υπάρχει δηλ. Μέρα Κρίσης) 

139. Τον διάψευσαν λοιπόν (τον 

αρνήθηκαν), κι εμείς τους καταστρέψαμε. 

Βέοαια σ' αυτό υπάρχει παραδειγματικό 

μάθημα, αλλά οι περισσότεροι απ' αυτούς 

δεν (το) πιστεύουν. 

140. Και - στ' αλήθεια - ο Κύριός σου 

είναι Εκείνος, ο Ανίκητος, ο 

Πανοικτίρμονας. 

141. Η (γενιά) του Θ εμούντ είχε 

διαψεύσει (αρνήθηκε) τους αποσταλμένους 

(του ΑΛΛΑΧ). 

142. όταν ο αδελφός τους ο Σάλιχ 
τους είπε: "Δεν θα φοοηθείτε (τον 

ΑΛΛΑΧ); 

143. Είμαι για σας ένας απόστολος 

άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

144. Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούσετε σ' μένα 

145. Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιοή γι' αυτό. Η αμοιοή μου - δεν 

υπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

146. Μήπως (νομίζετε ότι) θα μείνετε 
εξασφαλισμένοι σε όλες (τις aπολαύσεις) 

που είχατε εδώ; 

147. στους κήπους και στα πηγάδια, 

:5_;.1~J?.\)~~~Ιt_; 

Θ~Ιy~~~l 
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148. στα καλλιεργημένα χωράφια και 
στις χουρμαδιές με ώριμους και ωραίους 

καρπους. 

149. Και λαξεύετε σπίτια από τα 

(πέτρινα) οουνά με περιττή πολυτέλεια. 

150. Αλλά φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ και 
υπακούετέ με. 

151. Και μη πειθαρχείτε στις διαταγές 
όσων υπεροάλλουν 

152. που κάνουν καταστροφές στη γη 
και δεν διορθώνονται". 

153. Είπαν:" Εσύ δεν είσαι παρά ένας 
από τους μαγεμένους (που γοητεύονται)! 

154. Δεν είσαι παρά ένας άνθρωπος 
(θνητός) σαν κι εμάς. Γι' αυτό φέρε μας 

ένα θαύμα, αν είσαι από τους αληθινούς 

(aποστόλους)'" 

155. Είπε: "Αυτή είναι μια θηλυκιά 

καμήλα. (Έχει το δικαίωμα) να πίνει νερό, 

μια ορισμένη μέρα κι έχετε (κι εσείς) το 

δικαίωμα να πίνετε νερό, (ο καθένας) σε 

μια άλλη ορισμένη ημέρα. 

156. Μην την αγγίξετε (κάνοντας) σ' 
αυτήν κακό, μήπως σας πάρει η Τιμωρία 

της Μεγάλης Ημέρας". 

157. Αλλά την φόνευσαν κι έπειτα 

όμως μετάνιωσαν (από φόοο της 

τιμωρίας). 
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158. Και τους περιέοαλε η (Θε"ίκή) 

Τιμωρία. Βέοαια σ' αυτό υπάρχει ένα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι 

περισσότεροι δεν (το) πιστεύουν. 

159. Και- στ' αλήθεια -ο Κύριός σου 

είναι Εκείνος, ο Ανίκητος ο 

Πανοικτίρμονας. 

160. Ο λαός του Λωτ είχε διαψεύσει 
(αρνήθηκε) τους αποσταλμένους (του 

ΑΛΛΑΧ). 

161. όταν ο αδελφός τους ο Λωτ είπε 
σ' αυτούς: "Δεν θα φοοηθείτε (τον 

ΑΛΛΑΧ); 

162. Είμαι για σας ένας απόστολος 
άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

163. Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούσετε σ' εμένα. 

164. "Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιοή γι' αυτό. Η αμοιοή μου - δεν 

υπάρχει - παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

165. Από όλα τα πλάσματα του κόσμου 
κάνετε ανώμαλες σχέσεις με τους άρρενες! 

166. και θα εγκαταλείψετε αυτές τις 
γυναίκες που ο Κύριός σας, έχει πλάσει 

να είναι (το ταίρι σας) οι σύζυγοί σας; 

Όχι, - στ' αλήθεια - είστε ένας παράνομος 

λαός!" 

167. Είπαν: "Ω! Λωτ! Αν δεν 

σταματήσεις να μας επιπλήττεις θα ορεθείς 

~f~~~-§~;~t~~Ι1:\I~i:~ 
φ~;;~~ 
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μαζί μ' αυτούς που ογάζουμε έξω (από 

την πόλη)!" 

168. Είπε: "Είμαι μ' αυτούς που 

απεχθάνονται (για) τα έργα σας". 

169. "Κύριέ μου! Σώσε εμέ και την 

οικογένειά μου, απ' τις συνέπειες των 

πράξεών τους (δηλ. από τη θεία τιμωρία) 

170. Και σώσαμε αυτόν και την 

οικογένειά του, - όλους -, 

171. εκτός από μια γριά ( = γυναίκα 

του), που στράφηκε πίσω. 

172. Κι έπειτα καταστρέψαμε ολικά 
τους άλλους (από πέτρες). 

173. Στείλαμε πάνω τους ραγδαία 

οροχή (από θειάφι). Πόσο όμως τρομερή 

(σε καταστροφιΊ) ήταν η οροχιΊ (αυτή), 

γι' αυτούς που είχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν πρόσεξαν)! 

174. Βέοαια σ' αυτό υπάρχει ενα 

παραδειγματικό μάθημα αλλά οι πιο 

πολλοί απ' αυτούς δεν (το) πιστεύουν. 

175. Και - στ' αλήθεια ο Κύριός σου 

είναι Εκείνος, ο Ανίκητος, ο 

Πανοικτίρμονας. 

176. Οι κάτοικοι της Έί κα (μιας 

περιοχής με δάση) είχαν διαψεύσει 

(αρνήθηκαν) τους αποσταλμένους (του 

ΑΛΛΑΧ). 

177. όταν ο Σσου' ά"ίμπ είπε σ' αυτούς: 
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"Δεν θα φοοηθείτε (τον ΑΛΛΑΧ); 

178. Είμαι για σας ένας απόστολος 

άξιος κάθε εμπιστοσύνης. 

179. "Γι' αυτό φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούσετε σ' εμένα. 

180. Δεν απαιτώ από σας καμιά 

αμοιοή γι' αυτό. Η αμοιοή μου - δεν 

υπάρχει παρά μόνο στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου. 

181. - Να μετράτε δίκαια (κατά την 
αγορά και την πώληση σιτηρών και 

υγρών) μην είστε απ' τους άδικους. 

182. Και ζυγίζετε με ζυγαριά δίκαιη 
και ισια. 

183. Και μη παρακρατάτε (να μη 

μειώνετε) τα δικαιώματα των ανθρώπων 

και μη σπείρετε το κακό στη γη 

καταστρέφοντάς (την). 

184. Και φοοηθείτε Εκείνον που σας 
έπλασε και (που έπλασε) τις πρώτες γενιές 

πριν (από σας)". 

185. Είπαν: "Κι όμως δεν είσαι εσύ 

παρά από τους μάγους (που γοητεύουν)! 

186. Δεν είσαι παρά ένας (θνητός) 

άνθρωπος σαν κι εμάς, και σε θεωρούμε 

από τους ψεύτες! 

187. "Κάνε (αν μπορείς) να πέσει πάνω 
μας ένα μέρος τιμωρίας του ουρανού, αν 

είσαι αληθινός (απόστολος)!" 

.;,~ j.; -Jl:; _;...1~!:.:.\:.~ 4 pζ 
Θ~Ι 
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188. Είπε: ''Ο Κύριός μου γνωρίζει 

(πολύ καλά) ό,τι κάνετε". 

189. Αλλά τον αρνΎjθηκαν. Και τους 
πΎjρε η τιμωρία της ημέρας (που τους 

σκέπασε το σύννεφο ). Κι η ταν η Τιμωρία 
μιας Μεγάλης Ημέρας. 

190. Βέοαια σ' αυτό υπάρχει ένα 

Σημείο, αλλά οι περισσότεροι απ' αυτούς 

εδώ δεν (το) πιστεύουν. 

191. Και -στ' αλήθεια - (ω 

Μουχάμμεντ!) ο Κύριός σου είναι Εκείνος 

ο Ανίκητος, ο Πανοικτίρμονας. 

192. Κι αυτό- πράγματι- (το Κοράνιο) 

είναι (μια Αποκάλυψη) απεσταλμένο από 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

193. Μ' αυτό κατέοηκε ο πιστός 

απόστολος της έμπνευσης της Πίστης και 

της ΑλΎjθειας (ο Γαοριήλ). 

194. (και μπήκε) στην καρδιά σου για 
να είσαι απ αυτούς που θα 

προειδοποι Ύjσουν, 

195. (κι εστάλη) στην καθαρή (σαφή), 
αραοική γλώσσα. 

196. (κι είχε προαναγγελθεί οεοαίως 
- χωρίς αμφιοολία -) στα προηγούμενα 
Βιολία των αποστόλων. 

197. Μα δεν ήταν γι' αυτούς- άραγε 

- σημείο, που οι Σοφοί των Παιδιών του 

Ισραήλ το γνώριζαν εκ των προτέρων 
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(σαν αληθινό); 

198. Αν το στείλουμε σ' έναν μη Άραοα 
(που δεν ξέρει αραοικά), 

199. και το διάοαζε γι' αυτούς, ποτέ 
δεν θα πίστευαν σ' αυτό (το Κοράνιο). 

200. "Ετσι το έχουμε κάνει να μπεί 
στις καρδιές των ένοχων, (των 

αμαρτωλών), 

201. Που να μη πιστέψουν σ' αυτό, 

μέχρις ότου δούν τα επώδυνα οάσανα. 

202. Και θα τους φτάσει (η Τιμωρία) 
ξαφνικά, κι εκείνοι δεν θα τη περίμεναν. 

203. Και τότε θα πουν: "Θα μας δοθεί 
άραγε - αναοολή;" 

204. Μήπως ζητούν να έλθει 

γρηγορότερα η Τιμωρία μας. 

205. Είδες; (Δεν μου λες;) Αν τους 

αφήσαμε να χαίρονται (σ' αυτή τη ζωή) 

για μερικά χρόνια, 

206. επί τέλους φτάνει σ' αυτούς (η 

Τιμωρία) που τους είχε (από πριν) 

υποσχεθεί! 

207. Δεν θα τους ωφελήσουν καθόλου 
αυτά που απολάμοαναν. 

208. Και ποτέ δεν έχουμε εξαφανίσει 
ένα χωριό (εξοντώνοντας τους κατοίκους 

του) αν πριν δεν είχε τους προειδοποιητές 

του, 
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209. για να τους υπενθυμίσει (την 

καταστροφή) Και ποτέ Μας δεν φανήκαμε 

άδικοι. 

210. Δεν είναι οι δαίμονες που έχουν 
φέρει κάτω (στη γη) το Κοράνιο. 

211. Δεν ταιριάζει σ' αυτούς, ούτε 

μπορούν (να κάνουν τέτοιο πράγμα). 

212. Βέοαια (αυτοί οι Δαίμονες) 

απομονωμένοι, μοιραίως να το ακούσουν. 

213. Γι' αυτό μην επικαλείσαι (ω 

Μουχάμμεντ) με τον ΑΛΛΑΧ άλλο θεό, 

για να μην είσαι ανάμεσα στους 

καταδικασμένους για Τιμωρία. 

214. Και προειδοποίησε (συμοο

υλεύοντας) τους κοντινούς σου συγγ_ 

ενείς, 

215. και χαμήλωσε τα φτερά σου (να t$)~_;~1\~,;(/(I.;J_Xι;..;.;.-ΙJ 
είσαι Ταπεινός) στους Πιστούς που σε 

ακολουθούν. 

216. Αν-όμως-δεν υπακούν σ' εσένα, 
να πεις: "Είμαι αθώος (από την ευθύνη) 

για ό,τι κάνετε!". 

217. Κι να έχεις υποστήριξη στον 

Ανίκητα, τον Πανοικτίρμονα, 

218. που σε ολέπει όταν στέκεσαι (για 
προσευχή), 

219. και σε ολέπει όταν συχνάζεις σ' 
όσους προσκυνούν. 
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220. Πράγματι, Εκείνος είναι που 

ακούει και γνωρίζει (τα πάντα). 

221. Να! Σας ενημερώνω πάνω σε 

ποιους κατεοαίνουν οι δαίμονες. 

222. Κατεοαίνουν πάνω σε κάθε ψεύτη 
και μεγάλο ένοχο. 

223. (που από τ' αυτιά του) περνούν 
οι μάταιες φήμες (που λαθραία έχουν 

ακούσει) κι οι περισσότεροι τους 

ψεύδονται. 

224. Και οι ποιητές!- τους ακολουθούν 

αυτοί που παραστράτησαν στην πλάνη 

απερίσκεπτα. 

225. Μήπως δεν τους ολέπεις ότι 

χρησιμοποιούν όλα τα μέσα και την τέχνη 

του λόγου περιφέρονται ταραγμένοι σε 

κάθε κοιλάδα (να διαδίδουν το δίκαιο 

και το άδικο;) 

226. Και λένε εκείνο, που δεν κάνουν,-

227. Εκτός αυτοί που πιστεύουν και 
αγαθοεργούν και μνημονεύουν τον 

ΑΛΛΑΧ πολύ συχνά και νίκησαν μόνο 

μετά που είχαν αδικηθεί. Όμως, εκείνοι 

που αδίκησαν, θα μάθουν τι τέλος τους 

περιμένει! 
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(27) Σούρα ελ-Νεμλ 
(τα Μ\ιρμiι"Ιχια) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

563 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. τ. Σ. = (τα, Σινν)*. Αυτά είναι 
εδάφια (στίχοι) του Κορανίου - και ένα 

Βιολίο που φανερώνει (την Αλήθεια). 

2. "Ενας Οδηγός και Ευχάριστα Νέα 
για τους Πιστούς, 

3. που τηρούν (τακτική) προσευχή και 
δίνουν (κανονικά) την ελεημοσύνη (Ζεκάτ) 

και είναι πεπεισμένοι για τη Μέλλουσα 

Ζωή. 

4. Εκείνοι, όμως, που δεν πιστεύουν 
στη Μέλλουσα Ζωή, κάναμε τα έργα τους 

να φαίνονται όμορφα (στα μάτια τους), 

κι έτσι περιφέρονται στην πλάνη 

ταραγμένοι. 

5. Αυτοί είναι που (τους περιμένει) η 
σκληρή Τιμωρία, στη Μέλλουσα δε Ζωή 

θα είναι πολύ χαμένοι. 

6. Όσο για σένα (Ω! Μουχάμμεντ!) το 
Κοράνιο σου έχει χορηγηθεί από τον 

ΑΛΛΑΧ, τον Μοναδικό, που ειναι 

Πάνσοφος και Παντογνώστης. 

7. Ανάφερε όταν ο Μωυσής είπε στην 
οικογένειά του: "Βλέπω κάποια φωτιά, 

και (σύντομα) ίσως σας φέρω απ' αυτήν 

κάποια είδηση, ή ίσως σας φέρω ένα 

κομμάτι (ένα αναμμένο δαυλό) για να 

* 6λ. Σημ. 1 

yΙ~f~(.'l&JΙ~j 
φ 5~~~~~ :9_::~/il~~~ 
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ζεσταθείται". 

8. Αλλά όταν πλησίασε σ αυτήν, 

ακούστηκε μια φωνή: ''Ευλογημένος αυτός 

(δηλ. ο Μωυσής) που βρίσκεται στη Φωτιά 

κι αυτός που είναι γύρω της. Και δόξασε 

τον ΑΛΛΑΧ τον Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου". 

9. "Ω! Μωυσή! Εγώ είμαι- στ' αλήθεια 

- ο ΑΛΛΑΧ ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος"! 

10. "Ρίξε - τώρα - το ραβδί σου!, Κι 

όταν το είδε να κινείται (μόνο του) σαν 

να ήταν φίδι, γύρισε πίσω τρομαγμένος 

και χωρίς να βλέπει πίσω. "Ω! Μωυσή! 

(ακούστηκε πάλι η φωνή), μη φοβάσαι! 

(Γιατί) όσοι έχουν κληθεί για απόστολοι 

δεν φοβούνται από την παρουσία Μου. 

11. 'Έκτός αν κανένας (απ' αυτούς) 
έχει αδικήσει, αλλά έπειτα αντικατέστησε 

το καλό στη θέση του κακού. Γιατί είμαι 

Μακρόθυμος, Ελεήμονας. 

12. "Και βάλε - τώρα - το χέρι σου 

στην τσέπη σου, θα βγει κατάλευκο 

φωτεινό. (Αυτό) είναι ένα από τα εννέα 

Σημεία (που θα φέρεις) στο Φαραώ και 

στο λαό του. Γιατί είναι ένας παράνομος 

λαός έξω από κάθε όριο". 

13. Κι όταν τους έφτασαν τα Σημι:ία 
Μας φανι:ρά, ι:ίπαν: "Αυτό είναι φανερή 

μαγεία'" 

14. Και τα απέρριψαν από αδικία κι 
vπερηφciνεια ενώ οι ψυχές τους είχαν 

> "" / "' .. // / , .... ι: .. <J. ........ 

._,ι;.:')'~~._ο;,Ξ.')'~~·: ~·!_;.!_, 

Φ~J::)Ι.;~ 



(27) Σού(?α ελ-Νεμλ Μέρος 19ο I 565 

οεοαιωθεί (για την αλήθεια τους). Κοίταξε 

- λοιπόν - πώς ήταν η τιμωρία εκεινων 

που ήταν διεφθαρμένοι! 

15. Και δώσαμε (παλιά) στον Δαυίδ 
και στον Σολομώντα τη Γνώση, κι είπαν 

κι οι δύο: "Ύμνος πρέπει στον ΑΛΛΑΧ, 

που μας προτίμησε από πολλούς απ' τους 

πιστούς δούλους Του!" 

16. Και κληρονόμησε ο Σολομώντας 
τον Δαυίδ, Και είπε: "Ω! Εσείς οι 

άνθρωποι! Διδαχθήκαμε την ομιλία των 

πουλιών και μας δόθηκε κάτι από όλα 

τα πράγματα. Αυτό - οέοαια - είναι 

ολοφάνερη Εύνοια (απ' τον ΑΛΛΑΧ)". 

17. Και είχαν ακόμη παραταχθεί, για 
τον Σολομώντα οι στρατοί του από 

Πνεύματα (Δαίμονες) κι άνδρες και 

πουλιά, κι είχαν παραταχθεί όλα σε 

κανονικές σειρές, 

18. μέχρις ότου, όταν έφτασαν στην 
κοιλάδα των μυρμηγκιών, ένα μυρμήγκι 

είπε (στ' άλλα):" Ω! Εσείς τα μυρμήγκια! 

μπείτε στις κατοικίες σας. μήπως ο 

Σολομώντας κι οι στρατιώτες του σας 

ποδοπατήσουν, ενώ δεν θα το 

αισθάνονται". 

19. Και γέλασε χαμογελώντας απ' τα 
λόγια του και είπε: "Κύριέ μου! Σπρώξε 

με να Σ' ευχαριστήσω για την εύνοιά 

Σου που την έστειλες πάνω μου και πάνω 

στους γεννήτορές μου για να μπορώ να 

κάνω το καλό που θα σας ικανοποιεί. 

Και οάλε με, με την Χάρη Σου στην τάξη 

των ενάρετων δούλων Σου". 

~ι::u~~~4~·:1>~;~,~G~:~~ 
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20. Και συγκέντρωσε τα πουλιά, και 
είπε: "Τι έχω και δεν ολέπω τον 

τσαλαπετεινό; Ή μήπως είναι απ' αυτούς 

που απουσιάζουν; 

21. "Θα τον τιμωρήσω - οέοαια - με 

αυστηρή τιμωρία, ή θα τον σφάξω, εκτός 

αν μου φέρει φανερή δικαιολογία (για 

την απουσία)". 

22. Αλλά δεν ορισκόταν (ο 

τσαλαπετεινός) πολύ μακριά. (Πλησίασε) 

και είπε: "Έχω μιiθει πολλά που εσύ δεν 

τα έχεις μάθει, και (αυτή τη στιγμή) σου 

έρχομαι από τη (χώρα) των Σαοοά με 

πραγματική πληροφορία. 

23. "Βρήκα (εκεί) μια γυναίκα να τους 
οασιλεύει, και εφοδιασμένη με κάθε 

πράγμα κι έχει ένα σπουδαίο θρόνο. 

24. "Και ορήκα αυτήν και το λαό της 
να προσκυνούν τον ήλιο αντί τον 

ΑΛΛΑΧ.. Κι έκανε όμορφα σ' αυτούς ο 

Σατανάς τα έργα τους, και τους απόσπασε 

από το Δρόμο (της Αλήθειας), κι έτσι 

δεν καθοδηγούνται (σωστά). 

25. "Μα δεν έπρεπε να υποταχθούν 
στον ΑΛΛΑΧ (λατρεύοντας) τον, που 

ογάζει στο φως, ό,τι μυστήριο κρύοεται 

στους ουρανούς και στη γη, και γνωρίζει 

ό,τι κρύοετε κι ό,τι φανερώνετε. 

26. "ΑΛΛΑΧ! Δεν υπάρχει άλλος θε()ς, 
παρά μόνο Εκείνος! Ο Κύριος, (του 

Υπέρτατου) του Σπουδαίου Θρόνου'" 

~-4KiJ~ Qt:J~.::;Ω~ ~_; 
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27. Είπε (ο Σολομώντας): "Θα δούμε 

- σύντομα - αν είπες την αλήθεια ή ήσουν 
(ένας) απ' τους ψεύτες! 

28. "Πήγαινε μ' αυτό το γράμμα μου, 
και παράδωσέ το σ' αυτούς. Έπειτα να 

απομακρυνθείς απ' αυτούς, και (περίμενε) 

να δεις ποια είναι η απάντηση, τι θα 

επιστρέψουν ... " 

29. Είπε (η Βασίλισσα): "Ω! Εσείς οι 
αρχηγοί! Εδώ είναι ένα γράμμα - που 

μου παραδόθηκε - και (που είναι άξιο) 

σεοασμού. 

30. "Είναι από τον Σολομώντα και 

είναι (ως εξής)": Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. 

31. "Μην υψώνεστε (υπερήφανα) 
εναντίον μου, αλλά ελάτε σ' εμένα με 

υποταγή στο Ισλάμ - (την αληθινή 

Θρησκεία) -". 

32. Είπε (η οαοίλισσα): "Ω! Εσείς οι 
αρχηγοί! Συμοουλέψτε με σ' (αυτή) την 

υπόθεσή μου. Δεν θα πάρω καμιά 

απόφαση, αν δεν είστε (παρόντες) 

μάρτυρες" 

33. Είπαν: "Εμείς είμαστε προικισμένοι 
με δύναμη κι έχομε θάρρος για ορμητικό 

(πόλεμο). Αλλά η διαταγή πρέπει να έλθει 

από σένα. Κοίταξε λοιπόν τι θα διατάξεις". 

34. Εκείνη είπε: "Οι οασιλιάδες όταν 
μπαίνουν σ' ένα χωριό το λεηλατούν και 

ταπεινώνουν τους σπουδαίους 

(προκρίτους) από τους κατοίκους του. Κι 
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έτσι συμπεριφέρονται. 

35. "Εγώ όμως θα στείλω σ αυτούς 

ένα δώρο και (περιμένω) να δω με τι 

(απάντηση) θα γυρίσουν οι αντιπρόσωποί 

(μου)". 

36. Κι όταν (η αντιπροσωπεία) ήρθε 
στον Σολομώντα, είπε: "Μήπως ζητάτε 

να μεγαλώσετε τον πλούτο (μου); Α.λλά 

ό,τι μου έχει δώσει ο ΑΛΛΑΧ είναι 

καλύτερο από ό,τι σας έχει δώσει. Κι 

όμως εσείς χαίρεστε οουτηγμένοι στα δώρα 

σας ( στίς aπολαύσεις σας). 

37. "Γύρισε σ' αυτούς και - να είσαι 

οέοαιος - ότι θα τους έλθουμε με 

στρατιώτες, που δεν θα είναι δυνατό να 

τους αντιμετωπίσουν. Θα τους διώξουμε 

απ· εκεί ντροπιασμένους, και (θα 

αισθάνονται) - πράγματι - ταπεινωμένοι. 

38. Είπε ο Σολομών έπειτα στους 

δικούς του άνδρες: "Ω! Εσείς οι Αρχηγοί! 

Ποιος από σας μπορεί να μου φέρει το 

θρόνο της, πριν έλθουν σ' εμένα με 

υποταγή (στο Ισλάμ); 

39. Κι ένας Ιφρίτ από τα Πνεύματα 

είπε: "Εγώ θα σου τον φέρω ενώ, πριν 

ακόμα σηκωθείς απ τη θέση σου. 

Πραγματικά έχω μεγάλη δύναμη γι' αυτό 

το σκοπο και είμαι πιστός (στην 

εκτέλεση)". 

40. Είπε (τότε) εκείνος που είχε τη 

γνώση από τη Βίολο: "Εγώ θα σου τον 

φέρω ώσπου ν' ανοιγοκλείσεις το μάτι 

σου'" Κι όταν (ο Σολομώντας) το είδε 
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τοποθετημένο σταθερά μπροστά του, είπε: 

"Αυτό έγινε με τη χάρη του Κυρίου μου! 

για να με δοκιμάσει αν είμαι ευγνώμων 

ή αχάριστος! Κι όποιος ευχαριστεί, (για 

τη χάρη που του γίνεται), τον εαυτό του 

ωφελεί, αλλά όποιος είναι αχάριστος, -
οέοαια - ο Κύριός μου είναι Πλούσιος, 

Γενναιόδωρος, ( Ελεύθερος από κάθε 
Ανάγκη)!" 

41. Είπε: "Μεταμορφώσετε (αλλάξετε) 
το θρόνο της ώστε να μη τον αναγνωρίσει. 

Κι άς δούμε αν οδηγήθηκε (προς την 

αλήθεια), η αν παραμείνει, ένας απ' 

εκείνους που δεν καθοδηγούνται". 

42. Κι όταν ήρθε, ρωτήθηκε: "Είναι 
αυτός, ο θρόνος σου;" Κι εκείνη είπε: 

"Σαν να είναι αυτός ο ίδιος. Πριν απ' 

αυτή είχαμε λάοει τη γνώση (απ τον 

ΑΛΛΑΧ) κι είχαμε ύποταχθεί (στο 

Ισλάμ)". 

43. Και την εμπόδισαν (να υποταχθεί 
στον ΑΛΛΑΧ) (οι θεότητες) που λάτρευε 

αντί τον ΑΛΛΑΧ. Γιατί ήταν από ένα 

άπιστο λαό. 

44. Και της είπαν να μπει στο 

(υπέροχο) Παλάτι, Αλλ' όταν το είδε 

νόμισε πως ήταν μια λίμνη από νερό και 

(σήκωσε τη φούστα της) ξεσκεπάζοντας 

τα πόδια της. (Κι εκείνος τότε) είπε: "Αυτό 

είναι ένα (απλό) παλάτι στρωμένο με 

πλάκες γυάλινες. "Κι εκείνη είπε: "Κύριέ 

μου! έχω - στ' αλήθεια - αδικήσει τον 

εαυτό μου. Και (τώρα) έχω υποταχθεί 

(στο Ισλάμ) μαζί με τον Σολομώντα, στον 

Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου". 
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45. Και στείλαμε στη γενιά του ~~~J~~C\;_,:JJ[ι:Lj~_; 
Θαμούντ τον αδελφό τους, τον Σάλιχ (για 
να πει): "Λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ. Αλλά Θ6; .. ;~~~~~~μji 
αυτοί έγιναν δύο παρατάξεις που 

φιλονικούσαν μεταξύ τους. 

46. Είπε: 'Ώt Λαέ μου! Γιατί ζητάτε 

να έλθει γρηγορότερα το κακό πριν φτάσει 

το καλό; Μα δεν έπρεπε να ζητούσατε 

από τον ΑΛΛΑΧ να μας συγχωρήσει, 

ίσως να ελπίζατε στην ευσπλαχνία (του)". 

47. Είπαν: "Πετάξαμε τα πουλιά (και 
προφήτεψαν κακούς οιωνούς) για σένα 

και για όσους είναι μαζί σου". Είπε: 'Ή 

τύχη σας είναι στα χέρια του ΑΛΛΑΧ 

Μάλιστα, είστε λαός κάτω από 

δοκιμασία». 

48. Κι υπήρχαν στην Πόλη εννέα 

άνδρες που είχαν παραδοθεί στην φθορά 

πάνω στη γη, και ποτέ δεν εννοούσαν 

κανένα καλό. 

49. Είπαν (ο ένας στον άλλο): 

''Ορκιστείτε στο όνομα του ΑΛΛΑΧ ότι 

φονεύσουμε, αυτόν και τους ακόλουθούς 

του τη νύχτα και έπειτα θα πούμε στους 

προστάτες (όταν θα ζητήσουν εκδίκηση) 

ότι δεν ήμασταν τότε εκεί όταν σκοτώθηκε 

αυτός και οι ακόλουθοί του, και (πιστέψτε 

μας) είμαστε ειλικρινείς." 

50. Και μηχανεύτηκυν δι(iφορες 

συνωμοσίες, και σχεδιάσuμε κι εμείς 

(επίσης) (τα) σχέδιά (μας), χωρίς αυτοι 

να το αντιληφθούν. 

51. Και να, κοίταξε ποια ήταν η 

/ > ~· I ·-~-·. / .'i'\. /./.: 
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συνέπεια τα (εγκληματικά) τους σχέδια! 

Οτι εξολοθρέψαμε αυτούς και το λαό τους 

όλους μαζί. 

52. Κι έτσι έγιναν τα σπίτια τους -
ολότελα ερημώθηκαν επειδή 

χρησιμοποίησαν την αδικία. Βέοαια σ' 

αυτό υπάρχει ένα παραδειγματικό μάθημα 

για τους ανθρώπους που κατέχουν τη 

γνώση. 

53. Και σώσαμε εκείνους που πίστεψαν 
κι ήταν ευσεοείς. 

54. Και (ανάφερε) τον Λωτ (σαν ένα 
απόστολο): όταν είπε στο λαό του: "Μήπως 

κάνετε - εν επιγνώσει - ό,τι είναι αισχρό; 

55. "Πλησιάζετε τους άνδρες για τις 
σεξουαλικές ορέξεις σας αντί τις γυναίκες; 

Πράγματι είστε λαός που αγνοεί τις 

συνέπειες (των πράξεών σας)" 

56. Και ποια ήταν η απάντηση του 
λαού του παρά μόνο να πουν ειρωνικά 

(μεταξύ) τους: "Διώξετε τους οπαδούς του 

Λωτ από το χωριό σας, γιατί είναι 

άνθρωποι που κρατούν την αγνότητά 

τους!" 

57. Και σώσαμε αυτόν και την 

οικογένειά του, εκτός από τη σύζυγό του. 

Αυτήν την προορίσαμε να είναι απ' αυτούς 

που' χαμε καταστρέψει. 
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58. Και ορέξαμε πάνω τους οροχή (από φz,.""'.i.:JI;.k:·u~l.~);(:h:t 
πέτρες). Και πόσο απαίσια ήταν η οροχή 

γι' αυτούς που είχαν προειδοποιηθεί (αλλά 

δεν προφυλάχτηκαν)! 
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59. Να πεις: (Ω! Μουχάμμεντ) Αίνος 
πρέπει στον ΑΛΛΑΧ και Ειρήνη πάνω 

στους δούλους Του, που τους έχει διαλέξει 

για το Μήνυμά Του), (Ποιος) είναι 

καλύτερος; Ο ΑΛΛΑΧ r1 (οι ψεύτικοι 

θεοί) που (του) δίνουν συνεταίρους; 

60. Ή μήπως Εκείνος που έχει 

δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη κι 

έχει στείλει για σας κάτω (στη γη) νερό 

από τον ουρανό; Και κάναμε μ' αυτό να 

ολαστήσουν (καλοφυτεμένοι) με 

καρποφόρα δένδρα κήποι, γεμάτοι 

ομορφιά και τέρψη, (αφού) δεν ήταν 

δυνατό σ' εσάς να κάνετε τα δένδρα τους 

να ολαστήσουν. Μπορεί εκεί να υπάρχει 

άλλος θεός, μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Όχι 

αυτοί είναι ένας λαός που παρεκτρέπεται 

από το δίκαιο. 

61. Ή μήπως Εκείνος που έχει κάνει 
τη γη σταθερή (ως κατοικία) και χάραξε 

ανάμεσά της ποτάμια και στερέωσε τη 

γη με οουνά κι έκανε ένα φράγμα ανάμεσα 

στις δύο θάλασσες; (του ποσίμου και του 

αλμυρού νερού) Μπορεί εκεί να υπάρχει 

άλλος, θεός μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; Όχι, 

οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν (το) 

γνωρίζουν. 

62. Ή μήπως Εκείνος που ακούει και 
πραγματοποιεί την παράκληση εκείνου 

που έχει ανάγκη όταν Τον καλεί και που 

ανακουφίζει τους πόνους απολύει τις 

ολάοες και κάνει σε εσάς (τους 

ανθρώπους) κληρονόμους (κυριάρχους) 

στη γη; Μπορεί εκεί να υπάρχει άλλος 

θεός μαζί με τον ΑΛΛΑΧ; ΔΕν μαθαίνετε 

~J;!; j.)j~-;>5(./.Ί\~;.1 
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σχεδόν τίποτε. 

63. Ή μήπως Εκείνος που σας οδηγεί 
στα 6αθιά σκοτάδια να 6γείτε πάνω στη 

γη και στη θάλασσα, και που στέλνει 
' ' ' 

τους ανεμους σαν κηρυκες για χαρουμενες 

ειδήσεις προαναγγέλλοντας (για 6ροχή) 

τις Ευεργεσίες Του; Μπορεί εκεί να 

υπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον ΑΛΛΑΧ.; 

Βρίσκεται πολύ πιο ψηλά ο ΑΛΛΑΧ με 

ό,τι Τον παρομοιάζουν (συνεταιρίζουν!). 

64. Ή μήπως Εκείνος που είναι ο 

Πρωτουργός της Δημιουργίας κι έπειτα 

την ξαναπλάθει (για την Ημέρα της 

Κρίσης), και που σας συντηρεί (με αγαθά) 

απ τον ουρανό και τη γη; Μπορεί εκεί 

να υπάρχει άλλος θεός, μαζί με τον 

ΑΛΛΑΧ; Να πεις: "Φέρτε τα επιχειρήματά 

σας, αν λέτε την αλήθεια'"· 

65. Να πεις: "Κανείς στους ουρανούς 
και στη γη δεν γνωρίζει τα κρυμμένα (τα 

μυστικά τα αόρατα) παρά μόνο ο 

ΑΛΛΑΧ. Κι ούτε μπορούν ν' αντιληφθούν, 

πότε θα αναστηθούν (για να 

λογοδοτήσουν). 

66. Οι γνώσεις τους για την άλλη ζωή 
αντικρούσθηκαν. Αμφιοάλλουν 6έ6αια και 

δεν είναι οέοαιοι γι' αυτή, και μάλλον 

είναι τυφλοί (που δεν ολέπουν τίποτε). 

67. Και λένε οι Άπιστοι: "(τι λοιπόν!) 
σαν θα γίνου με χώμα - εμείς και οι 

πατέρες μας - μήπως πραγματικά θ' 

αναστηθούμε (από το θάνατο); 

68. "Είναι αλήθεια, ότι μας το έχουν 
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υποσχεθεί - σ' εμάς και στους πατέρες 

μας από παλιά - αυτό όμως δεν είναι 

παρά ψεύτικα παραμύθια των αρχαίων". 

69. Να πεις: "Διατρέξτε τη γη και 

δείτε πιο ήταν το τέλος των ενόχων". 

70. Και μη τους λυπηθείς (Ω! 

Μουχάμμεντ!) ούτε ν' aπελπιστείς απο 

τις μηχανορραφίες τους. 

71. Και λένε (επίσης): "Πότε (θα 

εκπληρωθεί) αυτή η υπόσχεση; 

(Απαντήστε) αν είστε ειλικρινείς". 

72. Ν α πεις: (Ίσως κάτι απ' αυτό) 

που διάζεστε να είναι έτοιμο να πέσει 

σύντομα πάνω σας!" 

73. Κι αλήθεια, ο Κύριός σου είναι 

γεμάτος χάρη για τους ανθρώπους, κι 

όμως οι πιο πολλοί απ' αυτούς δεν (τον) 

ευχαριστούν (είναι αχάριστοι). 

74. Και στ' αλήθεια, ο Κύριός σου 

γνωρίζει όλα όσα κρύοονται, στα στήθη 

τους, τόσο καλά όσο κι όλα όσα 

αποκαλύπτουν. 

75. Κι ούτε στον ουρανό και στη γη 
υπάρχει κάτι το Αόρατο, (το 

μυστηριώδες), που να μη είναι (γραμμένο) 

σ' ένα περίοπτο οιολίο. 

76. Αυτό οέοαια - το Κοράνιο εξηγεί 

στα Παιδιά του Ισραήλ τις περισσότερες 

(υποθέσεις) πανω στις οποίες 

διαφωνούσαν. 

,... /' J. ....... ~ ..... _,. .. ,. 

~!(~~>~u:-_j~lι!~~Jί 
~ / J."'}' / 

~ ι:.ι::-Ρ'~ 
j::Ξ:·] _;I; ~ 5; 5_ji.-J_; 

ΦΖ>~~~ι! 

,., _ _..--_,~_,._,,.../Jo•.i--;/-; 

~~.:;.~~~ .:_,\~11-U.:.,l 

~ 6jAJ;~~~ ... J~ 



(27) Σούρα ελ-Νι:μλ Μέρος 20ο 575 

77. Και είναι - οεοαιότατα - ένας 

οδηγός και μια (Θε"ίκή) Χάρη για τους 

πιστούς. 

78. Ο Κύριός σου οέοαια θα δικάσει 
ανάμεσά τους με την Κρίση Του, και είναι 

Εκείνος ο Ανίκητος, ο Παντογνώστης. 

79. Επομένως, πάρε τον ΑΛΛΑΧ ως 
υποστηρικτή (Ω! Μουχάμμεντ!) Είσαι 

πράγματι (στο ξεκάθαρο δίκαιο) στην 

καθαρή Αλήθεια. 

80. Δεν θα μπορέσεις οέοαια να κάνεις 
τους νεκρούς ν' ακούσουν, κι ούτε τους 

κουφούς ν' ακούσουν την πρόσκληση, (και 

μάλιστα) όταν αποτραοιούνται (στην 

αδιαφορία). 

81. Κι ούτε μπορείς να οδηγήσεις, τους 
τυφλούς (εμποδίζοντάς τους), από το 

(δρόμο) της πλάνης. Μόνο όποιος πιστεύει 

στις Εντολές Μας θα θελήσει να σ' ακούει 

και να υποταχθεί (στην πίστη) του Ισλάμ. 

82. Κι αν ο Λόγος πέσει πάνω (στους 
cΊδικους) - (αν η απόφαση εκτελεστεί) -
(τότε) θα ογάλουμε από τη γη ένα ζώο 

να μιλήσει σ' αυτούς για τους ανθρώπους 

που δεν πιστεύουν με πεποίθηση στα 

Σημεία Μας. 

83. Και κατά την Ημέρα όταν 

μαζέψουμε από κάθε έθνος μια ομάδα 

απ' αυτούς που αρνήθηκαν τα Σημεία 

Μας, κι όλοι τότε θα μπουν σε τάξεις, 

84. μέχρις ότου, όταν φτάσουν θα 

(τους) πει (ο ΑΛΛΑΧ): "Μήπως έχετε 
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αρνηθεί τα Σημεία Μου, επειδή - η γνώση 
τους - δεν σας έφτασε, ή τι άλλο ήταν 

αυτό που κάνατε;" 

85. Κι ο Λόγος έπεσε πάνω τους 

(καταδικάστηκαν) για όσες αδικίες 

έκαναν, κι ήταν ανίκανοι να 6γάλουν μια 

λέξη (για δικαιολογία). 

86. Μήπως δεν 6λέπουν ότι έχουμε 
κάνει τη νύχτα γι' αυτούς, για να 

ξεκουράζονται, και την Ημέρα φωτισμένη, 

(για να εργάζονται) Βέοαια σ' αυτά 

υπάρχουν Σημεία για τους ανθρώπους 

που πιστεύουν. 

87. Ανάφερε και την Ημέρα που θα 
ηχήσει η σάλπιγγα, τότε θα προσ6ληθεί 

με τρόμο κάθε τι που είναι στους 

ουρανούς, και κάθε τι στη γη, εκτός απ 

αυτό που ο ΑΛΛΑΧ θέλει (να εξαιρέσει). 

Κι όλα θα έλθουν μπροστά Του 

ταπεινωμένα. 

88. Και ολέπεις (τότε) τα 6ουνά, που 
τα νομίζεις καλά στερεωμένα, να περνούν 

σαν τα σύννεφα (που έφυγαν). (Έτσι είναι) 

η τέχνη του ΑΛΛΑΧ που τα 

κατασκεύασε, και που με σοφία 

(καθορίζει) με ακρίοεια όλα τα πράγματα. 

Πράγματι είναι Έμπειρος 

Πραγματογνώμονας σε ό,τι κάνετε. 

89. Όποιος αγαθοεργεί θα αυξηθεί σ' 
αυτόν το καλό από τις πράξεις του, και 

θα είναι ασφαλισμένος από τον τρόμο 

την Ημέρα εκείνη. 

90. Κι όποιος κάνει το κακό, τα 
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πρόσωπά τους θα πεταχτούν - με το 

κεφάλι μπρος - μέσα στη Φωτιά (και να 

ειπωθεί) "Μήπως θα aνταμειφθείτε 

διαφορετικά από ό,τι κάνατε;" 

91. Όσο για μένα έχω διαταχθεί να 
λατρεύω (να υπηρετώ) τον Κύριο αυτής 

της Πόλης, Αυτόν που την έχει καθαγιάσει 

(σαν ειρηνική χωρίς πολέμους) και που 

σ' Αυτόν (ανήκει) κάθε πράγμα. Και έχει 

διαταχθεί να είμαι ένας απ αυτούς που 

έχουν υποταχθεί στο Ισλάμ (στη θέληση 

του ΑΛΛΑΧ), 

92. και να aπαγγέλλω ( διαοάζω ), το 
Κοράνιο. Όποιος λοιπόν καθοδηγήθηκε 

(στον ίσιο δρόμο) το έκανε για το καλό 

του εαυτού του, κι όποιος απομακρυνθεί 

(στο δρόμο) της πλάνης, (τότε) να πεις: 

(Ω! Μουχάμμεντ!): "Εγώ είμαι μόνο ένας 

απ' αυτούς που προειδοποιούν. 

93. Και να πεις: "Έπαινος πρέπει στον 
ΑΛΛΑΧ που (σύντομα) θα σας δείξει τα 

Σημεία Του για να τα γνωρίσετε. Κι ο 

Κύριός σου δεν αγνοεί ό,τι κι αν κάνετε. 

(28) ΣοV@α ελ-J(άσας 
(τα Δι.η-yήμαtα) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Τ Σ. Μ. = (τα, Σινν, Μιμμ).* 

2. Αυτά είναι Εδάφια (στίχοι) του 

Βιολίου (του Κορανίου) που εξηγεί καθαρά 

(τα πράγματα). 

* 6λ. Σημ. 1 
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3. Σου διαοάζουμε κάτι από την 

ιστορία του Μωυσή και του Φαραώ, -
όπως συνέοηκε αληθινά -(για να τα πεις 

στους ανθρώπους που πιστεύουν). 

4. Πραγματικά ο Φαραώ ύψωσε 

αλαζονικά στη γη τον εαυτό του, κι έκανε 

τους κατοίκους της να χωριστούν σε 

τάξεις, αδικώντας μια μερίδα απ' αυτούς. 

Σκότωνε τα αρσενικά παιδιά τους κι 

άφηνε ζωντανές τις γυναίκες τους. Ήταν 

- στ' αλήθεια - από τους τύραννους. 

5. Και θέλαμε να ευεργετήσουμε αυτούς 
που είχαν ταπεινωθεί στη γη (καλύπτοντάς 

τους με τη χάρη Μας) και να τους 

κάνουμε να προπορεύονται (στην πίστη), 

και να τους δώσουμε την κληρονομιά, 

6. και να στερεώσουμε τη θέση τους 
στη γη, και ν' αποδείξουμε στο Φαραώ, 

και στον Χαμάν και στους στρατιώτες 

τους, την αλήθεια για τις προφυλάξεις 

που έπαιρναν. 

7. Κι έτσι είχαμε εμπνεύσει στην 

μητέρα του Μωυσή (το εξής): "Θήλαζε 

το (αγόρι σου), αλλά αν φοοηθείς γι' αυτό 

-(μην το σκοτώσουν) - ρίξε το στο ποτάμι, 

χωρίς να φοοηθείς (μην πνιγεί) κι ούτε 

να λυπηθείς. Γιατί Εμείς θα τον 

επαναφέρουμε σ' εσένα και θα τον 

κάνουμε έναν από τους aποστόλους 

(Μας)". 

8. Έπειτα οι οοηθοί του Φαραώ 

μάζεψαν (από το ποτάμι), αυτόν, που 

(κατά συνέπεια) να γίνει γι' αυτούς ένας 

~_;-.:::::,~.):S)~ι.i"_;~\~~~~ 
φ ~l,l_;.;_!;~ι;~ ~;;.;..J 

• ......... ~ ~,., "".J. ~ ,._,....,, ~/ 

~~ψ~-~ ~ .. λ>'~_,..~I.::J~L..::>j~ 
~~~_; ~Q1_;_;;K.~~b~ 

φ~_;π~~,.;\L;..Jyt}~~~~~ 



(28) Σούρα ελ-Κάσας Μέρος 20ο 

εχθρός και (πρόξενος) συμφοράς. Βέοαια 

ο Φαραώ, ο Χαμάν και οι στρατιωτες 

τους ήταν άνθρωποι της αμαρτίας (της 

παρανομίας). 

9. Και είπε η γυναίκα του Φαραώ: 

"(Να!) είναι μια χαρά του ματιού, για 

μένα και για σένα. Μην τον σκοτώσετε. 

Ίσως - κάποτε - να μας φανεί χρήσιμος, 

ή ας τον υιοθετήσουμε". Κι όμως δεν 

μπορούσαν να καταλάοουν τι θα γίνει! 

10. Και δημιουργήθηκε κάποιο κενό 
(χάσμα) στην καρδιά της μητέρας του 

Μωυσή (από άγχος). Ακόμα λίγο και θα 

αποκάλυπτε (την περίπτωσή) του, αν δεν 

δέναμε (σφικτά) την καρδιά της για να 

παραμείνει με (την τάξη) των πιστών. 

11. Και είπε στην αδελφή (του 

Μωυσή): 'Άκολούθησέ τον". Κι εκείνη τον 

επιτηρούσε (από μακριά ακολουθώντας) 

σαν μια ξένη, ενώ αυτοί δεν καταλάοαιναν 

(ότι είναι η αδελφή του). 

12. Κι απαγορέψαμε σ' αυτόν - από 

πριν - το ούζαγμα και είπε η αδελφή 

του: "Μ ή πως θέλετε να σας συστήσω, την 

οικογένεια ενός σπιτιού που να αναλάοει 

την ανατροφή του - για σας - και που 

να είναι αυστηρά προσκολλημένη σ' 

αυτόν;" ... 

13. Έτσι τον επαναφέραμε στη μητέρα 
του, για να παρηγορηθούν (να χαρούν) 

τα μάτια της και να μη στεναχωριέται, 

και για να μάθει ότι η υπόσχεση του 

ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή. Κι όμως οι πιο 

πολλοί απ• αυτούς δεν (το) ξέρουν. 
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14. Κι όμως όταν έφτασε τη δύναμή 
του, (όταν ενηλικιώθηκε) και ισορρόπησε 

(στη ζωή), του δώσαμε (για δώρο) σοφία 

και ( φρόνηση) γνώση. Κι έτσι αμείοουμε 
τους ενάρετους. 

15. Και μπήκε στην Πόλη, σε στιγμή 
που οι κάτοικοί της δεν πρόσεχαν, και 

ορήκε σ' αυτήν δύο άνδρες να χτυπιούνται, 

ο ένας από τη θρησκεία του κι ο άλλος 

από τους εχθρούς του. Εκε~ος της 

θρησκείας του τον κάλεσε για οοήθεια 

ενάντια ο' εκείνον που ήταν από τους 

εχθρούς του, κι ο Μωυσής τον κτύπησε 

με τη γροθιά του και τον aποτέλειωσε. 

"(Κι έπειτα) είπε: "Αυτό είναι το έργο 

του Σατανά, γιατί είναι ένας εχθρός, 

aποπλανητής φανερός"! 

16. Είπε (προσευχόμενος): "Κύριέ μου! 
Αδίκησα - πραγματικά - τον εαυτόν μου 

Συγχώρεσέ με"! Κι ο (ΑΛΛΑΧ) τον 

συyχώρεσε, γιατί Εκείνος - πράγματι -
ει ναι ο Πολυεπιεικής, (είναι) ο 

Πολυεύσπλαχνος. 

17. Είπε (ακόμα):"Κύριέ μου! Μ' αυτό 
που μ' έχει ευεργετήσει η Χάρη Σου, ποτέ 

δεν θα γίνω οοηθός στους ένοχους (τους 

αμαρτωλούς)!" 

18. Και ξημερώθηκε στην Πόλη 

προσέχοντας γύρω του φοοισμένος (τη 

τιμωρία) όταν (ολέπει) εκείνον που είχε 

οοηθήσει - την περασμένη Ημέρα -, να 
τον καλεί (πάλι) για οοήθεια. (τότε) ο 

Μωυσής του είπε: "Είσαι πραγματικά -
όπως φαίνεται ενας φανερός 
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aποπλανητής". 

19. Κι όταν θέλησε να σπρώξει εκείνον 
που ήταν εχθρός και στους δύο, του είπε 

(ο καινούργιος εχθρός): "Ω! Μωυσή! 

Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις, όπως έχεις 

σκοτώσει χθες έναν άλλο; Ο σκοπός σου 

δεν είναι άλλος, παρά να γίνεις ένας 

τύραννος στη γη, κι όχι να είσαι ένας 

από τους μεταρρυθμιστές". 

20. Και τότε ήρθε τρέχοντας ένας 

άνδρας απ' την άκρη της Πόλης, και 

είπε: "Ω! Μωυσή: Οι Αρχηγοί, συνωμοτούν 

όλοι μαζί εναντίον σου (κι αποφάσισαν) 

να σε σκοτώσουν. Γι' αυτό φύγε (έξω απ' 

την Πόλη), εγώ είμαι για σένα από τους 

ειλικρινείς συμοούλους (σου)". 

21. Κι έφυγε μακριά απ' αυτή, 

προσέχοντας γύρω του, φοοισμένος. Είπε: 

"Κύριέ μου! Σώσε με από τον άδικο λαό». 

22. Κι όταν έστρεψε το πρόσωπό του 
προς την κατεύθυνση (της γης)Μέντγιεν, 

είπε: "Ίσως ο Κύριός μου να με οδηγήσει 

στον ομαλό Δρόμο (της Αλήθειας)". 

23. Κι όταν έφτασε (στον τόπο) που 
έπαιρναν νερό (οι κάτοικοι) της Μέντγιεν 

ορήκε σ' αυτό μια ομάδα ανθρώπων που 

πότιζαν (το ποίμνιό τους), και 6ρήκε -
εκτός απ' αυτούς και οι δύο γυναίκες 

που, απομάκρυναν (το ποίμνιό τους). Είπε: 

'Τι συμοαίνει μ' εσάς;" Κι αυτές είπαν: 

"Δεν μπορούμε να ποτίσουμε (το ποίμνιό 

μας) μέχρις ότου απομακρύνουν οι οοσκοί 

(το δικό τους), κι ο πατέρας μας είναι 

πολύ γέρος". 
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24. Και πότισε γι' αυτές (το ποίμνιό 

τους). Έπειτα γύρισε πίσω στη σκιά, και 

είπε: "Κύριέ μου! Πραγματικά έχω ανάγκη 

από το αγαθό που μου έχεις στείλει !" ... 

25. Σε (λίγο) ήρθε (πίσω) ο' αυτόν 

μια απ' αυτές (τις κοπέλες) περπατώντας 

ντροπαλά. Είπε: 'Ό πατέρας μου σε 

προσκαλεί για να σε ανταμείψει που 

πότισες (το ποίμνιό μας) για μας. "Κι 

έτσι μόλις ήρθε σ' αυτόν και του διηγήθηκε 

την ιστορία, είπε: "Μη φοοάσαι, (καλά) 

ξέφυγες από το άδικο λαό. 

26. Και ένα από τα δύο (κορίτσια) 
είπε: "Ω! Πατέρα μου! Πάρε τον με 

μεροκάματο. Είναι ο καλύτερος που θα 

μπορούσες να απασχολήσεις, δυνατός και 

τίμιος (άνδρας)". 

27. Είπε: "Θέλω - στ' αλήθεια - να 

σου δώσω για νύφη μια από τις κόρες 

μου αυτές υπό τον όρο να δουλέψεις με 

μεροκάματο κοντά μου για οκτώ χρόνια. 

Αν όμως συμπληρώσεις τα δέκα (χρόνια), 

τότε αυτό θα είναι (χάρη) από σένα. Αλλά 

δεν θέλω να σε οάλω σε δύσκολη (θέση). 

Θα με ορεις - αν ο ΑΛΛΑΧ το θέλει -
από τους δίκαιους κι ενάρετους 

(ανθρώπους)". 

28. Είπε (ο Μωυσής): "Ας είναι αυτό 
(η συμφωνία) μεταξύ μου και μεταξύ σου. 

Οποιοδήποτε, από τα δύο χρονικά 

τέρματα κι αν συμπληρώσω, είθε να μην 

υπάρξει πάν ω μου καμιά εχθρική 

κακοοουλία. Κι ας είναι ο ΑΛΛΑΧ 

(μάρτυρας) σε όσα λέμε". 

:Ι ι: ί,... ·- • ~~ Ί; ·/ "> "· •· \'~ 
..;:...Jιί~~ V"'~~.;...~..:;;~ 
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29. Κι όταν ο Μωυσής συμπλήρωσε 
τον όρο (της συμφωνίας) και ταξίδευε με 

την οικογένειά του, (ξαφνικά) είχε δει 

μια φωτιά από τη μεριά του Όρους Τουρ 

(το Σινά). Είπε (τότε) στην οικογένειά 

του: "Σταθείτε εδώ. Έχω δει μια φωτιά. 

Ελπίζω να σας φέρω απ' αυτήν κάποια 

είδηση ή ένα αναμμένο δαυλό για να 

μπορείτε να ζεσταίνεστε". 

30. Μόλις όμως την πλησίασε μια 

φωνή ακούστηκε απ' τη δεξιά πλαγιά 

της κοιλάδας, από το δένδρο (που 

ορισκόταν) στην ευλογημένη γη: "Ω! 

Μωυσή! Εγώ είμαι ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριος 

του Σύμπαντος Κόσμου ... 

31. Ρίξε λοιπόν το ραοδί σου! "Κι όταν 
το είδε να κουνιέται - σαν να ήταν ένα 

φίδι έφυγε να αποσυρθεί, (χωρίς να γυρίσει 

το κεφάλι πίσω) τα οήματά του δεν 

υπεχώρησαν. "Ω! Μωυσή"! (ακούστηκε 

πάλι η φωνή) - "Πλησίασε και μην 

φοοάσαι, γιατί είσαι απ' αυτούς που 

ορίσκονται σε ασφάλεια. 

32. "Βάλε το χέρι σου στην τσέπη σου 
(στο στήθος σου), και θα ογει rωπρο χωρίς 

καμιά ολάοη και σύρε τα χέρια σου 

κλειστά προς το στήθος για να φύγει ο 

φόοος (σαν το πουλί που δεν φοοάται). 

Αυτά θα είναι οι δύο συστατικές 

αποδείξεις από τον Κύριό σου, στον 

Φαραώ και τους αρχηγούς του. Γιατί είναι 

ένας λαός- πραγματικά- παράνομος (κι 

αμαρτωλός)". 

33. Είπε: "Κύριέ μου! Έχω σκοτώσει 
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ένα άτομο απ' αυτούς, και φοοάμαι μήπως 

με σκοτώσουν. 

34. "Κι ο αδελφός μου Ααρών είναι 
πιο εύγλωττος στην ομιλία από εμένα. 

Γι' αυτό, στείλε τον μαζί μου σαν οοηθό 

για να επικυρώσει (τα λόγια) μου, (και 

να με υποστηρίξει). Πολύ φοοάμαι ότι 

θα με κατηγορήσουν για ψεύτη". 

35. Είπε: "Θα δυναμώσουμε, το 

οραχίονά σου μέσω του αδελφού σου και 

θα περιοάλλουμε και τους δύο με εξουσία, 

για να μη μπορούν να φτάσουν κοντά 

σας (να σας αγγίξουν). Με τα θαύματά 

Μας θα νικήσετε εσείς οι δύο, κι όποιος 

μαζί σας ακολουθεί". 

36. Κι όταν ο Μωυσής ήλθε σ' αυτούς 
με τα ολοφάνερα Θαύματά Μας, είπαν: 

"Τούτο δεν είναι τίποτε παρά μια μαγεία 

που μόλις έχει επινοηθεί (κακόπιστα). Και 

ποτέ δεν ακούσαμε σαν κι αυτό το μήνυμα 

(να αναφέρεται) απ' τους πατέρες μας 

τους πρώτους (οι παλαιότεροι)". 

37. Και είπε (τότε) ο Μωυσής: "Ο 

Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος ήλθε 

από κοντά Του με την οδηγία, και σε 

ποιον θα ανήκει το καλό σπίτι (της 

Μέλλουσας Ζωής). Το οέοαιο είναι ότι οι. 

άδικοι δεν θα ευδοκιμήσουν". 

38. Και είπε ο Φαραώ: "Ω! Εσείς οι 
Αρχηγοί! Δεν γνωρίζω να έχετε άλλο θεό 

εκτός από εμένα. Γι' αυτό, άναψέ μου -
ω! Χαμάν! ένα (καμίνι να ψήσω τούολα) 

κάνε για μένα (κτίσε μου) ένα υψηλό 

Παλάτι για να μπορέσω ν' ανέοω στον 

• , ... ... .......... ".... ..... -t _,. - ..... ::;...- ... 
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Θεό του Μωυσή - (αλλά) νομίζω ότι (ο 

Μωυσής) είναι από τους ψεύτες!". 

39. Κι υπερηφανεύονταν ο Φαραώ και 
οι στρατιώτες του στη γη χωρίς αιτία 

(άδικα) και νόμισαν ότι ποτέ τους δεν 

θα επέστρεφαν σ' Εμάς! 

40. Κι έτσι aρπάξαμε αυτόν και τους 
στρατιώτες του, και τους εκσφενδονίσαμε 

στη θάλασσα. Κοίταξε λοιπόν ποιο ήταν 

το τέλος εκείνων που αδικούσαν! 

41. Και τους κάναμε αρχηγούς να 

προσκαλούν (τους όμοιούς τους) στη 

Φωτιά. Κατά την Ημέρα δε της Κρίσης 

δεν θα έχουν καμιά οοήθεια. 

42. Και κάναμε να τους ακολουθεί 

μια κατάρα σ' αυτό τον κόσμο. Και κατά 

την ημέρα της κρίσης θα είναι ανάμεσα 

στους σιχαμένους (και περιφρονημένους). 

43. Και δώσαμε (aποκαλύψαμε) στον 
Μωυσή τη Βίολο μετι:Ί που είχαμε 

εξολοθρέψει τις παλαιότερες γενιές, (για 

να δώσουμε) στους ανθρώπους επίγνωση 

(της κατάστασής τους), οδηγία κι 

ευσπλαχνία, ίσως και θυμούνται. 

44. Και δεν ορισκόσουν (- εσύ ω 

Μουχάμμεντ - ) στη Δυτική πλευρά (του 
όρους Σινά) όταν αναθέσαμε στον Μωυσή 

το σκοπό της Αποστολής, ούτε ήσουν κι 

από τους μι:Ίρτυρες (αυτού του 

περιστατικού). 

45. Κι όμως φτιάξαμε (άλλες) γενιές, 
και παρατάθηκε πάνω τους η ηλικία (της 

~~A.~S-iΙ_μ;h.;.~IJ 
~ ~_;.;.;-:;;ι::_:JΊ~1ϊ].1_; 

~t::S.JΙJι~_;.x::;;;i.~.-:\~i -;;..:; 
~ ' ' 
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ύπαρξής τους), και δεν κατοίκησες με τη 

γενιά (της χώρας) των Μέντγιεν για να 

απαγγέλλεις τα Εδάφιά Μας σ' αυτούς. 

Κι όμως Εμείς ήμασταν που είχαμε στείλει 

aποστόλους σ' αυτούς (εμπνευσμένους από 

Εμάς). 

46. Και δεν ορισκόσουν στη μεριά του 
(Όρους) Τουρ όταν φωνάξαμε (τον 

Μωυσή). Κι όμως (σου έχει σταλεί η 

ιστορία αυτού του περιστατικού) για να 

προειδοποιήσεις ένα λαό που καμιά 

προειδοποίηση δεν του έχει έλθει - πριν 

από σένα - , ώστε να μπορεί να σκέπτεται. 

47. (- Σε περίπτωση) που μια συμφορά 

τους κυρίευε σαν συνέπεια των έργων 

που τα ίδια τα χέρια τους είχαν διαπράξει 

- να έλεγαν: "Κύριέ μας! Αν μας έστειλες 

έναν απόστολο θα ακολουθούσαμε - (στη 

περίπτωση αυτή) τις Εντολές Σου, και 

θα ήμασταν από αυτούς που πιστεύουν!". 

48. Αλλά (τώρα), όταν πια η Αλήθεια 
(το Κοράνιο) έχει φτάσει σ' αυτούς από 

κοντά Μας, είπαν: "Γιατί δεν του έχουν 

δοθεί (Θαύματα), όμοια μ' αυτά που 

δόθηκαν στον Μωυσή;" Μήπως δεν 

αρνήθηκαν κι εκείνα που είχαν δοθεί στον 

Μωυσή από πριν κι είπαν: "Είναι δύο 

λογιών μαγείες, η κάθε μια υποστηρίζει 

την άλλη"! Και είπαν (ακόμα): "Όσο για 

μας όλα τα απορρίπτουμε!" (και τη Βίολο 

και το Κοράνιο). 

49. Να πεις: "Φέρτε -λοιπόν- ένα 

Βιολίο από το ΑΛΛΑΧ, που θα οδηγεί 

καλύτερα απ' αυτιi τα δύο, ώστε να 

μπορέσω να το ακολουθήσω! (Κάντε το) 
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αν είστε ειλικρινείς!". 

50. Αλλά, αν δεν ανταποκριθούν (σε 
σένα) μάθε ότι δεν ακολουθούν παρά μόνο 

στα πάθη τους (επιθυμίες τους). Και ποιος 

ορίσκεται περισσότερο στην πλάνη από 

εκείνον που ακολουθεί τα πάθη του, χωρίς 

καθοδΎ1γηση από τον ΑΛΛΑΧ; Ο 

ΑΛΛΑΧ - οέοαια - δεν καθοδηγεί άδικο 

λαό. 

51. Τώρα κάναμε να φτάσει ο' αυτούς 
ο Λόγος (το Κοράνιο), ίσως μπορέσουν 

να σκεφθούν. 

52. Σ' εκείνους που δώσαμε τη Βίολο, 
πριν απ' αυτό, (το Κοράνιο) αυτοί 

πιστεύουν σ' Αύτή (την Αποκάλυψη). 

53. Κι όταν απαγγέλλεται πάνω (απ' 
τα κεφάλια) τους, λένε: '"Εχουμε πιστέψει 

ο' αυτό, γιατί είναι η Αλήθεια από τον 

Κύριό μας. Και πριν απ' αυτό ήμασταν 

κιόλας Μουσουλμάνοι (υποταγμένοι στη 

Θέληση του ΑΛΛΑΧ). 

54. Σ' αυτούς θα δοθεί η αμοιοή τους 
(διπλά) δύο φορές, για ό,τι καρτερούσαν 

' ' ' 
με υπομονη, κι αποκρουαν το κακο με 

το καλό, και από ό,τι τους είχαμε δώσει, 

τα ξόδι::υαν (σε ελεημοσύνη). 

55. Κι όταν ακούσουν τις μάταιες 

ομιλίες (των άδικων), απομαχρύνονται απ' 

αυτές και λένε: "Σ' εμάς (η ευθύνη) των 

έργων μας, και σ' εσ<iς (η ι::υθύνη) HJJν 

έργων σας. Η ειρήνη ας είναι πάνω σας. 

Δεν επιδιώχουμε (τη φιλία) εκείνων που 

ορίσκονται ΟΕ άγνοια". 
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56. Είν' αλήθεια πώς δεν είσαι ικανός 
να καθοδηγήσεις όποιον αγαπάς. Μόνον 

ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί εκείνον που θέλει. 

Κι Εκείνος γνωρίζει καλύτερα αυτούς που 

καθοδηγούνται. 

57. Και είπαν: "Αν ήταν ν' 

ακολουθήσουμε την καθοδήγηση μαζί σου, 

θα μας άρπαζαν απότομα από τη γη μας". 

Μήπως δεν έχουμε ορίσει γι' αυτούς έναν 

ασφαλ ή ιερό καταφύγιο, - όπου 

μαζεύονται σ' αυτό καρποί από όλα τα 

είδη, - μια φροντίδα από Εμάς για 

συντήρηση; Κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αυτούς δεν (το) γνωρίζουν. 

58. Πολλά χωριά έχουμε καταστρέψει 
για την αχαριστία (και με ικανοποίηση 

στη ζωή τους που ήταν εύκολη κι όλα 

ήσαν άφθονα)! Εκείνες - λοιπόν - οι 

κατοικίες τους δεν κατοικήθηκαν μετά 

απ' αυτούς, εκτός από λίγες! Κι Εμείς 

ήμασταν οι κληρονόμοι! 

59. Ποτt ο Κύριός σου δεν έχει 

καταστρέψει ένα χωριό, αν πριν δεν 

έστελνε στη Μητρόπολή του έναν 

απόστολο για ν' απαγγείλει πάνω (στα 

κεφάλια των κατοίκων) της (να διαοάζει) 

τις Εντολές Μας. Κι ποτέ δεν 

καταστρέφουμε χωριά εκτός εάν οι 

κάτοιχ.οί τους ήταν άδικοι. 

60. Κι ό,τι σας έχει δοθεί απο 

πράγμυτα (της ύλης), δεν είναι παρά 

(πρόσχ.αιρη απόλιιυση) κι άνεση στη ζωή 

αυτού του χι)σμου χ.αι η ακτινοοολία του. 

Αυτci όμως που ορίσκονται με τον 
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ΑΛΛΑΧ είναι καλύτερα και διατηρούνται 

περισσότερο. Δεν θα λογικευθείτε λοιπόν; 

61. Μήπως μοιάζουν (αυτοί οι δύο); 
Στον ένα που του υποσχεθήκαμε λαμπρές 

υποσχέσεις και προσπαθεί να πετύχει την 

(εκπλήρωσή) τους, και στον άλλο που 

του έχουμε δώσει τις aπολαύσεις της ζωής 

του κόσμου τούτου, και που κατά την 

Ημέρα της Κρίσης θα είναι ανάμεσα σ' 

αυτούς που τους φέρνουν (για τιμωρία); 

62. Και την Ημέρα που (ο ΑΛΛΑΧ) 
θα τους φωνάξει και θα πει: "Πού είναι 

οι συνέταιροί Μου; εκείνους που είχατε 

φανταστεί (ότι είναι τέτοιοι);" 

63. (τότε) θα πουν εκείνοι που (είχαν 
καταδικαστεί ως συνέταιροι) από τον 

κατηγορικό Λόγο: "Κύριέ μας! Αυτοί είναι 

εκείνοι που τους έχουμε σπρώξει στην 

πλάνη. Και τους παραπλανήσαμε όπως 

κι εμείς είχαμε παραπλανηθεί. 

Ελευθερώσαμε (απ'αυτούς) τον εαυτό μας 

με την Παρουσία Σου. Δεν ήταν εμάς 

που λάτρευαν". 

64. Και θα λεχθεί: "Φωνάξτε τους 

συνεταίρους σας (για οοήθεια). "Κι αυτοί 

θα τους φωνάξουν, άλλά δεν θα τους 

απαντήσουν και θα ολέπουν (μπροστά 

τους) τα οασανιστήρια. (Πόσο θα 

επιθυμούσαν) να ακολουθούσαν την 

καθοδήγηση (που τους είχε τότε 

προσφερθεί)! 

65. Και την Ημέρα που θα τους 

φωνάξει (ο ΑΛΛΑΧ) και θα τους πει: 

"Ποια ήταν η απάντησή σας (η 

~~G~J)r~~~~~J~ 
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ανταπόκρισή σας) στους aποστόλους 

(Μου) -; 

66. Τότε η (όλη) υπόθεση εκείνης της 
ημέρας θα τους φανεί σκοτεινή (σαν το 

φως στον τυφλό) και δεν θα μπορούν 

(ακόμα) και να διερωτά ο ένας τον <iλλο. 

67. Όποιος όμως (σ' αυτή τη ζωή) 

μετάνιωσε, και πίστεψε κι έκανε το καλό, 

ας ελπίζει να ορεθεί μ' αυτούς που 

πέτυχαν. 

68. Ο δε Κύριός σου δημιουργεί ό,τι 
επιθυμεί και διαλέγει (όποιους θέλει). 

Αυτοί δεν έχουν καμιά εκλογή (στην 

υπόθεση). Δόξα στον ΑΛΛΑΧ, τον 

Ύψιστο, που πολύ υψηλά ορίσκεται από 

τους συνεταίρους που (του) αποδίδουν! 

69. Και γνωρίζει καλά ο Κύριός σου 
ό,τι ορίσκεται στα στήθη τους (κρυμμένο 

στην καρδιά), απ' εχεμύθεια κι ό,τι 

δηλώνουν φανερά. 

70. Κι αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ. Δεν 

υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο Αυτός. 

Σ' Αυτόν ανήκει η Δόξα κατά την αρχή 

και κατά το τέλος. Κι είναι δικιά Του η 

Εξουσία και σ' Αυτόν (όλα) θα 

επιστρέψουν. 

71. Να πεις: Μήπως είδατε; Αν ο 

ΑΛΛΑΧ έκανε ώστε να είναι π<Ίνω σας 

συνέχεια (το σκοτcJ.δι) της Νύχτας μέχρι 

την Ημέρα της Κρίσης, ποιος θεός - εκτ()ς 

από τον ΑΛΛΑΧ- θ υ μπορούσε να σας 

δώσει το φως; Γιατί - λοιπόν- δεν ακούτε, 

(όσα λέγω); 
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72. Να πεις: Μήπως είδατε; Αν ο 

ΑΛΛΑΧ έκανε ώστε να είναι πάνω σας 

συνέχεια η Ημέρα, μέχρι την Ημέρα της 

Κρίσης, ποιος θεός - εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ- θα μπορούσε να σας δώσει 

Νύχτα που στη διάρκειά της να 

ξεκουράζεστε; Γιατί - λοιπόν - δεν ολέπετε, 

(τι συμοαίνει); 

73. Είναι από Φιλανθρωπία Του που 
έχει κάνει για σας την Ημέρα και τη 

Νύχτα, ώστε να μπορείτε να ξεκουράζεστε 

σ' αυτήν, και να επιδιώκετε την Χάρη 

Του (την Ημέρα), κι έτσι να Τον 

ευγνωμονεί τε. 

7 4. Και την Ημέρα που θα σας φωνάξει 
και θα πει: "Πού είναι οι συνέταιροί Μου 

που είχατε αποδώσει σε Μένα (ότι είναι 

τέτοιοι);" 

75. Και θα σύρουμε ένα μάρτυρα από 
κάθε λαό και θα πούμε: "Φέρτε τις 

αποδείξεις σας". Και τότε θα μάθουν ότι 

η Αλήθεια ανήκει στον ΑΛΛΑΧ (μόνο) 

και τα {ψέματα) που έφτιαχναν με το 

μυαλό τους θα τους άφηναν στην πλάνη. 

76. Ο Καρούν ήταν (χωρίς αμφιοολία) 
από τη γενιά του Μωυσή, αλλά 

συμπεριφερόταν άδικα κι αυθαδέστατα 

απέναντί τους ώστε τα κλειδιά των 

θησαυρών που του είχαμε χαρίσει, να 

αποτελούν - σχεδόν - aσήκωτο φορτίο 

σε ολόκληρο σώμα -από δυνατούς άνδρες. 

Και να, τι του είπε ο λαός του : "Μη 
χαίρεσαι! Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 

αυτούς που χαίρονται (από τα πλούτη). 

·~~Q~~it:J~<~~_; 
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77. Να επιδιώκεις με (το πλούτο) που 
σου έδωσε, ο ΑΛΛΑΧ την εύνοιά Του 

στη Μέλλουσα Ζωή, και μη ξεχνάς το 

μερίδιό σου απ' τον κόσμο αυτό, (τον 

προορισμό σου), και κάνε το καλό, όπως 

ο ΑΛΛΑΧ σου έχει κάνει καλό, και μην 

επιδιώκεις (ευκαιρίες για) την καταστροφή 

στη γη, γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 

αυτούς που καταστρέφουν". 

78. Είπε (ο Καρούν): "Αυτά (τα 

πλούτη) μου έχουν δοθεί επειδή έχω μια 

ορισμένη γνώση". Μήπως δεν ήξερε ότι ο 

ΑΛΛΑΧ είχε εξολοθρεύσει - πριν απ' 

αυτόν- (ολόκληρες) γενιές, που ήταν πολύ 

πιο ανώτερες απ' αυτόν σε δύναμη, κι 

είχαν πολύ περισσότερα (πλούτη) απ' αυτά 

που μάζεψε; Αλλά οι ένοχοι δεν 

ρωτιούνται (αμέσως, για να 

λογοδοτήσουν). 

79. Κι έτσι 6γήκε έξω μπροστά στο 
λαό του με (την έπαρση της κοσμικής 
του) ακτινο6ολίας. Και είπαν εκείνοι που 

ο σκοπός τους είναι η Ζωή αυτού του 

Κόσμου: "Μακάρι να είχαμε σαν κι αυτά 

που έχουν δοθεί στον Καρούν! Γιατί - στ' 

αλήθεια - έχει σπουδαία τύχη!". 

80. Και είπαν εκείνοι που τους είχε 
δοθεί η (σωστή) γνώση: "Αλίμονό σας! Η 

αμοιοή του ΑΛΛΑΧ είναι καλύτερη γι' 

αυτόν που έχει πιστέψει και έκανε το 

καλό. Κι αυτό δεν θα το επιτύχουν παρά 

μόνο όσοι σταθερά υπομένουν (στο καλό)". 

81. Και κάναμε τη γη να καταπιεί 
(τον Καρούν) αυτόν και το σπίτι του, 
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και δεν είχε (και την πιο μικρή) συντροφιά 

για να τον οοηθήσει κατά του ΑΛΛΑΧ 

κι ούτε μπορούσε και να νικήσει (να 

επιζήσει). 

82. Κι εκείνοι που επιθυμούσαν τη 

θέση του την προηγούμενη μέρα, άρχισαν 

την επόμενη να λένε: Πραγματικά ο 

ΑΛΛΑΧ είναι που αυξάνει ή περιορίζει 

τα αγαθά σ' όποιον θέλει από τους 

δούλους Του! Κι αν ο ΑΛΛΑΧ δεν μας 

χαριζόταν, θα έκανε τη γη να μας 

καταπιεί. Πράγματι, αυτοί που 

απορρίπτουν τη Χάρη (του) ποτέ δεν 

προκόπτουν". 

83. Εκείνη την Κατοικία της 

Μέλλουσας Ζωής κάνομε για όσους δεν 

θέλουν (δεν έχουν για σκοπό τους) την 

υπεροψία στη γη (να υψώσουν τον εαυτό 

τους πάνω από τους άλλους) κι ούτε 

(θέλουν) την καταστροφή (τη φθορά). Και 

το τέλος είναι (καλό) για τους ενάρετους. 

84. Κι αν κανένας κάνει αγαθοεργίες, 
η αμοιοή γι' αυτόν θα είναι καλύτερη 

από την προσφορά του. Αλλ' αν κανένας 

κάνει το κακό - τότε - δεν θα 

aνταμειφθούν όσοι έκαναν κακές πράξεις, 

παρά μόνο (θα τιμωρηθούν ανάλογα) με 

όσα πρόσφεραν. 

85. Εκείνος- οέοαια- που σου ανέθεσε 

την ευθύνη του Κορανίου, θα σε 

επαναφέρει σε χρόνο Επιστροφής. Να πεις: 

"Ο Κύριός μου γνωρίζει καλύτερα ποιος 

είναι εκείνος που έρχεται με καθοδήγηση, 

και ποιος είναι σε ολοφάνερη πλάνη". 

~)~~-;μ~~ i_;b~Jic;;:~; 
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86. Και δεν προσδοκούσες ποτέ ότι 
το Βιολίο (το Κοράνιο) θα σου στελνόταν, 

εκτός σαν ευσπλαχνία (μια Χάρη) από 

τον Κύριό σου. Γι' αυτό μην υποστηρίζεις 

- με κανένα τρόπο - τους άπιστους. 

87. Και να μην επιτρέψεις να σου 

εναντιώνονται στίς Εντολές του ΑΛΛΑΧ, 

μετά που σου έχουν αποκαλυφθεί και να 

προσκαλείς (τον κόσμο) προς το (δρόμο) 

του Κυρίου σου και μη συναναστρέφεσαι 

με όσους συνδέουν θεούς με τον ΑΛΛΑΧ. 

88. Και μην επικαλείσαι - με τον 

ΑΛΛΑΧ - άλλο θεό. Δεν υπάρχει άλλος 

θεός παρά μόνον Αυτός. Κάθε τι (που 

υπάρχει) θα εξαφανιστεί εκτός από το 

Πρόσωπό Του. Σ' Αυτόν ανήκει η Εξουσία, 

και σ' Αυτόν (όλοι σας) θα επιστρέψετε. 

(29) Σούρα ελ-Ανκεμπούτ 
(Η ΑΦχνη) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ, 

του Παvτελεήμοvα,και Πολυεύαπλαχvοv 

1. Α. Λ. Μ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)* 

2. Μήπως νομίζουν οι άνθρωποι ότι 
θα μείνουν ήσυχοι όταν λένε: "Πιστεύουμε", 

κι ότι δεν θα δοκιμαστούν (γι' αυτό); 

3. Έχουμε κιόλας δοκιμάσει εκείνους 
(που έζησαν) πριν απ' αυτούς. Κι ο 

ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - μαθαίνει 

εκείνους που έχουν αποκτήσει την 

αλήθεια, και γνωρίζει τους ψεύτες. 

* ολ. Σημ. 1 
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4. Ή μήπως νομίζουν εκείνοι που 

κάνουν το κακό ότι θα μας ξεπεράσουν 

(θα φύγουν από την τιμωρία). Πόσο 

άσχημα δικctζουν! 

5. Για εκείνους που παρακαλούν (κι 

ελπίζουν) στη συνάντηση με τον ΑΛΛΑΧ 

(στη Μέλλουσα Ζωή) - ( άφησέ τους να 
μάθουν) ότι το (ορισμένο) Τέρμα από τον 

ΑΛΛΑΧ - οέοαια - καταφθάνει. Και είναι 

Εκείνος που ακούει και ολέπει (τα πάντα). 

6. Κι αν κανένας αγωνίζεται (με 

θάρρος και δύναμη) προσπαθεί μόνο για 

τον εαυτόν του. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν 
. ' . 
εχει την αναγκη του κοσμου. 

7. Κι απ' εκείνους που πιστεύουν κι 

αγαθοεργούν, θα εξαλείψουμε κάθε κακό 

σ' αυτούς, και θα τους aνταμείψουμε 

σύμφωνα με το πιο καλύτερο από τα 

έργα τους. 

8. Και συση1σαμε στον ciνθρωπο την 
καλοσύνη στους γονείς του. Αν όμως 

προσπαθούν, (αγωνίζονται) (οποιοσδήποτε 

απ' αυτούς) να σ' (αναγκάσει) να Με 

κάνεις συνέταιρο (στη λατρεία), με κάτι 

που δεν έχεις γι' αυτό καμιά γνώση, (τότε) 

μην τους υπακούσεις. (Όλοι) σ' Εμένα 

επιστρέφετε, και (τότε) θα σας 

ειδοποιήσουμε για ο, τι κ(ηα τε 

πραγματικc1. 

9. Κι εκείνοι που εχουν πιστέψει κι 

έκαναν το καλό, θα τους επιτρέψουμε να 
' ' 

μπουν στη συντροφια των εναρπων. 

10. Υπάρχουν όμως - ανάμεσα στους 
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ανθρώπους - κι εκείνοι που θα πουν: 

"Πιστεύουμε στον ΑΛΛΑΧ". Αν ομως 

πικραθούν (εξ αιτίας της πίστης τους) 

στον ΑΛΛΑΧ χρησιμοποιούν τη 

δοκιμασία των ανθρώπων σαν να ήταν η 

Οργή (τιμωρία) του ΑΛΛΑΧ! Κι αν σου 

έλθει οοήθεια (νίκη) από τον Κύριό σου 

οέοαιο είναι ότι θα λένε: "Ήμασταν 

(πάντοτε) μαζί σας!" Μήπως δεν είναι ο 

ΑΛΛΑΧ Εκείνος που γνωρίζει πιο καλά 

ό,τι ορίσκεται (στις καρδιές) στα στήθη 

όλου του Κόσμου; 

11. Κι οπωσδήποτε ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει εκείνους που πιστεύουν κι 

οπωσδήποτε γνωρίζει τους Υποκριτές. 

12. Και λέγουν οι άπιστοι στους 

πιστούς: "Ακολουθείστε το δρόμο μας για 

να επωμισθούμε (τις συνέπειες) από τα 

λάθη σας (τις αμαρτίες σας)". Κι όμως 

δεν θα επωμισθούν τίποτε από τα (δικά) 

τους λάθη. Στην πραγματικότητα είναι 

ψεύτες! 

13. Θu σηκώσουν τα δικά τους οάρη, 
κι (άλλα) οάρη με τα οάρη τους, την 

Ημέρα δε της Κρίσης θα ερωτηθούν (θα 

δώσουν λόγο) για ό,τι {ψέμα) έφτιαχνε 

το μυαλό τους. 

14. Και στείλαμε - (κατ' αρχήν) τον 

Νώε στο λαό του χι έμεινε ανάμεσά τους 

χίλια χρόνω μείον πενήντα χρόνια. Και 

τους πήρε (τους έπνιξε) ο Κατακλυσμός 

ενώ (επέμεναν) στην αδικία. 

15. Αλλά σώσαμε αυτόν και τους 

συντρόφους του πλοίου (της Κιοωτού) 
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και την κάναμε ενα Σημείο για όλους 

τους Λαούς! 

16. Και (θυμίοου επίσης) τον Αοραάμ, 
όταν (μίλησε) στο λαό του, είπε: "Να 

υπηρετείτε τον ΑΛΛΑΧ και να 

εκπληρώσετε το καθήκον σας ο' Αυτόν. 

Αυτό είναι το καλύτερο για σας, αν 

(οέοαια θέλετε) να το καταλάοετε! 

17. Εσείς όμως λατρεύετε είδωλα -
αντί τον ΑΛΛΑΧ, και πλάθετε ψεύτικες 

(καταστάσεις). Αυτά που λατρεύετε - αντί 

τον ΑΛΛΑΧ- δεν έχουν τη δύναμη να 

σας συντηρήσουν (να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες σας). Γι' αυτό αναζητείστε - τη 

συντήρηση - προς τη μεριά του ΑΛΛΑΧ, 
να Τον υπηρετείτε και να Του είστε 

ευγνώμονες! Σ' Αυτόν θα επιστρέψετε. 

18. "Κι αν διαψεύσετε (τα μηνύματα 
των αποστόλων Του) κι άλλα έθνη πριν 

από σας είχαν αρνηθεί. Γιατί ο απόστολος 

δεν έχει r1λλο έργο παρci να κηρύττει 

δημόσια (και με σαφήνεια)". 

19. Μήπως δεν ολέπουν πώς ο 

ΑΛΛΑΧ αρχίζει τη δημιουργία κι έπειτα 

(πώς) επαναλαμοάνει (το έργο Του) τούτο; 

Αυτό - οέοαια - είναι εύκολο για τον 

ΑΛΛ ΑΧ. 

20. Να πεις: "Ταξιδέψτε στη γη και 
παρατηρrισετε πώς άρχισε τη δημιουργία. 

Επειτα ο ΑΛΛΑΧ θα ανεγείρει, το 

τελευταίο δημιούργημα. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

οέουια έχι:ι δύναμη πάνω από κάθε τι. 

21. "Τιμωρεί εκείνον που θέλει, κι ελεεί 

;:_.. ..... , .... ~ •" "> -">"""'"'c. ............... ~ ......... 
~~Ιoll.lJΙ~.JJI_;.:,~\1~ 
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εκείνον που θέλει και προς τη μεριά Του 

θα επιστρέψετε. 

22. "Και δεν είστε εσείς εκείνοι που 

θα μπορέσετε να ματαιώσετε (το σχέδιό 

Του) ούτε στη γη κι ούτε στον ουρανό, 

κι ούτε έχετε κανένα προστάτη κι ούτε 

οοηθό - εκτός από τον ΑΛΛΑΧ -". 

23. Κι εκείνοι που αρνούνται τις 

Εντολές του ΑΛΛΑΧ , και τη Συνάντηση 
μαζί Του, είναι αυτοί που θα aπελπιστούν 

από την ευσπλαχνία Μου. Κι είναι αυτοί 

που θα έχουν οδυνηρά οάσανα. 

24. Και ποια θα μπορούσε να είναι η 
απάντηση του λαού (στην προειδοποίηση 

του Αοραάμ) εκτός από το να πουν: 

"Σκοτώστε τον, ή κάψτε τον". Κι ο 

ΑΛΛΑΧ τον έσωσε από τη Φωτιcχ. Βέοαια 

σ' αυτό υπάρχουν Σημεία για λαό που 

πιστευει. 

25. Και είπε: 'Έχετε πάρει για λατρεία) 
είδωλα αντί τον ΑΛΛΑΧ, για να έχετε 

την αμοιοαία αγάπη και το σεοασμό 

μεταξύ σας σ' αυτή τη ζωή. Έπειτα κατά 

την Ημέρα (όμως) της Κρίσης θ' 

aποκηρύξετε ο ένας τον άλλον και θα 

αλληλοκαταριέστε .. Η δε κατοικία σας 
θα είναι η Φωτιά και δεν θα έχετε κανέναν 

για οοήθεια". 

26. Ο Λωτ όμως τον ειχε πιστέψει, 

και είπε: "Θα μεταναστέψω στον Κύριό 

μου. Γιατί είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πc'χνσοφος". 

27. Και χαρίσαμε (στον Αοραάμ) τον 
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Ισαάκ και τον Ιακώο και κάναμε (δώρο) 

στους aπογόνους του (το χάρισμα) τη 

Προφητείας, και τη Βίολο, δώσαμε και 

στον ίδιο την αμοιοή του στον κόσμο 

αυτό. Κι οπωσδήποτε στη Μέλλουσα Ζωή 

θα είναι (με τη συντροφιά) των Δικαίων. 

28. Και (θυμίσου) τον Λωτ, όταν είπε 
στο λαό του: "Εσείς έχετε παραδοθεί στην 

aσέλγεια, έτσι που κανένας σ' όλο τον 

κόσμο δεν έχει διαπράξει (το ίδιο 

αμάρτημα) πριν από σας. 

29. ''Στ' αλήθεια - συνέρχεστε με 

άνδρες, κι εμποδίζετε (αδιάντροπα) το 

δρόμο; Και παρανομείτε πρόστυχα (ακόμα) 

και στους ομίλους (στις συνεδριάσεις) σας"; 

Και ποια μπορούσε να είναι η απάντηση 

του λαού του, εκτός από το να πουν: 

"Φέρε μας την τιμωρία του ΑΛΛΑΧ αν 

είσαι απ' αυτούς που λένε την αλήθεια". 

30. Είπε: "Κύριέ μου! Βοήθησέ με 

ενάντια στον διεφθαρμένο λαό!". 

31. Κι όταν οι απεσταλμένοι μας ήρθαν 
στον Αοραάμ με τις ευχάριστες ειδήσεις, 

είπαν: "Θα εξολοθρέψουμε - οπωσδήποτε 
- τους κατοίκους αυτού του χωριού, γιυτί 
οι κάτοικοί του ήσαν (παραδομένοι) στην 

αδικία (στην αμαρτία)". 

32. Είπε: 'Άλλά εκεί ορίσκεται ο Λωτ". 
Είπαν: "Εμείς γνωρίζουμε καλά για 

οποιονδήποτε είναι εκεί. Θα σ<Ωσουμε 

-οέοαια- εκείνον και την οικογένειcΊ του 
- εκτός τη γυναίκα του -, γιατί ήταν από 
αυτούς που οραδυπορούν μαζί μ' αυτούς 

που καταδικάστηκαν για καταστροφή". 

Φ6~)~il 
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33. Κι όταν οι απεσταλμένοι Μας 

έφτασαν ενοχλούμενοι στον Λωτ, 

λυπήθηκε για λογαριασμό τους γιατί ο 

οραχίονάς του στένεψε γι' αυτούς (ήταν 

aνήμπορος να τους υπερασπίσει), κι 

εκείνοι του είπαν: "Μη φοοάσαι, και μη 

λυπάσαι. Είμαστε (εδώ) για να σώσουμε 

εσένα και τους οπαδούς σου - εκτός τη 

γυναίκα σου - γιατί είναι μ' αυτούς που 

καταδικάστηκαν να καταστραφούν. 

34. "Θα στείλουμε κάτω (στη γη) πάνω 
στους κατοίκους αυτού του χωριού μια 

Τιμωρία από τον ουρανό, για ό,τι 

προστυχιές έκαναν". 

35. Κι έχουμε αφήσει (τα ερείπια) απ' 
αυτήν (την τιμωρία), σαν ένα ολοφάνερο 

Σημείο για οιονδήποτε λαό που 

λογικεύεται. 

36. Και (στο λαό) της Μέντγιεν 

(στείλαμε) τον αδελφό τους τον Σσου' 

ά"ίμπ, και τους είπε: "Ω! Λαέ μου! 

Λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, και παρακαλείτε 

για τηνΈσχατη Ημέρα, και μη διαφθείρετε 

τη γη». 

37. Νλά τον αρνήθηκαν. Και (τότε) 
τους πήρε (σκεπάζοντάς τους) η δυνατή 

ανατίναξη (της γης) και έγιναν, στα σπίτια 

τους την άλλη μέρα, πτώματα ξαπλωμένα. 

38. (Θυμίσου ακόμα το λαό)του Αντ 
και του Θεμούντ. Καθαρά φαίνεται σ' 

εσάς (η τύχη τους) από (τα ερείπια) των 

σπιτιών τους. Γοητευτικές έκανε γι' αυτούς 

ο Σατανάς τις πράξεις τους, 
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αναχαιτίζοντάς τους από το Δρόμο (της 

Αλήθειας), αν και ήσαν προικισμένοι με 

Εξυπνάδα και Επιδεξιότητα. 

39. (Θυμίοου ακόμη) τον Καρούν, τον 
Φαραώ και τον Χαμάν. Εκεί ήρθε ο' 

αυτούς ο Μωυσής με τα φανερά Σημεία, 

αλλά συμπεριφέρονταν με προπέτεια πάνω 

στη γη, και δεν μπόρεσαν να 

προστατέψουν τον εαυτό τους από Μας. 

40. Τον καθένα τους aρπάξαμε 

(σύμφωνα) με το παράπτωμά του. Απ' 

αυτούς - πάνω σε μερικούς στείλαμε ένα 
ορμητικό ανεμοοτρόοιλο (με οροχή και 

πέτρες), άλλους τους άρπαξε η (δυνατή) 

κραυγή κι ο' άλλους κάναμε τη γη να 

τους καταοροχθίοει, κι άλλους πνίξαμε 

(στο νερό). Και δεν ήταν ο ΑΛΛ ΑΧ που 

ήθελε να τους (ολάψει) να τους αδικήσει 

αλλά αυτοί οι ίδιοι ήσαν (που 

τυραννιόνταν) αδικώντας τον εαυτό τους. 

41. Η παραοολή εκείνων που πήραν 
άλλους προστάτες - εκτός από το ΑΛΛΑΧ 
- μοιάζει σαν την Αράχνη, που πήρε 

(έκτισε για τον εαυτό της) ένα σπίτι. Αλλά 

το πιο εύθραυστο - οέοαια - από τα σπίτια 
είναι της Αράχνης το σπίτι. Αν (μόνο 

μπορούσαν να το καταλάοουν) αν το 

ήξεραν. 

42. Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια - γνωρίζει 

από κάθε πράγμα, εκείνα που 

επικαλούνται (για λατρεία), εκτός του 

Ιδίου. Και είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

43. Κι αυτές είναι οι Παραοολές (τα 
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παραδείγματα) που αναπτύσσουμε στους 

ανθρώπους, αλλά δεν τις καταλαοαί νουν 

παρά μόνο όσοι έχουν τη Γνώση. 

44. Ο ΑΛΛΑΧ έπλασε - δίκαια τους 

ουρανούς και τη γη (σε κανονικές 

αναλογίες). Σ' αυτό - οέοαια - είναι 

φανερό το Σημείο για τους πιστούς. 

45. Ν' απαγγέλλεις από το Βιολίο (το 
Κοράνιο) εκείνο που σου έχει σταλεί με 

έμπνευση, και να τηρείς τη τακτικη 

προσευχή. Η προσευχή συγκρατεί από τις 

αισχρές και άδικες πράξεις. Η ανάμνηση 

του ΑΛΛΑΧ είναι- χωρίς αμφιοολία-το 

μεγαλύτερο (χρέος στη ζωή). Κι ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει εκείνο που φτιάχνετε (που 

μηχανεύεστε). 

46. Και μη φιλονικείτε με τους οπαδούς 
της Βίολου, εκτός αν πρόκειται για απλή 

συζήτηση. Κι εκτός μ' εκείνους που 

αδικούν (κι είναι παραστρατημένοι) 

ανάμεσά τους. Και να πείτε: "Πιστεύουμε 

στην Αποκάλυψη που έχει σταλεί σ' εμάς 

και σ' αυηi που έχει σταλεί σ' εσας. Ο 

Θεός μας και ο Θεός σας είναι "Ενας. Κι 

εμείς σ' Αυτόν έχουμε υποταχθεί (στη 

θέλησή Του - στο Ισλάμ)". 

47. Και μ' αυτό τον τρόπο (αποστολής 
Βίολων στους Αποστόλους), έχουμε στείλει 

το Βιολίο και σε σένα, (Μουχάμμεντ!), 

ώστε να πιστεύουν σ' αυτό, εκείνοι που 

τους είχαμε δώσει τη Βίολο, καθώς επίσης 

και όσοι απ' αυτούς (τους Άραοες 

Ειδωλολάτρες) το πιστεύουν. Μόνο οι 

άπιστοι είναι εκείνοι που απορρίπτουν 

τα Σημεία Μας. 
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48. Και δεν ήταν (δυνατό) ο' εσένα 

να διαοάζεις γραφές πριν τούτο (σου 

φτάσει), κι ούτε είναι (δυνατό) να τις 

γράφεις με το δεξί σου χέρι. Γιατί- οέοαια 

- στην περίπτωση αυτή θα είχαν 

αμφιοολίες εκείνοι που φλυαρούν 

ματαιόδοξα. 

49. Κι όμως αυτό (το Κοράνιο) 

αποτελεί Εδάφια που (από μόνα τους) 

φανερώνονται στις καρδιές εκείνων που 

τους έχει δοθεί η γνώση. Και μόνο οι 

άδικοι τα απορρίπτουν. 

50. Και λένε (ακόμα): "Γιατί δεν 

στέλνονται στον (Μουχάμμεντ) Σημεία 

από τον Κύριό του; (για να υποστηρίζουν 

την αποστολή του;)" Να πεις: 'Ή δύναμη 

των Σημείων είναι μόνο με τον ΑΛΛΑΧ. 

Κι ενώ εγώ είμαι ένας φανερός (σε όλους) 

Προειδοποι η τής". 

51. Μήπως δεν είναι αρκετό γι' αυτούς 
ότι έχουμε στείλει κάτω ο' εσένα (το 

Κοράνιο) Βιολίο, για να το απαγγέλλεις 

(νουθετώντας) τους; Σ' αυτό οέοαια 

υπάρχει οίκτος και Υπενθύμιση για τον 
' ' 

κοσμο που πιοτευει. 

52. Να πεις: "Αρκεί ο ΑΛΛΑΧ για 
Μάρτυρας ανάμεσα ο' μένα και ο' εσάς. 

Γνωρίζει ό,τι είναι στους ουρανούς και 

στη γη. Και αυτοί που πιστεύουν στις 

ματαιότητες κι αρνούνται τον ΑΛΛΑΧ, 

είναι οι χαμένοι". 

53. Και σου ζητούν να επισπεύσεις 

(τις απειλές σου για) την τιμωρία (τους). 

,_, {. / -:=.~ > > ,.. ..-.,--~_,. / / .,.._}. .. _, 
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Αν δεν ήταν όμως το τέρμα ορισμένο, θα 

ερχότανε η Τιμωρία σ' αυτούς. Είναι 

οέοαιο ότι θα τους κατελάμοανε ξαφνικά, 

ενώ εκείνοι ούτε θα το αισθάνονταν! 

54. Και σου ζητούν να επισπεύσεις 

τις προειδοποιήσεις σου για την Τιμωρία 

(τους). Κι όμως- στην πραγματικότητα -
η Κόλαση θα αγκαλιάσει τους aρνητές 

της Πίστης! 

55. Και την Ημέρα (της Κρίσης) η 
Τιμωρία θα τους καλύψει από πάνω τους 

και κάτω από τα πόδια τους, και (μια 

φωνή) τότε θα πει: "Δοκιμάστε (τους 

καρπούς) των έργων σας!". 

56. Ω! Πιστοί Μου δούλοι, που 

πιστέψατε! Η γη Μου είναι ευρύχωρη. Γι' 

αυτό Εμένα μόνο να λατρεύετε! 

57. Κάθε ψυχή θα δοκιμάσει το 

θάνατο. Έπειτα ο' Εμάς όλοι θα 

επιστρέψετε. 

58. Κι εκείνοι που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν, σ' αυτούς θα δώσουμε 

δωμάτια από τον Πα!?άδεισο - έξοχα 
μέγαρα - που κάτω τους θα τρέχουν τα 

ποτάμια, για να κατοικήσουν εκεί για 

πάντα. Πόσο υπέροχη είναι η αμοιοή γι' 

αυτούς που εργάστηκαν (το καλό)! 

59. Και που υπόμεναν καρτερικά (τις 
δοκιμασίες) και που εμπιστεύονται τον 

Κύριό τους. 

60. Και πόσο αμέτρητα είναι (τα 

πλάσματα) τα ζωντανά που δεν κουοαλούν 

............ ,.,_,. .,._..-.,,.... 
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τίποτε στη συντήρησή τους; Ο ΑΛΛΑΧ 

είναι που τρέφει αυτά και εσάς και είναι 

Αυτός που ακούει (και όλα τα) γνωρίζει. 

61. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος έπλασε 
τους ουρανούς και τη γη κι υποτάσσει 

τον ήλιο και τη σελήνη (στον Νόμο Του), 

θα πουν οέοαια: "Ο ΑΛΛΑΧ". Πώς τότε 

έχουν παραπλανηθεί μακριά (από την 

αλήθεια); 

62. Ο ΑΛΛΑΧ επεκτείνει (απλόχερα) 
την συντήρηση (που Εκείνος χορηγεί) σ' 

οιονδήποτε θέλει από τους δούλους Του 

και (όμοια πάλι), περιορίζει (την παροχή) 

σ' όποιο θέλει. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ για κάθε 

πράγμα έχει απόλυτη γνώση. 

63. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος είναι 
που στέλνει από τον ουρανό το νερό (της 

οροχής), και ζωογονεί μ' αυτό τη γη, 

αφού πια έχει νεκρωθεί, θα πουν -
οπωσδήποτε -: "Ο ΑΛΛΑΧ". Να (τους) 
πεις:" Η Δόξα (ας είναι για) τον ΑΛΛΑΧ"! 

Κι όμως οι πιο πολλοί από αυτούς δεν 

λογικεύονται. 

64. Και τι είναι η ζωή αυτού του 

κόσμου παρά διασκέδαση και παιχνίδι; 

Κι όμως το Σπίτι της Μέλλουσας Ζωής 

αυτός είναι η πραγματική (και οέοαια) 

ζωή, αν μπορούσαν μόνο να το γνωρίζουν. 

65. Κι αν τώρα επιοιοαστούν στο 

καράοι (γιυ ταξίδι στη θάλασσα) 

επικαλούνται τον ΑΛΛΑΧ αφοσιωμένοι 

ειλικρινά (κι αποκλειστικά) σ' Αυτόν. Όταν 

όμως τους σώσει ( αποοιοάζοντάς τους) 
στη στεριά, να τους, που δίνουν μερίδιο 
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(της λατρείας τους) σε άλλες θεότητες! 

66. Αρνούνται (αχάριστα) ό,τι (αγαθά) 
τους είχαμε δώσει, κι απολαμοάνοντας 

(τα εγκόσμια)! Αλλά σύντομα θα 

γνωρίζουν (την συνέπεια των έργων τους). 

67. Ή μήπως δεν ολέπουν ότι έχουμε 
κάνει μια ιερή ασφάλεια, (γύρω από το 

τέμενος), ενώ οι άνθρωποι τριγύρω τους, 

aρπάζονταν; Κι έπειτα, μήπως θα 

πιστέψουν σ' ότι είναι ματαιόδοξο, και 

θ' αρνηθούν τη Χάρη (το Ισλάμ) του 

ΑΛΛ ΑΧ; 

68. Και ποιος αδικεί περισσότερο από 
εκείνον που επινοεί ένα ψέμα κατά του 

ΑΛΛΑΧ ή που αρνείται την Αλήθεια, 

όταν του φτάνει; Μήπως δεν υπάρχει 

χώρος στην Κόλαση γι' αυτούς που 

αρνήθηκαν την Πίστη; 

69. Εκείνοι όμως που μόχθησαν για 
(την λατρεία) Μας (το Ισλάμ) θα τους 

καθοδηγήσουμε - σίγουρα - στο δρόμο 

Μας. Βέοαια, ο ΑΛΛΑΧ ορίσκεται μαζί 

με όσους κάνουν το καλό. 

(30) Σούρα ελ-Ρουμ 
(Οι Ρωμιοί) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Μ. (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)*. 

2. Νικήθηκαν οι Ρωμιοί. 

*6λ. Σημ. Ι 

~~~~----~ 
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3. Σε μια γη πολύ κοντινή. Αλλά αυτοί 
και μετά την ήττα τους (αυτή) σύντομα 

θα ξανανικήσουν, -

4. Σε λίγα χρόνια όμως. Με τον 

ΑΛΛΑΧ ορίσκεται η απόφαση και για 

(ό,τι έγινε) στο παρελθόν και για (ό,τι 

θα γίνει) στο μέλλον. Θα είναι η Ημέρα 

που οι Πιστοί θα χαίρονται, -

5. με τη οοήθεια του ΑΛΛΑΧ. Βοηθά 
εκείνον που θέλει. Γιατί εκείνος είναι ο 

Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος. 

6. (Είναι) η υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ. 
Ποτέ ο ΑΛΛΑΧ δεν εκτρέπεται από την 

υπόσχεσή Του. Κι όμως οι πιο πολλοί 

άνθρωποι δεν το καταλαοαίνουν. 

7. Γνωρίζουν αυτό που φαίνεται (μόνο) 
στη ζωή αυτού του κόσμου, και είναι 

aπρόσεκτοι για το Τέλος (όλων των 

υποθέσεων γενικά). 

8. Μήπως δεν σκέπτονται οαθιά στον 
εαυτό τους, ότι έχει πλάσει ο ΑΛΛΑΧ 

τους ουρανούς και τη γη και όσα είναι 

ανάμεσά τους, μόνο με το Δίκαιο και για 

μια προκαθορισμένη διάρκεια; Κι όμως -
πολλοί από τους ανθρώπους αρνούνται 

τη συνάντηση με τον Κύριό τους (κατά 

την Ανάσταση)! 

9. Μήπως δεν διέτρεξαν τη γη να δουν 
πώς ήταν το Τέλος εκείνων (που έζησαν) 

πριν απ' αυτούς; Ήταν ανώτεροι αυτούς 

σε δύναμη. Καλλιέργησαν τη γη, ο δε 

αριθμός των κατοίκων ήταν μεγαλύτερος 

απ' αυτόν που είναι. Και τους ήρθαν οι 

~όD-S\~~.:~~:&ι~ . .q~ι;.;_; 
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απόστολοί τους με τα Ολοφάνερα Σημεία, 

(που τα αρνήθηκαν). Και δεν ήταν ο 

ΑΛΛΑΧ που τους αδίκησε, αλλά οι ίδιοι 

αυτοί αδίκησαν τις ψυχές τους. 

10. Έπειτα το τέλος εκείνων που 

κατέστρεφαν ήταν κακό. Γιατί αρνήθηκαν 

τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ και τις 

ειρωνεύτηκα ν. 

11. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που αρχίζει (την 
πορεία) της δημιουργίας, έπειτα την 

επαναλαμοάνει, κι έπειτα ο' Αυτόν όλοι 

θα επιστρέψετε. 

12. Και την Ημέρα που η Ώρα θα 
φτάσει, οι ένοχοι θα μείνουν άφωνοι, σε 

απόγνωση. 

13. Και δεν θα έχουν μεσολαοητές 

ανάμεσα στους "Συνεταίρους" τους, ενώ 

και οι ίδιοι θα αρνηθούν τους 

"συνεταίρους" τους. 

14. Και την Ημέρα που η Ώρα θα 
φτάσει, - σ' αυτή τη Μέρα (οι άνθρωποι) 

θα χωριστούν. 

15. Τότε εκείνοι που είχαν πιστέψει 
κι έκαναν το καλό, θα ευτυχήσουν σε 

ένα Λιοάδι Ηδονής. 

16. Ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν (την 
Πίστη) και διάψευσαν τα Σημεία Μας, 

και τη συνι:Ίντηση στη Μέλλουσα Ζωή , 
αυτούς θα τους φέρουν στα Βασανιστήρια. 

17. Ανώτερος είναι ο ΑΛΛΑΧ, υμνείτε 
Τον όταν φτάσετε στο δειλινό και όταν 

L;b,;;Ί ;;~η;:J~JΙ;;~ ~~r~ 
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ξυπνάτε το πρωί. 

18. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα στους 

ουρανούς και στη γη, και στο δειλινό κι 

όταν είναι μεσημέρι. 

19. (Είναι Εκείνος που) ογάζει τα 

ζωντανά από τα νεκρά, και ογάζει τα 

νεκρά από τα ζωντανά. Και ζωογονεί τη 

γη μετά το θάνατό της. Έτσι κι εσείς θα 

ογείτε (από το θάνατο). 

20. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του 
είναι το ότι σας έχει πλάσει από χώμα, 

κι έπειτα να, που γίνατε άνθρωποι και 

πορεύετε (σ' όλα τα μέρη προς το ζει ν). 

21. Κι από τα Σημάδια Του, είναι και 
το ότι έχει πλάσει από τον ίδιο τον εαυτό 

σας συζύγους για να συγκατοικεί τε 

(ήσυχα) μαζί τους, κι έκανε ανάμεσά σας 

(να φωλιάσει) η αγάπη, και η στοργή. 

Βέοαια σ' αυτά υπάρχουν Σημεία 

(διδάγματα) για τον λαό εκείνο που 

σκεπτεται. 

22. Σημάδι (της Παντογνωσίας) Του, 
είναι και η δημιουργία των ουρανών και 

της γης, και οι παραλλαγές στη γλώσσα 

σας και στο χρώμα σας. Βέοαια μέσα σ' 

αυτά υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

όλο τον κόσμο. 

23. Σημάδι (της Φιλανθρωπίας) Του, 
είναι και ο ύπνος που κάνετε τη νύχτα 

και την Ημέρα καθώς κι η επιδίωξη των 

αγαθών της γενναιοδωρίας Του. Βέοαια 

σ' υυτc'ι υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) 

για το λαό εκείνο που ακούει. 

ι..t'.)\ί~ ~~~~J..:;.i\:1_; 
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24. Σημάδι (της Πρόνοιάς) Του, είναι 
και ότι δείχνει την αστραπή για φόοο κι 

ελπίδα και κατεοάζει το νερό (της 6ροχής) 

από τον ουρανό και αναζωογονεί μ' αυτό 

τη νεκρωμένη γη. Βέοαια μέσα σ' αυτά 

(τα φαινόμενα) υπάρχουν Σημεία για το 

λαό εκείνο που σκέπτεται λογικά. 

25. Σημάδι (της Παντοδυναμίας) Του, ~Jj\~~)i~~OΙ~Jz~l:~_:; 
είναι και ότι ο ουρανός και η γη με φ~;.:'jl~i~lu.".S\ίi~~;(ΚGΙ~λ~ 
Διαταγή Του στέκονται σταθερά (στο 

στερέωμα). Έπειτα όταν σας καλέσει -
με μια μόνο φωνή - από τη γη, να, τότε 
εσείς, (ευθύς αμέσως) που ογαίνετε (έξω). 

26. Σ' Αυτόν ανήκουν κciθε τι που 

είναι στους ουρανούς και στη γη. Κι όλα 

ευλαοικά υπακούουν σ' Αυτόν. 

27. Είναι Εκείνος που αρχίζει (την 

πορεία) της δημιουργίας, κι έπειτα την 

επαναλαμ6ciνει. Είναι γι' Αυτόν πολύ 

εύκολο τούτο. Σ' Αυτόν ανήκει η πιο 

υψηλή τελειότητα στους ουρανούς και στη 

γη , γιατί είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πciνσοφος. 

28. Προοάλλει παραδείγματα από τον 
εαυτόν σας: Μήπως παίρνετε σαν 

συνέταιρους (τους δούλους σας), αυτούς 

που το δεξί σας χέρι εξουσιciζει, και 

μοιράζετε στα ίσα, τα πλούτη που σας 

έχουμε χαρίσει για τη συντήρησή σας; Κι 

ύστερα τους φοοάστε όπως φο6άστε ο 

ένας τον άλλον; Έτσι εξηγούμε αναλυτικά 

τα σημεία για το λαό εκείνο που 

λογικεύεται. 
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29. Μόνον οι άδικοι ακολουθούν τα 
πάθη τους γιατί στερούνται από γνώση. 

Ποιος θα οδηγήσει εκείνον που ο ΑΛΛΑΧ 

αφήνει στην πλάνη . Γι' αυτούς δεν 

υπάρχουν οοηθοί. 

30. Στρέψε το πρόσωπό σου (εντελώς) 
σταθερά κι ειλικρινά στην Αληθινή 

Θρησκεία, (μακριά από τις ψεύτικες). 

Είναι η φύτρα του ΑΛΛΑΧ που έπλασε, 

το ανθρώπινο γένος κατ' αυτήν. Καμιά 

αλλαγή (ας μην υπάρξει) στο έργο της 

δημιουργίας του ΑΛΛΑΧ. Αυτή είναι η 

υποδειγματική Θρησκεία. Κι όμως οι πιο 

πολλοί από τους ανθρώπους δεν (το) 

καταλαοαίνουν. 

31. Κατευθυνθείτε προς Αυτόν 

μετανοιωμένοι, και φοοηθείτε Τον. Τηρείτε 

τακτικά τις προσευχές και μην είστε απ' 

αυτούς που δίνουν συνεταίρους (στον 

ΑΛΛΑΧ), 

32. Αυτούς που έχουν διαιρέσει τη 

Θρησκεία τους και έγιναν αιρετικοί, -
και που κάθε κόμμα (κάθε αίρεση) 

χαίρεται (υπερήφανα) για το δόγμα που 

πιστεύει! 

33. Κι όταν αγγίξει τους ανθρώπους 
κανένα κακό φωνάζουν τον Κύριό τους 

και κατευθύνονται προς Αυτόν 

μετανοιωμένοι. Έπειτα αν τους δώσει να 

δοκιμάσουν Έλεος (από τα αγαθά Του), 

μια ομάδα απ' αυτούς (ξεπληρώνει το 

χρέος της) δίνοντας άλλους θεούς 

συνεταίρους στο Κύριό τους, 

34. για να δείξουν την αχαριστία τους, 

"'""" ~,.:; ...... //'-tJ. ,-:;: .. --;---- ... 
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για (την εύνοια) που τους προσφέραμε. 

Απολαύστε λοιπόν τώρα, (τη ζωή σας!). 

Αλλά σύντομα θα μάθετε τη συνέπεια. 

35. Ή μήπως τους έχουμε στείλει καμιά 
απόδειξη που να υποστηρίζει το 

συνεταιρισμό που κάνουν; 

36. Κι όταν δίνουμε στους ανθρώπους 
να δοκιμάσουν την Εύνοια (αγαθά) (Μας) 

χαίρονται μ' αυτά. Αν όμως τους πέσει 

κανένα κακό - που τα ίδια τους τα χέρια 
το παρουσίασαν -, να τους, που 

είναι απελπισμένοι! 

37. Μήπως δεν ολέπουν ότι ο ΑΛΛΑΧ 
δίνει απλόχερα τη διατροφή σ' όποιον 

θέλει, κι άλλοτε, την περιορίζει; Βέοαια 

σ' αυτό υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) 

για το λαό εκείνον που πιστεύει. 

38. Γι' αυτό δώσε στο συγγενή σου το 
δίκιο του (ό,τι του οφείλεται) και στον 

δυστυχισμένο και στον οδοιπόρο. Αυτό 

είναι το πιο καλό για όσους επιδιώκουν 

την ικανοποίηση του ΑΛΛΑΧ και αυτοί 

είναι οι πετυχημένοι. 

39. Κι ό,τι έχετε δώσει (τοκίσει) με 

σκοπό να αυξηθεί η περιουσία σας σε 

οάρος των άλλων ανθρώπων, δεν 

πρόκειται ν' αυξηθεί στον ΑΛΛΑΧ! Ενώ 

αυτά που δίνετε για ελεημοσύνη, 

επιδιώκοντας την ευμένεια του ΑΛΛΑΧ 

(θα αυξηθούν). Κι αυτοί είναι που θα 

τους πολλαπλασιαστεί η αμοιοή. 

40. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που σας έπλασε, 
έπειτα σας συντηρεί, έπειτα σας 



(30) Σούρα ελ-Ρουμ Μέρος 21ο I 613 I Υ' ι:.):-1 

θανατώνει, κι έπειτα σας ξαναζωντανεύει. 

Μήπως κανείς από τους (ψεύτικους) 

"συνεταίρους" σας υπάρχει, που να μπορεί 

να κάνει ένα απ' αυτά τα πράγματα; 

Ανώτερος είναι ο ΑΛΛΑΧ και πολύ ψηλά 

από τους συνεταίρους που Του αποδίδουν. 

41. Φάνηκε η καταστροφή (διαφθορά) 
στη στεριά και στη θάλασσα από ό,τι 

έχουν κερδίσει τα χέρια των ανθρώπων, 

για να κάνει (ο ΑΛΛΑΧ) να δοκιμάσουν 

τα επίχειρα από μερικές πράξεις τους, 

(σαν τιμωρία) ώστε ίσως επιστρέψουν 

πίσω (στον ίσιο δρόμο). 

42. Να πεις: 'Ταξιδέψτε στη γη και 
παρατηρήστε ποιο ήταν το Τέλος εκείνων 

που (έζησαν) πριν (από σας). Οι πιο 

πολλοί απ' αυτούς ήσαν πολυθε'ίστές. 

43. Στρέψε το πρόσωπό σου 

Μουχάμμεντ! (τη πίστη σου) στη σωστή 

Θρησκεία, προτού φτάσει η Ημέρα από 

τον ΑΛΛΑΧ που τίποτε δεν μπορεί να 

την απομακρύνει. Τότε σ' αυτή την Ημέρα 

(οι άνθρωποι) θα χωριστούν (στα δύο). 

44. Αυτοί που αρνήθηκαν την Πίστη 
θα υποφέρουν απ' την ι'ιρνησή (τους) αυτή. 

Κι αυτοί που έκαναν το καλό, θα 

στρώσουν για τον εαυτό τους το μέρος 

της ανάπαυσης (του παραδείσου). 

45. Για ν' αντιιμείψει - από τη Χάρη 
Του - εκείνους που πιστεύουν και 

αγαθοεργούν. Γιατί δεν αγαπά τους 

άπιστους. 

46. Ανάμεσα στα Σημεία Του (είναι 

.Ξ.~"'( ι;,_;;Jt;.flιj~Gi~ 
. _,. / :;.ι / ~--- ,} / . }ο -::: , ,.-; 
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κι αυτό): ότι στέλνει τους άνεμους, σαν 

κήρυκες για χαρούμενα μηνύματα για να 

σας κάνει να δοκιμάσετε (τα αγαθά) της 

Ευσπλαχνίας Του, και, για να τρέχουν 

τα καράοια (Μεγαλόπρεπα) κατά διαταγή 

Του, και για να επιδιώξετε (την αφθονία) 

της Γενναιοδωρίας Του. Ώστε ίσως και 

φανείτε ευγνώμονες προς τον ΑΛΛΑΧ. 

47. Και πριν από σένα (Μουχάμμεντ!) 
έχουμε στείλει aποστόλους στις γενιές 

τους. Και τους έφτασαν με Ολοκάθαρα 

Σημεία. Έπειτα εκδικηθήκαμε εκείνους, 

κι ήταν ένοχοι, κι ήταν χρέος μας να 

οοηθήσουμε (τότε) τους πιστούς. 

48. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που στέλνει τους 
άνεμους, για να κινούνται σύννεφα κι 

έπειτα να τα σκορπά στον ουρανό, - κι 

όπως θέλει -, κάνοντάς τα κομμάτια, και 
τότε ολέπεις τις σταγόνες της οροχής να 

ογαίνουν από τη μέση τους, κι όταν κάνει 

και πέσουν πάνω στους δούλους Του -
(αυτούς) που θέλει - να τους κάνει τότε 

που χαίρονται! 

49. Ενώ πριν στείλει (τη οροχή) πάνω 
τους- ακριοώς πριν πέσει-ήταν 

απελπιστικά λυπημένοι! 

50. Παρατήρησε - λοιπόν - (ω! 

άνθρωπε!) τα ίχνη της ευσπλαχνίας του 

ΑΛΛΑΧ. Πώς ζωογονεί τη γη αφού πριν 

(από λίγο) ήταν νεκρή. Βέοαια είναι Αυτός 

που ζωντανεύει τους πεθαμένους, γιατί η 

δύναμή Του, είναι απεριόριστη. 

51. Κι αν (όμως) στείλουμ[ cΊνεμο 

(δυνατό και κακό), έπειτα απ' αυτον 

J. ----- ..... / 9,. ~ ""' - ..... ,.,., ............. ""' 
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δουν (τα σπαρτά τους) να κιτρινίζουν, 

(τότε) γίνονται αχάριστοι. 

52. Βέοαια δεν μπορείς να κάνεις τους 
πεθαμένους ν' ακούσουν κι ούτε τους 

κουφούς ν' ακούσουν τη κ λ ή ση (το 

κήρυγμα) όταν (σου γυρίζουν την πλάτη) 

κι απομακρύνονται. 

53. Κι ούτε μπορείς να οδηγήσεις 

( επαναφέροντας) τους τυφλούς από την 
πλάνη τους. Μόνο αυτοί που πιστεύουν 

στις Εντολές Μας θα σε ακούσουν, κι 

αυτοί είναι που έχουν υποτάξει (τη θέλησή 

τους στο Ισλάμ). 

54. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που σας έπλασε 
(στην αρχή) αδύνατους, έπειτα έκανε από 

την αδυναμία, δύναμη- (σ' εσάς). Έπειτα 

έκανε από τη δύναμη, αδυναμία κι άσπρα 

μαλλιά. Δημιουργεί όπως θέλει, και είναι 

Εκείνος ο Παντογνώστης, ο Πανίσχυρος. 

55. Και την Ημέρα, που η Ώρα (του 
λογαριασμού) θα εγκατασταθεί, θα 

ορκίζονται οι ένοχοι ότι δεν στάθηκαν 

στη ζωή παρά μόνο μια ώρα. Έτσι και 

πρωτύτερα εξαπατούσαν (τον εαυτό τους). 

56. Ενώ θα πουν εκείνοι που τους 

δόθηκε η γνώση και η πίστη: "Πράγματι, 

έχετε παραμείνει (όσο καιρό είναι 

γραμμένο) στο Βιολίο του ΑΛΛΑΧ μέχρι 

την Ημέρα της Ανάστασης. Κι αυτή είναι 

η Ημέρα της Ανάστασης. Κι όμως εσείς 

δεν τη πιστεύατε"! 

57. Έτσι σ' αυτή την Ημέρα, δεν 

ωφελεί σ' εκείνους που αδίκησαν, καμιά 

φ--~·· . . / 
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δικαιολογία για τη συγγνώμη τους. Κι 

ούτε θα ζητηθούν (να κάνουν κάτι) να 

επανορθώσουν (τα σφάλματά τους) -
(έστω κι αν μετανιώσουν στη "Εσχατη 

Μέρα)-. 

58. Έχουμε προοάλει για τους 

ανθρώπους - σ' αυτό το Κοράνιο 

παραδείγματα - από κάθε είδος. Αλλά 

αν τους φέρεις ένα (και μόνο) Σημείο, 

είναι 6έ6αιο ότι θα έλεγαν οι Άπιστοι: 

"Δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά να λέτε 

ματαιοδοξίες"! 

59. Μ' αυτό τον τρόπο σφραγίζει ο 
ΑΛΛΑΧ τις καρδιές εκείνων που δεν 

καταλαοαίνουν. 

60. Γι' αυτό να υπομένεις καρτερικά, 
ω Μουχάμμεντ!, γιατί η υπόσχεση του 

ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή, κι ας μη σε 

κλονίσουν, εκείνοι που δεν έχουν (στον 

εαυτό τους) τη 6ε6αιότητα της πίστης. 

(31) Σούρα Λουκμάν 
{Ο Λοwμάν ο Σοφός) 

Στο όνομα του Α.ι\ΛΑΧ, 

του Π αντελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Μ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)* 

2. Αυτά είναι Εδάφια του Βιολίου 

της Σοφίας. 

3. Ένας Οδηγός και μια Ευλογία για 
όσους αγαθοεργούν, 

* 6λ. Σημ. Ι 
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4. που εκτελούν την τακτική Προσευχή, 
και δίνουν (κανονικά), την ελεημοσύνη, 

κι έχουν (στις καρδιές τους), τη 

οεοαιότητα της Μέλλουσας Ζωής. 

5. Αυτοί (ακολουθούν τη σωστή) 

καθοδήγηση του Κυρίου τους. Κι αυτοί 

είναι οι μόνοι που θα ευτυχήσουν. 

6. Αλλά - υπάρχουν ανάμεσα στους 

ανθρώπους - κι εκείνοι που αγοράζουν 

λόγια του αέρα, (παραμύθια), για να 

παραπλανήσουν (τον κόσμο) - χωρίς να 

το καταλαοαίνουν- από το Δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ, και για να το πάρουν στην 

κορο'ίδία. Αυτοί θα έχουν εξευτελιστικά 

οασανιστήρια. 

7. Κι όταν απαγγέλλονται πάνω του 
τα εδάφιά Μας (του Κορανίου) 

απομακρύνεται αλαζονικά - σαν να μην 
' ' ' 

τα ακουει- και σαν να υπηρχε κουφαμαρα 

στα δύο του αυτιά -. Γι' αυτό ανάγγειλέ 

του μια οδυνηρή Τιμωρία. 

8. Γι' αυτούς (οέΟαια) που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, θα έχουν, Κήπους 

(γεμάτους) με aπολαύσεις, 

9. για να κατοικήσουν εκεί, για πάντα. 
Η υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή. 

Κι Εκείνος είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Σοφός. 

1 Ο. Δημιούργησε τους ουρανούς χωρίς 
κολώνες (στηρίγματα) που θα μπορούσατε 

να δείτε. Και πέταξε πάνω στη γη 

ακλόνητα (θεόρατα) οουνά, για να μη 

κλείνει με σας και σκόρπισε ο' αυτήν 
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ζώα από όλα τα είδη. Και στείλαμε κάτω 

(στη γη) νερό από τον ουρανό και κάναμε 

να φυτρώνουν σ' αυτή κάθε είδους 

ευγενικά φυτά σε ζευγάρια. 

11. Τέτοια είναι τα δημιουργήματα του 
ΑΛΛΑΧ. Δείξτε Μου - τώρα - τι είναι 

εκείνα που έχουν οι άλλοι συνέταιροι 

δημιουργήσει, χωρίς (τη 6οήθεια) του 

ΑΛΛΑΧ. Αλλά οι άδικοι 6ρίσκονται σε 

φανερή πλάνη. 

12. Προικίσαμε (στο παρελθόν) με 

σοφία τον Λουκμάν (λέγοντας): "Δείξε την 

ευγνωμοσύνη σου στον ΑΛΛΑΧ>>. Κι 

όποιος είναι ευγνώμονας, (τον εαυτό του 

ωφελεί), ευγνωμονεί για την ψυχή του. 

Κι όποιος είναι αχάριστος, - ο ΑΛΛΑΧ 

6έ6αια δεν έχει καμιά ανάγκη - είναι 

Πλούσιος, Αξιέπαινος. 

13. Πρόσεξε, όταν είπε ο Λουκμάν 
στο γιο του, νουθετώντας τον: "Ω! Γιε 

μου! Μ ην ενώνεις συνεταίρους (άλλες 

θεότητες) με τον ΑΛΛΑΧ. Γιατί η απιστία 

είναι μεγάλη αδικία". 

14. Και συστήσαμε στον άνθρωπο (πώς 
να συμπεριφέρεται) στους γονείς του. Η 

μητέρα του, υποφέροντας με αδυναμία 

που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα τον 

κου6αλούσε (στα σπλάχνα της), και σε 

δύο χρόνια διέκοψε (το 6ύζαγμά) του. 

(Άκουσε - λοιπόν - το πρόσταγμα): "Δείξε 

ευγνωμοσύνη σ' Εμένα και στους γονείς 

σου. Σ' εμένα είναι (το τέρμα) της Πορείας 

όταν Υ.ανονίζεται η αμοιοή σου για ό,τι 

έκανες). 



(31) Σούρα Λουκμάν Μέρος 21ο I 619 I Υ' ~?-Ι ,.., ιJι...ΑJ ο.)Υ"" 

15. Αν όμως προσπαθήσουν μ' όλη 

τους την δύναμη να Με ενώσεις στη 

λατρεία με κάτι που δεν έχεις γνώση, 

(τότε) μην τους υπακούεις. Κράτησε τη 

συντροφιά μαζί τους, σ' αυτό τον κόσμο, 

δίκαια (και με καλοσύνη) κι ακολούθησε 

το δρόμο εκείνων που κατευθύνονται σ' 

Εμένα (με αγάπη). Έπειτα σ' Εμένα (εξ 

άλλου) όλοι θα επιστρέψετε, και (τότε) 

θα σας πώ την αλήθεια (και το νόημα) 

για όλα που κάνατε". 

16. "Ω! Γιε μου!" (είπε ο Λουκμάν), 

"Ό,τι έχει το οάρος ενός σιναπόσπορου, 

έστω κι αν είναι (κρυμμένο) σε οράχο, ή 

στους ουρανούς, ή στη γη, ο ΑΛΛΑΧ θα 

το φέρει (στο λογαριασμό)- . Ο ΑΛΛ ΑΧ, 
πράγματι, είναι Εκείνος (που καταλαοαίνει 

τα μυστήρια του κόσμου) ο Ευπροσήγορος, 

ο Έμπειρος. 

17. "Ω! Γιε μου! Να εκτελείς, τέλεια 

(τακτικά) την προσευχή, και να διατάζεις 

ό,τι είναι δίκαιο, και ν' aπαγορεύεις ό,τι 

είναι κακό. Να υπομένεις καρτερικά σ' 

οτιδήποτε δυστύχημα κι αν συμοεί, γιατί 

τούτο είναι το πιο σταθερό στοιχείο για 

τις υποθέσεις. 

18. "Και μη στρέφεις το μάγουλό σου 
(από υπερηφάνεια) στους ανθρώπους, κι 

ούτε να περπατάς με υπεροψία στη γη, 

γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά οποιονδήποτε 

προπέτη, που καυχιέται. 

19. Στο οάδισμά σου να εισαι 

μετρημένος και χαμήλωνε τη φωνή σου 

(όταν μιλάς), γιατί η πιο δυσάρεστη από 

τις φωνές είναι - χωρίς αμφιοολία - η 
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φωνή (το γκάρισμα) του γα'ίδάρου". 

20. Μήπως δεν ολέπετε, ότι ο ΑΛΛΑΧ 
έχει υποτάξει για δική σας (χιη1ση) ό,τι 

είναι στους ουρανούς και στη γη, κι έκανε 

ώστε να χυθούν π(.ινω σας με αφθονία, 

και οι ορατές και οι αόρατες 

γενναιοδωρίες Του; Κι όμως υπcχρχουν 

μερικοί από τους ανΟρώπους που 

φιλονικούν (αμφισοητώντας) για τον 

ΑΛΛΑΧ χωρίς καμιά γνώση και χωρίς 

καμιά απόδειξη, κι ούτε κανένα Βιολίο 

που να (τους) διαφωτίζει. 

21. Κι όταν πουν ο' αυτούς -
ακολουθείτε (την Αποκάλυψη) που ο 

ΑΛΛΑΧ έχει στείλει κύτω (στη γη) -
λένε: "Όχι ! θα ακολουΟήσουμε (το δρόμο) 
που πάνω του ορήκαμε τους πατέρες μας 

(να περπατούν)". (Μα Οα τους 

ακολουθούσαν); αν ο Σατανάς τους 

καλούσε να κανουν ότι θέλει, 

παρασύροντάς τους στην Τιμωρία της 

(Φλογισμένης) Φωτιάς; 

22. Κι όποιος αφιερώνει το πρόσωπό 
του (όλοτο εαυτότου) στην υπακοή του 

ΑΛΛΑΧ και είναι εργάτης του καλού, 

έχει πιάσει γερά την πιο αξιόπιστη λαδή. 

Στον ΑΛΛΑΧ και μόνο, ορίσκεται το 

Τέλος (όλων) των υποθέσεων. 

23. Κι όποιος αρνείτω την Πίστη, ας 
μη σε θλίοει - η ύρνησ1Ί του. Σ' Εμc'.ις 

πρόκειται να επιστρέψουν, Χιιι (τόπ) θα 

τους πούμε την αλήθεια για όσα έκαναν. 

Πρ(.ιγματι ο ΑΛΛΑΧ είναι <ί.ριστος 

γνώστης για ό,τι (κρύοεται) στο οάΟος 

της Χαρδιάς. 
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24. Θα τους αφήσουμε (σ' αυτή τη 

ζωή) στις aπολαύσεις τους για λίγο 

(διάστημα) έπειτα θα τους οδηγήσουμε 

σε σωματική αδυσώπητη τιμωρία. 

25. Κι αν τους ρωτήσεις: Ποιος είναι 
που δημιούργησε τους ουρανούς και τη 

γη; θα πουν- οέοαια -: ''Ο ΑΛΛΑΧ". Να 

πεις (τότε): 'Ή Δόξα ανήκει στον 

ΑΛΛΑΧ"! Κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αυτούς δεν το γνωρίζουν. 

26. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν όλα όσα 
είναι στους ουρανούς και στη γη. Ο 

ΑΛΛΑΧ - πράγματι -είναι ο Πλούσιος 

(που δεν έχει καμιά ανιΊγκη), Δοξασμένος. 

27. Κι αν όλα τα δένδρα που είναι 

στη γη, - ήταν γραφίδε; -, και η θάλασσα 
μελάνι), και χορηγόταν η έκτασή της μ' 

άλλες επτά θάλασσες, δεν θα έφταναν 

για να εξαντλ1Ίσουν τους Λόγους του 

ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ είναι πράγματι 

Παντοδύναμος, Πιχνσοφος. 

28. Το ότι σας έχει πλcΊσει, ή θα σας 
αναστήσει είναι εύκολο, σαν δημιουργία 

μιας ψυχής ενός ατόμου. Ο ΑΛΛΑΧ, 

πράγματι, ακούει και ολέπει (τα πάντα). 

29. Μα δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 

κάνει τη Νύχτα να ουθίζεται μέσα στην 

Ημέρα και κάνη την Ημέρα, να ουθίζεται 

μέσα στη Νύχτα, κι έχει υποτάξει τον 

ήλιο και το φεγγάρι (στο Νόμο Του), 

που το καθένα διατρέχει τη πορεία του 

μέχρι του ορισμένου χρόνου κι ότι ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Έμπειρος των όσων κάνετε; 

j λJj.J--i~yβΙ.:;ι:,.:,; ~L ~_; 
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30. Αυτό (γίνεται) επειδή ο ΑΛΛΑΧ 
είναι ο Αληθινός Θεός κι επειδή οτιδήποτε 

άλλο επιr:.αλούνται - αντί Αυτού -, είναι 
η ψευτιά (η Ανυπαρξία), και γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ο · Υψιστος, ο Μέγιστος. 

31. Μα δεν 6λέπεις ότι τα καράοια 
τρέχουν στη θάλασσα με την Χάρη 

του ΑΛΛΑΧ Για να σας αποδείξει 

Σημεία από τη δύναμή Του; Βέοαια σ' 

αυτά υπάρχουν Ενδείξεις για κάθε ένα 

που υπομένει καρτερικά όταν πάθει 

δυστυχία και ευγνωμονεί όταν ευτυχεί. 

32. Κι όταν ένα κύμα τους σκεπάζει, 
σαν το 6ουνό φωνάζουν τον ΑΛΛΑΧ, 

προσφέροντάς Του ειλικρινή πίστη. Αλλά 

όταν τους σώσει (και τους απο6ι6άσει) 

στη στεριά, μερικοί απ αυτούς 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ (της πίστης και 

της (φνησης). Αλλά κανείς δεν απορρίπτει 

τα Σημεία Μας, εκτός μόνο κάθε 

κακόπιστο r:.αι aχάριστο πλάσμα. 

33. Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Κάνετε το 
καθήr:.ον σας στον Κύριό σας και 

φοοηθεί τε την Ημέρα που ούτε ο πατέρας 

θα μπορέσει να ωφελήσει (6οηθώντας) 

το γιο του, ούτε κι ο γιος θα ωφελήσει 

το πατέρα του σε τίποτε. Πράγματι η 

υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή. Ας 

μην σας εξαπατά -λοιπόν - η ζωή αυτού 

του r:.όσμου, και μην αφήσετε τον Σατανά 

νu. σας εξαπατήσει για τον ΑΛΛΑΧ. 

34. Ο ΑΛΛΑΧ και μόνος Του έχει 

γνώση για την Ώρα. Και στέλνει κάτω 

(στη γη) τη οροχή. Και γνωρίζει ό,τι 
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6ρίσκεται στις μήτρες. Καμιά ψυχή δεν 

γνωρίζει, τι θα κερδίσει αύριο. Καμιά ψυχή 

δεν γνωρίζει, σε ποια γη θα πεθάνει. Μόνο 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης και 

Άριστος Εμπειρογνώμονας (για όλα). 

(32) Σο'ύQα ελ-Σέτζντε 
(Η Λατρεία - Η vπόχλιση) 

Στο όνομα του ΑΜΑΧ, 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Α. Λ. Μ. = (Έλιφ, Λαμμ, Μιμμ)*. 

2. Η αποκάλυψη του Βι6λίου (του 

Κορανίου) που γι' αυτό δεν υπάρχει -
αμφιοολία - (έγινε) από τον Κύριο όλων 

των Κόσμων 

3. Ή ίσως πουν: "Μήπως το έχει 

εφεύρει (ο Μουχάμμεντ)"; Όχι - 6έ6αια -! 
Αυτή είναι η Αλήθεια από τον Κύριό 

σου, για να προειδοποιήσεις (μ' αυτό) 

ένα λαό, που δεν του έχει δοθεί - πριν 

από σένα - καμιά προειδοποίηση, ώστε 

ίσως και καθοδηγηθούν. 

4. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που έπλασε τους 
ουρανούς και τη γη και ό,τι είναι ανάμεσά 

τους, σε έξη μέρες κι έπειτα 

εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της εξουσίας). 

Κανέναν άλλον - εκτός από Αυτόν - δεν 

έχετε για προστάτη η μεσολαοητή (για 

σας). Γιατί - λοιπόν - δεν σκέφτεστε; 

5. Κυοερνά (όλες) τις υποθέσεις, από 
τον ουρανό ως τη γη Έπειτα σ' Αυτόν 

θα πάνε (όλες τους) μια Ημέρα, που η 

* 6λ. Σημ. 1 
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διάρκειά της θα είναι (σαν) χίλια χρόνια 

κατά τους υπολογισμούς σας. 

6. Έτσι είναι (ο ΑΛΛΑΧ), ο Γνώστης Φ~i)_;ii~'41\~.>~:i\~~~ 
των πάντων, από κρυφά και από φανερά, 

ο Παντοδύναμος, ο Ελεήμονας, 

7. που έκανε (τέλεια) και πολύ όμορφα 
κάθε τι που έχει δημιουργήσει. Και πρώτα 

έπλασε τον άνθρωπο από λάσπη. 

8. κι έπειτα έκανε τους aπογόνους 

του από ένα στοιχείο μιας 

καταφρονημένης υγρής σταγόνας, (το 

ανδρικό σπέρμα), 

9. κι έπειτα του έδωσε το σχήμα, στις 
πρέπουσες αναλογίες, και φύσηξε μέσα 

του κάτι από το πνεύμα Του. Κι έφτιαξε 

για (ευκολία) σας την ακοή, την όραση 

και το αίσθημα (την κατανόηση). Πολύ 

μικρή είναι η ευγνωμοσύνη που δίνετε. 

1 Ο. Και λένε: "Σαν θα χαθούμε 

κρυμμένοι στη γη, μήπως, θα 6ρεθούμε 

σε μια καινούργια Δημιουργία"; Όχι 

6έ6αια~ απορρίπτουν τη Συνάντηση με 

τον Κύριό τους! 

11. Να πεις: ''Ο Άγγελος του Θανάτου, 
που έχει τη φροντίδα σας, θα αφαιρέσει 

τη ζωή σας, κι έπειτα θα επιστρέψετε 

στον Κύριό σας". 

12. Κι αν μπορούσες να έ6λεπες όταν 
οι ένοχοι θα λυγίζουν χαμηλά τα κεφάλια 

τους μπροστά στο Κύριό τους (λέγοντας): 

"Κύριέ μας! Είδαμε και ακούσαμε. Γύρισέ 

μας λοιπόν (στη γη). Θα κάνουμε το καλό. 

Γιατί πραγματικά (τώρα) πιστεύουμε". 

rt-'~~~~u;.~~~λ(S_) )_; 
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13. Κι αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε 
- οέοαια - να οδηγήσουμε κάθε ψυχή 

(στον ίσιο δρόμο), αλλά ο Λόγος (που 

(δόθηκε) από Μένα, (πρέπει να 

επαληθεύσει): "Θα γεμίσουμε την Κόλαση 

από όλα μαζί τα Πνεύματα και τους 

ανθρώπους". 

14. Δοκιμάστε λοιπόν (τώρα, τη 

τιμωρία Μας), επειδή λησμονήσατε τη 

Συνάντηση αυτής της Ημέρας σας, γιατί 

κι Εμείς σας έχουμε (επίσης) ξεχάσει, (δηλ. 

με στέρηση ευμενείας Μας). Και δοκιμάστε 

την Τιμωρία της Αιωνιότητας για ό,τι 

(εγκλήματα) κάνατε>>! 

15. Κι όμως πιστεύουν στις Εντολές 
Μας - εκείνοι - , που όταν τους 

απαγγέλλονται, πέφτουν γονατιστοί κάτω 

- σε λατρεία - και πανηγυρίζουν τα 

εγκώμια του Κυρίου τους, και ποτέ τους 

δεν υπερηφανεύονται. 

16. Οι πλευρές τους αφήνουν τα 

κρεοάτια τους που κοιμούνται 

(σηκώνονται τη νύχτα για προσευχή) 

καθώς επικαλούνται τον Κύριό τους από 

φόοο και Ελπίδα. Και ξοδεύουν (σε 

φιλανθρωπία), από ό,τι έχουμε 

προμηθεύσει για τη συντήρησή τους. 

17. Καμιά ανθρώπινη ύπαρξη, δεν 

γνωρίζει, ποια Κούρρατα Αίουν (πλήρη 

απόλαυση) έμεινε κρυμμένη ακόμη απ' 

αυτούς σαν αμοιοή για τις (καλές) πράξεις 

τους. 

18. Μήπως λοιπόν αυτός που πιστεύει 
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είναι σαν κι αυτόν που είναι άπιστος και 

κακοήθης; Βεοαίως δεν είναι ίσοι. 

19. Για εκείνους που πιστεύουν και 
κάνουν το καλό υπάρχουν κήποι - σαν 

σπίτια φιλοξενίας (σαν άμοιοή) για ό,τι 

(καλό) έκαναν. 

20. Για εκείνους όμως τους άπιστους 
η κατοικία τους θα είναι η Φωτιά. Κάθε 

φορά που θα ήθελαν να ογουν απ' αυτή, 

τους σπρώχνουν να ξαναμπούν, και τους 

λένε: "Δοκιμάστε τα οασανιστήρια της 

Φωτιάς, που την είχατε διαψεύσει". 

21. Και θα τους κάνουμε να 

δοκιμάσουν οπωσδήποτε - την κατώτερη 

Τιμωρία (στο κόσμο) πριν τη μεγίστη της 

Μέλλουσας Ζωής, ώστε ίσως και 

(μετανιώνοντας) επιστρέφουν. 

22. Και ποιος μπορεί να είναι ο πιο 
άδικος από εκείνον που του έχουν 

απαγγείλει τις Εντολές του Κυρίου του, 

κι έπειτα απομακρύνεται απ' αυτές (και 

τις αμφισοητεί); Βέοαια από τους ενόχους 

οπωσδήποτε θα απαλλαγούμε με 

αντεκδίκηση. 

23. Και δώσαμε στο Μωυσή τη Βίολο. 
Μην είσαι σε αμφιοολία ότι δεν μπορεί 

(να σου φτάσει - από τον Κύριό σου η 

Βίολος) να τη συναντήσεις. Και την κάναμε 

οδηγό για τα Παιδιά του Ισραήλ. 

24. Κι απ' αυτούς ορίσαμε Ηγέτες 

(τους Αρχιερείς) που να καθοδηγούν κατά 

διαταγή Μας, εφ' όσον υπόμεναν 

καρτερικc1 και συνέχιζαν να πιστεύουν 
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στις Εντολές Μας. 

25. Βέ6αια ο Κύριός σου θα διΥ..άσει 
ανάμεσά τους - Υ..ατά την Ημέρα της 

Κρίσης- για τα θέματα που διαφωνούσαν 

(μεταξύ τους). 

26. Μήπως δεν τους έγινε φανερο, 

πόσες γενιές έχουμε - πριν απ' αυτούς -
εξολοθρεύσει, που στις κατοικίες τους 

(τώρα) οι ίδιοι περπατούν; Βέοαια σ' αυτά 

υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) Γιατί -
λοιπόν - δεν ακούνε; 

27. Ή μήπως δεν ολέπουν πώς 

οδηγούμε το νερό (της οροχής) στη ξερή 

γη (τη γυμνή ή την αχορταριασμένη) και 

Υ..άνουμε μ' αυτό να ογει η σοδειά που 

τρώνε απ' αυτή, τα ζωντανά τους κι αυτοί 

οι ίδιοι; Γιατί - λοιπόν - δεν ολέπουν; 

28. Και λένε -για πότε είναι αυτή η 
Απόφαση, αν λέτε την αλήθεια"; 

29. Να πεις: "Καη'χ την Ημέρα της 

Απόφασης, δεν πρόκειται να ωφεληθούν 

εκείνοι που αρν1Ίθηκαν την πίστη, αν 

(τότε) πιστέψουν ! Κι ούτε πρόκειται να 
τους δοθεί καμιά αναοολή" 

30. Γι' αυτό, ν' απομαΥ..ρυνθείς (ω! 

Μουχάμμεντ! απ' αυτούς και περίμενε. 

Κι εκείνοι - το ίδιο - περιμένουν. 

~~~IJ~~~~.;.;u 
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(33) Σοvρα ελ-Εχζάμπ 
(Οι Συνασπισμένε~ Φυλές - Τα Κόμματα) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολvεύοπλαχvοv 

1. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Συνέχισε να 
φοοάσαι τον ΑΛΛΑΧ και μην ακολουθείς 

τους άπιστους και τους υποκριτές. Ο 

ΑΛΛΑΧ - οέοαια - είναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

2. Να ακολουθείς ό,τι σου εμπνέεται 

από τον Κύριό σου. Ο ΑΛΛΑΧ -
πράγματι - ξέρει καλά οτιδήποτε κιiνετε. 

3. Και να στηριχθείς στον ΑΛΛΑΧ. 

Αρκεί να είναι ο Υποστηρικτής σου. 

4. Ο ΑΛΛΑΧ δεν έκανε για κανένα 
άνδρα να έχει δύο καρδιές στο σώμα 

του. Κι ούτε έχει κάνει τις συζί,γους σας 

να τις απαγορεύετε από σας σαν μητέρες 

σας. Κι ούτε έχει κciνει τα υιοθετημένα 

σας αγόρια, (να είναι φυσικci) παιδιc'ι σας. 

Έτσι είναι οι κουοέντες σας, με το στόμα 

σας (ο τρόπος του λέγειν). Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως (σας) λέγει την Αλήθεια και (σας) 

οδηγεί στον ίσιο δρόμο. 

5. Να τους ονομάζετε με τη πατρική 
τους καταγωγή που είναι ορθότερο για 

τον ΑΛΛΑΧ. Κι αν δεν γνωρίζετε τα 

πατρικcΊ τους (ονόματα), να τους καλείτε 

αδελφούς σας στην πίστη, 1l συντρόφους 
σας. Κι αν λαθέψετε σ' αυτό δεν υπ(φχει 

καμιιi ενοχ11 πίινω σας. (Εκείνο που μετρά) 

είναι μόνο η πρόθεση της καρδιι'ις σας. 

Και ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

&~ g .~:i~_;.::,~r ~-J_;~rJΙ&1Jrt;.~ 
φ~~G6~Ι~~ 
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Πολυέλεος. 

6. Ο Προφήτης ειναι αξιοτιμώτερος 
για τους πιστούς, περισσότερο, απ' το 

ίδιο τον εαυτό τους. Οι σύζυγοί του 

θεωρούνται ως μητέρες τους στο σεοαστό 

και στην απαγόρευση γάμου όπως θεσπίζει 

το Βιολίο του ΑΛΛΑΧ η συγγένεια του 

αίματος δένει περισσότερο τον έναν με 

τον άλλο παρά ο δεσμός (της 

αδελφότητας) μεταξύ των πιστών κι 

εκείνων που ξενιτεύτηκαν (από την Μέκκα 

στη Μεδίνα). Εκτός αν κάνετε χάρη στους 

συντρόφους σας. Έτσι έχει θεσπιστεί στο 

Βιολίο (του ΑΛΛΑΧ). 

7. Και θυμίσου που πήραμε από τους 
Προφήτες τις συμφωνίες τους, κι από 

σένα, κι από τον Νώε, και τον Αοραάμ, 

και τον Μωυσή, και τον Ιησού το γιο 

της Μαριάμ. Και πήραμε απ' αυτούς μια 

σοοαρή Συμφωνία, 

8. για να ρωτά (ο ΑΛΛΑΧ) τους 

aποστόλους για την Αποστολή τους. Έχει 

δε ετοιμάσει για τους άπιστους επώδυνα 

οασανιστήρια. 

9. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Θυμηθείτε 
τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ τη στιγμή που 

σας 1Ίρθαν οι στρατιώτες (να σας 

συντρίψουν).Και στείλαμε (τότε) εναντίον 

τους καταιγίδα και στρατιωτική δύναμη, 

που δεν την ολέπατε. Ο ΑΛΛΑΧ ολέπει 

(καθαρά) ό,τι κάνετε. 

10. Κι αλίμονο! Όταν σας ήρθαν κι 

από πάνω σας κι από κάτω σας (σας 

επιτέθηκαν απ' όλες τις μεριές της 



(33) Σούρα ελ-Εχζάμπ Μέρος 21ο 

κοιλάδας), και τότε τα μ(ηια σας 

αγριοκοίταζαν χι οι καρδιές έφτασαν στο 

λαρύγγι, και σκεφτήκατε για τον ΑΛΛΑΧ 

διcίφορες (μάταιες) σκέψεις. 

11. Σ' αυτ1Ί την χατ(χσταση 

δοκιμ(ωτηκαν οι πιστοί. Και τινάχτηκαν, 

σαν να ήταν τρομερός σεισμός. 

12. Και όταν λένε οι υποκριτές κι 

εκείνοι που έχουν στις καρδιές τους 

αρρώστια: "Ό,τι μας υποσχέθηκε ο 

ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολός του δεν ήταν 

παρά απcίτη!" 

13. Και όταν μια ομάδα απ αυτούς 

είπαν: "Ω! κάτοικοι της Γιάθριμπ! (της 

Μεδίνας) Δεν μπορείτε να aντέξετε (την 

επίθεση)! Γι' αυτό επιστρέψτε! Και μια 

ομάδα (τότε) απ' αυτούς ζήτησαν την 

άδεια του ΠροφΎ1τη, λέγοντας: 'Τα σπίτια 

μας ειναι εκτεθειμένα. Στην 

πραγματικότητα τα σπίτια τους δεν είναι 

εκτεθειμένα. Δεν είχαν κανέναν σκοπό 

παρά ν' υποδράσουν. 

14. Κι αν οι εχθροί (aποστάτες) μπουν, 
στη πόλη απ' όλες τις μεριές για να τους 

υπ ο χι νήσουν (σαν ενόχους α ποστ α σία ς) 

οι υποκριτές αυτοί θα τη δέχονταν, και 

δεν θα έμεναν παρά για μια σύντομη 

αναοολ11. 

15. Κι όμως απο πριν είχαν 

συμφωνηοει με τον ΑΛΛΑΧ οτι δεν θα 

γύριζαν τις πλcίτες τους, κι η συμφωνίυ 

τους με τον ΑΛΛΑΧ πρέπει να είναι 

( οπωσδι1ποτε) εγγυημένη. 

JJ. ."' -;;~//~ /}- .. .,,.~/,..,.., 
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16. Να πεις: 'Ή απόδραση δεν θα σας 
ωφελήσει, έστω κι αν αποφύγετε το 

θάνατο ή τη σφαγή. Και τότε δεν θ' 

απολαύσετε (την αναοολή) παρά για λίγο 

μόνο!". 

17. Να πεις: "Ποιος είναι εκείνος που 
μπορεί να σας προφυλάξει από τον 

ΑΛΛΑΧ αν θελήσει να σας δώσει μια 

συμφορά, η αν θελήσει για σας τον οίκτο;" 

Κι ούτε θα ορουν για τον εαυτό τους 

κανένα προστάτη ή οοηθό, εκτός από 

τον ΑΛΛΑΧ. 

18. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει καλά 
ποιοί από σας εμποδίζουν τον (κόσμο) 

και π ο ιοί λένε στ' αδέλφια του: 

"Προχωρήστε σ' εμάς", και δεν έρχονται 

στη μάχη, εκτός μόνο για λίγο, 

19. (κι αυτό) από απληστία πάνω σας 
(για τα λάφυρα). Κι όταν -τότε - φτάσει 

ο φόοος, θα τους δεις να σε κοιτάζουν, 

περιστρέφοντας τα μάτια τους, σαν κι 

αυτόν που λιποθυμεί ολέποντας να 

αιωρείται πάνω του (ο Χάρος) ο θάνατος. 

Κι όταν περάσει ο φόοος θα σε πλήξουν 

μ' ακονισμένες γλώσσες, από απληστία 

για τα αγαθά (που aποκομίσατε απ' τη 

μάχη). τέτοιοι (άνδρες) δεν έχουν πίστη. 

Γι' αυτό ο ΑΛΛΑΧ έκανε τα έργα τους 

μάταια. Κι αυτό είναι πολύ εύκολο για 

τον ΑΛΛΑΧ. 

20. Νομίζουν ότι οι Συνασπισμοί (τα 
διάφορα Κόμματα) δεν έχουν αποσυρθεί. 

Κι αν οι συνασπισμοί έλθουν (πάλι), θα 

ήθελαν να ορίσκονται στην έρημο 

(περιφρονημένοι), ανάμεσα στους Άραοες 

.;.ι_;:H&..J;)~~!AiAJJ 
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(στους Βεδουίνους), και ρωτώντας να 

μάθουν νέα σας (από μια ασφαλή 

απόσταση). Ενώ αν ήταν στη μέση σας, 

δεν θα πολεμούσαν παρά μόνο για λίγο. 

21. Είναι για σας - πραγματικά - ένα 

όμορφο υπόδειγμα (διαγωγής) ο 

Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, για εκείνον -
ειδικά - που ελπίζει τη θεία αμοιοή και 

φοοάται τη τιμωρία στην Έσχατη Ημέρα, 

και μνημονεύει πολύ συχνά τον ΑΛΛΑΧ. 

22. Όταν οι πιστοί είδαν τη δύναμη 
των Κομμάτων, είπαν: "Αυτό είναι ό,τι 

μας υποσχέθηκε ο ΑΛΛΑΧ και ο 

Απόστολός Του, και ήταν αλήθεια, ό,τι ο 

ΑΛΛΑΧ και ο Απόστολός Του, μας 

είπαν". Και δεν αυξήθηκε σ' αυτούς παρά 
' ' ' 

μονο η πιστη και η υποταγη. 

23. Από τους πιστούς υπάρχουν άνδρες 
που έχουν κρατηθεί στην Συμφωνία τους 

με τον ΑΛΛΑΧ. Έτσι άλλοι απ' αυτούς 

είχαν εκπληρώσει τον όρκο τους (με το 

θάνατο), κι άλλοι (ακόμα) περιμένουν. 

!\Αλά δεν αντάλλαξαν (την συμφωνία τους) 

με καμιά ανταλλαγή, 

24. ώστε ο ΑΛΛΑΧ να ανταμείψει 
(τους άνδρες) της Αλήθειας για (την πίστη 

τους) και να τιμωρήσει τους υποκριτές, 

αν τούτο, ήταν η Θέλησή Του, ή να τους 

συγχωρήσει. Ο ΑΛΛΑΧ είναι- πράγματι 

- Πολυεύσπλαχνος, Πολυέλεος. 

25. Κι έκανε ο ΑΛΛΑΧ τους άπιστους 
να επιστρέφουν με την αγανάκτησή τους, 

και δεν κέρδισαν κανένα κέρδος. Και αρκεί 

ο ΑΛΛΑΧ για τους πιστούς που τους 

.6ι """" "'~· } / / /.,. / / ~ /' / .. ,. .. ,--
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προφύλαξε από το κακό του πολέμου. Κι 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, Ανίκητος. 

26. Κι όσοι από τους οπαδούς της 

Βίολου (τους Εδραίους) τους οοήθησαν, 

τους ανάγκασε (ο ΑΛΛΑΧ) να κατέοουν 

από τις οχυρωμένες θέσεις τους, κι έριξε 

το τρόμο στις καρδιές τους, (κι έτσι) 

σκοτώσατε μια ομάδα, κι αιχμαλωτίσατε 

μια (άλλη) ομάδα. 

27. Κι έκανε να κληρονομήσετε τη γη 
τους, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, 

και (μάλιστα) μια γη, που ποτέ δεν την 

είχατε (πριν) πατήσει. Πάνω σε κάθε 

πράγμα ο ΑΛΛΑΧ έχει (απεριόριστη) 

δύναμη. 

28. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις 
συζύγους σου: ''Αν είναι και ζητάτε (ν' 

απολαύσετε) τη ζωή του κόσμου τούτου, 

και (ποθείτε) τις ομορφιές του, τότε ελάτε 

να σας αποζημιώσω και να σας χωρίσω 

φιλικά. 

29. Αν όμως θέλετε (να πλησιάσετε) 
τον ΑΛΛΑΧ τον Απόστολό Του, και της 

Μέλλουσας Ζωής (τότε) σίγουρα ο 

ΑΛΛΑΧ έχει ετοιμάσει μια σπουδαία 

αμοιοή για όσες από σας είναι ενάρετες. 

30. Ω ! Γυναίκες του Προφήτη! Αν 
καμιά από σας ενοχοποιηθεί με 

(αποδεδειγμένη) φανερή αμαρτία (τότε) 

η Τιμωρία θα διπλασιαστεί σ' αυτήν, κι 

αυτό είναι - για τον ΑΛΛΑΧ - πολύ 

εύκολο. 

31. Κι οποια από σας είναι 
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αφοσιωμένη (στην υποταγή του 

ΑΛΛΑΧ) και στον Απόστολό Του και 

κάνει το καλό, σ' αυτήν θα δώσουμε δύο 

φορές την αμοιοή της, κι έχουμε ετοιμάσει 

γι' αυτήν γενναιόδωρα αγαθά στην 

μέλλουσα ζωή. 

32. Ω! Γυναίκες του Προφήτη! ΔΕν 
είστε σαν οποιαδήποτε (άλλη) γυναίκα. 

Αν φοοάστε (τον ΑΛΛΑΧ), μην 
χαριεντίζεστε στις κουοέντες σας μήπως 

εκείνος που στην καρδιά του υπάρχει 

αρρώστια, σας ποθήσει. Αλλά να μιλάτε 
λόγια καλοσύνης. 

33. Και να μένετε (φρόνιμα) στα 
σπίτι α σας, και μ ην φανερώνετε 

επιδεικτικά τα κάλλη σας όπως στην 
πρώτη (στην αρχαία) εποχή της Άγνοιας 

(της προ"ίσλαμικής εποχής). Ν α τηρεί τε 

τακτική προσευχή και να δίνετε τη Ζεκάτ 
και να υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ και στον 
Απόστολό Του. Ο ΑΛΛΑΧ το μόνο που 
θέλει είναι να απομακρύνει από σας την 
αμαρτία (απ' τις πράξεις σας), - εσείς 

που είστε Μέλη της Οικογένειας του 

Μουχάμμεντ- και να σας κάνει αγνές 

και άσπιλες. 

34. Και να θυμάστε τα κορανικά 
εδάφια (επαναλαμοάνοντας) ό,τι 

απαγγέλλονται στα σπίτια σας από τις 

Εντολές του ΑΛΛΑΧ, και από τη Σοφία 
(του). Ο ΑΛΛΑΧ - πράγματι - είναι 

Πολυέλεος (και) Παντογνώστης. 

35. Για τους Μουσουλμάνους και τις 
Μουσουλμάνες, Για τους Πιστούς και τις 

Πιστές, Για τους ενάρετους και τις 

ενάρετες, Για τους δίκαιους και τις δίκαιες, 

::-:=ι .. ,-:::τr ... ~ ... : ,..,..,. • .-: ... :::~ ... ~~- ,_,. · -:--::..
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Για τους υπομένοντες και τις υπομένουσες 

καρτερικά, Για τους άνδρες και τις 

γυναίκες που ταπεινώνουν τον εαυτό τους, 

Για τους άνδρες και τις γυναίκες που 

κανονικά ελεούν, Για τους νηστεύοντες 

και τις νηστεύουσες, Για τους άνδρες και 

τις γυναίκες που φυλάγουν την αγνότητά 

τους, Γι' αυτούς και γι' αυτές που φέρνουν 

πολύ συχνά στη μνήμη τους τον ΑΛΛΑΧ, 

Γι' αυτούς όλους ο ΑΛΛΑΧ έχει ετοιμάσει 

τη συγχώρηση κι εξαίρετη αμοιοή. 

36. Δεν είναι σωστό σ' ένα Πιστό κι 
ούτε σε μια Πιστή, όταν για μια υπόθεση 

που έχει ληφθεί η απόφαση από τον 

ΑΛΛΑΧ κι από τον Απόστολό Του, να 

έχουν την ελεύθερη επιλογή για την 

απόφασή τους. Κι αν κανείς δεν υπακούει 

στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, 

τότε ορίσκεται σε φανερή πλάνη. 

37. Πρόσεξε! Έχεις πει ( -Προφήτη!-) 
σ' εκείνον, που ο ΑΛΛΑΧ τον ευεργέτησε, 

με τη γενναιοδωρία Του κι εσύ, με τη 

δική σου εύνοια: "Κράτησε για σένα τη 

σύζυγό σου και φοοήσου τον ΑΛΛΑΧ". 

Αλλά φύλαγες μυστικό στην ψυχή σου 

αυτό που ο ΑΛΛΑΧ θα το φανερώσει. 

Και φοοήθηκες τους ανθρώπους ενώ ήταν 

προτιμότερο να φοοηθείς τον ΑΛΛΑΧ. 

Οταν - λοιπόν - ο Ζέ'ίντ είχε διαλύσει 

(το γάμο του) μαζί της - με την 

οφειλόμενη (διαδικασία) σας 

παντρέψαμε, για να μην υπάρχει στους 

πιστούς καμιά δυσκολία για γάμο με τις 

συζύγους των θετών γιων τους, εφ' όσον 

(αυτοί) διαλύσουν με την πρέπουσα 

(διαδικασία), (το γάμο) μαζί τους. Κι οι 

προσταγές του ΑΛΛΑΧ πρέπει να είναι 

,~~~~~~~~~p~-;;_;q-p~rι;_; 
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εκτελέσιμες. 

38. Και δεν υπήρχε καμιά ενοχή στον 
Προφήτη, σ' ό,τι ο ΑΛΛΑΧ του είχε 

επιτρέψει. Έτσι ήταν ο τρόπος του 

ΑΛΛΑΧ με τους προγενέστερους 

προφήτες. Κι οι προσταγές του ΑΛΛΑΧ 

είναι αποφάσεις, μοιραιως 

προαποφασισμένες. 

39. Έτσι ήσαν εκείνοι (απόστολοι) που 
κήρυτταν τα Μηνύματα του ΑΛΛΑΧ, 

και που Τον φοοόντουσαν. Και δεν 

φοοόντουσαν κανέναν άλλο παρά μόνο 

τον ΑΛΛΑΧ. Και είναι αρκετός ο 

ΑΛΛ ΑΧ για να υπολογίζει (τις πράξεις 

όλου του κόσμου). 

40. Ο Μουχάμμεντ δεν ήταν πατέρας 
σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά 

(είναι) Απόστολος του ΑΛΛΑΧ και η 

Σφραγίδα των Προφητών (ως τελευταίος). 

Ο ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγμα έχει 

(απόλυτη) γνώση. 

41. Ω! Εσείς που πιστεύετε' Να 

μνημονεύετε τον ΑΛΛΑΧ. Και φέρνετέ 

Τον συχνά στη μνήμη σας. 

42. Και δοξάζετέ Τον πρωί και δείλι. 

43. Εκείνος είναι που σας στέλνει την 
Ευχή Του και τους αγγέλους Του για να 

σας οδηγήσει στο Φως της πίστης 

ογάζοντάς σας από το οαθύ Σκοτάδι. Και 

είναι Πολυέλεος για τους Πιστούς. 

44. Ο χαιρετισμός τους καη'! την 

Ημέρα που θα Τον συναντήσουν θα είναι: 
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''Ειρήνη"! και τους ετοίμασε μια 

γενναιόδωρη αμοιοή. 

45. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Σ' έχουμε 

στείλει Μάρτυρα (στα ανθρώπινα έργα), 

και Κομιστή χαρούμενων ειδήσεων, και 

Προειδοποιητή (νουθετώντας τους 

aπρόσεκτους) -, 

46. και για να προσκαλέσεις (τους 

ανθρώπους) στο (δρόμο) του ΑΛΛΑΧ -
με την άδεια Του -, και να είσαι γι' αυτούς 
σαν Λυχνία Φωτεινή. 

47. Ανάγγειλε στους Πιστούς τα 

ευχάριστα νέα, ότι θα έχουν από τον 

ΑΛΛΑΧ μεγάλη χάρη. 

48. Συνέχισε να μην υπακούς (στις 

προσταγές) των άπιστων και τους 

υποκριτές και μη προσέχεις τις ενοχλήσεις 

τους (μην τους δίνεις σημασία), αλλά να 

υποστηριχθείς στον ΑΛΛΑΧ. Αρκεί ο 

ΑΛΛΑΧ να είναι - για σένα -
υποστηρικτής. 

49. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Όταν 

νυμφεύεστε πιστές (γυναίκες) κι έπειτα 

τις χωρίζετε προτού έλθετε σ' επαφή μαζί 

τους, τότε δεν είναι ανc1γκη να 

λογαριάσετε την περίοδο του Ίντδε(των 

τριών μηνών, που στη γυναίκα δεν 

επιτρέπεται να ξαναπαντρευτεί). Τούτο 

από σεοασμό σ' αυτές. Διί)σtΕ σ' αυτές 

ό,τι είναι ορισμένο σαν αποζημίωση (από 

το νόμο) κι ελευθερώστε τες με όμορφη 

συμπεριφορά, χωρίς καμία 6λά6η. 

50. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Έχουμε 
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επιτρέψει για σένα τις συζύγους σου, στις 

οποίες έδωσες την αμοιοή (τη προίκα 

τους), κι εκείνες που εξουσίασε το δεξί 

σου χέρι (τις αγόρασες) τις αιχμάλωτες 

(του πολέμου) που ο ΑΛΛΑΧ σου έχει 

εκχωρήσει - και τις θυγατέρες των θείων 

σου (αδελφών του πατέρα) και τις 

θυγατέρες των θείων σου ( αδελφών της 
μητέρας), που μετανάστευσαν μαζί σου 

(από τη Μέκκα), και κάθε πιστή γυναίκα 

που αφιέρωσε την ψυχή της στον 

Προφήτη, αν θελήσει ο Προφήτης - οέοαια 
- να την συζευχθεί - . Προνόμιο - ειδικά 

- για σένα, κι όχι για τους (άλλους) 

πιστούς. Γνωρίζουμε ό,τι έχουμε ορίσει 

γι' αυτούς (αναφορικά με) τις συζύγους 

τους, και (τις αιχμάλωτες) που το δεξί 

τους χέρι εξουσιάζει. Ώστε να μην υπάρξει 

εμπόδιο (ενοχή) για σένα. Κι ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 

51. Μπορείς να αναοάλεις (αρνούμενος 
την επαφή) μ' οποιανδήποτε απ' αυτές, 

που θα το 1ΊΟελες (να χωρίσεις) ή μπορείς 

να δεχθείς οποιανδήποτε θέλεις. Κι αν 

προσκαλέσεις (επιθυμώντας) μια απ' αυτές 

που είχες (πριν) απορρίψει, δεν υπάρχει 

για σένα καμιά ενοχή. Αυτό είναι 

καλύτερα για να ησυχάσουν και να μην 

λυπηθούν. - ώστε όλες τους - να είναι 

ικανοποιημένες για ό,τι τους δίνεις. Κι ο 

ΑΛΛ ΑΧ γνωρίζει (όλα) όσα ορίσκονται 

στις καρδιές σας. Και ο ΑΛΛΑΧ ειναι 

Παντογνώστης, Μακρόθυμος. 

52. Δεν σου επιτρέπεται (να νυμφευθείς 
άλλες) γυναίκες μετά απ' αυτές (που έχεις). 

Κι ούτε να τις aνταλλάξεις με άλλες 

συζύγους, ακόμα κι αν η ομορφιά τους 
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σ' έχει εντυπωσιάσει, εκτός από τις 

αιχμάλωτες που το χέρι σου εξουσιάζει. 

Ο ΑΛΛΑΧ είναι Ελεγκτής των πάντων. 

53. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην 

μπαίνετε στα σπίτια του Προφήτη -εκτός 

αν σας δοθεί η άδεια - για ένα φαγητό, 

(κι έπειτα) όχι (τόσο νωρίς) για να 

περιμένετε να φτιαχτεί. Αλλά όταν 

προσκληθείτε, (τότε) να μπείτε. Κι όταν 

έχετε τελειώσει το φαγητό σας, να 

σκορπιστείτε χωρίς να επιδιώκετε (για 

διασκέδαση) με πολλές κουοέντες. Τέτοια 

( συμπεριφορά) ενοχλεί τον Προφήτη, και 
ντρέπεται να σας aποπέμψει, (ενώ) ο 

ΑΛΛΑΧ δεν ντρέπεται (να σας πει) την 

αλήθεια. Κι όταν ρωτάτε (τις γυναίκες 

του) για κάτι που θέλετε, να τις ρωτάτε 

πίσω από παραπέτασμα. Αυτό κάνει 

περισσότερο αγνές τις καρδιές σας και 

τις καρδιές τους (καθώς δεν 6λέπεστε ). 
ΔΕν είναι (σωστό) για σας να ενοχλείτε 

τον Απόστολο του ΑΛΛΑΧ κι ούτε -
ποτέ -επιτρέπεται να νυμφευθεί τε τις 

συζύγους του μετά απ' αυτόν. Κάτι τέτοιο 

κατά τον ΑΛΛΑΧ είναι μεγάλο (έγκλημα). 

54. Κι αν aποκαλύπτετε κάτι, ή το 

κρύοετε, - 6έ6αια- ο ΑΛΛΑΧ για κάθε 

πράγμα έχει (απόλυτη) γνώση. 

55. Δεν υπάρχει καμιά ένοχη (πάνω 
σ' αυτές τις γυναίκες, αν εμφανίζονται) 

μπροστά στους πατέρες τους, ή στα παιδιά 

τους ή στ' αδέλφια τους, ή στους γιους 

των αδελφών τους, ή στους γιους των 

αδελφάδων τους, ή στις πιστές γυναίκες 

τους, ή στις (αιχμάλωτες πολέμου) που 

το δεξί τους χέρι εξουσιάζει. Και, (εσείς! 
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οι γυναίκες), να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ. 

Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ είναι Μάρτυρας για 

κάθε πράγμα. 

56. Ο ΑΛΛΑΧ και οι Άγγελοί Του 
στέλνουν ευχές πάνω στον Προφήτη. Ω! 

Εσείς που πιστεύετε! Στείλτε τις ευχές 

σας πάνω του, και χαιρετάτε τον με κάθε 

σεοασμό. 

57. Εκείνοι που ενοχλούν τον ΑΛΛΑΧ 
και τον Απόστολό Του, με την απιστία 

τους ο ΑΛΛΑΧ τους έχει καταραστεί σ' 

αυτό τον κόσμο και στον Μελλοντικό, 

και τους έχει ετοιμάσει μια εξευτελιστική 

τιμωρία. 

58. Κι εκείνοι που ενοχλούν τους 

πιστούς και τις πιστές, χωρίς τίποτα να 

κερδίζουν, έχουν φορτωθεί (πάνω τους) 

μια συκοφαντία και μια ολοφάνερη 

αμαρτία. 

59. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Να πεις στις 
συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και 

στις γυναίκες των πιστών, ότι πρέπει να 

ρίχνουν πάνω τους (όταν κυκλοφορούν) 

τα (εξωτερικά τους ρούχα) γκαλαμπίες, 

(που καλύπτουν- από το κεφάλι μέχρι τα 

πόδια), τούτο είναι πιο κατάλληλο για 

να αναγνωρίζονται (ως αγνές πιστές) (όσο) 

και να μην ενοχλούνται. Ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Π ανοικτίρμονας. 

60. Πράγματι, αν οι υποκριτές, κι 

αυτοί που στις καρδιές τους υπάρχει 

αρρώστια κι αυτοί που σπέρνουν 

δυσφημήσεις στην Πόλη, δεν παύσουν, 

(τότε) θα σε ξεσηκώσουμε -οπωσδήποτε-
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εναντίον τους. Έπειτα δεν θα τους είναι 

δυνατό να παραμείνουν σ' αυτή - σαν 

γείτονές σου- παρά για λίγο (καιρό). 

61. Θα έχουν κατάρα πάνω τους όπου 
κι αν Όρίσκονται, θα συλλαμοάνονται και 

θα θανατώνονται (χωρίς οίκτο). 

62. (τέτοιος ήταν) ο τρόπος του 

ΑΛΛΑΧ για εκείνους που έζησαν στο 

παρελθόν, και δεν θα ορεις καμιά αλλαγή 

στον κανόνα του ΑΛΛΑΧ. 

63. Σε ρωτάνε αναφορικά με την Ώρα 
(της Ανάστασης) Να πεις: 'Ή γνώση της 

είναι (μόνο) με τον ΑΛΛΑΧ!". Και τι 

είναι εκείνο που μπορεί να σε κάνει να 

καταλάοεις; Ίσως η Ώρα να είναι (πολύ) 
'f κοντα. 

64. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ καταράστηκε 
τους άπιστους κι ετοίμασε γι' αυτούς μια 

Φωτιά με (δυνατές ) Φλόγες, 

65. για να κατοικήσουν εκεί μέσα για 
πάντα. Και δεν θα Όρουν ούτε προστάτη, 

ούτε οοηθό. 

66. Την Ημέρα που τα πρόσωπά τους 
θ' αναποδογυριστούν στη Φωτιά, θα πουν: 

"Αλίμονό μας ! Μακάρι να υπακούαμε 
στον ΑΛΛΑΧ και μακάρι να υπακούαμε 

στον Απόστολο!". 

67. Και είπαν: "Κύριέ μας! Υπακούσαμε 
στους άρχοντες και στους μεγαλύτερούς 

μας και μας παραπλάνησαν από τον (ίσιο) 

δρόμο. 

c,,,. /.}-'"' .... ,.. .. ,. ..... / ,ι ,. ,. -::.ι_.,,._, ..... 
~~~~L.:.lJt~l:..lllf'-"'\JI~ 

φ ι:;.;~~~ι.:J\j:\4-!~ί~ 

Ζ>));]ό\~~~((i~ 
φ ~~IG11;411C1.1Πj~ 

c:[3_;c;ι:.Q.γcl-c~!)~_; 

φyrG).:;.t 



(33) Σούρα ελ-Εχζάμπ Μέρος 22ο 642 Ι Υ Υ "_;.ι ,.,. ":"ιy-f.Jι ο Jl"" 

68. "Κύριέ μας! Δώσε τους διπλή την 
τιμωρία, και να τους καταραστείς με την 

πιο μεγάλη κατάρα!". 

69. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην γίνετε 
σαν κι αυτούς που (είχαν εξοργίσει κι) 

έοριζαν τον Μωυσή, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

τον είχε αθωώσει από (τις συκοφαντίες) 

που έλεγαν (εναντίον του), και ήταν τίμιος 

στον ΑΛΛΑΧ. 

70. Ω ! Εσείς που πιστεύετε! Να 

φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ (πάντοτε) να λέτε 

το σωστό λόγο. 

71. Για ν' αποκαταστήσει τα λάθη στα 
έργα σας, και να σας συγχωρήσει τις 

αμαρτίες σας. Κι όποιος υπακούει στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, εχει 

κιόλας επιτύχει σπουδαία νίκη. 

72. Έχουμε προσφέρει την Πίστη 

στους ουρανούς και στη γη και στα οουνά. 

Αλλά αρνήθηκαν- από φόοο σ' αυτήν να 

τη φορτωθούν. Ο άνθρωπος όμως τη 

φορτώθηκε γιατί ήταν πολύ άδικος κι 

aνόητος. 

73. (Με αποτέλεσμα) ο ΑΛΛΑΧ να 
τιμωρήσει τους υποκριτές, και τις 

υποκρίτριες κι όσους - άνδρες και γυναίκες 
- πίστευαν οε πολλούς θεούς, (που 

συνεταιρίζουν άλλες θεότητες με τον 

ΑΛΛΑΧ). Ο ΑΛΛΑΧ συγχωρεί τους 

πιστούς και τις πιστές, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμονας. 
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(34) Σούρα Σέμπε'ε 
(Σαθά - η Πόλη της oymiς των Σα6αίων) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Δόξα πρέπει στον ΑΛΛΑΧ στον ~-~\rΊ...!_ι;_;..;.._:PI~ί:.J.s~l~λ:.Li 
οποίο ανη' κουν ό,τι (ορίσκεται) στους 

φ _μ~,-~-~'·§1. tii:J' 
ουρανούς και στη γη. Σ' Αυτόν ανήκει η -;. ., ~.J~ ~ '.J 

Δόξα (και) στη Μέλλουσα Ζωή. Ο 

Πάνσοφος και η εμπειρία Του καλύπτει 

τα πάντα. 

2. Γνωρίζει όλα που πηγαίνουν (που 

συμβαίνουν) μέσα στη γη, κι ό,τι εξέρχεται 

απ' αυτήν κι ό,τι κατεβαίνει από τον 

ουρανό, κι ό,τι ανεοαίνει σ' αυτόν! Κι 

Εκείνος είναι ο Πολυεύσπλαχνος ο 

Πολυεπιεικής. 

3. Και λένε οι άπιστοι: "Ποτέ δεν θα 
μας έλθει η Ώρα". Να πεις: "Κι όμως 

πολύ σίγουρα - Μα τον ΑΛΛΑΧ- θα 

σας έλθει, (από Εκείνον) που γνωρίζει τα 

αόρατα και που δεν Του κρύοεται και το 

ελάχιστο οάρος ενός μορίου στους 

ουρανούς και στη γη. Κι ούτε το 

μικρότερο, ούτε και το μεγαλύτερο απ' 

αυτά. Είναι όλα γνωστά στον ΑΛΛΑΧ 

(γραμμένα) σε οιολίο που όλα τα εξηγεί, 

4. "για ν' ανταμείψει εκείνους που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό. Σ' αυτούς 

ανήκει η συγγνώμη και μια γενναιόδωρη 

συντήρηση". 

5. Αυτοί όμως που προσπαθούν να 

ματαιώσουν τις Εντολές Μας, -γι 'αυτούς 

θα υπάρξει μια Τιμωρία, - ένας οδυνηρός 
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εξευτελισμός. 

6. Κι όσοι πήραν τη Γνώση - με πλήρη 

επίγνωση φρονσuν ότι (η Αποκάλυψη) 

που έχει σταλεί κάτω σ' εσένα, είναι η 

Αλήθεια και καθοδηγεί στο δρόμο του 

Παντοδύναμου, του Αινετού. 

7. Και λένε οι άπιστοι (εμπαίζοντας): 
"Μήπως θέλετε (να σας υποδείξουμε έναν 

άνδρα που θα σας πει, πως όταν 

ξεσχιστείτε (σαν γίνετε κομμάτια), σε 

κατάσταση aποσύνθεσης, (θα 

ξανασηκωθείτε και) θα ορεθείτε σε μια 

Καινούργια Δημιουργία; 

8. "Μήπως έχει επινοήσει ένα ψέμα 
κατ(l του ΑΛΛΑΧ ή μήπως τον έχει 

(κυριεύσει) ένα πνεύμα; (ένας δαίμονας); 

"Όχι (οέοαια), αλλά αυτοί (που τα λένε) 

είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη 

Μέλλουσα Ζωή, και (ζουν) σε πολύ 

μακρινή πλάνη που τους οδηγεί προς την 

τιμωρία. 

9. Μήπως δεν ολέπουν τι υπάρχει 

ανάμεσα στα χέρια τους (μπροστά τους) 

και τι πίσω τους από τον ουρανό και τη 

γη ; Αν θέλαμε θα μπορούσαμε να κάνουμε 
τη γη να τους καταπιεί, ή να ρίξουμε 

πάνω τους ένα κομμάτι τ' ουρανού. 

Βέοαια σ' αυτό υπάρχει ένα Σημείο 

(Δίδαγμα) για κάθε δούλο που θέλει 

(Μετανοιωμένος) ν' αφιερωθεί (στον 

ΑΛΛΑΧ). 

10. Και δώσαμε - άλλοτε - Χάρη από 
Μας στον Δαυίδ, "Ω! Βουνά! Επαναλάοατε 

μαζί του τους επαίνους (προς τον 
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ΑΛΛΑΧ)! Κι εσείς πουλιά (επίσης)!" Και 

μαλακώσαμε -για χάρη του- το σίδερο 

(στα χέρια του), 

11. (διατάζοντας): "Ν α φτιάχνεις 

θωρακισμένα σακάκια, ζυγιάζοντας τις 

αλυσίδες του οπλισμού τους, και κάνετε 

καλές πράξεις, γιατί (να είσαι οέοαιος 

ότι) ολέπω (πολύ καλά) όλα όσα κάνετε". 

12. Και στον Σολομώντα (κάναμε) τους 
άνεμους (να υπακούουν). Το χρονικό 

διάστημα, που οι άνεμοι διανύουν από 

το πρωί ως το απόγευμα και από το 

απόγευμα ως το οράδυ ισοδυναμεί μ' ένα 

ημερήσιο ταξίδι ενός ανθρώπου. Και 

κάναμε γι' αυτόν να κυλά από μια 

κολυμπήθρα λιωμένος χαλκός, και κάναμε 

τους τζιν (πνεύματα) να δουλεύουν 

ανάμεσα στα χέρια του (μπροστά του), 

με την άδεια του ΑΛΛΑΧ, κι όποιο, απ' 

αυτά, παρέοαινε τη διαταγή Μας το 

κάναμε να δοκιμάζει την Τιμωρία της 

πύρινης φλόγας. 

13. Δούλευαν γι' αυτόν -όπως ήθελε
(φτιάχνοντας), παλάτια μ' αψίδες, (για 

το ναό του), και αγάλματα (είδωλα), και 

γαοάθες φαρδιές σαν δεξαμενές, και 

καζάνια (φαγητού) ακίνητα (στη θέση 

τους): "Δουλεύετε (λοιπόν) ω! παιδιά του 

Δαυίδ και να (Μας) ευχαριστείτε. Κι όμως 

πολύ λίγοι από τους δούλους Μου είναι 

οι ευγνώμονες!". 

l 4. Και μόλις θεσπίσαμε (για το 

Σολομώντα) το θάνατο, καμιά μαρτυρία 

(στα Πνεύματα) δεν δόθηκε για το θάνατό 

του, εκτός σ' ένα σκουλήκι της γης, που 
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έτρωγε (ροκάνιζε αργά) τη ράοδο του 

(που στήριζε το νεκρό σώμα). Όταν όμως 

(τούτο) έπεσε (ο Σολομών) φανερώθηκε 

καθαρά στα Πνεύματα, ότι αν γνώριζαν 

το αόρατο, (τα άδηλα) δεν θα στέκονταν 

(τόσο καιρό) στην εξευτελιστική Τιμωρία 

(για το έργο που είχαν αναλάοει). 

15. Και υπήρχε ένα Σημείο στη (γη 
που ήταν) οι κατοικίες (της πόλης) Σαοά: 

Δύο κήποι, ένας στα δεξιά κι ένας στ' 

αριστερά, (και τους είπαμε): "Τρώγετε από 

τις Προμήθειες του Κυρίου σας, και να 

τον ευχαριστείτε. "Μια ευτυχισμένη κι 

εύφορη χώρα, κι ένας Κύριος, 

Πολυεύσπλαχνος! 

16. Αυτοί όμως απομακρύνθηκαν (από 
τον ΑΛΛΑΧ), και τότε στείλαμε πάνω 

τους την πλημμύρα (που προήλθε) από 

τα Φράγματα. Και μετατρέψαμε τους δύο 

κήπους τους, σε δύο (άλλους) κήπους, 

που έογαζαν πικρούς, και μη φαγώσιμους 

καρποί1ς και πολύ λίγα (κολοοά) δένδρα 

από λωτούς. 

17. Μ' αυτό τον τρόπο τους 

aνταμείψαμε, επειδή - αχάριστα -
απόρριψαν την Πίστη. Και ποτέ δεν 

δίνουμε τέτοια αμοιοή παρά μόνο στους 

άπιστους. 

18. Και 6r1λαμε ανciμεσα σ αυτούς 

και στα Χωριά που τα ευλογήσαμε, (άλλα) 

χωριr1 σι: ορατή τοποθεσία, και ορίσαμε 

σ' αυηi τους δρόμους (για να περπατούν): 

"Βαδίζι:π ο' αυτά - ασφαλισμένοι - νύχτες 

χαι ημέρες". 
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19. Και είπαν. "Κύριέ μας! Απομάκρυνε 
τις αποστάσεις ανάμεσα στους δρόμους 

της πορείας μας". (Και λάθεψαν μέσα σ' 

αυτούς) κι αδίκησαν τον ωυτό τους.'Ετσι 

τους κάναμε ιστορία, (για να την 

διηγούνται), και τους σκορπίσαμε όλους 

σε σκορπισμένα χωριά. Βέοαια σ' αυτό 

υπάρχουν Σημεία για κάθε ένα που 

υπομένει καρτερικά κι ευγνωμονεί. 

20. Η ιδέα του Σατανά (Ιολίς) είχε f / "" > ~/ ~-/ ~ -::ι • • η /-:: " ~~~/ 
l.&ι . ~\. ·\j,~~~~J.λ.,.o...U. 

επαληθεύσει πάνω τους, γιατί τον !;t .. ~ •;"\"!.;- '.J 

ακολούθησαν, εκτός μια ομάδα από τους Φ 5::;,.jji.).Ξ. 
πιστούς. 

21. Και δεν είχε πάνω τους καμιά 

εξουσία (ή αναγκασμό να διαπράξουν την 

κακία), εκτός από το να μάθουμε ποιος 

πιστεύει στη Μέλλουσα Ζωή από εκείνον 

που αμφι6άλλει γι' αυτήν. Ο δε Κύριός 

σου επαγρυπνεί για κάθε πράγμα. 

22. Να πεις: "Καλέστε εκείνους που 
φανταστήκατε (για θεούς) αντί του 

ΑΛΛΑΧ. Δεν εξουσιάζουν ούτε το 6άρος 

ενός μορίου στους ουρανούς κι ούτε στη 

γη, κι ούτε έχουν σ' αυτά κανένα (μερίδιο) 

συμμετοχής ούτε κανένας οοηθός (Ίου). 

23. "Καμιά μεσολάοηση δεν ωφελεί 

κοντά Του, εκτός γι' αυτόν που του έχει 

δώσει την άδεια, ώστε σαν θα φύγει ο 

φόοος από τις καρδιές τους (κατά την 

Ημέρα της Κρίσης), θα πουν: 'Τι είναι 

αυτό που λέει (που διατάζει) ο Κύριός 

σας; 'Τους απαντούν: "Αυτό που είναι 

Αλήθεια και σωστό, και είναι Εκείνος ο 

· Υψιστος, ο Μέγας - ". 

~-- ,. ,,., -::; )-/ >,.,.---.-; ~}.// ,.,_. 
,:.J.:::;::,~1~:Jt:r·~~~~:JJ 

'F.~J~Ι~C~~~);_E),:~&. 
Θ ~~~~_;J;.H~ ~ 
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24. Να πεις: "Ποιος σας συντηρεί 

(προμηθεύει με τα δώρα) των ουρανών 

και της γης; "Να πεις: ''Ο ΑΛΛΑΧ - κι 

εμείς ή εσείς - ορισκόμαστε στον 

(σωστό) δρόμο της αλήθειας ή σε 

ολοφάνερη πλάνη!". 

25. Να πεις: "Δεν θα ρωτηθείτε για 
τις αμαρτίες μας, κι ούτε θα ρωτηθούμε 

για ό,τι κάνετε". 

26. Να πεις: "Θα μας μαζέψει όλους 
μαζί - ο Κύριός μας κι έπειτα θα 

αποφασίσει (δικάζοντας) τις διαφορές μας 

με (ετλικρίνεια και) δικαιοσύνη. Και είναι 

Εκείνος που αποφασίζει, που (τα πάντα) 

γνωρίζει. 

27. Να πεις: "Δείξε μου αυτούς που 
τους έχετε ενώσει μαζί Του σαν 

συνεταίρους. Με κανένα τρόπο (δεν 

μπορείτε). (Γιατί) Εκείνος μόνο είναι ο 

ΑΛΛΑΧ, ο Παντοδύναμος, ο Σοφός". 

28. Και δεν σ' έχουμε στείλει παρά 

Αγγελιοφόρο στους ανθρώπους με 

χαρούμενες ειδήσεις και προειδοποιητή 

(κατά της αμαρτίας). Κι όμως οι πιο 

πολλοί από τους ανθρώπους δεν (το) 

καταλαοαίνουν. 

29. Λένε: "Πότε (θα πραγματοποιηθεί) 
αυτή η υπόσχεση, αν οέοαια είστε 

ειλικρινείς (και δίκαιοι);" 

30. Να πεις: " "Εχετε ορισμένη Ημέρα 
που δεν μπορείτε ούτε για μια ώρα να 

την καθυστερήσετε, ούτε και να την 

επιταχύνετε". 

J.~•~.).,~~16JI~_L\~ 
Θ~ΙJ~Ι:tΙ; 

~~_;~ ~ Δiul!=:.-1 ~· s1 ;y Jτ;_; 
φ ~;.ί ~..;~6~~_; 
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31. Και είπαν οι Άπιστοι: "ΔΕν θα .:;Ι-;)j1(4t&~J~6JiJ~_; 
πιστέψουμε σ' αυτό το Κοράνιο, κι ούτε / 
σε (οποιοδήποτε) άλλο (έφτασε) ανάμεσα 6j.~~~~j~~j;~~~.;Ί.s~~1; 
στα χέρια τους, (πριν απ' αυτό)." Αλίμονο, · J. J. •/}· ·- • --/ · - ~ >- ·-~ ϊ:Y-r-r.->~....:...>y~y 

τότε, αν έ6λεπες τη στιγμή που οι άδικοι i ~ ~~ .ί ,--: jlj >. / j"~il . ·-jΙ 
θ θ . . κ· . ~~- 'Υ-: cr-~ • 
α στα ουν μπροστα στον υριο τους, ~/ ·J.,~~-.-H-"i'',Y.,:·~- ~ 

και θα επιστρέφουν (θα ρίχνουν), το λόγο ~~j.o~;:Nf'l~jll.t?Ι~-:Ψ.. 
(της ενοχής τους) ο ένας στον άλλο (θα 

αλληλοκατακρίνονται)! Και θα λένε -τότε 

-εκείνοι που ήσαν (καταφρονημένοι για) 

την αδυναμία τους, σ' εκείνους που ήσαν 

υπερήφανοι (για τη δύναμή τους), "Αν 

δεν ήσασταν εσείς, θα ήμασταν πιστοί !". 

32. Και θα πουν εκείνοι που ήσαν 

υπερήφανοι (για τη δύναμή τους), σ' 

εκείνους που ήσαν (καταφρονημένοι για) 

την αδυναμία τους: Μήπως εμείς σας 

εμποδίσαμε από την Καθοδήγηση, μετά 

που σας έφτασε; Ποτέ! Μάλλον εσείς είστε 

οι ένοχοι". 

33. Και θα πουν (πάλι) εκείνοι, που 
ήταν αδύνατοι, σ' εκείνους που ήταν 

υπερήφανοι: 'Όχι! Μάλλον ήταν (δική σας) 

πλάνη, όταν μας διατάζατε (συνέχεια) -
και ημέρα και νύχτα να αρνηθούμε τον 

ΑΛΛΑΧ και να Του αποδώσουμε άλλους 

όμοιους μ' Αυτόν!" Και έτσι έκρυψαν τη 

μετάνοιά (τους), όταν είδαν τα 

6ασανιστήρια. Και θα 6άλουμε χαλινάρια 

στους λαιμούς των άπιστων. Μήπως (είναι 

δυνατό) ν' aνταμειφθούν διαφορετικά από 

ό,τι (κακό) έκαναν; 

34. Και ποτέ δεν στείλαμε έναν 

Προειδοποιητή σ' ένα χωριό, χωρίς να 

πουν οι πλούσιοί τους: "Δεν πιστεύουμε 
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στο (μήνυμα) που μ' αυτό Τον έχετε 

στείλει". 

35. Και είπαν: "Έχουμε μεγάλη 

περιουσία και πολλά παιδιά και δεν μπορεί 

να τιμωρηθούμε". 

36. (Ω! Μουχάμμεντ)! Να πεις: 'Ό 

Κύριός μου χαρίζει απλόχερα σ' όποιον 

θέλει (αλλά) και περιορίζει την Προμήθεια 

της συντήρησης, σε όποιον θέλει, κι όμως 

οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους δεν 

(το) καταλαοαίνουν. 

37. Δεν είναι τα πλούτη σας και ούτε 
τα παιδιά σας που θα σας κάνουν να 

πλησιάσετε Εμάς - με σκοπό την ευμένειά 

Μας Εκτός μόνο, όποιοι πιστεύουν και 

κάνουν το καλό. Αυτοί θα έχουν διπλάσια 

αμοιοή για ό,τι έκαναν και θα είναι σ' 

εξαίρετα δωμάτια, ασφαλισμένοι. 

38. Κι εκείνοι που προσπαθούν να 

ματαιώσουν τις Εντολές Μας θα 

παρουσιαστούν και θα σταματήσουν (στον 

τόπο) της Τιμωρίας. 

39. Να πεις: 'Ό Κύριός μου χαρίζει 
(γενναιόδωρα) τα μέσα Συντήρησης σ' 

όποιον - από τους δούλους Του - θέλει, 

και του τα περιορίζει (αν θέλει). Και 

οτιδήποτε ξοδεύετε υπέρ του ΑΛΛΑΧ 

θα το αντικαταστήσει. Γιατί είναι ο 

Άριστος από όσους (γενναιόδωρα) 

χορηγουν. 

40. Κατά την Ημέρα που θα τους 
μαζέψει όλους ένα σωρό, κι έπειτα θα 

πει στους αγγέλους: "Μήπως - αυτοί εδώ 

ι:JjΊ;1~~~~~_; 
φ~~~ι::~ 

/ ,., {.,.., ... _,. / ,,.. ,.. ........ ,., -:;,/ 
dpji.:_,.~~Ι.q.:;__,...-:.).~~ 

Θ ~-'~';:'ΙiJI-.! 
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- εσάς ήταν που λάτρευαν;" 

41. Θα πουν: "Δόξα σ' Εσένα! 

Ανώτατος είσαι! Συ είσαι ο Προστάτης 

μας - κι είμαστε μαζί Σου κι όχι μαζί 

τους, γιατί λάτρευαν (τη δύναμη του 

Σατανά) των Πνευμάτων, κι οι 

περισσότεροι απ' αυτούς, σ' αυτά 

πίστεψαν". 

42. Σ' αυτή την Ημέρα δεν θα έχουν 
καμιά εξουσία ο ένας πάνω στον άλλο 

για να ωφελήσουν, είτε για να ολάψουν. 

Και θα πούμε σ' αυτούς που αδίκησαν: 

"Δοκιμάστε τα οάσανα της Φωτιάς, που 

την είχατε διαψεύσει!". 

43. Κι όταν τα Ολοκάθαρα Εδάφια 
(του Κορανίου) Μας, aπαγγέλλονταν 

πάνω τους, λένε: "Αυτός δεν είναι παρά 

ένας άνδρας που θέλει να σας εμποδίσει 

από ό,τι οι πατέρες σας λάτρευαν". Και 

λένε (ακόμη): "Τούτο (το Κοράνιο) δεν 

είναι, παρcΧ ένα ψέμα που έχει επινοηθεί!". 

Και λένε εκείνοι που αρνήθηκαν την 

Αλήθεια - εφ' όσον τους έφτασε -: "Αυτό 
- οέοαια - τίποτε δεν είναι παρά καθαρή 

μαγεία!". 

44. Και δεν τους δώσαμε Βιολία για 
να μποριΆσουν να τα μελετήσουν, κι ούτε 

είχαμε στείλει - πριν από σιΆνα κανέναν 

(άλλο) για να τους προειδοποιήσει. 

45. Κι εκείνοι που έζησαν πριν απ 

αυτούς είχαν διαψεύσει (την Αλήθεια). 

Αυτοί δεν είχαν πάρει ούτε το διΆκατο, 

από όσα είχαμε παραχωρήσει στους 

άλλους και παρ' όλα ταύτα είχαν 
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διαψεύσει τους aποστόλους Μου. Πόσο 

όμως (τρομερή) ήταν και η δική Μου 

τιμωρία (σ' αυτούς)! 

46. Να πεις: "Σας προειδοποιώ για 

ένα πράγμα: να σταθείτε όρθιοι μπροστά 

στον ΑΛΛΑΧ - ανά δύο, ή και μόνοι -
Έπειτα σκεφτείτε καλά, (μ' όλη σας την 

ηρεμία). Ο Σύντροφός σας (ο 

Μουχάμμεντ) δεν κατέχεται από κανένα 

πνεύμα (Σατανά). ΔΕν είναι παρά μόνο 

ένας Προειδοποιητής για σας, πριν πέσετε 

σε μια φρικτή Τιμωρία". 

47. Να πεις: "Δεν σας ερωτώ (για 

καμιά αμοιοή. Είναι για το συμφέρον σας. 

Η αμοιοή μου ορίσκεται στον ΑΛΛΑΧ 

που είναι Μάρτυρας σε κάθε πράγμα". 

48. Ν α πεις: ''Ο Κύριός μου φανερώνει 
(το μανδύα της) Αλήθειας (πάνω από τους 

δούλους Του), και είναι Εκείνος που 

(απόλυτα) γνωρίζει τα κρυμμένα (τα 

άδηλα και τα κρύφια ). 

49. Να πεις: "Έφτασε η Αλήθεια, το 
δε ψέμα τίποτε δεν αρχίζει (δεν 

δημιουργεί) και τίποτε δεν 

επαναλαμοάνει". 

50. Να πεις: "Αν ορίσκομαι σε πλάνη, 
τότε η πλάνη στρέφεται κατά του ίδιου 

μου του εαυτού. Ενώ αν καθοδηγηθώ 

(στον ίσιο δρόμο) είναι από ό,τι μου έχει 

εμπνεύσει ο Κύριός μου. Εκείνος που όλα 

τυ ακούει και (σ' όλα πάντα) είναι κοντά. 

51. Κι αν ήταν δυνατό να δεις πόσο 
τρέμουν από φόοο, αλλά - αλίμονο - δεν 
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υπάρχει τρόπος διαφυγής (γι' αυτούς), 

και θα τους πάρουν από μια θέση (πολύ) 

κοντά. 

52. Και (τότε είναι) που θα πουν: 

"(τώρα) πιστεύουμε σ'αυτή (την Αλήθεια)". 

Αλλά πώς είναι δυνατό (να πιστέψουν) 

από μια θέση (τόσο) μακρινή, 

53. εφ' όσον αρνήθηκαν την πίστη 

(εξ' ολοκλήρου) από πριν, και (συνέχεια) 

ρίχνουν ( συκοφαντίες) κατά του Αόρατου 
(κόσμου), από μια θέση (τόσο) μακρινή; 

54. Κι ανάμεσα απ' αυτούς και από 
ό,τι επιθυμούν έχει μπει ένα (απέραντο) 

εμπόδιο, όπως έγινε και στα περασμένα 

με τους ομοίους τους. Γιατί (πραγματικά) 

ήσαν σε (aνήσυχες) αμφιοολίες και σε 

υποψίες. 

(35) Σούρα Φά't4? 
(Ο ΠQωτουρyός 'tης Δημιου()'Υί«ς) 

Στο όνομα του ΑΑΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Δόξα (πρέπει) στον ΑΛΛΑΧ τον 
Πρωτουργό της Δημιουργίας των ουρανών 

και της γης, (από το χάος άνευ 

προηγούμενου παραδείγματος) που έκανε 

τους αγγέλους φτερωτούς αγγελιοφόρους 

με δύο ή τρία ή τέσσερα (ζευγάρια φτερά). 

Προσθέτει στη Δημιουργία ό,τι Του αρέσει. 

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ έχει (απόλυτη) δύναμη 

πάνω σ' όλα τα πράγματα. 

2. Ό,τι ο ΑΛΛΑΧ χορηγεί στους 

ανθρώπους από Ευσπλαχνία, δεν μπορεί 
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από πουθενά να εμποδιστεί αυτό, και 

ό,τι κρατά (εμποδίζοντάς το), δεν υπάρχει 

κανείς που να μπορεί να το στείλει μετά 

απ' Αυτόν. Και είναι ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

3. Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Ν α θυμάστε 
τις ευεργεσίες του ΑΛΛΑΧ (που έστειλε) 

πάνω σας. Μt1πως υπάρχει άλλος 

Δημιουργός, εκτός από τον ΑΛΛΑΧ που 

σας συντηρεί από τον ουρανό κι από τη 

γη. Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο Εκείνος. 

Γιατί - λοιπόν- απομακρύνεστε από την 

Αλήθεια; 

4. Κι αν σε διαψεύσουν, (Ω 

Μουχάμμεντ!) το ίδιο έχουν διαψεύσει 

(άλλους) aποστόλους πριν από σένα. Στον 

ΑΛΛΑΧ επιστρέφουν (για απόφαση όλες) 

οι υποθέσεις. 

5. Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Η υπόσχεση 
του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή. Ας μην σας 

εξαπατούν (οι ομορφιές) της ζωής του 

κόσμου (τούτου), κι ούτε ο Πειρασμός 

(Σατανάς) να σας εξαπατά για τον 

ΑΛΛΑΧ! 

6. Βέοαια ο Σατανάς είναι για σας 
ένας εχθρός, γι' αυτό να τον παίρνετε 

σαν εχθρό. Προσκαλεί μόνο το κόμμα 

(τους οπαδούς) του, για να γίνουν 

Σύντροφοι της Φλογισμένης Φωτιάς. 

7. Όσοι αρνήθηκαν (τον ΑΛΛΑΧ) θα 
έχουν σκληρά οάσανα. Eνcv όσοι πιστεύουν 

και κ(ινουν το καλό, θα έχουν τη 

Συγχώρηση και μια μεγάλη αμοιοή. 

~~~~,~~~ )\;.~ι;~ι:~ 

φ~~~~~ 

~.;~~.:_-:k~Δ;~.:>ι; --. ,.... . .... . "" . _.,. 

φ~j'iΙCΞ}~J~ 
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8. Εκείνος που είναι γοητευμένος από 
την κακία των έργων του (από τη διαγωγή 

του), σε σημείο που να τα 6λέπει, σαν 

εξαίρετα, μήπως είναι δυνατόν να μοιάζει 

μ' αυτόν που 6ρίσκεται στον ίσιο δρόμο; 

Ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη όποιον 

θέλει, και καθοδηγεί όποιον θέλει. Γι' αυτό 

μην aφήνεις τον εαυτό σου (μάταια) ν' 

αναστενάζει γι' αυτούς, γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι γνώστης για ό,τι φτιάχνουν. 

9. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι που στέλνει 

τους άνεμους, για να σηκώνουν τα 

σύννεφα, και τα οδηγούμε σε χώρα νεκρή, 

και ξαναδίνουμε - μ' αυτά - τη ζωή στη 

γη, αφού πια ήταν νεκρή. Έτσι λοιπόν 

(θα είναι) και η Ανάσταση! 

10. Όποιος επιδιώκει τη δόξα και τη 
δύναμη (- θα τη ορει στον ΑΛΛΑΧ -
γιατί) στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η Δόξα και 

η δύναμη εξ ολοκλήρου. Σ' Αυτόν 

ανεοαίνουν τα καλά και αγνά Λόγια, και 

είναι Εκείνος που aνυψώνει τις ενάρετες 

πράξεις. Εκείνοι δε που μηχανεύονται το 

κακό, θα έχουν αυστηρή Τιμωρία, και οι 

συνωμοσίες, τέτοιου είδους (ανθρώπων), 

θ' αχρηστευθούν. 

11. Και ο ΑΛΛΑΧ σας έπλασε από 
χώμα, έπειτα από σταγόνα σπέρματος, 

έπειτα σας έκανε σε ζευγάρια. Και τίποτε 

δεν φορτώνεται -το θηλυκό -(τον καιρό 

της εγκυμοσύνης), ή γεννάει χωρίς να 

είναι εν γνώσει Του. Κι ούτε υπάρχει 

ζωντανό που θα μπορούσε να 

παρατείνεται η ηλικία του, ή να 

συντομεύεται, αν τούτο δεν έχει 

(θεσπιστεί), σ' ένα οιολίο. Όλα αυτά -
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οέοαια- είναι εύκολα στον ΑΛΛΑΧ. 

12. Και δεν ισοδυναμούν σε ομοιότητες 
τα δύο νερά: Αυτό (το ένα) με εύγευστο 

γλυκό (νερό) κι ευχάριστο να το πίνεις, 

κι αυτό (το άλλο) με αλμυρό - πικρό 

(νερό). Τρώγετε (φρέσκα και) μαλακά 

κρέατα από κάθε (είδους νερού), και 

ογάζετε (απ' αυτά) στολίδια για να τα 

φοράτε. Και ολέπετε τα καράοια να 

σχίζουν τα κύματα, επιδιώκοντας την 

συντήρησή σας από τη Χάρη Του - ώστε 

ίσως να (τον) ευχαριστήσετε. 

13. Βυθίζει τη Νύχτα μέσα στην Ημέρα 
και ουθίζει την Ημέρα μέσα στην Νύχτα, 

κι έχει υποτάξει (στο Νόμο Του) τον ήλιο, 

και το φεγγάρι, το καθένα να τρέχει (στην 

πορεία του) για μια ορισμένη περίοδο. 

Αυτός είναι ο ΑΛΛ ΑΧ, ο Κύριός σας. Σ' 

Αυτόν ανήκει η Εξουσία του Σύμπαντος. 

Κι εκείνους που επικαλείστε - αντί Του -
δεν εξουσιάζουν το ελάχιστο ούτε και τη 

φλούδα (που σκεπάζει το κουκούτσι). 

14. Αν τους επικαλείστε δεν ακούν 

στις κλήσεις σας. Κι όταν ακούσουν δεν 

μπορούν να απαντήσουν (στις προσευχές) 

σας. Κατά την Ημέρα δε της Κρίσης θα 

αρνηθούν το "Συνεταιρισμό" - στον 

ΑΛΛΑΧ μαζί σας. Και κανείς (- ω! 

άνθρωπε! -) δεν θα μπορέσει να σε 

ενημερώσει (για την Αλήθεια) σαν τον 

Μοναδικό, που είναι Πανέμπειρος. 

15. Ω! Εσείς οι Άνθρωποι! Εσείς είστε 
οι φτωχοί, (που έχετε ανάγκη) από τον 

ΑΛΛΑΧ. (Ενώ) ο ΑΛΛΑΧ είναι ο 

Πλούσιος (ελεύθερος από κάθε ανάγκη) 
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και ο Αινετός. 

16. Αν το ήθελε, θα μπορούσε να σας 
έκανε να φύγετε (από τον κόσμο) και να 

έλθει μια Νέα Δημιουργία. 

17. Και δεν είναι τούτο πάνω από τη 
δύναμη του ΑΛΛΑΧ. 

18. Και καμιά φορτωμένη (ψυχή) δεν 
θα φορτωθεί το φορτίο (ευθύνης) μιας 

άλλης, έστω κι αν - φορτωμένη οαριά θα 
φώναζε μιαν άλλη (να σηκώσει) το οάρος 

της, τίποτε δεν θα φορτωθεί απ' αυτό 

(το οάρος) κι αν ήταν ακόμη από τους 

συγγενείς. Κι εσύ - δεν μπορείς - παρά 

να προειδοποιείς εκείνους που φοοούνται 

τον Κύριό τους μυστικά - (Τον 

αισθάνονται μ' όλο που δεν Τον ολέπουν), 

που τηρούν τακτική Προσευχή. Κι εκείνον 

που εξαγνίζοντας τον εαυτό του, το κάνει 

για δική του ωφέλεια (γιατί) η πορεία (ο 

προορισμός όλων) είναι προς (την 

κατεύθυνση) του ΑΛΛΑΧ. 

19. Δεν είναι δυνατό να μοιάζει (να 
ισούται) ο τυφλός μ' εκείνον που ολέπει, 

20. Κι ούτε τα οαθιά σκοτάδια, κι 

ούτε το Φως, 

21. Κι ούτε η (ψυχρή) σκιά, κι ούτε η 
(γλυκιά) ζέστη (του ήλιου), 

22. Κι ούτε είναι δυνατό να μοιάζουν 
οι ζωντανοί, κι ούτε οι πεθαμένοι. Ο 

ΑΛΛΑΧ μπορεί να κάνει - όποιον θα 

ήθελε - να ακούει, (ενώ) εσύ δεν μπορείς 
να κάνεις να ακούουν εκείνους που είναι 
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(θαμμένοι) στους τάφους. 

23. Δεν είσαι άλλο παρά μόνο ένας 
προειδοποι ητής. 

24. Σ' έχουμε στείλει - οέοαια - με 

την αλήθεια, (σαν ένα κομιστή) 

χαρούμενων ειδήσεων και (σαν ένα που) 

να προειδοποιεί. Και ποτέ δεν υπήρξε -
στο παρελθόν - ένα έθνος χωρίς να έχει 

προειδοποιητή ανάμεσα (στους 

ανθρώπους) του. 

25. Αν σε διαψεύσουν, (μη λυπάσαι 
γιατί) το ίδιο έχουν διαψεύσει και οι 

προκάτοχοί τους, στους οποίους έφτασαν 

οι απόστολοί τους με τα ολοκάθαρα 

Σημεία, και με τις Γραφές και με το 

διαφωτιστικό Βιολίο. 

26. Έπειτα πήρα (στο θάνατο) 

εκείνους που αρνήθηκαν την πίστη. Πόσο 

όμως (τρομερή) ήταν κι η τιμωρία Μου 

(γι' αυτούς). 

27. Μα δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 
έστειλε κάτω (στη γη) νερό από τον 

ουρανό; Μ' αυτό ογάλαμε καρπούς με 

διαφορετικούς χρωματισμούς διαφόρων 

αποχρώσεων, και οτα οουνά -υπάρχουν 

δρόμοι άσπροι και κόκκινοι - και 

κατάμαυρα κοράκια. 

28. Και στους ανθρώπους και στα 

ερπετά και στα ποίμνια υπάρχουν επίσης 

διαφορετικοί χρωματισμοί. Τον ΑΛΛΑΧ 

φοοούνται μόνο, όσοι από τους δούλους 

Του, έχουν τη Γνώση. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι Παντοδύναμος, Πολυεπιεικής. 

J. ι:...- ..- .. ---

~1.)Ξ.JlJ~;_;~~~·~'~ί/ ._;iiJl 
~ ~ 
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29. Εκείνοι που απαγγέλουν το Βιολίο 
του ΑΛΛΑΧ, και τηρούν την Προσευχή 

και ξοδεύουν, από ό,τι τους έχουμε 

προμηθεύσει για την συντήρησή τους, 

μυστικά και φανερά, ελπίζουν σ' ένα 

Εμπόριο (σε μια δοσοληψία), που ποτέ 

δεν θα χρεοκοπήσει. 

30. (Όχι μόνο) για να τους ξεπληρώσει 
την αμοιοή τους, (αλλά) και να τους 

αυξήσει (πάνω στην αμοιοή) και κάτι από 

τη Χάρη Του. Πράγματι, Αυτός είναι 

Πολυεπιεικής και έτοιμος να ευχαριστήσει 

(αυξάνοντας την αμοιοή). 

31. Κι αυτό που σου έχουμε εμπνεύσει 
από το Βιολίο, είναι η αλήθεια, που 

επικυρώνει ότι είχε από πριν 

( αποκαλυφθεί). Ο ΑΛΛΑΧ, οέοαια, - από 
εκτίμηση στους δούλους Του - όλα τα 

ολέπει καλά με πλήρη εμπειρία. 

32. Τέλος έχουμε κληροδοτήσει το 

Βιολίο, σ' εκείνους από τους δούλους Μας 

που τους διαλέξαμε. Αλλά απ' αυτούς 

υπάρχουν άλλοι που αδικούν τον εαυτό 

τους, άλλοι που ακολουθούν μέση πορεία, 

κι άλλοι που - με την άδεια του ΑΛΛΑΧ 

- ξεπερνούν (είναι πρώτοι) στις 

αγαθοεργίες. Κι αυτή είναι η μεγάλη τιμή. 

(Είναι το παν). 

33. Θα μπουν σε Κήπους της 

Αιωνιότητας. Εκεί θα στολιστούν με 

οραχιόλια από χρυσάφι και μαργαριτάρια, 

και τα ενδύματά τους εκεί θα είναι από 

μετάξι. 

(~~~( ji,.:Ι~Ji~ΙG .. ;.;ψ 
·-'"~ -» -::~ )-~ - ~.)ι.1•>:-: 
~....,~~..)< __ --~ 

~·~~~ιd~}.y~~:,,G 
Θ~Ιj :;.π;. 
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34. Και θα πουν: 'Ή Δόξα πρέπει στον 
ΑΛΛΑΧ, που έκανε να φύγει από μας 

(κάθε) λύπη, γιατί ο Κύριός μας είναι -
πραγματικά - Πολυεπιεικής και ευχαριστεί 
(για τις προσφερόμενες υπηρεσίες). 

35. "Που -με τη Χάρη Του - μας έχει 

αποκαταστήσει στο Σπίτι της 

Μονιμότητας, που δεν θα μας αγγίζει 
εκεί ο μόχθος, κι ούτε εκεί θα μας αγγίζει 

η φθορά". 

36. Ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν (τον 
ΑΛΛΑΧ), θα έχουν τη Φωτιά της 

Κόλασης. Κανένας θάνατος δεν θα είναι 

ορισμένος γι' αυτούς μα ούτε η Τιμωρία 

να τους γίνει πιο ελαφριά (για ανάπαυση). 

Μ' αυτό τον τρόπο αμείοουμε κάθε άπιστο! 

37. Και θα φωνάζουν (δυνατά) από 
εκεί μέσα (για οοήθεια): "Κύριέ μας! 

Βγάλε μας και θα κάνουμε (από τώρα 

και στο εξής) το καλό, κι όχι εκείνο που 

(πριν) κάναμε"! "Μη δεν σας έχουμε 

παρατείνει αρκετά τη ζωή, ώστε εκείνος 

που θα ήθελε να θυμηθεί, θα θυμόταν εν 

τω μεταξύ (την προειδοποίηση); Και (επί 

πλέον) σας ήλθε ο προειδοποιητής. 

Δοκιμάστε -λοιπόν - (τους καρπούς των 

έργων σας), γιατί καμιά οοήθεια δεν 

υπάρχει για τους άδικους". 

38. Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει ό,τι κρυφό 

υπάρχει στους ουρανούς και στη γη. Και 

έχει απόλυτη γνώση (των μυστικών) που 

ορίσκονται στα στήθη σας. 

39. Εκείνος είναι που σας έκανε 
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κληρονόμους στη γη. Όποιος λοιπόν 

αρνείται (τον ΑΛΛΑΧ), επάνω του 

πέφτουν (οι συνέπειες) της άρνησής του. 

Για τους Άπιστους η άρνησή τους δεν 

προσθέτει παρά θείο μίσος από τον Κύριό 

τους και δεν προσθέτει στους άπιστους 

παρά Ζημιά. 

40. Να πεις: "Μην έχετε δει (αυτούς) 
τους - συνεταίρους σας, που τους 

επικαλείστε αντί του ΑΛΛΑΧ; Δείξτε μου, 

τι έχουν δημιουργήσει από τη γη. Ή 

μήπως έχουν ένα συνεταιρικό (κομμάτι) 

στους ουρανούς; Ή μήπως τους έχουμε 

δώσει ένα Βιολίο, που μπορούν (να 

παρουσιάσουν) απ' αυτό ολοκάθαρες 

(αποδείξεις τις λατρείας τους); Όχι οέοαια! 

Μόνο που οι άδικοι δεν υπόσχονται ο 

ένας στον άλλο παρά μόνο την απάτη". 

41. Πράγματι ο ΑΛΛΑΧ είναι που 

κρατά (που υποοαστάζει) τους ουρανούς 

και τη γη μήπως, και παρεκτρέπονται. 

Αν όμως ατονούσαν, (τότε) κανείς - ούτε 

ένας μετά απ' Αυτόν, δεν θα ήταν ικανός 

να τα κρατήσει. Στ' αλήθεια, ειναι 

Μακρόθυμος, Πολυεπιεικής. 

42. Και ορκίζονται στον ΑΛΛΑΧ, με 
το πιο δυνατό όρκο τους, ότι αν τους 

ερχόταν ένας προειδοποιητής, θα 

καθοδηγόντουσαν καλύτερα από κάθε 

(άλλο) έθνος. Όταν όμως τους ήλθε ο 

προειδοποιητής δεν τους αυξήθηκε παρά 

μόνο η φυγt1 (από τον ίσιο δρόμο) -, 

43. (λόγω) της υπερηφάνωiς τους στη 
γη και της συνωμοσίας τους με το Κακό 

(κατά της Αλήθειας). Η συνωμοσία όμως 

~~~~)r::.-~1~_;.1~.~ 
Θ1C--l~:J;tJ~Ι~_; .q~'t; -1! 
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του Πονηρού περιορίζεται μόνο στην 

οικογένειά του (στους δικούς του 

ανθρώπους). Μήπως παρατηρούν πώς 

1iταν η πορεία των πράηων (τι σκέπτονταν 

και τι έκαναν οι παλιοί); Αλλ(L καμιά 

αντικατάσταση (στο σύστημα) δεν θα Όρεις 

(ακολουθώντας) το δρόμο του ΑΛΛΑΧ. 

Και καμιά αλλαγή δεν θα ο ρ εις (στη 

κατεύθυνση) που έχει ο δρόμος του 

ΑΛΛ ΑΧ. 

44. Μα δεν ταξιδεύουν στη γη να δουν 
ποιο ήταν το τέλος (των λαών που έζησαν) 

πριν απ' αυτούς και που ήσαν ανώτεροι, 

σε δύναμη απ' αυτούς; Ίίποτε ούτε στους 

ουρανούς, ούτε στη γη - c)εν μπορεί, να 

αντιταχθεί στον ΑΛΛΑΧ.Πψ'ιγματι είναι 

ΓνcίJστης (των πάντων) και Κραταιός. 

45. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ 1iθελε να 

τιμωρήσει τους ανθρώπους για ό,τι 

κέρδισαν, δεν θα c1φηνε πcχνω στη ρciχη 

(της γης) τίποτε το ζωντανό. Κι όμως 

τους χαθυστερεί (δίνοντι'ις του; υνcL()ol:ll) 

για έναν ορισμένο χQόνο. Συν φτc'ισει δε 

ο χρόνος τσυς, δεν θα έχουν Y.cψιci 

ανα()ολ1] Υ.αι τότε θα καταλ(L()ουν ότι ο 

ΑΛΛΑΧ 6λi'πει όλους τους οούλους Του 

με πλ1iρη επίγνωση. 

(36) Σούρα Για-Σιν 
(Για-Σιν συμοολικά γράμματα) 

Στο c)γομα τπu ΑΛΛΑΧ 

τπι.• Πιιηελειjμοη1, τπι• Πnλιη''Οπλαχvου 

1. Γιε. L:. = (Για, L:ιν). 

2. Ορκίζομαι στο Π6νσοφο ΚορcΊνιο, 

/> "'/ //-;' '"'"" """' /} / / //s.. ;;~.,..,. 

·: i J_~J_,'>\:~~1,:.: J_~.)j~~;JI 
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3. (οτι) στ' αλήθεια είσαι ένας από 

τους aποστόλους, 

4. (που οαδίζουν) στον Ίσιο Δρόμο. 

5. Είναι μια Αποκάλυψη που έχει 

σταλεί (κάτω στη γη) από(Εκείνον) τον 

Παντοδύναμο, τον Πολυεύσπλαχνο, 

6. για να προειδοποιήσεις ένα λαό -
που οι πατέρι-:ς του δεν έχουν 

προειδοποιηθΕί γι' αυτό - και δεν 

προσέχουν (τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ). 

7. Ο Λόγος (Μας) έχει επαληθεύσει 

για τους περισσότερους απ' αυτούς, γιατί 

δt:ν πρόκειται να πιστέψουν. 

8. Και οάλαμε χαλινάρια στο λαιμό 
τους (που φτάνουν) μέχρι το σαγόνι, ώστε 

το κεφάλι τους να σηκώνεται (για να μη 

ολέπουν). 

9. Και οι'ιλαμt: ανιχμεσα στα χέρια τους 
(μπροστά τους) ένα φράγμα και από πίσω 

τους ένα φράγμα, και τους σκεπάσαμε 

(ολότελα), ώστε να μη μπορούν να 

ολέπουν. 

10. Το ίδιο είναι γι' αυτούς: είτε τους 
προειδοποιήσεις ι-:ίτε δεν τους 

προειδοποιήσεις. (Οπωσδήποτε) δεν θα 

πιστέψουν. 

11. Καλύτερα να σι:μοουλέψεις αυτόν 
που ακολουθεί το Μήνυμα και φοοι'ιται 

χωρίς να τον ολέπουν - τον 

Πανοικτίρμονα. ΚιΊνt: τον να χαρεί για 

1.i::.. ;-t ~ ί:~_; 11.:::::: n:;ι~~Ί>~ π;;:._; 
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τη Συγχώρηση και τη γενναιόδωρη αμοιοή. 

12. Εμείς οέοαια - θα δώσουμε ζωή 

στους πεθαμένους, και θα γράψουμε ό,τι 

έχουν προσφέρει κι ό,τι σημάδια άφησαν 

(πίσω τους), και κάθε πράγμα τοέχουμε 

λογαριάσει σ' ένα Βιολίο φανερά. 

13. Ανάφερέ τους για παράδειγμα, (την 
ιστορία) των κατοίκων του χωριού, που 

το έφτασαν οι απόστολοι (του ΑΛΛΑΧ). 

14. Όταν (στην αρχή) στείλαμε σ' 

αυτούς δύο (aποστόλους) τους 

(αρνήθηκαν) διαψεύδοντάς τους. Τους 

ενισχύσαμε μ' ένα τρίτο, και είπαν τότε 

(και οι τρεις): "Έχουμε σταλεί σ' εσάς 

(με οδηγίες)". 

15. Είπαν: "Εσείς δεν είστε παρά 

άνθρωποι σαν κι εμάς. Ο δε 

Πανοικτίρμονας (ΑΛΛΑΧ) δεν έστειλε 

κανένα πράγμα. ΔΕν κάνετε τίποτα παρά 

να λέτε ψέματα". 

16. Είπαν: ''Ο Κύριός μας γνωρίζει 

ότι σ' εσάς έχουμε αποσταλεί. 

17. Και δεν έχουμε (άλλο σκοπό) παρά 
(να σας αναφέρουμε) το φανερό Μήνυμα". 

18. Είπαν: '"Εχουμε το πέταγμα των 
πουλιών για σας (τα σημάδια είναι άσχημα 

για σας). Κι αν δεν τελειώσετε (δεν 

σταματήσετε να μιλάτε), θα σας 

πετροοολήσουμε και μια επώδυνη τιμωρία 

θα σας επιοάλλουμε εκ μέρους μας". 

19. Είπαν: 'Τα πουλιά σας είναι μαζί 
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σας (η κακή σας μοίρα σας συνοδεύει). 

Μήπως έχετε προειδοποιηθεί; Όχι 6έ6αια! 

Μάλιστα είστε ένας λαός που έχει 

ξεπεράσει κάθε όριο (παρανομίας)"! 

20. Και (τότε) ήρθε τρέχοντας ένας 
άνδρας από την άκρη της πόλης, και 

είπε: "Ω! Λαέ μου! Ακολουθήσετε τους 

αποσταλμένους. 

21. "Ακολουθείστε αυτούς που δεν σας 
ερωτούν για (να πάρουν) αμοι6ή και που 

είναι (οι ίδιοι) καθοδηγημένοι. 

22. "Και γιατί να μη λατρεύω Εκείνον 
που με έπλασε και που σ' Αυτόν (όλοι 

σας) ~α επιστρέψετε. 

23. "Μήπως θα πάρω (άλλες) θεότητες 
αντ' Αυτού; Αν ήθελε ο Πανοικτίρμονας, 

(ΑΛΛΑΧ) να με 6λάψει, δεν θα με 

ωφελούσε η μεσολά6ησή τους σε τίποτε, 

κι ούτε θα τους ήταν δυνατό να με 

σωσουν. 

24. "Αν λοιπόν το έκανα, θα 

6ρισκόμουν - οπωσδήποτε σε φανερή 

πλάνη. 

25. "Όσο για μένα, έχω πιστέψει (εξ 
ολοκλήρου) στον Κύριό σας. Ακούστε με, 

λοιπόν"! 

26. (Κι ακούστηκε μια φωνή) να λέγει: 
"Έμπα στον Παράδεισο". Κι εκείνος είπε: 

"Μακάρι να το μάθει ο λαός μου. 

27. "εκείνο που έκανε το Κύριό μου 
να με συγχωρήσει και να με κάνει από 
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τους τιμημένους!" 

28. Και δεν στείλαμε κατά του λαού 
του- μετά απ' αυτόν- ούτε ένα στρατιώτη 

από τον ουρανό, κι ούτε ήταν για Μας 

ανάγκη να στείλουμε. 

29. Δεν ήταν τίποτε περισσότερο από 
μια οροντερή Κραυγή, και να, όλοι τους 

πέθαναν κι έσοησαν (σα τη στάχτη). 

30. (τι κρίμα)! Τι ζημιά έπεσε πάνω 
στους δούλους (Μου)! Κανένας απόστολος 

δεν τους ήρθε, χωρίς να τον χλευάσουν! 

31. Μα δεν ολέπουν πόσες (και πόσες) 
γενιές πρι ν απ αυτούς έχουμε 

εξολοθρεύσει; Αυτοί δεν πρόκειται - 6έοαια 

- να επιστρέψουν, 

32. αλλά ο καθένας τους (χωριστά), 

κι όλοι μαζί θα επανέλθουν μπροστά Μας 

(για να δικαστούν). 

33. Και ένα Σημείο (για την 

παντοδυναμία του ΑΛΛΑΧ) είναι η 

νεκρωμένη γη: που την ξαναζωντανεύσαμε 

και ογάζαμε απ' αυτήν σπόρο που (από 

τη ολάστησή του) τρώνε. 

34. Και κάνουμε - σ' αυτή - κήπους 

από χουρμαδιές κι αμπέλια, κι ανοίγουμε 

- σ' αυτή - πηγές να χύνεται (νερό), 

35. για να (χαίρονται) τρώγοντας από 
τους καρπούς (της). Και απ' ό,τι έκαναν 

τα χέρια τους. Γιατί λοιπόν να μην (τον) 

ευχαριστήσουν; 
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36. Ανώτερος είναι ο ΑΛΛΑΧ που 
έπλασε ανά ζεύγη όλα (τα είδη) που 

φυτρώνει η γη (ζεύγη) κι από το ίδιο (το 

ανθρώπινο) γένος, και από άλλα (είδη), 

για τα οποία δεν έχουν γνώση. 

37. Και ένα Σημείο (επίσης) έχουν τη 
Νύχτα. Αποσύρουμε την Ημέρα (το φως) 

απ' αυτή, και τότε,να τους, που οουτούν 

στα σκοτάδια. 

38. Και ο Ήλιος τρέχει (την πορεία 
του), ώσπου να φτάσει στον τόπο της 

ανάπαυσής του. Έτσι έχει θεσπιστεί από 

τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο. 

39. Και το φεγγάρι, - έχουμε προνοήσει 
και γι' αυτό (φωτεινά) σπίτια (για να 

διαοαίνει ανάμεσα), μέχρις - ότου 

επιστρέφει (και πάλι): σαν την παλιά (και 

μαραμένη) ρίζα από το κοτσάνι της 

χουρμαδιάς. 

40. Δεν επιτρέπεται στον Ήλιο (κατά 
την πορεία του) να προλαοαίνει το 

Φεγγάρι, και ούτε η Νύχτα να ξεπερνά 

την Ημέρα. Το καθένα κολυμπά με 

ακρίοεια στη (δική) του τροχιά. 

41. Και ένα (άλλο) Σημείο, γι' αυτούς 
είναι ότι έχουμε φορτώσει (σώζοντας) τους 

aπογόνους τους (τη γενιά τους) στη 

φορτωμένη Κιοωτό, (από το κατακλυσμό). 

42. Και πλάσαμε γι' αυτούς όμοια 

(καράοια), που τα ανεοαίνουν. 

43. Κι αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε 
να τους πνίξουμε, οπότε δεν θα είχαν 

.;ι;:;i~~~ J;.J~c ~~~_;.:ii~ 
~~-~~ 



(36) Σούρα Για-Σιν Μέρος 23ο 668 I Υ'!"~;-' 

εκεί κανένα οοηθό (για ν' ακούσει τις 

κραυγές τους), ούτε θα μπορούσαν να 

σωθούν, 

44. Όμως ήταν με την Ευσπλαχνία 
Μας, κι γι' απόλαυση μέχρι ορισμένου 

χρονου. 

45. Κι όταν τους είπαν: "Φοοηθείτε 
από ό,τι είναι ανάμεσα στα χέρια σας 

(μπροστά σας), και από ό,τι είναι πίσω 

σας, (προσέξτε το παρόν, κι από ό,τι 

πέρασε, αντιμετωπίστε το μέλλον), ίσως 

να έχετε την ευσπλαχνία Μας". 

46. Και δεν τους έρχεται κανένα 

Σημείο, από τα Σημεία του Κυρίου τους, 

χωρίς να απομακρυνθούν απ' αυτο 

( αμφισοητώντας το). 

47. Κι όταν τους είπαν: "εξοδεύετε 

(ελεώντας) με ό,τι ο ΑΛΛΑΧ σας έχει 

προμηθεύσει", (τότε) εκείνοι που 

αρνήθηκαν την Πίστη, λένε σ' εκείνους 

που πιστεύουν: "Μήπως πρέπει να 

τατσουμε αυτόν, - που αν ο ΑΛΛΑΧ 

ήθελε θα τον τά·ι·ζε(ο Ίδιος); (Σίγουρα) 

δεν είστε παρά σε φανερή πλάνη". 

48. Και θα πουν (σε λίγο): "Πότε (θα 
επαληθεύσει) αυτή η υπόσχεση, αν είστε 

ειλικρινείς;" 

49. Και (τι έχουν) να περιμένουν, παρά 
μόνο μια (ξαφνική) Κραυγή, που θα τους 

πάρει (εξαφανίζοντάς τους), την ώρα που 

συζητούν! 
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50. Και δεν θα μπορέσουν τότε (- με 

διαθήκη -) να διαθέσουν (τις υποθέσεις 
τους), κι ούτε να επιστρέψουν στις 

οικογένειές τους! 

51. Κι (αέρας) θα φυσήξει στη 

σάλπιγγα, και τότε ,να τους (που ογαίνουν) 

από τους τάφους και οιαστικά θα τρέξουν 

στον Κύριό τους! 

52. (Και) θα πουν: "Αλίμονό μας! Ποιος 
μας σήκωσε από τους τάφους μας"; (Και 

μια φωνή θα πει): "Αυτό είναι που σας 

έχει υποσχεθεί ο Φιλεύσπλαχνος 

(ΑΛΛΑΧ), κι επαληθεύθηκε ο λόγος 

των αποσταλμένων (του)"! 

53. Δεν θα είναι παρά μόνο μια 

(ξαφνική) Κραυγή, και τότε, να τους όλοι 

μπροστά Μας θα παρουσιαστούν! 

54. Σ' αυτή την Ημέρα καμιά ψυχή 
δεν πρόκειται να αδικηθεί, το παραμικρό, 

και δεν θα aνταμειφθείτε παρά σύμφωνα 

με ό,τί είχατε κάνει (στη ζωή). 

55. Βεοαίως, οι Σύντροφοι του 

Παράδεισου θα χαίρονται ευτυχισμένοι 

σ' αυτή την Ημέρα (για ό,τι είχαν 

προσφέρει) 

56. Αυτοί και οι σύζυγοί τους θα 

ορεθούν σε (δροσερή) σκιά, πλαγιασμένοι 

πάνω σε (ανάλογα για την αξία τους) 

θρονιά. 

57. Και θα υπάρχει εκεί (κάθε είδους) 
φρούτο γι' αυτούς. Και θα έχουν οτιδήποτε 

ζηη1σουν. 

~~~~~~)~~~..:Sbo~ 
Θ&~G:Jt:i.-
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58. "Ειρήνη"! ένας Λόγος 

(χαιρετισμού) από τον Ελεήμονα Κύριον! 

59. Και (γκρεμιστείτε) σήμερα -
χωρισμένοι, ω! Εσείς οι ένοχοι! 

60. "Μα δεν σας έχω (απαγορεύσει) -
Ω! παιδιά του Αδάμ, ότι- να μη λατρεύετε 

τον σατανά -, γιατί είναι φανερός 

(κηρυγμένος) εχθρός σας; 

61. "Και ότι Εμένα (μόνο) να λατρεύετε 
(γιατί) αυτός είναι ο Ίσιος Δρόμος, (για 

να σωθείτε); 

62. "Κι όμως παραπλάνησε ένα μεγάλο 
πλήθος από εσάς. Γιατί - λοιπόν - δεν 

λογικεύεστε; 

63. "Αυτή είναι η Κόλαση, για την 

οποία (επανειλημμένα) έχετε 

προειδοποιηθεί! 

64. "Δοκιμάστε τις φλόγες της σήμερα, 
επειδή (επίμονα) απορρίπτατε (την 

Αλήθεια)". 

65. Σήμερα θα σφραγίσουμε το στόμα 
τους, και θα Μας μιλούν τα χέρια τους, 

και θα μαρτυρήσουν τα πόδια τους για 

όσα έχουν κάνει. 

66. Κι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να 
τους αφαιρέσουμε (την όραση) από τα 

μάτια τους, κι έπειτα θα τρέχουν 

ψαχουλεύοντας (στα σκοτεινά) για το 

Δρόμο, αλλά πώς είναι δυνατό να τον 

δουν. 
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67. Κι αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να 
τους αλλάζαμε το σχήμα (και να μένουν 

χωρίς εξέλιξη) στις θέσεις τους, κι έπειτα 

δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν ούτε 

να επιστρέψουν. 

68. Και σ' όποιον χορηγούμε 

μακροοιότητα, θα τον κάνουμε από τη 

φύση ν' αντιστραφεί (να γίνει παιδί). Γιατί 

λοιπόν δεν λογικεύονται; 

69. Και δεν του έχουμε διδάξει (στον 
Μουχάμμεντ) την ποίηση. Δεν ταιριάζει 

σ' αυτόν (στον Προφήτη). Αυτό δεν είναι 

(άλλο τίποτε) παρά ένα Μήνυμα και ένα 

Κοράνι (ανάγνωσμα) φανερό. 

70. Για να προειδοποιήσει οτιδήποτε 
ζωντανό και να επαληθεύσει το Λόγο 

(τη τιμωρία) κατά των αρνητών (της 

αλήθειας). 

71. Μα δεν ολέπουν ότι, - από τα 

πολλά που έφτιαξαν τα χέρια Μας - Εμείς 

είμαστε που πλάσαμε (και) τα ζωντανά 

που είναι στην εξουσία τους; 

72. Και ότι τα έχουμε υποτάξει σ 

αυτούς (για να τα χρησιμοποιούν); Κι 

απ' αυτά άλλα είναι για να μεταφέρουν 

και άλλα για να τρώγουν. 

73. Και δρίσκουν σ' αυτά κι άλλες 

ωφέλειες, και το (γ(iλα) γιυ να πίνουν. 

Γιατί -λοιπόν - δεν ευχαριστούν; 

74. Κι έπειτα παίρνουν (για λατρεία) 
άλλες θεότητες αντί τον ΑΛΛΑΧ 
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(ελπίζοντας) ότι θα μπορέσουν να τους 

6οηθήσουν! 

75. (Αυτές όμως) δεν έχουν τη δύναμη 
να τους 6οηθήσουν ενώ θα τους φέρουν 

(μπροστά Μας) σαν στρατιώτες (για να 

καταδικαστούν). 

76. Ας μη σε θλί6ουν τα λόγια τους. 
Γνωρίζουμε (πολύ καλά) ό,τι έχουν 

κρυμμένο, - όσο - και ό,τι φανερώνουν. 

77. Μα δεν 6λέπει ο άνθρωπος, ότι 

Εμείς είμαστε που τον έχουμε 

δημιουργήσει από ένα σπέρμα; (Κι όμως) 
να τον (που στέκεται) σαν φανερός 

(δημόσιος) aντίπαλος! 

78. Και προ6άλει για Μας (ο άπιστος) 
παραδείγματα (Μας παρα6άλλει με 

δημιουργήματα) και ξέχασε (τη δική του 
δημιουργία), λέγοντας: "Ποιος μπορεί να 

ζωντανέψει (ξέρα) κόκαλα, ενώ 6ρίσκονται 

σε αποσύνθεση"; 

79. Να πεις: "Θα τους ξαναδώσει τη 
ζωή Εκείνος που τα έπλασε για πρώτη 
φορά, και (που) είναι Γνώστης για κάθε 

δημιούργημα! 

80. 'Ό ίδιος που έκανε για σας (τη) 
φωτιά (να παράγεται) από το πράσινο 

δένδρο, και να τώρα που εσείς απ' αυτό 

είναι που ανά6ετε (τη δική σας φωτιά)' 

81. "Μα δεν είναι Εκείνος, που 

δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, 

να μπορεί να δημιουργήσει (κι άλλα) 

όμοια μ' αυτά; "Βέ6αια! Γιατί είναι ο 

(Υπέρτατος) Δημιουργός, με (άπειρη 

_)~~:Η~ Υ:,.~ -:JI~ι;~r~jf . -
φ~~~~.JJ.~1:~_μJ~ 
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ικανότητα και) Γνώση! 

82. Και να η διαταγή Του - όταν 

θέλει ένα πράγμα - Λέγει: "Γεννηθήτω" 
και γίνεται! 

83. (Ώστε) Ανώτερος είναι Εκείνος, 

(οΑΛΛΑΧ)που στα χέρια Του ορίσκεται 

η κυριότητα κάθε πράγματος, και σ' 

Αυτόν (όλοι) θα επιστρέψετε. 

(37) Σούρα ελ-Σαφφάτ 
(Οι Τάξει~ - Οι Διαδαβμισμένοι) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

του Π αvτελεήμοvα, του Π ο λ υεύσπλαχvου 

1. Ορκίζομαι στους αγγέλους που 

ταξινόμησαν τον εαυτό τους στη προσευχή 

2. και που αποκρούουν (την αμαρτία), 
με aποκρούσεις ( σφοδρές), 

3. κι έτσι απαγγέλλουν το Μήνυμα 

(του ΑΛΛΑΧ)! 

4. Βέοαια, ο Θεός σας - οπωσδήποτε 
- είναι ένας και Μόνος! 

5. Κύριος των ουρανών και της γης, 
και σ' ότι ορίσκεται ανάμεσά τους, και 

Κύριος κάθε σημείου της Ανατολής (του 

1iλιου )! 

6. Έχουμε - οέοαια - στολίσει τον 

πιο κοντινό ( με τη γη) ουρανό, με 

στολίδια τα λαμπρά άστρα, 

7. (για ομορφιά) και για προφύλαξη 

από κάθε πεισματ(φη αποστάτη δαίμονα, 
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8. (ώστε) να μην είναι δυνατό ν 

ακούνε, τις συζητήσεις των υπέρτατων 

αγγέλων (στο κόσμο τους), και από κάθε 

μέρος θα πεταχτούν, (χτυπιούνται από 

όλες τις πλευρές), 

9. (Μακριά), με σπρωξίματα, και 

ορίσκονται σε παντοτινή τιμωρία (στην 

έσχατη μέρα), 

10. εκτός από εκείνον που άρπαξε 
λαθραία, και κυνηγήθηκε από μια φλογερή 

φωτιc'χ διαπεραστικής λαμπρότητας. 

11. Και ρώτησε τη γνώμη τους: Μήπως 
είναι αυτοί - πλασμένοι στερεώτερα από 

τα άλλα (όντα) που έχουμε πλάσει: Από 

μαλακό πηλό (όνο) είναι που τους 

δημιουργήσαμε! 

12. Βέοαια, εσύ θαυμάζεις, ενώ εκείνοι 
ειρωνεύονται (εσένα), 

13. Κι όταν προειδοποιούνται δεν 

δίνουν προσοχή, 

14. Κι όταν ολέπουν ένα Σημείο 

(θαύμα) το γυρίζουν στην ειρωνεία, 

15. Και λένε: "Αυτό δεν είναι, παρά 

φανερή μαγεία! 

16. "Πώς, σαν θα πεθάνουμε και θα 
γίνουμε χώμα και κόκαλα, - είναι δυνατό 

- τότε να ξαναγεννηθούμε; 

17. "Και στους προπάτορές μας (είναι 
δυνατό) το ίδιο (να συμοεί); 
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18. Να πεις: "Ναι, και τότε -μάλιστα
θα εξευτελιστείτε". 

19. Μια και μόνο θα είναι η 

(αναγκαστική) φωνή και τότε να τους, 

που αρχίζουν και ολέπουν! 

20. Και θα πουν: "Αλίμονό μας! Να, η 
Ημέρα της Κρίσης"! 

21. (Και μια φωνή θα ακουστεί): Αυτή 
είναι η Ημέρα της Διαλογής, (των καλών 

και των κακών) που την αλήθεια της την 

διαψεύδατε"! 

22. Μαζέψτε σωρό εκείνους που Θ5_,~~ι?'ι;;~:;j~i,U~~~~~
αδίκησαν και μοιcΊζουν όσους τους 

μοιάζουν κςιι ό,τι λάτρευαν -

23. - αντί τον ΑΛΛΑΧ - κι οδηγείστε 

τους προς το Δρόμο της ( αγριεμένης) 
Φωτιάς! 

24. "Και σταματήστε (κρατήστε) τους, 
γιατί πρέπει να ερωτηθούν: 

25. "- Τι συμοαίνει μ' εσάς και δεν 

αλληλοοοηθείστε -"; 

26. Κι όμως εκείνη την Ημέρα θα είναι 
υποταγμένοι (στην απόφαση του 

ΑΛΛΑΧ), 

27. και θα αλληλω:οιτάζονται και θα 
αλληλορωτιούνται. 

28. Θα πουν (οι αδύναμοι): "Εσείς 

ήσασταν που συνηθίζατε να μας έρχεστε 
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από το δεξί χέρι (το χέρι της δύναμης 

και της εξουσίας)!" 

29. Και θα πουν (οι ισχυροί): "Κι όμως 
εσείς ήταν που δεν είχατε Πίστη! 

30. "Κι εμείς δεν είχαμε καμιά εξουσία 
πάνω σας. Ενώ εσείς ήσασταν ένας λαός 

επίμονα aποστάτης! 

31. "Κι επαλήθευσε ο Λόγος του Κυρίου 
μας πάνω μας ότι θα δοκιμάσουμε -
οπωσδήποτε - (την τιμωρία). 

32. "Σας παρασύραμε στην πλάνη, 

γιατί εμείς (πρώτοι) είχαμε παρασυρθεί". 

33. Την Ημέρα αυτή - σίγουρα θα 

μοιραστούν μαζί το μερίδιο της Τιμωρίας. 

34. Βέοαια - με τέτοια τιμωρία 

τιμωρούμε τους ένοχους. 

35. Γιατί - όταν τους λένε ότι δεν 

υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο ο ΑΛΛΑΧ, 

εκείνοι υπερηφανεύονται (αυθαδέστατα), 

36. και λένε: "Πώς θ' αφήσουμε τη 

λατρεία των θεοτήτων μας για (χατίρι) 

ενός τρελού ποιητή"; 

37. Κι όμως ήρθε (ο Μουχάμμεντ) με 
την Αλήθεια κι επικυρώνει (το Μήνυμα) 

των αποσταλμένων (πριν απ' αυτόν). 

38. Θα δοκιμάσετε - οπωσδήποτε την 
επώδυνη Τιμωρία, 

39. και δεν θ' aνταμειφθείτε παρά μόνο 
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για εκείνα που κάνατε. 

40. Εκτός από τους ειλικρινείς δούλους 
του ΑΛΛΑΧ. 

41. Αυτοί θα έχουν μια σταθερή 

Συντήρηση, 

42. Φρούτα (γλυκά) και θα ειναι 

τιμημένοι κι aξιοπρεπείς, 

43. στους Κήπους της Μακαριότητας, 

44. aτενίζοντας ο ένας τον rlλλο πάνω 
στα ( αξιόπρεπα) Θρονιά. 

45. Ένα Κύπελλο κερνάτε σ' αυτούς 

από τρεχούμενη πηγή, 

46. κάτασπρο και εύγευστο για όσους 
το πίνουν, 

47. χωρίς να προκαλεί ορμές κι ούτε 
θα κακομεθούν απ' αυτό. 

48. Και θα έχουν κοντά τους αγνές 
με μεγ(χλα κι όμορφα μrzτια, γυναίκες 

και συγκρατημένα ολέμματα, (που δεν 

κοιτάζουν κανένα άνδρα, εκτός από τους 

συζύγους τους δικούς τους). 

49. σαν να ήταν (λεπτεπίλεπτα) αυγr1 
με στοργή φυλαγμένα (σαν μαργuριτάρια 

στα όστρακα). 

50. "Επειτα Ου γυρίζει ο ένυς στον 

άλλο και θυ ερωτούν (συζητώντας). 

51. Ένας απ' αυτούς (Ο' αρχίσει) τη 
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συζήτηση, λέγοντας: "Είχα (στο πρώτο 

κόσμο) ένα στενό σύντροφο, 

52. "που (μου) έλεγε: "Μήπως κι εσύ 
είσαι απ' αυτούς που μαρτυρούν την 

αλήθεια (της Ανάστασης)"; 

53. "-Μήπως όταν πεθάνουμε και 

γινόμαστε χώμα και κόκαλα, είναι δυνατόν 

να είμαστε οφειλέτες; (να δώσουμε δηλ. 

λογαριασμό για ότι κάναμε)-" 

54. Κι εκείνος είπε): "Μήπως θα θέλατε 
να δείτε (κάτω στη φωτιά);-" 

55. Κι έστρεψε το ολέμμα του (κάτω) 
και στη μέση της Φωτιάς. 

56. Είπε: "Μα τον ΑΛΛΑΧ, λίγο 

ακόμα έλειπε και θα χανόμουν (με τη 

πλάνη σου). 

57. "Κι αν δεν υπήρχε η Χάρη του 

Κυρίου μου, θα ήμουνα - σίγουρα -
ανάμεσα σ' αυτούς που τους έχουν φέρει 

(εκεί στη Φωτιr1)! 

58. Μήπως (η υπόθεση είναι ότι) δεν 
θα πεθr1νουμε, 

59. εκτός από το πρώτο μας θάνατο, 
και ότι δεν θα 6ασανιστούμε"; 

60. Βέοαω αυτή είναι η μεγαλύτερη 
χάρη ( αμοιοή)! 

61. Ας εργαστούν όλοι όσοι θέλουν 

να εργαστοί•ν (ν' αγωνιστούν) γω μια 

τέτοια όμοια χάρη. 
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62. Είναι αυτή η καλύτερη φιλοξενία 
ή το Δένδρο του Ζακκούμ (στην Κόλαση); 

63. Το έχουμε κάνει - στ' αλήθεια

(σαν) μια δοκιμασία για τους άδικους. 

64. Είναι ένα δένδρο που ογαίνει (που 
φυτρώνει) στο οάθος της φλογισμένης 

Κόλασης. 

65. Το ανέοασμα (απ' τα κοτσάνια) 
μοιάζει με τα κεφάλια των άσχημων 

δαιμόνων. 

66. Βέοαια τρώνε απ αυτό, και 

γεμίζουν τις κοιλιές τους απ' αυτό. 

67. Έπειτα πάνω απ' αυτό θα έχουν 
για να πιουν ένα μίγμα ορασμένου (νερού). 

68. Κι έπειτα η επιστροφή, (το τέλος) 
τους θα είναι στη (λαμπαδιασμένη) Φωτιά. 

69. Αυτοί ορήκαν τους πατέρες τους 
να ζουν στην πλάνη, 

70. που κι αυτοί πέρασαν (τα οήματά 
τους) πάνω στα χνάρια τους! 

71. Και - πριν απ' αυτούς- οι 

περισσότεροι από τους πρc1ηους (λαούς) 

είχαν παραπλανηθεί. 

72. Στείλαμε - όμως - αναμεσά τους 

(aπεσταλμένους Μας) για να τους 

προειδοποιήσουν. 

73. Κοίταξε - λοιπόν - ποιο ήταν το 
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τέλος εκείνων που είχαν προειδοποιηθεί 

(χωρίς να αρνηθούν τη πλάνη) 

74. εκτός από τους ειλικρινείς (και 

πιστούς) δούλους του ΑΛΛΑΧ. 

75. Κι ο Νώε (στις πρώτες ημέρες) 

μας καλούσε, κι Εμείς είμαστε οι άριστοι 

που εισακούαμε όσους προσεύχονται. 

76. Και σώσαμε αυτόν και όσους ήσαν 
μαζί του (την οικογένειά του) από την 

τρομερή συμφορά (τον κατακλυσμό). 

77. Και κάναμε τους aπογόνους του, 
να είναι οι μόνοι που απέμεναν (πάνω 

στη γη). 

78. Κι αφήσαμε σ αυτόν - για τις 

άλλες γενιές που θα ακολουθήσουν (αυτόν 

τον έπαινο): 

79. "Ειρήνη! - ας είναι - ο χαιρετισμός 

για τον Νώε από όλο τον κόσμο"! 

80. Έτσι αμείοουμε όσους 

αγαθοεργούν. 

81. Γιατί ήταν ένας από τους πιστούς 
Μας δούλους. 

82. Έπειτα τους υπόλοιπους (που δεν 
ανέοψαν μαζί του στη Κιοωτό) είχαμε 

πνίξει (στον Κατακλυσμό). 

83. Βέοαιυ, ανάμεσα ο' αυτους που 

ακολούθησαν την πορεία του ήταν κι ο 

Αοραciμ. 
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84. Κοίταξε πως πλησίασε τον Κύριό 
του με καρδιά τίμια, και άδολα. 

85. Πρόσεξε τι είπε στον πατέρα του 
και στο λαό του: 'Τι είναι αυτά που 

λατρεύετε; 

86. "Μήπως είναι ψεύτικες εφευρέσεις 
- οι άλλες θεότητες- που θέλετε, αντί τον 

ΑΛΛ ΑΧ; 

87. έπειτα τι έχετε στοχαστεί για τον 
Κύριο του Σύμπαντος;" (δηλ. μήπως 

νομίζετε ότι θα σας άφηνε χωρίς τιμωρία;) 

88. Κι έριξε μια ματιά στα άστρα (κατά 
το, τότε έθιμο τους σαν αστρονόμοι), 

89. και είπε: "Είμαι πραγματικά 

άρρωστος"! 

90. Έτσι απομακρύνθηκαν απ' αυτόν 
και τον εγκατέλειψαν. 

91. Τότε έστρεψε κρυφά προς τις 

θεότητές τους (τα είδωλα) και είπε: "Γιατί 

δεν τρώτε (από τις προσφορές (θυσίες) 

που είναι μπροστά σας); .. ! 

92. 'Τι συμοαίνει σ' εσάς, και δεν 

προφέρετε μια συλλαοή"; 

93. Και προχώρησε κρυφά πάνω τους 
χτυπώντας (τα) με το δεξί του (χέρι). 

94. Τότε ήρθαν σ' αυτόν με γρήγορα 
οήματα (όσοι τα λάτρευαν) και (τον) 

αντίκρυσαν. 
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95. Είπε (ο Αοραάμ aτάραχα): "(Ώστε) 
λατρεύετε ό,τι (τα χέρια σας) σκαλίζουν; 

96. Κι ενώ ο ΑΛΛΑΧ είναι που έπλασε 
εσάς κι αυτά που φτιάχνουν (τα χέρια) 

σας!" 

97. Είπαν: "Κτίστε γι αυτόν ένα 

κτισμένο (καμίνι) και ρίξτε τον στις φλόγες 

της φωτιάς!" 

98. (απέτυχαν σ' αυτό), κι εζήτησαν 
να του στήσουν παγίδα, αλλά τον σώσαμε 

και τους κάναμε να εξευτελιστούν! 

99. Και είπε: "Πηγαίνω - τώρα- στον 

Κύριό μου (σας εγκαταλείπω)! Σίγουρα 

Εκείνος θα με καθοδηγήσει! 

100. "Κύριέ μου' Χάρισέ μου ενα 

ενάρετο (αγόρι)"! 

101. Έτσι του δώσαμε το ευχάριστο 
νέο για ένα επιεικές αγόρι (στην 

αυτοθυσία και την υπομονή). 

102. Έπειτα σαν έφτασε να έχει (την 
ηλικία) να οοηθήσει τον πατέρα του, (του) 

είπε: " Ω! Γιε μου! είδα στον ύπνο μου ότι 
σε σφάζω. Κοίταξε τώρα εσύ τι ολέπεις! 

(ποια είναι η άποψή σου)!" Είπε (ο γιος): 

"Ω! Πατέρα μου! Κάνε ό,τι σου διατάζει 

(ο ΑΛΛΑΧ), θα με ορεις - αν το θέλει ο 

ΑΛΛΑΧ - να είμαι ένας από τους 

υπάκουους!". 

103. Αφού κι οι δυό υπόταξαν τη 

θέλησή τους (στον ΑΛΛΑΧ), και τον είχε 

τοποθετήσει ξαπλωμένο με το μέτωπό του 
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για να τον σφάξει, 

104. του φωνάξαμε: "Ω! Αοραάμ! 

105. "Έχεις κιόλας επαληθεύσει το 

όνειρο"! Μ' αυτό τον τρόπο ανταμείοουμε 

τους αγαθοεργούς, (που εκτελούν τις 

εντολές Μας). 

106. Αυτό- οέοαια- ήταν μια φανερή 

δοκιμασία -

107. Και τον aπολυτρώσαμε (με άλλη) 
πιο σπουδαία (θυσία) σφαγή. (με ένα 

μεγάλο κριάρι). 

108. Κι αφήσαμε - για τις μελλοντικές 

γενιές (να λένε) γι' αυτόν (αυτό τον 

έπαινο): 

109. "Ειρήνη! - ας είναι - από τον 

ΑΛΛΑΧ, ο χαιρετισμός για τον Αοραάμ!" 

110. Μ' αυτό τον τρόπο ανταμείοουμε 
τους αγαθοεργούς, 

111. γιατί ήταν ένας από τους πιστούς 
Μας υπηρέτες. 

112. Και του αναγγείλαμε τα 

ευχάριστα νέα για τον Ισαάκ - εναν 

προφήτη - από τους Δίκαιους. 

113. Κι ευλογήσαμε αυτόν και τον 

Ισαάκ, κι από τους aπογόνους τους 

(μερικοί) είναι ενάρετοι (πιστοί) και 

(μερικοί) στα φανερά αδικούν τη ψυχή 

τους. 
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114. Επίσης - οέοαια - ευεργετήσαμε φ,:::::;_)ρ_;&;~~jjj_; 
(πλουσιοπάροχα) τον Μωυσή και τον 

Ααρών. 

115. Και σώσαμε αυτούς και το λαό φ ~-μι,._;kjΙ~4:))~4:. ~~_; 
τους από τη μεγάλη συμφορά (την αδικία 

του Φαραώ). 

116. Και τους οοηθήσαμε, κι αυτοί ~~\~.~~~~~; 
ήσαν οι νικητές (στις συμφορές τους). 

117. Και τους δώσαμε τη Βίολο που ®~J·-jΙ~I~Ι;.J 
ξεκαθαρίζει τα πράγματα. 

118. Και τους καθοδηγήσαμε στον Ίσιο ~< ,:-/ ·~ii.J,;_;..;Ι(4"~.:U.J 
Δρόμο. 

119. Κι αφήσαμε - για τις μελλοντικές @) -::::::,.~.:g-1 ~ 1 -:~ j~ ίS}_; 
γενιές - να λένε γι' αυτούς (αυτή την 

ευχή): 

120. Ειρήνη - ας είναι από τον φ :::::;.J_?_;-...:,;:._;~~ 
ΑΛΛΑΧ - ο χαιρετισμός για τον Μωυσή 

και τον Ααρών"! 

121. Έτσι οέοαια αμείοουμε τους 

αγαθοεργούς. 

122. Πράγματι κι οι δυό τους ήταν 
από τους πιστούς Μας Δούλους. 

123. Και ο Ηλίας ήταν επίσης από 
τους αποσταλμένους (Μας). 

124. Πρόσεξε, τι είπε στο λαό του: 

'Τέλος πάντων, δεν θα φοοηθείτε, (τον 

ΑΛΛΑΧ); 

125. Θα (επιμένετε) να επικαλείστε 
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(λατρεύετε) τον Βάαλ, και να 

εγκαταλείπετε την λατρεία του Άριστου 

Δημιουργού; 

126. "τον ΑΛΛΑΧ, τον Κ uριό σας, 

και τον Κύριο των πρώτων πατέρων 

σας;" 

127. Αλλά τον διάψευσαν, και 

-οπωσδήποτε- θα κληθούν και θα τους 

φέρουν (για τιμωρία), 

128. Εκτός από τους ειλικρινείς και 
πιστούς δούλους του ΑΛΛΑΧ. 

129. Κι αφήσαμε - για τις μελλοντικές 

γενιές - να λένε γι' αυτόν (αυτήν την 

ευχή): 

130. "Ειρήνη - ας ειναι - απο τον 

ΑΛΛΑΧ -ο χαιρετισμός για όσους είναι 

σαν τον Ηλία!" 

131. Έτσι - οέοαια - αμείοουμε τους 

αγαθοεργούς. 

132. Πράγματι, ήταν ένας από τους 
πιστούς Μας δούλους. 

133. Ένας (άλλος) απ ο τους 

αποσταλμένους (Μας) ήταν πραγματικά 

κι ο Λωτ. 

134. Κοίτα, που σώσαμε αυτόν και 

όλους όσους τον πίστεψαν, 

135. εκτός μια άπιστη γριά που έμεινε 
στη τιμωρία. 
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136. Έπειτα εξολοθρεύσαμε τους 

υπόλοιπους. 

137. Και οέοαια περνάτε απ ο (την 

τοποθεσία) τους και την ημέρα, 

138. και τη νύχτα. Γιατί - λοιπόν -
δεν λογικεύεστε; 

139. Και ο Ιωνάς ήταν, οέοαια από 

τους αποσταλμένους (Μας). 

140. Κοίτα όταν είχε δραπετεύσει στο 
παραφορτωμένο καράοι, 

141. Και (δέχτηκε) να πάρει μέρος 
(στον κλήρο) και ορέθηκε με τους 

καταδικασμένους (να ριχθούν στη 

θάλασσα), 

142. Και τον κατάπιε το πελώριο ψάρι 
και ήταν οι πράξεις του aξιοκατάκριτες. 

143. Κι αν δεν (μετάνιωνε) και δόξαζε 
(τον ΑΛΛ ΑΧ), 

144. θα παρέμενε - οπωσδήποτε- στην 
κοιλιά του (ψαριού) μέχρι την Ημέρα της 

Ανάστασης. 

145. Και τον ρίξαμε στη γυμνη 

παραλία, ενώ ήταν άρρωστος, 

146. και κάναμε να φυτρώσει πάνω 
του ένα ( φουντωμένο) δένδρο, από (το 
είδος) της νεροκολοκυθιάς. 

147. Και τον στείλαμε (σε αποστολή) 
στους εκατό χιλιάδες (ανθρώπους) ή και 
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παραπάνω. 

148. Και πίστεψαν, γι' αυτό και τους 
επιτρέψαμε να χαίρονται (τη ζωή τους), 

για ορισμένο χρόνο, 

149. Και τώρα ρώτησε την ιδέα τους: 
Μην είναι ο Κύριός σου (μόνο) που έχει 

τις θυγατέρες, κι εκείνοι τους γιους; 

150. Ή μήπως έχουμε πλάσει θηλυκούς 
αγγέλους, κι αυτοί ήταν μάρτυρες (όταν 

δημιουργούσαμε); 

151. Να που λένε - από δικές τους 

εφευρέσεις - ότι: 

152.''0 ΑΛΛΑΧ έχει (γεννήσει) παιδί;" 
Σίγουρα είναι ψεύτες. 

153. Μήπως έχει προτιμήσει (ο 

ΑΛΛΑΧ) θυγατέρες αντί γιους; 

154. Τι συμοαίνει με σας; Πώς δικάζετε; 

155. Μα δεν έχετε - λοιπόν - προσέξει; 

156. Ή μήπως έχετε μια φανερή 

απόδειξη; 

157. Φέρτε - τότε - το αυθεντικό 

Βιολίο, αν είστε ειλικρινείς! 

158. Κι έκαναν συγγενικές τις σχέσεις 
μεταξύ Του και μεταξύ των Π νευμάτων. 

Κι όμως τα Πνεύματα γνωρίζουν (πολύ 

καλά) ότι θα παρουσιαστούν (για 

λογαριασμό); 
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159. Δόξα ας είναι μόνο στον ΑΛΛΑΧ! 

Είναι Ανώτερος από ό,τι Του αποδίδουν. 

160. (Δεν τα λένε όμως αυτά), οι 

ειλικρινείς και αφοσιωμένοι Δούλοι του 

ΑΛΛΑΧ. 

161. Γιατί στ' αλήθεια ούτε σεις, κι 

ούτε (οι θεότητες) που λατρεύετε, 

162. δεν μπορείτε - όλοι σας - να 

παραπλανήσετε τους δούλους Του παρά 

τη θέλησή Του, 

163. Εκτός εκείνον που οαδίζει προς 
την Φωτιά (της Κόλασης). 

164. Κι (οι άγγελοι λένε): "Κανείς από 
εμάς δεν υπάρχει, που να μην έχει την 

ορισμένη θέση του, 

165. Ή εμείς, οι ίδιοι είμαστε οι 

ταξινομημένοι 

166. Ή εμείς, οι ίδιοι είμαστε οι 

δοξ6ζοντες, είμαστε που υμνούμε τη Δόξα 

(του)". 

167. Κι αν εκεί ειναι (οι άλλοι, οι 

άπιστοι) θα έλεγαν: 

168. "Αν- μονrtχα- είχαμε μπροστά 

μας ένα Μήνυμα από τους πρώτους (τους 

προγόνους aπόστολους μας), 

169. "Θα ήμασταν - οπωσδήποτε -
ειλιΥ..ρι νείς (και πιστοί) Δούλοι του 

ΑΛΛΑΧ!" 
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170. Και τώρα (που το Κοράνι έχει 
φτάσει) το αρνούνται! Πολύ σύντομα όμως 

θα μάθουν (τη συνέπεια της άρνησής τους). 

171. Η υπόσχεσή Μας είχε προηγηθεί 
κιόλας, στους Δούλους Μας που είχαν 

αποσταλεί (από Μας) 

172. ότι θα έχουν - 6έ6αια - την 

υποστήριξη (την νίκη) 

173. κι ότι οι στρατιώτες μας (με τη 
συνδρομή μας) θα νικήσουν τους εχθρούς 

τους 

174. Γι' αυτό ν' απομακρυνθείς απ' 

αυτούς για λίγο καιρό, 

175. και να τους ολέπεις γιατί πολύ 
σύντομα θα δουν (τη συνέπεια της 

άρνησής τους) 

176. Μήπως οιάζονται για την τιμωρία 
Μας; 

177. Κι όταν πέσει σ ανοιχτό χώρο 

-μπροστά τους- (τότε) κακό (και ψυχρό) 

θα είναι το πρωινό γι' αυτούς που έχουν 

προειδοποιηθεί (και δεν πρόσεξαν)! 

178. Ν' απομακρυνθείς απ' αυτούς για 
λίγο καιρό, 

179. και ολέπε γιατί πολύ σύντομα 

θα δουν (τη συνέπεια της άρνησής τους). 

180. Δόξα στον Κύριό σου, τον Κύριο 
της Τιμημένης Δύναμης! Είναι Ανώτερος 

Ηπ' ό,τι (του) αποδίδουν. 
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181. Και Ειρήνη (ας συνοδεύει) τους 

aποστόλους! 

182. Και ο Ύμνος ανήκειστον ΑΛΛΑΧ 
τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

(38) Σούρα Σαντ 
Το Υ@άμμα cι Σttντ » μιας Συντετμημένη; Λ~ 

Στο όνομα του ΑΛ.ι\ΑΧ 

του Παντελεήμονα,και Πολυεύσπλαχνου 

1. Σ.= (Σαντ ):*Ορκίζομαιστο Κοράνιο, 
που είναι γεμάτο από προειδοποιητικά 

Μηνύματα (Αυτό είναι η Αλήθεια). 

2. Κι όμως οι άπιστοι (κολυμπούν) 

μέσα στην αυτοδιάκριση και στην 

αποστασια. 

3. Πόσες (και πόσες) γενιές 

εξολοθρέψαμε - πριν απ' αυτούς -; Όλες 
τους φώναζαν (για οίκτο), ενώ δεν ήταν 

πολύ καιρός που είχαν σωθεί! 

4. Κι απόρησαν που ένας 

Προειδοποιητής έχει φτάσει σ' αυτούς, 

από την ίδια τη γενιά τους! Και οι άπιστοι 

λένε: "Αυτός είναι ένας μάγος, ψεύτης! 

5. "Πώς έχει κάνει τις θεότητες (όλες) 
μέσα σ' ένα Θεό; Στ' αλήθεια αυτό είναι 

ένα παράξενο πράγμα!" 

6. Κι όσοι ήταν - ανάμεσά τους - οι 

αρχηγοί, αποχώρησαν, (λέγοντας): 

"Συνεχίζετε και κρατείστε με υπομονή, 

* 6λ. Σημ. 1 

.;...q_;~~Gf>).JΞr#..χ~J 

Φ-:rC~ 
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τις θεότητές σας! Γιατί αυτό είναι -
σίγουρα - ένα πράγμα σχεδιασμένο 

(εναντίον σας)! 

7. "ΔΕν έχουμε ακούσει (όμοιο) μ' αυτό, 
στη τελευταία θρησκεία (στον 

Χριστιανισμό). Αυτό δεν είναι παρά μια 

ιστορία φτιαχτή!" 

8. "Πώς! (Είναι δυνατό να) έχει σταλεί 
το Μήνυμα σ' αυτόν - αντί σ' εμάς;" Κι 

ήταν - οέοαια - σε αμφιοολία από το 

Μήνυμά μου, γιατί ακόμα δεν δοκίμασαν 

την Τιμωρία Μου! 

9. Ή μήπως έχουν τους Θησαυρούς 
της Φιλανθρωπίας του Κυρίου σου, του 

Παντοδύναμου, του απεριόριστου Δωρητή; 

10. Ή μήπως έχουν κτήμα (τους) τους 
ουρανούς και τη γη, κι όλα όσα ορίσκονται 

ανάμεσά τους; (Αν είναι έτσι), ας ανεοούν 

όλοι μαζί με όλα τα μέσα (για να 

διαθέτουν τα ζητήματα των ουρανών και 

της γης)! 

11. Εκεί όμως υπάρχει ένας ηττημένος 
στρατός από τα Κόμματα (των συμμάχων 

aπίστων). 

12. Και πριν από αυτούς (πολλοί ήταν 
που) διάψευσαν(τους aποστόλους), ο λαός 

του Νώε, ο Αντ, και ο Φαραώ. Κύριος 

των Πασσάλων, 

13. και Θεμούντ, και ο λαός του 

Λωτ, και οι Συνασπισμοί της Ά"ίκα (οι 

κάτοικοι του Δάσους) - αυτά ήταν (τα 

Κόμματα) οι Συνασπισμοί. 
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14. Δεν υπήρξε κανένας (απ' αυτούς) 

χωρίς να διαψεύσει τους aποστόλους, γι' 

αυτό άξιζε η Τιμωρία Μου να φτάσει 

δίκαια (και αναπόφευκτα πάνω σε καθένα 

απ' αυτούς). 

15. Κι αυτοί, το μόνο που περιμένουν 
δεν είναι παρά μια τρομερή Κραυγή, που 

(όταν συμοεί) δεν θα ξαναγυρίσει άλλη 

φορά. 

16. Και λένε (ειρωνικά): "Κύριέ μας! 

Συντόμεψε - για μας - την καταδίκη, 

(έστω) και πριν από την Ημέρα του 

Λογαριασμού!". 

17. Κάνε υπομονή (όμως) σ' αυτά που 
λένε, και θυμήσου τον Δαυίδ, τον Δούλο 

Μας, - τον δυνατό - που πάντοτε έστρεφε 

το ολέμμα (σ' Εμάς, μετανοιώνοντας). 

18. Εμείς ήμασταν που κάναμε τα 

οουνά να υποτάσσονται και να 

επαναλαμοάνουν μαζί του, τη Δόξα Μας 

κατά το δειλινό και στην ανατολή (της 

ημέρας). 

19. Και τα πουλιά (ακόμα) μαζεύονταν, 
κι όλα γύριζαν (στον Δαυίδ) για να 

επαναλαμοάνουν μαζί του τη Δόξα Μας. 

20. Και δυναμώσαμε τη 6ασιλεία του 
και του δώσαμε σοφία, και την ευχέρεια 

στην ομιλία και αποφασιστιΥ..ότητα. 

21. Μ ή πως σου δόθηκε η Είδηση (η 
ιστορία) των (δύο) Συζητητών, όταν 

πήδηξαν τον τοίχο του ιδιαίτερου 



(38) Σούρα Σαντ Μέρο; 23ο I 693 I Υ 'I" ~}:-Ι 

δωματίου; 

22. κι όταν μπήκαν (και στάθηκαν) 

μπροστά στον Δαυίδ, που τρόμαξε απ' 

αυτούς. (του) είπαν: "Μη φοοάσαι! 

Είμαστε δύο Συζητητές, που ο ένας 

αδίκησε τον άλλο. Δίκασε - λοιπόν -
ανάμεσά μας με δικαιοσύνη, και μη μας 

μεταχειριστείς άδικα, αλλά καθοδήγησέ 

μας στον ομαλό Δρόμο ... 

23. "Αυτός εδώ είναι αδελφός μου. 

Έχει ενενήντα εννέα προοατίνες κι εγώ 

έχω μια προοατίνα. (Κι όμως μου) είπε: 

- Ν α μου την aφήσεις - κι (επιπλέον) με 

νίκησε στην ομιλία, (στη συζήτησή μας)". 

24. Είπε (ο Δαυίδ): "Σε έχει -
οπωσδήποτε - αδικήσει, ζητώντας τη 

(μοναδική) σου προοατίνα να την 

προσθέσει στις προοατίνες του. Πολλοί -
οέοαια - είναι από τους συνεταίρους που 

ανακατεύονται (σ' επιχειρήσεις) αδικούν 

ο ένας τον άλλο. Όχι - όμως - αυτοί που 

πιστεύουν και κάνουν καλό. Αλλά πόσο 

λίγοι είναι αυτοί! ... " Ο Δαυίδ είχε 

συμπεράνει ότι τον δοκιμάζαμε, γι' αυτό 

ζήτησε τη συγχώρηση του Κυρίου του, κι 

έπεσε κάτω, γονατιστός (από ταπείνωση) 

και μετάνοιωσε. 

25. Κι Εμείς του συγχωρήσαμε αυτό 
(το παράπτωμα). Και θα έχει - οέοαια -
την απόλαυση μιας μεγάλης τάξης σε Εμάς 

και θέση εξαιρετική την (τελική) 

Επιστροφή. 

26. Ω! Δαυίδ! Σ' έχουμε κάνει έναν 

κυοερνήτη (- αντί για Μας-) πάνω στη 
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γη. Δίκαζε ανάμεσα στους ανθρώπους με 

την αλήθεια (και δίκαια). Και μην 

ακολουθείς τα πάθη (της καρδιάς σου), 

γιατί θα σε παραπλανήσουν από το Δρόμο 

του ΑΛΛΑΧ. Εκείνοι δε που περιφέρονται 

στην πλάνη μακριά από το Δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ θα έχουν σκληρά οάσανα, γιατί 

λησμόνησαν την Ημέρα του Λογαριασμού. 

27. Και δεν έχουμε δημιουργήσει -
χωρίς σκοπό - τους ουρανούς και τη γη 

και όσα ορίσκονται ανάμεσά τους. Αυτή 

είναι η αντίληψη - που συμπεραίνουν - οι 

Άπιστοι. Αλλά, - αλλοίμονο στους 

Άπιστους- από τη Φωτιά (της Κόλασης)! 

28. Μήπως θα πρέπει να 

μεταχειριστούμε εκείνους που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, -το ίδιο - μ' εκείνους 

που καταστρέφουν στη γη; Ή μήπως θα 

έχουν την ίδια τύχη οι ευσεοείς με τους 

κακούργους; που φυλάγονται από το κακό, 

με .αυτούς που αποστρακίζονται από το 

καλό; 

29. (Εδώ είναι) ένα - ευλογημένο -
Βιολίο που το έχουμε στείλει σ' εσένα 

κάτω (στη γη), για να μελετήσουν 

(προσεχτικά) τα Εδάφιcχ του, και για να 

εννοούν (νουθετούν) - όσοι - σκέπτονται 

- τις νουθεσίες του. 

30. Και χαρίσαμε στον Δαυίδ (- για 

γιο -) τον Σολομώντα, (που ήταν) 

εξαίρετος στην υπηρεσία Μας! Πάντοτε 

έστρεφε το ολέμμα (σ' Εμάς με μετάνοια). 

31. Κοίτα, όταν του είχαν εκθέσει 

μπροστά του - κατά το δειλινό - άλογα 

~ω ---;/i ~ /~~~.Jr~::.:'-1 - - ~__,..,._.. ...,,_ ~"' 

P,)._tt.J\~~-:\ )'if 

φd~f~l 
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(ιππασίας) εξαιρετικής καταγωγής και 

ταχύποδα. 

32. Και είπε: ''Αγάπησα - πράγματι -
την αγάπη του αγαθού, με σκοπό την 

ανάμνηση (να δοξάζω) τον Κύριό μου, 

"μέχρις ότου (ο ήλιος) κρύφτηκε με τον 

πέπλο (της Νύχτας). 

33. Φέρτε (τα άλογα) πίσω σ' εμένα". 
Κι άρχισε να χαϊδεύει πάνω από τα πόδια 

(τους) και το λαιμό (τους). 

34. Κι όμως έχουμε δοκιμάσει τον 

Σολομώντα. Τοποθετήσαμε πάνω στο 

θρόνο του ένα σώμα (χωρίς ζωή). Αλλά 

στο τέλος ξαναγύρισε (σ' Εμάς) 

μετανοιωμένος, 

35. (και) είπε: "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ 
με και χάρισέ μου ένα Βασίλειο, που 

κανένας μετά από εμένα να μη μπορεί να 

το φτάσει. Γιατί Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος 

Δωρητής". 

36. Και υποτάξαμε σ' αυτόν τον Άνεμο, 
να τρέχει ήρεμα - με τη διαταγή του- σ' 

οποιανδήποτε (κατεύθυνση) επιθυμούσε να 

τον ρίξει. 

37. (του διαθέσαμε) ακόμα και τους 
δαίμονες, -κάθε είδος -από κτίστες (πάνω 

στη γη), κι από οουτηχτές (στη θάλασσα), 

38. κι r,ιλλους - δεμένους μαζί - με 

αλυσίδες. 

39. (Και του είπαμε): ''Αυτή ειναι η 

(γενναιόδωρη) Προσφορά Μας! Αν τα 

,~;-~~t~t;~_; 

Θ;.l.i{Ι'Ί:::.~. 
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παραχωρείς (σε άλλους) ή τα κρατάς (ο 

ίδιος), δεν (θα σου ζητηθεί λογαριασμός". 

40. Και θα έχει - οέοαια - την 

απόλαυση μιας θέσης πολύ κοντά σ' Εμάς, 

κι εξαιρετική την (τελική) Επιστροφή. 

41. Και θυμήσου τον Ιώο (Εγιούμπ), 
τον (πιστό) Δούλο Μας. Κοίτα, όταν 

φώναξε τον Κύριό του: "Με πίκρανε ο 

Σατανάς με δυστυχίες και οάσανα!" 

42. (το πρόσταγμα δόθηκε): "Κτύπησε 
(τη γη) με το πόδι σου. Αυτό είναι (νερό) 

για να πλυθείς κρύο (δροσερό), και (νερό) 

για να πίνεις". 

43. Και του χαρίσαμε (ξαναφέ~νοντας 
πίσω) την οικογένειά του, και 

διπλασιάσαμε τον αριθμό της - σαν Χάρη 
από Μας (σ' αυτόν), και το μήνυμα για 

όσους καταλαοαίνουν. 

44. "Και πcΊρε με το χέρι σου λίγο 

χορτάρι και χτύπησε μ αυτό, και μη 

σπάσεις (τον όρκο σου) -". Τον ορήκαμε -
στ' αλήθεια - γεμάτο υπομονή (και 

σταθερότητα). Τι καλός που ήταν ο δούλος 

Μας αυτός! Πάντοτε (σ' Εμάς) έστρεφε 

το ολέμμα (με μετάνοια). 

45. Και θυμήσου τους (πιστούς) 

Δούλους Μας: τον Αοραάμ, τον Ισαάκ 

και τον Ιακώο, που είχαν δύναμη της 

λατρείας και της λογικής. 

46. Τους είχαμε προορίσει για ενα 

ειδικό (σκοπό): την προκήρυξη του 

Μηνύματος για το Σπίτι (της Μέλλουσας 

.:s)f.J~t:_;~l.+ί;·J~ ,:iί:;;.J.J 

φ y::,jZjf-J)'l_ 
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Ζωής). 

47. Κι αυτοί στα μάτια Μας- σίγουρα 

- είναι με τη παρέα των Εκλεκτών και 

των Άριστων. 

48. Και θυμήσου τον Ισμαήλ, τον 

Ελισσαίο και τον Δουλ - Κίφλ. Όλοι τους 

ήσαν από τους Άριστους. 

49. Αυτό είναι το Μήνυμα (που 

προειδοποιεί). Και για τους ευσεοείς 

υπάρχει - οπωσδήποτε - ένας όμορφος 

τόπος για την (τελική) Επιστροφή, 

50. Κήποι της Αιωνιότητας, που οι 

πόρτες τους θα είναι σ' αυτούς ανοιχτές. 

51. Θα πλαγιάζουν στη μέση τους (με 
άνεση), και θα μπορούν να καλούν για 

(να τους έλθουν) άφθονα φρούτα και 

(γλυκά) ποτά. 

52. Και κοντά τους θα έχουν σεμνές 
γυναίκες (για συντροφιά) χαμηλοολεπούσες 

- της ίδιας ηλικίας. 

53. Αυτή είναι η Υπόσχεση που σας 
δίδεται για την Ημέρα του Λογαριασμού! 

54. Στ' αλήθεια αυτές θα είναι οι 

Ευεργεσίες Μας (προμήθειές Μας) που 

ποτέ δεν θα εξαντληθούν. 

55. Μάλιστα, έτσι θα είναι! Όμως για 
τους ασεοείς, θα υπάρξει ένας κακός τόπος 

για την τελική Επιστροφή)! 

56. Η Κόλαση - που μέσα της θα 

~~~~~?I;J -~': ·-tJS~ 
φ-!ς~Ι~jt; 

... ~~~:ζ~~ 
φy~j~ 
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καίγονται, - ένα φρικτό κρεΟάτι (πράγματι 
για να ξαπλώσει κανείς)! 

57. Μάλιστα, έτσι θα είναι! Και θα το 
δοκιμάσουν, - ένα καυτό νερό, κι ένα 

πύο (που εκρέει από το δέρμα τους) 

58. Και άλλα οασανιστήρια - σαν κι 

αυτό - και χειρότερα! 

59. (Οι φύλακες της φωτιάς θα πουν:) 
Αυτή είναι μια ομάδα που τρέχουν 

οιαστικά (με θράσος) μαζί σας. Καμιά ευχή 

για το καλωσόρισες δεν θα έχουν! Σίγουρα 

θα τους κάψει η Φωτιά! 

60. (Κι οι οπαδοί θα φωνάζουν στους 
οδηγούς που τους εξαπάτησαν): "Αλλά 

ούτε κιΌάς! Δεν θα σας καλωσορίσουν! 

Εσείς είστε που τη φέρατε πάνω μας! 

Και τώρα ο κακός ο τόπος (αυτός) για 

παραμονή!" 

61. Θα πουν: "Κύριέ μας1 Αύξησε διπλή 

την Τιμωρία στη Φωτι(Ί σ' οποιονδήποτε 

μας έχει φέρει (τη συμφορά αυτή) πάνω 

μας!" 

li:~Q~:;_;ι1.~0f1J.;G:);i~ 

Φ:1ό1~ 

62. Και θα πουν: "Τι συμοαίνει σ' εμάς ~:ι~~~~~t~CS:;ίt;..,_~~.{.>IιJι:(,J~; 
και δεν ολέπουμε (τους) άνδρες που τους 

είχαμε μετρήσει με τους κακούς; 

63. "Μήπως τους πήραμε στην κορο"ίδία 
ή μήπως η όρασή (μας) έχει κάνει λάθος"; 

64. Αυτή - οέοαια - είναι η 

πραγματικότητα - της αμοιοαίας 

αντικατηγορίας του λαού της Φωτιάς. 
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65. Να πεις: "Εγώ είμαι μόνο ένας 

Προειδοποιητής, (για να σας πω) ότι δεν 

υπάρχει άλλος θεός παρ(:ι ο ένας ΑΛΛΑΧ, 

ο Μοναδικός, ο Ακαταμάχητος, 

66. "Κύριος των ουρανών και της γης 
και των ενδιαμέσων τους, ο 

Παντοδύναμος, ο Πολυεπιεικής. 

67. Να πεις: "Αυτό είναι ένα Σπουδαίο 
Μήνυμα, 

68. που απ 
I 
αυτό όμως εσείς 

απομακρύνεστε!" 

69. "ΔΕν είχα καμία γνώση εγώ_ για 
την Υψηλή Συνέλευση (των αγγέλων) όταν 

συζητούσαν (υποθέσεις) για τον εαυτό 

τους. 

70. Το μόνο που μου έχουν εμπνεύσει 
είναι, να προειδοποιώ ειλικρινά και 

δημόσια". 

71. Κοίτα όταν ο Κύριός σου είπε 

στους αγγέλους: "Είμαι έτοιμος να πλάσω 

τον άνθρωπο από λάσπη. 

72. "Όταν του δώσω το 

(ολοκληρωμένο) του σχήμα, και εμφυσήσω 

μέσα του από το πνεύμα Μου, πέσετε 

(όλοι) κάτω με υπακοή προς αυτόν". 

73. Κι όλοι μαζί οι άγγελοι 

(υπάκουσαν) κι έσκυψαν γονατιστοί, 

74. εκτός από τον Ιμπλίς που 

υπερηφανεύθηκε κι έγινε ένας από τους 
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aρνητές της Πίστης. 

75. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Ω! Ιμπλίς! Τι 
σ' εμπόδισε να σκύψεις γονατίζοντας σ' 

εκείνον που έπλασα με τα χέρια μου; 

Μήπως από υπεροψία; ή μήπως επειδή 

είσαι ένας απ' αυτούς που στέκονται 

ψηλά;" 

76. Είπε (ο Ιμπλίς): "Είμαι ο καλύτερος 
απ' αυτόν! Εμένα με έπλασες από φωτιά, 

(ενώ) αυτόν τον έπλασες από λάσπη". 

77. (Είπε ο ΑΛΛΑΧ): "Βγες απ' αυτή 
(τη συγκέντρωση), αποοάλλεσαι με κατάρα. 

78. "Και η Κατάρα Μου θα είναι πάνω 
σου μέχρι την Ημέρα της Κρίσης". 

79. Είπε (ο Ιμπλίς): "Κύριέ μου! Δώσε 
μου αναοολή, μέχρι την Ημέρα που (οι 

νεκροί) θα αναστηθούν". 

80. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): 'Ή αναοολή σου 
παραχωρείται. Είσαι - λοιπόν - από αυτούς 
που είχαν προθεσμία, 

81. "μέχρι την Ημέρα που η ώρα της 
έχει ορισθεί". 

82. Είπε (ο Ιμπλίς): "Ορκίζομαι - έτσι 

- στη Δύναμή Σου, ότι θα παραπλανήσω 

όλους μαζί, 

83. 'Έκτός από όσους ανάμεσά τους 
είναι πιστοί και εκλεκτοί Δούλοι σου". 

84. Είπε (ο ΑΛΛΑΧ): "Έτσι λοιπόν 
είναι η αλήθεια και την Αλήθεια λέγω", 
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85. "ότι θα γεμίσω - στα σίγουρα -
την Κόλαση μ' εσένα και μ' όποιους σε 

ακολουθήσουν απ' αυτούς - κάθε ένα 

χωριστά κι όλους μαζί". 

86. Να πεις: "Δεν σας ερωτώ για καμιά 
αμοιοή γι' αυτό (το Κοράνιο), κι ούτε 

διεκδικώ (τίποτε το ανύπαρκτο). 

87. "Αυτό δεν είναι παρά ένα Μήνυμα 
για (όλο) το Κόσμο. 

88. "Κι οπωσδήποτε - μετά από λίγο -
θα μάθετε την αλήθεια απ' αυτή την 

είδηση". 

(39) Σούρα ελ-Ζούμερ 
(Οι 'Οiλοι- Τα Πλήθη των Ανθρώπων) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Το Βιολίο (το Κοράνιο) έχει σταλεί 
από τον ΑΛΛΑΧ τον Ανίκητο, τον 

Πάνσοφο. 

2. Εμείς - οέοαια - είμαστε που έχουμε 

στείλει σ' εσένα κάτω (στη γη) το Βιολίο. 

με την Αλήθεια. Γι' αυτό να λατρεύεις 

τον ΑΛΛΑΧ κι ας είναι ειλικρινής η προς 

Αυτόν λατρεία σου. 

3. Πράγματι, η χ.αθαρή (ειλικρινής) 

θρησκεία πρέπει να είναι μόνο προς τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι εκείνοι που πήραν άλλους 

προστάτες αντί τον ΑΛΛΑΧ λένε: "Δεν 

τους λατρεύαμε παρά μόνο για να μας 

φέρουν κοντά στον ΑΛΛΑΧ". Ο ΑΛΛΑΧ 

~~~~-----..:.: 
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- οέοαια - θα δικάσει μεταξύ τους για τις 
διαφορές τους. Και δεν καθοδηγεί - ο 

ΑΛΛΑΧ- τον ψεύτη που είναι υπεροολικά 

άπιστος. 

4. Αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ να πάρει για 
τον εαυτό Του ένα παιδί, θα διάλεγε -
αυτόν που θέλει από τα δημιουργήματά 

Του. Αλλά είναι Ανώτερος πάνω από 

τέτοιες σκέψεις. Είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο 

Μοναδικός, ο Νικηφόρος. 

5. Έπλασε με δίκαιες (αναλογίες) τους 
ουρανούς και τη γη. Έκανε τη Νύχτα να 

σκεπάζει οαθμιαίως εν μέρει την Ημέρα, 

και την Ημέρα να καλύπτει ένα μέρος 

της Νύχτας. Έχει υποτάξει (στο Νόμο 

Του) τον ήλιο και τη σελήνη. Κι όλα 

ακολουθούν μια πορεία για ένα ορισμένο 

χρόνο. Κοίταξε! Είναι, πράγματι, ο 

Ανίκητος (και ) ο Πολυεπιεικής. 

6. Σας έχει δημιουργήσει (όλους) από 
ένα μόνο Πρόσωπο. Έπειτα - απ' αυτό -
έκανε το ταίρι του, κι έστειλε σ' εσάς 

κάτω (στη γη) οκτώ κεφάλια από τα 

ζωντανά (τα κοπάδια) σε ζευγάρια. Σας 

δημιουργεί μέσα στις μήτρες των μητέρων 

σας - σε φάσεις - η μια μετά την άλλη, 

μέσα σε τρία σκοτεινά περικαλύμματα. 

Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριός σας. Σ' 
αυτόν ανήκει η Κυριαρχία. Δεν υπάρχει 

θεός παρά μόνον Αυτός. Πώς - λοιπόν -
παραστρατείτε από το Δρόμο Του; (από 

το αληθινό σας Κέντρο); 

7. Αν (τον) aρνείστε, οέοαια ο ΑΛΛΑΧ 
δεν σας έχει ανάγκη - είναι πλούσιος -
και δεν ανέχεται την αχαριστία των 

.μ~A~~J..}i~9_γ.<Ιi(jl: 
~_;J.:K _ _?)~:i!~~~j"'Qi~ 
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δούλων Του. Αν (τον) ευγνωμονείτε, 

δέχεται την ευγνωμοσύνη σας. Και κανένας 

δεν θα φέρει την ενοχή του άλλου. Έπειτα 

(τελικά) στον Κύριό σας είναι που θα 

επιστρέψετε, όποτε θα σας υποδείξει τα 

όσα κάνατε. (ο ΑΛΛΑΧ) γνωρίζει - οέοαια 
- ό,τι ορίσκεται στο οάθος της 

(ανθρώπινης) καρδιάς. 

8. Κι όταν η συμφορά αγγίξει τον 

άνθρωπο αυτό επικαλείται τον Κύριό του, 

- στρέφοντας σ' Αυτόν - μετανοιωμένος. 

Έπειτα αν του δοθεί απ' Αυτόν μια χάρη, 

ξεχνά (ο άνθρωπος) - για ποιο λόγο -
Τον επικαλείτο- προηγουμένως και κάνει 

στον ΑΛΛΑΧ συνέταιρους για να 

παραπλανήσει (τους συνανθρώπους) από 

το Δρόμο Του. Να πεις: "Απόλαυσε - για 

λίγο καιρό - την αχαριστία σου. Είσαι -
σίγουρα - (ένας) από τους Συντρόφους 

της Φωτιάς"1 

9. Μήπως εκείνος που λατρεύει (τον 
ΑΛΛΑΧ) με ευλάοεια κατά τη διάρκεια 

της νύχτας - γονατιστός κι όρθιος - και 

παίρνει τις προφυλάξεις του για τη 

Μέλλουσα Ζωή (στον άλλο κόσμο) και 

παρακαλεί - ελπίζοντας - στην ευσπλαχνία 
του Κυρίου του, (είναι το ίδιο μ' εκείνον 

που τίποτε δεν κάνει;) Να πεις: "Μα 

ορίσκονται στην ίδια μοίρα: εκείνοι που 

γνωρίζουν (την Αλ1Ίθεια), μ' εκείνους που 

δεν την γνωρίζουν; "Μόνο οι προικισμένοι 

με φρόνηση είναι, που θα δεχτούν τη 

προειδοποίηση. 

10. Να πεις: "Ω! Εσείς οι δούλοι Μου, 
που πιστεύετε! Να φοοάστε το Κύριό σας. 

Εξαιρετική είναι (η αμοιοή), για όσους 
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έκαναν το καλό σ' αυτό τον κόσμο. Και 

η γη του ΑΛΛΑΧ είναι πλατιά! Όσοι -
μάλιστα - καρτερικά υπομένουν θα πάρουν 
την αμοιοή τους χωρίς λογαριασμό 

(απεριόριστα)"! 

11. Να πεις: "Έχω πάρει εντολή να 
λατρεύω τον ΑΛΛΑΧ μ' ειλικρινή πίστη 

προς Αυτόν. 

12. Έχω πάρει εντολή να είμαι ο 

πρώτος που θα υποταχθεί (στον ΑΛΛΑΧ) 

- στο Ισλάμ -". 

13. Να πεις: "Αν παρακούσω τον Κύριό 
μου - πολύ φοοrψαι - την (μεγάλη) 

Τιμωρία της Σπουδαίας Ημέρας". 

14. Να πεις: 'Τον ΑΛΛΑΧ λατρεύω 
και υπηρετώ με - ειλικρίνεια - καθαρή 

είναι η λατρεία μου - προς Αυτόν -". 

15. "Λατρεύετε εσείς ό,τι θέλετε - αντί 

Του". Να πεις: "Αυτοί που θα ογουν 

ζημιωμένοι - είναι οέοαια - εκείνοι που 

απώλεσαν τον εαυτό τους κα τους δικούς 

τους, κατά την Ημέρα της Ανάστασης. 

Αυτή είναι - πράγματι - η φανερή (και 

πραγματική) Απώλεια". 

16. Θα έχουν για σκέπασμα από πάνω 
τους στρώματα Φωτιάς κι (άλλα) 

στρώματα από κάτω τους. Έτσι φοοίζει 

ο ΑΛΛΑΧ (προειδοποιuJντας) μ' αυτό, 

τους Δούλους Του: "Ω! Δούλοι Μου 

Φοοηθείτε Με - λοιπόν!". 

17. Κι εκείνοι που αποφεύγουν τον 

Ταγούτ (τα είδωλα) κι απαρνήθηκαν τη 
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λατρεία του, κι επέστρεψαν στον ΑΛΛΑΧ 

(μετανοιωμένοι), γι' αυτούς υπάρχουν 

ευχάριστα νέα. - Ανάγγειλε λοιπόν τα 

ευχάριστα νέα στους Δούλους Μου -. 

18. Εκείνοι δε που ακούνε το Λόγο, 
και ακολουθούν το καλύτερο μέρος αυτοί 

είναι οι μόνοι - που ο ΑΛΛΑΧ τους έχει 
καθοδηγήσει, και αυτοί είναι - οι μόνοι -
προικισμένοι με φρόνηση. 

19. Εκείνον που του αξίζει η θεία 

καταδίκαση, θα μπορείς μήπως να τον 

καθοδηγήσεις εσύ; ή μήπως εσύ τότε θα 

aπαλλάξεις όποιον ορίσκεται στη Φωτιά; 

20. Κι όμως εκείνοι που φοοούνται 

τον Κύριό τους θα έχουν υπέροχα δωμάτια 

και πάνω τους κτισμένα (άλλα) δωμάτια, 

που από κάτω τους τρέχουν ποτάμια. 'Ετσι 

είναι η Υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ. Ποτέ ο 

ΑΛΛΑΧ δεν αποσύρει την υπόσχεσή Του. 

21. Μα δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 

έστειλε κάτω (στη γη) νερό (οροχής) από 

τον ουρανό, και το έκανε να διεισδύσει -
πηγές στη γη; Έπειτα μ' αυτό κάνει να 

ογουν φυτά με διαφορετικούς 

χρωματισμούς (είδους και γεύσης) έπειτα 

μαραίνονται και τα ολέπεις να γίνονται 

κίτρινα, έπειτα τ' αποστεγνώνει και τα 

κάνει εύθραυστα. Βέοαια, σ' αυτό υπάρχει 

ένα Μήνυμα για να θυμούνται όσοι είναι 

προικισμένοι με τη φρόνηση. 

22. Μήπως εκείνος που ο ΑΛΛΑΧ 
του άνοιξε τη καρδιά του (για να 

υποταχθεί) στο Ισλάμ - κι έτσι φωτίστηκε 

από τον Κύριό του -(δεν είναι καλύτερος 

j_;ψj_;~)iJ~.J~I~JicfJ 
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από εκείνον που έχει σκληρή καρδιά); 

Αλλοίμονο σ' αυτούς που οι καρδιές τους 

είναι σκληρές όταν μνημονεύεται ο 

ΑΛΛΑΧ! Αυτοί 6ρίσκονται σε φανερή 

πλάνη. 

23. Ο ΑΛΛΑΧ έχει στείλει κατω το 
καλύτερο Λόγο: ένα 6ι6λίο, που τα 

τμήματά του έχουν συνέπεια μεταξύ τους, 

(ακόμη) κι όταν επαναλαμοάνουν (τις 

έννοιές τους με διάφορη όψη), τρεμουλιάζει 

- απ'αυτό - το δέρμα εκείνων που 

φοοούνται το Κύριό τους. Έπειτα 

μαλακώνει (από τα ρίγη) -το δέρμα τους 

κι οι καρδιές τους καθώς αναφέρεται το 

όνομα του ΑΛΛΑΧ. Αυτό το Κοράνιο 

είναι η καθοδήγηση του ΑΛΛΑΧ. Οδηγεί 

- μ' αυτό - εκείνον που θέλει. Όποιον 

όμως ο ΑΛΛΑΧ τον αφήνει στην πλάνη, 

δεν υπάρχει γι' αυτόν κανείς οδηγός. 

24. Μήπως - λοιπόν - εκείνος που 

προστατεύει τον εαυτόν Του από τη 

σκληρή Τιμωρία κατά την Ημέρα της 

Ανάστασης όταν τη δέχεται πρόσωπο με 

πρόσωπο, (μοιάζει μ' αυ:τόν που ασφαλής 

προφυλάσσεται απ' αυτήν); Τότε θα λεχθεί 

στους άδικους: "Δοκιμάστε (τώρα) τη 

τιμωρία των κακών έργων σας"! 

25. Κι εκείνοι (που έζησαν) πριν απ' 
αυτούς, διάψευσαν τους aποστόλους, και 

η Τιμωρία τους ήρθε από εκεί που δεν 

την περίμεναν. 

26. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ τους έκανε να 
δοκιμάσουν τον εξευτελισμό στη ζωή αυτού 

του κόσμου. Τα οασανιστήρια όμως της 

μέλλουσας ζωής είναι μεγαλύτερα - αν 
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μόνο μπορούσαν να το καταλάοουν! 

27. Σ' αυτό το Κοράνιο έχουμε εξηγήσει 
για τους ανθρώπους παραοολές, 

(παραδείγματα) από κάθε είδος, ώστε να 

προειδοποιούνται όταν τις θυμούνται. 

28. Είναι ένα Κοράνιο στην Αραοική 
(γλώσσα) χωρίς καμιά διαστρέολωση (στις 

λέξεις και στις έννοιες), ώστε να 

(μπορέσουν) να φυλαχτούν (ενάντια στον 

Πονηρό). 

29. Ο ΑΛΛΑΧ δίνει μια παραοολή -
ένας άνδρας ( σκλάοος) που ανήκει σε 

πολλούς κύριους συνεταίρους που 

διαφωνούν, κι ένας (άλλος) άνδρας 

(σκλάοος) που ανήκει ολοκληρωτικά σ' 

ένα (μόνο) άνδρα: Μήπως αυτοί οι δύο 

(σκλάοοι) - όταν συγκριθούν (είναι) -
όμοιοι; Ο έπαινος πρέπει να απευθύνεται 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ! Κι όμως οι 

περισσότεροι δεν (το) καταλαοαίνουν. 

30. Οπωσδήποτε θα πεθάνεις (Ω 

Μουχάμμεντ!) (μια μέρα), κι οπωσδήποτε 

θα πεθάνουν κι αυτοί (μια μέρα). 

31. Έπειτα (στο τέλος), κατά την 

Ημέρα της Ανάστασης θα φιλονικήσετε 

μπροστά στον Κύριό σας. 

32. Ποιος - λοιπόν - είναι πιο άδικος 

απ' εκείνον που επινοεί ένα ψέμα κατά 

του ΑΛΛΑΧ και αρνείται την Αλήθεια 

(το Κοράνιο) όταν το φτάσει! Μήπως στην 

Κόλαση δεν υπάρχει τόπος διαμονής για 

τους άπιστους; 

~15j~~~~~~~~. 
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33. Εκείνος όμως που έρχεται με την 
Αλήθεια, και την πιστεύει ( υποστηρίζοντάς 
την), - αυτοί είναι οι ευσεοείς. 

34. Θα έχουν ό,τι επιθυμούν στον 

Κύριό τους. Αυτή είναι η αμοιοή των 

αγαθοεργών. 

35. Ώστε να εξαλείψει (ο ΑΛΛΑΧ) 
από αυτούς (ακόμη) και το χειρότερο που 

έκαναν, και να τους ανταμείψει σύμφωνα 

με τη καλύτερη (πράξη) από όσες έχουν 

κάνει. 

36. Δεν αρκεί ο ΑΛΛ ΑΧ (για να 

προστατέψει) το δούλο Του; Σε φοοίζουν 

όμως με άλλες (θεότητες) αντί του Ίδιου 

(του ΑΛΛΑΧ)! Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ 

αφήνει στην πλάνη, δεν πρόκειται να έχει 

οδηγό. 

37. Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ καθοδηγεί, 
κανείς δεν μπορεί να τον παραπλανήσει. 

Μήπως ο ΑΛΛΑΧ δεν είναι 

Παντοδύναμος, (ικυνός να επιοάλει τη 

Θέλησή Του) - Κύριος της aνταπόδοσης; 

38. Κι αν τους ρωτήσεις - σοοαρά -: 
Ποιος είναι που δημιούργησε τους 

ουρανούς και τη γη, θα πουν με 

οεοαιότητα: ''Ο ΑΛΛΑΧ". Πες (τους): 

"Βλέπετε λοιπόν; Ό,τι επικαλείστε - αντί 

τον ΑΛΛΑΧ -μήπως μπορούν,- όταν ο 

ΑΛΛΑΧ θελήσει να με τιμωρήσει (με μια 

ολάοη) να απομακρύνουν την Τιμωρία Του; 

Ή αν ο ΑΛΛΑΧ θελήσει να μ' 

ευεργετήσει, μ η πως μπορούν ν 

αναχαιτίσουν τη Χάρη Του; Να πεις: 

"Αρκεί για μένα ο ΑΛΛΑΧ! Σ' Αυτόν 
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πρέπει να στηρίζονται εκείνοι που ζητούν 

την ασφαλή υποστήριξη. 

39. Να πεις: "Ω! Λαέ μου! Κάνετε ό,τι 
θέλετε εγώ (όμως) θα κάνω (το καθήκον 

μου). Και θα μάθετε αργότερα, 

40. "ποιος είναι εκείνος που θα του 
έλθει η εξευτελιστική Τιμωρία και θα πέσει 

πάνω του ένας μόνιμος οασανισμός! 

41. Βέοαια σου έχουμε στείλει κάτω 
το Βιολίο για όλους τους ανθρώπους με 

την Αλήθεια. Όποιος - λοιπόν -
καθοδηγείται, ωφελεί τον εαυτόν του, και 

όποιος (απομακρύνεται) στην πλάνη, τότε 

ολάπτει τον εαυτόν του. Και δεν είσαι 

εσύ (Ω Μουχάμμεντ!) υπεύθυνος για τα 

έργα τους. 

42. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που παίρνει τις 
ψυχές όταν πεθαίνουν, κι εκεί ν ες που 

δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του 

ύπνου τους. Και κρατά εκείνες που πάνω 

τους έχει θεσπιστεί ο θάνατος, ενώ αφήνει 

τις υπόλοιπες (στο σώμα) για ένα 

ορισμένο χρόνο. Βέοαια σ' αυτό υπάρχουν 

Σημεία (διδάγματα) για όσους σκέπτονται. 

43. Π ήραν όμως τα είδωλα για 

μεσολαοητές, αντί τον ΑΛΛΑΧ! Να πεις: 

"(Είναι δυνατό να συμοεί αυτό), τα 

είδωλα δεν εξουσιάζουν τίποτε, κι ούτε 

λογικεύονται!". 

44. Ν α πεις: "Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει 
αποκλειστικά (το δικαίωμα να επιτρέπει) 

τη Μεσολάοηση. Έχει την κυριαρχία στους 

ουρανούς και στη γη. Έπε ι τα (στο τέλος) 
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σ' Αυτόν θα επιστρέψετε". 

45. Κι όταν μνημονεύεται ο ΑΛΛΑΧ 
μόνος Του, οι καρδιές εκείνων που δεν 

πιστεύουν στη Μέλλουσα Ζωή - γεμίζουν 

από αηδία. Κι όταν μνημονεύονται οι 

άλλες (θεότητες) εκτός Του (ΑΛΛΑΧ), 

κοίτα, πως αισθάνονται χαρά! 

46. Ν α πεις: "Ω! Κύριε ΑΛΛ ΑΧ! 

Δημιουργέ των ουρανών και της γης! 

Γνώστη των aπόκρυφων και των φανερών! 

Εσύ είσαι που δικάζεις μεταξύ των δούλων 

Σου, σε όσα θέματα είχαν διαφορές". 

47. Κι αν οι άδικοι είχαν όλα όσα 

ορίσκονται στη γη, και διπλάσια ακόμα 

σαν κι αυτά, θα τα πρόσφεραν για να 

aπολυτρωθούν από τη σκληρότητα της 

Τιμωρίας κατά την Ημέρα της Κρίσης, 

(Ανάστασης). Αλλά κάποια αλλαγή θα 

φανεί από τον ΑΛΛΑΧ, που δεν τους 

ήταν δυνατό ποτέ να τη λογαριάσουν! 

(να τη φανταστούν)! 

48. Και θα τους φανούν τα 

αμαρτήματα που κέρδισαν στη γη και θα 

τους περικυκλώσει (η τιμωρία), μαζί με -
εκείνο που μεταχειρίζονταν για ειρωνεία-· 

49. Κι αν ένα κακό αγγίξει τον 

άνθρωπο, Μας επικαλείται (για οοήθεια). 

Έπειτα αν του χορηγήσουμε - εκ μέρους 

Μας - μια χάρη, λέγει: "Αυτό το κέρδισα 

από τη γνώση μου". Όχι! αυτό είναι μια 

δοκιμασία, κι όμως οι περισσότεροι απ· 

αυτούς δεν το καταλαοαίνουν! 

50. Έτσι έλεγαν κι οι γενιές που έζησαν 

~jι;_;~~..:.,~?Ι~_:; 

~.sJ~:..:Ί .~Ι; ι;;ι; 
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πριν απ' αυτούς! Αλλά από ό,τι κέρδισαν, 

τίποτε δεν ωφελήθηκαν. 

51. Και έπαθαν τα κακά αποτελέσματα 
από ό,τι κέρδισαν. Και όσοι αδικούν από 

(τη γενιά) αυτή, θα πέσουν πάνω τους 

(επίσης) τα κακά αποτελέσματα των έργων 

τους, και δεν θα μπορέσουν να ματαιώοουν 

(το Σχέδιό Μας)! 

52. Ή μήπως δεν ξέρουν ότι ο ΑΛΛΑΧ 
αυξάνει τα αγαθά (τη διατροφή) ή την 

περιορίζει - σ' όποιον θέλει; - Βέοαια σ' 

αυτό υπάρχουν Σημεία (διδάγματα) για 

τους ανθρώπους που πιστεύουν! 

53. Να πεις: "Ω! Δούλοι μου! Εκείνοι 
που έχετε παρανομήσει ενάντια στον εαυτό 

σας (με αμαρτήματα!) Μην aπελπίζεσθε 

από την ευσπλαχνία του ΑΛΛΑΧ. Ο 

ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - συγχωρεί όλες 

τις αμαρτίες, γιατί είναι ο 

Πολυεύσπλαχνος, ο Ελεήμονας. 

54. "Στραφείτε (μετανοιωμένοι) στον 
Κύριό σας, και υποταχθείτε στη (Θέλησή) 

Του, πριν σας φτάσει η Τιμωρία. Έπειτα, 

δεν θα έχετε καμιά οοήθεια. 

55. "Κι ακολουθείτε το καλύτερο 

(πράγμα - το Κοράνιο), που έχει σταλεί 

κάτω σε σας από τον Κύριό σας, προτού 

σας έλθει - ξαφνικά - η Τιμωρία, ενώ δεν 

την περιμένετε! 

56. Να που Λεει μια ψυχή: "Αλίμονό 
μου! Σ' αυτό έχω παραμελήσει (το 

Καθήκον μου) απέναντι στον ΑΛΛΑΧ, 

και ήμουν μ' αυτούς που ειρωνεύονται 
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(ότι θα με ξάφνιαζε η Τιμωρία)! 

57. Ή ίσως να έλεγε: - Αν ο ΑΛΛΑΧ 
με καθοδηγούσε, θα ήμουν - οέοαια - με 

τους ενάρετους! 

58. "Ή ίσως να έλεγε, ολέποντας τη 
τιμωρία: - Αν μόνο είχα μια άλλη ευκαιρία, 
θα ορισκόμουν, με όσους κάνουν το καλό! 

59. "(Κι η απάντηση θα είναι):" ·Ο χι σου 
έφτασαν κιόλας οι εντολές Μου, (τα 

εδάφια του Κορανίου) αλλά τις aρνήθηκες 

(διαψεύδοντάς τες). Ήσουν υπερήφανος 

κι έγινες από τους Άπιστους! -". 

60. Και την Ημέρα της Ανάστασης θα 
δεις εκείνους που επινόησαν ψέματα κατά 

του ΑΛΛΑΧ, τα πρόσωπά τους γίνονται 

μαύρα. Μα δεν είναι η Κόλαση η μόνιμη 

κατοικία για τους υπερήφανους; 

61. Και θα σώσει ο ΑΛΛΑΧ τους 

ενάρετους (που προφυλcΊχθηκαν) - στο 

ευτυχισμένο τους μέρος, (το παράδεισο) 

(όπου) κανένα κακό δεν θα τους αγγίζει, 

ούτε και θα στενοχωρούνται. 

62. Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Δημιουργός 

του σύμπαντος, και είναι για κάθε τι ο 

Κηδεμών. 

63. Κατέχει τα κλειδι6 των ουρανών 
και της γης. Όσοι - δε - αρνήθηκαν τα 

Σημεία του ΑΛΛΑΧ, αυτοί είναι οι 

χαμένοι. 

t:;,~lli~Ι:~~~_:.;&. 

Θ .::,~~~~~_μ_;.ΙJ 

64. Να πεις: Ω! Μουχάμμεντ! "Μήπως φs;ψ.ili.\~~j~U~f~\ji 
- ω! εσείς οι ανόητοι! - με διατάζετε να 
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λατρέψω κάποιον άλλον, αντί του 

ΑΛΛΑΧ;" 

65. Βεοαίως σου έχει κιόλας εμπνευσθεί .:J~~J.JΙJ~;~~.:;:,_,ι.:;.:J; 
-όπως και σ' εκείνους (τους aποστόλους) ~:).~Ι&~}:::J_;~~Z_:;j 
που ήσαν πριν από σένα - ότι: "Αν είναι ~ --
να κάνεις συνέταιρο (άλλες θεότητες, με 

τον ΑΛΛΑΧ) θα ματαιώσουν το έργο 

σου (στη ζωή), και θα είστε - οπωσδήποτε 
- με τους χαμένους". 

66. Αλλά τον ΑΛΛΑΧ μόνο να 

λατρεύεις, και να είσαι απ τους 

ευγνώμονες. 

67. Και δεν έχουν εκτιμήσει τον 

ΑΛΛΑΧ, όπως ακριοώς θα έπρεπε. Κατά 

την Ημέρα δε της Κρίσης τη γη ολόκληρη 

θα κλείσει στη χούφτα Του, και τους 

ουρανούς θα τυλίξει στο δεξί Του χέρι. 

Έχει τη μεγαλύτερη Δόξα κι είναι 

Ανώτερος ο ΑΛΛΑΧ από ο,τιδήποτε που 

συνεταιρίζουν μ' Αυτόν. 

68. Κι όταν η σάλπιγγα ηχήσει όλα 

τα όντα στους ουρανούς και στη γη θα 

κεραυνωθούν (θα πεθάνουν) εκτός αυτούς 

που θέλει ο ΑΛΛΑΧ (να εξαιρέσει). 

Έπειτα θα φυσηχθεί (στη σάλπιγγα) άλλη 

μια φορά, να! Όλοι τους ξαναγίνονται 

όρθιοι και περιμένουν (τις εντολές Μας). 

69. Και η γη θα φωτιστεί από το φως 
του Κυρίου της. Κυι θα τοποθετηθεί 

(ανοιχτό) το Βιολίο (των Πράξεων). Και 

θα έλθουν οι προφήτες κι οι μάρτυρες. 

Και μια δίκαι η απόφαση θα εκδοθεί. Και 

δεν πρόκειται (κανείς) να αδικηθεί (στο 

ελάχιστο). 
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70. Κάθε άνθρωπος θα πληρωθεί στο 
ακέραιο σύμφωνα με όσα έκανε. Κι 

Εκείνος (ο ΑΛΛΑΧ) ξέρει καλύτερα όλα 

όσα έπραξαν. 

71. Και οι άπιστοι θα σέρνονται στην 
Κόλαση στιδαγμένοι σε ομάδες, μέχρις 

ότου - σαν φτάσουν εκεί -, οι πόρτες της 
θ' ανοίξουν και οι Φύλακές της θα πουν: 

"Μα δεν σας ήλθαν απόστολοι - από το 

γένος σας - ν' απαγγέλουν πάνω (στα 

κεφάλια) σας τις Εντολές του Κυρίου σας, 

και να σας προειδοποιήσουν για τη 

Συνάντηση αυτής της Ημέρας σας"; Θα 

πουν: "Βέδαια"! Κι όμως η απόφαση της 

Τιμωρίας θα επαληθεύσει ενάντια στους 

άπιστους! 

72. (Σ' αυτούς) θα λεχθεί: "Περάστε 

τις πόρτες της Κόλασης για να 

κατοικήσετε αιώνια σ' αυτή. Πόσο κακιά 

είναι (αυτή) η διαμονή για τους 

υπερήφανους"! 

73. Κι εκείνοι που φοδούνται το Κύριό 
τους θα φέρονται προς τον Παράδεισο 

όλοι μαζί (σε ομάδες), μέχρις ότου σαν 

φτάσουν εκεί, κι οι πόρτες είναι ανοιχτές 

ενώ οι φύλακές του θα πουν: "Ειρήνη ας 

είναι πάνω σας! Πολύ καλά έχετε κάνει! 

Μπήτε σ' αυτόν για να κατοικήσετε 

αιιονια". 

74. Και θα πουν: "Ο Αίνος (ανήκει) 
στον ΑΛΛΑΧ, που έχει επαληθεύσει 

(εκπληρώσει) την υπόσχεσή Του σ' εμάς, 

κι έτσι μας χάρισε (αυτή) τη γη (του 

παραδείσου). Μπορούμε να κατοικήσουμε 

lμ'QΙJ_..,.,~τ::=-r~ iJr-:: ... 
J-'_)_ . .1'"1'"..)~ ~/ ~_) 

..:.1 j ι;_; ι:?~~_) \J, __,{(;. l~l&;-

tJ,_,t.;tΆ~~~;.. 
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στον Παράδεισο όπως εμείς θέλουμε. Πόσο 

υπέροχη είναι η αμοιοή όσων εργάζονται 

το (καλό)"! 

75. Και θα ολέπεις τους αγγέλους να 

περιστοιχίζουν απ' όλες τις μεριές τον 

(Θεϊκό) Θρόνο, ψάλλοντας τη Δόξα και 

τα Εγκώμια του Κυρίου τους. Η Απόφαση 

ανάμεσα στους δούλους του ΑΛΛΑΧ 

(κατά την Εκδίκαση) θα είναι δίκαιη, κι 

(απ' όλες τις μεριές) θα λέγεται: 'Ή Δόξα 

(οφείλεται) στον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου!". 

( 40) ΣονQα ΓάψιQ 
(Ο ΣυπωQών των αμ«Qτιών) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. Μ.= (Χα, Μιμ)*: 

2. Η αποκάλυψη αυτού του Βιολίου 
(το Κορc'!νιο) έγινε από τον ΑΛΛΑΧ, τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο, 

3. που συγχωρεί την αμαρτία, δέχεται 

τη μετάνοια, είναι αυστηρός στην Τιμωρία 

και είναι ο Άφθαστος - υψηλός (από όλα 
τα πράγματα). Δεν υπάρχει θεός εκτός 

από Αυτόν. Και προς την κατεύθυνσή Του 

είναι η τελική πορεία. 

4. Κανείς δεν είναι δυνατόν να συζητεί 
αμφιοάλλοντας για τις Εντολές του 

* 6λ. Σημ. 1 

~~ . .&~----~ 

'J:'ιiJI~~ y:iJiιk ~_;~lJΙjb 

φμ'~l~~l~r'lJ_;t~r.s~ 
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ΑΛΛΑΧ, εκτός από τους Άπιστους. Ας 

μη σε εξαπατά- λοιπόν- το (επιδεικτικό) 

6άδισμά τους στις πόλεις! 

S. Και πριν απ' αυτούς (υπήρξε άλλος 
λαός) που διάψευσε (τις Εντολές), - ο 

λαός του Νώε, και οι Συνασπισμοί (του 

(Πονηρού) - μετά απ' αυτούς. Και 

συνωμότησε κάθε έθνος ενάντια στους 

aποστόλους του για να τους συλλάβουν. 

Συναγωνίζονταν συζητώντας μάταια για 

να καταδικάσουν την Αλήθεια, - με το 

ψέμα -. Εγώ όμως ήμουν που τους 

συνέλα6α! Και πόσο (τρομερή) ήταν η 

Ανταπόδοσή Μου! 

6. Κι έτσι επαλήθευσε ο Λόγος του 

Κυρίου σου κατά των Άπιστων, ώστε -
σίγουρα- να γίνουν Σύντροφοι της φωτιάς! 

7. Αυτοί που υποοαστάζουν το Θρόνο 
(του ΑΛΛΑΧ), κι αυτοί που τον 

περιβάλλουν, επαινούν τη Δόξα και τα 

Εγκώμια του Κυρίου τους, και πιστεύουν 

σ' Αυτόν, και παρακαλούν να Συγχωρήσει 

εκείνους που πιστεύουν, (λέγοντας): "Κύριέ 

μας! Συ, που η απεραντοσύνη Σου 

περιβάλλει κάθε πράγμα, με Ευσπλαχνία 

και με Γνώση! Συγχώρεσε - λοιπόν -
εκείνους που μετάνοιωσαν, κι 

ακολούθησαν το Δρόμο Σου, και 

προφύλαξέ τους από τα Βασανιστήρια 

της Φλογισμένης Φωτιάς! 

8. "Κύριέ μας! Άφησέ τους να μπουν 
στους Κήπους της Αιωνιότητας, που έχεις 

υποσχεθεί σ' αυτούς και στους ενάρετους 

από τους πατέρες τους, στις συζύγους 

τους και στους aπογόνους τους! Γιατί 
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Εσύ είσαι ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

9. "Και φύλαξέ τους από (κάθε) κακό. 
Και όποιον έσωσες - εκείνη την Ημέρα -
από το κακό, τον έχεις - πραγματικά -
ελεήσει. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη 

Νίκη". 

10. Και πράγματι στους Άπιστους θα 
πουν: "Μεγαλύτερη είναι η αποστροφή -
του ΑΛΛΑΧ - για σας, από το μίσος 

που έχετε μεταξύ σας, (γιατί) όταν σας 

φώναξαν να έλθετε στην πίστη, εσείς 

αρνηθήκατε». 

11. Λένε: "Κύριέ μας! Δυό φορές μας 
έκανες να ορεθούμε νεκροί, και δυό φορές 

μας έδωσες Ζωή! (τώρα πια) ομολογούμε 

τις αμαρτίες μας. Μήπως υπάρχει κανένας 

δρόμος (που να οδηγεί) στην έξοδο (απ' 

εδώ);". 

12. (Και η απάντηση θα είναι): "Αυτό 
(έγινε), γιατί όταν γινόταν αποκλειστική 

επίκληση στον ΑΛΛΑΧ σαν το Μοναδικό 

(άξιο λατρείας), εσείς (τον) αρνηθήκατε. 

Όταν όμως ένωσαν συνέταιρους μαζί Του, 

τότε πιστέψατε! Η απόφαση (όμως) 

ορίσκεται με τον ΑΛΛΑΧ, τον Υπέρτατο, 

τον Μέγιστο!". 

13. Είναι Εκείνος που σας δείχνει τα 
Σημεία (της παρουσίας) Του, και στέλνει 

κάτω (στη γη) από τον ουρανό, τα μέσα 

για να συντηρείστε. Κι όμως μόνο όσοι 

αποολέπουν (στον ΑΛΛΑΧ) μπορούν να 

δεχτούν νουθεσίες. 

14. Επικαλεστείτε - λοιπόν - τον 

,.,.,..J.,.. .,,. ... / ..,. • .,. ... -:, ... • ,. ... , "'"' -:-,. .... ""' Jl ... 

Ufl \; ~ I Ι.:...+.,>. Ι_, ~Ι~~ t:.;.J Ι) l! 

φ .J ~-:.:J:Ξc..?Jt~t;).\ 
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ΑΛΛΑΧ με ειλικρίνεια και αφοσίωση στην 

πίστη προς Αυτόν, κι αν ακόμα οι Άπιστοι 

το απεχθάνονται (τούτο). 

15. Κατέχει την υψηλότερη οαθμίδα. 
(Είναι) ο Κύριος του Θρόνου (της 

Εξουσίας). Με δική Του διαταγή στέλνει 

το Πνεύμα (της έμπνευσης), σ' όποιον -
από τους δούλους Του - θέλει για να 

προειδοποιήσει (τον κόσμο) αναφορικά 

με την Ημέρα της (Αμοιοαίας) Συνάντησης, 

16. την Ημέρα που όλοι τους θα 

παρουσιαστούν φανερά, και που τίποτε 

δικό τους δεν θα είναι κρυμμένο από τον 

ΑΛΛΑΧ. Σε ποιον θα ανήκει η Κυριαρχία 

εκείνη την Ημέρα; Στον ΑΛΛΑΧ, τον 

Μοναδικό, οέοαια τον Ακαταμάχητο, 

17. Σ' αυτή την Ημέρα κάθε ψυχή θα 
aνταμειφθεί με ό,τι έχει κερδίσει. Καμιά 

αδικία δεν θα υπάρχει αυτή την Ημέρα, 

πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ είναι Ταχύς στους 

λογαριασμούς. 

18. Και προειδοποίησέ τους για την 
Ημέρα, που (πάντοτε) πλησιάζει, όταν οι 

καρδιές (θα ανέοουν) ίσια στο λαρύγγι 

για να τους πνίξουν, και ποι: για τους 

άδικους, ούτε στενός φίλος, ούτε 

μεσολαοητής θα υπάρξει, που θα 

εισακουσθεί. 

l 9. Γνωρίζει (ο ΑΛΛ ΑΧ), τα 

τεχνάσματα των ματιών που εξαπατούν, 

και ό,τι κρύοεται στα στήθη (των 

ανθρώπων). 

20. Κι ο ΑΛΛΑΧ θα δικάσει με 
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(δικαιοσύνη και) Αλήθεια. Εκείνοι όμως 

που (οι άνθρωποι) επικαλούνται αντί Του, 

δεν θα (είναι σε θέση) να δικάσουν το 

παραμικρό. Στ' αλήθεια ο ΑΛΛΑΧ είναι 

που ακούει και ολέπει (τα πάντα). 

21. Μα δεν ταξιδεύουν στη γη, για να 
δουν ποιο ήταν το τέλος εκείνων που 

ήσαν (που έζησαν) πριν απ' αυτούς; Πολύ 

πιο ανώτεροι ήταν απ' αυτούς σε δύναμη, 

και σε μνημεία (που αφήκαν) στη γη. Ο 

ΑΛΛΑΧ όμως τους πήρε (τιμωρώντας 

τους) για τις αμαρτίες τους, και δεν είχαν 

κανένα να τους υπερασπίσει έναντι την 

τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

22. Κι αυτό, γιατί τους έφταναν οι 

απόστολοί τους με τα Ολοφάνερα 

Σημεία, κι εκείνοι δεν (τους) πίστεψαν. 

Τους πήρε έτσι ο ΑΛΛΑΧ (τους 

τιμώρησε). Γιατί είναι δυνατός και 

αυστηρός στην τιμωρία. 

23. Και είχαμε στείλει (στα παλιά 

χρόνια) το Μωυσή με τις Εντολές Μας 

και με φανερό Σημείο. 

24. Στον Φαραώ και στον Χαμάν και 
στον Καρούν.Αυτοί όμως είπαν(ότι είναι): 

"Ένας μάγος (που λέει) ψέματα!" ... 

25. Κι όταν τους έφτασε ( φέρνοντας) 
την Αλήθεια - α μέρους Μας - είπαν: 

"Σκοτώστε τα παιδιά εκείνων που 

πίστεψαν μαζί του, κι αφήστε - να ζήσουν 
- τις γυναίκες τους (σαν δούλους). Αλλά 

τα σχέδια των Άπιοτων δεν έφεραν κανένα 

αποτέλεσμα ( και ματαιώθηκαν). 

~i)ω~_,p~~~GY.}Jl 
Θ~Ιb 
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26. Και ο Φαραώ είπε: "Αφήστε με να 
σκοτώσω το Μωυσή, κι ας επικαλεσθεί 

(τότε) Τον Κύριό του. Φο6άμαι, ότι θα 

σας αλλάξει τη θρησκεία σας, ή ίσως 

(κάνει ώστε) η καταστροφή να εμφανισθεί 

στη γη. 

27. Κι ο Μωυσής είπε: 'Έχω καταφύγει 
(για προοτασία) στον Κύριό μου και Κύριό 

σας από κάθε αλαζόνα που δεν πιστεύει 

στην Ημέρα του Λογαριασμού!" 

28. Κι ένας άνδρας πιστός - από την 
οικογένεια του Φαραώ -, που έκρυ6ε την 
πίστη του, είπε: "Μα θα σκοτώσετε έναν 

άνδρα, επειδή λέει - ο Κύριός μου - είναι 

ο ΑΛΛΑΧ; - όταν μάλιστα έρχεται με 

φανερά Σημεία από τον Κύριό σας; Αν 

είναι aπατεώνας, το ψέμμα του επάνω 

του θα πέσει. Αν αποδειχθεί (ότι λέει) 

την Αλήθεια, τότε θα πέσει πάνω σας 

κάτι (από τη συμφορά) που μ' αυτή σας 

προειδοποιεί. Ο ΑΛΛΑΧ - 6έ6αια - δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο, και ψεύτη! 

29. "Ω! Λαέ μου! Σ' εσάς ανήκει η 

κυριαρχία αυτής της ημέρας. Φαίνεται (η 

δύναμή) σας στη γη. Ποιος όμως θα μας 

6οηθήσει από την τιμωρία του ΑΛΛΑΧ 

αν μας έλθει;" Ο Φαραώ είπε: "Δεν σας 

δείχνω παρά μόνο ό,τι (εγώ ο ίδιος) 

πιστεύω και δεν θα σας οδηγήσω εκτός 

από τον ίσιο Δρόμο!" 

30. Και είπε - τότε - εκείνος που 

πίστευε: "Ω! Λαέ μου! Φο6άμαι μη τυχόν 

πάνω σας- (συμ6εί) -κάτι παρόμοιο της 

Ημέρας των Συνασπισμών (τότε που τα 

Κόμματα είχαν συνωμοτήσει)! 
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31. "Κάτι παρόμ0ιο με την τύχη της 
γενιάς του Νώε, και του Αντ, και του 

Θεμούντ, κι εκείνων που ήλθαν μετά 

απ' αυτούς. Ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν επιθυμεί 

την αδικία για τους δούλους Του. 

32. "Και, ω! Λαέ μου! Πολύ φοοάμαι 
για σας την Ημέρα που θα 

αλληλοφωνάζεστε (και θα θρηνείτε) 

33. "μια Ημέρα που θα στρέψετε για 
να δραπετέψετε, δεν θα έχετε κανέναν 

υπερασπιστή (για να γλυτώσετε) από τον 

ΑΛΛΑΧ. Κι όποιον αφήνει ο ΑΛΛΑΧ 

στην πλάνη δεν υπάρχει γι' αυτόν οδηγός. 

34. Και ο Ιωσήφ σας είχε έλθει πριν 

από πολύ καιρό με Ολοκάθαρα Σημεία, 

αλλά επιμένατε να αμφιοάλλετε για (την 

αποστολή) που μ' αυτή σας ήλθε, μέχρις 

ότου όταν πια έσοησε (πέθανε), είπατε: -
Δεν θα στείλει πια ο ΑΛΛΑΧ κανέναν 

άλλο απόστολο μετά απ' αυτόν. - Έτσι ο 
ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη εκείνον 

που είναι παραοάτηςκαι ζει με αμφιοολία-, 

35. Εκείνοι που συζητούν 

(αμφισοητώντας) τις Εντολές του 

ΑΛΛΑΧ, χωρίς να τους έχει δοθεί καμιά 

απόδειξη. Μίσος μεγάλος του ΑΛΛΑΧ 

γι' αυτούς και στα μάτια εκείνων που 

έχουν πιστέψει. Ο ΑΛΑΑΧ σφραγίζει κάθε 

καρδιά υπεροπτική και πεισματικά 

παράνομη". 

36. Και ο Φαραώ είπε: "Ω! Χαμάν! 

Κτίσε μου ένα πανύψηλο μέγαρο, για να 

μπορέσω να επιτύχω τον τρόπο και τα 
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μέσα -, 

37. 'Τον τρόπο και τα μέσα (για να 
φτάσω) τους ουρανούς, και ν' ανεοώ στον 

ΑΛΛΑΧ του Μωυσή, νομίζω ότι (ο 

Μωυσής) είναι ψεύτης! "Κι έτσι γοητεύθηκε 

ο Φαραώ από την κακία των πράξεών 

του, κι εμποδίστηκε από το δρόμο (του 

ΑΛΛΑΧ). Αλλά τα σχέδια του Φαραώ 

(δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα) εκτός 

από την απώλειcί (του). 

38. Και είπε (αργότερα) εκείνος που 
είχε πιστέψει: "Ω! Λαέ μου! Ακολουθείστε 

με. Θα σας οδηγήσω στον Ίσιο Δρόμο". 

39. "Ω! Λαέ μου! Η ζωή του κόσμου 
τούτου δεν είναι παρά (προσωρινή) άνεση. 

Η Μέλλουσα Ζωή είναι πράγματι η 

αιώνια. 

40. "Όποιος κάνει κακό δεν θα 

aνταμειφθεί παρά με τον όμοιό του. Κι 

όποιος χάνει το καλό - άνδρας ή γυναίκα 
-,και είναι πιστός, αυτοί (τότε) είναι που 

θα μπουν στον Παράδεισο, όπου όλα θα 

ορίσχονται σε αφθονία χωρίς κανένα 

λογαριασμό. 

41. Και, ω! Λαέ μου! Πόσο παράξενο 
(μου φαίνεται) να σας καλώ στη Σωτηρία, 

(τη στιγμή) που εσείς με καλείτε στη 

Φωτιά! 

42. Με προσκαλείτε ν' αρνηθώ τον 

ΑΛΛΑΧ, και να ενώσω μ' Αυτόν 

συνεταίρους, για τους οποίους δεν έχω 

γνώση. Ενώ εγώ σας προσκαλώ στον 

Παντοδύναμο, που συγχωρεί 

', .. ~-,...----- ·"··-::· ;)~~,.~~Ι.::.>,;.)ΙJ\;_, 

Θ~L.JI~~;.J 
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(επανειλημμένα)! 

43. "Χωρίς αμφιοολία με προσκαλείτε 
σε κάτι, που δεν έχει το δικαίωμα να 

προσκαλεί σ' αυτό τον κόσμο, ούτε στον 

Μελλοντικό. Η επιστροφή μας θα είναι 

προς τον ΑΛΛΑΧ, κι οι παραοάτες θα 

είναι οι σύντροφοι της Φωτιάς! 

44. "Πολύ σύντομα θα θυμηθείτε ό,τι 
σας λέγω (τώρα) Κι εναποθέτω την 

υπόθεσή μου στον ΑΛΛΑΧ, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ (πάντοτε) επαγρυπνά πάνω 

στους δούλους Του". 

45. Και τον έσωσε τοτε ο ΑΛΛΑΧ 
από (κάθε) κακό που είχαν σχεδιάσει 

(εναντίον) του, κι επαλήθευσε για την 

οικογένεια του Φαραώ η συμφορά της 

Τιμωρίας (που τον κτύπησε από όλες τις 

μεριές). 

46. "Θα τους εκθέτουν μπροστά στη 
Φωτιά - πρωί και οράδυ - (η καταδίκη 

θα γίνει) την Ημέρα που η Ώρα (της) θα 

φτάσει (και θα τους πουν): "Ρίξτε το λαό 

του Φαραώ μέσα στην πιο αυστηρή 

τιμωρία". 

47. Κοίτα, που φιλονικούν μέσα στη 

Φωτιά ο ένας με τον άλλο' και θα λένε οι 

ανίσχυροι (που ακολουθούν) στους 

υπερήφανους (ισχυρούς): "Εμείς δεν 

είμασταν (στη γη) πυρ( 'ι υκόλουθοί σας. 

Μπορείτε - λοιπόν - να πάρετε από εμάς 
ένα μέρος της Φωτιάς;" 

48. Κι αυτοί που ήταν αλαζόνες θα 
πουν: "Είμαστε (τώρα) όλοι μας μέσα σ' 

»'~~j)t~ifj~ 
~ ~( ~~~~~I6J~IJι.::.s)t ~ ... ,.. ""' 

G~ι:-;.>~ :&Ι~; 
φ':>'ι.:tJ\{;.;)_;i~J~.jι;._; 
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αυτή (τη Φωτιά)! Ο ΑΛΛΑΧ έχει δικάσει 

- δίκαια - μεταξύ των δούλων (του)!" 

49. Κι αυτοί που είναι μέσα στη Φωτιά 
θα λένε στους Φύλακες της Κόλασης: 

"Παρακαλέστε τον Κύριό σας, να 

ελαφρύνει για μας (το οάρος) της Τιμωρίας 

(έστω και) για μια μέρα!" 

50. Θα πουν: "Μα δεν σας ήρθαν οι 
απόοτολοί σας με τις ολοκάθαρες Εντολές; 

Θα πουν: "Μάλιστα". Κι εκείνοι τότε θα 

τους πουν: "Παρακαλέστε (όπως σας 

αρέσει)!" Αλλά η Παράκληση των Άπιστων 

δεν είναι παρά (μάταιες περιπλανήσεις) 

στο (λα6ύρινθο) της πλάνης. 

51. Βέοαια, θα οοηθήσουμε τους 

aπεσταλμένους Μας, κι εκείνους που 

πιστεύουν στη ζωή του κόσμου τούτου, 

και κατά την Ημέρα που θα σηκωθούν οι 

Μάρτυρες, 

52. την Ημέρα που οι δικαιολογίες 

των Άδικων δεν πρόκειται να τους 

ωφελήσουν, ενώ θα έχουν για 

(ανταπόδοση) την κατάρα, και τη διαμονή 

διαρκώς στη κόλαση. 

53. Και διΟΟαμε - άλλοτε - στον Μωυσή 
το χάρισμα της Καθοδήγησης και στα 

Παιδιά του Ισραήλ την κληρονομιά της 

Βίολου (τεοράτ) ή (ΝΟΜΟΣ). 

54. Γω Οδηγό και Μήνυμα (σ' 

ανθρώπους) που καταλαοαίνουν. 

55. Γι' αυτό να υπομένεις καρτερικά, ,...-:, ~'', .~::·.-.-, ~~ "Ι'·'~,· ·r~ 
~-";~'JIY"~ .J..&._J-....:.,.J!'-~\1 

γιατί η Υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι 
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αληθινή. Να ζητάς τη συγχώρηση για τα ~ ,L_....•-:jiΊ$-:.::.iί....!.G / ~ •. // 
σφάλματά σου, και να επαινείς (υμνείς) ~~ .. 'J / / " ;.J/ :-C:;:-"J 

τη Δόξα του Κυρίου σου κατά το δειλινό 

και το πρωί. 

56. Αυτοί που συζητούν 

αμφισοητώντας - τις Εντολές του 

ΑΛΛΑΧ, - χωρίς να τους έχει δοθεί καμιά 
απόδειξη -, δεν έχουν τίποτε στα στήθια 
τους παρά (την αναζήτηση) του μεγαλείου, 

που ποτέ τους δεν θα το φτάσουν. Εσύ -
όμως - να επιδιώξεις καταφύγιο στον 

ΑΛΛΑΧ, γιατί Εκείνος είναι που ακούει 

και ολέπει (τα πάντα). 

57. Η δημιουργία των ουρανών και 
της γης είναι - οεοαιότατα - μεγαλύτερη 

(υπόθεση) από τη δημιουργία των 

ανθρώπων. Κι όμως οι περισσότεροι απ' 

τους ανθρώπους δεν το αντιλαμοάνονται. 

58. Και δεν είναι ίσοι: οι τυφλοί μ' 

εκείνους που ολέπουν (καθαρά), κι ούτε 

(μοιάζουν) εκείνοι που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό, μ' εκείνους που 

καταστρέφουν. Πολύ λίγο - όμως - έχετε 

μάθει να σκέπτεστε! 

59. Η Ώρα - οπωσδήποτε - θα φτάσει. 
Δεν υπάρχει γι' αυτό καμιά αμφιοολία. 

Κι όμως οι πιο πολλοί απ' τους ανθρώπους 

(ακόμα) δεν πιστεύουν. 

60. Και είπε ο Κύριός σας: 

''Επικαλεσθεί τε Με, και θ' απαντήσω (στην 

Προσευχή) σας. Αυτοί όμως που είναι τόσο 

πολύ υπερήφανοι -για να Με υπηρετούν

θα μπουν στην Κόλαση - εξευτελισμένοι"! 
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61. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που έκανε τη 

Νύχτα για σας, ώστε να κατοικείτε ήρεμα 

(ν' αναπαύευστε) σ' αυτή, και την ημέρα 

φωτεινή για να (σας οοηθά) να ολέπετε. 

Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Ευεργέτης για 

τους ανθρώπους. Κι όμως οι περισσότεροι 

από τους ανθρώπους δεν (Τον) 

ευχαριστούν. 

62. τέτοιος είναι ο ΑΛΛΑΧ, ο Κύριός 
σας, ο Δημιουργός του παντός. Δεν 

υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο Αυτός (ο 

ΑΛΛΑΧ) Πώς λοιπόν 

παραπλανηθήκατε μακριά απ την 

Αλήθεια! 

63. Έτσι έχουν παραπλανηθεί όσοι 

απορρίπτουν τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ. 

64. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που έκανε για 
σας τη γη σαν μια (προσωρινή) θέση 

(παραμονής), και τον ουρανό σαν κτισμένη 

στέγη και σας έδωσε μορφή, σχηματίζοντάς 

σας όμορφα, και σας προμήθευσε αγνές 

και καλές τροφές για τη Συντήρησή σας. 

Τέτοιος είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Κύριός σας. 

Ανώτερος είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Κύριος του 

Σύμπαντος Κόσμου! 

65. Αυτός είναι ο (Μόνος) που ζει 

(αιώνια). Δεν υπc'Jρχει άλλος θεός παρά 

μόνο Αυτός (ο ΑΛΛΑΧ). Γι' αυτό να Τον 

επικαλείστε προσφιΆροντας σ' Αυτόν 

ειλικρινή πίστη. Ο Ύμνος είναι για τον 

ΑΛΛΑΧ, τον Κύριο του Σύμπαντος 

Κόσμου. 

66. Να πεις: Μου έχει απαγορευθεί 
να υπηρετώ εκείνους που επικαλείστε αντί 



(40) Σούρα Γάφιρ Μέρος 24ο 727 I Η ~}:-Ι 

του ΑΛΛΑΧ, εφόσον μου έχουν φτάσει -
από τον Κύριό μου- οι Καθαρές Εντολές. 

Και πήρα διαταγή να υποταχτώ (στο 

Ισλάμ) στον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου. 

67. Εκείνος είναι που σας έχει πλάσει 
από χώμα, έπειτα από μια σταγόνα 

σπέρμα, έπειτα από θρόμοο 

(γονιμοποιημένο ωάριο), έπειτα σας ογάζει 

(στο φως) σαν μωρό, έπειτα (σας 

διατρέφει) για να φτάσετε στην ακμή της 

ηλικίας σας, έπειτα (σας) αφήνει να γίνετε 

γέροι, ενώ άλλοι από σας πεθαίνουν πριν 

απ' αυτό (το στάδιο), και σας αφήνει να 

φτάσετε μέχρι τον ορισμένο (για κάθε 

ένα) χρόνο, (κι όλα αυτά) ώστε ίσως 

λογικευθεί τε. 

68. Εκείνος είναι που δίνει τη Ζωή 

και το Θάνατο, κι όταν αποφασίσει για 

κάποιο θέμα, λέει γι' αυτό: "Γεννηθήτω", 

και γίνεται. 

69. Μα δεν ολέπεις αυτούς που στις 
συζητήσεις τους αμφισοητούν τις Εντολές 

του ΑΛΛΑΧ; Πόσο έχουν απομακρυνθεί 

(από τη Πραγματικότητα); 

70. (Είναι) αυτοί που έχουν διαψεύσει 
το Βιολίο (το Κοράνιο) και (τα Μηνύματα) 

τα οποία στείλαμε με τους aποστόλους 

Μας. λλλά σύντομα θα μάθουν, 

71. Όταν τα χαλινάρια (θα έλθουν) 

γύρω από το λαιμό τους και οι αλυσίδες, 

για να συρθούν, 

72. σε οραστό δύσοσμο υγρό, κι έπειτα 
στη Φωτιά, όπου και θα πυρποληθούν. 

_...,.., _... / ~ ,..._... / --~ .)..-- .,._,. ~~_,..,. 
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73. Έπειτα θα πουν σ' αυτούς: "Πού 
είναι (οι θεότητες) που είχατε σαν 

συνέταιρους, 

74. "αντί (να λατρεύετε) τον ΑΛΛΑΧ"; 
Θα πουν: "Μας άφησαν στην πλάνη και 

χάθηκαν. Βεοαιωθήκαμε ότι δεν είχαμε -
παλαιότερα - επικαλεσθεί τίποτε (που 

υπήρχε στην πραγματικότητα)". Κι έτσι 

αφήνει ο ΑΛΛΑΧ τους άπιστους (να 

περπατούν) στην πλάνη. 

75. "Αυτή η τιμωρία αποδίδεται στην 
άδικη κι αλαζονική σας γοητεία στην γη. 

76. "Μπείτε τις πόρτες της Κόλασης 
για να μένετε μόνιμα εκεί. Φρικτή είναι 

(αυτή) η παραμονή για τους αλαζόνες!" 

77. Γι' αυτό να υπομένεις (Ω 

Μουχάμμεντ!) καρτερικά, γιατί η 

Υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ είναι η αληθινή. 

Είτε σου δείχνουμε (σ' αυτή τη ζωή) ένα 

μέρος απ' ό,τι τους έχουμε υποσχεθεί, είτε 

θα σε κάνουμε να πεθάνεις (πριν συμοεί 

τούτο), είναι σ' Εμάς - οπωσδήποτε -
που (όλοι) θα επιστρέψουν. 

78. Κι έχουμε στείλει - άλλοτε -
α:ίτοστόλους πριν από σένα, που μερικές 

από τις ιστορίες τους σου έχουμε διηγηθεί, 

ενώ για άλλους δεν σου τις διηγηθήκαμε. 

Δεν ήταν (δυνατό) ο' έναν απόστολο να 

φτάσει με Εντολή, αν προηγούμενα δεν 

υπήρχε η άδεια από τον ΑΛΛΑΧ. Αν 

όμως έλθει διαταγή από τον ΑΛΛΑΧ, 

θα εφαρμοστεί με ειλικρίνεια και 

δικαιοσύνη, και θα χαθούν επί τόπου αυτοί 

( ;;.:.;.; ... .4~~φ~~-:,C.L.j:c:J_; 
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που στηρίζονταν στο ψέμα. 

79. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που έκανε για 
σας τα κοπάδια που άλλα χρησιμοποιεί τε 

για να κα6αλικεύετε κι άλλα για να 

τρέφεστε. 

80. Κι έχετε απ' αυτά (κι άλλες) 

ωφέλειες~ ώστε να μπορεί τε μ' αυτά να 

πετυχαίνετε οποιαδήποτε ανάγκη 
6ρίσκεται στα στήθια σας. Κι επάνω τους 

κι επάνω στα καρά6ια μεταφέρεστε. 

81. Και σας δείχνει τα Σημεία Του. 
Ποια Εντολή όμως του ΑΛΛΑΧ 
aρνείστε; 

82. Μα δεν ταξιδεύουν στη γη για να 
δουν ποιο ήταν το Τέλος εκείνων (που 

έζησαν) πριν απ' αυτούς; Ήσαν 

περισσότεροι απ' αυτούς και ανώτεροι σε 
δύναμη και σε μνημεία (που αφήκαν) στη 

γη. Κι όμως - όλα τα πλούτη τους - δεν 

τους ωφέλησαν. 

83. Κι όταν τους ήρθαν οι απόστολοί 
τους με τα Καθαρά Σημεία, χάρηκαν για 

την τόσο μεγάλη γνώση (κι ικανότητα) 
που είχαν, αλλά τους περιόρισε από 
παντού (η τιμωρία), την οποία συνήθιζαν 

να ειρωνεύονται. 

84. Κι όταν είδαν (όταν δοκίμασαν) 
την Τιμωρία μας, είπαν: "Πιστεύουμε στον 

ΑΛΛΑΧ μόνο, κι απορρίπτουμε τους 

συνεταίρους που τους ενώναμε μ' Αυτόν". 

85. Κι όμως η ομολογία αυτή της 

Πίστης τους σε τίποτε δεν τους ωφέλησε, 

σαν είδαν πια την Τιμωρία Μας. Τέτοια 



(41) Σούρα Φούσσιλετ Μέρος 24ο 730 I Ί't ~}-Ι 

ήταν η συμπεριφορά του ΑΛΛΑΧ. με τους 

δούλους Του (στους παλιούς καιρούς). Κι 

ακόμη έτσι χάνονταν επί τόπου οι άπιστοι. 

(41) Σούρα Φούσσιλετ 
(Ερμηνευόμενο καλά) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. Μ. = (Χα, Μιμμ)* 

2. Μια αποκάλυψη από τον 

Παντελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο 

(ΑΛΛΑΧ). 

3. Ένα Βιολίο που τα εδάφιά του 

επεξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια. Ένα 

Κοράνιο (Ανάγνωσμα) στην Αραοική για 

λαό που καταλαοαίνει. 

4. Αναγγέλλει Χαρούμενες Ειδήσεις και 

Προειδοποιεί. Κι όμως οι περισσότεροι 

απομακρύνονται και κατά συνέπεια δεν 

ακούνε. 

5. Και λένε: "Οι καρδιές μας είναι κάτω 
από πέπλο, κλειστές σ' αυτό που μας 

προσκαλείτε (να πιστέψουμε). Και στ' 

αυτιά μας υπάρχει ένα οάρος (μια 

κουφαμάρα) και μεταξύ μας και σένα, 

είναι το (χονδρό) παραπέτασμα, γι' αυτό 

κάνε (ό,τι θέλεις), γιατί κι εμείς θα 

κάνουμε (ό,τι θέλουμε)"! 

* 6λ. Σημ. 1 
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6. Ν α πεις: "Είμαι μόνο ένας άνθρωπος 
σαν κι εσάς. Μου έχει αποκαλυφθεί από 

έμπνευση ότι ο ΑΛΛΑΧ σας είναι Ένας 

Θεός (ΑΛΛΑΧ). Γι' αυτό κατευθύνεστε 

σ' Αυτόν με πίστη και ζητείστε Του 

συγχώρηση". Κι αλλοίμονο, σ' εκείνους που 

λατρεύουν άλλον αντί του ΑΛΛΑΧ, 

7. αυτούς που δεν δίνουν (την 

υποχρεωτική) Ζεκάτ (ελεημοσύνη), και που 

αρνούνται τη Μέλλουσα Ζωή. 

8. Αυτοί όμως που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό, θα έχουν μια αμοιοή 

που ποτέ δεν ατονεί. (διακόπτεται). 

9. Να πεις: "Μα αρνηθήκατε (και 

λατρεύετε άλλες θεότητες) απ' Εκείνον 

που έπλασε τη γη σε δύο Ημέρες; Και τις 

κάνετε (τις θεότητες) όμοιες με Αυτόν; 

Αυτός είναι ο Κύριος του Σύμπαντος 

Κόσμου. 

10. Κι έκανε σ αυτήν (τοποθέτησε 

πάνω στη γη) ακίνητα οουνά κι ευλόγησε 

μ' άφθονα αγαθά τη γη, και ρύθμισε σ' 

αυτήν ώστε να παρέχει τροφές - κανονικά 
-, σύμφωνα με (τις ανάγκες) όσων 

αναζητούν (τη συντήρηση), (κι όλα αυτά) 

σε τέσσερις ημέρες. 

11. Έπειτα εγκαταστάθηκε στα 

ουράνια (έστρεψε την προσοχή Του στον 

ουρανό) που ήταν (σαν) καπνός - (ένα 

σύννεφο από ατμό)-. Και είπε σ' αυτόν 

και στη γή: "Ν α έρχεστε μαζί- εκούσια ή 

ακούσια-". Είπαν: "Ερχόμαστε ο' εκούσια 

υπακοή". 

• .-;~.;'"-"""')}/.}ο ... - ...... ~-- "'"' .,~)1 
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12. Κι έτσι κα~όνισε τα επτά 

στερεώματα (ουρανούς) σε δύο Ημέρες, 

και όρισε για κάθε ουρανό την αποστολή 

του. Και στόλισε τον ουρανό του (γήινου) 

κόσμου με φωτεινούς δαυλούς και (τους 

εφοδίασε) με φύλακες. Τέτοια είναι η τάξη 

που εθέσπισε ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

13. Αν όμως απομακρύνονται (για να 
μην ακούσουν), να τους πεις: "Εγώ σας 

έχω προειδοποιήσει για μια ( φοοερή 
Τιμωρία), σαν κεραυνό όμοιο με εκείνο 

(που πρόφτασε) τον Αντ και τον 

Θεμούντ!". 

14. Κοίτα, όταν οι απόστολοι, σ' αυτούς 
και σ' εκείνους που ήταν πριν απ' αυτούς 

(νουθετώντας): "Μην λατρεύετε άλλον 

παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ", είπαν: "Αν ο 

Κύριός μας το ήθελε, θα έστελνε - οέοαια 

- κάτω (στη γη) αγγέλους αντί των 

ανθρώπων. Τώρα εμείς απορρίπτουμε την 

αποστολή (όλων) σας". 

15. Όσον αφορα τον Αντ 

συμπεριφερόταν υπερήφανα στη γη 

ενάντια σε (κάθε) αλήθεια και χωρίς λόγο 

και έλεγαν: "Ποιος είναι ανώτερος από 

μας σε δύναμη; "Μα δεν είδαν ότι ο 

ΑΛΛΑΧ - που τους έπλασε - είναι 

ανώτερος σε δύναμη απ' αυτούς; 

Εξακολουθούσαν όμως να απορρίπτουν 

τις Εντολές (τα θαύματά) Μας! 

16. Γι' αυτό στείλαμε πάνω τους ένα 

σφοδρό άνεμο - σε ημέρες συμφοράς -
για να τους χάνου με να δοκιμάσουν την 

Τιμωρία του εξευτελισμού στη ζωή αυτού 
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του κόσμου. Ενώ πιο aτιμωτική θα είναι 

η Τιμωρία της Μέλλουσας Ζωής, και δεν 

θα έχουν καμιά οοήθεια. 

17. Όσο για τον Θεμούντ, τους δώσαμε 
την καθοδήγηση, αλλά προτίμησαν την 

τύφλωση (της καρδιάς), από την 

Καθοδήγηση. Κι έτσι τους πήρε η φοοερή 

Τιμωρία της aτίμωσης, για ό,τι είχαν 

κερδίσει. 

18. Και σώσαμε εκείνους που πίστεψαν 
κι απέφυγαν το κακό. 

19. Και την Ημέρα που οι εχθροί του 
ΑΛΛΑΧ θα μαζευτούν ένας σωρός όλοι 

μαζί για τη Φωτιά, θα οηματίζουν όλοι 

στη κόλαση. 

20. Μέχρις ότου σαν θα τη φτάσουν 
τόσο η ακοή τους και η όρασή τους, όσο 

και το δέρμα τους θα μαρτυρήσουν ενάντιά 

τους για (όλες) τις πράξεις τους. 

21. Και θα πουν στο δέρμα τους (στο 
τομάρι τους): "Γιατί μαρτυρήσατε εναντίον 

μας"; (Κι αυτό) θα πει: Ο ΑΛΛΑΧ μας 

έδωσε λαλιά, και είναι Εκείνος που δίνει 

την ομιλία σε κάθε τι. Είναι Εκείνος που 

σας έπλασε για πρώτη φορά, και σ' Αυτόν 

επιστρέφετε. 

22. "Και δεν προσπαθήσατε να 

κρυφθείτε άJστε να μη μαρτυρήσει εναντίον 

σας η ακοή σας κι ούτε η όρασή σας κι 

ούτε το δέρμα σας! Κι όμως νομίζατε ότι 

ο ΑΛΛΑΧ δεν γνωρίζει τα περισσότερα 

από όσα κάνατε! 
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23. Αλλά αυτή η γνώμη σας που 

σχηματίσατε για το Κύριό σας, σας 

κατέστρεψε, και τώρα γινήκατε απ' αυτούς 

που ~χουν εντελώς χαθεί!" 

24. Ας έχουν - λοιπόν - υπομονή, και 

η Φωτιά - τότε - θα γίνει γι' αυτούς το 

Σπίτι! Κι αν παρακαλέσουν για ευμένεια 

δεν πρόκειται καθόλου να την έχουν. 

25. Και ορίσαμε γι' αυτούς να έχουν 

στενούς συντρόφους, (από Σατανάδες των 

πνευμ<Ίτων και των ανθρώπων), που 

στόλιζαν, ό,τι κακό, ήταν μπροστά τους 

κι ό,τι ήταν πίσω τους. Κι επαλήθευσε 

και πάνω τους ο Λόγος (η ίδια τύχη) 

που είχαν οι γενιές των Πνευμάτων και 

των ανθρώπων που πέρασαν πριν απ' 

αυτούς. Ήταν (όλοι) τους εντελώς χαμένοι. 

26. Και λένε οι Άπιστοι: "Μην ακούτε 
σ' αυτό το Κοράνιο, αλλά μιλάτε (όταν 

το απαγyέλουν) στη τύχη, ώστε ίσως (τους) 

νικήσετε!". 

27. Αλλ6 θα δώσουμε 6ε6αίως - στους 

Άπιστους να δοκιμάσουν τρομερά 6άσανα, 

και θα τους aνταποδώσουμε κατά το 

χειρότερο τρόπο, όσα έκαναν. 

28. τέτοω είναι η ανταπόδοση, για 

τους εχθρούς του ΑΛΛΑΧ - η Φωτιά -. 
Εκεί θα έχουν το μόνιμα Αιώνιο Σπίτι. 

Μια (κατάλληλη) ανταμοιοή γιατί 

συνήθιζαν να αρνούνται τις Εντολές Μας. 

29. Και θα πουν οι Άπιστοι: "Κύριέ 

μας! Δείξε μας, από τα Πνεύματα και 

τους ανθρώπους, εκείνους (τις δύο ομάδες) 
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που μας εξαπάτησαν, για να τους οάλουμε 

κάτω από τα πόδια μας (να τους 

ποδοπατήσουμε), ώστε να γίνουν από τους 

εξευτελισμένους (στη κόλαση)". 

30. Εκείνοι που είπαν: "Ο Κύριός μας 
είναι ο ΑΛΛΑΧ", κι έπειτα στέκονται 

ειλικρινά και σταθερά (σ' αυτή την 

ομολογία), θα κατεβαίνουν πάνω τους οι 

άγγελοι (κατά τον θάνατο): "Μη φοοάστε, 

και μην θλίοεστε! Αλλά χαρείτε για τον 

Παράδεισο, που σας έχουν υποσχεθεί! 

31. Εμείς είμαστε οι προστάτες σας 

στη ζωή του κόσμου τούτου και του 

Μελλοντικού. Εκεί θα έχετε όσα θα 

επιθυμούσε η ψυχή σας. Εκεί θα έχετε 

ό,τι κι αν ζητήσετε! 

32. "Μια φιλοξενία, σα δώρο από τον 
Πανοικτίρμονα, τον Ελεήμονα!". 

33. Και ποιος μιλά καλύτερα, από 

εκείνον που προσκαλεί τους ανθρώπους 

υπέρ του ΑΛΛΑΧ, και κάνει το καλό, 

και λέγει: "Είμαι απ' αυτούς που έχουν 

υποταχθεί στο Ισλάμ"; 

34. Κι ούτε είναι δυνατό να είναι ίσο 
το καλό με το κακό. Πλήρωσε (να 

ανταποδίνεις το κακό) με ό,τι είναι 

καλύτερο. Και τότε εκείνος - που μεταξύ 

σου και μεταξύ του υπήρχε εχθρότητα -, 
θα γίνει σαν στενός φίλος! 

35. Και σε κανένα δεν θα παραχωρηθεί 
τέτοια θέση (εκείνου που πληρώνει το 

κακό με το καλό) εκτός από εκείνους 

που έχουν υπομονή και αυτοκυριαρχία, 

t' ~ i;)*" 
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και κανείς δεν θα την πετύχει εκτός από 

εκείνον που έχει τη μεγαλύτερη τύχη. 

36. Κι εάν (σ' οποιαδήποτε στιγμή) 

μια υποκίνηση για διαφωνία σου γίνει 

από τον Σατανά, γύρεψε τότε καταφύγιο 

στον ΑΛΛΑΧ.. Είναι ο Μοναδικός που 

ακούει και γνωρίζει τα πάντα. 

37. Ανάμεσα στα Σημεία Του είναι η 
νύχτα, η ημέρα, ο ήλιος κι η σελήνη. 

Μην γονατίζετε όμως στον ήλιο, κι ούτε 

στη σελήνη, αλλά να λατρεύετε, τον 

ΑΛΛΑΧ που τα δημιούργησε, αν μόνο 

είναι Εκείνος που υπηρετείτε. 

38. Αν όμως (οι Άπιστοι) είναι 

αλαζονικοί (δεν πειράζει). Γιατί εκείνοι 

(οι άγγελοι) που ορίσκονται σε καλύτερη 

θέση στον Κύριό σου, υμνούν και 

δοξάζουν, νύχτα και ημέρα. Και ποτέ τους 

δεν οαριούνται. 

39. Κι από τα Σημεία Του (είναι κι 
αυτό): Βλέπεις τη γη άγονη κι ερειπωμένη. 

Αν όμως στείλουμε πάνω της το νερό 

(της 6ροχής), ταράζεται από ζωή και 

αυξάνει η σοδειά. Βέ6αια, Εκείνος που 

ζωντάνεψε (τη νεκρή γη), μπορεί -
κάλλιστα - να δώσει ζωή στους νεκρούς. 

Αυτός έχει τη μεγαλύτερη δύναμη πάνω 

από κάθε πράγμα. 

40. Εκείνοι που διαστρέφουν την 

Αλήθεια των Εντολών Μας, δεν είναι 

κρυμμένοι από Εμάς. Ποιος είναι σε 

καλύτερη (μοίρα); Εκείνος που 

καταδικάζεται να ριχτεί στη Φωτιά, ή 

εκείνος που έρχεται ασφαλισμένος, κατά 
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την Ημέρα της Κρίσης; Κάνετε - λοιπόν -
ό,τι θέλετε, γιατί Εκείνος ολέπει (καθαρά) 

όλα όσα κάνετε. 

41. Εκείνοι που αρνούνται το Μήνυμα 
(το Κοράνιο) όταν έρχεται τούτο σ' αυτούς 

(δεν είναι κρυμμένοι από Εμάς). Πράγματι 

είναι ένα Βιολίο, που δεν του μοιάζει 

τίποτε. 

42. Κανένα ψέμα δεν μπορεί να το 
πλησιάσει είτε από μπροστά του είτε από 

πίσω του, (ούτε από κανένα μέρος). "Εχει 

σταλεί κάτω (στη γη) από "Εναν Πάνσοφο 

(Θεό), Άξιο παντός Ύμνου. 

43. Ίίποτε (ψέμα) δεν λέγεται για σένα, 
που να μην έχει λεχθεί στους πριν από 

σένα aποστόλους. Πράγματι, ο Κύριός 

σου δίνει Συγγνώμη, είναι όμως και 

αυστηρός στην Τιμωρία. 

44. Κι αν κάναμε ένα Κοράνιο 

(Ανάγνωσμα) και το στέλναμε (σ' άλλη 

γλώσσα) εκτός την Αραοική, θα έλεγαν: 

"Γιατί τα εδάφιά του δεν εξηγούνται 

σαφώς (στην Αραοική); Τι είναι αυτά; (ένα 

Βιολίο) που δεν είναι (γραμμένο) στην 

Αραοική, και (Αγγελιοφόρος του), ένας 

Άραοας"; Να πεις: "Αυτό είναι οδηγός 

και θεραπεία για όσους πιστεύουν. Για 

εκείνους όμως που δεν πιστεύουν, στ' αυτιά 

τους υπάρχει οάρος (που τα κλείνει) και 

είναι τυφλοί στα (μάτια) τους. Αυτοί είναι 

σαν κι εκείνους που τους φωνάζουν από 

ένα μέρος πολύ μακριά!". 

45. Βέοαια δώσαμε και στο Μωυσή 
τη Βίολο, που και σ' αυτή γεννήθηκαν 
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διαφορές (άλλοι πίστεψαν κι άλλοι 

αρνήθηκαν). Κι αν δεν ήταν η υπόσχεση 

του Κυρίου σου (με την αναοολή τιμωρίας 

κι αμοιοής για την Έσχατη Μέρα) θα 

τους κατάστρεφε σ' αυτόν τον κόσμο. 

Όμως ορίσκονται ακόμη σε υποψίες απ' 

αυτόν, και αμφιοάλλουν ανήσυχα. 

46. Όποιος κάνει το καλό ωφελεί τον 
ίδιο τον εαυτόν του. Κι όποιος κάνει το 

κακό, - αυτό πέφτει πάνω του. Και ο 

Κύριός σου δεν πρόκειται ν' αδικήσει τους 

δούλους Του. 

47. Σ' Αυτόν αναφέρεται η Γνώση της 
Ώρας, Κανένας καρπός δεν ογαίνει από 

το περίολημά του, ούτε μια γυναίκα 

φορτώνεται (εγκυμονεί), ούτε και γεννά, 

αν τούτο δεν γίνεται εν γνώσει Του. Και 

την ημέρα της Κρίσης που (ο ΑΛΛΑΧ) 

θα τους φωνάξει: "Πού είναι οι Συνέταιροι 

που μου (αποδίδατε);" Θα πουν: "Σε 

διαοεοαιούμε ότι κανείς από εμάς δεν 

είναι μάρτυρας, ότι υπάρχει άλλος θεός 

μαζί Σου. (δεν μπορεί να αποδείξει κατι 

τέτοιο)"! 

48. Κι έτσι οι θεότητες, που άλλοτε 

τις χρησιμοποιούσαν για τη λατρεία τους, 

τους άφησαν στην πλάνη, και θα 

καταλά6ουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος (από 

τη θεία τιμωρία). 

49. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται 

κούραση να αναζητά τα όμορφα 

(πράγματα). Αλλά αν το κακό τον αγγίξει, 

τότε aπελπίζεται πολύ απεγνωσμένα. 

50. Αν όμως του δώσουμε να δοκιμάσει 

t' ~ o;J"" 
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κάτι από τη Φιλανθρωπία Μας - μετά 

από μια συμφορά που τον έχει αγγίξει -
, είναι οέοαιο ότι θα έλεγε: "Αυτό ήταν 
με τη προσπάθειά μου, και δεν νομίζω, 

ότι η Ώρα (της Δίκης) είναι δυνατό 

(κάποτε) να φτάσει όπως λέγεται. Κι αν 

- ακόμα - επιστρέψω στον Κύριό μου, 

έχω (πολλά) καλά (αποθηκεύσει) κοντά 

Του"! Αλλά θα δείξουμε στους Άπιστους 

την αλήθεια των πράξεών τους και θα 

τους κάνουμε να δοκιμάσουν από τα 

σκληρά οασανιστήρια. 

51. Κι αν ευεργετήσουμε τον άνθρωπο, 
απομακρύνεται και γίνεται άσχετος (αντί 

να Μας πλησιάζει). Αν όμως τον αγγίξει 

(τον καταλάοει) το κακό, (έρχεται) 

γεμάτος από πλατειές (παραπεταμένες) 

παρακλήσεις! 

52. Να πεις: "Μα δεν ολέπετε ότι αν 
(το Κοράνιο) είναι (πραγματικά) από τον 

ΑΛΛΑΧ, γιατί εσείς ακόμα το aρνείστε; 

Ποιος είναι περισσότερο παραπλανημένος 

από εκείνον που έχει αποχωρισθεί μακριά 

(κι εσείς είστε σε μεγάλη πλάνη). 

53. Σύντομα θα δείξουμε τα Σημεία 
Μας, (έστω κι αν ορίσκονται) και στο 

πιο απόμακρο μέρος (της γης), και στις 

ίδιες τις ψυχές τους - μέχρις ότου 

φανερωθεί σ' αυτούς - ότι (το Κοράνιο) 

αυτό είναι η Αλήθεια. Μήπως δεν είναι 

υρκπό ότι ο Κύριός σου είναι (γνώστης) 

μι{ρτυρας πάνω σ' οτιδήποτε πρ(ιγμα; 

54. Κοιτάξετε! Αυτοί αμφιοάλλουν 

υναφορικc'λ με τη Συνciντηση (την Ημέρα 

της Κρίσης) με τον Κύριό τους; Κοιτάξετε! 
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είναι Εκείνος που περιοάλλει κάθε πράγμα! 

(42) ΣούQ« ελ-ΣούQd 
(Η Σύσκεψη - Η Συμ6ουλή) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. Μ. = (Χα, Μιμμ)* 

2. Α. Σ. Κ.= (Αίν, Σινν, Καφφ)** 

3. Έτσι στέλνει την έμπνευση σε σένα 
όπως και ο' εκείνους που (ήρθαν) πριν 

από σένα, ο ΑΛΛΑΧ, ο Παντοδύναμος, 

ο Πάνσοφος. 

4. Σ' Αυτόν ανήκουν όλα όσα 

6ρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. 

Κι Αυτός είναι ο Ύψιστος, ο Μέγας. 

5. Λίγο ακόμη και οι ουρανοί θα 

σχίζονταν από πάνω τους (γιατί τη Δόξα 

Του), και οι άγγελοι πανηγυρίζουν τους 

Ύμνους του Κυρίου τους, και παρακαλούν 

για συγχώρηση για οποιονδήποτε (κάτω) 

στη γη. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος, 

που Συγχωρεί πολύ και είναι Ελεήμονας. 

6. Κι εκείνοι που πήραν για προστάτες 
άλλους - αντί Του -, ο ΑΛΛΑΧ 

επαγρυπνεί πάνω τους. Κι εσύ δεν είσαι 

ο επίτροπος πάνω στις υποθέσεις τους. 

7. Κι έτσι σου έχουμε στείλει -
εμπνέοντάς σε- ένα Κοράνιο (ανάγνωσμα) 

στην Αραοική, για να προειδοποιήσεις την 

* ολ. Σημ. 1 

* * ολ. Ση μ. 1 
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Μητέρα των Πόλεων (Μέκκα) - και τα 

Περίχωρά της για την Ημέρα της 

Συνάθροισης - που, γι 'αυτή δεν υπάρχει 

αμφι6ολία -, οπότε μια ομάδα θα είναι 
στον Παράδεισο και μια ομάδα στην 

αναμμένη φωτιά. 

8. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ το ήθελε, θα 

μπορούσε να τους έκανε ένα και μόνο 

έθνος, αλλά 6άζει όποιον θέλει (στον 

κύκλο) της Ευσπλαχνίας Του, ενώ οι άδικοι 

(οι άπιστοι) δεν θα έχουν προστάτη ούτε 

και Όοηθό. 

9. (τι)! Μήπως έχουν πάρει (για 

λατρεία) άλλους προστάτες αντί Του; 

Αλλά ο ΑΛΛΑΧ Εκείνος είναι ο 

Προστάτης κι Εκείνος είναι που δίνει ζωή 

στους νεκρούς, και είναι Εκείνος που η 

δύναμή (του) καλύπτει τα πάντα. 

10. Κι αν σ' οποιοδήποτε πράγμα έχετε 
διαφορά, η απόφασή του Όρίσκεται με 

τον ΑΛΛΑΧ. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ ο 

Κύριός μου, σ' Αυτόν εμπιστεύομαι, και 

ο' Αυτόν θα επιστρέψω. 

11. Είναι ο Δημιουργός των ουρανών 
και της γης. Σας έχει κάνει κατά ζεύγη 

από τον ίδιο τον εαυτό σας, και κατά 

ζεύγη (έπλασε) και τα ζωντανά, κι έτσι 

μ' αυτό τον τρόπο πολλαπλασιάζεστε. Δεν 

υπάρχει τίποτε που να του μοιάζει. Κι 

είναι Αυτός που ακούει και Όλέπει (τα 

πάντα). 

12. Σ' Αυτόν ανήκουν τα κλειδιά των 
ουρανών και της γης. Χαρίζει απλόχερα -
σ' όποιον θέλει - τα μέσα της συντήρησης, 

~;..J4J~~\;[ςJj,!:';,~~:Ώi) 
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και τα περιορίζει, γιατί για κάθε πράγμα 

Αυτός έχει απόλυτη γνώση. 

13. Νομοθέτησε για σας την ίδια 

θρησκεία που είχε συστήσει στο Νώε, -
και που σου την έχουμε στείλει εμπνέοντάς 

σε -(την ίδια) που είχαμε συστήσει σχετικά 

με τον Αοραάμ, στον Μωυσή, και στον 

Ιησού. (Δηλαδή) να παραμένετε - σταθερά 
- στη Θρησκεία και να μη χωριστείτε σ' 

αυτή (σε αιρέσεις). Γι' αυτούς που 

αποδίδουν συνεταίρους (στον ΑΛΛΑΧ) 

σκληρός είναι (ο δρόμος) στον οποίο τους 

προσκαλείτε. Ο ΑΛΛΑΧ διαλέγει για τον 

Εαυτό Του, όποιον θέλει, και οδηγεί στον 

Εαυτό Του εκείνον που μετανοεί. 

14. Και δεν χωρίστηκαν παρά μόνο 

μετά που τους ήρθε η γνώση (το Κοράνιο) 

από αντιζηλία μεταξύ τους. Κι αν δεν 

υπήρχε ο Λόγος του Κυρίου σου που είχε 

προηγηθεί (προτείνοντας) τον ορισμένο 

Χρόνο, η υπόθεση θα τακτοποιόταν μεταξύ 

τους. Εκείνοι όμως που έχουν 

κληρονομ1iσει τη Π. και τη Κ. Διαθήκη 

μετά από αυτούς (τους προγόνους τους) 

αμφιοάλλουν- ύποπτα- για (την αλήθεια) 

του. 

15. Γι' αυτό (το λόγο) τώρα κάλεσε 

(όλους στην πίστη), και στάσου σταθερά 

όπως σου δόθηκε η διαταγή. Να μην 

ακολουθείς τις ματαιόδοξες επιθυμίες τους, 

αλλά να πεις: "Πιστεύω στα Βιολία που ο 

ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω (στη γη). Πήρα 

εντολή να δικάσω - δίκαια - μεταξύ σας. 

Ο ΑΛΛΑΧ είναι Κύριός μας και Κύριός 

σας. Έχουμε (την ευθύνη) για τα έργα 

μας, κι εσείς (την ευθύνη) για τα έργα 
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σας. Δεν υπάρχει τίποτε το αξιόλογο 

μεταξύ μας και μεταξύ σας. Ο ΑΛΛΑΧ 

θα μας ενώσει όλους. Και προς την 

κατεύθυνσή Του είναι η Τελική Πορεία 

(μας). 

16. Κι εκείνοι που αμφισοητούν (στις 
συζητήσεις) αναφορικά με τον ΑΛΛΑΧ -
αφού ήδη Τον έχουν παραδεχθεί-, μάταιες 

είναι οι φιλονικίες τους στα μάτια του 

Κυρίου τους. Πάνω τους θα πέσει η Οργή 

και θα έχουν Σκληρή Τιμωρία. 

17. Ο ΑΛΛΑΧ είναι που έχει στείλει 
κάτω (στη γη) το Βιολίο με την αλήθεια, 

και το Ζυγό (για να ζυγίζεται η 

συμπεριφορά). Και τι είναι εκείνο που θα 

σε κάνει να καταλάοεις, ότι - ίσως - η 

Ώρα είναι κοντά; 

18. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σ' αυτή, 
είναι που θέλουν να την επισπεύσουν. 

Εκείνοι όμως που πιστεύουν, φρίττουν από 

το φόοο της, γιατί γνωρίζουν ότι είναι η 

Αλήθεια. Πράγματι σ' αυτούς που 

αμφισοητούν συζητώντας για την Ώρα. 

Βρίσκονται σε μακρινή πλάνη. 

19. Ο ΑΛΛΑΧ είναι φιλ(χνθρωπος με 
τους δούλους Του. Δίνει τα μέσα της 

συντήρησης σε όποιον θέλει, και Εκείνος 

είναι ο Ικανός να πραγματοποιήσει το 

Σχέδιό Του, ο Παντοδύναμος. 

20. Όποιος επιθυμεί το υπερκόσμιο 

θέρος (την καλλιέργεια του χωραφιού) της 

Μέλλουσας Ζωής, θ' αυξήσουμε σ' αυτό 

το θέρος. Κι όποιος επιθυμεί το κοσμικό 

θέρος (την καλλιέργεια) του επίγειου 

... / ,, • ' / ~-- / ./ > , /ι? 
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(χωραφιού), θα του δώσουμε κάτι τι απ' 

αυτό, αλλά δεν θα έχει μερίδιο στη 

Μέλλουσα Ζωή. 

21. Μήπως έχουν συνεταίρους που 

όρισαν κάτι για τη θρησκεία, χωρίς ο 

ΑΛΛΑΧ να δώσει γι' αυτό την άδεια; Κι 

αν δεν υπήρχε ο Λόγος για την Εκδίκαση, 

η υπόθεση θα είχε αποφασισθεί (μια για 

πάντα) μεταξύ τους. Και οι άδικοι -
οπωσδήποτε - θα έχουν επώδυνη Τιμωρία. 

22. (Κατά τη Μέρα της Συνάθροισης) 
Βλέπεις τους άδικους να φοοούνται για 

όσα έχουν κερδίσει και (η αμοιοή των 

έργων τους) να πρέπει (αναγκαστικά) να 

πέσει πάνω τους. Ενώ εκείνοι που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό (θα 

ορεθούν) στα λιοάδια των Παραδείσων, 

όπου θα έχουν - από Κύριό τους - ό,τι 

επιθυμούν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη Χάρη 

(του ΑΛΛΑΧ). 

23. Αυτή (τη Χάρη) αναγγέλλει - με 

χαρά - ο ΑΛΛΑΧ στους δούλους Του, 

που πιστεύουν και κάνουν το καλό. Ν α 

πεις (Ω! Μουχάμμ εντ!): "Καμία αμοιοή 

δεν σας ζητώ γι' αυτό, εκτός από την 

αγάπη προς τους συγγενείς". Κι όποιος 

κάνει οποιοδήποτε καλό (από αγάπη προς 

τη συγγένεια -πλησίον) θα τους αυξήσουμε 

το καλό (εκτιμώντας την πράξη) του. Ο 

ΑΛΛΑΧ, (Συγχωρεί πολύ και) είναι 

Πολυεπιεικής, Γενναιόδωρος. 

24. Μήπως λένε: (γω τον Προφήτη) 
ότι: "Έχει εφεύρει κάποιο ψέμα εν<'ιντια 

στον ΑΛΛΑΧ; Αν όμως ο ΑΛΛΑΧ ήθελε 

θα μπορούσε να σφραγίσει την καρδιά 

i μ 4----.ι;.........-: -. :> ~~ /; 
:J, /~ •// .S_f 

i'Ι -;::/i"/1<' ~~/~ i>.(o'/ 
~_,..,..... '~/ -'~l!.'JY'.J 

:: .. Λ::5:,;H..:..~j.:IJ~\ 
/ ""' ""'..... -

~·;~_:;~~.,{~Gr-1 
Θ;JJΙJ_;;Jf; 

~.Ji_;,:Ι:~Ji;;~~~.s;JI~~ 

~;_;:H-J~~~~~J~i 



(42) Σούρα ελ-Σούρά Μέρος 25ο 

σου. Κι ο ΑΛΛΑΧ εξαλείφει τη 

ματαιοδοξία, κι αποδεικνύει την Αλήθεια 

με τους Λόγους Του. Πράγματι, Αυτός 

είναι Παντογνώστης των (μυστικών) που 

κρύοονται μέσα στα στήθια. 

25. Και είναι Εκείνος, που δέχεται τη 
μετάνοια από τους δούλους Του και 

συγχωρεί τις αμαρτίες, και γνωρίζει όλα 

όσα κάνετε. 

26. Και εισακούει εκείνους που 

πιστεύουν και κάνουν το καλό και τους 

(το) επαυξάνει με τη Χάρη Του. Ενώ οι 

άπιστοι έχουν σκληρά οασανιστήρια. 

27. Κι αν ο ΑΛΛΑΧ δίνει άφθονα τα 
μέσα για τη συντήρηση των δούλων Του, 

θα παρανομούσαν στη γη. Αλλά (τα) 

στέλνει με μέτρο κάτω (στη γη) - όπως 

θέλει - Γιατί με τους δούλους Του είναι 

Έμπειρος και Προσεκτικός ( ολέπει καλά 
και τους ξέρει καλά). 

28. Κι είναι Αυτός που στέλνει κάτω 
(στη γη) τη Βροχή και μετά (που οι 

άνθρωποι) έχουν χάσει κάθε ελπίδα, και 

σκορπίζει τις ευεργεσίες Του (σ' όλες τις 

διευθύνσεις). Και είναι ο Προστάτης, Άξιος 

παντός Ύμνου. 

29. Από τα Σημεία Του είναι και η 
δημιουργία των ουρανών και της γης, κι 

οτιδήποτε ζωντανό πλάσμα έχει σκορπίσει 

σ' αυτά. Κι - όταν το θέλει - έχει τη 

δύναμη να τα μαζέψει (και πάλι) όλα 

μαζί. 

30. Κι αν συμοεί για σας οποιαδήποτε 

... . ................. , ..... : :::,........ ..... . 
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ατυχία είναι επειδή τα ίδια σας τα χέρια 

την έχουν κερδίσει. Συγχωρεί όμως πολλές 

(πράξεις σας). 

31. Και δεν μπορείτε να ματαιώσετε 
στη γη (χωρίς συνέπεια), κι ούτε έχετε 

κανένα προστciτη ή οοηθό εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ. 

32. Από τα Σημεία Του είναι και τα 
καράοια που πλέουν στη θάλασοcι, (υψηλά) 

σαν οουνά. 

33. Αν το θέλει, μπορεί να σταματήσει 
τον ciνεμο οπότε θα μείνουν ακίνητα πάνω 

στη ρciχη (στην επιφάνειά) της. Βέοαια 

σ' αυτό υπάρχουν Σημεία για κάθε ένα 

που υπομένει καρτερικά και είναι 

ευγνώμονας. 

34. Ή μπορεί να τα κάνει να χαθούν, 
από ό,τι (κακό οι άνθρωποι) έχουν 

κερδίσει. Κι όμως συγχωρεί πολλά (από 

όσα Χ(Ίνουν). 

35. Κι ας μάθουν όσοι στις συζητήσεις 
τους αμφισοητούν τα Σημεία Μας, ότι 

δεν υπάρχει γι' αυτούς δρόμος διαφυγής. 

36. Οτιδήποτε σας δίδεται (εδώ), δεν 
είναι (παρά πρόσκαιρη) άνεση στη ζωή 

του κόσμου τούτου. Ενώ ό,τι υπάρχει με 

τον ΑΛΛΑΧ, είναι καλύτερο και μόνιμο, 

(και είναι) γι' αυτούς που πιστεύουν κι 

εναποθέτουν την πίστη τους στο Κύριό 

τους. 

37. Και γι αυτους που αποφεύγουν 

τα μεγαλύτερα από τα αμαρτήματα και 
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την ακολασία, και συγχωρούν ακόμα κι 

όταν είναι οργισμένοι. 

38. Και γι' αυτούς που εισακούν (στις 
Εντολές) του Κυρίου τους, και τηρούν 

τακτική προσευχή, και συσκέπτονται για 

τις υποθέσεις τους συμοουλεύοντας ο ένας 

τον άλλο, κι εξοδεύουν ( ελεώντας) από 
εκείνα που τους έχουμε παραχωρήσει για 

τη συντήρησή τους. 

39. Και γι' αυτούς που όταν 

δοκιμαστούν από μια αδικία (συμφορά),

( δεν ζαρώνουν από φόοο αλλά) κάνουν 
αντίποινα για να υπερασπίζουν τον εαυτό 

τους. 

40. Η ανταμοιοή για ένα κακό (μια 
ζημιά), πρέπει να είναι μια όμοια (σε 

οαθμό) ολάοη για το ίδιο πράγμα. Αλλά 

όποιος συγχωρεί και συμοιοάζεται, η 

αμοιοή του ορίσκεται στον ΑΛΛΑΧ. 

Βεοαίως, Αυτός δεν αγαπά τους άδικους. 

41. Βέοαια, αν κανείς αντιδρά 

(αμυνόμενος του εαυτού του), έπειτα από 

μια αδικία (που έγινε) σ' αυτόν, καμιά 

μομφή δεν υπάρχει πάνω του, 

42. Η μομφή είναι μόνο ενάντια σ' 

αυτούς που αδικούν τους ανθρώπους, και 

αυθαδέστατα παρανομούν στη γη, 

( αψηφώντας) το ορθό και το δίκαιο. Αυτοί 
- οπωσδήποτε - θα έχουν επώδυνα 

οιισανιστήρια. 

43. Κι όποιος υπομένει και συγχωρεί, 
αυτό οέοαια είναι μια άσκηση θαρραλέας 

θέλησης κι αποφασιστικότητας στη σωστή 
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κατεύθυνση των υποθέσεων. 

44. Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ αφήνει (στην 
πλάνη, δεν έχει - κατά συνέπεια - κανένα 
προστάτη μετά απ' Αυτόν. Και (τότε) θα 

δεις τους άδικους όταν ορεθούν μπροστά 

στην Τιμωρία και τη ολέπουν, να λένε: 

"Μήπως υπάρχει κανένας δρόμος για (να 

πραγματοποιηθεί η) επιστροφή"; 

45. Και θα τους δεις να παραστέκονται 
(στην φωτιά) ντροπιασμένοι από τον 

εξευτελισμό, (και) ρίχνοντας κρυφές ματιές 

(στη Φωτιά). Κι εκείνοι που πιστεύουν, 

θα πουν: "Να οι χαμένοι, που έχασαν τον 

εαυτό τους και την οικογένειά τους, κατά 

την Ημέρα της Κρίσης. Πράγματι οι άδικοι 

6ρίσκονται σε μόνιμη Τιμωρία". 

46. Κι ούτε έχουν προστάτες για να 
τους 6οηθήσουν - εκτός από τον ΑΛΛΑΧ! 

Κι όποιον ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη, 

δεν υπάρχει γι' αυτόν δρόμος (για το 

τέρμα). 

47. Υπακούετε - λοιπόν - στον Κύριό 

σας πριν φτάσει η Ημέρα, που δεν θα 

καθυστερήσει, (όπως την θέσπισε) ο 

ΑΛΛΑΧ! Αυτή την ημέρα δεν θα υπάρχει 

τόπος για καταφύγιό σας, κι ούτε 

καταφύγιο για ν' aρνηθείτε (τις αμαρτίες 

σας)! 

48. Κι αν απομακρυνθούν (και σε 

περιφρονήσουν), να μην λυπάσαι, γιατί 

Εμείς δεν σ' Έχουμε στείλει για φύλακα 

πάνω τους. Το καθ1Ίκον σου είναι μόνο 

να μεταφέρεις (το Μήνυμα). Βέοαια αν 

δώσουμε στον c!νθρωπο να δοκιμάσει 

i);~~~9}~:.J C:.tΙ~_;_; 
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κάποια ευεργεσία - που του παρέχεται 

απ' ευθείας από Μας - χαίρεται γι' αυτή. 

Αν όμως κάποια συμφορc1 τους συμοεί 

από τα έργα που παρουσίασαν τα χέρια 

τους, τότε γίνεται ένας αχάριστος 

άνθρωπος. 

49. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριαρχία 
των ουρανών και της γης. Δημιουργεί ό,τι 

θέλει (και σχεδιάζει). Χαρίζει σ' όποιον 

Εκείνος θέλει κορίτσια, και χαρίζει σ' 

όποιον Εκείνος θέλει τ' αγόρια. 

50. Ή τους χαρίζει και τα δύο - αγόρια 
και κορίτσια - κι αφήνει στείρο εκείνον 

που θέλει. Βέοαια Αυτός είναι 

Παντογνώστης(και) Παντοδύναμος. 

51. Και δεν είναι δυνατό σ· έναν 

άνθρωπο - να του μιλήσει ο ΑΛΛΑΧ -
εκτός εμπνέοντας (τούτον), ή πίσω από 

ένα παραπέτασμα, 1) στέλνοντας 

αγγελιοφόρο για να εμπνεύσει 

(aποκαλύπτοντας) - με την c1δειά Του -
τα όσα θέλει. Αυτός είναι οέοαια ο 

Ύψιστος, ο Πι'ινσοφος. 

52. Μ' αυτό τον τρόπο έχουμε 

εμπνεύσει ο' εσένα - κατ' Εντολή Μας -
το Πνεύμα (το Κοράνιο). Αγνοούσες -
εντελώς - (πριν) τι ήταν το Βιολίο (το 

Κοράνιο) και τι ήταν η Πίστη. Κι όμως 

το κάναμε τούτο (το Κοράνιο) ένα Φως, 

που μ' αυτό καθοδηγούμε - όποιον θέλουμε 
από τους δούλους Μας. Κι εσύ - επίσης -
πρέπει οέοαια να οδηγήσεις (τους 

ανθρώπους) στον · Ισιο Δρόμο, 

53. το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ, που έχει 

->-;.z.::..r~yι~~_t~r~j,~ilSj 
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(στην κυριαρχία Του,) όσα ορίσκονται 

στους ουρανούς και όσα στη γη. Πράγματι 

όλες οι υποθέσεις τείνουν προς την 

κατεύθυνση του ΑΛΛΑΧ! 

(43) Σού~α ελ-Ζο,jχ~1Jφ 
(Ο Στολισμός-Τα Χ@ωά. Κοομίματα) 

Στο όvομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, και Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. Μ. = (Χα, Μιμμ)* 

2. Μα το Βιολίο (τούτο), που 

(διευκρινίζει τα πράγματα), φανερώνει τις 

αλήθειες, 

3. (και) που το έχουμε κάνει ένα 

Κοράνιο στην Αραοική, ώστε (να σας είναι 

καταληπτό και για) να φρονιματιστείτε. 

4. Βέοαια και ορίσκεται (στον ουρανό) 
- κοντά Μας - (και περιέχεται), πολύ 

υψηλά (σε αξίωμα) και γεμάτο σοφία. 

5. Μήπως θα πρέπει - λοιπόν - να 

στερήσουμε από σας το Κοράνιο (το 

Μήνυμα) και να σας παραμελήσουμε 

επειδή είστε ένας λαός υπεροολικά 

άπιστος; 

6. Και πόσοι ήταν οι προφήτες που 
στείλαμε στους παλαιότερους (λαούς); 

7. Κι όμως ποτέ δεν τους ήλθε ένας 
προφήτης και να μη τον γελοιοποιήσουν. 

8. Γι' αυτό έχουμε εξολοθρέψει λαούς 

•6λ. Σημ. 1 

Φr:--
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πολύ ισχυρότερους απ' αυτούς (δηλ. που 

διάψευσαν τον Μουχάμμεντ) κιέχουμε 

δώσει προηγουμένως το παράδειγμα των 

αρχαίων (λαών). 

9. Κι αν τους ρωτήσεις: "Ποιος έπλασε 
τους ουρανούς και τη γη; - θα σου 

απαντήσουν με οεοαιότητα, ότι τους έχει 

δημιουργήσει ο Ανίκητος, ο 

Παντογνώστης", 

10. Είναι Εκείνος που έχει κάνει -για 
σας - τη γη στρωμένη (σαν χαλί), και 

χάραξε σ' αυτήν -για σας- δρόμους, για 

να μπορείτε να καθοδηγηθείτε. 

11. Κι είναι Εκείνος που στέλνει κάτω 
(στη γη) το νερό (της οροχής) από τον 

ουρανό - όσο χρειάζεται - και 

ξαναζωντανεύουμε μ' αυτό μια χώρα που 

ήταν νεκρή. Έτσι κι εσείς θ' αναστηθείτε 

(από τους τάφους). 

12. Και είναι Εκείνος που δημιούργησε 
κατά ζεύγη (είδη) τα πάντα, κι έκανε -
για σας - τα καράοια και τα ζωντανά 

που πάνω τους μεταφέρεστε, 

13. ώστε να μπορείτε να κάθεστε (με 
ασφάλεια και σταθερά) πάνω στις πλάτες 

τους, κι έπε ι τα αφού καθήσετε 

(αναπαυτικά), να μνημονεύετε την εύνοια 

του Κυρίου σας, και να λέτε: "Είναι 

Ανώτατος ο ΑΛΛΑΧ που υπέταξε (όλα) 

αυτά στη διάθεσή μας, και που ποτέ δεν 

θα μπορούσαμε (μόνοι μας) να το 

κατορθώσουμε (να τα υποτάξουμε). 

14. "και στον Κύριό μας- οπωσδήποτε 

~ Qξ'(_)j\iiJ:i.:..s;;\t 
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- πρέπει να επιστρέψουμε!" 

15. Κι όμως έχουν αποδώσει σ' Αυτόν 
(στη θεότητά Του), ένα μέρος (ένα παιδί) 

από τους δούλους Του. Πραγματικά ο 

άνθρωπος είναι πολύ άπιστος, 

ομολογουμένως αχάριστος! 

16. Μήπως πήρε θυγατέρες από αυτά 
που έχει ο Ίδιος δημιουργήσει, και 

παραχώρησε σ' εσάς τους γιους ως 

προνομιούχους; 

17. Κι όταν πληροφορείται κανένας 
τους για (τη γέννηση κόρης) - αυτό που 

αποδίδουν στον Φιλάνθρωπο ( ΑΛΛΑΧ) 
-, τότε το πρόσωπό του σκεπάζεται από 
μαυρίλα, κι από μέσα του αισθάνεται 

θλίψη! 

18. Πώς (είναι δυνατό να συνδέεται 
με τον ΑΛΛΑΧ) ένας που ανατρέφεται 

ανάμεσα στα κοσμήματα, και που είναι 

ανίκανος να συζητήσει σαφώς σε μια 

λογομαχία; 

19. Κι έκαναν θηλυκά πλάσματα, τους 
άγγελους αυτούς που είναι δούλοι του 

Ραχμάν (ΑΛΛΑΧ) Φιλανθρώπου. Μήπως 

ήταν μάρτυρες (την ώρα) που 

δημιουργήθηκαν; Η ομολογία τους θα 

γραφεί και θα ερωτηθούν (για να δώσουν 

λογαριασμό). 

20. Και είπαν: "Αν ο ΑΛΛΑΧ (ο 

Φιλάνθρωπος) το θελήσει δεν θα 

λατρεύαμε αυτές τις (θεότητες)!" που δεν 

έχουν γι' αυτό καμιά γνώση! (τεκμήριο). 

Κι όμως δεν κάνουν τίποτε, παρά να 
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ψεύδονται ολασφημώντας (και να επινοούν 

ψέματα). 

21. Μήπως τους έχουμε δώσει - πριν 

απ' αυτό - ένα (άλλο) Βιολίο, που σ' 

αυτό έχουν πιαστεί γερά (και στηρίζουν 

αυτά που λένε); 

22. (Οχι 6έ6αια)! λένε (όμως): "Βρήκαμε 
τους πατέρες μας ν' ακολουθούν κάποια 

θρησκεία, κι εμείς πάνω στ' αχνάρια τους 

καθοδηγούμαστε". 

23. Ακριοώς με τον ίδιο τρόπο: όποτε 
στείλαμε έναν προειδοποιητή - πριν από 

σένα - σ' οποιοδήποτε χωριό, είπαν οι 

πάμπλουτοι ανάμεσα στο λαό τους: 

"Βρήκαμε τους πατέρες μας ν' ακολουθούν 

κάποια θρησκεία, κι εμείς οέοαια 

ακολουθούμε τα οήματά τους". 

24. Έλεγε (ο απόστολος): "Κι αν σας 
φέρω καλύτερη οδηγία απ' αυτή που 

6ρήκατε ν' ακολουθούν οι πατέρες σας;" 

Λένε: "Εμείς απορρίπτουμε - οπωσδήποτε 
αυτό για τον οποίο έχετε σταλεί". 

25.'Ετσι τους εκδικηθήκαμε. Κοίταξε 

λοιπόν ποιο ήταν το τέλος εκείνων που 

διάψευσαν (την Αλήθεια)! 

26. Και πρόσεξε, αυτό που είπε ο 

Αοραάμ στον πατέρα του και στο λαό 

του: "Είμαι αθώος από ό,τι λατρεύετε. 

27. "(Λατρεύω) μόνο Εκείνον που με 
πρωτοέφτιαξε και που οέ6αια θα με 

καθοδηγήσει". 

'*~'Μ.;('::;:=~~;~ 
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28. Κι έτσι έκανε (αυτή τη φράση) να 
παραμείνει ένας λόγος στους aπογόνους 

του, ίσως και επιστρέψουν (μια μέρα στην 

θρησκεία του ΑΛΛΑΧ). 

29. Μάλιστα έδωσα τις aπολαύσεις 

(αυτής της ζωής) σ' αυτούς και στους 

πατέρες τους, μέχρις ότου τους ήρθε η 

Αλήθεια (το Κοράνιο) και ένας Απόστολος 

που να την εξηγεί φανερά. 

30. Σαν έφτασε όμως η Αλήθεια σ 
αυτούς, είπαν: "Αυτό είναι μαγεία κι εμείς 

την απορρίπτουμε". 

31. Κι είπαν: "Μόνο εάν το Κοράνιο 
είχε σταλεί κάτω (στη γη) σε κάποιον 

σπουδαίο (ισχυρό) άνδρα από τα δύο 

χωριά: (τη Μέκκα και Τάηφ)! 

32. Μήπως θα ήθελαν να μοιραστούν 
την Εύνοια του Κυρίου σου, (την 

Αποστολή); Εμείς είμαστε που μοιράζουμε 

- ανάμεσά τους - τα απαραίτητα για τη 

συντήρησή τους στη ζωή του κόσμου 

τούτου, και ανυψώνουμε σε 6αθμούς 

μερικούς απ' αυτούς, πάνω από άλλους, 

ώστε μερικοί να μπορούν να καρπούνται 

(τον κόπο) της εργασίας των άλλων. Η 

Γενναιοδωρία όμως του Κυρίου σου είναι 

καλύτερη από όσα (πλούτη) κι αν 

συσσωρεύσουν. 

33. Κι αν δεν υπήρχε (ο φόοος) ώστε 
οι άνθρωποι να γίνονταν ένα και μόνο 

έθνος (παραδομένο στην απιστία) θα 

προμηθεύαμε σ' όποιον αρνείται τον 

Φιλάνθρωπο (τον ΑΛΛΑΧ), aσημένιες 

οροφές στα σπίτια τους κι (ασημένια) 
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σκαλοπάτια για να ανεοούν πάνω σ' αυτά 

34. κι (ασημένιες) πόρτες στα σπίτια 
τους, κι (ασημένια) θρονιά που πάνω τους 

θα μπορούσαν να πλαγιάζουν, 

35. και χρυσά κο σ μ ή μα τα και 

νομίσματα. Κι όμως όλα αυτά δεν είναι, 

παρά μια (πρόσκαιρη) άνεση της ζωής 

του κόσμου τούτου. Η Μέλλουσα Ζωή -
(στον άλλο κόσμο)- στον Κύριό σου -
είναι για τους ενάρετους. 

36. Κι όποιος παραολέπει να 

μνημονεύει τον Ραχμάν (τον φιλάνθρωπο 

ΑΛΛΑΧ) ορίζουμε γι' αυτόν ένα Σατανά 

να είναι στενός σύντροφός του. 

37. Πράγματι, αυτοί (οι δαίμονες) τους 
εμποδίζουν (αποσύρουν) από τον (σωστό

ίσιο ) δρόμο του ΑΛΛΑΧ, έτσι νομίζουν 
ότι οδηγούνται σωστά! 

38. τέλος,όταν (ένας τέτοιος) έλθει σ' 
Εμάς, λέγει: "Μακάρι η απόσταση των 

δύο Ανατολών να έμπαινε ανάμεσα σ' 

εμένα και σ' εσένα Σατανά!" Πόσο κακιά 

είναι - πράγματι - η συντροφιά (του)! 

39. Και την Ημέρα αυτήν δεν πρόκειται 
να ωφεληθείτε εφόσον - έχετε αδικήσει -
ότι θα είστε μέτοχοι στα οασανιστήρια. 

40. Μήπως μπορείς να Κ(Ί.νεις τον 

κουφό ν' ακούσει, ή να καθοδηγήσεις τους 

τυφλούς ή όποιον (περιφέρεται) σε φανερή 

πλάνη; 

41. Είναι 6έ6αιο ότι (ύστερα από το 
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θάνατό σου), όταν σε παραλάοου με θα 
τους εκδικηθούμε. 

42. είτε σε (κρατήσουμε) για να δεις 
(την εφαρμογή της τιμωρίας) που τους 

είχαμε υποσχεθεί. Γιατί είμαστε - 6έ6αια 

επικρατέστεροι απ' αυτούς 

(παντοδύναμοι πάνω σ' αυτούς) 

43. Γι' αυτό κρατήσου (γερά) σ' εκείνον 
που έχει σταλεί σε σένα με έμπνευση. 

Βέοαια ορίσκεσαι στον Ίσιο Δρόμο. 

44. Πραγματικά τούτο (το Κοράνιο) 
είναι το Μήνυμα (τιμής) για σένα και 

για το λαό σου, και θα ερωτηθείτε (όλοι 

σας για να δώσετε λογαριασμό). 

45. Κι ερώτησε τους aποστόλους μας 
- που πριν από σένα στείλαμε: Μήπως 

ορίσαμε - για λατρεία - άλλες θεότητες, 

αντί του Φιλάνθρωπου (ΑΛΛΑΧ); 

46. Και στείλαμε τον Μωυσή με τα 
Σημεία Μας στον Φαραώ και τον λαό 

του, και είπε: "Είμαι ένας aπεσταλμένος 

του Κυρίου του Σύμπαντος Κόσμου". 

47. Όταν όμως τους παρουσίασε τα 
σημεία Μας, κοίταξέ τους πώς τα 

γελοιοποίησαν. 

48. Κι εδείξαμε σ' αυτούς θαύμα πάνω 
σε θαύμα το ένα μεγαλύτερο από το άλλο 

Και τους τιμωρήσαμε ώστε ίσως κι 

επιστρέψουν (σ' Εμάς). 

49. Και είπαν: "Ω! Εσύ ο Μάγος! 

Επικαλέσου τον Κύριό σου, για μας, 
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σύμφωνα με την Υπόσχεσή Του σ' εσένα, 

γιατί εμείς θα δεχτούμε την καθοδήγηση". 

50. Μόλις όμως αναστείλαμε - απ' 

αυτούς - τα 6άσανα, να τους (πάλι) που 

παραοιάζουν το λόγο τους. 

51. Κι εφώναξε ο Φαραώ το λαό του 
και είπε: "Ω! Λαέ μου! Μήπως δεν μου 

ανήκει η κυριαρχία της Αιγύπτου; Μήπως 

δεν μου ανήκουν αυτά τα ποτάμια που 

τρέχουν κάτω από το (παλάτι) μου; (τι 

συμοαίνει λοιπόν!) Μήπως δεν 6λέπετε; 

52. "Μήπως δεν είμαι καλύτερος απ' 
αυτόν (τον Μωυσή), που είναι ένα 

καταφρονημένο (άθλιο πλάσμα) και δεν 

μπορεί να εκφρασθεί καθαρά; 

53. "Τότε γιατί δεν πετάχτηκαν πάνω 
του, (δεν στολίστηκε) με χρυσά 6ραχιόλια; 

ή (γιατί) δεν ήλθαν μαζί του οι άγγελοι 

συνοδεύοντάς τον με πομπή;" 

54. Έτσι ξεγέλασε το λαό του, και 
αυτοί τον υπάκουσαν. Σίγουρα ήταν λαός 

παράνομος. 

55. Κι όταν - τέλος - μας εξόργισαν, 

τους εκδικηθήκαμε και τους πνίξαμε όλους 

μαζί. 

56. Και τους κάναμε ένα προηγούμενο 
(ιστορικό παρελθόν) και ένα (διδαχτικά) 

παράδειγμα για τις ερχόμενες (γενιές). 

57. Κι όταν αναφέρεται - σαν 

παράδειγμα - ο υιός της Μαριάμ, (ο 

Ιησούς), να τώρα που ο λαός σου (Ω 

~~->~~~~~~.J~clί:~ - ~ φs~~, 

( 

(.)~ιr~l:,;u:~.~_;;. "~~ 

φ~ 
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Μουχάμμεντ!) διαμαρτύρεται γι' αυτό, 

( φωνάζει δυνατά κορο"ίδεύοντας)! 

58. Και λένε: "Είναι οι θεότητές μας 
καλύτερες, ή εκείνος;" Και δεν σου είπαν 

αυτό παρά μόνο για συζήτηση. Μάλιστα, 

είναι ένας φιλόνικος λαός. 

59. Δεν είναι τίποτε (περισσότερο) από 
ένας δούλος (του ΑΛΛΑΧ), που τον 

περιοάλαμε με τη Χάρη μας, και τον 

κάναμε ένα παράδειγμα για τα Παιδιά 

του Ισραήλ. 

60. Κι αν το θέλαμε θα κάναμε στη 
θέση σας αγγέλους, να κυριαρχούν τη γη. 

61. Κι αυτός (ο Ιησούς) θα είναι ένα 
οέοαιο Σημάδι ότι (πλησιάζει) η Ώρα. Γι' 

αυτό μην αμφιοάλλετε γι' αυτήν, αλλά να 

με ακολουθείτε. Αυτός είναι ο Ίσιος (ο 

σωστός) Δρόμος. 

62. Και μην αφήνετε τον Σατανά να 
σας εμποδίζει, γιατί είναι ένας φανερός 

εχθρός για σας. 

63. Κι όταν ήλθε ο Ιησούς, με τα 

Καθαρά Σημεία , είπε: "Έρχομαι σ' εσάς 
με τη Σοφία, για να σας φανερώσω (να 

σας εξηγήσω) μερικά απ' αυτά που είχατε 

διαφορές χ.αι φιλονικούσατε. Γι' αυτό 

φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ χ.αι υπακούστε 

με". 

64. Πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ εινω ο 

Κύριός μου χ.αι ο Κύριός σας. Γι' αυτό 

να Τον λατρεύετε. Αυτός είναι ο Ίσιος (ο 

σωστός) Δρόμος". 

~~;;,ι:: ).jj;: ( ~41''; i;1G.:; 
( 

Θ~_;. ~;..r;;J.~~~l 
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65. Αλλά τα διάφορα κόμματα -
ανάμεσά τους - διαφώνησαν (για τη φύση 
του Ιησού). Αλλοίμονο - σ' αυτούς που 

αδίκησαν - από τα οασανιστήρια της 

λυπηρής Ημέρας (της Κρίσεως). 

66. Μήπως περιμένουν μόνο την Ώρα, 
που μπορεί να τους έλθει ξαφνικά, ενώ 

δεν θα τη καταλάοουν; 

67. Οι φίλοι αυτή την Ημέρα θα γίνουν 
εχθροί - ο ένας με τον άλλο -, εκτός οι 
ενάρετοι. 

68. Ω! Δούλοι Μου, (αφοσιωμένοι)! 

Κανένας φόοος δεν θα υπάρχει πάνω σας 

σ' αυτή την Ημέρα, κι ούτε θα λυπάστε, 

69. όσοι έχουν πιστέψει στα Σημεία 
Μας (στα εδάφια του Κορανίου) κι έχουν 

υποταχθεί στο Ισλάμ. 

70. Εισέλθετε στον Παράδεισο εσείς 4.)6~~.)jt_:.~.1il.-;iί~;Ι 
και οι σύζυγοί σας, χαρούμενοι στην 

(ομορφιά και στην αγαλλίαση). 

71. Θα περνούν απ' αυτούς συνέχεια 
πιάτα και ποτήρια (καμωμένα) από 

χρυσάφι και θα έχουν εκεί, ό,τι ποθούν 

οι ψυχές κι ό,τι ευχαριστεί στα μάτια. Κι 

εσείς θα κατοικήσετε σ' αυτόν (για πάντα). 

72. τέτοιος θα είναι ο Παράδεισος 

που σας δίδεται κληρονομιά για όσα 

(καλά) κάνατε (στη ζωή). 

73. Εκεί μέσα θα έχετε άφθονα φρούτα 
που απ' αυτά θα τρώτε (θα ικανοποιείσθε). 
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74. Οι ένοχοι (οι άπιστοι) θα 6ρεθούν 
στα 6ασανιστήρια της Κόλασης όπου θα 

κατοικήσουν (για πάντα). 

75. Καθόλου δεν θα ελαττώνεται γι' 

αυτούς (η τιμωρία), κι εκεί μέσα θα είναι 

(συνέχεια) απελπισμένοι. 

76. Καθόλου δεν τους έχουμε αδικήσει, 
αλλά αυτοί οι ίδιοι αδίκησαν τον εαυτό 

τους. 

77. Και θα φωνάζουν: "Ω! Μάλικ! Ας 
ήταν να έ6αζε -ο Κύριός σου -ένα τέλος 

σ' εμάς!". 'Όχι! (Εκεί) θα μείνετε αιώνια!" 

78. Βέ6αια, σας έχουμε έλθει με την 
Αλήθεια, κι όμως οι περισσότεροι από 

σας έχουν μίσος στην Αλήθεια. 

79. Αλλά αυτοί σχεδίασαν κάτι 

(εναντίον του προφήτη); Κι όμως Εμείς 

έχουμε σχεδιάσει τα πάντα. 

80. Ή μήπως νομίζουν ότι δεν ακούμε 
τα μυστικά τους και τα ιδιαίτερα (κρυφά) 

λόγια τους. Βέοαια (τα γνωρίζουμε), και 

οι αγγελιοφόροι Μας - που 6ρίσκονται 

κοντά τους - τα καταγράφουν. 

81. Να πεις: "Αν ο Πανοικτίρμονας 

(ΑΛΛΑΧ) είχε ένα γιο, εγώ θα ήμουνα ο 

πρώτος που θα Τον λάτρευα". 

82. Δόξα στον Κύριο των ουρανών 
και της γης, Ανώτατο Κύριο του Θρόνου 

- (είναι Ανώτερος)- από όσα (του) 

αποδίδουν! (ότι έχει δήθεν γιο). 
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83. Γι' αυτό άφησέ τους να φλυαρούν 
και να παίζουν (μάταια), μέχρις ότου 

συναντήσουν την Ημέρα τους που τους 

έχουν υποσχεθεί. 

84. Κι Εκείνος που είναι στον ουρανό, 
είναι Θεός, και στη γη είναι Θεός, και 

Εκείνος είναι ο Πάνσοφος, ο 

Παντογνώστης (ΑΛΛΑΧ). 

85. Κι Ευλογημένος (Δοξασμένος) 

Εκείνος που σ' Αυτόν ανήκει η κυριαρχία 

των ουρανών και της γης και ό,τι στο 

ενδιάμεσό τους υπάρχει. Μόνος Του έχει 

τη γνώση της Ώρας. Και σ' Αυτόν όλοι 

σας θα επιστρέψετε. 

86. Αυτούς δε (οι άπιστοι) που 

επικαλούνται (με λατρεία) - αντί Του 

ΑΛΛΑΧ - δεν εξουσιάζουν τη 

μεσολάΟηση, εκτός από εκείνους, που είναι 

μάρτυρες της Αλήθειας (με συνείδηση) 

που αυτοί (τον) γνωρίζουν (κι έχουν τούτο 

το δικαίωμα). 

87. Κι αν τους ρωτήσεις ποιος είναι 
που τους έπλασε, θα πουν οέοαια: ο 

ΑΛΛΑΧ. Πώς όμως έχουν παραπλανηθεί 

μακριά (από την Αλήθεια); 

88. (ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει) τη φωνή 

(του Προφήτη) που λέγει: "Ω! Κύριέ μου! 

Αυτός εδώ είναι ένας λαός, που δεν 

πιστεύει! 

89. Αλλά ν' απομακρυνθείς απ' αυτούς 
και να πεις: ''Ειρήνη"! και αργότερα θα 

μάθουν (τις συνέπειες της απιστίας). 

~/-:~' > / > "/ .~-, ~~~ -~.;;/ 
~~~J~~.;.;...>y~~~~·J 

φ ::;;:ι ~~~.:ri~~.;-1t 
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(44) Σοtί~α ελ-Ντοuχάν 
(Ο Καπνός) 

Στο όvομα του ΑΛΑΑΧ 

762 Ι τ ο ~;.-ι 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Χ. Μ.:(Χα, Μιμμ)*. 

2. Μα το Βι6λίο (το Κοράνιο), που 
φανερώνει τις αλήθειες, 

3. Εμείς είμαστε που το έχουμε στείλει 
κάτω (στη γη) κατά τη διάρκεια μιας 

ευλογημένης νύχτας. Γιατί (πάντα) θέλουμε 

να προειδοποιούμε (νουθετώντας τον 

κόσμο). 

4. Σ' αυτή (τη νύχτα) έχει διευκρινισθεί 
κάθε υπόθεση σοφίας. 

5. Κατά διαταγή Μας. Γιατί (πάντοτε) 
Εμείς είμαστε που στέλνουμε 

(aποκαλύψεις), 

6. σαν μια εύνοια από τον Κύριό σου. 
Γιατί Εκείνος είναι που ακούει και 

γνωρίζει (τα πάντα), 

7. Κύριος των ουρανών και της γης 
και ό,τι ορίσκεται ανάμεσά τους,αν-6έ6αια 

- έχετε ακλόνητη πίστη. 

8. Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο 

Εκείνος, που δίδει τη ζωή και το θάνατο, 

που είναι Κύριός σας και Κύριος των 

πατέρων σας (που έζησαν) παλαιότερα. 

9. Κι όμως αυτοί ακόμα αμφιοάλλουν, 

* 6λ. Σημ. 1 
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παίζοντας (διασκεδάζοντας με την 

αποκάλυψη). 

10. Εσύ όμως περίμενε από την Ημέρα, 
που ο ουρανός θα έλθει (θα καλυφτεί) με 

ένα είδος καπνού που θα φαί νεται από 

παντού, 

11. τυλίγοντας τους ανθρώπους. Αυτό 
θα είναι μιιi επώδυνη Τιμωρία. 

12. (τότε θα πουν): "Κύριέ μας! 
Ξεσκέπασε ( διώξε) από μας αυτή την 
Τιμωρία, γιατί (τώρα) πραγματικά 
πιστεύουμε"! 

13. Πώς μπορεί το Μήνυμα (να 

επιδράσει αποτελεσματικά) σ' αυτούς εφ' 
όσον τους έχει - ήδη - έλθει ένας 
Απόστολος φανερώνοντας (τις αλήθειες), 

14. κι όμως απομακρύνονται απ' αυτόν, 
και λένε: "Δάσκαλος είναι (που 

κηδεμονεύεται από άλλους), και τρελό"! 

15. Εμείς - 6έ6αια -θα ξεσκεπάσουμε 

(θα διώξουμε) για λίγο την Τιμωρία, αλλά 

τότε - σίγουρα - θα επανέλθετε ( στόν 
ίδιο τρόπο της ζωής σας). 

16. Μια μέρα - όμως - θα σας 

επιτεθούμε σφοδρώς με μεγάλη τιμωρία. 

Έτσι πέρνουμε εκδίκηση. 

17. Κι όπως έχουμε δοκιμάσει (στην 
τιμωρία) - πριν απ' αυτούς - και το λαό 

του Φαραώ. Σ' αυτούς ήλθε ένας 

απόστολος άξιος κάθε σε6ασμού, 

(λέγοντας): 
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18. "Καταθέσετε (εμπιστοσύνη) σ' 

εμένα, ω - δούλοι τού ΑΛΛΑΧ - Είμαι 

για σας ένας απόστολος άξιος κάθε 

εμπιστοσύνης. 

19. "Και μην δείξετε υπερηφάνεια πάνω 
από τον ΑΛΛΑΧ. Έχω έλθει σ' εσάς με 

φανερή απόδειξη. 

20. 'Όσο για μένα, κατόρθωσα να έχω 
την ασφάλεια του Κυρίου μου - και Κυρίου 
σας - αν πρόκειται να με ολάψετε με 

λιθοοόλημα. 

21. "Κι αν δεν με πιστεύετε, σταθείτε 
-τουλάχιστον - μακριά από μένα". 

22. Εκάλεσε τον Κύριό του: "Αυτοί 

εδώ- πράγματι- είναι λαός παραδομένος 

στο έγκλημα". 

23. (Κι η απάντηση ήλθε): "(Άρχισε) 
την πορεία με τους δούλους Μου τη νύχτα, 

γιατί είναι οέοαιο ότι θα σας 

ακολουθήσουν (θα σας καταδιώξουν). 

24. "Κι άφησε τη θάλασσα σαν ένα 

(χωρισμένο) αυλάκι, γιατί αυτοί είναι (ένα 

πλήθος από) στρατιώτες που 

(προορίστηκε) να πνιγούν". 

25. Πόσους κήπους και (πόσες) πηγές 
άφησαν (πίσω τους), 

26. και χωράφια με σιτάρι κι ευγενικές 
κατοικίες, 

27. και πλούτο (και άνεση ζωής), όπου 
περνούσαν σ' αυτά απολαμοάνοντας (τις 
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ηδονές Του κόσμου)! 

28. Τέτοιο (ήταν το τέλος Τους). Και 
κάναμε άλλο λαό να κληρονομήσει (αυτά 
τα πράγματα)! 

29. κι ούτε ο ουρανός, μήτε η γη έχυσαν 
ένα δάκρυ πάνω τους. Κι ούτε τους δόθηκε 

ανα6ολή. 

30. Και σώσαμε - τότε - τα παιδιά του 
Ισραήλ από την εξευτελιστική Τιμωρία, 

31. από τον Φαραώ γιατί ήταν 

υπερήφανος και παρα6άτης. 

32. Και τους διαλέξαμε τότε - εν 

επιγνώσει- πάνω από όλα τα έθνη (κατά 

την εποχή τους), 

33. και τους δώσαμε από τα Σημεία 
εκείνα που τους έκαναν (επανειλημμένα) 

να δοκιμαστούν φανερά. 

34. Αυτοί όμως εδώ (οί Κουράϊσς Φυλή 
του Μουχάμμεντ) - μα την αλήθεια -
λένε: 

35. "Δεν υπάρχει τίποτε μετά από τον 
πρώτο θάνατό μας, και δεν πρόκειται 

εμείς να αναστηθούμε πάλι. 

36. "Φέρτε πίσω τους προγόνους μας, 
αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια!" 

37. Μήπως αυτοί είναι καλύτεροι από 
το λαό των Τούμπμπεα, (της Ευδαιμονίας), 

κι απ' εκείνους που έζησαν πριν απ' 

αυτούς; Τους εξολοθρέψαμε όμως, επειδή 

ήταν εγκληματίες. 

J.:}lt ~"D~r#~a 
φ&~!;~ι;_; 
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38. Και δεν δημιουργήσαμε τους 

ουρανούς, και τη γη κι όλα όσα είναι 

ανάμεσά τους απλώς και μόνο (από 

ψυχαγωγία) παίζοντας. 

39. Δεν τα δημιουργήσαμε παρά με 
την αλήθεια (γιά ένα δίκαιο τέλος). Κι 

όμως οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν το 

καταλαοαί νουν. 

40. Βέοαια, η Δικαστική Ημέρα είναι 
ο χρόνος που ορίστηκε για όλους σα 

σύνολο, 

41. είναι η Ημέρα που κανένας 

προστάτης δεν θα μπορεί να ωφελήσει σε 

τίποτε την πελατεία του, και καμιά 

οοήθεια δεν θα μπορέσουν να πάρουν, 

42. εκτός απ' αυτόν που ο ΑΛΛΑΧ 
έχει - ειδικά - ελεήσει. Γιατί Εκείνος είναι 

ο Παντοδύναμος, ο Πολυεύσπλαχνος. 

43. (Ο καρπός) του δένδρου "Ζακκούμ" 
- οέοαια -

44. θα είναι η τροφή των αμαρτωλών, 

45. σαν λιωμένος μπρούντζος που θα 
οράζει στα σπλάχνα τους, 

46. σαν το οράσιμο ζεματισμένου νερού. 

47. (Μια φωνή τότε θα φωνcχζει): 

"Πάρτε τον (απ' εδώ) και σύρτε τον στη 

μέση της Φλοyισμένης Φωτιάς! 

48. "Μετά χύστε πάνω από το κεφάλι 

Θ~Υψ:;J; 

Φ~~~~~~k' 
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του (κάντε τον να δοκιμάσει) την Τιμωρία 

του Καυτερού Νερού. 

49. "Δοκίμασέ (το)! Ήσουν - οέοαια -
δυνατός και τιμημένος! 

50. "Κι αυτό σας γίνεται, επειδή είχατε 
αμφιοολίες (για τη Μέλλουσα Ζωή!)" 

51. Όσο για τους Ενάρετους (θα 

ορεθούν) σε τοποθεσία ασφαλισμένη, 

52. Ανάμεσα σε Κήπους και Πηγές. 

53. Ντυμένοι με μεταξωτά ρούχα 

(σούντους και στάορακ) λεπτά και χονδρά 

και πλούσια κεντημένα, και θα 

αλληλοκοιτάζονται (ειρηνικά). 

54. Έτσι λοιπόν. Και θα τους 

παντρέψουμε με όμορφες γυναίκες με 

μεγάλα και λαμπερά μάτια. 

55. Εκεί θα μπορούν να ζητήσουν κάθε 
είδος από φρούτα και θα ζουν με ειρήνη 

και ασφάλεια. 

56. Εκεί μέσα, δεν θα δοκιμάσουν το 
θάνατο - εκτός από (τον φυσικό) τον 

πρώτο (τους) θάνατο, και θα τους 

προφυλάσσει (Εκείνος) από την Τιμωρία 

της Λαμπαδιασμένης Φωτιάς, 

57. σαν μια Εύνοια (της γενναιοδωρίας) 
του Κυρίου σου! Αυτό θα είναι η Σπουδαία 

Νίκη (το μεγαλύτερο κατόρθωμα)! 

58. Βέοαια, έχουμε κάνει αυτό (το 

;j_;:H~t ~_;:H~6)J~~ 

φ~~~~ ~;;Δ;-;Ι 
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Κοράνιο) εύκολο, και στη γλώσσα σου 

(την Αραοική) ώστε να μπορούν να 

σκέπτονται κι έτσι να προφυλαχτούν. 

59. Γι' αυτό περίμενε (καρτερώντας), 

γιατί κι αυτοί (επίσης) περιμένουν. 

( 45) Σούρα ελ-Ίζάθιyιε 
(Η rονιχλοοία - Το rονάτισμα) 

Στο άvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Χ. Μ. = (Χα, Μιμμ)*. 

2. Η αποκάλυψη του Βιολίου (του 

Κορανίου) έχει σταλή από τον 

Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο ΑΛΛΑΧ. 

3. Βέοαια, τόσο στους ουρανούς όσο 
και στη γη υπάρχουν Σημεία (της 

Παρουσίας Του) γι' αυτούς που πιστεύουν. 

4. Και στη δημιουργία σας όσο και 

στα ζωντανά που είναι σκορπισμένα (στη 

γη) υπάρχουν Σημεία (του) για το λαό 

που η Πίστη του είναι ακλόνητη. 

5. Και η εναλλαγή της Νύχτας και 

της Ημέρας, όσο και το ότι ο ΑΛΛΑΧ. 

στέλνει κάτω τη Συντήρηση (τη οροχή) 

από τον ουρανό, και ζωντανεύει μ' αυτήν 

το χώμα της γης - μετά το θάνατό της - , 
μοιράζοντας κατάλληλα και τους 

ανέμους, (σ' όλα αυτά) υπάρχουν Σημεία 

για το λαό εκείνο που λογικεύεται. 

6. Αυτά είναι τα Σημεία (οι ενδείξεις 

* fίλ. Σημ. Ι 

t ο ~\k-1 ο ).J'"" 

~~i~~ij)t;~Q~~~. ,;-"i;t 
~~_;~;~.h\Ιϊ~ζ;:'.;;~~ 

φ5 :t ~::: __ ;-:.ι .!.~;Ί: ,.,~:;'Ι 
~J'~ .. ι.:::_!~ 



(45) Σούρα ελ-'fζάθιγιε Μέρος 25ο \ 769 I Υ ο ~}:-Ι 

και το Κοράνιο) του ΑΛΛΑΧ που σου 

τα aπαγγέλλουμε με κάθε αλήθεια. Ώστε 

(σε ποιο λόγο) θα πιστέψουν, εφ' όσον 

(αρνούνται) τον ΑΛΛΑΧ και τα Σημεία 

Του; 

7. Αλλοίμονο σ' 

εμπορεύεται) το ψέμα, 

αμαρτίες! 

εκεινο (που 

και διαπράττει 

8. Ακούει τα Εδάφια (από το Βιολίο) 
του Κορανίου του ΑΛΛΑΧ ν' 

απαγγέλλονται πάνω του, κι έπειτα τον 

πιάνει το πείσμα και η αλαζονία, σαν να 

μην τα έχει ακούσει. Γι' αυτό ανάγγειλέ 

του μια Επώδυνη Τιμωρία! 

9. Κι αν μάθει κάτι από τα Σημεία 
Μας, τα παίρνει στα χωρατά. Αυτοί θα 

έχουν μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

10. Τους περιμένει η Κόλαση. Δεν θα 
ωφεληθούν σε τίποτε από ό,τι έχουν 

κερδίσει, κι ούτε κανένα προστάτη (από 

τις θεότητες που λατρεύαν) δεν θα 

μπορούν να έχουν για τον εαυτό τους -
εκτός από τον ΑΛΛΑΧ -. Και θα έχουν 
μια τρομερή Τιμωρία. 

11. Αυτό (το Βιολίο) είναι (η 

πραγματική) Καθοδήγηση. Όσον αφορά 

αυτούς που δεν πιστεύουν στις Εντολές 

του Κυρίου τους, έχουν τα μαρτύρια μιας 

τρομερής Τιμωρίας. 

12. Ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που 

υπέταξε σ' εσάς τη θάλασσα, για να 

τρέχουν σ' αυτήν τα καράοια, με τη 

διαταγή Του, ώστε να επιδιώκετε την 

t ο ~\k-1 ο JJ"" 
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Εύνοιά Του, και να (τον) ευχαριστείτε. 

13. Κι έχει (επίσης) υποτάξει σ' εσάς -
όλα όσα ορίσκονται στους ουρανούς και 

όσα στη γη, όλα μαζί - από τον Ίδιο -
(τακτοποιημένα). Σ' αυτό - οέοαια -
υπάρχουν Σημεία (δείγματα) για ένα λαό 

που μπορεί να σκέπτεται. 

14. Να πεις σ' αυτούς που πιστεύουν, 
ότι πρέπει να συγχωρούν εκείνους που 

δεν φοοούνται τις Ημέρες (που θα 

επικρατήσει η τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. 

Εκείνος είναι που θ' αποζημιώσει (για το 

καλό ή το κακό) κάθε λαό σύμφωνα με 

ό,τι κέρδισαν. 

15. Όποιος κάνει το καλό ( ωφελεί) 
τον ίδιο του τον εαυτό, κι όποιος κάνει 

το κακό αδικεί τον εαυτό του. Τελικά 

στον Κύριό σας (όλοι) θα επιστρέψετε. 

16. Βέοαια δώσαμε και στα Παιδιά 
του Ισραήλ τη Βίολο, τη δύναμη της 

Κρίσης και της Προφητείας. Και τους 

χαρίσαμε - για συντήρηση - καθαρά και 

αγνά πράγματα, και τους προτιμήσαμε 

πάνω από όλο τον κόσμο. (την εποχή 

τους). 

17. Και τους δώσαμε Καθαρά Σημεία 
στις υποθέσεις (της Θρησκείας), κι όμως 

μόλις τους ήλθε η γνώση (του Ισλάμ), 

άρχισαν να διαφωνούν (κι οι γνώμες να 

χωρίζονται) ανάμεσά τους από φθόνο. Ο 

Κύριος σου όμως θα δικάσει μεταξύ τους 

κατά την Ημέρα της Κρίσης, αναφορικά 

με ό,τι ήταν οι διαφορές τους. 

t ο 1;~1 i )_,... 
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18. Έπειτα σε κάναμε να είσαι στο 
(σωστό) Δρόμο της Θρησκείας. Γι' αυτό 

ν' ακολουθείς αυτόν (το Δρόμο), και να 

μην ακολουθείς τις επιθυμίες εκείνων που 

δεν γνωρίζουν. 

19. Πράγματι, δεν πρόκειται να οε 

προστατέψουν από την τιμωρία του 

ΑΛΛΑΧ αν τους ακολουθείς (σ' αυτόν 

τον κόσμο). Οι άδικοι 

αλληλοπροστατεύονται. Ενώ ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ο Προστάτης των Ενάρετων. 

20. Αυτά (το Κοράνιο) είναι ξεκάθαρα 
τεκμήρια και φως για τους ανθρώπους, 

και καθοδήγηση (του Φιλάνθρωπου) για 

το λαό εκείνο που ακλόνητα πιστεύει. 

21. Ή μήπως νομίζουν - όσοι 

επιδιώκουν τον κακό δρόμο - ότι θα τους 

κάνουμε ίσους μ' εκείνους που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, (ώστε την ίδια τύχη 

να έχουν) στη ζωή τους και στο θάνατό 

τους; Κρίνουν πολύ άσχημα. 

22. Κι έπλασε ο ΑΛΛΑΧ τους 

ουρανούς και τη γη δίκαια, ώστε κάθε 

ψυχή να αποζημιώνεται με ό,τι έχει 

κερδίσει και κανείς τους δεν πρόκειται 

να αδικηθεί. 

23. Πώς ολέπεις -λοιπόν- εκείνο που 

πήρε - για ΑΛΛΑΧ - το πάθος και τη 

ματαιοδοξία του; Ο ΑΛΛΑΧ τον έχει 

αφήσει στη πλάνη - που τη ξέρει καλά - , 
και σφράγισε την ακοή του και την 

καρδιά του (και την αντίληψη), κι έοαλε 

ένα κάλυμμα στην όρασή του. (που να μη 

ολέπει την αλήθεια). Ποιος - λοιπόν - θα 

~_;).,~~\;J:;Ι;~:.;.~,_i1i.;..;.:;~1 
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τον οδηγήσει εφόσον ο ΑΛΛΑΧ (του 

απέσυρε την καθοδήγηση); Μα δεν έχετε 

προειδοποιηθεί; 

24. Και (τότε )λένε: "Δεν έχουμε παρά 
μόνο, τη ζωή μας αυτή σ' αυτό τον κόσμο. 

Θα πεθάνουμε και (τώρα) ζούμε, και μόνο 

ο Χρόνος μπορεί να μας καταστρέψει". 

Κι όμως - γι' αυτή (την υπόθεση) - δεν 

έχουν (την απαιτούμενη) γνώση, και μόνο 

εικασίες κάνουν. 

25. Κι όταν απαγγέλλονται σ' αυτούς 
τα Ολοκάθαρα Εδάφια (του Βιολίου) Μας, 

το επιχείρημct τους δεν είναι παρά να 

λένε: "Φέρτε μας (πίσω) τους προγόνους 

μας, αν αυτά που λέτε είναι αλήθεια!". 

26. Να πεις: ''Ο ΑΛΛΑΧ είναι που 

σας δίνει ζωή, (σας δημιούργησε πρώτα), 

έπειτα σας στέλνει το θάνατο, κι έπειτα 

θα σας μαζέψει όλους μαζί για την Ημέρα 

της Κρίσης, που γι' αυτήν δεν υπάρχει 

αμφιοολία". Κι όμως οι πιο πολλοί από 

τους ανθριόπους δεν το γνωρίζουν. 

27. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριαρχία 
στους ουρανούς και στη γη κι (Αυτός 

ορίζει την) Ημέρα που η Ώρα (της Δίκης) 

θ' αρχίσει. Αυτή την Ημέρα οι ψεύτες 

όσοι ορίσκονται στην πλάνη (θα 

τιμωρηθούν). 

28. Και τότε θα ολέπεις κάθε έθνος 
(κάθε παρέα που είχε διαφωνήσει) να 

γονατίζει, και κάθε έθνος να επικαλείται 

στο Βιολίο του (το υπόμνημά του): 

"Σήμερα θα aποζημιωθείτε για όλα όσα 

κrJνατε"! 
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29. "Αυτό το Βι6λίο μας, μιλά για σας 
με αλήθεια (κι είναι δίκαιο), γιατί 

διατάξαμε τους άγγελους να καταγράφουν 

όλα όσα κάνατε". 

30. Γι' αυτούς όμως που πίστεψαν και 
έκαναν το καλό, ο Κύριός τους θα τους 

κάνει να μπουν μέσα (στην περιοχή) της 

ευσπλαχνίας Του (το Παράδεισο). Αυτή 

είναι η φανερή νίκη (το κατόρθωμα 

που όλοι θα ολέπουν). 

31. Κι όσο γι' αυτούς που αρνήθηκαν 
(τον ΑΛΛΑΧ, θ' ακούσουν): "Μήπως δεν 

έχουν δια6αστεί σ' εσάς τα Εδάφια (του 

Βιολίου) Μας; Κι όμως η υπερηφάνεια 

σας δεν σας άφησε να τα προσέξετε. Και 

ήσασταν ένας λαός εγκληματικός. 

(Δοσμένος στην αμαρτία)! 

32. Κι όταν (τους) λένε: Ότι η υπόσχεση 
του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή, κι ότι η Ώρα 

- που γι' αυτήν δεν υπήρχε αμφιοολία 

(έρχεται) - εσείς απαντούσατε: "Δεν 

γνωρίζουμε ποια είναι (αυτή) η Ώρα. Μας 

φαίνεται μόνο σαν μια ιδέα, (μια γνώμη 

που την έχουμε υποθέσει), κι εμείς δεν 

έχουμε οεοαιωθεί". 

33. Και θα εμφανιστούν σ' αυτούς (τα 
αποτελέσματα) της κακίας των πράξεών 

τους, και θα επαληθεύσει πάνω τους (θα 

κυριευθούν ολοκληρωτικά) από εκείνη (την 

Τιμωρία) που κορόιδευαν. 

34. Κι ακόμα θα τους πουν: "Αυτή 

την Ημέρα θα σας ξεχάσουμε (θα σας 

p;~:;_~-j~ι;,ι~;~~~~;~tJ.:;}~~ 
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αφήσουμε στην τιμωρία) όπως εσείς 

ξεχάσατε τη συνάντηση αυτής της Ημέρας 

σας! Και η διαμονή σας (το σπίτι σας) 

είναι η Φωτιά και δεν έχετε οοηθό. 

35. Κι αυτό, γιατί συνηθίζατε να 

παίρνετε τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ στ 

αστεία, και η ζωή του κόσμου σας 

εξαπάτησε". Γι' αυτό αυτή την Ημέρα δεν 

θα τους ογάλει κανείς απ' τη Φωτιά κι 

ούτε θα πάρουν χάρη. 

36. Στον ΑΛΛΑΧ - μόνο Του -
(ανήκει) η Δόξα, τον Κύριο των ουρανών, 

και τον Κύριο της γης, Δημιουργό Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

37. Σ' Αυτόν ανήκει το Μεγαλείο στους 
ουρανούς και στη γη, και είναι Εκείνος 

(ο Ανίκητος), ο Παντοδύναμος, ο 

Πάνσοφος. 

(46) Σούρα ελ-Εχκάφ 
(Οι Αμμόλοφοι) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Χ. Μ. = (Χα, Μιμμ)*. 

2. Η αποκάλυψη του Βιολίου έχει 

σταλεί από τον Παντοδύναμο, τον 

Πάνσοφο ΑΛΛΑΧ. 

3. Δεν δημιουργήσαμε τους ουρανούς 
και τη γη κι ό,τι είναι ανάμεσά τους 

παρά οασισμένα στην αλήθεια, για ένα 

ορισμένο χρόνο. Αυτοί όμως που 

* 6λ. Σημ. 1 
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αρνήθηκαν την Πίστη, απομακρύνονται 

απ' αυτό που έχουν προειδοποιηθεί. 

4. Ω Μουχάμμεvτ' Να πεις: "Τι νομίζετε 
γι' αυτά (τα είδωλα) που επικαλείστε αντί 

τον ΑΛΛΑΧ; Δείξτε μου, τι έχουν 

δημιουργήσει πάνω στη γη, ή μήπως έχουν 

μετοχές στους ουρανούς; Φέρτε μου ένα 

Βι6λίο (που να έχει αποκαλυφθεί) πριν 

απ' αυτό, ή κανένα ίχνος από τη γνώση 

(που πιθανόν να έχετε), αν - 6έοαια -
λέτε την αλήθεια. 

5. Και ποιος είναι πιο παραπλανημένος 
από εκείνον που επικαλείται - αντί τον 

ΑΛΛΑΧ, - άλλη θεότητα, και που δεν 

πρόκειται να απαντήσει σ' αυτόν μέχρι 

την Ημέρα της Ανάστασης, και που (στ' 

αλήθεια) είναι αμελείς σε τέτqιου είδους 

επικλήσεις τους; 

6. Κι όταν οι άνθρωποι μαζευθούν όλοι 
μαζί (ένας σωρός την ημέρα της Κρίσης), 

θα είναι (η στάση των ειδώλων τους) 

εχθρική γι' αυτούς και θ' αρνηθούν τη 

λατρεία τους (ολωσδιόλου)! 

7. Και όταν διαοάζονται σ' αυτούς τα 
φανερά Εδάφια (του Κορανίου) Μας οι 

άπιστοι λένε για την Αλήθεια όταν τους 

έχει έλθει: "Αυτή είναι φανερή μαγεία!". 

8. Ή μήπως λένε: "Ο Μουχάμμεντ το 
έχει επινοήσει"; Να πεις: "Αν το είχα (μόνος 

μου) ε πι νοήσει, τότε δεν μπορεί τε να 

κάνετε για μένα τίποτε, προστασία από 

τη τιμωρία του ΑΛΛΑΧ. Εκείνος γνωρίζει 

καλά (τα ψέματα) που μιλάτε έναντι στο 

Κοράνιο. Μου αρκεί (ο ΑΛΛΑΧ) για 
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μάρτυρας μεταξύ μου και μεταξύ σας! Και 

είναι ο Πολυεπιεικής,ο Ελεήμων. 

9. Να πεις: "Δεν είμαι κομιστής νέων 
δογμάτων ανάμεσα στους aποστόλους, κι 

ούτε γνωρίζω τι θα γίνει μ' εμένα είτε μ' 

εσάς. Ακολουθώ μόνο ό,τι έχω εμπνευσθεί, 

και δεν είμαι παρά για να προειδοποιώ 

δημόσια και καθαρά". 

10. Να πεις: 'Τι ολέπετε; (τι λέτε); Αν 
(αυτό το Κοράνιο) είναι από τον ΑΛΛΑΧ, 

και εσείς το απορρίπτετε, (τη στιγμή που) 

ένας μάρτυρας από τα Παιδιά του Ισραήλ 

πιστοποιεί την ομοιότητά του (με τις 

προηγούμενες γραφές), και έχει ήδη 

πιστέψει, ενώ εσείς (το περιφρονεί τε) από 

υπερηφάνεια, (γιατί - τότε - είστε άδικοι); 

Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί ένα 

άδικο λαό". 

11. Κι εκείνοι που (το) αρνήθηκαν, 

λένε σ' εκείνους που (το) πίστεψαν: "Αν 

(αυτό το Μήνυμα) ήταν κάτι το καλό, 

δεν θα μας ξεπερνούσαν (τέτοιος όχλος) 

προς τη μεριά του! "Κι επειδή οι ίδιοι δεν 

καθοδηγούνται απ' αυτό, θα πουν: "Αυτό 

είναι ένα παλιό (πολύ παλιό) ψέμα"! 

12. Και πριν απ' αυτό υπήρχε η ΒίΟλος 
του Μωυσή, σαν μια οδηγία κι ένα 

τεκμήριο Ευσπλαχνίας. Αυτό το Βιολίο 

(το Κοράνιο) επικυρώνει στην αραοική 

γλώσσα τις προηγούμενες Γραφές για να 

προειδοποιήσει εκείνους που αδικούν, και 

να δώσει χαρά σ' όσους κάνουν το καλό. 

13. Βέοαια εκείνοι που λένε: "Κύριός 
μας είναι ο ΑΛΛΑΧ", και παραμένουν 

• _,.,.. .,.,... .- ... ,.,..c.,..--,... _ι._,..,..,... 
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σταθεροί (στο Δρόμο Του), δεν υπάρχει -
πάνω τους - ο φό6ος, κι ούτε θα λυπηθούν 
ποτέ. 

14. Αυτοί θα γίνουν οι Σύντροφοι του 
Κήπου, παραμένοντας εκεί (για πάντα). 

Μια ανταμοι6ή, για ό,τι (καλό) έκαναν. 

15. Δώσαμε εντολή στον άνθρωπο (να 
δείχνει) καλοσύνη στους γονείς του. Με 

πόνο τον σηκώνει η μητέρα του και με 

πόνο τον γεννά. Η εγκυμοσύνη κι 

απογαλάκτωση (του μωρού) είναι (για μια 

περίοδο) από τριάντα μήνες. Τέλος όταν 

φτάσει την ηλικία της (μεγάλης του) 

δύναμης, και φτάσει τα σαράντα χρόνια, 

λέγει: "Κύριέ μου! Δώσε μου τη δύναμη 

να μπορώ να ευχαριστώ (να είμαι 

ευγνώμονας) για τη Χάρη Σου, που μ' 

αυτή έχεις ευνοήσει εμένα και τους γονείς 

μου, και να κάνω το καλό έτσι που να το 

εγκρίνεις. Και κάνε με να με τιμούν οι 

απόγονοί μου. Έχω- στ' αλήθεια- στραφεί 

(με μετάνοια) σε Σένα κι είμαι ένας 

Μουσουλμάνος (αφοσιωμένος πιστός)". 

16. Αυτοί είναι εκείνοι από τους 

οποίους θα δεχθούμε τα καλύτερα από 

τα έργα τους και θα παρα6λέψουμε τις 

κακές τους πράξεις. (Θα ορεθούν) ανάμεσα 

στους Συντρόφους του Κήπου. Μια 

υπόσχεση αλήθειας, που τους την έχουν 

υποσχεθεί (σ' αυτή τη ζωή). 

17. Κι αυτός που είπε στους γονείς 
του: "Φευ! πια από σας! Πώς μου έχετε 

απλώσει την υπόσχεση, ότι θα 6γω (θ' 

α να στηθώ), αφού τόσες γενιές πέρασαν 

πριν από εμένα (χωρίς ν' αναστηθούν);" 
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Ενώ αυτοί οι δύο (οι γονείς του) 

αναζητούν τη 6οήθεια του ΑΛΛΑΧ, 

(λέγοντας στο παιδί): "Αλλοίμονό σου! 

Πρέπει να πιστεύεις! Γιατί η υπόσχεση 

του ΑΛΛΑΧ είναι αληθινή". Εκείνος όμως 

λέγει: "Αυτό δεν είναι παρά παραμύθια 

των αρχαίων!". 

18. Πράγματι! Αυτοί (οι άπιστοι) είναι 
που πάνω τους έχει επαληθεύσει η 

Καταδίκη της προηγούμενης γενιάς των 

πνευμάτων και των ανθρώπων, Αυτοί 

πραγματικά είναι οι χαμένοι. 

19. Και για όλους (ορίζονται) 6αθμοί 
σύμφωνα με ό,τι έκαναν ώστε να τους 

αποζημιώσει (ο ΑΛΛΑΧ) για τις πράξεις 

τους, και να μην αδικηθεί κανένας απ' 

αυτούς. 

20. Και την Ημέρα που οι άπιστοι θα 
εκτεθούν μπροστά στη Φωτιά, (θα τους 

λέγετε): 'Έλεηθήκατε (και κρατήσατε από 

απληστία) τα όμορφα πράγματα, κατά 

τη διάρκεια της ζωής σας στον κόσμο, 

και τα απολαύσατε (μόνοι σας). Γι' αυτό 

σήμερα θ' aνταμειφθείτε με την Τιμωρία 

του εξευτελισμού, γιατί καυχιόσασταν 

αλαζονικά στη γη - χωρίς να έχετε δίκιο 

- και γιατί (πάντοτε) παρανομούσατε!". 

21. Κι ανάφερε (τον Χουντ) έναν από 
γενιά του Αντ, που όταν προειδοποίησε 

το λαό του (που κατοικούσαν τα Εχκάφ) 

για την ανεμοθύελλα στους αμμόλοφους 

(ελ - Εχκάφ), ενώ οι άλλοι - πριν απ' 

αυτόν και μετά απ' αυτόν - είχαν σταλεί 

εκεί για να προειδοποιήσουν ότι: "Να μη 

λατρεύετε παρά μόνο τον ΑΛΛΑΧ. Πολύ 

."""', ... '"'"" "'"( ,.~~" ""'"" .. -:,..,. 
'~~J~~~~.J.iJΙς.J.;-...!!J 

~::,a-qι~' -1 ιiJ~ ~~ 
Φ~-t_;Υ(~ 
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φοοάμαι για σας την Τιμωρία της 

Σπουδαίας Ημέρας". 

22. Είπαν: "Μήπως μας ήλθες για να 
μας καταργήσεις τις θεότητές μας; Στρέψε 

-λοιπόν- πάνω μας εκείνες (τις συμφορές) 

με τις οποίες μας aπειλείς, αν - πράγματι 
- λες την αλήθεια!" 

23. Είπε: 'Ή Γνώση ορίσκεται (μόνο) 
με τον ΑΛΛΑΧ. Εγώ σας ειδοποιώ (για 

το σκοπό) που έχω σταλεί. Κι όμως σας 

ολέπω ότι είστε ένας αμαθής λαός". 

24. Κι όταν- τότε- είδαν (την Τιμωρία 

στη μορφή) ενός σύννεφου να διαπερνά 

(τον ουρανό) και να έρχεται να συναντήσει 

τις κοιλάδες τους, είπαν: "Αυτό το σύννεφο 

θα μας φέρει οροχή!". Όχι (οέοαια): 'Τούτο 

είναι (η συμφορά) που θέλετε να 

επισπεύσετε! - ένας άνεμος που μέσα του 

(κρύοει) οδυνηρή Τιμωρία! 

25. Θα καταστρέψει κάθε πράγμα με 
διαταγή του Κυρίου του!" Και το πρωί -
τίποτε δεν φαινόταν - παρά (τα ερείπια) 
από τα σπίτια τους! Μ' αυτό τον τρόπο 

aποζημιώνουμε τους εγκληματίες (τους 

αμαρτωλούς)! 

26. Και τους εγκαταση1σαμε μόνιμα -
δυνατούς (κι ευτυχισμένους)- όπως έχουμε 

τοποθετήσει εσάς! Και τους προικίσαμε 

(με το χάρισμα) της ακοής, της όρασης, 

της αίσθησης και της νοημοσύνης. Αλλά 

δεν ωφελήθηκαν σε τίποτε ούτε από την 

ακοή τους, ούτε από την όρασή τους, 

ούτε από την αίσθηση και τη νοημοσύνη 

τους, εφόσον συνήθιζαν ν' απορρίπτουν 
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τις Εντολές του ΑΛΛΑΧ, ενώ εκείνο που 

(πριν) χλεύαζαν, τους είχε καταστρέψει. 

27. Κι άλλοτε καταστρέψαμε τα γύρω 
σας χωριά. Και σκορπίσαμε (κάναμε να 

περάσουν) τα Σημεία, - με διάφορα μέσα 

- ώστε να επιστρέψουν (σ' Εμάς). 

28. Γιατί - τότε - δεν τους έφτασε 

καμιά οοήθεια απ' αυτούς που τους πήραν 

σαν θεούς - αντί τον ΑΛΛΑΧ - σαν ένα 

μέσο (δήθεν) να φτάσουν (στον ΑΛΛΑΧ); 

Αντίθετα εξαφανίστηκαν (και τους άφησαν 

στην πλάνη). τέτοιο ήταν το ψέμα τους, 

και οι εφευρέσεις τους. 

29. Κοίτα (Ω! Μουχάμμεντ!) πως όταν 
στρέψαμε προς τη μεριά σου μια παρέα 

από Πνεύματα, που άκουαν το Κοράνιο. 

Μόλις στ(.ιθηκαν κοντά του, είπαν: 

'Άκούετε σιωπηλά!" Κι όταν τέλειωσε (το 

διάοασμα) γύρισαν στους λαούς τους, για 

να (τους) προειδοποιήσουν (για τις 

συνέπειες από τις αμαρτίες τους). 

30. Είπαν: "Ω! Λαέ μας! Έχουμε 

ακούσει ένα Βιολίο που έχει σταλεί με 

aποκαλύψεις - μετά τον Μωυσή - κι 

επικυρώνει ό,τι (έφτασε) πριν απ' αυτό 

(τη Βίολο). Καθοδηγεί (τους ανθρώπους) 

στην Αλήθεια και σε ένα (σωστό) Δρόμο. 

G_5,;.J.i)H~j:J _;.ι:~~_; 

~sA;~~~~ 

~;. ~~ ·!~~~~~ca~;~_; 

~ij~~c:.I;~ς]JI 

Θ ::..:.:1~ ~)Jtt1_;~o; 

31. 'ΏΙ λαέ μας! Υπακούστε κάποιον > '•.:-~...,i~ ς ...tl' 1;i' Ιτ;::·-:,-
FJ~ -,~ :.J, <5.. ~ 'JA-': 

που (σας) προσκαλεί στον ΑΛΛΑΧ, και ~ , , , . >ς. , , .r ., . 
πιστεύετε σ' αυτόν. Θα σας συγχωρήσει ~~_lyΙ.ic-_;~_;f,.,~J>~~ 

από τα σφάλματά σας, και θα σας 

προστατέψει από μια Οδυνηρή Τιμωρία. 
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32. "Κι αν κανείς δεν ανταποκριθεί ο' 
αυτόν που (μας) προσκαλεί στον ΑΛΛΑΧ, 

ας μην νομίσει ότι θα μπορεί να φύγει 

στη γη, και να ορει άλλους προστάτες 

αντί του ΑΛΛΑΧ. Τέτοιοι άνθρωποι 

(περιφέρονται) σε φανερή πλάνη". 

33. Μα δεν ολέπουν ότι ο ΑΛΛΑΧ 
που έπλασε τους ουρανούς και τη γη, -
και δεν κουράστηκε καθόλου με τη 

δημιουργία τους -, είναι ικανός να δώσει 
ζωή στους νεκρούς; Μάλιστα, η δύναμή 

Του καλύπτει τα πάντα. 

34. Και την Ημέρα που οι Άπιστοι θα 
εκτεθούν μπροστά στη Φωτιά, (θα 

ερωτηθούν): "Δεν είναι αυτό η Αλήθεια;" 

Θα πουν: "Ναι, Μα τον Κύριό μας!" Και 

(κάποιος) θα πει: "Δοκιμάστε - λοιπόν -
την Τιμωρία (σε αντίποινα) για ό,τι δεν 

πιστεύατε"! 

35. Γι' αυτό να υπομένεις καρτερικά, 

(Ω! ΜουχcΊμμεντ!), όπως υπέμεναν (όλοι) 

οι απόστολοι που ήσαν άκαμπτοι στο 

σκοπό (τους). Και μη διάζεσαι (τη θεία 

τιμωρία) γι' αυτούς τους άπειρους. Την 

Ημέρα που θα ολέπουν (να 

πραγματοποιείται) ό,τι τους είχαν 

υποσχεθεί, (θα νομίζουν), ότι μόνο μια 

ώρα από μια μόνη ημέρα στάθηκαν 

(έμειναν στον τάφο). (Δική σου είναι) η 

Ανακοίνωση: Ποιος άλλος θα εξαφανισθεί 

παρά μόνο ο παράνομος λαός; 

~~~h~1./Ι~~&.~IJ:~r;_; 
$t;yΙ::Qi~.J.t:U~~_;~J.~~ 

φz,_)JS3 
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(47) Σο-ιJρα Μουχάμμεντ 
(Ο Προφήτης Μουχάμμεντ) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα ,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Εκείνοι που αρνήθηκαν (την Πίστη), φ~:~ρ~r~.;~L~~)r~~~ 
κι εμποδίζουν (τους ανθρώπους) από το 

Δρόμο του ΑΛΛ ΑΧ, - ο ΑΛΛΑΧ-

εματαίωσε τα έργα τους. 

2. Κι εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν 
το καλό (τις αρετές) και πιστεύουν αυτό 

που έχει σταλεί κrηω στον Μουχάμμεντ 

- κι είναι πράγματι η Αλήθεια από τον 

Κύριό τους -, ο ΑΛΛΑΧ θα τους 

απαλλάξει από τις αμαρτίες και θα 

καλυτερεύσει την κατάστασή τους. 

3. Κι αυτό γιατί εκείνοι που αρνούνται 
(τον ΑΛΛΑΧ), ακολουθούν το άδικο ενώ 

εκείνοι που πιστεύουν ακολουθούν την 

Αλήθεια (που πηγάζει) από τον Κύριό 

τους. Έτσι ο ΑΛΛΑΧ προοάλλει στους 

ανθρώπους (τη διδασκαλία) με 

παραδείγματα. 

4. Γι' αυτό όταν συναντάτε τους 

άπιστους (στη μάχη), κτυπ(ηι: το λαιμό 

τους (να τους πολεμάτε) μέχρι να τους 

νικήσετε εντελώς (να τους υποτάξετε) και 

τότε δέστε τους ένα δεσμό σταθερό (πάνω 

τους), ασφαλίστε τους σαν αιχμάλωτους). 

Έπειτα είτε να τους χαρίσετε την 

ελευθερία ή (την ανταλλαγή τους με λύτρα, 

μέχρις ότου ο πόλεμος οάλει κάτω το 

φορτίο του (σταματήσει). τέτοια είναι η 

διαταγή. Κι αν ήθελε ο ΑΛΛΑΧ (θα 

μπορούσε οέοαια) (ο ίδιος) να τους 

~ζ~~Ι:;i.J~i~l~~~~~~~~ 
~ό!.:..Lr.;.~~iir~)~.jl\~1 

φ~~ 

._,. ,.,.---.:.--- -:;:..- ..................... ,.. i .... ~("'/ -;,,._, "/,.. 
/'~ΙΙ:.~&-y\ί)Ιy_.,...;d~~~Η Ιψ 

yo).Ιt?J;.:T~C:1.J~tt::~::,Gjl~lli 

~-.:f:J _; ~:;: .. :ΝΖιί(ι:4J.J.!λ!:~Ί_.~~j 
..11~ ·i:i·~&Jr/•.-- ..>~-::::: - ,•;. -!~--~~ι------: 

φ~υ.;.~ 
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εκδικηθεί, κι όμως ήθελε να δοκιμάσει 

μερικούς από σας τους άλλους. Όσοι όμως 

σκοτώθηκαν (πολεμώντας) υπέρ του 

ΑΛΛΑΧ (τότε) ο ΑΛΛΑΧ, ποτέ δεν θα 

ματαιώσει τα καλά έργα τους. 

5. Θα τους καθοδηγήσει - οπωσδήποτε 
- και θα καλυτερέψει την κατάστασή τους. 

6. Τους οάζει μέσα στον Παράδεισο 
που τους τον είχε γνωστοποιήσει καλά. 

7. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Αν 

οοηθήοετε (την θρησκεία) του ΑΛΛΑΧ, 

τότε κι Εκείνος θα σας οοηθήοει και θα 

σταθεροποιήσει τα οήματά σας. 

8. Εκείνοι όμως που αρνούνται (τον 
ΑΛΛΑΧ) γι' αυτούς είναι η καταστροφή, 

κι ο ΑΛΛΑΧ θα ματαιώσει τα έργα τους. 

9. Κι αυτό επειδή εμίοηοαν (το 

Κοράνιο) που έχει στείλει ο ΑΛΛΑΧ, έτσι 

(κι Εκείνος) ματαίωσε τα έργα τους. 

10. Μα γιατί δεν ταξιδεύουν στη γη, 
για να δουν ποιο ήταν το τέλος εκείνων 

που έζησαν πριν απ' αυτούς (και που 

έκαναν το κακό); Ο ΑΛΛΑΧ ολότελα 

τους εξόντωσε. Η ίδια (τύχη περιμένει) 

και τους rtπιοτους. 

11. Κι αυτό επειδή ο ΑΛΛΑΧ είναι ο 
Προστάτης εκείνων που πιστεύουν, ενώ 

οι άπιοτοι δεν έχουν προστάτη. 

&_f5:JI~1;~1: ~JI J; ;.t\~\.il!~ 
Φr1J;-i 

12. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ (θα χαρίσει) ο' ~ς.·~Ιψ;~;Χ&JΙ~~;.tΙ~t 

εκείνους που πιστεύουν και κάνουν το ~- '~t'~ '~':'i:~~ . .:JΙ-;.':;--:~(ι'·:i~.; ~ 
καλό Κήπους που κάτω απ' αυτούς ..,_,.., -~u~.J__,.u .... ~, :.ι...rr '1::-- ' lf"'" 
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τρέχουν τα ποτάμια. Εκείνοι όμως που 

αρνήθηκαν (τον ΑΛΛΑΧ), θα 

απολαμοάνουν (σ' αυτό τον κόσμο) και 

θα τρώνε όπως τρώγουν τα ζώα, και η 

Φωτιά θα γίνει σαν χώρος διαμονής τους. 

13. Πόσα και πόσα χωριά πολύ πιο 
ισχυρά από το δικό σου που σ' έδιωξε -, 
(ω Μουχάμμεντ), τα εξολοθρεύσαμε (για 

τις αμαρτίες τους), και κανείς δεν ήταν 

για να τους οοηθήσει. 

14. Μήπως είναι το ίδιο: Εκείνος που 
υποστηρίζεται σε οέοαιο τεκμήριο (της 

πίστης) από τον Κύριό του, κι εκείνος 

που οι κακές του πράξεις του φαίνονται 

γοητευτικές κι έτσι ακολουθούν τα πάθη 

τους; 

15. Η εικόνα του Παραδείσου που τον 
έχουν υποσχεθεί στους ενάρετους (δείχνει 

ότι έχει ποτάμια από νερό αδιάφθορο, 

και ποτάμια από γάλα που η γεύση τους 

ποτέ δεν αλλάζει, και ποτάμια από (γλυκό) 

κρασί, μια αγαλλίαση γι' αυτούς που 

πίνουν. Και ποτάμια από μέλι αγνό και 

λαμπικαρισμένο. Εκεί μέσα υπάρχουν γι' 

αυτούς φρούτα από κάθε είδος, και η 

συγχώρηση από τον Κύριό τους. (Είναι 

ποτέ δυνατό μια τέτοια μακαριότητα) να 

συγκριθεί (με τη θέση) εκείνου που 

κατοικεί μόνιμα στη Φωτιά, και του δίνουν 

για πιοτό οραστό νερό, που του 

κατακομματιάζει τα σπλάχνα του; 

16. Κι απ' αυτούς υπάρχουν μερικοί 
που ακούν (τη διδασκαλία) σου, (ω 

Μουχάμμεντ), αλλά στο τέλος μόλις ογουν 

έξω από σένα, λένε σ' αυτούς που τους 

~.;;_;.t;~~ ;_λ~ .;\gj 

φ~l_;~G~~~j:~i 

,#:;.:.J~J;_(~J.;H-~5()1 

ΦμGΑ'r:4~ 
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δόθηκε η Γνώση: 'Τι είναι αυτό που είχε 

πει πριν λίγο;" Τέτοιοι είναι (οι άνθρωποι) 

που ο ΑΛΛΑΧ έχει σφραγίσει τις καρδιές 

τους, κι ακολουθούν τα πάθη τους. 

tν ~ ii;J*" 

17. Εκείνοι όμως που έχουν φ;..4:._;;~1 ~_;ι.>.::J.~~\j\;.:;Ξ;.\~J~ 
καθοδηγηθεί, ο ΑΛΛΑΧ επαυξάνει σ' 

αυτούς (το φως) της Καθοδήγησης και 

τους εμπνέει Ευσέοεια. 

18. Μήπως τότε περιμένουν μόνο την 
Ώρα που ξαφνικά θα τους έλθει; Αλλά 

έχουν κιόλας φανεί μερικά σημάδια γι' 

αυτήν. Κι όταν (πραγματικά) τους έλθει, 

πώς θα μπορέσουν - τότε - να ωφελ ηθούν 
από την προειδοποίηση; 

19. Μάθε λοιπόν (ω Μουχάμμεντ) ότι 
δεν υπάρχει θεός, παρά ο ΑΛΛΑΧ. 

Ζήτησε τη συγχώρηση για τα σφάλματά 

σου, και για τους πιστούς και για τις 

πιστές, ο ΑΛΛΑΧ οέοαια γνωρίζει καλά 

τη συμπεριφορά σας (στη ζωή του κόσμου 

τούτου) και την ευχή σας (στο άλλο 

κόσμο). 

20. Εκείνοι που πιστεύουν λένε: "Αν 

μόνο έχει σταλεί (ειδικά για μας) ένα 

Κορανικό Στάδιο (Σούρα);" Κι όμως όταν 

ένα Στάδιο μ' οριστική σημασία σταλεί 

και αναφέρεται σ' αυτό ο - υπέρ του 

ΑΛΛΑΧ - αγώνας τότε ολέπεις εκείνους 

που στην καρδιά τους φωλιάζει αρρώστια 

(η υποκρισία), να σε κοιτάζουν μ' ένα 

ολέμμα σαν κι εκείνον που λιποθυμά όταν 

τον πλησιάζει ο θάνατος. Αλλά καλύτερα 

θα ήταν γι' αυτούς, 

21. "να υπακούουν και να λένε ποιο 
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είναι σωστό. Κι αν η απόφαση ληφθεί 

(για τον αγώνα) θα ήταν καλύτερο γι' 

αυτούς να ήταν ειλικρινείς στον ΑΛΛΑΧ. 

22. "Αν αναλάοετε την εξουσία μήπως 
θα κάνετε διαφθορά στη γη και 

παραοιάζετε τους δεσμούς της φιλίας και 

της συγγένειας;" 

23. τέτοιοι είναι (οι άνθρωποι) εκείνοι 
που ο ΑΛΛΑΧ έχει καταραστεί, γιατί 

τους έκανε κουφούς και τύφλωσε την 

όρασή τους. 

24. Μα δεν (προσπαθούν ειλικρινά) 

να καταλάοουν το Κοράνιο, ή μήπως οι 

καρδιές τους έχουν κλεισθεί απ' αυτούς 

με κλειδαριές; 

25. Αυτοί που έστρεψαν (σαν 

παραοάτες) πάνω στην πλάτη τους, 

(απομακρύνονται) σαν aποστάτες - μετά 

πια που η Καθοδήγηση έχει καθαρά 

φανερωθεί σ' αυτούς - ο Σατανάς είναι 

που τους έχει υποκινήσει (έχει γοητέψει) 

δίνονηiς τους ψεύτικες ελπίδες. 

26. Κι αυτό επειδή λένε σ' αυτούς που 
μισούν εκείνο (το Κοράνιο) που ο ΑΛΛΑΧ 

έχει στείλει κάτω: "Θα σας υπακούομε εν 

μέρει σε μερικές υποθέσεις". Ο ΑΛΛΑΧ 

όμως γνωρίζει (και τα πιο οαθιά) μυστικά 

τους. 

27. Αλλά, πώς θα είναι η κατάστασή 
τους όταν οι άγγελοι αφαιρούν τις ψυχές 

τους, κτυπώντας τα πρόσωπά τους και 

τις πλάτες τους; 

tV ~ o)J-" 

_/' η)"-/ )~/Ν /01 .....:...ιi<:)J\.JJJ,~ :Υ.; 
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28. Κι αυτό, επειδή ακολούθησαν ό,τι 
προκαλεί την Οργή του ΑΛΛΑΧ, και 

μίσησαν ό,τι Τον ευχαριστεί. Γι' αυτό 

εματαίωσε τα έργα τους. 

29. Μήπως νομίζουν - όσοι στην 

καρδιά τους φωλιάζει μια αρρώστια - ότι 

ο ΑΛΛ ΑΧ δεν θα ογάλει (στο φως) όλη 

την εχθροπάθειά τους; 

30. Κι αν το θέλαμε, θα σε κάναμε να 
τους δεις και να τους αναγνωρίσεις από 

τα σημάδια τους. Αλλά - είναι οέοαιο -
ότι θα τους αναγνωρίσεις από τον τόνο 

της ομιλίας τους. Κι ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει 

(όλα) τα έργα σας. 

31. Και θα σας δοκιμάσουμε μέχρις z,.~~~~~~j;;~~p.J 
ότου αποκαλύψουμε (κρίνοντας) όσους ~~Qψ_; 
αγωνίζονται ανάμεσά σας και όσους ~ 

υπομένουν καρτερικά, και θα δοκιμάσουμε 

(ακόμα) τα έργα σας. 

32. Εκείνοι όμως που αρνήθηκαν (την 
Πίστη) κι εμποδίζουν (τους ανθρώπους) 

από το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ και 

εναντιώνονται τον Απόστολο - μετά που 

φανερώθηκε σ' αυτούς με κ(χθε σαφήνεια 

η Καθοδήγηση- δεν πρόκειται να ολάψουν 

σε τίποτε τον ΑΛΛΑΧ. Ο ΑΛΛΑΧ 

πράγματι θα ματαιώσει τα έργα τους. 

33. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Υπακούετε 
στον ΑΛΛΑΧ, και υπακούετε τον 

Απόστολο και μη ματαιώνετε τις πρ('ιξεις 

σας. 

34. Εκείνοι που αρνήθηκαν (την Πίστη) 
και εμπόδισαν (τους ανθρώπους) από το 
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Δρόμο του ΑΛΛΑΧ και πεθάνουν όντας 

άπιστοι, ο ΑΛΛΑΧ δεν θα τους 

συγχωρησει. 

35. Μην είσθε μικρόψυχοι φωνάζοντας 
για ειρήνη εφόσον είστε ανώτεροί (τους). 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι μαζί σας, και ποτέ 

δεν θ' αφήσει να μειωθεί η αμοιοή των 

πράξεών σας. 

36. 'Ή ζωή σ' αυτό τον κόσμο είναι 

παιχνίδι και διασκέδαση. Αν πιστεύετε και 

φυλάγεστε (απ' το κακό) θα σας δώσει 

(ο ΑΛΛ ΑΧ) την αμοιοή σας και δεν θα 

ζητήσει (να σπαταλάτε) την περιουσία σας. 

37. Αν ήταν να σας τη ζητήσει και να 
σας πιέσει, θα προσπαθούσατε (παράνομα 

σαν φιλάργυροι) να την κρατήσετε, και 

τότε θα φαινόταν η κακία (η φιλαργυρία) 

σας. 

38. Να τώρα που έχετε κληθεί να 

ξοδέψετε (από την περιουσία σας) υπέρ 

του ΑΛΛΑΧ. Ανάμεσά σας είναι μερικοί 

που είναι φιλάργυροι. Όποιος όμως 

τσιγκουνεύεται, το κάνει με ζημιά της 

ίδιας του ψυχής (τον ίδιο τον εαυτό του). 

Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι ο πλούσιος (ελεύθερος 

από ανάγκες), κι εσείς είστε οι φτωχοί. 

Αν aπομακρυνθείτε (αν λιποτακη1σετε από 

το Δρόμο), θα αντικαταστήσει στη θέση 

σας άλλο λαό. Έπειτα δεν θα είναι όμοιοι 

μ' εσάς. 

tV~iJ_,..,. 
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(48) Σούρα ελ-Φετχ 
(Η Νίκη) 

Στο όνομα του ΑΑΛΑΧ 

του Π αvτελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Μουχάμμεντ! Στ' αλήθεια σου 

έχουμε ανοίξει το δρόμο για μια φανερή 

(λαμπρή) Νίκη. 

2. Για να σε συγχωρέσει ο ΑΛΛΑΧ 

για τα περασμένα σου σφάλματα, και γι' 

αυτcΊ που θα ακολουθήσουν, και να 

συμπληρώσει την ευεργεσία Του σ' εσένα 

και να σε καθοδηγήσει στον · Ισιο Δρόμο. 

3. Κι έτσι να σε οοηθήσει ο ΑΛΛΑΧ 

με (την) ισχυρή (του) οοήθεια. 

4. Εκείνος είναι που στέλνει τη Γαλήνη 

στις καρδιές των Πιστών, για ν' αυξηθεί 

η Πίστη με την Πίστη τους, και στον 

ΑΛΛΑΧ ανήκουν οι Δυνάμεις των 

στρατιωτών στους ουρανούς και στη γη. 

Και ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

Πc'<νσοφος, 

5. για να κάνει να μπουν οι πιστοί 

και οι πιστές σε κ1Ίπους που κατω τους 

τρέχουν τα ποτάμια και να κατοικήσουν 

εκεί μέσα για πc'ιντα, και ν' απομακρύνει 

(συγχωρώντας) τις κακίες τους. Κι αυτό -

κατcΊ τον ΑΛΛΑΧ- είναι το σπουδαιότερο 

Υ.ατόρθωμα (για τον άνθρωπο), 

6. και '(Lα να τιμωρήσει τους Υποκριτές 

κcιι τις Υποκρίτριες, τους πολυθε'ίστές -

rtνορες Y.UL γυναίκες -, που φαντάζονται 

για τον ΑΛΛΑΧ τη χειρ6τερη γνώμη. 

~i;ui~~-----~ 

t)~~-~j:H":'_;ι;~~~J):-~1; 
.::_,(•"-::1(; ~ _,. .& ,•. ··" 1'<ίc.:.,1 
/ >--' ')->:-, Λ ~·t: -• 
Φ~~~~5~~S~t 

(,::{. ι.> :.Ξ.- ,:.:_c.:::..:•i(": · .:>ί\ίclj 
~~ 'Γ· f . / ~,~_,..,~ -/ 
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Πάνω τους υπάρχει το κύκλωμα του 

Πονηρού. Η Οργή του ΑΛΛΑΧ είναι 

πάνω τους. Τους έχει καταραστεί, κι 

ετοίμασε γι' αυτούς την Κόλαση. Τι 

άσχημο τέλος που θα έχουν! 

7. Και στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν οι 

Δυνάμεις των στρατιωτών στους ουρανούς 

και στη γη. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

8. Σ' έχουμε - οέοαια - στείλει σαν 

μάρτυρα (της Αλήθειας) και κομιστή 

Χαρούμενων Ειδήσεων και σαν ενα 

Προειδοποι ητή, 

9. ώστε να πιστέψετε - (ω! cΊνθρωποι) 

- στον ΑΛΛΑΧ και στον Αι-τόστολό Του, 

να συμπαραστέκεστε (στο έργο Του) και 

να Τον τιμάτε, και να Τον δοξr1ζετε (μ' 

επίκληση του ονόματός Του) πρωί και 

οράδυ. 

1 Ο. Βέοαια εκείνοι που σου υπόσχονται 
ότι αφοσιώνονται σ'εσένα είναι σαν να 

δώσουν την υπόσχεση στον ΑΛΛΑΧ. Το 

χέρι του ΑΛΛΑΧ είναι πάνω από τα 

χέρια τους. Όποιος - λοιπόν - παραοιάζει 

την υπόσχεσή του, το χι'ινει ολcΊ.πτοντας 

την ίδια του ψυχή, r.ι όποιος είναι συνεπής 

(που εκπληρώνει την υπόσχεσή του) με 

τον ΑΛΛΑΧ, τότε χι Εκείνος σύντομα 

θα του ανταποδώσει μια σπουδαία Αμοιοή. 

ll.(Ω!Μουχrφμεντ! )Θα σου πουν όσοι 

από τους Αραοες απόμειναν πίσω (και 

δεν σε ακολούθησαν στη μcΊχη): "Είχαμε 

απασχοληθεί (με το να προσέχουμε) τις 

περιουσίες μας και τις οικογένειές μας. 

~1J_:~:J_;;{ι; ~ι~ 9;.~;_;.;.ιr~~τ; 

φ~.;..-c_;_::.~~~ 

} } :. ... -! .... } _,.., /~.; ""'"" -:~ , ~ :~ .. 
• .J..r-!.>' _) • _).)~ _) <!-)y .)_) ~ ~ ~~ 

Φ~G~~:~~ 
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Ζήτησε λοιπόν να συγχωρεθούμε". Λένε 

με τη γλώσσα τους, ό,τι δεν είναι στην 

καρδιά τους. Να πεις: "Ποιος από σας 

μπορεί να αποφύγει το θέλημα του 

ΑΛΛΑΧ αν θέλει για σας το κακό, ή 

θέλει να σας ωφελήσει; Ο ΑΛΛΑΧ - να 

είστε οέοαιοι - έχει Πλ1Ίρη γνώση των 

πράξεών σας. 

12. 'Άλλά νομίσατε, ότι (τόσο) ο 

Απόστολος (όσο) κι οι Πιστοί δεν θα 

γύριζαν ποτέ στις οικογένειές τους. Κι 

αυτό άρεσε στην καρδιά σας και πέρασε 

μια κακή σκέψη, γιατί είστε ένας λαός 

χαμένος (στην αμαρτία)". 

13. Κι όποιος δεν πιστεύει στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόοτολό Του, έχουμε 

ετοιμάσει - για τους Άπιστους - μια 

Τρομερή Φωτιά! 

14. Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κυριότητα 
των ουρανών και της γης. Συγχωρεί, 

όποιον θέλει και τιμωρεί, όποιον θέλει. Ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος,Ελεήμων. 

15. Και θα πουν όσοι έμειναν πίσω, 
όταν οάλετε μπρος για να πάρετε σίγουρα 

λάφυρα: "Επιτρέψτε μας να σας 

ακολουθήσουμε." Θέλουν ν' αλλάξουν το 

λόγο του ΑΛΛΑΧ. Να πεις: "Δεν θα μας 

ακολουθήσετε, έτσι (μ' αυτούς τους όρους). 

Κι άλλοτε ο ΑΛΛΑΧ το είχε πει (αυτό)". 

Θα πουν τότε: 'Ή ζήλια σας μας το 

(απαγορεύει)". Όχι - οέοαια -, κι ομως 

πολύ λίγοι καταλαοαίνουν (τέτοια 

πράγματα). 

16. Ν α πεις στους Αραοες που 

-:;:-..- -'""'"" .:;;ι ( ""-" .:; /-' 

\j~<~.J-"'->J~~~~;J.:.r-_, 

φ~z,.Ac~ 
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απόμειναν πίσω: "Θα κληθείτε (να 

πολεμήσετε) ενάντια ο' ένα λαό που 

κατέχει την 6ιαιότητα της μάχης. Τότε 

θα τους πολεμήσετε μέχρι τέλους, ή θα 

υποταχθούν. Κι αν τότε υπακούσετε, ο 

ΑΛΛΑΧ θα σας δώσει εξαίρετη αμοι6ή, 

αν όμως aρνηθείτε (και επιστρέψετε), όπως 

αρνηθήκατε και πριν, θα σας τιμωρήσει 

με μια οδυνηρή Τιμωρία". 

17. ΔΕν υπάρχει ενοχή για τον τυφλό, 
κι ούτε για τον κουτσό υπάρχει ενοχή, κι 

ούτε για τον άρρωστο (αν δεν συμμετέχει 

στον πόλεμο). 'Όποιος - λοιπόν - υπακούει 
στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, 

(ο ΑΛΛΑΧ) θα του επιτρέψει να μπει σε 

Κήπους που κάτω τους τρέχουν τα 

ποτάμια. Κι όποιος επιστρέψει πίσω θα 

τον τιμωρήσει με μια οδυνηρή Τιμωρία. 

18. Η ικανοποίηση του ΑΛΛΑΧ είναι 
6ίαιη πάνω στους Πιστούς, όταν σου έχουν 

υποσχεθεί ( αφοσίωση) κάτω από το 

Δένδρο. Γνώριζε τι ήταν στην καρδιά τους 

και γι' αυτό έστειλε την ηρεμία πάνω 

τους, και τους 6ρ(,ι6ευσε με μια γρήγορη 

Νίκη. 

19. Και (επί πλέον) θα αποκτήσουν 

και πολλc',ι λάφυρα. Και ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντοδύναμος, Πάνσοφος. 

20. Ο ΑΛΛΑΧ σας έχει υποσχεθεί ν' 
αποκτήσετε πολλά λάφυρα, και σας έδωσε 

αυτα προκατα6ολιr:ώς. Συγκράτησε τα 

χέρια των ανθρώπων από σας, για να 

είναι - (τούτο) - συν Σημείο (της 

προστασίας Του), και να σας καθοδηγήσει 

σ' έναν Ίσιο Δρόμο. 
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21. Και άλλα (λάφυρα υπάρχουν) που 
δεν έχετε - πάνω τους - τη δύναμη, αλλά 

που ο ΑΛΛΑΧ τα έχει περικυκλώσει. Και 

ο ΑΛΛΑΧ έχει δύναμη πάνω ο' όλα τα 

πράγματα. 

22. Αν οι άπιστοι ήθελαν να σας 

πολεμήσουν, θα γύριζαν -οπωσδήποτε -
την πλάτη τους, έπειτα δεν θα έορισκαν 

(κανένα) προστάτη ούτε και οοηθό. 

23. (τέτοια ήταν) η συνήθεια (που έχει 
εγκρίνει) ο ΑΛΛΑΧ και στο παρελθόν, 

και δεν θα ορεις καμιά αλλαγή αποφάσεων 

του ΑΛΛΑΧ. 

24. Και Εκείνος είναι που έχει 

συγκρατήσει τα χέρια τους από σας, και 

τα χέρια σας από εκείνους - μέσα στη 

Μέκκα - αφού είχε δώσει τη νίκη πάνω 

τους. Και ο ΑΛΛΑΧ ολέπει καλά, όλα 

όσα κάνετε. 

25. Αυτοί είναι εκείνοι που αρνήθηκαν 
(την αποκάλυψη) και σας εμπόδιζαν από 

το απαράοατο Τέμενος καθώς και τις 

προσφορές - από θυσίες των ζώων-, που 
τις κατακρατούσαν (εμποδίζοντάς τις) να 

φτάσουν στο θυσιαστήριο. Κι αν δεν 

υπήρχαν εκεί (ανάμεσά τους) άνδρες που 

πίστευαν και πιστές γυναίκες - που δεν 

τους γνωρίζατε -,κι αν δεν υπήρχε φόοος, 

ότι κάποιο έγκλημα θα προέκυπτε για 

συς κατά τη συμπλοκή - χωρίς (να έχετε) 

γνώση - ο ΑΛΛΑΧ θα σας επέτρεπε ν' 

ανοίξετε το δρόμο σας με τη οία, ( αλλC..ι 
κρι'ιτησε τα χέρια σας) ώστε να κάνει να 

μπει - εκείνον που θέλει - στο έλεός Του. 

... ' 
μ~.;:~:~~~~~~~___:.. 

φ ~~~~~~ ~J.fj_; 
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Αν ήταν όμως χωριστά (οι πιστοί από 

τους άπιστους) θα τιμωρούσαμε - οέοαια 

- όσους ανάμεσά τους ήταν Άπιστοι με 

μια οδυνηρή Τιμωρία. 

26. Ενώ οι Άπιστοι έοαζαν στις καρδιές 
τους την οργή του τυφλού φανατισμού -, 
ο ΑΛΛΑΧ έστειλε κάτω την Ηρεμία 

Του στον Απόστολό Του και στους 

Πιστούς, και τους υποχρέωσε να 

εφαρμόσουν, το Λόγο (την εντολή του 

ΑΛΛΑΧ) για αυτοσυγκράτηση. Και είχαν 

κάθε δικαίωμα γι' αυτό και τους άξιζε. 

Και ο ΑΛΛΑΧ έχει πληρέστατη γνώση 

για κάθε πράγμα. 

27. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ έκανε ώστε να 
επαληθεύσει η οπτασία του Αποστόλου 

Του, ότι θα μπείτε στο Απαράοατο 

Τέμενος, με πλήρη ασφάλεια - αν ο 

ΑΛΛΑΧ (το) θέλει - έχοντας ξυρισμένα 

τα κεφάλια σας, τα μαλλιά σας κομμένα 

κοντά, και χωρίς φόοο. Γιατί γνωρίζει, 

ό,τι εσείς δεν γνωρίζετε, και σας 

επιφυλάσσει εκτός αυτού - μια γρήγορη 

νίκη. 

28. Είναι Εκείνος που έστειλε κάτω 
τον Απόστολό Του με την Καθοδήγηση 

και τη Θρησκεία της Αλήθειας 

παρουσιάζοντάς την πάνω από κάθε 

(άλλη) θρησκεία. Και αρκεί ο ΑΛΛΑΧ 

για Μάρτυρας. 

29. Ο Μουχάμμεντ είναι ο Απόστολος 
του ΑΛΛΑΧ. Και όσοι είναι μαζί του 

είναι ισχυροί ενάντια στους Άπιστους και 

σπλαχνικοί μεταξύ τους. Θα τους δεις 

γονατιστούς να σκύοουν τον εαυτό τους 

,~;......~""'"' -'/ ,, }/-",.. -;;.#_.,c.,....,) ,.,.., ..... __..~ 
-::!ι.::ΝΙJ&-~1~ ,.........,~·:Ψ..ι~ΙJy_j~ 

~~_;.;:_,~~~~:t=-~ 
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(και να προσεύχονται) αναζητώντας μια 

Χάρη από τον ΑΛΛΑΧ και την Καλή 

(του) ικανοποίηση. Στο πρόσωπό τους 

(ειδικά στο μέτωπο) φαίνονται τα ίχνη 

(που είναι) οι αποδείξεις από το 

προσκύνημα. Αυτό το ίδιο είναι που 

αναφέρει η Πεντάτευχος, (τεουρά) και 

το Ευαγγέλιο και που το παρουσιάζει με 

σπόρο που φυτρώνει, και δυναμώνει, και 

παχαίνει και στέκεται σταθερά πάνω στο 

κοτσάνι του, (γεμίζοντας) τον γεωργό με 

θαυμασμό κι ευχαρίστηση, και έχει σαν 

αποτέλεσμα να γεμίζει τους Άπιστους με 

οργή σ' αυτά. Ο ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί 

σ' όσους πιστεύουν ανάμεσά τους και 

κάνουν καλό, τη συγχώρηση και μια 

σπουδαία Αμοιοή. 

(49) Σούρα ελ-Χουτζουράτ 
(τα Δωμάτια • Οι Κάμαρες • Τα ιδιαίτερα Διαμερίσματα) 

Σ.το όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μη 

προοάλλετε την κρίση σας πάνω στη κρίση 

του ΑΛΛΑΧ και του Αποστόλου Του, 

αλλά να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ. Ο 

ΑΛΛΑΧ - οέοαια - ακούει και γνωρίζει 

(τα πάντα). 

2. Ω! Εσείς που πιστεύετε' Μην 

υψώνετε τις φωνές σας πάνω από τη φωνή 

του Προφήτη, και όταν συζητάτε μαζί 

του μ η φωνάζετε, όπως μι λα τε 

μεyαλόφωνα ο ένας με τον άλλο, μήπως 

ματαιωθεί η αμοιοή των καλών πράξεών 

σας χωρίς να το αισθανθείτε. 

~~~i~~------~ 
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3. Πράγματι, όσοι χαμηλώνουν τη 

φωνή τους μπροστά στον Απόστολο του 

ΑΛΛΑΧ είναι αυτοί που ο ΑΛΛΑΧ έχει 

εξετάσει - για ευσέοεια - τις καρδιές τους. 

Θα έχουν Συγχώρηση και μια σπουδαία 

Αμοιοή. 

4. Αυτοί που σε καλούν ( φωνάζοντας) 
έξω από τα (ιδιαίτερα) Δωμάτια (του 

σπιτιού σου), οι περισσότεροι απ' αυτούς 

στερούνται λογικής. 

5. Αν ήταν δυνατό να έχουν υπομονή 
μέχρις ότου ογεις σ' αυτούς, (τούτο) θα 

ήταν πολύ καλύτερο γι' αυτούς. Και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, Επιεικής. 

6. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Αν ένας 

κουτσομπόλης σας παρουσιαστεί 

φέρνοντας μια είδηση, οεοαιωθείτε (για 

την αλήθεια), μήπως ολάψετε ένα λαό 

(απερίσκεπτα και) εν αγνοία, κι έπειτα 

μετανοιώσετε για ό,τι έχετε κάνει. 

7. Και μάθετε ότι ανάμεσά σας 

ορίσκεται ο Απόστολος του ΑΛΛΑΧ. Αν 

ήταν - σε πολλές υποθέσεις - ν' 

ακολουθήσει τις (επιθυμίες) σας θα 

πέφτατε - οπωσδήποτε -, σε καταστροφή. 
Κι όμως ο ΑΛΛΑΧ σας έκανε ν' 

αγαπήσετε την Πίστη και σας την έχει 

καλλωπίσει στις καρδιές σας, κι έκανε σ' 

εσάς μισητή την απιστία, την ανυπακοή 

του ΑΛΛΑΧ και την παρανομία. Αυτοί 

είναι που καθοδηγούνται ενάρετα. 

8. Αυτή η προσφορά είναι μια χάρη 
από τον ΑΛΛΑΧ και μια ευεργεσία. Και 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

~ G;Z>~~~c;~~fi.,;.~' )_; 
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Πάνσοφος. 

9. Και αν δύο χ.οινότητες ανάμεσα 

στους Πιστούς ορίσχ.ονται σε διαμάχη, 

φροντίστε να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. 

Αλλά, αν μια (μερίδα) απ' αυτούς υπεροεί 

τα όρια ενάντια στην άλλη, (τότε) 

πολεμείστε εχ.είνην που παρανομεί μέχρις 

ότου συμμορφωθεί (γυρίσει) με τη διαταγή 

του ΑΛΛΑΧ. Κι αν συμμορφωθεί (γυρίσει) 

τότε φροντίστε να απο χ.ατασ τα θ εί η 

ειρήνη (συ μ 6ιο ασμ ός) μεταξύ τους με 

χ.άθε διχ.αιοσύνη χ.αι να είστε αμερόληπτοι. 

Πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ αγαπά τους 

αμερόληπτους (χ.αι δίχ.αιους). 

10. Οι Πιστοί δεν είναι παρά μόνο 

μια Αδελφότητα. Γι' αυτό φροντίζετε για 

συμοιοασμό μεταξύ των δύο αδελφών σας, 

χ.αι φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ, για να 

(aξιωθείτε) της Ευσπλαχνίας (του). 

11. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Ας μην 
χ.ορο'ίδεύεται ένας λαός (ανδρών) από έναν 

(άλλο) λαό. Ίσως να είναι καλύτεροι (αυτοί 

που χ.ορο'ίδεύονται) απ' αυτούς που 

(κορο'ίδεύουν). Κι ούτε γυναίκες (να 

χ.ορο'ίδεύονται), από γυναίκες. Ίσως να 

είναι καλύτερες (αυτές που κορο'ίδεύονται ), 
απ' αυτές (που κορο'ίδεύουν). Και μην 

συκοφαντείτε ο ένας τον άλλο με 

( προσΌλ ητικr1) παρανόμια (παρατσούκλια). 
Πόσο καχ.ό να γίνει ο πιστός 

διαφθαρμιΎος όταν συκοφαντεί τον πιστό 

αδελφι) του. Κι όποιοι δεν σταματήσουν 

και μετανιώσουν, αυτοί είναι - πραγματικά 
- οι καχ.οποιοί που αδικούν. 
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όσο μπορείτε πολλές υποψίες. Γιατί το να 

υποψιάζεσαι κάποιον σε μερικές 

περιπτώσεις είναι αμαρτία. Και μην 

κατασκοπεύετε κι ούτε να κακολογείτε -
ο ένας τον άλλο - πίσω από την πλάτη 

του. Μήπως κανείς από σας αγαπά να 

φάγει το κρέας του νεκρού αδελφού του; 

"Οχι, αυτό θα σας προκαλούσε φρίκη ... 
(μίσος). Φοοηθεί τε λοιπόν τον ΑΛΛΑΧ, 

γιατί ο ΑΛΛΑΧ δέχεται τη μετάνοια, 

και είναι Επιεικής. 

13. Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Σας έχουμε 
πλάσει από έναν (μόνο) άνδρα και μια 

(μόνο) γυναίκα, και σας κάναμε σε λαούς 

- "Εθνη και Φυλές για ν' αναγνωρίζει ο 

ένας τον άλλο (κι όχι να καταφρονεί ο 

ένας τον άλλο). Βέοαια ο πιο τιμημένος 

από σας - στα μάτια του ΑΛΛΑΧ -, 
είναι ο πιο ενάρετος (υπάκουος) (ανάμεσά 

σας). Και ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης 

και καλά πληροφορημένος (για όλα τα 

πράγματα). 

14. Οι Άραοες (της ερήμου), λένε: 

"Πιστεύσαμε". Να τους πεις: "Δεν 

πιστεύετε, αλλά (μόνο) λέτε: - Έχουμε 

(εξωτερικά) υποταχθεί στη θέληση του 

ΑΛΛΑΧ - ενώ ακόμα η Πίστη δεν μπήκε 
στις καρδιές σας. Αν - λοιπόν - υπακούετε 
στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, 

δεν θα μειώσει σε τίποτε την αξία των 

πράξεών σας, πράγματι, ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Επιεικής. 

15. Πραγματικά πιστοί είναι εκείνοι 
που έχουν πιστέψει στον ΑΛΛΑΧ και 

στον Απόστολό Του, και από τότε δεν 

αμφιοάλλουν, και μοχθούν με τις 

/ ι.. <: 
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περιουσίες τους (τα υπάρχοντά τους) και 

τον ίδιο τον εαυτό τους για το Δρόμο (το 

Έργο) του ΑΛΛΑΧ. Αυτοί είναι οι 

ειλικρινείς, (και τίμιοι σ' αυτή). 

16. Να πεις: "Μήπως θα διδάξετε (θα 
πείτε στον) ΑΛΛΑΧ τη θρησκεία σας; 

Αλλά ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει όλα όσα είναι 

στους ουρανούς και στη γη. Και ο 

ΑΛΛΑΧ έχει απόλυτη γνώση για κάθε 

πράγμα. 

17. Θα προσπαθήσουν να σε 

εντυπωσιάσουν ότι - σαν χάρη - έχουν 

aσπασθεί τον Ισλαμισμό. Ν α πεις: Δεν 

λογαριάζεται ο Ισλαμισμός σας σαν μια 

χάρη πάνω μου. Όχι, ο ΑΛΛΑΧ σας 

έδωσε (αυτή την) τιμή πάνω σας, γιατί 

σας καθοδήγησε στην Πίστη, αν- οέοαια 

-είστε (σ' ότι λέτε) ειλικρινείς (και τίμιοι 

σ' αυτή). 

18. "Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει τα 
μυστικά των ουρανών και της γης. Και ο 

ΑΛΛΑΧ ολέπει πολύ καλά όλα όσα 

κάνετε". 

(50) Σούρα Καφ 
(Κ. fQάμμα μια; συνmμημένης )iξης) 

Στο όvομu. του ΑΛΛΑΧ 

του Πu.vτελεήμοvu., του Πολυεύσπλαχνου 

1. Κ. = (Καφ )'* Μα το Δοξασμένο 

Κοράνιο (ω Μουχάμμεντ! είσαι ο 

Απόστολος του ΑΛΛΑΧ). 

2. Απορούν όμως πώς τους έχει έλθει 

* 6λ. Σημ. 1 
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ο Προειδοποιητής από την ίδια τη γενιά 

τους. Γι' αυτό οι Άπιστοι είπαν: "Αυτό 

είναι παράξενο πράγμα! 

3. Τι λοιπόν! Σαν πεθάνουμε και 

γίνουμε χώμα, (είναι δυνατό ν' 

αναστηθούμε); Αυτό είναι (ένα είδος) 

επιστροφής, πολύ μακριά να γίνει". 

4. Γνωρίζουμε κιόλας πόσους από 

αυτούς έχει αφαιρέσει η γη. Και έχουμε 

μαζί Μας ένα Βι6λίο (κατάστιχο) που 

φυλάει (όλο το λογαριασμό). 

5. Αλλά διάψευσαν την Αλήθεια όταν φ ~ ·i-· · ·~ ·• -I:CJ :-.: ϊti'k·' 
'λθ Γ ' ' e ' r;!..f ..(" iJ~(""· · -.r ,!Υ. ~ 

τους η ε. ι αυτο uρισκονται σε 

συγκεχυμένη κατάσταση. 

6. Μα δεν 6λέπουν προς τον ουρανό 
που είναι πάνω τους; Πώς τον έχουμε 

κτίσει και πώς τον στολίσαμε, δίχως 

κανένα ρήγμα; 

7. Κι επεκτείναμε και τη γη προς τα 
έξω, θέτοντας σ' αυτήν (μόνιμα και) 

σταθερά (6ουνά), και κάναμε να παράγει 

- σε ζεύγη - από όμορφα φυτά, 

8. έτσι για να διατηρούνται, και να 

υπενθυμίζουν σε κάθε ( αφοσιωμένο) δούλο 
τη μετάνοια (στον ΑΛΛΑΧ). 

9. Και στέλνουμε κάτω (στη γη) από 
τον ουρανό ευλογημένο νερό (οροχής), 

(φορτωμένο) και κάνουμε - μ' αυτό - να 

Όλαστάνουν Κήποι και κόκκοι για 

συγκομιδή, 

ι ο. και ψηλόκορμα φοινικόδενδρα με 
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κρεμασμένα τα κοτσάνια από τους 

(πολλούς) χουρμάδες, σα σωρός το ένα 

πάνω στ' άλλο, 

11. για συντήρηση των δούλων (του 
ΑΛΛΑΧ). Και ζωντανεύουμε μ' αυτό (το 

νερό) μια χώρα που ήταν νεκρή. Έτσι θα 

γίνει και η "Εξοδος (η Ανάσταση). 

12. Πριν απ' αυτούς έχουν διαψεύσει 
(τη Μέλλουσα Ζωή) ο λαός του Νώε, οι 

Σύντροφοι του Ρας και του Θεμούντ, 

13. του Αντ, του Φαραώ και τ' αδέλφια 
του Λωτ, 

14. οι Σύντροφοι της Έ ικα (του 

δάσους) και ο λαός της Τούμπεα. Ο κάθε 

ένας (απ' αυτούς) διάψευσε τους 

aπεσταλμένους, κι έτσι η προειδοποίησή 

Μου επαλήθευσε όπως έπρεπε (σ' αυτούς). 

15. Μήπως λοιπόν Μας κούρασε η 
πρώτη Δημιουργία; (Όχι), αυτοί όμως 

αμφιοάλλουν για την καινούργια 

Δημιουργία. 

16. Εμείς είμαστε που πλάσαμε τον 
άνθρωπο και γνωρίζουμε, τι εισηγήσεις 

του ψιθυρίζει η ψυχή του, γιατί είμαστε 

πιο κοντά σ' αυτόν παρά η φλέοα του 

λαιμού (του). 

17. (Πρόσεξε) τους δύο (φύλακες 

αγγέλους) που είναι ορισμένοι να 

μαθαίνουν (τα έργα του), τα μαθαίνουν 

(και τα σημειώνουν), καθισμένοι ο ένας 

στα δεξιά και ο άλλος στ' αριστερά. 
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18. Ούτε μια λέξη δεν προφέρει χωρίς 
εκεί να ορίσκεται ένας σκοπός έτοιμος 

(να τη σημειώσει). 

19. Και η επίθεση (η αναισθησία) του 
θανάτου θα φέρει την αλήθεια (μπρος 

στα μάτια του): "Αυτό ήταν (το τέρμα) 

που προσπαθούσες ν' aποφύγεις 

( δραπετεύοντας)!" 

20. Και θα φυσήξουν για ν' ακουστεί 
η Σάλπιγγα. Αυτή θα είναι η Ημέρα της 

Επαγγελίας (που δόθηκε σαν 

προειδοποίηση). 

21. Κι εκεί (τότε) θα έλθει κάθε ψυχή 
που θα έχει έναν (άγγελο) οδηγό, και 

έναν (άγγελο) μάρτυρα. 

22. (Και θα ακουστεί): "Ήσουν 

απρόσεκτος απ' αυτό. Τώρα αφαιρούμε 

από σένα το σκέπασμα (το πέπλο) σου, 

και η όρασή σου - σήμερα - είναι σιδερένια 

(οξεία, ικανή και γρήγορη)". 

23. Και θα πει αυτός (ο άγγελος) που 
τον ακολουθεί: "Να, (ό,τι έχω καταγράψει) 

εδώ είναι έτοιμο μαζί μου!" 

24. (Και η καταδίκη θα είναι): "Ρίξτε 
στην Κόλαση κάθε aνυπάκουο aρνητή (του 

ΑΛΛΑΧ)!-

25. που εμπόδισε ό,τι ήταν καλό, 

παραοίαζε τους νόμους κι έσπερνε 

αμφιοολίες (και υποψίες), 

26. "που έκανε στην ίδια μοίρα με το 
ΑΛΛΑΧ, άλλη θεότητα. Γι' αυτό ρίξτε 

Δ:~~~Ι~.jΞ_F~~~ 
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τον σε σκληρά οασανιστήρια". 

27. Και θα πει αυτός (ο Σατανάς) 

που τον ακολουθεί: "Κύριέ μας! Δεν είμαι 

εγώ που τον έκανα να παρανομεί, αλλά 

ήταν ( αυτqς ο ίδιος) στην πλάνη, μακριά 
(από την αλήθεια)". 

28. Θα πει: "Μη συζητάτε, μπροστά 

Μου. Σας έχω κιόλας από πριν 

παρουσιάσει την Προειδοποίηση. 

29. 'Ό Λόγος δεν πρόκειται ν' αλλάξει 
μπροστά Μου, και δεν κάνω την 

(παραμικρή) αδικία στους δούλους Μου". 

30. Μια μέρα θα ρωτήσουμε την 

Κόλαση: "Γέμισες εντελώς;" Κι οπωσδήποτε 

θα πει: "Μήπως υπάρχει κανένας άλλος 

παραπάνω (να έλθει);" 

31. Και θα πλησιάσει ο Κήπος στους 
ευσεοείς, που δεν θα είναι πολύ μακριά. 

32. (Μια φωνή - τότε - θα πει: "Αυτό 

είναι ό,τι είχαν υποσχεθεί για κάθε ένα, 

που στράφηκε (στον ΑΛΛ ΑΧ) 

μετανοιωμένος (ειλικρινά), που φύλαξε (το 

Νόμο Του), 

33. που φοοάται - αόρατα - τον 

Ραχμάν (Φιλάνθρωπο- ΑΛΛΑΧ), και 

έρχεται με ταπεινή καρδιά αφοσιωμένος 

(προς Αυτόν). 

34. "Μπείτε εκεί (μέσα) με Ειρήνη και 
ασφάλεια. Αυτή είναι η Ημέρα της Αιώνιας 

Ζωής!" 
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35. Θα έχουν - εκεί μέσα - ό,τι 

επιθυμούν, και κάτι παραπάνω από Εμάς. 

36. Πόσες και πόσες όμως, γενιές -
παλιότερα - έχουμε εξολοθρεύσει (για τις 

αμαρτίες τους), πολύ πιο δυνατούς απ' 

αυτούς; Έπειτα επεολήθησαν στα μέρη 

των χωρών. Μήπως ορήκαν κανένα μέρος 

(για) καταφύγιό (τους); 

37. Βέοαια ο' αυτά υπάρχει ένα 

Μήνυμα για οποιονδήποτε έχει καρδιά 

(και καταλαοαίνει) ή δίνει ακρόαση, ενώ 

από πριν ήταν μάρτυρας, προσεκτικός (της 

αλήθειας). 

38. Και πλάσαμε τους ουρανούς και 
τη γη και τα ενδιάμεοά τους σε έξι ημέρες 

και η κούραση δεν Μας άγγιξε. 

39. Γι' αυτό να υπομένεις όλα όσα 

λένε, και πανηγύριζε τη Δόξα του Κυρίου 

σου πριν την ανατολή του ηλίου και πριν 

από τη δύση (του), 

40. και στη διάρκεια (επίσης μιας ώρας) 

της νύχτας. Και να Τον υμνολογείς (όμοια) 

μετά τις γονυκλισίες (προσευχές) (τις 

θέσεις, που παίρνει το κορμί σου) στη 

λατρεία. 

41. Και άκουσε προσεκτικά! την Ημέρα 

όταν ο Κήρυκας θα φωνάζει από τόπο 

πολύ κοντά, 

42. μια Ημέρα που θ' ακούσουν ένα 

(υυνατό) Σ(χλπιομα με (πολύ) αλήθεια. 

ΑυηΊ θα είναι η Ημέρα τη; Εξόbου (της 

Ανάστασης). 
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43. Βέοαια, Εμείς είμαστε που δίνουμε 
τη Ζωή και το Θάνατο. Και σ' Εμάς 

είναι το Τέρμα της Πορείας! 

44. Την Ημέρα που η γη θα σχιστεί, 
από (τους ανθρώπους) που διάζονται να 

ογουν, Αυτό θα αποτελέσει μια συνάθροιση 

όλων μαζί, που για Μας είναι πολύ εύκολο. 

45. Γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνα που 
λένε (οι άπιστοι), κι εσύ δεν είσαι εκείνος 

που θα τους αναχαιτίσεις δυναμικά. Γι' 

αυτό να υπενθυμίζεις με το Κοράνιο 

εκείνους που φοοούνται την 

Προειδοποίησή Μου. 

(51) Σούρα ελ-ΔζαριΎιάτ 
(Οι Διασπί@οπεs Άνιμοι ή οι Άνιμοι που ~iζονν) 

Στο όνομα του ΑλΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα τους (Ανέμους) που 

διασκορπίζουν (και μεταφέρουν) στ' 

ανοιχτά τα πάντα. 

2. Μα τα σύννεφα, γεμάτα από οροχή. 

3. Μα τα καράοια που κυλούν απαλά. 

4. Μα τους αγγέλους που μοιράζουν 
τ' αγαθά (τα ριζιχ.ά) κατά το θείο 

πρόσταγμα. 

5. "Ό,τι σας εχουν υποσχεθεί ειναι 

αληθινό. 

6. Και σίγουρα θα ογει η ανταμοιοή 
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(η Α.πόφαση και η Δικαιοσύνη) 

7. Ορκίζομαι στον Ουρανό με την 

επεξεργαζόμενη οικοδόμηση. 

8. ότι είστε σε διαφορετικές γνώμες. 

9. Α.π' αυτό απομακρύνεται όποιος έχει 
απομακρυνθεί (από την Καθοδήγηση). 

10. Καταράσθηκαν οι ψεύτες 

11. Αυτοί που - απρόσεκτα -
ορίσκονται στην άουσσο της άγνοιας, 

12. και που ρωτούν: "Πότε θα έρθει η 
Ημέρα της Κρίσης". 

13. Την Ημέρα που θα τιμωρηθούν με 
τη Φωτιά! 

14. "Δοκιμάστε την Τιμωρία σας! Αυτό 
είναι που εσείς επισπεύδατε'" 

15. Πράγματι οι Ενάρετοι, θα 

ορίσκονται μέσα σε Κήπους και ΠηγΕς 
(νερού), 

16. απολαμοάνοντας, ό,τι τους έδωσε 
ο Κύριός τους, γιατί πριν απ' αυτό έκαναν 

καλές πράξεις. 

17. Συνήθιζαν να κοιμούνται λίγο τη 
νύχτα, (αφού προσεύχονται) 

18. Και το τελευταίο μέρος της νύκτας 
πριν την αυγή παρακαλούν ζητώντας 

Συγχώρηση. 
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19. Και στις περιουσίες τους δίνουν 
(σκέπτονταν) το δικαίωμα του (πτωχού), 

εκείνου που ζητούσε (ελεημοσύνη), κι 

εκείνου που ντρέπεται να ζητιανεύσει. 

20. Και στη γη υπάρχουν Σημεία γι' 

αυτούς που πιστεύουν ειλικρινά, 

21. όπως και σ' εσάς τους ίδιους. Δεν 
ολέπετε; 

22. Και στον ουρανό ορίσκονται οι 

δυνάμεις των αγαθών σας όπως (επίσης) 

και αυτό που σας υπόσχεται. 

23. Και - Μα τον Κύριο - του ουρανού 

και της γης, αυτό είναι αληθινό ακριοώς 

όπως μιλάτε. 

24. Μα δεν σου έχει φτάσει η ιστορία 
των αξιών, κάθε τιμής φιλοξενουμένων 

του Αοραάμ; 

25. Όταν μπήκαν σ' αυτόν και είπαν: 
"Ειρήνη!" εκείνος είπε: "Ειρήνη!" (και 

σκέφτηκε) να είναι λαός aσυνήθιστος". 

(άγνωστοι ciνθρωποι). 

26. Και γρήγορα πήγε κρυφά προς 

την οικογένειcχ του, και έφερε ένα παχύ 

μοσχάρι. 

27. Και το πλησίασε μπροστci τους, 

λέγοντας: "Δεν θα φciτε;" 

28. (Κι επειδή δεν έτρωγαν), τον 

κυρίεψε ένα αίσθημα φόοου γι' αυτούς. 

Είπαν (τότε στον Αοραciμ): "Μη φοοciσαι", 

και του έδωσαν τα ευχάριστα νέα (για τη 
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γέννηση) ενός γιου προικισμένου με σοφία. 

29. Αλλά η σύζυγός του δέχτηκε την 
είδηση κραυγάζοντας δυνατά. Κτυπούσε 

(με απορία) το πρόσωπό της και είπε: 

"Μια στείρα γρια γυναίκα!" (πώς γίνεται;) 

30. Είπαν: "Έτσι ο Κύριός σου έχει 
αποφανθεί. Και είναι ο Πάνσοφος, ο 

Παντογνώστης". 

31. Είπε (ο Αοραάμ): "Και ποιο είναι 
(τώρα) το σπουδαίο μήνυμά σας ω! 

Αγγελιοφόροι;" 

32. Είπαν: "Έχουμε σταλεί σ' ένα λαό 
εγκληματία (οουτηγμένο στην αμαρτία), 

33. "για να στείλουμε πάνω τους (μια 
οροχή από) πέτρες λάσπης (θειάφι), 

34. ''σημειωμένες από τον Κύριό σου 
(με το όνομα) αυτών που καταπατούν το 

νόμο". 

35. Κι aποσύραμε - ογάζοντας έξω -
όποιους εκεί - ανάμεσά τους ήταν Πιστοί. 

36. Αλλά δεν ορήκαμε μέσα εκεί, παρά 
μόνο ένα σπίτι που οι άνθρωποί του είχαν 

υποταχτεί στην Πίστη. 

37. Κι αφήσαμε εκεί μέσα ένα Σημείο, 
για όσους φοοούνται τα οδυνηρά 

οασανιστήρια. 

38. Και στην ιστορία του Μωυσή 

(υπήρχε ένα άλλο Σημείο): όταν τον 

στείλαμε στον Φαραώ με φανερό τεκμήριο. 

~~~J_;.~,~t;\ς.11~ 

Θ~j~.J~~ 
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39. Αλλά (ο Φαραώ) με τους οπαδούς 
του απομακρύνθηκαν και είπε: "(Είναι) 

ένας μάγος ή ένας τρελός!" 

40. Γι' αυτό πήραμε αυτόν και τους 

στρατιώτες του και τους ρίξαμε στη 

θάλασσα (τους καταποντίσαμε) Κι επάνω 

του ήταν η μομφή (αυτός ο ίδιος έφταιγε). 

41. Και στην ιστορία του λαού του 

Αντ (υπ1Ίρχε ένα άλλο Σημείο): όταν 

στείλαμε πάνω τους τον καταστρεπτικό 

Άνεμο (το στείρο άγονο). 

42. Δεν άφησε τίποτε χωρίς να το 

καταστρέψει και να το κάνει ιiχρηστο 

σαν σκονη. 

43. Και στην ιστορία του λαού του 

Θαμούντ (υπήρχε ένα άλλο Σημείο): όταν 

τους είχε λεχθεί: 'Άπολαμοάνετε για λίγο 

καιρό!" 

44. ΑλλcΊ. υυτοί αυθαδέστατα 

aψήφησαν τη Διαταγή του Κυρίου τους. 

Γι' αυτό τους π1Ίρε (τους κυρίεψε) ο 

κεραυνός ενώ μόλις τον έολεπαν. 

45. Κι έτσι κανένας τους δεν μπόρεσε 
να σταθεί (στα πόδια του), μα ούτε να 

απαλλάξει τον εαυτόν του. 

46. Έτσι τιμωρήθηκε και ο λαός του 
Νώε πριν απ' αυτούς. Γιατί ήταν λαός 

που παρανομούσr στην κακοήθεια (στην 

προστυχιά). 

47. Και τον ουρανό κτίσαμε με δύναμη 

~~~ ·~\~~~~ri~)~i~ 

φ~_,~~ 
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(κι επιδέξια}, κι Εμείς έχουμε την 

απέραντη Δύναμη. 

48. Κι aπλώσαμε ισοπεδώνοντας την 
γη. Πόσο υπέροχα την aπλώσαμε. 

49. Και από κάθε πράγμα πλάσαμε 
από ένα ζευγάρι, για να σκεφθείτε. 

50. Γι' αυτό να προσφεύγετε στον 

ΑΛΛΑΧ. Έρχομαι από Εκείνον σαν 

φανερός Προειδοποιητής για σας (που 

νουθετεί} στα φανερά! 

51. Και μη οάλετε συνέταιρη θεότητα 
με τον ΑΛΛΑΧ. Έρχομαι από Εκείνον 

σαν Προειδοποιητής για σας (που 

νουθετεί} στα φανερά. 

52. Έτσι δεν ήλθε κανένας απόστολος 
σ' εκείνους (που έζησαν} πριν απ' αυτούς 

χωρίς να πουν γι' αυτόν - με τον ίδιο 

τρόπο - '"Ενας μάγος, ή τρελός!". 

53. Μήπως αυτός ο λόγος είναι 

κληρονομικός που μεταοιοάστηκε από 

γενιά σε γενιά; Όχι (οέοαια). Αυτοί οι 

ίδιοι είναι ένας λαός που παραοαίνει κάθε 

όριο! 

54. Να απομακρυνθείς απ' αυτούς. Δεν 
φταις γι' αυτούς. 

55. Και δίδασκε (προειδοποίησε}, γιατί 
η προειδοποίηση ωφελεί τους Πιστούς. 

56. Και δεν έπλασα τα Πνεύματα 

(δι;ιίμονες- τους Ίζίνν}και τους ανθρώπους, 

παρά για να Με λατρεύουν. 
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57. Δεν ζητώ απ' αυτούς τίποτε για 

τη συντήρησή (Μου), και ούτε απαιτώ 

να Με θρέψουν. 

58. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που 

δίνει (το κάθε τι) για τη Συντήρηση, 

Κύριος της πανίσχυρης δύναμης. 

59. Για όσους αδικούν το μερίδιο από 
το φταίξιμό τους είναι όμοιο με το μερίδιο 

των συντρόφων τους (απ' τις παλιές 

γενιές). Ας μη (Μου) ζητούν να επισπεύσω 

(αυτό το μερίδιο)! 

60. Αλλοίμονο - λοιπόν - σ' εκείνους 

που αρνήθηκαν την Πίστη - από (ό,τι 

τους επιφυλάσσει) η Ημέρα τους, που τους 

την έχουν υποσχεθεί. 

(52) Σούρα ελ-Τουρ 
(το Όρος - Το Βουνό) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα το Όρος (το οουνό της 

Αποκάλυψης). 

2. Μα το Βιολίο το γραμμένο Κοράνι. 

3. Κι ανακοινώθηκε σε μια Περγαμηνή. 

4. (Και) Μα τον πολυσύχναστο Οίκο, 
(από τους άγγελους). 

5. Και την Υπερυψωμένη Οροφή (τον 
Ουράνιο Θόλο). 
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6. (Και) Μα τη Θάλασσα τη γεμάτη 
( φωτιά = μάΧη). 

7.Στ' αλήθεια (σας λέγω) ότι η Τιμωρία 

του Κυρίου σου, - όπου να είναι-, φτάνει. 

8. Και τίποτε δεν υπάρχει που να την 
εμποδίσει. 

9. Είναι η Ημέρα που θα ταράζεται ο 
ουρανός (το στερέωμα) ταραγμένα, 

10. και τα οουνά θα κινούνται εδώ κι 
εκεί. 

11. Αλλοίμονο, αυτη την Ημέρα σ' 

όσους ψεύδονται, 

12. Σ' εκείνους που παίζουν (και 

κυλιούνται) στην επιπολαιότητα. 

13. Την Ημέρα αυτή θα σπρωχθούν 
κάτω στη Φωτιά της Κόλασης, με ένα 

σπρώξιμο (ακαταμάχητο). 

14. ''Αυτή" - (θα τους πουν) - "είναι η 

Φωτιά, που συνηθίζατε να την διαψεύδετε! 

15. "Είναι μήπως αυτό απ6τη (μαγεία), 
ή μήπως εσείς δεν ολέπετε; 

16. "Καείτε εκεί μέσα. Το ίδιο είναι 

για σας αν θα κρατηθείτε με υπομονή 

(εκεί) ή χωρίς υπομονή. Δεν έχετε παρ6 

τη (δίκαιη) ανταμοιοή για ό,τι (οι ίδιοι) 

κ6νατε". 

17. Όσο για τους Εν6ρετους θα 

ορεθούν σε Κήπους και σε (τόπο) 
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Ευτυχίας. 

18.Απολαμοάνοντας (τη μακαριότητα) 

που τους έδωσε ο Κύριός τους, και θα 

τους απαλλάξει ο Κύριός τους από την 

Τιμωρία της Φωτιάς. 

19. (Σ' αυτούς θα πουν): 'Τρώτε και 

πίνετε κερδισμένοι και υγιαίνοντες, για 

ό,τι (καλό) κάνατε". 

20. Θα πλαγιάζουν (με άνεση) πάνω 
σε θρονιά (της αξιοπρέπειας) 

τακτοποιημένα δίπλα το ένα με το άλλο. 

Θα τους παντρέψουμε με όμορφες γυναίκες 

με όμορφα - μεγάλα - και λαμπερά μάτια. 

21. Κι εκείνοι που πιστεύουν και που 
οι απόγονοί τους τούς ακολούθησαν με 

Πίστη, θα κάνουμε ώστε οι απόγονοί τους 

να τους ακολουθήσουν. Δεν θα τους 

στερήσουμε σε τίποτε από τα έργα τους. 

(Όμως) κάθε άτομο είναι δεσμευμένο από 

ό,τι κέρδισε. (Υπεύθυνο για τις πράξεις 

του). 

22. Θα τους επεκτείνουμε (την 

απόλαυση) με φρούτα και κρέας που 

επιθυμούν. 

23. Εκεί θ' aνταλλάζουν μεταξύ τους 

ένα (αθλοθετημένο) κύπελλο, που δεν 

οδηγεί σε αναίδεια ούτε σε αμαρτία. 

24. Θα περιφέρονται πάνω τους και 
θα υπηρετούν, (αφοσιωμένοι) σ' αυτούς, 

(όμορφοι - καλοφτιαγμένοι) έφηοοι σαν 

Μαργαριτάρια καλά φυλαγμένα (από την 

καταστροφή). 

Gif~h~)ι;~::~:~_;ι;.:(J.J~ 

:~.;~.)Ξ~\t_;~~~~ 
~~_;~'-?.;({ 
~ , 'r'' 
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25. Θα πλησιάζει ο ένας τον άλλο 

(ασχολούμενοι) με αμοιοαίες ερωτήσεις. 

26. Θα λένε: "Όταν ζούσαμε είχαμε 

πάντοτε θεοφοοία. 

27. Γι' αυτό ο ΑΛΛΑΧ μας χάρισε Θ ~~ι:.,Ι~ί:.j_;_;L:.:,k:.tl~ 
πολλά και μας έχει απαλλάξει από την 

Τιμωρία του Φλογισμένου Ανέμου. 

28. "Βέοαια και παλιότερα Τον ':' ·~' ·: t.bί.1 
.y-...J..,j...:!~ • 

επικαλούμεθα. Στ' αλήθεια είναι Αυτός ο Θ;..;)'ί;Η:;ι..~t 
Ευεργέτης, Ελεήμονας!" 

29. Γι' αυτό προκήρυξε (προειδοποίησέ ~ζ-4~: ~~:Jt~::;; 
τους εσύ ω Μουχάμμεντ!) Γιατί με τη (!JJ~;.;.~_; 
Χάρη του Κυρίου σου δεν είσαι (χυδαίος) 

μάντης, ούτε τρελός. 

30. Ή ίσως λένε (ότι είσαι): "Ένας φ~_;.::Π~~c~~):~~.:,);,;~ 
Ποιητής! (και) Περιμένουμε γι' αυτόν 

κάποια συμφορά να το κυριεύσει. 

31. Να πεις: "Περιμένετε (λοιπόν)! - ~~j:jiG~.J~~J 
Κι εγώ επίσης μαζί σας θα είμαι απ' 

αυτούς που είναι επιφυλαχτικοί!" 

32. Ή μήπως - τα όνειρά τους είναι φ~):.ι1.'rj~μ~~~tF1 
που τους διατάζουν σ' αυτό -,(η έλλειψη 

λογικής που τους παρορμά), ή μήπως είναι 

ένας λαός παραοάτης; 

33. Ή ίσως λένε: "Μήπως το έχει ez,_Ή;-1~!.J;f.j)_;.~ 
φανταστεί (το Κοράνιο δηλ. έργο 

φαντασίας). Όχι! (απλούστατα) δεν 

πιστεύουν! 

34. Ας φέρουν λοιπόν - (αν μπορούν) 
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- όμοια μ' αυτή τη διήγηση, αν είναι 

ειλικρινείς! 

35. Ή μήπως δημιουργήθηκαν από το 
τίποτε; ή μήπως οι ίδιοι είναι οι 

δημιουργοί; (τόν ίδιο τον εαυτόν τους;) 

36. Ή μήπως έπλασαν τους ουρανούς 
και τη γη; Όχι! (απλούστατα) δεν έχουν 

σταθερή πίστη. 

37. Ή μηπως έχουν μαζί τους, τους 
Θησαυρούς του Κυρίου σου, ή μήπως αυτοί 

είναι οι διαχειριστές (των υποθέσεων); 

38. Ή μήπως έχουν μια ανεμόσκαλα, 
που μ' αυτήν μπορούν (ν' αναρριχηθούν 

ψηλά στον ουρανό και) ν' ακούνε (τα 

μυστικά του); Ας έλθει τότε (ένας τέτοιος) 

ακροατής τους να παρουσιάσει φανερη 

απόδειξη. 

39. Ή μήπως Εκείνος έχει μόνο τις 

θυγατέρες κι εσείς έχετε τους γιους; 

40. Ή μηπως τους ζητάς αμοιοή 

(πληρωμή) ώστε αυτοί να είναι 

δεδαρημένοι από το πρόστιμο (χρέος) 

41. Ή μήπως κρατούν (στα χέρια) τους 
τα μυστικά του Αόρατου και τα 

καταγράφουν (εδώ κάτω); 

42. Ή μήπως θέλουν (μηχανεύονται) 
μια παγίδα (εναντίον σου); Αλλά όσοι 

αρνούνται τον ΑΛΛΑΧ, αυτοί οι ίδιοι 

είναι (μπλεγμένοι) σε παγίδα! 

43. Ή μήπως έχουν μια άλλη θεότητα 
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αντί τον ΑΛΛΑΧ; Ανώτερος είναι ο 

ΑΛΛΑΧ, πάνω απ' ό,τι που του 

αποδίδουν. 

44. Κι αν έολεπαν ένα κομμάτι του 
ουράνιου (θόλου) να πέφτει (πάνω τους), 

θα έλεγαν: "Σύννεφα είναι που μαζεύτηκαν 

σε σωρούς!" 

45. Γι' αυτό άφησέ τους μόνους, μέχρις 
ότου συναντήσουν την Ημέρα εκείνη κατά 

την οποία θα λιποθυμήσουν (από τον 

τρόμο). 

46. Την Ημέρα που οι παγίδες τους 
(που μηχανεύονται) δεν θα τους 

ωφελήσουν κι ούτε θα τους δοθεί 6οήθεια. 

47. Οπωσδήποτε για εκείνους που 

αδίκησαν, υπάρχει και άλλη τιμωρία εκτός 

από αυτήν. Κι όμως οι πιο πολλοί απ' 

αυτούς (δεν το καταλαοαίνουν) δεν ξέρουν. 

48. Και ( τιίlρα περίμενε) με υπομονή 
την απόφαση του Κυρίου σου. Γιατί στ' 

αλήθεια ορίσκεσαι κάτω από τη προστασία 

Μας. Γι' αυτό να επικαλείσαι τ' όνομα 

του Κυρίου σου μόλις σηκώνεσαι, (για 

προσευχή). 

49.Και μέσα στη νύχτα- κάποια στιγμή 

-επίσης να Τον υμνείς, και όταν τ' άστρα 

υποχωρούν! 

J;J;~;~j,(Ι~ \:.l1~~~~.J 

tΘ ~;ι::. :ί ;J5'f 
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(53) Σο-ύρα ελ-Νε$ 
( Το Άστpο -Το ΑστiQι) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα ,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα το Άστρο, όταν πάει για να 
δύσει. 

2. Ο Σύντροφός σας (ο Προφήτης 

Μουχάμμεντ) δεν παραπλάνησε κι ούτε 

έχει παραπλανηθεί. 

3. Κι ούτε προφέρει (τίποτε) από (δική 
του) Επιθυμία (πρωτοοουλία). 

4. Αυτό (το Κοράνιον) δεν είναι παρά 
έμπνευση (που στέλνεται κάτω στη γη) 

και τον εμπνέει. 

5. Τον έχει διδάξει αυτός, που έχει 

μεγάλη δύναμη, (ο άγγελος) 

6. Ο προικισμένος με Σοφία. Και 

παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως (με κάθε 

μεγαλοπρέπεια), 

7. ενώ ορισκόταν στο υψηλότερο σημείο 
του ορίζοντα. 

8. Έπειτα πλησίασε κι έμεινε μετέωρος 
στον αέρα, 

9. σε μια απόσταση γύρω στα δύο 

τόξα ή και λιγότερο. 

10. Κι έτσι (ο άγγελος) είχε εμπνεύσει 
στον δούλο του ΑΛΛΑΧ., εκείνο που ήθελε 

ο ΑΛΛΑΧ να εμπνεύσει. 
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11. Σε καμιά περίπτωση και η καρδιά 
(του Προφήτη) δεν διάψευσε ό,τι είδε. 

12. Μήπως θα διαφωνήσετε μαζί του 
όσον αφορά αυτά που είδε; 

13. Γιατί - πράγματι - τον είδε (τον 

άγγελο) και σε μια άλλη φορά, 

14. δίπλα (στο μεγάλο δένδρο) του 

Λωτού, πέρα από τον οποίο κανείς δεν 

ξέρει τι ορίσκεται, 

15. και που έχει - κοντά του - το 

Κήπο της (μόνιμης) Διαμονής. 

16. Πρόσεξε, που (το δένδρο) του 

Λωτού σκεπάζεται από μυστήρια (που 

μόνο στον ΑΛΛΑΧ είναι γνωστά). 

17. Το ολέμμα (του) ποτέ δεν 

παρατράπηκε κι ούτε έκανε σφάλμα! 

18. Πράγματι, είδε - από τα Σημεία 

του Κυρίου του - τα Μεγαλύτερα θαύματα. 

19. Μήπως είδατε τη Λαττ και την 
Ουζζά, 

20. και την άλλη, την Μενάτ, την 

τρίτη (θεότητα), (μήπως έχουν τέτοια 

θαύματα); 

21. Έχετε λοιπόν τα αρσενικά και 
έχει (ο ΑΛΛΑΧ) τα θηλυκά; 

22. Σίγουρα μια τέτοια μοιρασιά είναι 
άδικη. 
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23. Αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ονόματα που - εσείς και οι πατέρες σας -
ορήκατε και μ' αυτά τις ονομάσατε, χωρίς 

ο ΑΛΛΑΧ να έχει στείλει - γι' αυτά -
καμιά (οποιαδήποτε) εξουσία. Δεν 

ακολουθούν παρά εικασίες και ό,τι οι 

ψυχές τους επιθυμούν! Κι όμως τους ήλθε 

η Καθοδήγηση από τον Κύριό τους! 

24. Μήπως ο άνθρωπος- είναι δυνατό 

- να έχει (ακριοώς) εκείνο που λαχταρά; 

25. Αλλά, στον ΑΛΛΑΧ είναι που 

ανήκει το τέλος και η Αρχή (κάθε 

πράγματος). 

26. Και πολλοί Άγγελοι των ουρανών 
- που είναι πολλοί - αν μεσολαοούσαν, 

τίποτε δεν θα ωφελούσε, αν δεν έδινε ο 

ΑΛΛΑΧ την άδειά Του για όποιον θέλει 

και για όποιον του το επιτρέψει. 

27. Όσοι δεν πιστεύουν στη Μέλλουσα 
Ζωή ονομάζουν τους αγγέλους με 

γυναικεια ονοματα. 

28. Και δεν έχουν καθόλου γνώση γι' 
αυτό. Ακολουθούν μόνο εικασίες. Οι 

εικασίες όμως δεν ωφελούν - σε τίποτε -
την Αλήθεια. 

29. Γι' αυτό ν aποφεύγεις όσους 

απομακρύνονται από το Μήνυμά Μας 

και που δεν επιθυμούν τίποτε άλλο, παρά 

μόνο (τις aπολαύσεις) της ζωής αυτού 

του κόσμου. 

30. Να, σε ποιο σημείο η γνώση θα 
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τους κάνει να φτάσουν. Βέοαια ο Κύριός 

σου γνωρίζει καλύτερα όσους εκτρέπονται 

από το Δρόμο Του, και είναι Εκείνος 

που γνωρίζει καλύτερα όσους δέχονται 

την καθοδήγηση. 

31. Μάλιστα, στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν 
όλα όσα είναι στους ουρανούς και στη 

γη, για να ανταμείψει εκείνους που κάνουν 

το κακό - σύμφωνα με τα έργα τους -
και για να ανταμείψει εκείνους που κάνουν 

το καλό, με ό,τι πιο καλύτερο. 

32. Εκείνοι που αποφεύγουν τις 

μεγάλες αμαρτίες και τα αισχρά έργα και 

(διαπράττουν μόνο) τα μικρά σφάλματα 

(από ανθρώπινη αδυναμία), ο Κύριός σου 

- οέοαια - έχει ευρύτητα στη συγγνώμη 

(είναι επιεικής). Σας γνωρίζει πολύ καλά, 

εφόσον σας φτιάχνει από τη γη, κι όταν 

ακόμα είστε κρυμμένοι στα σπλάχνα της 

μητέρας σας. Γι' αυτό μην επαινείτε τον 

εαυτό σας. Γνωρίζει καλύτερα ποιος 

φοοάται τον ΑΛΛΑΧ. 

33. Μήπως είδες εκείνον που έστρεψε 
πισω, 

34. και πρόσφερε λίγα λεφτά ο' έναν 
άνθρωπο (για να μη μείνει στην ασιτία 

του) μετά σταμάτησε να δίνει. 

35. Μήπως έχει τη γνώση του αόρατου, 
ώστε να μπορεί να ολέπει (τι θα συμοεί 

στη Μέλλουσα Ζωή); 

36. Ή μήπως δεν έχει πληροφορηθεί 
για το περιεχόμενο στις σελίδες (της 

Βίολου) του Μωυσή, 
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37. και του Αοραάμ που ήταν συνεπής 
στις υποχρεώσεις του; 

38. Δηλαδή: Ότι, κανένας δεν μπορεί 
να φορτωθεί το φορτίο ενός άλλου (υπ' 

ευθύνη). 

39. Και ότι, ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να έχει τίποτε περισσότερο από ό,τι έχει 

μοχθήσει γι' αυτό (σαν αμοιοή των 

πράξεών του). 

40. Και ότι, (τ' αποτελέσματα) από 

τους κόπους του πολύ σύντομα θα τα 

δει, (κατά την Ημέρα της Κρίσεως), 

41. ώστε να aνταμειφθεί με την πλήρη 
αμοιοή που πρέπει. 

42. Και ότι στον Κύριό σου είναι το 
οριστικό τέρμα. 

43. Και ότι, είναι Εκείνος που δίνει 

το γέλιο και το ΚλcΊμα. 

44. Και ότι, είναι Εκείνος που χορηγεί 
το ΘcΊνατο και τη Ζωή. 

45. Και ότι, έπλασε ζευγαρωμένα (τα 
πάντα), το αρσενικό και το θηλυκό, 

46. από μια σταγόνα σπέρματος που 
ρέει και τοποθετείται (στη μήτρα). 

47. Και ότι, έχει υποσχεθεί μιαν Άλλη 
Δημιουργία (την Ανάσταση των Νεκρών). 

48. Και ότι, είναι Εκείνος που δίνει 
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πλούτο ( ευφορία) και ικανοποιεί (τις 

επιθυμίες). 

49. Και ότι, είναι ο Κύριος του Σείριου 
(του Κραταιού Άστρου) (που το λάτρευαν 

μερικοί Άραοες). 

50. Και ότι Εκείνος είναι που 

κατάστρεψε ολότελα (τη δύναμη) του 

αρχαίου (λαού του) Αντ, 

51. και του Θ εμούντ, και δεν άφησε 
κανένα στη ζωή. 

52. Και πριν απ' αυτούς το λαό του 
Νώε, όλοι τους οέοαια ήσαν πολύ πιο 

άδικοι και aυθάδεις παραοιiτες. 

53. Και κατατρόπωσε τις Πόλεις (του 
Λωτ) που ανατράπηκαν, 

54. μέχρι που σκεπάστηκαν μ αυτό 

που (τους) σκέπασε (δηλ. από οροχές με 

πέτρες.) 

55. Τώρα, για ποια χάρη του Κυρίου 
σου (- ω' Α νθρωπε! -) αμφιοάλλεις και τη 
συζητάς; 

56. Αυτός εδώ (ω Μουχ(φμεντ) είναι 
Προειδοποιητής από (τη σειρ(χ) των 

αρχαίων Προειδοποιητών αποστόλων. 

57. Η (Ώρα της Κρίσεως) χοντεύει, 

(σέρνετω) χοvτά. 

58. Δεν έχει κανένα - εκτός από τον 

ΑΛΛΑΧ - που να μπορεί να την 

ξεσκεπάσει. 
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59. Μήπως- λοιπόν- εκπλήτεστε απ' 

αυτό το Μήνυμα (το Κοράνιο) 

60. Και γελάτε, αντί να κλαίτε, 

61. Κι εσείς διασκεδάζετε σε 

ματαιοδοξίες; 

62. Αλλά σκύψτε κάτω ταπεινά στον 
ΑΛΛΑΧ και λατρεύετέ (τον)! 

(54) Σού@α ελ-Κάμαρ 
(Η Σελήνη) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Η Ώρα (της Κρίσης) πλησίασε, και 
η Σελήνη σχίστηκε (στα δύο). 

2. Κι αν ακόμα 6λέπουν ένα Σημείο, 
απομακρύνονται αμφιοάλλοντας, και λένε: 

"Αυτό δεν είναι παρά μαγεία που 

συνεχίζεται". 

3. Και διαψεύδουν (την προειδοποίηση) 
και ακολουθούν τα ίδια τους τα πάθη. 

Κάθε όμως υπόθεση έχει την ορισμένη 

της διάρκεια. 

4. Κι όμως τους έχουν φτάσει οι 

ειδήσεις που μέσα σ' αυτές, υπάρχει η 

προειδοποίηση. 

5. Μια σοφία ώριμη, αλλά (οι 

συμοουλές) των Προειδοποιητών δεν τους 

ωφελούν. 

~~~~tJ;ik.J 
φ;~~ ·~?~~ 
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6. Γι' αυτό (- ω! Προφήτη! -) να 

απομακρυνθείς απ' αυτούς (και άφησέ 

τους). Την Ημέρα που ο Κήρυκας θα (τους 

καλέσει) για κάτι το πολύ φρικτό, 

7. θα 6γουν από τους τάφους με τα 
μάτια τους ταπεινωμένα, σαν ακρίδες 

σκορπισμένες εδώ κι εκεί. 

8. Τρέχουν 6ιαστικά προς τον Κήρυκα 
ενώ οι άπιστοι θα πουν: "Δύσκολη πολύ 

είναι αυτή η Ημέρα"! 

9. Παλαιότερα ο Λαός του Νώε 

αρνήθηκε (το κήρυγμα). Διάψευσε ακόμα 

και τον δούλο Μας και είπαν: "Είναι ένας 

τρελός", και τον προειδοποίησαν (με 

ταπείνωση). 

10. Κάλεσε -τότε -(αυτός) τον Κύριό 
του: "Έχω νικηθεί, γι' αυτό οοήθησέ (με)!" 

(δώσε με συμπαράσταση). 

11. Τότε ανοίξαμε τις πόρτες του 

ουρανού με νερό που χυνόταν (σα 

χείμαρρος). 

12. Και κάναμε ώστε να πλημμυρίσει 
η γη από τις πηγές, κι έτσι τα νερά 

ενώθηκαν, (και υψώθηκαν) εκεί που είχαμε 

ορίσει από πριν. 

13. Και τον (Νώε) φορτώσαμε πάνω 
σε (μια Κιοωτό), καμωμένη από σανίδια 

και καρφια. 

14. Έπλεε κάτω απ τα μάτια Μας 

(με τη φροντίδα Μας). Ανταμοιοή ο' 

εκείνον που τον αρνήθηκαν. 

~~l;~@>rJ~~~. 
φ~s~~~i,J~~ 
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15. Και την αφήσαμε (να ζει στη 

ιστορία) σαν ένα Σημείο (για πάντα). 

Μήπως υπάρχει λοιπόν εκείνος που θα 

πάρει προειδοποίηση; 

16. Αλλά πώς ήταν η Τιμωρία Μου, 
και η Προειδοποίησή Μου; 

17. Κι όμως κάναμε ευκολονόητο το 
Κοράνιο για να σκέπτεστε. Μήπως υπάρχει 

- λοιπόν - εκείνος που θα πάρει 

προειδοποίηση; 

18. Και ο (λαός του) Αντ (επίσης) 

διάψευσε (το Κήρυγμα). Αλλά πόσο 

(τρομερή) ήταν η Τιμωρία Μου και η 

Προειδοποίησή Μου; 

19. Αφού στείλαμε πάνω τους έναν 
τσουχτερό, ορμητικό άνεμο, σε μια Ημέρα 

οίαιης και ακατάπαυστης Συμφοράς, 

20. που άρπαζε τους ανθρώπους σαν 
να ήταν ρίζες φοινικόδενδρων που 

ξεριζώνονταν (από τη γη). 

21. Μάλιστα, πώς ήταν η Τιμωρία Μου 
και η Προειδοποίηση Μου; 

22. Κι όμως κάναμε το Κοράνιο 

ευκολονόητο για να σκέπτεστε. Μήπως 

υπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάοει 

προειδοποίηση; 

23. Και ο (λαός του) Θεμούντ διάψευσε 
τους Προειδοποιητές (του). 

24. Γιατί είπαν: " Έ! τι, μήπως θα 
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πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άνθρωπο 

από μας; Μα τότε σίγουρα θα 

πελαγώσουμε στην πλάνη και στην τρέλα! 

25. "Μήπως το Μήνυμα να έχει δοθεί 
σ' αυτόν μόνο, από όλο το λαό μας; Όχι, 

είναι ένας ψεύτης, ένας aυθάδης!" 

26. Θα μάθουν - όμως - αύριο ποιος 

είναι ο ψεύτης, ο aυθάδης! 

27. Γιατί θα τους στείλουμε τη θηλυκιά 
καμήλα για να τους δοκιμάσουμε. Γι' αυτό 

να τους εποπτεύεις, (- ω! Σάλι χ! -) και 
κρατήσου υπομονητικά! 

28. Και ανάγγειλέ τους ότι το νερό 
θα πρέπει να μοιραστεί μεταξύ τους. Του 

καθενός το δικαίωμα για να πιει έχει πια 

(με τη σειρά) οριστεί. 

29. Φώναξαν όμως το σύντροφό τους, 
που έπιασε ένα σπαθί και σακάτεψε (την 

καμήλα). 

30. Αλίμονο! Πόσο (τρομερή) ήταν η 
Τιμωρία Μου και η Προειδοποίησή Μου. 

31. Γιατί στείλαμε πάνω τους ένα 

Δυνατό Σάλπισμα (αγγέλου) και έγιναν 

σαν τα ξερά καλάμια που (μ' αυτά) 

μαντρίζουν τα ζωντανά. 

32. Και όμως κάναμε ευκολονόητο το 
Κοράνιο για να (το) σκέπτεστε. Μήπως 

υπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάοει 

προειδοποίηση; 

33. Και ο Λαός του Λωτ διάψευσε 

\i.~~~-; ~~a::_§crt 

φ~~~.:'$ 
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τους Προειδοποιητές (του). 

34. Στείλαμε πάνω τους ένα οίαιο 

ανεμοστρόοιλο με οροχή από πέτρες, -
(που τους εξολόθρεψε) - εκτός την 

οικογένεια του Λωτ. Αυτούς τους σώσαμε 

νωρίς με τη χαραυγή, 

35. σαν μια χάρη της (Φιλανθρωπίας) 
Μας. Μ' αυτό τον τρόπο αμείοουμε αυτούς 

που ευχαριστούν (υπακούοντας στο Νόμο 

του ΑΛΛΑΧ). 

36. Κι όμως τους προειδοποίησε (ο 

Λωτ) για την Τιμωρία Μας, αλλά 

αμφέοαλλαν για την Προειδοποίηση. 

37. Προσπάθησαν ακόμα και ν' 

αρπάξουν απ αυτόν τους 

φιλοξενούμενούς του, αλλά τυφλώσαμε τα 

μάτια τους. "Δοκιμάστε - τώρα - την 

Τιμωρία Μου και την Προειδοποίησή 

Μου". 

38. Ενωρίς δε - την άλλη μέρα μια 

μόνιμη Τιμωρία τους κυρίεψε: 

39. "Δοκιμάστε- λοιπόν- την Τιμωρία 

Μου και την Προειδοποίησή Μου". 

40. Κι όμως κάναμε ευκολονόητο το 
Κοράνιο για να (το) σκέπτεστε. Μήπως 

υπάρχει - λοιπόν - εκείνος που θα λάοει 

προειδοποίηση; 

41. Και στην οικογένεια του Φαραώ 
επίσης ήρθαν οι Προειδοποιητές (από τον 

ΑΛΛΑΧ). 

.ι.. _,. _,. --:. """' """' ~-: 
}_,! JΙ: )1~~'-~l..l::~Ι~~ 

Θ;:::Ι.γ~ 
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42. Διάψευσαν όλα τα Σημεία Μας. 
Όμως τους πήραμε (χτυπώντας τους) με 

τέτοια Οργή, όπως χτυπά ένας 

Παντοδύναμος, Ικανός να εφαρμόσει 

εκείνο που θέλει. 

43. Μήπως οι Άπιστοι από σας (Ω 
Κουράις! φυλή του Μουχάμμεντ) είναι 

καλύτεροι απ' αυτούς τους παλαιότερους; 

Ή μήπως έχετε (προνόμιο) αθώωσης στις 

(Ιερές) Γραφές; 

44. Ή μήπως λένε: "Εφόσον ενεργούμε 
- σαν πλήθος - όλοι μαζί, μπορούμε ν' 

αμυνθούμε"; 

45. Πολύ σύντομα το πλήθος (τους) 
θα κατατροπωθεί, και θα δείχνουν τις 

πλάτες τους (θα τραπούν σε φυγή). 

46. Η Ώρα όμως (της Δίκης) είναι ο 
ορισμένος χρόνος που την έχουν υποσχεθεί. 

Και αυτή η Ώρα θα είναι πολύ θλιοερή 

και πικρή. 

47. Οπωσδήποτε οι ένοχοι είναι 

πελαγωμένοι στην πλάνη και στην τρέλα. 

48. Την Ημέρα που θα σέρνονται -
μέσα στη Φωτιά - πάνω στα πρόσωπά 

τους, (θ' ακούσουν): "Δοκιμάστε το 

άγγιγμα της Κόλασης!" 

49. Βέοαια δημιουργήσαμε όλα τα 

πράγματα (όχι τυχαία, αλλά) με κάποια 

αναλογία και ένα μέτρο. 

50. Και η Διαταγή Μας δεν είναι παρά 
μόνο μια (που ενεργεί τόσο γρήγορα) όσο 
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να ανοιγοκλείσει το μάτι. 

51. Και (συχνά) άλλοτε εξοντώσαμε 

ολόκληρες σπείρες (ανθρώπων) που σας 

έμοιαζαν. Μήπως υπάρχει - λοιπόν -
εκείνος που θα λάοει προειδοποίηση; 

52. Και κάθε τι που έκαναν είναι 

(γραμμένο) στα Βιολία (των έργων τους). 

53. Και όλα - μικρά και μεγάλα -
έχουν καταγραφεί. 

54. Όσο για τους Ενάρετους θα 

ορεθούν μέσα σε Κήπους και Ποτάμια, 

55. σε ένα Δίκαιο κάθισμα, (σε μια 

Συγκέντρωση Αλήθειας), κοντά στον 

Παντοδύναμο Μονάρχη. 

(55) Σού@« ελ-Ραχμά:ν 
(0 Παντελεήμονtt;, Ο Επιιιχής, Ο Φιλάνt@ιιmος) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Ο Παντελεήμονας ( ο ΑΛΛΑΧ)! 

2. Δίδαξε το Κοράνιο. 

3. Έπλασε τον άνθρωπο. 

4. Του δίδαξε τον τρόπο να εκφράζεται 
(έξυπνα και καθαρά). 

5. Ο ήλιος και η σελήνη ακολουθούν 
την υπολογισμένη (με ακρίοεια) πορεία. 

6. Και τα άστρα και τα δένδρα, (όμοια 

~~ς_:.ΙίΠ1.λΞ.3_; 
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και τα δύο) υποτάσσονται στο θέλημα 

του ΑΛΛΑΧ. 

7. Και τον ουρανό σήκωσε ψηλά κι 

έστησε τη ζυγαριά (της δικαιοσύνης), 

8. για να μη παρανομείτε στο ζύγισμα. 

9. (Γι' αυτό) τηρείτε σωστά το ζύγισμα 
με δικαιοσύνη και μην στερείτε (μην 

αδικείτε) στη ζυγαριά. 

1 Ο. Κι έστρωσε τη γη για τα 

δημιουργήματά (του). 

11. Μέσα της υπάρχουν φρούτα, και 
τα φοινικόδενδρα που έχουν θήκες, (με 

τους κλειστούς χουρμάδες), 

12. (ακόμα και) το σιτάρι με τα στάχυα 
(που έχει φλούδα) και τα μυρωδάτα φυτά. 

13. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας θ' aρνηθείτε (και τα δύο); 

γένη: (Δαίμονες τζίνν κι Άνθρωποι). 

14. · Επλασε τον άνθρωπο από άργιλο, 
όμοιο μ' αυτό του κεραμέα. 

15. Κι έπλασε τα Πνεύματα (τους 

δαίμονες Ίζίνν) από (καθαρή) φωτιά χωρίς 

καπνο. 

16. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

17. (Είναι) ο Κύριος των δύο Ανατολών 
και Κύριος των δύο Δύσεων1 
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18. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 

Κυρίου σας θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

19. Διαχώρισε τις δύο θάλασσες (του 
γλυκού και του αλμυρού νερού) που 

συναντιώνται. 

20. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα εμπόδιο 
που δεν μπορεί η μια να υπεροεί την 

άλλη. 

21. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

22. Βγαίνουν απ' αυτές (τις δύο) 

μαργαριτάρια και κοράλλια. 

23. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

24. Σ' Αυτόν ανήκουν τα πλεούμενα 
(πλοία) που διασχίζουν απαλά (τη 

θάλασσα υψηλά (σαν 6ουνά) 

25. Τότε ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

26. Όλα όσα είναι πάνω της (πάνω 
στη γη) θα πεθάνουν (θα είναι αφανή), 

27. και μόνο το Πρόσωπο του Κυρίου 
σου (ο ίδιος) ο Άρχοντας της Δόξας και 

της Τιμής θα παραμείνει (αθάνατος). 

28. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

29. Αυτόν ζητούν (για τις ανάγκες 

τους) κάθε τι που είναι στους ουρανούς 
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και στη γη. Κάθε μέρα κάνει κάτι νεώτερο 

(στο σύμπαν). 

30. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

31. Θα ασχοληθούμε με σας τους δύο, 
ω! άνθρωποι και δαίμονες! για να σας 

δικάσουμε. 

32. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

33. Ω! Συνέλευση των Πνευμάτων 

(δαιμόνων Ί'ζίνν) και των ανθρώπων! Αν 

μπορούσατε να περάσετε πέρα από τα 

όρια των ουρανών και της γης, - περάστε 

λοιπόν. Αλλά, όμως χωρίς άδεια του 

ΑΛΛΑΧ είναι αδύνατο να περάσετε. 

34. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

35. Θα σταλεί πάνω κι από σας τους 
δύο μια φλόγα φωτιάς και χυτός χαλκός. 

Και καμιc1 υποστήριξη δεν θα έχετε. 

36. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

37. Κι αν ο ουρανός σχιστεί στα δύο 
και γίνει ρόδινος σαν κόκκινο δέρμα (αν 

λιώσει από τη φωτιά), 

38. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

39. Και σ' αυτή την Ημέρα καμιά 

ερώτηση δεν θα γίνει - για τις αμαρτίες 
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του - κανένας άνθρωπος ούτε δαίμονας. 

40. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' αρνηθεί τε (και οι δύο); 

41. (Γιατί) οι ένοχοι θ' αναγνωρίζονται 
από τα (ιδιαίτερα) σημάδιυ τους, και θα 

συλληφθούν (αρπαχθούν) από τα μαλλιά 

κι από τα πόδια. 

42. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

43. Αυτή είναι η Κόλαση που την 

διάψευδαν οι ένοχοι. 

44. Θα περιφέρονται ολόγυρα μέσα ο' 
αυτήν και στη μέση του οραστού νερού. 

45. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

46. Και για όποιον φοοάται το Κύρος 
του Κυρίου του (που θα σταθεί μπροστci) 

αφιερώνονται δύο χ.ήποι. 

47. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (χ.αι οι δύο); 

48. Που περιέχουν από όλυ ω είδη 
(των δένδρων και των απολαύσεων). 

49. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (χ.αι nι δύn); 

50. Στnν (χ.αθένα) τους Ου υπιiρχουν 
δύο πηγές που θα τρέχε ι (ω νερό 

ελεύθερα). 
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51. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

52. Εκεί μέσα (στον καθένα) θα 

υπάρχουν φρούτα από όλα τα είδη σε 

ζευγάρια. 

53. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θα aρνηθείτε (και οι δύο); 

54. Θα πλαγιάζουν πάνω σε στρώματα 
που η μέσα φόδρα τους θα είναι 

χρυσοκεντημένη (ιστάορακ) μεταξωτή. Τα 

φρούτα των δύο Κήπων θα είναι πολύ 

κοντά ( τους ., για να τα φθάνουν 

εύκολα). 

55. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

56. Μέσα εκεί (και στους δύο) θα 

υπάρχουν (παρθένες κόρες) αγνές με 

συγκρατημένα τα ολέμματά τους, τις 

οποίες ούτε (Χνθρωπος ουτε δαίμονας δεν 

τις έχει πριν αγγίξει. 

57. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

58. Σαν να είναι ρουμπίνια και κοράλλι. 

59. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' αρνηθείτε (και οι δύο); 

60. Μήπως υπάρχει καμιι:ι ανταμοιοή 
για το Καλό, εκτός από το καλό; 

61. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 
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62. Και εκτός απ' αυτούς τους δύο 

υπάρχουν και δύο άλλοι Κήποι, 

63. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρ ίο υ σας, θ' αρνηθεί τε (και οι δύο); 

64. Με σκούρο - πράσινο χρώμα. 

65. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

66. Στον (καθένα) τους θα υπάρχουν 
δύο πηγές που το νερό θα χύνεται 

συνεχεια. 

67. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

68. Στον (καθένα) τους θα υπ6ρχουν 
φρούτα και χουρμ6δες και ρόδια. 

69. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' αρνηθεί τε (και οι δύο); 

70. Στον (καθένα) τους θα υπ6ρχουν 
καθαρές καλές και όμορφες 

( συντρόφισσες), 

71. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες, του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

72. Ωραίες συγκρατημένες μέσα σε 

ΟΥ.ηνές, 

73. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

74. τις οποίες ούτε 6νθρωπος ούτε 
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δαίμονες (Ίζινν) δεν τις έχει - πριν απ' 

αυτούς - προσοάλλει (αγγίζει) 

75. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' aρνηθείτε (και οι δύο); 

76. Πλαγιάζουν, ακουμπώντας πάνω 
σε πράσινα προσκέφαλα και σε πανέμορφα 

Ταπέτα. 

77. Τότε, ποια από τις ευεργεσίες του 
Κυρίου σας, θ' αρνηθεί τε (και οι δύο); 

78. Ας είναι Ευλογημένο το όνομα 

του Κυρίου σου που μόνο σ' Αυτόν 

ανήκουν η Μεγαλοπρέπεια κι η Ευεργεσία. 

(56) Σούρα ελ-Βάκι•α 
(ΊΌ -ανωι.ι>χτο- fryovός, Η ll@ll'fll«tιxόtιιτ« tης Ανάοtαοης) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Όταν συμοι::ί η Ανιiσταση. 

2. Δεν υπάρχει διάψευση οτι 

πραγματικά έφτασε. 

3. (Άλλους) θα χαμηλώσει, (ιlλλους) 

θα ανυψώσει. 

4. "Όταν η γη θα τρανταχτεί με 

τρανταγμό από τα οάθη της, 

5. και τu οουνά γίνουν κομμάτια 

6. χ.αι σκορπιστούν παντού σα σκόνη, 

7. (τότε) θα ταξινομηθείτε σε τρεις 

~ c.:;jt::JΙ- ~" / 
~ . . ,_ ..;..-JJ 
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κατηγορίες. 

8. Και (εκεί θα είναι) οι σύντροφοι, 
της Δεξιάς (πτέρυγας). Τι θα είναι οι 

σύντροφοι της Δεξιάς; 

9. Και οι σύντροφοι της Αριστεράς 

(πτέρυγας). Τι θα είναι οι σύντροφοι της 

Αριστεράς; 

10. Και όσοι προηγήθηκαν (στην 

Πίστη), θα προηγούνται (στη Μέλλουσα 

Ζωή). 

11. Αυτοί θα είναι οι πλησιέστεροι 

(στον ΑΛΛΑΧ), 

12. σε Κήπους της Μακαριότητας. 

13. Λίγοι των (ανθρώπων) από τους 
πρώτους στη πίστη 

14. και λίγοι από τους άλλους τους 
μεταγενέστερους. 

15. (Θα είναι) πάνω σε Θρονιά, 

κινούμενα, από χρυσό και πετράδια, 

16. πλαγιασμένοι πάνω τους, ο ένας 
απέναντι από τον άλλο. 

17. Θα περιτριγυρίζουν πάνω τους (και 
θα υπηρετούν) έφη6οι με αιώνια 

(δροσερότητα). 

18. Με κύπελλα και (γυαλισμένα) 

μπρίκια και (κούπες) δισκοπότηρα 

(γεμάτα) από τις (ολοκάθαρες) πηγές. 
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19. ΔΕν θα έχουν πονοκέφαλο απ' αυτό 
(που πίνουν), ούτε θα ζαλίζονται. 

20. Και (θα τρέφονται) με φρούτα από 
αυτά που θα διαλέγουν. 

21. Και κρέας πουλιών απο αυτο 

που προτιμούν. 

22. Και (εκεί θα υπάρχουν) 

Συντρόφισσες με όμορφα, μεγάλα και 

λαμπερά μάτια, 

23. σαν τα καλοφυλαγμένα 

μαργαριτάρια. 

24. Μια ανταμοιοή για (ό,τι καλό) 

έκαναν (στην περασμένη τους ζωή). 

25. ΔΕν θ' ακούνε μέσα εκεί αναιδή 

λόγια, κι ούτε κάνουν αμαρτίες, 

26. παρά μόνο την έκφραση, "Ειρήνη! 
Ειρήνη!". 

27. Και οι σύντροφοι της Δεξιάς 

(πτέρυγας), ποιοί θα είναι οι σύντροφοι 

της Δεξιάς; 

28. (Θα είναι) ανάμεσα σε Λωτόδενδρα 
χωρίς αγκάθια, 

29. κι ανάμεσα σε δένδρα 'Τταλχ" 

(Ακακίες ή Μπανανιές), με τάξη 

στοιοαγμένα, 

30. και απλωμένη σκιά, 

31. (δίπλα) σε πηγές με νερο που 
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συνέχεια κυλά, 

32. και σε άφθονα φρούτα, 

33. που (η εποχή τους) δεν είναι 

περιορισμένη, ούτε είναι απαγορευμένα, 

34. και θα έχουν aξιοπρεπείς γυναίκες 
πάνω σε πανύψηλα Θρονιά (της 

Αξιοπρέπειας). 

35. Εμείς τις πλάσαμε σε καινούργια 
δημιουργία. 

36. Και τις κάναμε αγνές παρθένες, 

37. Αξιαγάπητες (στο ήθος και το 

χαρακτήρα) και στην ίδια ηλικία, 

38. για τους Συντρόφους του Δεξιού 
Χεριού. 

39. Ένας (μεγάλος) αριθμός από τους 
πρώτους (τους αρχαίους λαούς), 

40. και ένας (μεγάλος) αριθμός από 
τους άλλους των νεωτέρων (χρόνων). 

41. Και οι σύντροφοι της Αριστεράς 
(πτέρυγας), ποιοί θα είναι οι σύντροφοι 

της Αριστεράς; 

42. (Θα είναι) στη μέση μιας 

φαρμακερής (άγριας Φωτιάς) και Καυτού 

Νερού, 

43. και κcΊτω από τη σκιά μαυρου 

καπνου. 
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44. Ίίποτε (δεν θα υπάρχει εκεί) που 
να δροσίζει, ούτε και να ευχαριστεί. 

45. Γιατί - πριν απ' αυτό - συνήθιζαν 

ν' απολαμοάνουν τον πλούτο (και την 

πολυτέλεια), 

46. και επέμεναν - επίμονα - στην 

υπέρτατη προστυχιά! (απιστία) 

47. Και (συνήθιζαν) να λένε: "Πώς 

(είναι δυνατό)! όταν πεθάνουμε, και να 

γίνουμε χώμα και κόκαλα, έπειτα να ξανα

αναστηθούμε; 

48. (Εμείς) και οι πατέρες μας οι 

παλιοί;" 

49. Να πεις: "(Μάλιστα), και οι πιο 
παλιοί και οι πιο νέοι, 

50. "σίγουρα όλοι θα συγκεντρωθούν 
μαζί, για τη συνάντηση της πασίγνωστης 

ορισμένης Ημέρας. 

51. "Έπειτα, οέοαια - Ω! εσείς που 

είστε ουθισμένοι στην πλάνη και που 

διαψεύδετε (την Αλήθεια)! -

52. "σίγουρα θα φάτε από το Δένδρο 
Ζακκούμ. 

53. "Θα γεμίσετε μ' αυτό τις κοιλιές, 

54. "και θα πίνετε - πάνω απ' αυτό -
ζεματιστό νερό. 

55. "Και θα πίνουν - οέοαια - σαν τις 

διψασμένες καμήλες!". 

~~Gj~Ι:Y..::Z:,)~i_;i'J 
Θ :,j~ ~~1 Ι',Ji;~.J 
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56. Αυτή θα είναι η φιλοξενία τους 

κατά την Ημέρα της Ανταπόδοσης! 

57. Εμείς είναι που σας έχουμε πλάσει. 
Γιατί - λοιπόν - δεν πιστεύετε στην 

Αλήθεια; 

58. Μα δεν ολέπετε; Τι πράγμα 

ογάζετε; (το ανθρώπινο σπέρμα) 

59. εσείς είναι που το δημιουργείτε, ή 
Εμείς είμαστε ο Δημιουργός; 

60. Εμείς έχουμε θεσπίσει το Θάνατο 
να είναι η κοινή μοίρα σας, και δεν είμαστε 

Εμείς που θα ματαιώσουμε 

61. ώστε ν' αντικαταστήσουμε άλλους 
όμοιους με σας και να σας φτιάξουμε 

(πάλι) σε (Μορφές) που δεν τις γνωρίζετε. 

62. Κι όμως γνωρίζετε - κιόλας - την 

πρώτη (μορφή) δημιουργίας. Γιατί - τότε 

- δεν πιστεύετε; 

63. Μήπως δεν ολέπετε - τον σπόρο -
που σπέρνετε στη γη; 

64. Εσείς είστε η αιτία που το κάνει 
να φυτρώνει, ή Εμείς είμαστε η Αιτία; 

65. Αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε να 
το κάνουμε θρύψαλο, και να μένατε 

έκπληκτοι, 

66. (λέγοντας):'•Εχουμε-οέοαια- μείνει 

χρεωμένοι (για το τίποτε), 



(56) Σούρα ελ-Βάκι•α Μέρος 27ο 

67. "κι επί πλέον μας έχουν απαγορέψει 
(τους καρπούς των κόπων μας). 

68. Μήπως δεν ολέπετε το νερό που 
πίνετε; 

69. Μην είστε εσείς που το φέρνετε φ.j)pr~~;.j.:fi~~;.:J);;J: 
κάτω (στη γη) από το Σύννεφο (σα οροχή), 

ή μήπως Εμείς είναι που το στέλνουμε; 

70. Αν το θέλαμε, θα μπορούσαμε να φ :::::,;j:::.Ξ.s..qffi'~~::ί:.,;.~Q) 
το κάνουμε αλμυρό (και άνοστο). Τότε 

γιατί δεν ευχαριστείτε; 

71. Μήπως δεν ολέπετε τη Φωτιά που φs_,_;jJL;όl~:)i 
προκαλείται από την τριοή; 

72. Μην εσείς είστε που φτιάξατε το Θ Gj:·,:fl~~'ζ:_;;:.::.~~Ί_:;J~ 
δένδρο που τρέφει τη φωτιά, ή Εμείς 

είμαστε που το φτιάξαμε; 

73. Εμείς είμαστε που το έχουμε κάνει @ .::r.Ά~~~Ji;ι~:.i;;~ 
ένα μνημείο και συμοολή ( φωτιάς της 

Κόλασης), είναι κι άνεση κι ευκολία για 

τους δημότες της ερήμου. 

Κυρίου σου, του "Υψιστου! 

75. Επί πλέον καλώ για μάρτυρα τις 
θέσεις των Άστρων, 

76. κι αυτό - αν το γνωρίζατε - είναι 

πραγματικά ένας σπουδαίος όρκος, 

77. ότι αυτό εδώ είναι το πολυτιμημένο 
Κοράνιο, ( ανc'lγνωσμα) 

78. σε ένα Βιολίο καλιί.. φυλαγμένο, 
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79. που κανένας δεν θα το αγγίξει, 
παρά μόνο όσοι είναι καθαροί. 

80. Μια Αποκάλυψη από τον Κύριο 
του Σύμπαντος Κόσμου. 

81. Μήπως μ' αυτό το Μήνυμα (είστε 
ικανοί) να το περιφρονήσετε; 

82. Και να έχετε κάνει ώστε (ν' 

aρνείστε) να διαψεύδετε (την πηγή) της 

συντήρησής σας; 

83. Τότε γιατί δεν (παρεμοαίνετε) όταν 
(η ψυχή ενός ετοιμοθάνατου) φτάσει στο 

λαρύγγι, 

84. κι εσείς - εν τω μεταξύ - (κάθεστε 

και) κοιτάτε, 

85. ενώ Εμείς είμαστε πιο κοντά του, 
από σας και όμως δεν το ολέπετε (δεν το 

προσέχετε), 

86. τότε, γιατί εσείς - εφόσον δεν είστε 
χρεωμένοι - (αν είστε απαλλαγμένοι από 

- μελλοντικό - λογαριασμό), 

87. δεν καλείτε την ψυχή να επιστρέψει, 
αν είστε ειλικρινείς; 

88. Ενώ αν είστε ανι:Ίμεσα απ' αυτούς 
που ορίσκονται κοντά (του), 

89. (εκεί υπάρχει γι' αυτόν) ανάπαυση 
(κι ικανοποίηση), και άρωμα κι ένας 

Κήπος τέρψεων. 
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90. Κι όμως αν είναι από τους 

συντρόφους της δεξιάς, 

91. (θ' ακούσει): "Ας έχεις Ειρήνη", 

από τους συντρόφους της δεξιάς πτέρυγας. 

92. Ενώ αν είναι από εκείνους που 

διαψεύδουν (την Αλήθεια) κι έχουν 

παραπλανηθεί, 

93. γι' αυτόν υπάρχει η Φιλοξενία του 
Ζεματισμένου Νερού, 

94. και το καψάλισμα στο Πυρ το 

Εξώτερο. 

95. Βέ6αια, αυτό είναι η Καθαρή 

Αλήθεια και η Πραγματικότητα (της 

Μέλλουσας Ζωής). 

96. Γι' αυτό ανάφερε (με ύμνους) το 

όνομα του Κυρίου σου, του Ύψιστου. 

(57) ΣοVQα. ελ-ΧαντΜ 
(0 Σtδηιος) 

Στο όvομα του Α.ι\ΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Εδόξασε τον ΑΛΛΑΧ κάθε ον που 
6ρίσκεται στους ουρανούς και στη γη. 

Γιατί είναι ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

2. Σ' Αυτόν ανήχει η κυριαρχία των 

ουρανών χαι της γης. " Είναι Εκείνος 

που δίνει τη ζωή και το Θάνατο, και η 

Δύναμή Του καλύπτει όλα τα πράγματα. 

3. Είναι ο Πρώτος και ο Τελευταίος 

~i;ιιΙ~~----~-·, 
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(η παρουσία Του δεν έχει αρχή κι η 

διάρκειά Του δεν έχει τέλος). Ο 

Αυταπόδειχτος στα Σημεία Του και 

κρυμμένος, που δεν Τον ολέπει κανείς και 

η γνώση Του κατέχει όλα τα πράγματα. 

4. Εκείνος είναι που έπλασε τους 

ουρανούς και τη γη σε έξι μέρες, κι έπε ι τα 

εγκαταστάθηκε στο Θρόνο (της Εξουσίας). 

Γνωρίζει εκείνα που εισέρχονται στα 

σπλάχνα της γης, κι εκείνα που ογαίνουν 

απ' αυτήν, και ό,τι στέλνεται από τον 

ουρανό και ό,τι ανεδαίνει σ' αυτόν με τη 

γνώση Του. Και είναι μαζί σας, όπου κι 

αν ορίσκεστε. Και ο ΑΛΛΑΧ δλέπει καλά 

όλα όσα κάνετε. 

5. Σ' Αυτόν ανήκει η κυριαρχία των 

ουρανών και της γης. Και στον ΑΛΛΑΧ 

επιστρέφουν όλες οι υποθέσεις. 

6. Βυθίζει τη Νύχτα μέσα στην Ημέρα 
και ουθίζει την Ημέρα μέσα στη Νύχτα. 

Και έχΕι (απόλυτη) γνώση (από ό,τι 

κρύδεται) μέσα στα στήθια. 

7. Πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και στον 
Απόστολό Του, και ξοδεύετε (σε 

ελεημοσύνη) από την (περιουσία) που σας 

έχει δώσει κληρονομιά (ώστε να τη 

παραλαμδcχνει ο ένας από τον άλλο 

διαδοχικά χωρίς να συνεχίζεται ως 

ιδιοκτησία κανενός λόγου του θανάτου) 

Γιατί εκείνοι από σας που πιστεύουν και 

ξοδεύουν (σε ελεημοσύνη), θα έχουν μεyc1λ η 

αμοιδή. 

8. Ποια διΥ.αιολογία έχετε γιατί να μη 
πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ; Και ο Απόστολος, 
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σας προσκαλεί να πιστέψετε στον Κύριό 

σας, και πήρε (δέχθηκε ο ΑΛΛΑΧ) τη 

Συμφωνία σας. (Γιατί δεν πιστεύετε), αν 

πραγματικά είστε πιστοί; 

9. Είναι Εκείνος που στέλνει στο Δούλο 
Του την Αποκάλυψη των Εδαφίων (του 

Κορανίου), ώστε να σας ογάλει από τα 

Σκοτάδια (της απιστίας) στο Φως (της 

Πίστης) και - αλήθεια - ο ΑΛΛΑΧ είναι 

για σας Επιεικής, Ελεήμονας. 

10. Ποια δικαιολογία έχετε, γιατί να 
μη ξοδεύετε για το έργο του ΑΛΛΑΧ; 

Στον ΑΛΛΑΧ ανήκει η κληρονομιά των 

ουρανών και της γης. Δεν είναι ίσος -
μεταξύ σας - εκείνος που ξοδεύει 

(ελεύθερα) και πολεμά, πριν από τη Νίκη, 

(στη Μέκκα -μ'- εκείνον που ξόδεψε και 

πολέμησε μετά απ' αυτήν ). Αυτοί θα 

ορεθούν σε ανώτερο οαθμό από εκείνους 

που ξοδεύουν και πολεμούν μετά (την 

Νίκη στη Μέκκα). Αλλά για όλους ο 

ΑΛΛΑΧ έχει υποσχεθεί μια καλή αμοιοή . 
Και ο ΑΛΛΑΧ ειναι καλά 

πληροφορημένος για ό,τι κάνετε. 

11. Ποιος είναι εκείνος που θα δανείσει 
στον ΑΛΛΑΧ ένα ωραίο δάνειο; Γιατί 

θα του το διπλασιάσει (πολύμορφα), και 

θα έχει (εκτός αυτού) μια γενναιόδωρη 

αμοιοή (στον Παρ(_ιδεισο). 

12. Μια Ημέρυ Ου. δεις τους Πιστούς 
και τις Πιστές, πως το Φως τους θα 

προπορεύεται μπροστά τους και από το 

δεξί τους χέρι (Και ο χαιρετισμός θα είναι): 

"Καλά είναι τα Νέα για σας αυτή την 

Ημέρα! Κήποι που κάτω τους τρέχουν τα 
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ποτάμια! Για να κατοικείτε μέσα σ 

αυτούς για πάντα! Αυτό - πράγματι -
είναι η μεγάλη Νίκη (ευτυχία)!". 

13. Μια μέρα οι Υποκριτές και οι 

Υποκρίτριες θα πουν σ' εκείνους που 

πιστεύουν: "Περιμένετέ μας! Να οαδίζουμε 

στο Φως σας!". Θα πάρουν την απάντηση: 

"Επιστρέψτε πίσω (στο σκοτάδι σας σ' 

αυτό το κόσμο) κι έπειτα ψάξτε για φως 

(όπου μπορείτε)!". Κι έτσι ένας τοίχος θα 

μπει ανάμεσά τους που έχει μια πόρτα 

που μέσα της θα είναι η Μακροθυμία (ο 

Παράδεισος) (του ΑΛΛΑΧ) κι απ' έξω 

της (η Οργή και) τα Βασανιστήρια! 

14. (Αυτοί οι απ' έξω) θα τους 

φωνάζουν: "Μα δεν ήμασταν μαζί σας; 

(κάναμε όπως κάνατε);". (Οι άλλοι) θα 

πουν: "Μάλιστα! Αλλά καταστρέψατε τον 

εαυτόν σας με την υποκρισία σας. 

Παρακολουθούσατε (μόνο) από μακριά 

(τη δυστυχία μας), αμφιοάλατε (για την 

Υπόσχεση του ΑΛΛΑΧ) και οι (μάταιες) 

επιθυμίες (σας) σας τύφλωσαν μέχρις ότου 

ήλθε (επαλήθευσε) η Διαταγή του 

ΑΛΛΑΧ (ο θάνατος). Και ο 

Αρχιαπατεώνας (ο Σατανάς) σας 

εξαπάτησε (για τις σχέσεις σας) με τον 

ΑΛΛΑΧ. 

15. Γι' αυτό, αυτή την Ημέρα δεν θα 

δεχτούν λύτρα από σας, ούτε από αυτούς 
που αρνήθηκαν τον ΑΛΛΑΧ. Η κατοικία 

σας είναι η Φωτιά. Αυτή η κατάλληλη 

θέση που διεκδικείτε (καταφύγιο). Και 

είναι το χειρότερο καταφύγιο!" 

16. Μα δεν έφθασε πια ο καιρός για ..);=..λ!·~~;..--;~~ ·1i~~- 1 ; ~ l.J :ί :~. 
τους Πιστούς ώστε οι καρδιές τους να ... --rr- ~..; >-" .:.>:, ,.,ι ·f'"" 
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ταπεινωθούν (να ασχοληθούν) με τη σκέψη 

στις διαταγές του ΑΛΛΑΧ και με την 

Αλήθεια (το Κοράνιο) που (τους) έχει 

αποκαλυφθεί, και να μη μοιάσουν μ' 

εκείνους που τους δόθηκαν -παλαιότερα 

- τα οιολία (Βίολος και Ευαγγέλιο), που 

πολύς καιρός πέρασε πάνω τους, 

σκλήρυναν οι καρδιές τους; Κι ανάμεσά 

τους πολλοί είναι διεφθαρμένοι (έξω από 

τα όρια της Αλήθειας). 

17. Να μάθετε (όλοι σας), ότι ο 

ΑΛΛΑΧ δίνει ζωή στη γη μετά που 

νεκρώνεται! Σας έχουμε - ήδη - δείξει 

φανερά τα Σημεία (αυτά), ώστε θα πρέπει 

να λογικεύεστε. 

18. "Όσοι - άνδρες και γυναίκες -
δίνουν ελεημοσύνη και δανείζουν στον 

ΑΛΛΑΧ ένα ωραίο Δάνειο, θα 

διπλασιαστεί σ' αυτούς (πολύμορφα) και 

θα έχουν (εκτός αυτό) μια γενναιόδωρη 

αμοιοή. 

19. Κι εκείνοι που πιστεύουν στον 

ΑΛΛΑΧ και στους Αποστόλους Του, αυτοί 

είναι οι Ειλικρινείς (Εραστές της 

Αλήθειας), και οι Μάρτυρες (που την 

πιστοποιούν) μπροστά στον Κύριό τους. 

Θα έχουν - οπωσδήποτε - το Μισθό τους 

και το Φως τους. Ενώ εκείνοι που 

αρνούνται τον ΑΛΛΑΧ και διαψεύδουν 

τα Εδάφια (του Κορανίου) Μας, - θα 

είναι οι ιδιοκτήτες του πυρός του 

Εξωτέρου. 

20. Να μάθετε (όλοι σας) ότι η ζωή 
σε τούτο τον κόσμο δεν είναι παρά 

παιχνίδι και διασκέδαση, πολυτέλεια και 

G.~~_;;~..;.5\iiJ:ZJt1ϊ;ki 
φ ~~rs:I:ι~~~~ 

..... """''>"'·~ ·~ .. / 
ι::.):..JιΙ !,.<>)\J..;A j ,;.:11_;~} ;..:JI.jt 
φ ~}'~;:43_;~. ~-;,/:,( /;_ 
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αμοιοαία καυχησιολογία και 

πολλαπλασιασμός- (αντιζηλία) μεταξύ σας 

- του πλούτου και των παιδιών. Να κι 

ένα παράδειγμα από τη οροχή, που μ' 

αυτήν ζωογονούνται τα φυτά, και τέρπει 

(τις καρδιές) των άπιστων (γεωργών), σε 

λίγο μαραίνονται, και τα ολέπεις κίτρινα. 

Κι έπειτα γίνονται ξηρά και 

κομματιάζονται. Αλλά στη Μέλλουσα Ζωή 

υπάρχει αυστηρή Τιμωρία (για τους 

aφοσιωμένους στο κακό). Και Συγχώρηση 

από τον ΑΛΛΑΧ και η Καλή (του) 

Ευχαρίστηση (για τους aφοσιωμένους σ' 

Αυτόν). Και τι είναι η ζωή σ' αυτό τον 

κόσμο, παρά απατηλή απόλαυση και 

(πρόσκαιρη) περιουσία; 

21. Να προπορεύεστε (αναζητώντας) 
τη Συγχώρηση από τον Κύριό σας, και 

τον Κήπο (της Μακαριότητας), που το 

πλάτος του ουρανού και της γης (μαζί), 

που ετοιμάστηκε για όσους πίστεψαν στον 

ΑΛΛΑΧ στους Αποστόλους Του. Αυτή 

είναι η Χάρη του ΑΛΛΑΧ που τη χορηγεί 

σ' εκείνον που θέλει. Και ο ΑΛΛΑΧ είναι 

ο Κύριος της σπουδαίας (και άφθονηc:) 

Γενναιοδωρίας. 

22. Καμιά συμφορά δεν είναι δυνατό 
να συμοεί στη γη ή στις ψυχές σας, αν 

δεν είναι γνωστή για μας και - γραμμένη 
από πριν - σ' ένα Βιολίο. Τούτο είναι 

πολύ εύκολο για τον ΑΛΛΑΧ, 

23. ώστε να μη λυπάστε (να μην 

απελπίζεστε) για ό,τι δεν σας έδωσε και 

ούτε να χαίρεστε (υπεροολικά) για ό,τι 

σας έδωσε. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν αγαπά 

τον ματαιόδοξο καυχησιάρη, 
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24. (τέτοια άτομα είναι και) οι 

φιλάργυροι και διατάζουν (σπρώχνοντας) 

τους ανθρώπους στην τσιγγουνιά. Αν 

κανείς απομακρύνεται (από το Δρόμο του 

ΑΛΛΑΧ) ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια - ειναι ο 

Π λούσιος(ελεύθερος από κάθε ανάγκη), 

ο Αινετός. 

25. Και άλλοτε στείλαμε τους 

Απεσταλμένους Μας με τα (ολοκάθαρα) 

Σημεία και στείλαμε μαζί τους τα Βιολία 

του ΑΛΛΑΧ (νόμος της δικαιοσύνης) για 

να μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται 

δίκαια. Και δημιουργήσαμε το Σίδερο που 

μέσα του υπάρχει δύναμη και σκληρότητα 

(στον αγώνα), και πολλές ωφέλειες για 

τους ανθρώπους, ώστε να γνωρίσει ο 

ΑΛΛΑΧ (δοκιμάζοντας μ' αυτό) ποιος 

είναι εκείνος που οοηθά Αυτόν και τους 

Αποστόλους Του - μυστικά - ειλικρινά 

μέσα στη σκέψη του, χωρίς να το δείχνει). 

Πράγματι! ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, 

Κραταιός (δεν Του μοιάζει κανείς). 

26. Και στείλαμε τον Νώε και τον 

Αοραάμ και κάναμε δώρο στους 

aπογόνους και των δύο την Προφητεία 

και την Αποκάλυψη (τ' απεσταλμένα 

Βιολία). Και μερικοί απ' αυτούς πήραν 

τη σωστή κατεύθυνση, ενώ οι πιο πολλοί 

απ' αυτούς έγιναν διεφθαρμένοι. 

27. Έπειτα - πάνω στα ίχνη τους -
κάναμε ν' ακολουθήσουν (κι (Ίλλοι από) 

τους Αποστόλους Μας. Και μετά, στείλαμε 

τον Ιησού, το γιο της Μαριάμ και του 

δώσαμε το Ευαγγέλιο, και οάλαμε στις 

καρδιές εκείνων που τον ακολούθησαν, 

..... ~ /J ,.... .. , 

ij~:~ιGJiy_;i;~ι-:i;~_; 

~j; q-τ-r-~ lλ ;:~~~~~_; t;._;_; 
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(τον) Οίκτο και (την) Ευσπλαχνία. λλλά 

τον Ασκητισμό (απομάκρυνση από τον 

γάμο) (τον Μοναχικό 6ίο) που τον 

επινόησαν μόνοι τους, δεν είμαστε Εμείς 

που τον παραγγείλαμε σ' αυτούς. (το μόνο 

που ορίσαμε ήταν) να επιδιώκουν την 

Καλή Ευχαρίστηση (να ευχαριστήσουν) τον 

ΑΛΛΑΧ. λλλά δεν ακολούθησαν - σωστά 
- (το δρόμο) όπως έπρεπε να τον τηρήσουν. 

Γι' αυτό δώσαμε σ' εκείνους που πίστεψαν 

- ανάμεσά τους - την (δίκαιη) αμοιοή 

τους, ενώ πολλοί απ' αυτούς είναι 

διεφθαρμένοι. 

28. Ω! Εσείς που πιστεύετε (στους 

προηγούμενους aποστόλους) Φοοηθείτε 

τον ΑΛΛΑΧ και πιστέψτε στον Απόστολό 

Του, (Μουχάμμεντ) και θα σας δώσει 

διπλό μερίδιο από την Ευσπλαχνία Του. 

Και θα κάνει για σας ένα Φως, που μ' 

αυτό θα περπατάτε (ίσια στο δρόμο σας), 

και θα συγχωρήσει σ' εσάς (τα περασμένα 

σας λάθη). Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Επιεικής -
Μακρόθυμος, Πολυεύσπλαχνος. 

29. Ώστε να μάθουν οι οπαδοί της 

Βίολου, ότι καμιά χάρη του ΑΛΛΑΧ δεν 

εξουσιάζουν, και ότι η Χάρη είναι (εξ 

ολοκλήρου) στα χέρια του ΑΛΛΑΧ, που 

τη δίνει σ' όποιον θέλει. Και ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ο Κύριος της σπουδαίας (και 

απεριόριστης) Γενναιοδωρίας. 

.:,J~~~ι,. ,::.Hr.J.;J~:ti 
~ι.: ί :.::. i\ ti'J<&r ι :-;..:; t·. ~ ;ί:::. 
"""'-:.-~ /...,.,.,..,. _,._,.\,;111~ 
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(58) ΣούQCΙ ελ-Μοντζάνι;ελε · 
(Β Σvζήτηση-Β Διαμαρτυρία - Β Λοyομαχία) 

Στο όvομα του Αι\ι\ΑΧ 

του Παvτελεήμοvα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ο ΑΛΛΑΧ έχει οέοαια ακούσει (κι 
έχει δεχθεί) το λόγο της γυναίκας που 

συζητούσε μαζί σου για τον άνδρα της, 

και που διαμαρτυρόταν aπευθύνοντας (με 

την προσευχή) την καταγγελία της στον 

Α 1\ΛΑΧ. Και ο ΑΛΛΑΧ (πάντοτε) ακούει 

τα επιχειρήματα και των δυό σας. 

Ιlράγματι! Ο ΑΛΛΑΧ ακούει και ολέπει 

(τα πάντα). 

2. Όσοι από σας χωρίζουν τις γυναίκες 
τους (με το ειδωλολατρικό έθιμο "Ζιχάρ" 

αποκαλώντας τις μητέρες), δεν μπορεί να 

είναι μητέρες τους. Καμιά δεν μπορεί να 

είναι μητέρα τους, παρά μόνο αυτή που 

τους γέννησε. Και στην πραγματικότητα 

μεταχειρίζονται λόγια άδικα και πλαστά. 

Αλλά ο ΑΛΛΑΧ οέοαια στιγματίζει (τα 

σφάλματα) και συγχωρεί (επανειλημμένα). 

3. Και όσοι χωρίζουν τις γυναίκες τους 
(με το έθιμο "Ζιχάρ"), κι έπειτα θελήσουν 

να επανέλθουν (να αναιρέσουν) ό,τι είπαν, 

πρέπει να aπελευθερώσουν ένα δούλο -
προτού αγγίξει ο ένας τον άλλο. Αυτός, 

είναι ο νόμος, που πρέπει να εφαρμόζετε, 

(για να μην επανέλθετε στο έθιμο Ζιχάρ. 

Και ο ΑΛΛΑΧ έχει απεριόριστη γνώση 

για (όλα) όσα κάνετε. 

4. Κι αν κανείς δεν ορίσκει (τα μέσα), 
οφείλει να νηστέψει δύο κατά συνέχεια 

μήνες, προτού αγγίξει ο ένας τον άλλο. 
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Αλλά αν κανείς δεν το μπορεί, τότε θα 

πρέπει να θρέψει εξήντα φτωχούς. Αυτό 

είναι για ν' αποδείξετε την πίστη σας 

στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του. 

Κι αυτά είναι τα όρια (που δόθηκαν από) 

τον ΑΛΛΑΧ. Και για όσους (τον) 

αρνούνται, υπάρχουν οδυνηρά 

Βασανιστήρια. 

5. Και όσοι αντιστέκονται στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, θα 

ταπεινωθούν (ανατρεπόμενοι) όπως 

ταπεινώθηκαν εκείνοι (που έζησαν) πριν 

απ' αυτούς. Έχουμε στείλει - ήδη - κάτω 
(στη γη) φανερές Εντολές που όλα τα 

ξεδιαλύνουν. Οι δε άπιστοι (θα έχουν) 

εξευτελιστικά οασανιστήρια. 

6. Την Ημέρα που ο ΑΛΛΑΧ θα τους 
αναστήσει όλους (πάλι), θα τους δείξει 

την αλήθεια για ό,τι έκαναν. Ο ΑΛΛΑΧ 

έχει λογαριάσει (τα έργα) τους, ενώ εκείνοι 

τα ξέχασαν, γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι για 

κάθε πρc:tγμα ο Μάρτυρας. 

7. Μα δεν ολέπεις ότι ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει (τα πάντα) όσα είναι στους 

ουρανούς και στη γη; Δεν υπάρχει ούτε 

μια μυστική συζήτηση ανάμεσα σε τρεις, 

χωρίς να είναι - Εκείνος - ο τέταρτός 

τους, και ούτε μεταξύ πέντε (ατόμων), 

χωρίς να είναι - Εκείνος - ο έκτος τους, 

ούτε κι (αν είναι) πιο λίγοι απ' αυτούς 

ούτε πιο πολλοί, κι οπουδήποτε κι αν 

ορίσκονται- χωρίς Εκείνος να είναι 

ανάμεσά τους-. "Επει τα- κατά την Ημέρα 

της Ανcωτασης - θα τους αναφέρει τις 

πράξεις τους. Ο ΑΛΛΑΧ οέοαια έχει 

απεριόριστη γνώση για κάθε πράγμα. 

~JΙ.:..rc.η_;.r.~_;_)_;~I~J~~~Ji~~ 
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8. Μα δεν ολέπεις αυτούς (τους 

υποκριτές και τους Ιουδαίους) που τους 

έχουν απαγορεύσει τις μυστικές 

συγκεντρώσεις (συνωμοσίες) αλλά - παρά 
την απαγόρευση - ξαναγυρίζουν σε λίγο 

(σ' αυτές); Και ψιθυρίζουν μυστικά (μεταξύ 

τους) για την αδικία και την έχθρα, και 

ανυπακοή στον Απόστολο. Όταν όμως 

έρχονται σ' εσένα - σε χαιρετούν - όχι 

όπως ο ΑΛΛΑΧ σε χαιρετά, (αλλά με 

άπρεπο τρόπο), και λένε στον εαυτό τους: 

"Γιατί δεν μας τιμωρεί για ό,τι λέμε;". Γι' 

αυτό είναι αρκετή η Κόλαση, όπου θα 

ψηθούν. Τι aπαίσιος προορισμός! 

9. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Όταν 

συγκαλείτε μυστικές συγκεντρώσεις μην 

ψιθυρίζετε για αδικίες, έχθρες και 

ανυπακοή στον Προφήτη, αλλά να 

ψιθυρίζετε για δικαιοσύνη (χρηστότητα) 

και αυτοκυριαρχία (ευσέοεια). Και να 

φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ, που σ' Αυτόν 

μπροστrι θα παρελάσετε. 

10. Οι μυστικές συγκεντρώσεις είναι 

(έργο) του Σατανά, (που έχει σκοπό) να 

στεναχωρέσει εκείνους που πιστεύουν. 

Αλλά δεν μπορεί να τους ολάψει σε τίποτε, 

εκτός αν ο ΑΛΛΑΧ το επιτρέψει. Κι ας 

εμπιστεύονται τον ΑΛΛΑΧ οι Πιστοί. 

11. Ω! Εσείς που πιστεύετε' Αν σας 
πουν να κάνετε τόπο στο συμοούλιο 

(aπλωθείτε και) δώστε χώρο. (Ευρύχωρη) 

τοποθεσία θα σας προμηθεύσει (με 

συντήρηση) ο ΑΛΛΑΧ. Κι αν σας πουν 

να σηκωθείτε, τότε να σηκωθείτε. Θα 

ανυψώσει ο ΑΛΛΑΧ σε οαθμούς (και 

... ,,.,. . -- ~"i"'Ι"" :νι /'- .... ~......, } ...... 
~Jι.,}).Νι>~-!:-' t ~t-....:..-ι~.)~ 
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ιεραρχίες) όσους από σας πιστεύουν, κι 

εκείνους που έλαοαν (το φως) της Γνώσης. 

Και ο ΑΛΛΑΧ έχει απεριόριστη γνώση 

για ό,τι κάνετε. 

12. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Αν 

συμ6ουλεύεστε κατ' ιδίαν τον Απόστολο 

παρουσιάστε - ξοδεύοντας - κάτι σε 

ελεημοσύνη πριν από την ιδιαίτερη 

συνδιάλεξη. Τούτο είναι το καλύτερο για 

σας και συμοάλλει στην αγνότητα (της 

συνάντησης). Αλλά αν δεν 6ρείτε (τα μέσα), 

ο ΑΛΛΑΧ - οπωσδήποτε - είναι 

Πολυεπιεικής, Ελεήμονας. 

13. Μήπως φοοάστε να παρουσιάσετε 
- ξοδεύοντας - ποσά σε ελεημοσύνη πριν 

από την ιδιαίτερη συνδιάλεξη (μαζί του); 

Κι αν όμως δεν το κάνετε αυτό, και ο 

ΑΛΛΑΧ σας συγχωρήσει, τότε να 

συνεχίζετε τη τήρηση της τακτικής 

προσευχής, και να δώσετε (την ανάλογη 

στην περίπτωση) ελεημοσύνη και να 

υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ, και τον 

Απόστολό Του · Και ο ΑΛΛΑΧ έχει την 
απεριόριστη γνώση των έργων σας. 

14. Μα δεν 6λέπεις εκείνους που 

στρέφουν (φιλικά) και συνδέονται με λαό 

που προκάλεσαν πάνω τους την Οργή 

του ΑΛΛΑΧ; Δεν είναι ούτε από σας, 

ούτε από εκείνους, και ορκίζονται πάνω 

στο ψέμα, ενώ (πολύ καλά) το γνωρίζουν. 

15. Ο ΑΛΛΑΧ ετοίμασε γι' αυτούς 

μια αυστηρή Τιμωρία. Είναι στ' αλήθεια 

πολύ κακό αυτό που κάνουν. 

16. Μεταχειρίστηκαν τους όρκους τους 

j~z;,[;~j;._)I~Ι~Li;:Ι:~Jiιi.b! 
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σαν παραπέτασμα (για τις κακές τους 

πράξεις), κι εμπόδισαν (τον κόσμο) από 

το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ, γι' αυτό και θα 

έχουν μια εξευτελιστική Τιμωρία. 

17. Δεν θα ωφεληθούν - απέναντι στον 
ΑΛΛΑΧ - ούτε από τα πλούτη τους, 

ούτε από τ' αγόρια τους. Αυτοί θα είναι 

οι Σύντροφοι της φωτιάς, που σ' αυτήν 

θα κατοικήσουν (αιώνια)! 

18. Την Ημέρα που ο ΑΛΛΑΧ θ' 

αναστήσει τους πάντες (για τη Δίκη), θα 

ορκίζονται - τότε - σ' Αυτόν, όπως 

ορκίζονται σ' εσάς. Και θα νομίζουν ότι 

θα έχουν κάποια ( ωφέλεια για να 

σταθούν). Όχι, οέοαια! Δεν είναι παρά 

ψεύτες! 

19. Ο Σατανάς έχει κυριεύσει (τις 

καρδιές τους), και τους έκανε να ξεχνούν 

να θυμούνται τον ΑΛΛΑΧ. Αυτοί είναι 

το Κόμμα του Σατανά ειναι που -
οπωσδήποτε - θα χαθεί! 

20. Αυτοί που αντιστέκονται στον 

ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, θα είναι 

μεταξύ εκείνων που θα ταπεινωθούν 

εξευτελισμένοι. 

21. Ο ΑΛΛΑΧ έγραψε (έχει θεσπίσει): 
''Οπωσδήποτε, Εγώ και οι απόστολοί Μου 

είναι που πρέπει να υπερισχύσουμε". Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια - είναι Πανίσχυρος, 

Παντοδύναμος (Ικανός να επιοάλει τη 

Θέλησή Του). 

22. Δεν θα ορεις κανένα λαό - που να 
πιστεύει στον ΑΛΛΑΧ και στην · Εσχατη 
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Ημέρα - ν' αγαπά αυτόν που αντιστέκεται 

στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολό Του, 

έστω κι αν είναι πατέρες τους, ή παιδιά 

τους, ή αδέρφια τους ή συγγενείς τους. 

Γι' αυτούς είναι γραμμένη (έχει φυτρώσει) 

η Πίστη στις καρδιές τους και είναι 

δυναμωμένοι με ένα πνεύμα από τον Ιδιο 

τον ΑΛΛΑΧ. Και θα τους δεχτεί σε 

κήπους που κάτω τους τρέχουν τα 

ποτάμια, για (παντοτινή) κατοικία τους. 

Ο ΑΛΛΑΧ θα είναι πολύ ευχαριστημένος 

απ' αυτούς, κι εκείνοι θα χαίρονται απ' 

Αυτόν. Σίγουρα, αυτό είναι το Κόμμα 

του ΑΛΛΑΧ, κι αυτοί είναι που θα 

πετύχουν (τη Μακαριότητα). 

(59) ΣΟΟQα u.-XaoQ 
(Β ΣννάθQοι.οη - ή • Β ΕςΟQία) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε υπάρχει στους ουρανούς 
και στη γη ας (υμνήσει) δοξάζει τον 

ΑΛΛΑΧ, που είναι ο Ανίκητος, ο 

Πάνσοφος. 

2. Αυτός είναι που έογαλε από τα 
σπίτια τους όσους αρνήθηκαν τον 
ΑΛΛΑΧ - από τους οπαδούς της Βίολου 
- (τους Ιουδαίους) όταν συγκέντρωσαν 
(τις δυνάμεις τους) για πρώτη φορά, (στην 

πρώτη εξορία). Δεν πιστεύατε ότι θα 
έογαιναν έξω. Και νόμισαν ότι τα 

οχυρώματά τους θα τους προστάτευαν 

από τον ΑΛΛΑΧ! Αλλά η (Οργή) του 
ΑΛΛΑΧ τους ορήκε από εκεί που δεν 
λογάριαζαν, κι έριξε το φόοο στις καρδιές 
τους, ώστε να καταστρέφουν - με τα ίδια 
τους τα χέρια και με τα χέρια των πιστών 

- τα σπίτια τους. Γι' αυτό ας 

ο'~~ i;yιι 
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παραδειγματιστεί τε, ω! εσείς που έχετε 

μυαλά (να δείτε)! 

3. Κι αν δεν ήταν ώστε ο ΑΛΛΑΧ 
να γράψει (ορίζοντας απόφαση) την 

Εξορία γι' αυτούς, θα τους τιμωρούσε -
οπωσδήποτε - σ' αυτό το κόσμο. Και στον 

Μελλοντικό θα έχουν - οέοαια - τα 

οασανιστήρια της Φωτιάς. 

4. Κι αυτό επειδή εναντιώθηκαν κατά 
του ΑΛΛΑΧ και του Αποστόλου Του. Κι 

όποιος εναντιώνεται στον ΑΛΛΑΧ, -
οέοαια - ο ΑΛΛΑΧ είναι αυστηρός στην 

Τιμωρία. 

5. Είτε κόψατε τα φοινικόδενδρα είτε 
τα aφήσατε να στέκονται όρθια πάνω 

στις ρίζες τους (ω! εσείς οι Πιστοί!) τούτο 

έγινε με την άδεια του ΑΛΛΑΧ, και με 

σκοπό να ντροπιάσει ταπεινώνοντας τους 

παραοάτες. 

6. Και ό,τι ο ΑΛΛΑΧ παραχώρησε 

στον Απόστολό Του (από λάφυρα που 

αφαιρέθηκαν) απ' αυτούς, γι' αυτά δεν 

έχετε κάνει εκστρατεία ούτε με ιππικό 

ούτε πάνω σε καμήλες. Κι όμως ο 

ΑΛΛΑΧ δίνει δύναμη στους aποστόλους 

Του να νικήσουν όποιον Εκείνος θέλει. 

Και ο ΑΛΛΑΧ έχει τη δύναμη να 

υποτάξει κάθε πράγμα. 

7. Ό,τι ο ΑΛΛΑΧ έχει παραχωρήσει 
στον Απόστολό Του (από λάφυρα) των 

κατοίκων που ζουν στα περίχωρα, ανήκουν 

στον ΑΛΛΑΧ, και στον Απόστολο και 

στους συγγενείς (του) και στα ορφανά και 

στους απόρους και στους οδοιπι)ρους, ώστε 

- "' ,..,.... 
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να μην γίνει αποκλειστικά (απλώς και 

μόνο) αλλαγή στα χέρια των πλουσίων 

από σας. Γι' αυτό πάρετε ό,τι σας δώσει 

ο Απόστολος (ό,τι σας διατάζει) και 

αποφεύγετε ό·τι σας απαγορεύει. Και 

φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ γιατί ο ΑΛΛΑΧ 

είναι αυστηρός στην Τιμωρία. 

8. Ένα μέρος από τα λάφυρα 

(οφείλεται) στους φτωχούς μετανάστες 

εκείνους που διώχτηκαν από τα σπίτια 

τους κι (έχασαν) την περιουσία τους, τη 

στιγμή που επεδίωκαν τη Χάρη του 

ΑΛΛΑΧ και την Ευλογία (Του), 

οοηθώντας τη θρησκεία του ΑΛΛΑΧ και 

τον Απόστολό Του (κατά τη μετανάστευση 

από τη Μέκκα στη Μεδίνα). τέτοιοι -
πράγματι - είναι οι ειλικρινείς. 

9. Κι εκείνοι που - πριν απ' αυτούς -
είχαν τα σπίτια τους (εδώ στη Μεδίνα) 

και δέχτηκαν την Πίστη, αγαπούν αυτούς 

που μετανάστευαν κοντά τους, και δεν 

φιλοξενούν στα στήθια τους καμιά 

επιθυμία για ό,τι (από τα λάφυρα) έχει 

δοθεί (στους τελευταίους), - μάλιστα που 

προτιμούν πιο πολύ από τον εαυτό τους, 

ακόμα κι αν έχουν ανάγκη. Κι όποιοι 

φύλαξαν την ψυχή τους από την απληστία, 

αυτοί είναι οι επιτυχείς. 

1 Ο. Κι αυτοί που πίστεψαν μετά απ 
αυτούς, λένε: "Κύριέ μας! Συγχώρεσε εμάς 

και τ' αδέλφια μας που προηγήθηκαν -
από μας - στην Πίστη, και μην aφήσεις 

στις καρδιές μας μίσος ενάντια σ' αυτούς 

που έχουν πιστέψει. Κί1ριέ μας! Εσύ -
πραγματικα - είσαι ο Φιλεύσπλαχνος, ο 

Ελεήμονας!" 
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11. Μα δεν ολέπεις αυτούς που 

υποκρίνονται - τι λένε στ' αδέλφια τους 

- που αρνήθηκαν την πίστη - απ' τους 

οπαδούς (Ιουδαίους) της Βίολου -: "Αν 

διωχθεί τε, κι εμείς - επίσης - θα φύγουμε 
μαζί σας, και ποτέ δεν θα υπακούσουμε 

σε κανένα για δική σας υπόθεση. Και αν 

σας πολεμήσουν θα σας οοηθήσουμε. Ο 

ΑΛΛΑΧ όμως είναι μάρτυρας ότι -
πραγματικά - ψεύδονται. 

12. Βεοαίως αν (οι άπιστοι από τους 
οπαδούς της Βίολου) εκδιωχθούν, ποτέ 

(αυτοί οι υποκριτές) δεν θα ογουν μαζί 

τους. Και αν οι Εδραίοι τους πολεμήσουν, 

δεν πρόκειται να τους οοηθήσουν κι αν 

τους οοηθήσουν θα τους γυρίσουν την 

πλάτη τους, φεύγοντες και δεν θα 

νικήσουν. 

13. Στ' αλήθεια είστε πιο φοοεροί -
στις καρδιές τους - από την θεοφοοία 

τους. Κι αυτό γιατί είναι λαός που δεν 

καταλαοαί νει. 

14. Δεν θα σας πολεμήσουν όλοι μαζί 
(ενωμένοι), παρά σε οχυρωμένα χωριά, ή 

πίσω από τα τείχη. Η εχθρότης - μεταξύ 

τους - είναι μεγάλη. Θα τους νόμιζες 

ενωμένους, αλλά οι καρδιές τους είναι 

χωρισμένες, κι αυτό γιατί είναι ένας λαός 

που δεν λογικεύεται. 

15. Μοιάζουν μ' εκείνους που μόλις 

πριν λίγο προηγήθηκαν απ' αυτούς, και 

δοκίμασαν τα κακά αποτελέσματα της 

κακής συμπεριφοράς τους. Και (στη 

Μέλλουσα Ζωή) θα έχουν οδυνηρά 

οασανιστrιρια. 
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16. (Οι υποκριτές σύμμαχοί τους, τους 
εξαπάτησαν), σαν το Σατανά, που λέγει 

στον άνθρωπο: "Μην πιστεύεις στον 

ΑΛΛΑΧ". Κι όταν (αυτός) Τον αρνείται, 

(ο Σατανάς) λέει: "Είμαι αθώος από ό,τι 

εσύ κάνεις. Εγώ φοοάμαι τον ΑΛΛΑΧ 

τον Κύριο του Σύμπαντος Κόσμου!" 

17. Το τέλος και των δύο θα είναι ότι 
θα τιμωρηθούν μέσα στη Φωτιά, όπου -
για πάντα - σ' αυτήν θα κατοικήσουν. 

τέτοια είναι η αμοιοή για τους άδικους. 

18. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Να 

φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ, κι ας ολέπει κάθε 

άνθρωπος τι είναι εκείνο που έχει να 

παρουσιάσει για το αύριο (για την άλλη 

ζωή). μάλιστα! Να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ, 

γιατί ο ΑΛΛΑΧ έχει άμετρη γνώση για 

(όλα) όσα κάνετε. 

19. Και μην είστε σαν εκείνους που, 
(επειδή) ξέχασαν τον ΑΛΛΑΧ τους έκανε 

να ξεχάσουν τον εαυτόν τους. Αυτοί είναι 

οι παραοάτες. 

20. ΔΕν είναι σε ίση μοίρα οι Σύντροφοι 
της Φωτιάς και οι Σύντροφοι του Κήπου. 

Οι Σύντροφοι του Κήπου είναι οι 

πετυχημένοι. 

21. Αν στέλναμε κάτω αυτό το 

Κοράνιο, πάνω σ' ένυ οουνό, θα το έολεπες 

να σκύοει ταπεινc'λ τον εαυτό του και να 

σχίζεται από φόοο για τον ΑΛΛΑΧ. Και 

τέτοιες είναι οι παρομοιώσεις που 

προοάλλομε στους ανθρώπους ώστε να 

σκεπτονται. 
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22. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός 

απ' Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός, που 

γνωρίζει (τα πάντα), μυστικά και φανερά. 

Είναι Φιλάνθρωπος κι Ελυ1μονας. 

23. Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ, και - εκτός 

απ' Αυτόν δεν υπάρχει άλλος θεός. Ο 

Κυρίαρχος, ο ΠανcΊγιος, η Ειρήνη (και 

της Τελειότητας), Δωρητής, ο Ηγεμών, 

της Πίστης, (ο Σωτήρας από κάθε 

Κίνδυνο) ο Παντοκράτωρ, ο Ανίκητος, ο 

Ύψιστος, Πάντα Νικηφόρος, ο ΑΛΛΑΧ 

είναι ανώτερος από τα όσα συνεταιρίζουν 

μ' Αυτόν. 

24. Αυτός ει ναι ο ΑΛΛΑΧ ο 

Δημιουργός, που U'-ιγαλε τυ πρrLγματα στην 

ύπαρξη και έδωσε τη μορφή τους. Σ' Αυτόν 

ανήκουν τα ωραιότερα (αξιότερα) 

Ονόματα. Οτιδ1Ίποτε υπrφχει στους 

ουρανούς και στη γη υμνεί τη Δόξα Του. 

Και είναι ο Ανίκητος, ο Πάνσοφος. 

(60) Σο'ύ@α ελ-Μούμ1'εzινε 
(Η Εξεταζόμενη - Αvτή που δοκιμάζεται) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολvεύσπλαχvου 

1. Ω! Εσείς που πιστεύετε' Μην 

παίρνετε τους εχθρούς Μου (που είναι) 

χ.αι εχθροί σας σα φίλους ( 1l προστrηες), 
προσφέροντrlς τους την υ':c'ιπη (σας), ενώ 

έχουν αρνηθεί την Αλήθεω που οας 

έφθασε, κι έχουν εκδιώξει τον Προφήτη 

χ.ι εσcί.ς τους ίδιους (από τα σπίτια σας), 

γιατί (ωτλούστατα) πιστεύετε οτον 

ΑΛΛΑΧ, τον Κύριό σας! Αν έχετε ογει 

~i~\_----~ 
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για να πολεμήσετε υπέρ Εμού στο Δρόμο 

που χάραξα επιδιώκοντας την Εύνοιά 

Μου, (μην τους παίρνετε για φίλους) και 

διατηρείτε μαζί τους μυστικές φιλικές 

συνομιλίες. Κι Εγώ, πολύ καλ(χ γνωρίζω 

ό,τι φυλάτε μυστικό και ό,τι φανερώνετε. 

Κι αν κάποιος από σας το κάνει αυτό, 

έχει παραπλανηθεί από τον · Ισιο Δρόμο. 

2. Αν ήταν να σας αποκτήσουν θα 
συμπεριφερόνταν μ' εσάς σαν εχθροί, και 

θα τέντωναν τα χέρια τους και τις γλώσσες 

(ακόμα) για το κακό σας. Κι επιθυμούν, 

ν' aρνηθείτε την Αλήθεια. 

3. Δεν πρόκειται να ωφεληθείτε - κατrχ 

την Ημέρα της Ανάστασης - από τους 

συγγενείς σας, ούτε από τα παιδιά σας. 

Θα δικάσει μεταξύ σας. Και ο ΑΛΛΑΧ 

ολέπει καλό όλα όσα κάνετε. 

4. Υπfiρχει για σας ένα παράδειγμα 

(για να το ακολουθήσετε) στον Αοραάμ 

και σ' εκείνους που ήταν μαζί του, όταν 

είπαν στο λαό τους: "Είμαστε αθώοι από 

σας και από οτιδ1iποτε λατρεύετε εκτός 

από τον ΑΛΛΑΧ. Σας έχουμε αρνηθεί, 

κι έχει προκύψει - μεταξύ μας και μεταξύ 

σας - έχθρα και απέχθεια για πάντα, εκτός 
αν πιστέψετε στον ΑΛΛΑΧ και σ' Αυτόν 

μόνο". "Όμως μην (μιμηθείτε) τον Αοραάμ 

όταν είπε στον πατέρα του: "(Θα 

προσευχηθώ) για να συγχωρεθείς εσύ, αν 

και δεν έχω τη δύναμη (να κερδίσω) για 

σένα τίποτε από τον ΑΛΛΑΧ". (Και 

προσευχήθηκαν): "Κύριέ μας! Σ' Εσένα 

εμπιστευόμαστε, και σ Εσένα 

επιστρέφουμε μετανοιωμιΎοι και σ' Εσένα 

ανήκει η (τελική) Πορεία. 
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5. "Κύριέ μας! Μη μας δοκιμάζεις με 
τους άπιστους, αλλά συγχώρησέ μας -
Κύριέ μας! Εσύ είσαι ο Παντοδύναμος,ο 

Σοφός" 

6. - Ήταν υπέροχο παράδειγμα -
6έ6αια - για σας να τους ακολουθήσετε, 

(και) για όποιους επιθυμούν την αμοιοή 

στον ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Ημέρα. 

Αλλά όποιος απομακρύνεται, τότε ο 

ΑΛΛΑΧ είναι- στ' αλήθεια- ο Πλούσιος 

(ελεύθερος από κάθε ανάγκη), ο Αινετός. 

7. Ίσως ο ΑΛΛΑΧ να κάνει ώστε -
μεταξύ σας και μεταξύ αυτών που (τώρα) 

είναι εχθροί σας - να δημιουργηθεί αγάπη 
(και φιλία). Γιατί ο ΑΛΛΑΧ έχει τη 

δύναμη. Και ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Πολυεύσπλαχνος, Ελεήμων. 

8. ΔΕν σας απαγορεύει ο ΑΛΛΑΧ να 
συμπεριφέρεστε με καλοσύνη και δίκαια 

μ' αυτούς που δεν σας πολεμούν για την 

Πίστη (σας), κι ούτε σας ογάζουν από τα 

σπίτια σας. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ αγαπά όσους 

συμπεριφέρονται δίκαια. 

9. Σας απαγορεύει όμως ο ΑΛΛΑΧ -
σχετικά μ' αυτούς που σας πολεμούν για 

την Πίστη (σας) και σας 6γάζουν (σας 

πετούν έξω) από τα σπίτια σας - ή 

οοήθησαν να σας διώξουν' να επιστρέψετε 

σ' αυτούς (φιλικά και προστατευτικά), κι 

όποιοι τους οοηθούν (είναι σαν να 

επιστρέφουν σ' αυτούς) κι αυτοί τότε είναι 

οι - πραγματικά - άδικοι. 

'\ • ~I i )}"' 
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έλθουν - σαν πρόσφυγες - οι πιστές 

γυναίκες, να τις εξετάζετε (και να τις 

δοκιμάζετε). Ο ΑΛΛΑΧ - οέοαια -
γνωρίζει καλά για την πίστη τους. Αν 

οεοαιωθείτε ότι είναι Πιστές, μην τις 

στείλετε πίσω στους Άπιστους. Δεν είναι 

νόμιμες γι' αυτούς, κι ούτε αυτοί είναι 

νόμιμοι γι' αυτές. Δώστε τους ό,τι ξόδεψαν 

(για αντιπροικιά). Δεν υπάρχει καμιά 

ενοχή (αμαρτία) πάνω σας, - αν τις 

νυμφευθείτε -δίνοντας σ' αυτές την αμοιοή 

τους (την προίκα τους). Μην κρατήσετε 

όμως την κηδεμονία της Άπιστης γυναίκας, 

και ρωτείστε (ζητώντας) ό,τι ξοδέψατε 

(για αντιπροικιά). Κι αφήστε (τους 

Άπιστους) να ζητήσουν ό,τι ξόδεψαν γι' 

αυτές (από προικιά των γυναικών που 

ήλθαν σ' εσάς). Αυτή είναι η απόφαση 

του ΑΛΛΑΧ. Δικάζει (με δικαιοσύνη) 

μεταξύ σας. Και ο ΑΛΛΑΧ είναι 

Παντογνώστης (και )Σοφός. 

11. Κι αν καμιά - από τις συζύγους 

σας σας εγκαταλείψει (και πάει) στους 

Άπιστους, κι εσείς έχετε το δικαίωμα 

(πάνω σ' άλλη γυναίκα που έτυχε να έρθει 

απ' αυτούς), τότε δώστε σ' αυτούς που οι 

γυναίκες τους έχουν εγκαταλείψει ένα 

ποσό ίσο (με την προίκα) που είχαν 

ξοδέψει. Και να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ, 

που σ' Αυτόν πιστεύετε. 

12. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Αν έλθουν οι 
Πιστές (γυναίκες) σ' εσένα, και πάρουν 

όρκο αφοσίωσης σ' εσένα, ότι δεν δίνουν . . . 
κανενα πραγμα σα συνεταιρο - στη 

λατρεία τους - με τον ΑΛΛΑΧ, και ούτε 

κλέοουν, και ούτε διαπράττουν μοιχεία 

(ή πορνεία), και ούτε φονεύουν τα παιδιά 

,;G;G~j:ji_Δ;~Ι~l~IQ.~ 

JA~.J~~~dA-lJj&
~t~~z;..::~}~~_;~:;-~_; 

/..Ι'~'~ J~"'~:~Ό;::·> 
~.J"'ι.>f ,. ~' -~~ 

-:: '. (<'. '"' . --;-ι-:' ".;i' 
~L,O':J.JV""<J~ J.J 



(61) Σούρα ελ-Σαφ Μέρος 28ο 866 I "(λ ~}:-Ι 

τους ούτε αποδίδουν στους συζύγους τους 

παιδιά που δεν είναι δικά τους και ούτε 

σε παρακούουν σ' οποιαδήποτε δίκαιη 

υπόθεση, τότε να δεχθείς (την πίστη τους) 

και παρακάλεσε τον ΑΛΛΑΧ να 

συγχωρήσει σ' αυτές (τις αμαρτίες). Ο 

ΑΛΛΑΧ- οέοαια- είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Ελεήμων. 

13. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μην 

συναναστρέφεστε (φιλικά) με λαό που 

πάνω του είναι η Οργή του ΑΛΛΑΧ. 

Έχουν aπελπιστεί κιόλας για τη Μέλλουσα 

Ζωή, ακριοώς σαν τους Άπιστους που 

είναι απελπισμένοι από (τους θαμμένους) 

στους τάφους. 

(61) Σούρα ελ-Σαφ 
(Η Πολεμική Παράταξη - 11 Γραμμή) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ορίσκπαι στους ουρανούς 
και στη γη ας δοξάζει τον ΑΛΛΑΧ. Κι 

Αυτός είναι ο Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

2. Ω! Εσείς που πιστέψατε! Γιατί λέτε 
εκείνα που δεν κάνετε; 

3. Μεγαλώνει το μίσος - κοντα στον 

ΑΛΛΑΧ - όταν λέτε εκείνα που δεν 

κανετε. 

4. Ειλικρινά, ο ΑΛΛΑΧ αγαπrJ 

εκείνους που πολεμούν στο Δρόμο Του 

(για την νίκη της θρησκείας Του) σε 

γραμμή (σε πολεμική παράταξη) σαν να 

είναι στερεό στοιοαγμένο οικοδόμημα, 

~j~~_i;Χ~Ji t;;~ 
Φ5_;i;;;~ι: 
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(ενωμένοι δηλ. κι ακλόνητοι). 

5. Και (θυμήσου) όταν ο Μωυσής είπε 
στο λαό του: "Ω! λαέ μου! Γιατί μ' 

εξοργίζετε και με προσοάλετε, ενώ 

γνωρίζετε ότι είμαι ο aπεσταλμένος του 

ΑΛΛΑΧ σ εσάς; "Κι όταν 

παραστράτησαν, ο ΑΛΛΑΧ είναι που 

έκανε τις καρδιές τους να παραστρατήσουν 

(στο κακό), γιατί ο ΑΛΛΑΧ δεν 

καθοδηγεί το λαό που επαναστατεί στην 

παρανομία. 

6. Και (ανάγγελλε στον λαό σου) τον 
Ιησού - το γιο της Μαριάμ - όταν είπε: 

"Ω! Παιδιά του Ισραήλ! Είμαι ο 

aπεσταλμένος του ΑΛΛΑΧ ο' εσάς, για 

να επικυρώσω το Νόμο (τη Βίολο) (που 

ήλθε) πριν από εμένα, και να σας 

αναγγείλω την ευχάριστη είδηση για έναν 

Απόστολο που θα έλθει μετά από μένα, 

και που το όνομά του είναι Άχμεντ". Αλλά 

όταν τους παρουσίασε τα (ολοφάνερα) 

Σημεία, είπαν: 'Άυη1 είναι qχ:.ινερή μαγεία"! 

7. Και ποιος ορίσκεται πιο πολύ στην 
αδικία, από εκείνον που επινοεί το ψέμα 

σε οάρος του ΑΛΛΑΧ, ενώ έχει 

προσκληθεί, στον Ισλαμισμό; Και ο 

ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί το λαό που αδικεί. 

8. Θέλουν να σοήσουν το Φως (το 
Ισλάμ) του ΑΛΛΑΧ - (φυσώντας) - με 

τα στόματά τους. Ο ΑΛΛΑΧ όμως θα 

συμπληρώσει (aποκαλύπτοντας) το Φως 

Του έστω κι αν οι άπιστοι το 

απεχθάνονται. 

9. Εκείνος ειναι που έστειλε τον 
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Απόστολό Του (Μουχάμμεντ) με την 

Καθοδήγηση και με τη Θρησκεία της 

Αλήθειας, για να την παρουσιάσει 

προκηρύσσοντάς την πάνω από όλες τις 

θρησκείες, έστω κι αν οι Ειδωλολάτρες 

το απεχθάνονται. 

10. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μήπως 

θα πρέπει να σας υποδείξω ένα (είδος) 

εμπορίου ( συμοιοαστικό μέσο) που να σας 
σώσει από οδυνηρά Βασανιστήρια; 

11. Να πιστεύετε στον ΑΛΛΑΧ και 
στον Απόστολό Του και να πολεμάτε (όσο 

μπορείτε) για το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ (για 

την νίκη της θρησκείας Του), με τις 

περιουσίες σας και με τον εαυτό σας τον 

ίδιο. Αυτό είναι το καλύτερο για σας, αν 

(μόνο το) γνωρίζατε! 

12. Θα συγχωρήσει τα σφάλματά σας 
(τις αμαρτίες σας) και θα κάνει να μπείτε 

σε Κήπους που κάτω τους τρέχουν τα 

ποτcχμια, και σε ωραία Μέγαρα μέσα σε 

Αιώνιους Κήπους. Αυτό - πραγματικά -
είναι η σπουδαία Νίκη (το ανώτατο 

Κατόρθωμα). 

13. Και άλλη μια (ακόμα Χάρη) θα 
σας δώσει) που την αγαπάτε, - οοήθεια 

(Νασρ), από τον ΑΛΛΑΧ και γρήγορη 

νίκη - και κατ(tκτηση άλλων χωρών. 

Ανάγγειλε - λοιπόν - τα ευχάριστα Νέα 

στους Πιστούς. 

14. Ω1 Εσείς που πιστεύετε! Ας 

οοηΟήσπε (την θρησκεία του ΑΛΛΑΧ), 

όπως είπε ο Ιησούς ο γιος της Μαριcχμ 

στους Μαθητές του: "Ποιοί θα είναι οι 

'\ ' ~I i JJ"" 
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οοηθοί μου ιΕνσάροι) (για το έργο) του 

ΑΛΛΑΧ;" Είπαν οι Μαθητές: "Εμείς 

είμαστε οι οοηθοί (στο έργο) του 

ΑΛΛΑΧ!" Τότε πίστεψε μια μερίδα από 

τα Παιδιά του Ισραήλ, ενώ μια άλλη 

μερίδα αρνήθηκαν. Ενισχύσαμε όμως 

αυτούς που πίστεψαν κατcΊ των εχθρών 

τους, και αναδείχθηκαν νικητές. 

(62) Σούρα ελ-Ίtουμ'α 
(Η ~ • Η Σvνάβ@οιοιι 1!11tfll@oσnιxq ηις Π~ 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ορίσκεται στους ουρανούς 
και στη γη, πανηγυρίζει τη Δόξα του 

ΑΛΛΑΧ. Είναι ο Κυρίαρχος, ο Άγιος, ο 

Παντοδύναμος, ο Σοφός. 

2. Αυτός είναι που έχει στείλει στους 
αγράμματους έναν απόστολο από τη γενιά 

τους, για να απαγγείλει ο' αυτούς τα 

(κορανικι:Ί) εδάφιά Του, να τους εξαγιcΊσει, 

και να τους διδάξει το Βιολίο και τη 

Σοφία, ακόμα κι αν ήταν - από πριν -
μέσα σε φανερή πλάνη, 

3. και (να δώσει - επίσης - τις 

παραπάνω ωφέλειες) στους άλλους που 

δεν έχουν ακόμα ενωθεί μαζί τους. Και 

είναι ο Παντοδύναμος,ο Σοφός. 

4. Τέτοια είναι η Γενναιοδωρία του 

ΑΛΛΑΧ που την δίνει σε όποιον θrλει. 

Και ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Κύριος της μεγάλης 

(χωρίς περιορισμούς) Χάρης. 

5. Η παρομοίωση μ' αυτούς που 

~i~~-----~ 
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φορτώθηκαν (τις υποχρεώσεις) του 

Μωσα·ίκού Νόμου, αλλά που - στη 

συνέχεια - δεν τις σήκωναν - όπως πρέπει 
(και χρεοκόπησαν) -μοιάζει με το γr1ιδαρο 

που κουοαλά (πελώριους) τόμους από 

οιολία (χωρίς να τα καταλαοαίνει). Πολύ 

χειρότερο είναι το παράδειγμα του λαού 

εκείνου που διαψεύδουν τα Σημεία του 

ΑΛΛΑΧ. Και ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί 

το λαό της αδικίας. 

6. Ν α πεις: "Ω! Εσείς που έχετε 

(aσπασθεί τον Ιουδα"ίομό! Αν υποθέσετε 

ότι είστε φίλοι του ΑΛΛΑΧ 

αποκλείοντας τους ( eχλλους) ανθρώπους-, 
τότε εκδη λώοτε την επιθυμία σας για 

το Θciνατο, αν είστε ειλικρινείς"' 

7. Αλλ(χ ποτέ δεν θα επιθυμήσουν (το 
Θrχνατο), επειδή (τα έργα) των χεριών 

τους έχουν προηγηθεί. Και ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει καλrχ όσους αδικούν! 

8. Να πεις: 'Ό Θeχνατος απ' τον οποίο 
δραπετεύετε, - οπωσδήποτε - θα σας 

προφτc'tοει. Έπειτα θα οταλείτε πίσω ο' 

Εκείνον που γνωρίζει τα αόρατα και τα 

δηλωμένα, και θα σας αναγγείλει (την 

αλήθεια) απο ο,τι είχατε πρcίξει (στον 

κόσμο)!" 

9. Ω! Εσείς, που πιστεύετε! Όταν σας 
καλεί (ο μουεζίνης) για την Προσευχή 

κατci την ημέρα της Παρασκευής (την 

Ημέρα της Συνcίθροιοης), Όιυστεί τε να 

τιμήσετε τη Μνήμη του ΑΛΛΑΧ, κι 

αφήστε τις εμπορικές ασχολίες. Αυτό είναι 

το καλύτερο για σας, αν - 6r6αιυ - το 

γνωρίζατε! 
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10. Κι όταν η Προσευχή τελειώσει, 

τότε σκορπιστείτε στη γη (όπου θέλετε), 

κι επιδιώξετε τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ. Και 

ν' αναφέρετε τον ΑΛΛΑΧ πολλές φορές 

(να Τον θυμάστε συχνr1 κι απεριόριστα), 

για να ευτυχησετε. 

11. Αλλά όταν ολέπουν (να γίνεται) 
εμπόριο, ή διασκέδαση ξεχύνονται 

ορμητικά - σ' αυτά - και σ' αφήνουν (να 

στέκεσαι) όρθιος (και να περιμένεις). Να 

πεις: "Ό,τι είναι στον ΑΛΛΑΧ (η Χάρη 

Του και η Ευλογία) είναι καλύτερο από 

τη διασκέδαση κι από το εμπόριο! Και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ο Άριστος Προμηθευτής 

(από κάθε άλλον). 

(63) Σούρα ελ-Μουναφικούν 
(Οι Υποκριτές) 

L-------
Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύαπλαχvου 

1. Καθώς σε πλησιάζουν (όταν σου 

έρχονται) οι Υποκριτές, λένε: "Μαρτυρούμε 

ότι - πραγματικά - είσαι ο Απόστολος 

του ΑΛΛΑΧ". Μάλιστα, ο ΑΛΛΑΧ 

γνωρίζει ότι - οέοαια - είσαι ο Απόστολός 

Του, και ο ΑΛΛΑΧ παρίσταται μάρτυρας 

ότι οι Υποκριτές είναι - σίγουρα - ψεύτες. 

2. Έχουν κάνει με τους όρκους τους 
ένα παραπέτασμα ( γιυ τις κακές τους 

πράξεις). Έτσι ψποδίζουν (τους 

ανθρώπους) από το Δρόμο του ΑΛΛΑΧ 

(Ειλικρινά) κακό είναι ό,τι κάνουν. 

3. Κι αυτό γιατί πίστεψαν κι έπειτα 

~i~~-----~ 
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αρνήθηκαν (την Πίστη). Έτσι 

σφραγίστηκαν οι καρδιές τους, γι' αυτό 

και δεν καταλαοαίνουν. 

4. Όταν τους ολέπεις, σου αρέσει το 
σώμα τους (η εξωτερική τους εμφάνιση) 

κι όταν μιλούν, ακούς (με προσοχή) -
ευχάριστα - τα λόγια τους. Είναι σαν 

κομμάτια ξύλο (χωρίς αξία και κούφιο 

από μέσα) που το έχουν στηριγμένο, (γιατί 

είναι ανίκανο να σταθεί μόνο του). 

Νομίζουν πως κάθε κραυγή (που 

ακούγεται) είναι εναντίον τους. Αυτοί είναι 

οι εχθροί, γι' αυτό πρόσεχέ τους. Ο 

ΑΛΛΑΧ θα τους πολεμήσει! Πόσο έχουν 

παραπλανηθεί (μακριά από την Αλήθεια)! 

5. Κι όταν τους λέγεται: "Ελάτε! ο 

Απόστολος του ΑΛΛΑΧ θα προσευχηθεί 

για να συγχωρεθείτε", αυτοί στρέφουν 

(αλλού) το κεφάλι τους, και τους ολέπεις 

ν' απομακρύνονται υπεροπτικά. 

6. Είναι το ίδιο γι' αυτούς, ειτε 

παρακαλέσεις για να συγχωρεθούν είτε 

δεν παρακαλέσεις να συγχωρεθούν. Ο 

ΑΛΛΑΧ δεν πρόκειται ποτέ να τους 

συγχωρήσει. Βέοαια ο ΑΛΛΑΧ δεν 

καθοδηγεί τον παράνομο λαό. 

7. Είναι αυτοί που λένε: "Μην ξοδεύετε 
τίποτε γι' αυτούς που είναι με τον 

απόστολο του ΑΛΛΑΧ, μέχρις ότου ίσως 

σκορπιστούν (κι εγκαταλείψουν τη 

Μεδίνα)". Αλλά στον ΑΛΛΑΧ ανήκουν 

οι θησαυροί των ουρανών και της γης. Κι 

όμως οι Υποκριτές δεν το καταλαοαίνουν. 

8. Λένε: "Αν επιστρέψουμε στη Μεδίνα 
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- σίγουρα - ο ισχυρότερος θα διώξει τον 

ταπεινΌτερο (τον Μουχάμμεντ δηλ. και 

τους οπαδούς του) ενώ στον ΑΛΛΑΧ 

και στον Απόστολό Του και στους Πιστούς 

ανήκει η ισχύ, αλλ' οι Υποκριτές δεν (το) 

γνωρίζουν. 

9. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Ας μη σας 
απασχολήσουν - οι περιουσίες σας κι ούτε 

τα παιδιά σας - από τη λατρεία του 

ΑΛΛΑΧ. Κι αν κανείς το κάνει αυτό, 

αυτοί - τότε - είναι οι χαμένοι. 

10. Και ξοδεύετε (σε ελεημοσύνη) ωτ' 
αυτά που σας έχουμε παραχωρήσει, πριν 

έλθει ο θάνατος σ' οποιονδήποτε από σας, 

οπότε θα έλεγε: "Κύριέ μου! Γιατί δεν 

μοιJ δίνεις (μια αναοολή), μια αργοπορία 

για λίγο καιρό. Θα μπορούσα να είχα 

δώσει ελεημοσύνη και θα ήμουν από τους 

ενάρετους". 

11. Αλλά ο ΑΛΛΑΧ δεν θα αναοάλει 
τον ορισμένο χρόνο χ(λθε ψυχής, όταν 

έχει πια φτάσει. Και ο ΑΛΛΑΧ εχει 

άπειρη γνώση για ό,τι κάνετε. 

(64) Σούρα ελ-'l'εyάμποvν'*' 
·{ΉΑμοι6αία Ζημiα 'Και το Κέρδος) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα. του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οτιδήποτε ορίσχεται στους ουρανούς 
χαι στη γη δοξάζει τον ΑΛΛΑΧ. Σ' Αυτον 

*Τψ ημέρα της Κρiσεως Οα r.ριΟει' ο άπιστο::. 

και Οcι εμφαvίζετω ι)τι έχει αδικιjσει - στψ 
ουσία - τον εαυτό του, ενώ ο πιστός (δiκωος) 

Οα χαρεi την θεiα αμοιοιj, στον Παράδεισο. 

.ο~.~ ~ γ~' ii .&/J"'~.t..i\1'~. ~-:..rr ,)J-Y_J ~ / ,J ~~ ~.f.J 
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ανήκει η Κυριαρχία, και σ' Αυτόν ανήκει 

ο έπαινος και η Δύναμή Του είναι πάνω 

από κάθε πράγμα. 

2. Είναι Εκείνος που σας έπλασε. Από 
σας όμως μερικοί είναι Άπιστοι και μερικοί 

Πιστοί. Και ο ΑΛΛΑΧ, οεοαίως, ολέπει 

καλά όλα όσα κάνετε. 

3. Έπλασε τους ουρανούς και τη γη 
δίκαια (σε κανονικές αναλογίες), και σας 

έπλασε σ' ωραία μορφή. Σ' Αυτόν ανήκει 

η Τελική Πορεία (σας). 

4. Γνωρίζει ό,τι ορίσκεται στους 

ουρανούς και στη γη, και γνωρίζει ό,τι 

κρύοεται και ό,τι φανερώνεται. Βέοαια, ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Άριστος Γνώστης για ό,τι 

(μυστικά) κρύοουν οι καρδιές. 

5. Μα δεν σας έφθασε η ιστορία 

εκείνων - που - παλαιότερα - αρνήθηκαν 

την Πίστη; Έτσι δοκίμασαν τα κακά 

αποτελέσματα της απιστίας τους και είχαν 

οδυνηρά οασανιστήρια. 

6. Κι αυτό γιατί (αν και) τους ήρθαν 
απόστολοι με ( ολοφάνερα) τα Σημεία, 

εκείνοι είπαν: "Μα (είναι δυνατό) ένα 

ανθρώπινο πλάσμα να μας καθοδηγεί;" 

Έτσι αρνήθηκαν (το Μήνυμα) κι 

απομακρύνθηκαν. Ο ΑΛΛΑΧ όμως δεν 

έχει την ανfΊγκη (τους). Και ο ΑΛΛ ΑΧ -
πράγματι- είναι πλούσιος (πάνω από κάθε 

ανάγκη), Αινετός (άξιος κi1θε Ύμνου). 

7. Οι cΊπιστοι φρονούν ότι δεν 

πρόκειται ν' αναστηθούν (για να 

δικαστούν). Να πεις: "Ναι, Μα τον 

~;;~_;')_~~_μιS~~ 
Φ~spι::..:.&t 

i}~-.::..:::.:Π;:ι::,'· .:~ -Υ~ι~: 
/ ,. ~ c :J~ ...... ' ~ _, 

~ti)})~CJ~~ 
φ~~~ΙJ:tΙ 



(64) Σούρα ελ-Τεγάμπουν Μέρος 28ol 875 I Υ λ~~~ 

ΑΛΛΑΧ, θ' αναστηθεί τε - οπωσδήποτε-. 

Έπειτα θα σας πληροφορήσουν (την 

αλήθεια) για ό,τι κάνατε. Αυτό δε είναι 

πολύ εύκολο για τον ΑΛΛΑΧ". 

8. Ώστε, να πιστέψετε στον ΑΛΛΑΧ 
και στον Απόστολό Του και στο Φως 

που έχουμε στείλει κ(χτω (στη γη). Και ο 

ΑΛΛΑΧ έχει άπειρη γνώση για ό,τι 

κάνετε. 

9. Την Ημέρα που θα σας συγκεντρώνει 
(όλους) για μια Ημέρα (Γενικής) 

Συνέλευσης αυτή της Τεγάμπουν (θα είναι 

η στιγμή της Αμοιοαίας Απάτης της ζημίας 

και του κέρδους μεταξύ σας). Και όποιοι 

πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ και κάνουν το 

καλό, θ' απομακρυνθούν απ' αυτούς οι 

κακές τους τάσεις, και θα γίνουν δεκτοί 

από τον ΑΛΛΑΧ στους Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν τα ποτάμια, για να 

κατοικήσουν μέσα εκεί για πάντα. Αυτή 

θα είναι η Σπουδαία Νίκη - Επιτυχία -
(το Ανώτατο Κατόρθωμα). 

10. Ενώ όποιοι αρνήθηκαν την Πίστη 
και διάψευσαντις Εντολές Μας, θα γίνουν 

Σύντροφοι της Φωτιάς για να κατοικήσουν 

μέσα εκεί (για πάντα). Πόσο φρικτή 

(αθλία) είναι (αυτή) η Πορεία (το Τέλος)! 

11. Κανένα είδος συμφοράς δεν είναι 
δυνατό να συμοεί, χωρίς την άδεια του 

ΑΛΛΑΧ. Και όποιος πιστεύει στον 

ΑΛΛΑΧ, οδηγεί την καρδιr'1 του (σωστά). 

Και ο ΑΛΛΑΧ τα πr1ντc1 γνωρίζει. 

12. Γι' αυτό υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ 
και υπακούετε τον Απόστολο. Αν όμως 
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στρέψετε, πίσω (κι αδιαφορήσετε), το έργο 

του Αποστόλου Μας, είναι να προκηρύξει 

μόνο (το Μήνυμα) καθαρά και φανερά. 

13. Ο ΑΛΛΑΧ! Δεν υπάρχει άλλος 
θεός παρά Αυτός. Γι' αυτό οι Πιστοί ας 

εμπιστεύονται μόνο τον ΑΛΛΑΧ. 

14. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Ανάμεσα 
στις συζύγους σας και στα παιδιά σας 

υπάρχουν - σίγουρα - (μερικοί) εχθροί 

για σας. Γι' αυτό προφυλαχθείτε απ' 

αυτούς. Αλλά αν συγχωρείτε, και 

παραολέπετε, και σκεπάζετε (τα λάθη 

τους), ο ΑΛΛΑΧ είναι πράγματι, 

Φιλεύσπλαχνος, Ελεήμονας. 

15. (Προσέχετε)! Τα πλούτη σας και 
τα παιδιά σας να είναι μια δοκιμασία 

(για σας). Και στον ΑΛΛΑΧ υπάρχει (για 

σας) σπουδαία Αμοιοή. 

16. Γι' αυτό να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ 
- όσο μπορεί τε -, και ακούετε και 

υπακούετε, και ξοδεύετε - σ' ελεημοσύνη 

- για το καλό της ψυχής σας. Κι όποιοι 

σώθηκαν από την απληστία της ψυχής 

τους, αυτοί θα είναι που θα επιτύχουν 

την μακαριότητα. 

17. Αν δανείσετε (εξοδεύετε σ 

ελεημοσύνη για χάρη του ΑΛΛΑΧ), ένα 

όμορφο (γενναιόδωρο) δάνειο, θα το 

διπλασιάσει (στο λογαριασμό) σας, και 

θα σας συγχωρήσει. Και ο ΑΛΛΑΧ -
ασφαλώς - εκτιμά τους Φιλάνθρωπους κι 

είναι Μακρόθυμος, 

18. Αριστος Γνώστης, για ό,τι ειναι 

'\ t .;;.\ίι::!Ι ο))*" 
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κρυφό και ό,τι φανερώνεται, και είναι ο 

Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος. 

( 65) Σού~ ελ-Ταλάκ 
(το Διαζύγιο - Η Αποδέσμευση) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα .του Πολυεύοπλαχνου 

1. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Αν θέλετε να 
aποδεσμεύετε τις γυναίκες, (συζύγους) να 

τις αποπέμπετε στην ορισμένη τους 

περίοδο. (ίντντε)'*'. Υπολογίστε (με 

ακρίοεια) την ίντνε (το διάστημα της 

περιόδου) και φοοηθείτε τον ΑΛΛΑΧ, 

τον Κύριό σας. Να μην τις διώχνετε από 

τα σπίτια τους, και μήτε (οι ίδιες) να το 

εγκαταλείπουν εκτός σε περίπτωση που 

ορεθούν ένοχοι φανερής ασέλ γειας. Αυτά 

είναι τα περιθώρια που θεσπίστηκαν από 

τον ΑΛΛΑΧ. Και αν κάποιος υπεροαίνει 

τα όρια (που έταξε) ο ΑΛΛΑΧ, τότε 

αδίκησε την (ίδια την) ψυχή του (τον 

εαυτόν του). Δεν μπορείς να ξέρεις ότι ο 

ΑΛΛΑΧ - πιθανόν - να δημιουργήσει -
μετά απ' αυτό μια νέα κατάσταση. 

2. Έτσι σαν θα συμπληρωθεί ο 

ορισμένος χρόνος, να τις κρατήσετε 

(επιστρέψετε) με το καλό ή αποδεσμεύσετέ 

τις με το καλό, (με αμερόληπτους όρους). 

Και πάρετε για Μάρτυρες δύο άτομα από 

σας τους ίδιους - προικισμένους με κρίση 

- και τηρήσετε τη μαρτυρία (σαν να είστε) 

μπροστά στον ΑΛΛΑΧ. Αυτή είναι η 

*Ίηηε σημαίνει χρονικό διάστημα της μη 

συρκικψ:: επαφιjς καγογικιίιν μηνών ιiιστε να 

εξακριοωθεί ότι η μιjτρα της σuζιίγου ειναι 

άδεια υπό τα ζωάρια του συζι!γοu. 
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εντολή που δόθηκε ο' αυτόν που πιστεύει 

στον ΑΛΛΑΧ και στην Έσχατη Ημέρα. 

Και όσο γι' αυτόν που φο6άται τον 

ΑΛΛΑΧ, (πάντοτε) του ετοιμάζει μια 

διέξοδο (από τις δυσκολίες του). 

3. Και προμηθεύει γι' αυτόν (αγαθά 

από πηγές) που ποτέ δεν μπορούσε να 

τις φανταστεί. Και όποιος εναποθέτει την 

εμπιστοσύνη του στον ΑΛΛΑΧ, είναι 

αρκετός γι' αυτόν (ο ΑΛΛΑΧ). Γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ- οπωσδήποτε- θα συμπληρώσει 

το θέλημά Του. Βέ6αια, ο ΑΛΛΑΧ όρισε 

για κάθε πράγμα ένα ορισμένο χρόνο. 

4. Όσο για τις γυναίκες σας που έχουν 
περάσει την ηλικία της - κατά μήνα -
αδιαθεσίας, γι' αυτές - αν έχετε καμιά 

αμφι6ολία - η περίοδος που ορίστηκε, 

είναι τρεις μήνες, (το ίδιο) και σ' αυτές 

που δεν έχουν (ακόμη) περίοδο. Γι' αυτές 

που μεταφέρουν (ζωή μέσα στα σπλάχνα 

τους), η περίοδος (που ορίζεται) είναι 

μέχρις ότου απαλλαγούν από το 6άρος 

τους. Και γι' αυτούς που φο6ούνται τον 

ΑΛΛΑΧ, θα τους διευκολύνει (ο ΑΛΛΑΧ) 

την υπόθεσή (τους). 

5. Αυτή είναι η Διαταγή του ΑΛΛΑΧ 
που την έχει στείλει σ' εσάς κάτω. Κι αν 

κανείς φο6άται τον ΑΛΛΑΧ, θα του 

συγχωρήσει τα σφάλματά του και θα 

μεγαλώνει την αμοι6ή του. 

6. Αφήστε τις γυναίκες (που 

aποδεσμεύσατε) να ζουν με τον ίδιο τρόπο 

εκεί που κι εσείς ζείτε, ανάλογα με τα 

μέσα που διαθέτετε. Να μη τις ενοχλείτε 

περιορίζοντάς τες. Και αν μεταφέρουν (ζωή 
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στα σπλάχνα τους), τότε ξοδέψετε 

(διατροφή) γι' αυτές, μέχρις ότου 

απαλλαγούν από το οάρος τους. Κι αν 

θηλάζουν (τα παιδιά) σας, δώστε τους 

την αμοιοή τους. Και να συνεννοείστε 

μεταξύ σας δίκαια και καλά. Κι αν 

δυσκολευθείτε, ας θηλάσει (το μωρό) μια 

άλλη (γυναίκα) από τη μεριά (του πατέρα). 

7. Ας ξοδεύει εκείνος που έχει τα μέσα 
ανάλογα με τα μεγάλα υπάρχοντά του. 

Και όποιου, τα υπάρχοντα είναι 

περιορισμένα, ας ξοδέψει από ό,τι (ο 

ΑΛΛΑΧ) του έχει δώσει. Ο ΑΛΛΑΧ δεν 

αναγκάζει κανένα να σηκώσει άνω των 

δυνάμεών του. Έπειτα από κάθε δυσκολία, 

ο ΑΛΛΑΧ σύντομα δίνει ανακούφιση. 

8. Και πόσα χωριά, που με αυθάδεια 
είχαν αντιταχθεί στη διαταγή του Κυρίου 

τους και τους aποστόλους Του, γι' αυτό 

ζητήσαμε να τα λογαριάσουμε με αυστηρό 

λογαριασμό, κι επιοάλαμε πάνω τους 

παραδειγματική Τιμωρία. 

9. Τότε δοκίμασαν τα κακά 

αποτελέσματα της (κακής) διαγωγής τους, 

και το τέλος της συμπεριφοράς τους ήταν 

η απώλεια (ο εξαφανισμός). 

10. Ο ΑΛΛΑΧ ετοίμασε γι' αυτούς 

αυστηρά Βασανιστήρια (στη Μέλλουσα 

Ζωή). Γι' αυτό να φοοάστε τον ΑΛΛΑΧ 

ω! εσείς οι μυαλωμένοι (άνδρες), που έχετε 

πιστέψει! Ο ΑΛΛΑΧ έχει ήδη στείλει κάτω 

ο' εσάς ένα Μήνυμα, (το Κοράνιο). 

11. (Κι έστειλε) έναν Απόστολο που 
απαγγέλλει σ' εσάς τις Εντολές του 
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ΑΛΛΑΧ, που έχουν φανερή την αλήθεια, 

για να ογάλει εκείνους που πιστεύουν και 

κάνουν το καλό - από το οαθύ Σκοτάδι -
στο Φως. Και όποιος πιστεύει στον 

ΑΛΛΑΧ και κάνει το καλό, θα τον δεχθεί 

- οάζοντάς τον - σε Κήπους που κάτω 

τους τρέχουν τα ποτάμια, για να 

κατοικήσει εκεί μέσα - για πάντα. Ο 

ΑΛΛΑΧ έχει - οέοαια - χαρίσει σ' αυτόν 

μια υπέροχη τύχη. 

12. Ο ΑΛΛΑΧ είναι Εκείνος που 

έπλασε επτά Στερεώματα (ουρανούς) και 

από τη γη (έπλασε) τον ίδιο αριθμό. 

Ανάμεσα από (όλα) αυτά κατεοάζει τη 

Διαταγή (του), για να μάθετε - έτσι -, 
ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος, κι 

ότι ο ΑΛΛΑΧ περιοάλλει με τη Γνώση 

(του) όλα τα πράγματα. 

( 66) Σού~ ελ-Ταχρίμ 
(Η ΑπαyόQε0011) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Γιατί 

aπαγορεύεις (και στερείσαι) ο,τι ο 

ΑΛΛΑΧ σου έχει επιτρέψει; Προσπαθείς 

να ευχαριστήσεις τις συζύγους σου. Αλλά 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπιεικής, Ελεήμονας. 

2. Ο ΑΛΛΑΧ έχει κιόλας θεσπίσει 

για σας ( - ω! Μουσουλμάνοι! -) να 

ακυρώνετε τους όρκους σας. Και ο 

ΑΛΛΑΧ είναι ο Προστr.ιτης σας, και είναι 

ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος. 

3. Και όταν ο Προφήτης είπε κατι 
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εμπιστευτικά σε κάποια από τις συζύγους 

του, και τότε αυτή το διέδωσε (σε μιαν 

άλλη), και ο ΑΛΛΑΧ το φανέρωσε σ' 

αυτόν, τότε επιοεοαίωσε ένα μέρος απ' 

αυτό και αμφισοήτησε ένα άλλο μέρος. 

Κι όταν της το ανέφερε, είπε (η σύζυγος): 

"Ποιος σε πληροφόρησε γι' αυτό"; κι 

εκείνος είπε: "Μου το ανέφερε Εκείνος 

που γνωρίζει (τα πάντα), και η Εμπειρία 

Του δεν έχει όρια ". 

4. Αν- οι δύο σας- μετανιώσατε στον 

ΑΛΛΑΧ, (θα είναι καλύτερα για σας) 

γιατί οι καρδιές σας τότε θα έχουν -
οέοαια - λυγίσει. Αλλά αν η μια 

υποστηρίζει την άλλη εναντίον του, 

σίγουρα ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Προστάτης 

του, και ο Γαοριήλ και (κάθε) ενάρετο 

άτομο από τους πιστούς - ακόμα και οι 

άγγελοι θα (τον) υποστηρίξουν. 

5. Είναι δυνατό - αν σας aποπέμψει 

(σας διαζευχθεί) και τις δύο -, ο Κύριός 
του να του δώσει - αλλάζοντας συζύγους 

- καλύτερες από σας που να έχουν 

υποτάξει (τη θέλησή τους στο Ισλάμ), που 

να πιστεύουν, που να είναι θεοσεοείς, που 

να έχουν μετανιώσει (στον ΑΛΛΑΧ), που 

να λατρεύουν (υπηρετώντας ταπεινά), που 

να ταξιδεύουν (και να νηστεύουν), που 

είναι χήρες ή παρθένες. 

6. Ω! Εσείς που πιστεύετε! 

Προφυλαχθείτε τον εαυτό σας και τις 

οικογένειές σας από Φωτιά, που το 

καύσιμο υλικό της είναι άνθρωποι και 

πέτρες, που πάνω της είναι (διορισμένοι) 

άγγελοι αυστηροί και τρομεροί, που δεν 

δειλιάζουν (να εφαρμόσουν) τις Διαταγές 

~G~!Jμίi1s~ζ:~lιi~ 
l~ ~ t?~)~~Ί;.;.όΙι;~)~ 
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που πήραν από τον ΑΛΛΑΧ αλλά 

εκτελούν (με ακρίοεια) ό,τι τους έχουν 

διατάξει. 

7. Και τότε θα τους πουν: "Ω! Εσείς οι 
Άπιστοι! Μη δικαιολογείστε Σήμερα! Δεν 

είναι παρά ανταπόδοση για όλα όσα 

κάνατε"! 

8. Ω! Εσείς που πιστεύετε! Μετανιώστε 
στον ΑΛΛΑΧ με κάθε ειλικρίνεια, 

ελπίζοντας ότι, ίσως ο Κύριός σας να 

συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και να σας 

δεχθεί - οάζοντάς σας - σε Κήπους που 

κάτω τους τρέχουν τα ποτάμια, την Ημέρα 

που ο ΑΛΛΑΧ δεν θα επιτρέψει να 

ντροπιαστεί ο Προφήτης και όσοι 

πίστεψαν μαζί του. Το Φως τους θα 

προπορεύεται, μπροστά τους και προς τα 

δεξιά τους, ενώ θα λένε: "Κύριέ μας! Να 

τελειοποιήσεις το Φως μας, και συγχώρεσέ 

μας. Γιατί η δύναμή Σου εξουσιάζει όλα 

τα πράγματα". 

9. Ω! Εσύ ο Προφήτης! Αγωνίσου 

σκληρά κατά των Άπιστων και των 

Υποκριτών και γίνε αυστηρός απέναντί 

τους. Και η κατοικία τους είναι η Κόλαση, 

ένα απαίσιο - πραγματικά - καταφύγιο! 

10. Ο ΑΛΛΑΧ προοάλλει σαν 

παράδειγμα στους Άπιστους τη σύζυγο 

του Νώε και τη σύζυγο του Λωτ. Ήταν 

και οι δύο (αντίστοιχα) στην υπηρεσία 

δύο ενάρετων δούλων μας, που τους 

εξαπάτησαν, χωρίς να ωφεληθούν σε 

τίποτα μπροστc1 στον ΑΛΛΑΧ, ενώ 

άκουσαν: "Μπείτε στη Φωτιά μαζί με τους 

(άλλους) που μπαίνουν!". 
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11. Και ο ΑΛΛΑΧ προοάλλει σαν 

παράδειγμα σ' αυτούς που πιστεύουν τη 

σύζυγο του Φαραώ, που, πρόσεξε τι είπε: 

"Κύριέ μου! Κτίσε για μένα ένα σπίτι στον 

Παράδεισο, και σώσε με από τον Φαραώ 

και από τις πράξεις του, και σώσε με 

από τον άδικο λαό", 

12. και τη Μαριάμ - τη θυγατέρα του 

lμράν - που φύλαξε την αγνότητά της. 

Κι εμφυσήσαμε (στο κορμί της) ένα μέρος 

από το πνεύμα Μας, (τον Χριστό), κι 

επι6ε6αίωσε την αλήθεια των λόγων του 

Κυρίου της, και των Γραφών Του, κ ι 

ήταν μια από τους θεοσεοείς. 

(67) Σούρα ελ-Μουλκ 
(Η Ηyεμ.ονία - Η Κυριαρχία) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 
~~~~-----~ 

1. Ας είναι Πολύδωρος Εκείνος που Φ~J:j.J(J,;;.~.l\ωi!~,.s;ω;;; 
στα χέρια Του είναι η Κυριαρχία και που 

η Δύναμή Του ορίσκεται πάνω από κάθε 

πράγμα, 

2. Που δημιούργησε το Θάνατο και τη 
Ζωή, για να δοκιμάσει ποιος από εσάς 

κάνει τις καλύτερες πράξεις. Και είναι ο 

Ανίκητος, ο Πολυεύσπλαχνος, 

3. Που δημιούργησε τους επτά 

ουρανούς τον ένα πάνω στον cΊ.λλο. Καμιά 

ατέλεια στις αναλογίες δεν θα δεις στη 

Δημιουργία του Φιλάνθρωπου. Στρέψε το 

6λέμμα σου μια φορά μετά από την άλλη. 

Μήπως ολέπεις κανένα σχισμό; 
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4. Έπειτα στρέψε το 6λέμμα σου δύο 
φορές: τότε το 6λέμμα θα επιστρέψει πίσω 

σ' εσένα απελπισμένο (ματαιωμένο) και 

ξαντλημένο. 

5. Κι έχουμε πράγματι στολίσει τον 

κατώτερο ουρανό (τον χαμηλότερο), με 

Λαμπτήρες (αστέρια) και τα έχουμε κάνει 

6λήματα για (να διώχνουν μακριά) τους 

Δαίμονες, που γι' αυτούς έχουμε ετοιμάσει 

τα οασανιστήρια της φλογερής Φωτιάς. 

6. Και γι' αυτούς που αρνήθηκαν το 

Κύριό τους υπάρχει η Τιμωρία της 

Κόλασης. Και πόσο aπαίσιος είναι ένας 

(τέτοιος) προορισμός. 

7. Και όταν θα ρίχνονται μέσα σ' 

αυτήν, θ' ακούνε το (τρομερό) σύριγμα 

της αναπνοής της, ενώ φλογίζεται, 

8. παρ' ολίγο να εκραγεί από μανία, 
(μεγάλη οργή). Κάθε φορά που μια Ομάδα 

θα ρίχνεται μέσα σ' αυτή, οι Φύλακές 

της θα ρωτούν: "ΔΕν ήλθε σ' εσάς κανένας 

Προειδοποιητής"; 

9. Θα πουν: "Βέ6αια και μας ήλθε 

ένας Προειδοποιητής, αλλά τον 

αρνηθήκαμε και είπαμε: - Ο ΑΛΛΑΧ δεν 
έχει στείλει κανένα (Μήνυμα) κάτω (στη 

γη), κι εσείς ορίσκεστε σε μεγάλη πλάνη!" 

10. Κι (επί πλέον) θα πουν: "Αν -
μονάχα - ακούαμε, ή αν είχαμε μυαλό, 

δεν θα ~μασταν (τώρα) με τους 

Συντρόφους της Λαμπαδιασμένης 

(Φλογισμένης) Φωτιάς!". 
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11. Και θα ομολογήσουν τότε τα 

σφάλματά τους. Αλλ<ί. πολύ μακριά θα 

είναι (η Συγχώρηση) από τους Συντρόφους 

της Φλογισμένης Φωτιάς!, 

12. Όσο γι' αυτούς που φοοούνται 

(από τα οάθη της καρδιάς τους) το Κύριό 

τους, (χωρίς να τον ολέπουν) θα έχουν 

Συγχώρεση (αμαρτιών) και μια μεγάλη 

Αμοι6ή. 

13. Και είτε κρύοετε τα λόγια σας, 

είτε τα λέτε φανερc'χ, Εκείνος - οέοαια -
έχει (απόλυτη) γνώση για όσα κρύ6ονται 

στα στήθια (σας). 

14. Μα (είναι δυνατό) ο Κύριος 

Δημιουργός να μηνγνωρίζει(τονάνθρωπο) 

που ο ίδιος έχει πλc'χσει, όντας ο μόνος 

Γνώστης στα ανεξήγητα μυστικά της 

Δημιουργίας, ενώ συγχρόνως είναι ο μόνος 

πλήρως Ενήμερος σε κάθε εξέλιξη;" 

15. Εκείνος ιίναι που εκανε 

υποταγμένη τη γη και χατοικήσιμη για 

σας. Περπατc'χτε - λοιπόν - στις περιοχές 

της και τραφείτε (απολαμοάνοντας) τα 

αγαθά που προμηθεύει. Και σ' Αυτόν 

εναπόκειται η Ανc'χσταση. 

16. Μα αισθc'χνεστε ασφάλεια ότι Αυτός 
που είναι στα ουράνια ( ο Ύψιστος 

ΑΛΛΑΧ) δεν θα κάνει ώστε να σας 

καταπιεί η γη όταν σείεται (σαν σε σεισμό); 

17. Μα αισθ<Ίνιστε ασφάλεια ότι 

Εκείνος που είναι στα ουρr1νια (ο Ύψιστος 

ΑΛΛΑΧ) δεν θα στείλει πάνω σας μια 
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οίαιη καταιγίδα (με οροχή από πέτρες) 

για να μάθετε - έτσι - πόσο (τρομερή) 

ήταν η Τιμωρία Μου; 

18. Κι όμως εκείνοι που έζησαν πριν 
απ' αυτούς διάψευσαν (την προειδοποίησή 

Μου), Πόσο - τότε - (τρομερ1Ί) ήταν και 

η οργή Μου (γι' υυτούς); 

19. Μα δεν ολέπουν τα πουλιά (που 
πετούν) πιΊνω τους ανοίγοντας τα φτερά 

τους, και διπλώνοντάς τα; Κανείς δεν 

μπορεί να τα οαστάξει ψηλά εκτός από 

τον Πανοικτίρμονα ΑΛΛΑΧ. Στ' αλήθεια, 

Εκείνος είναι που αγρυπνά πάνω από 

κάθε πράγμα. 

20. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να 
σας οοηθήσει - (έστω) χ.ι αν είναι 

(ολόκληρος) οτρατός - αντί τον 

φιλάνθρωπο (ΑΛΛΑΧ); Σε τίποτε, παρά 

μόνο στην απάτη, ορίσκονται οι Άπιστοι. 

21. Ή, ποιος είναι εκείνος που μπορεί 
να σας προμηθέψει για τη διατροφή σας, 

αν Εκείνος χ.ραη1σει (εμποδίζοντας) τις 

προμήθειές Του; κι όμως επιμένουν -
αυθαδέστατα - στην ασέοεια και 

δραπετεύουν (από την Αλήθεια). 

22. Ποιος - η!.χα - είναι καλύτερα 

οδηγημένος: όποιος περπατιί (οιαστικά) 

και ολέπει κάτω (με οκ υφτό) το πρόσωπό 

του, ή όποιος περπατc1 ομαλά πιΊνω σ' 

ένα Ίσιο Δρόμο; 

23. Να πεις: "Είναι Εκείνος που σας 
έχει πλάσει, χ.αι σας έδωσε την ικανότητα 

της ακοής, της όρασης, (της αίσθησης), 

~;~;τ;:ς:,;.ι~~~~~51 
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και της αντίληψης. Πολύ λίγο - όμως -
ευγνωμονεί τε! 

24. Να πεις: "Είναι Εκείνος που σας 
πολλαπλασίασε στη γη, και σ' Αυτόν θα 

συγκεντρωθείτε όλοι για τη Κρίση". 

25. Και λένε: "Πότε (θα γίνει) αυτή η 
υπόσχεση;" Αν - 6έ6αια - είστε ειλικρινείς. 

26. Να πεις: "Οσο για τη γνώση (της 
Ώρας) αυτή είναι με τον ΑΛΛΑΧ, ενώ 

εγώ είμαι (aπεσταλμένος) για να 

προειδοποιώ - φανερά - όλους". 

27. Όταν - από κοντά - τη δουν 

ξαφνικά την τιμωρία θα σκοτεινιάσουν 

τα πρόσωπα εκείνων που αρνήθηκαν (την 

Πίστη), και θα λέγεται: και θα ακούσουν: 

"Αυτή είναι (η εκπλήρωση της υπόσχεσης) 

που ζητούσατε!". 

28. Να πεις: "Βλέπετε; Αν ήταν να 

καταστρέψει - ο ΑΛΛΑΧ - εμένα κι 

όποιους είναι μαζί μου, ή να μας 

σπλαχνιστεί, τότε ποιος μπορεί ν' 

απαλλάξει τους Άπιστους από μια οδυνηρή 

Τιμωρία;" 

29. Να πεις: "Αυτός είναι ο 

Φιλάνθρωπος. Έχουμε πιστέψει σ' Αυτόν 

και σ' Αυτόν υποστηριχθήκαμε. Πολύ 

σύντομα θα μάθετε ποιος (από εμάς) 

ορίσκεται σε φανερή πλάνη". 

30. Να πεις: "Βλέπετε; Αν το νερό σας 
χαθεί κάποιο πρωινό, (κrηω απ' τη γη), 

ποιος - τότε - μπορεί να σας εφοδιάσει 

με καθαρό τρεχούμενο νερό;" 
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(68) Σο1φ ιλ-Κάλεμ 
(Η Γ~δα- Η Πέννα) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ν.=(Νουν).Ορκίζομαι στην Γραφίδα 
και σε ό,τι (οι άνθρωποι) γράφουν, 

2. Ότι δεν είσαι (Ω! Μουχάμμεντ!) -
Μα τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ - τρελός. 

3. Και για σένα - σίγουρα - υπάρχει 

μια συνεχή αμοιοή. 

4. Πράγματι, και (κρατάς) ένα 

σπουδαίο (σταθερό) και αν~τερο 

χαρακτήρα. 

5. Σύντομα θα δεις όπως κι αυτοί θα 
δουν, 

6. ποιοί από εσάς γοητεύουν, (είναι 

παράφρονες). 

7. ο κύριός σου - οέοαια - γνωρίζει 

πολύ καλά ποιος (ανάμεσα στους 

ανθρώπους) έχει παραπλανηθεί από το 

Δρόμο Του. (Επίσης) γνωρίζει πολύ καλά 

αυτούς που καθοδηγούνται (στον Δρόμο 

της Αλήθειας). 

8. Γι' αυτό μην υπακούεις αυτούς, που 
διαψεύδουν (αρνούνται) την Αλ1Ίθεια. 

9. Επιθυμούν να υποχωρείς σ' αυτούς. 
γι' αυτό και αυτοί παρουσιάζονται 

υποχωρητικοι. 

~i~~-----~ 

~~;,~~~~~~~~~l 
Φ~-4i~ 
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1 Ο. Και μην υπακούεις κάθε τιποτένιο 
(ανάξιο άνδρα), που είναι έτοιμος με 

όρκους, 

11. - έναν συκοφάντη, που συνέχεια 

(κινείται) με συκοφαντίες -, 

12. να εμποδίσει (από συνήθεια) κάθε 

καλό -, έναν παραοάτη (του Νόμου) και 
( οουτηγμένο) στην αμαρτία, 

13. έναν οίαιο (και σκληρό) με 

πονηρούς υπαινιγμούς - και με όλα αυτά 

- γεννημένο για διαφθορά 

14. επειδή - τάχα - έχει πλούτο και 

(πάρα πολλά) αγόρια. 

15. Όταν σ' αυτόν διαοαστούν οι 

Εντολές Μας (τα κορανικά εδάφια), λέει 

(ότι είναι): "Παραμύθια των Αρχαίων"! 

16. Σύντομα θα τον σημαδέψουμε πάνω 
στη μύτη (σαν το ζώο)! 

17. Στ' αλήθεια, τους έχουμε δοκιμάσει, 
όπως δοκιμάσαμε τους Συντρόφους του 

Κήπου (παραδείσου) όταν αποφάσισαν να 

μαζέψουν το (άλλο) πρωί τους καρπούς 

(του), 

18. χωρίς να κάνουν καμιά επιφύλαξη, 
("αν θέλει ο ΑΛΛΑΧ - πρώτα ο Θεός -"). 

19. Τότε ήρθε πάνω στον (κήπο) μια 
επίσκεψη από τον Κύριό σου (που 

ξεπc1στρεψε) όλα γύρω, ενώ αυτοί 

Υ..οιμόντουσαν. 
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20. Έτσι (ο κήπος) το πρωί έγινε σαν 
ένα σκοτεινό (σαν μαύρη σκόνη -σταχτί) 

κι ερειπωμένο στίγμα, (που οι καρποί του 

είχαν κιόλας μαζευτεί. 

21. Σαν ξημέρωσε φώναζε ο ένας τον 
άλλο: 

22. "Πηγαίνετε - όσο είναι ακόμα πρωί 
-στον καλλιεργημένο σας (τόπο), αν θέλετε 

να μαζέψετε τα φρούτα". 

23. Και ξεκίνησαν, ενώ συζητούσαν 

ψιθυριστά λέγοντας: 

24. "Μην αφήσετε να μπει ούτε ένας 
φτωχός αυτή την ημέρα σε σας μέσα στον 

(κήπο)''. 

25. Κι άρχισαν το πρωινό (με σκοπό) 
μια δυναμική (και άδικη) συγκομιδή. 

26. "Όταν όμως είδαν (τον κήπο), 

είπαν: "Σίγουρα έχουμε χ(ωει το δρόμο 

μας. 

27. Αλ.λά μάλλον μας έχουν αποκλείσει 
(από τους καρπούς του κόπου μας)!" 

28. Ένας απ' αυτούς ο πιο μυαλωμένος 
(από τους άλλους), είπε: "Μα δεν σας το 

έλεγα, γιατί να μη δοξάζετε (τον 

ΑΛΛΑΧ)"; 

29. Είπαν: "Δόξu στον Κύριό μας! 

Ήμασταν - στ' αλήθεια - άδικοι!" 

30. Κι έστρεφε ο ένας ενάντια στον 
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άλλο και αλληλοκατακρίνονταν. 

31. Είπαν: "Αλίμονό μας! ήμασταν -
πράγματι - παραοάτες"! 

32. "Μακάρι ο Κ ύρι6ς μας ανταλλάξει 
-για μας- ένα καλύτερο (κήπο) απ' αυτόν, 

γιατί επιδιώκουμε συγχώρηση από τον 

Κύριό μας (μετανοιωμένοι)!" 

33. τέτοια είναι η Τιμωρία (σ' αυτή 

τη ζωή). Μεγαλύτερη όμως είναι η Τιμωρία 

της Μέλλουσας Ζωής, αν μόνο μπορούσαν 

να το καταλάοουν! 

34. Βέοαια, για τους Ενάρετους 

υπciρχουν -στον Κύριό τους -Κήποι των 

απολαύσεων. 

35. Μήπως - τότε - θα μεταχειριστούμε 
(τους Μουσουλμάνους) υποταγμένους στη 

θέληση του ΑΛΛΑΧ, σαν τους 

εγκληματίες; 

36. Τι συμοαίνει μ' εσc1ς; Πώς δικάζετε; 

37. Ή μήπως έχετε ένα (άλλο) Βιολίο 
που σ' αυτό μαθαίνετε, 

38. ότι θα έχετε μ' αυτό ό,τι διαλέξετε; 

39. Ή μήπως έχετε - ορκωτή -
Συμφωνία μαζί Μας που ισχύει μέχρι την 

Ημέρο της Ανάστασης, ότι θα έχετε ό,τι 

κι αν αποφασίσετε; 

40. Ή ρώτησέ τους, ποιος απ' αυτούς 
θα σταθεί γι' αυτό - εγγυητής! 



(68) Σούρα ελ-Κάλεμ Μέρος 29ο I 892 I Υ~ s. ):-Ι 

41. Ή μήπως έχουν "Συνεταίρους" (με 
τον ΑΛΛΑΧ); Τότε ας έλθουν με τους 

"συνεταίρους" τους, αν είναι ειλικρινείς! 

42. Την Ημέρα που το καλάμι του 

ποδιού θ' απογυμνωθεί (θα εξαφανισθεί 

το μυστήριο), και θα κλητευθούν να 

σκύψουν για λατρεία, ... δεν θα τους είναι 
δυνατό, 

43. τα μάτια τους θα χαμηλώνουν (στη 
γη) και θα τους σκεπάσει η ντροπή, για 

το λόγο ότι έχουν κλητευθεί - άλλοτε -
να προσκυνήσουν, ενώ ήταν εντάξει (σε 

υγεία και ικανότητα), αλλά αρνήθηκαν). 

44. Γι' αυτό άφησέ Με - μόνο - με 

κάτι τέτοιους που αρνήθηκαν αυτό το 

Μήνυμα (το Κοράνιο). Θα τους 

τιμωρήσουμε από εκεί που δεν ξέρουν. 

45. Μια (μεγάλη) αναοολή θα τους 
παραχωρήσω. Το Σχέδιό Μου - οέοαια -
πανίσχυρο. 

46. Ή μ1iπως θα τύχει να τους 

ζητήσεις, (Ω Μουχάμμεντ!), καμιά αμοιοή, 

ενώ είναι φορτωμένοι με οαρύ χρέος; 

47. Ή μήπως κρατούν το Αόρατο, και 
μπορούν να το γράφουν ( αποκαλύπτοντάς 
το κάτω στη γη); 

48. Γι' αυτό κcJ.νε υπομονη για την 

Απόφαση του Κυρίου σου, και μην είσαι 

σαν το Σύντροφο του μεγάλου ψαριού 

(τον Ιωνά), που φώναζε (aπελπισμένος) 

με αγωνία. 

~;~;i.;ι.;i1~~~-'4~Ά~' 
ΘΓ~;; 



49. Αν δεν του έφθανε η Χάρη από 
το Κύριό σου, θα ριχνόταν - οπωσδήποτε 
- πάνω σε γυμνή ακτή, ντροπιασμένος. 

50. Έτσι ο Κύριός σου τον διάλεξε 
και τον έ6αλε μαζί με τους ενάρετους. 

51. Λίγο ακόμα και οι άπιστοι να σε 
κάψουν με τα εχθρικά 6λέμματά τους -
όταν ακούνε το Μήνυμα (το Κοράνιο) -
να σε κάνουν να γλιστρήσεις, και λένε: 

"Σίγουρα είναι τρελός!" 

52. Κι όμως δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά ένα Μήνυμα (Κοράνιο) για όλους 

τους κόσμους. 

(69) Σοvvα ελ-Χάχχα 
(το Αναπόφενχτο) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Το Αναπόφευκτο, (η Ανάσταση) 

2. Ποιο είναι το Αναπόφευκτο; (η 

Ανάσταση); (η Πραγματικότητα που -
οπωσδήποτε - φθάνει ); 

3. Και τι θα σε κάνει να καταλά6εις, 
τι είναι η Ανάσταση; (η απόλυτη Αλήθεια); 

4. Η γενιά του Θεμούντ και του Αντ 
διάψευσαν την Ανάσταση. 

5. Κι όμως η γενιά του Θεμούντ 

εξολοθρεύθηκε από μια τρομερή κραυγή! 

6. Κι όσο για τη γενιά του Αντ 

;9~4ι~.;.;,;'t.;Z~"'"'1j 
φ;;~_;_; 
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εξολοθρεύθηκε από ένα μανιώδη Άνεμο, 

υπεροολικά οίαιο, 

7. που τον έκανε να φυσά με μανία 
πάνω τους, επτά νύχτες και οκτώ ημέρες 

κατά συνέχεια, ώστε θα μπορούσες να 

δεις (όλο) το λαό να κείται χάμω 

ξαπλωμένος, στους (δρόμους) τους, σαν 

να ήταν κούφιες ρίζες φοινικόδενδρων. 

8. Μήπως ολέπεις να έχουν αφήσει 
κανένα ζωντανό; 

9. Κι ύστερα ήρθε ο Φαραώ κι όσοι 

ήταν πριν απ' αυτόν, και τα Χωριά που 

ανατράπηκαν από τη (γνωστή) Αμαρτία, 

10. και παράκουσαν τον απόστολο του 
Κυρίου τους. Έτσι τους τιμώρησε με 

πολλαπλή τιμωρία. 

11. Όταν το νερό (από τον 

Κατακλυσμό του Νώε) πλημμύρισε -
ξέχειλα - Εμείς είναι που σας μεταφέραμε 

στην πλεούμενη (Κιοωτό ), 

12. για να κάνουμε μια παραδειγματική 
δοκιμασία για σας, και το αυτί (που ακούει 

τις ιστορίες και διατηρεί τη μνήμη τους), 

να κρατά το Μάθημα. 

13. Και τότε, όταν ενα και μόνο 

φύσημα ακουστεί από τη σάλπιγγα, 

14. και κινηθεί η γη και τα οουνά 

(της), και μ' ένα κτύπημα χτυπηθούν και 

γίνουν σκόνη, 

15. σ' αυτή την Ημέρα γίνεται το 

~ ~ ... _.Θi::·:J'Jι:J/·/ ι;./'ι;:;ι;.-~" 
~. - -- 'J / - t:' ,- ~ 

.p$~~~~ if ~Qt;Jι;; 

Φ*~' 
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(Μεγάλο) Συμοάν, (την Ανάσταση), 

16. και θα σχισθεί ο ουρανός στα δύο, 
γιατί την Ημέρα αυτή θα είναι έτοιμος 

να πέσει. 

17. Και οι άγγελοι θα 6ρίσκονται (σ' 

όλες) τις πλευρές του, και οκτώ θα 

σηκώνουν - αυτή την Ημέρα - το Θρόνο 

του Κυρίου σου πάνω (στα κεφάλια) τους. 

18. Αυτή την Ημέρα θα εκτεθείτε 

μπροστά Του (για τη Δίκη). Καμιά από 

τις πράξεις σας - που κρύοετε - δεν θα 

μείνει κρυμμένη. 

19. Τότε σ' εκείνον που θα δοθεί το 

Βιολίο του, στο δεξί του (χέρι), θα πει: 

"Να εδώ! Διαοάστε το Βιολίο μου! 

20. "Κατάλαοα - πράγματι - ότι ο 

Λογαριασμός μου (μια Ημέρα) θα με 

φτάσει"! 

21. Και θα 6ρεθεί σ' Ευτυχισμένη ζω1Ί, 

22. σ' ένα Κήπο υψηλό, 

23. που τα Φρούτα του (θα κρέμονται 
σε δεμάτια) χαμηλά και κοντά (του). 

24. "Φάτε, και πιείτε με πλήρη 

ικανοποίηση, για ό,τι (καλό) κάνατε στις 

μέρες που ζήσατε στο κόσμο'" 

25. Και όσο σ' εκείνον που θα δοθεί 
το Βιδλίο του στο αριστερό του (χέρι), 

θα πει: "Μακάρι, να μη μου δινόταν το 

διδλίο μου! 

Aii---j :~:ί ·:ιζ~i;~ι;~ 
φ~ω 
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26. "Και ποτέ να μη γνώριζα πόσος 
ήταν ο λογαριασμός μου! 

27. "Μακάρι (ο Θάνατος) να έκανε 
το τέλος μου! 

28. "Δεν με ωφέλησε σε τίποτε η 

περιουσία μου! 

29. "Έχει χαθεί από μένα η δύναμη (η 
εξουσία) μου!" ... 

30. (Μια αυστηρή διαταγή θ' ακουστεί): 
"Πάρτε τον, και δέστε τον, 

31. κι έπειτα κάψτε τον στο Πυρ το 

εξώτερο, 

32. Έπειτα, κάντε τον να οηματίζει 
σε αλυσίδα που να έχει μάκρος εοδομήντα 

πήχες! 

33. "Κι αυτό, γιατί δεν πίστευε στον 
. Υψιστο ΑΛΛΑΧ, 

34. "κι ούτε ενδιαφέρθηκε για την 

τροφή του φτωχού! 

35. "Έτσι δεν έχει εδώ σήμερα κανένα 
φίλο, 

36. "κι ούτε τροφή, εκτός (ό,τι έμεινε) 
από το πλύσιμο των πληγών εκείνων που 

είχε διαφθείρει. 

37. "που κανείς δεν το τρώγει, παρα 
μόνο οι αμαρτωλοί". 
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38. Πράγματι, ορκίζομαι για ό,τι 

ολέπετε, (σας καλώ να ομολογήσετε ό,τι 

ολέπετε), 

39. και ό,τι δεν ολέπετε, 

40. ότι αυτό (το Κοράνιο) είναι -στ 

αλήθεια-λαλιά ενόςτιμημένου απόστολου 

(Μουχάμμεντ). 

41. Και δεν είναι λόγος ενός ποιητή. 
Λίγο είναι ό,τι πιστεύετε! 

42. Κι ούτε είναι λόγος ενός ιερέα -
μάντη. Λίγο είναι η προειδοποίηση που 

πήρατε! 

43. (Αυτό είναι) ένα προειδοποιητικό 
Μήνυμα που έχει σταλεί από τον Κύριο 

του Σύμπαντος Κόσμου. 

44. Κι αν (ο απόστολος) επινοούσε 

οτιδήποτε λόγια στο Όνομά Μας, 

45. θα τον πιάναμε (αρπάζοντάς τον) 
από το δεξί του χέρι, (για σκληρή τιμωρία), 

46. και έπειτα θα κόοαμε απ' αυτόν -
οπωσδήποτε - την αρτηρία της καρδιάς 

του, 

47. χ.αι κανείς από εσάς δεν θα ήταν 
δυνατό να τον εμποδίσει (από την οργή 

Μας). 

48. Αυτό όμως είναι ένα Μήνυμα για 
τους Θεοφοοούμενους. 

49. Και Εμείς - οέοαια - γνωρίζουμε 
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ότι ανάμεσά σας υπάρχουν αυτοί που (το) 

διαψεύδουν. 

50. Και - στ' αλήθεια - (η Αποκάλυψη) 

είναι αιτία θλίψης για τους Άπιστους. 

51. Κι αυτό - οπωσδήποτε - ειναι η 

πραγματική Αλήθεια. 

52. Γι' αυτό δόξαζε το όνομα του 

Μεγάλου Κυρίου σου. 

(70) Σού~ ελ-Μεά@ιτζ 
(Οι Σκψ.ες της Ανόδον) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ρώτησε κάποιος για την Τιμωρία 
που θα γίνει, 

2. στους Άπιστους- και που γι' αυτήν 

δεν μπορεί κανείς να την εμποδίσει. 

3. (μω Τιμωρία) από τον ΑΛΛΑΧ, 
που εξουσιιiζει τις Σκάλες της Ανόδου. 

4. Οι άγγελοι και το Πνεύμα, (ο 

Γαβριήλ) σ' Αυτόν ανεοαίνουν σε μια 

Ημέρα που η διάρκειά της είναι (σαν) 

πενήντα χιλιάδες χρόνια. 

5. Γι' αυτό κράτα υπομονή, μια 

υπομονη ομορφη. 

6. Βλέπουν (την τιμωρία) -πραγματικά 
- σαν να είναι μακριά. 

7. Ενώ Εμείς τη βλέπουμε (πολύ) κοντά. 
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8. Την Ημέρα που ο ουρανός θα είναι 
σαν λιωμένος μπρούντζος, 

9. και θα είναι τα οουνά σαν το μαλλί, 

10. και κανένας φίλος δεν θα ρωτά 
για το φίλο, 

11. ενώ θα τους κάνει (ο ΑΛΛΑΧ) 
να ολέπει ο ένας τον f1.λλο. (τότε), επιθυμία 

του ένοχου θα είναι, αν μπορεί να 

εξαγορι'ισει τον εαυτό του από την Τιμωρία 

εκείνης της Ημέρας, (θυσιάζοντας) τα 

παιδιc'ι του, 

12. τη σύζυγό του και τον αδελφό 

του, 

13. τη γενιά του που του πρόσφεραν 
άσυλο, 

14. και όποιον άλλο ήταν στη γη -
και όλους μαζί - που να μπορεί έτσι να 

σωθεί. 

15. Όχι! Με κανένα τρόπο δεν θα 

σωθεί! Βέοαια, αυτή είναι η Φωτιc'ι της 

Κόλασης! 

16. που θα ψήνεται ακριοώς μέχρι τα 
κόκαλα! 

17. προσκαλώντας (όλους) αυτούς που 
έστρεψαν την πλάτη τους κι απομάκρυναν 

το πρόσωπό τους (από την Ν.ήθεια), 

18. χαι μάζευαν (πλούτη) και τα 

έκρυοαν! 
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19. Στ' αλήθεια ο άνθρωπος ήταν 

πλασμένος πολύ aνυπόμονος, 

20. ευέξαπτος, όταν το κακο τον 

αγγίζει, 

21. και φειδωλός, οταν το καλό τον 
φθάνει. 

22. Εκτός απ' τους προσευχόμενους, 

23. που παραμένουν σταθεροί στην 

προσευχή τους, (και την τηρούν συνεχώς) 

24. και που στην περιουσία τους 

υπάρχει ένα αναγνωρισμένο δικαίωμα, 

25. για το ( φτωχό) που ζητά, και για 
τον άπορο, 

26. καθώς κι αυτοί που πιστεύουν στην 
Ημέρα της Κρίσης, 

27. και αυτοί που φοοούνται τη 

τιμωρία του Κυρίου τους. 

28. Πράγματι, η τιμωρία του Κυρίου 
τους είναι αναπόφευκτη, (από την οποία 

μπορεί κανείς να είναι ασφαλής εκτός αν 

το θέλει ο ΑΛΛΑΧ). 

29. καθώς κι αυτοί που φυλάγουν την 
αγνότητά τους, 

30. εκτός με τις συζύγους τους, και 

τις (αιχμάλωτες) που το δεξί τους χέρι 

εξουσιάζει οπότε δεν υπάρχει καμιά ενοχή, 
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31. ενώ (τουναντίον) αυτοί που κάνουν 
κατάχρηση πέρα απ' αυτό, αυτοί είναι οι 

παραοάτες, 

32. καθώς και αυτοί που σέοονται ό,τι 
τους έχουν εμπιστευθεί και κρατούν τις 

συμφωνίες τους, 

33. και αυτοί που στέκονται σταθερά 
στις μαρτυρίες τους, 

34. καθώς κι αυτοί που φυλάγουν (την 
ιερότητα) της προσευχής τους. 

35. Αυτοί θα είναι οι τιμημένοι των 
Κήπων (της Μακαριότητας) 

36. Τώρα, τι συμοαίνει με τους 

Άπιστους που σπρώχνονται μπροστά σου 

λαχανιασμένοι (aνόητα), 

37. από τα δεξιά κι από τ' αριστερά 

σε μάζες; 

38. Μήπως κάθε ένας από αυτούς 

ελπίζει να μπει στον Κήπο της 

Μακαριότητας; 

39. Όχι! Με κανένα μέσο! Τους έχουμε 
πλάσει (από υλικό) που το γνωρίζουν! 

40. Ορκίζομαι, όμως με τον Κύριο των 
Ανατολών και των Δύσεων ότι μπορούμε 

οέοαια! 

41. ν' αντικαταστήσουμε καλύτερους 

(ανθρώπους) απ' αυτούς, και δεν θα 

νικηθούμε (ματαιώνοντας το Σχέδιό Μας). 
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42. Γι' αυτό άφησέ τους να ουθίζονται 
(σε μάταιες φλυαρίες) και να παίζουν 

μέχρις ότου συναντήσουν την Ημέρα τους, 

που τους την είχαν υποσχεθεί! 

43. Την Ημέρα που θα ογαίνουν από 
τους τάφους - οιαστικά -, σαν να ορμούν 
σε ένα σημαδεμένο τέρμα, 

44. με τα μάτια τους χαμηλωμένα από 
απελπισία, και την ντροπή να τους έχει 

(ολότελα) σκεπάσει! Αυτή - οέοαια -είναι 
η Ημέρα που τους έχουν υποσχεθεί! 

(71) Σούρα Νουχ 
(0 - Προφήτης -Νώε) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Στείλαμε Εμείς το Νώε στο λαό 

του (με την Εντολή): "Να προειδοποιείς 

το Λαό σου πριν τους φτάσει μια οδυνηρή 

Τιμωρία". 

2. Είπε: "Ω! Λαέ μου! Είμαι για σας 

ένας προειδοποιητής ειλικρινής (που μιλά) 

στα φανερά: 

3. "Να λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, να Τον 
φοοάστε και να με υπακούετε. 

4. (Αν πιστέψετε), ο ΑΛΛΑΧ θα 

συγχωρήσει σ' εσάς κάτι υπό τις αμαρτίες 

σας και θα σας καθυστερήσει από ένα 

Τέρμα που έχει ορισθεί. Γιατί όταν φτάσει 

το ορισμένο από τον ΑΛΛ ΑΧ τέρμα είναι 

αδύνατον να καθυστερήσει ή να 

επιταχυνθεί. Μακάρι μόνο να το 

~~~~-----~ 
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γνωρίζατε". 

5. Είπε: "Κύριέ μου! Έχω καλέσει το 

Λαό μου νύχτα και μέρα. 

6. 'Άλλά η πρόσκλησή μου τους αύξησε 
τη φυγή (τους από την Αλήθεια). 

7. "Και κάθε φορά που τους καλούσα 
- για να τους συγχωρήσεις - έοαζαν στ' 

αυτιά τους τα δάχτυλά τους, και σκέπαζαν 

τον εαυτό τους με τις ενδυμασίες τους -
αυθαδέστατα -, και υπερηφανεύονταν 

υπεροπτικα. 

8. "Έπειτα τους είχα καλέσει 

μεγαλόφωνα, 

9. "επίσης μίλησα σ αυτούς φανερά 

(μπροστά σ' όλο τον κόσμο) και μυστικά, 

ιδιαίτερα (στον καθένα), 

10. "λέγοντας: "Ζητείστε συγχώρηση 

από τον Κύριό σας που είναι διατεθειμένος 

να ελεήσει, 

11. " - να στείλει από τον ουρανό 

άφθονη 6ροχή πάνω σας, 

12. " - να αυξήσει τον πλούτο και τ' 

αγόρια, και να κάνει για σας κήπους και 

να κάνει για σας ποτάμια από τρεχούμενα 

νερά). 

13. " - Τι συμοαίνει μ' εσάς και δεν 

εκτιματε το Κύρος του ΑΛΛΑΧ, 

14. " - αφού είναι Εκείνος που σας 

έπλασε σε διάφορες φάσεις; 
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15. "-Μα δεν ολέπετε πώς ο ΑΛΛΑΧ. 
έπλασε επτά ουρανούς, - τον ένα πάνω 

στον άλλον -, 

16. " - κι έκανε τη σελήνη - σαν φως 

μεταξύ τους κι' έκανε τον ήλιο σαν ένα 

(υπέροχο) λαμπτήρα; 

17. " - Και ο ΑΛΛΑΧ είναι που σας 

έχει κάνει να ογείτε από τη γη σαν σπαρτά 

που (οαθμιαία) αναπτύσσονται. 

18. " - και τέλος σ' αυτή μέσα θα σας 

ξαναφέρει, και θα σας ογάλει (πάλι) 

ξαναζωντανεύοντάς σας (στην Ανάσταση); 

19. "-Και ο ΑΛΛΑΧ είναι που έκανε 
για σας τη γη σαν ένα χαλί (στρωμένο), 

20. " - για να τη διασχίζετε μέσα ο' 

ευρύχωρους δρόμους" -. 

21. Ο Νώε είπε: "Κύριέ μου! μ' έχουν 

παρακούσει, και ακολουθούν εκείνους που 

τα πλούτη τους και τα παιδιά τους δεν 

τους αυξάνουν παρά μόνο Ζημία. 

22. "Και έχουν μηχανευθεί μια μεγάλη 
πονηριά. 

23. "Κι έχουν πει (μεταξύ τους): Μην 
εγκαταλείπετε τις θεότητές σας. Μην 

εγκαταλείπετε (τα είδωλα): τον Ουέντ 

(Βεντ), ούτε τον Σουοάα, μήτε τον 

Γιεγούθ, και τον Γιεούκ μήτε τον Νεσρ," 

24. Στ' αλήθεια "Και έχουν - κιόλας -
παραπλανήσει πολλούς. Και μην αυξήσεις 

~;_;j.;~i;~~~~(!J~ 
φ~ι:;.~ι:.~;_;:..Jι;; 
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στους άδικους παρα (την πλάνη (στο 

σκοτάδι τους)". 

25. Επειδή από τα σφάλματr..ι τους 

(τις αμαρτίες τους) πνίγηκαν (στον 

κατακλυσμό), και έγινε να μπουν στη 

Φωτιά (της Τιμωρίας). Και δεν ορήκαν 

να έχουν κανένα για οοηθό - στη θέση 

του ΑΛΛΑΧ. 

26. Και ο Νώε είπε: "Κύριέ μου! Μην 
aφήσεις πάνω στη γη ούτε ίχνος από 

τους Άπιστους! 

27. "Γιατί αν (τυχόν) aφήσεις (κανένα) 

απ' αυτούς, θα παραπλανήσει τους 

(aφοσιωμένους) δούλους Σου, και δεν θα 

γεννήσουν παρά πρόστυχους και άπιστους 

(aπόγονους)". 

28. "Κύριέ μου! Συγχώρεσέ με, (καθώς) 
και τους γονείς μου, και (όλους) όσους 

μπαίνουν στο σπίτι μου με Πίστη, και 

(όλους) τους πιστούς (άνδρες) και τις 

πιστές (γυναίκες). Τους άδικους όμως μην 

αυξήσεις σ' αυτούς παρά μόνο τον 

αφανισμό. 

(72) ΣoVQ« ελ-~ινν 
(τοΤζίνι- Τα Πνε-ύματα) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Π αvτελεήμοvα. του Π ο λ υεύσπλαχvου 

::,.~~~~~~~ ~::i-j~[;J~_; 

~~~; 

/,..-; ·-J- ,.,/.,. .~ .,. ,. ........ .,.,... 

ΙJ-;~'1~\.,:λf'l__,.:J.)~~~.)x,:ψ.wt 

ΘG~ 

~~~~---------~ 

1. Να πεις: "Μου έχει δοθεί η έμπνευση ~~~ij~;A-I~~~~:Jjl~)ji 

ότι μια ομάδα από τα Πνεύματα άκουσαν ΦG€-L:.Ι:·~ 
και είπαν: - "έχουμε πρrlγματι ακούσει · · :.J 

ένα θαυμάσιο Κορrινιο! 
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2. "Οδηγεί προς τον ίσιο (δρόμο), και ΦGjlΞ~.!i)SJ~~Ii:bAiJ~.:ς~ 
έχουμε πιστέψει ο' αυτό. Δεν θα ενώσουμε 

(στη λατρεία μας) καμιά (θεότητα) με 

τον Κύριό μας. 

3. "Και πολύ ψηλά βρίσκεται το 

Μεγαλείο του Κυρίου μας. Δεν πήρε μήτε 

σύζυγο, ούτε γιο. 

4. "Υπήρχαν - ανάμεσά μας - μερικά 

aνόητα που πρόσφεραν παράλογα ψέματα 

κατά του ΑΛΛΑΧ. 

5. "Κι όμως νομίζουμε ότι ούτε ο 

άνθρωπος ούτε ο Ί'ζι ν θα μπορούσε να 

πει ένα ψέμα σε βάρος του ΑΛΛΑΧ. 

6. "Είναι αλήθεια, ότι μερικοί άνδρες 
από τους ανθρώπους κατέφυγαν σε 

μερικούς άνδρες από τους Ί'ζιν αλλά 

αυξήθηκε η υπερηφάνεια τους. 

7. "Και αυτοί νόμιζαν - όπως κι εσείς 
νομίζετε-, ότι ο ΑΛΛΑΧ δεν θ' αναστήσει 

κανένα (για να δικαστεί). 

8. "Και προσπαθήσαμε να φτάσουμε 

στον ουρανό (μπήκαμε - λάθρα - στα 

μυστικά του ουρανού), και τον βρήκαμε 

γεμάτο από δυνατούς φύλακες και πύρινα 

βέλη. 

9. "Και θελήσαμε - οέβαια - να 

καθίσουμε εκεί (κρυφά) (να χ.λέψουμε) 

ακούοΥτας (κανέΥα διάλογο). Όποιος όμως 

- τώρα - προσπαθεί να υχ.ούει, θα βρει 

να έχει μια πύρινη φλό'(α που τον φρουρεί 

εΥεδρεύοντας. 

J'J5~;.;_;,-i\ZrΞj'-_)5~fϊ; / ,.,;. ~ _,. !: ...- .... 

φ~~~;(-;Ζ).ΙΖ,Ξ 

ι:::_;.. = ~l~~.λ.;_;s~bίdG"!; 

φy~ι~~ 
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10. "Κι εμείς δεν καταλαοαίνουμε αν 
ήθελε καμιά συμφορά γι' αυτούς (που 

ζουν) πάνω στη γη, ή μήπως ο Κύριός 

τους - πραγματικά - σκόπευε να τους 

οδηγήσει σε ίσια κατεύθυνση. 

11. Ναι μεταξύ μας υπάρχουν μερικά 
που είναι ενάρετα, κι άλλα από μας το 

αντίθετο. Ακολουθούμε διαφορετικά 

μονοπάτια. 

12. "Αλλά νομίζουμε ότι με κανένα 

τρόπο δεν μπορούμε να ματαιώσουμε (το 

έργο) του ΑΛΛΑΧ στη γη, ούτε να 

αποφύγουμε από τη τιμωρία Του. 

13. "Στ' αλήθεια όσο για μας, μόλις 

είχαμε ακούσει την Καθοδήγηση, (τη 

δεχτήκαμε) κι επιστεύσαμε. Όποιος -
λοιπόν - πιστεύει στον Κύριό του, ας μη 

φοοάται έλλειψη καλών μήτε αύξηση 

κακων. 

14. "Κι από μας είναι μερικά που 

υπέταξαν τη θέλησή τους (στον ΑΛΛΑΧ) 

και από μας (αλλά) που έχουν 

παρεκτραπεί από την Αλήθεια. Όποια 

υπέταξαν τη θέλησή τους (είναι 

Μουσουλμάνοι), αυτοί έχουν επιδιώξει (το 

δρόμο) της σωστής κατεύθυνσης. 

15. "Όσο αυτά που παρεκτράπηκαν 
θα καταντήσουν καύσιμο υλικό για τη 

Φωτιά της Κόλασης". 

16. "Και αν είχαν ακολουθήσει το 

Δρόμο του ΑΛΛΑΧ θα τους ποτίζαμε -
οπωσδήποτε -με άφθονο Νερό (Βροχής). 

..._ ·~ ~ _,,..t _. ,... ::"Ι' 
._;f;'J I .j~ 'J:)~tί>_;..>:. 'J [j'J 

Φ~~~~~~;~;i 

..~ ·~ /,; / ~ -: ~~: ,.. ... -:~ ... 
~_;'JΙ~;.»Ι~J.:.ιΙUl:.Ι~ 
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17. "Για να τους δοκιμάσουμε μ' αυτό 
το τρόπο. Αλλά όποιος απομακρύνει από 

τη μνήμη του τον Κύριό του, θα τον 

κάνει να υποφέρει από αυστηρά 

οασανιστήρια. 

18. "Και πρ(χγματι οι χώροι της 

λατρείας ανήκουν στον ΑΛΛ ΑΧ (μόνο). 

Γι' αυτό μην επικαλείστε κανέναν άλλο 

μαζί με τον ΑΛΛΑΧ. 

19. "Κι ακόμα όταν ο (Αφοσιωμένος) 
δούλος του ΑΛΛΑΧ στεκόταν για να Τον 

επικαλεστεί, μαζεύτηκαν ακριοώς γύρω 

του, μια πυκνή μάζα (από τους 

Ειδωλολάτρες για να τον ακούσουν)". 

20. Να πεις: "Δεν κ(Jνω τίποτε 

περισσότερο από το να επικαλούμαι τον 

Κύριό μου, και δεν Του δίνω κανεναν 

(άλλο θεό) για συνέταιρο". 

21. Να πεις: "Δεν έχω τη δύναμη, να 
προκαλέσω σ' εσάς κακό, ούτε καΟοδήγηση 

προς τον Ίσιο Δρόμο". 

22. Να πεις: "Κανένας δεν είναι δυνατό 
να με φυλάξει από την τιμωρία του 

ΑΛΛΑΧ (αν πρόκειται να Τον 

παρακούσω) κι ούτε πρόκειται να δρω 

ιiλλο καταφύγιο απ' Αυτόν". 

23. "Αυτό που με φυλ(]ττει είναι - μόνο 
- να προκηρύξω τrι Μηνύματα του 

ΑΛΛΑΧ. Όποιος παρακούει τον ΑΛΛ.ΑΧ 

κυι τον Απόστολό Του, Οα ί:χtι τη Φωτι6 

της Κόλασης. Εκεί μέσυ μένουν για 

πυντα". 

~;~i,~~:;~~~~r~eι~t 
~j\:(J_~ 

, ... .J ,.,..,., :ι~ ~/ ,// c / / / ~ "'/ .. / ... "'-:::: 
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24. Στο τέλος, όταν πια θα (ολέπουν 
με τα ίδια τους τα μάτια) ό,τι τους είχαν 

υποσχεθεί, (στη Μέλλουσα Ζωή) τότε θα 

μάθουν, ποιος είναι ο πιο αδύναμος σε 

6οήθεια, και με το πιο μικρό σ' αριθμό. 

25. Να πεις: "Δεν γνωρίζω αν (η 

Τιμωρία) που είναι ταγμένη είναι κοντά, 

ή αν ο Κύριός μου θα ορίσει γι' αυτήν 

ένα μακρύτερο bι6στημα. 

26. "Εκείνος (μόνο) γνωρίζει το 

Αόρατο, που τα Μυστήριά Του δεν τα 

φανερώνει σε κανένα, 

27. "εκτός σε όποιο διαλέξει σα 

απόστολο για τα Μηνύματά Του. Και 

τότε κάνει μια συνοδεία από φρουροί~ς 

που οηματίζουν εμπρός του και πίσω του, 

28. "για να μαθαίνει ότι (-σίγουρα-) 

έφεραν και παρέδωσαν τα Μηνύματα του 

Κυρίου τους. Και να περι6άλει τα μυστήρια 

που έχουν και να λογαριάζει 

(καταμετρώντας) το κάθε πράγμα". 

(73) Σούρα ελ-Μο'ύ~μμιλ 
(Ο Τυλιγμένος) 

Στο όvομα του Αι\ι\ΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσύ (Προφήτη) ο Τυλιγμένος με 
Ένδυμα! 

2. Να σηκώνεσαι (για προσευχή) τη 
νύχτα - αλλά για λίγο, 

3. τη μισή (νύχτα), η και πιο λίγο 
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ακόμη απ' αυτήν, 

4. ή αύξησε για λίγο (το χρόνο της). 
Και ψάλε το Κοράνιο αργά με ρυθμικό 

τόνο. 

5. Σύντομα θα στείλουμε κάτω σ' εσένα 
ένα οαρύ Μήνυμα. (σπουδαία λόγια). 

6. Βέ6αια το να σηκώνεται κανείς τη 
νύχτα για προσευχή προκαλεί περισσότερη 

δυσκολία και πιο κατάλληλη στιγμή για 

(να διατυπώνεις) το Λόγο (της 

Προσευχής). 

7. Βέ6αια υπάρχουν για σένα - την 

ημέρα - παρατεταμένες ασχολίες με τα 

συνηθισμένα καθήκοντα. 

8. Αλλά μνημόνευε το όνομα του 

Κυρίου σου και να είσαι αφοσιωμένος σ' 

Αυτόν με κάθε αφοσίωση (ολόψυχα). 

9. Είναι ο Κύριος της Ανατολής και 
της Δύσης. ΔΕν υπάρχει θεός παρά Εκείνος. 

Γι' αυτό πάρε Τον για Διαχειριστή των 

Υποθέσεών (σου). 

10. Και να υπομείνεις με ό,τι (κακό) 
λένε, και αποχώρησε απ' αυτούς με 

ευγενική αποχώρηση. 

11. Και άφησέ Με (μονάχο να κάνω 
ότι θέλω με) όσους διαψεύδουν (ακόμη) 

την Αλήθεια έχοντας στην κατοχή τους 

τα καλά της ζωής, και ας τους για λίγο 

καιρό (ακόμα). 
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12. Μαζί Μας έχουμε Αλυσίδες (να 
τους δέσουμε), και αναμμένη Φωτιά (να 

τους κcΊψουμε ), 

13. και τροφή που πνίγει (το λαρύγγι), 
και οδυνηρά οασανιοτήρια. 

14. Μια ημέρα η γη και τα οουνά θα 
ταραχθούν με σφοδρότητα, και τα οουνά 

θα γίνουν σαν ένας σωρός άμμου και θα 

χυθούν κcΊτω. 

15. Εμείς είναι που έχουμε στείλει σ' 

εσc:ις (ω' άνθρωποι της Μέκκας!) έναν 

απόστολο, να είναι Μάρτυρας για σας, 

όπως στείλαμε έναν απόστολο και στον 

Φαραώ. 

16. Ο Φαραώ όμως παράκουσε τον 
απόστολο, και γι' αυτό τον πήραμε με 

μια Όαρειά καταστροφ11. 

17. Πώς λοιπόν εσείς - αν aρνείστε 

(τον ΑΛΛ ΑΧ) - θα φυλάξετε τον εαυτό 

σας από την Ημέρα που θα κάνει τα 

παιδιά μf άσπρο το κεφάλι; 

18. Όπου ο ουρανός θα διαρραγεί; Η 
Υπόσχεσή Του πρέπει να συμπληρωθεί. 

19. Βέοαια αυτό είναι μια 

προειδοποίηση. Γι' αυτό, - όποιος θέλει -
ας πάρει ένα {ίσιο) μονοπc'χτι (που να 

οδηγεί) στον Κύριό του! 

20. Ο Κύριός σου - οέοαια - γνωρίζει 

ότι σηκώνεσαι (για να προσευχηθείς) 

λιγότερο υπό τα δύο - τρίτα της νύχτας, 

άλλοτε τη μισ1Ί νύχτα, και άλλοτε το τρίτο 

U:;.j-~ ~ (Lf~·1.?~~[11::3i1t 

Φ1.?;5»J~ 
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της νύχτας, καθώς και ένα μέρος από 

αυτούς (τους οπαδούς) που είναι μαζί 

σου. Ο ΑΛΛΑΧ όμως προσδιορίζει τη 

Νύχτα και την Ημέρα με το μέτρο που 

πρέπει. Γνωρίζει ότι δεν μπορείτε να 

υπολογίσετε - γι' αυτό - με ακρί6εια. Γι' 

αυτό σας συγχωρεί. Κατά συνέπεια να 

διαοάζετε από το Κοράνιο (κατά τη 

νυχτερινή προσευχή) τόσο, όσο είναι 

εύκολο για σας. Γνωρίζει ότι, ίσως θα 

υπάρχουν (μερικοί) άρρωστοι μεταξύ σας, 

άλλοι, που θα ταξιδεύουν στη γη 

αναζητώντας τη Χάρη του ΑΛΛΑΧ, και 

άλλοι που θα πολεμούν για το Δρόμο (το 

Έργο) του ΑΛΛΑΧ. Γι' αυτό να δια6άζετε 

- από αυτό - τόσο, όσο είναι εύκολο για 

σας. Και να τηρείτε την Προσευχή και να 

δίνετε τακτικά Ζεκάτ (Ελεημοσύνη) και 

να δανείσετε στον ΑΛΛΑΧ ένα Ωραίο 

Δάνειο. Και ό,τι καλό προσφέρετε για 

τον εαυτόν σας, θα το 6ρείτε κοντά στον 

ΑΛΛΑΧ - μάλιστα - καλύτερο και 

μεγαλύτερο σε Αμοι6ή. Και να επιδιώκετε 

τη συγχώρηση του ΑΛΛΑΧ, γιατί ο 

ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, 

Πολυεπιεικής. 

(74) Σού~ ε#..-Μούvtντεθθιρ 
(Ο Σκεπασμένος με ένα μανδύα) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ω! Εσύ (προφήτη) ο σκεπασμένος 
(με ένα μανδύα)! 

2. Σήκω και κήρυξε την προειδοποίησή 
σου' 

bιι ""' c. if.J't$~G:~J j~~Q!i.J 
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3. Και δείξε το μεγαλείο του Κυρίου 
σου! 

4. Και κράτα άσπιλα τα ιμάτιά σου! 

5. Και απόφευγε κάθε (-ειδωλολατρική-) 
6δελυγμία. 

6. Και να μη δίνεις ελεημοσύνη 

νομίζοντας, ότι δίνεις πολλά. 

7. Και για (το Έργο) του Κυρίου σου 
να υπομένεις καρτερικά. 

8. Και όταν - τέλος - η σάλπιγγα θα 

6ουίξει, 

9. αυτό θα ειναι - εκείνη η δύσκολη 

Ημέρα. 

10. που για τους Άπιστους δεν θα 
είναι εύκολη. 

11. Άφησέ Με μονάχο, (να κάνω ότι 
θέλω) με το (πλάσμα) που έπλασα (γυμνό) 

και μόνο! 

12. Και έκανα γι' αυτόν με άφθονα 

πλούτη, 

13. και αγόρια κοντα του να τον 

συντροφεύουν! 

14. και διευκόλυνα τη (ζωή του) με 

κάθε ευκολία! 

15. Κι έπειτα είναι άπληστος 

(ζητώντας) να αυξήσω (ακόμα παραπάνω). 
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16. Κι όμως ποτέ! γιατί ήταν αντίθετος 
- πεισματικά - στις Εντολές Μας! 

17. Σύντομα θα τον ρίξω σε ανυπόφορη 
Τιμωρία! 

18. Γιατί σκέφθηκε και σχεδίασε 

(συνωμοτικά)! 

19. Κι αλίμονο σ' αυτόν, με ποιο τρόπο 
σχεδίασε! 

20. Ναι, αλίμονο σ' αυτόν, με ποιο 

τρόπο σχεδίασε. 

21. Έπειτα κοίταξε ολόγυρά του. 

22. Έπειτα έγινε σκυθρωπός και 

συνοφρυωμένος. 

23. Έπειτα απομακρύνθηκε (από την 
πίστη) και υπερηφανεύθηκε, 

24. και είπε: "Αυτό (το Κοράνιο) δεν 
είναι, παρά μαγεία, που ορέθηκε από 

παλιά! 

25. Αυτό δεν είναι, παρά ο λόγος ενός 
θνητού!" 

26. Σύντομα θα τον ρίξω στη Φωτιά 
της Κόλασης να ψηθεί! 

27. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 
η φωτιά της Κόλασης; 

28. Ίίποτε δεν διαρκεί (μέσα εκεί) και 
τίποτε δεν μένει μοναχό' (ούτε ζει - ούτε 

πεθαίνει)! 
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29. Κάνει σκοτεινό κι αλλάζει το χρώμα 
του δέρματος του ανθρώπου. 

30. Πάνω της είναι δέκα εννέα 

(φύλακες - άγγελοι). 

31. Και δεν κάναμε παρά αγγέλους 
σαν φύλακες της Φωτιάς. Και δεν ορίσαμε 

τον αριθμό τους παρά μόνο για να 

δοκιμάσουμε (παραπλανήσουμε) τους 

Άπιστους, ώστε οι Οπαδοί της Βίολου να 

οεοαιωθούν (ότι το Κοράνιο είναι από 

τον ΑΛΛΑΧ) και στους Πιστούς (του 

Ισλάμ) να αυξηθεί η Πίστη, και να μην 

αμφιοάλλουν οι Οπαδοί της Βίολου και 

οι Πιστοί, και για να πουν όσοι έχουν 

αρρώστια στη καρδιά τους και οι Άπιστοι: 

'Τι ήθελε ο ΑΛΛΑΧ να εννοήσει μ' αυτή 

την παραοολή (μ' αυτό το σπουδαίο λόγο). 

Έτσι ο ΑΛΛΑΧ αφήνει στην πλάνη αυτόν 

που θέλει και καθοδηγεί αυτόν που θέλει. 

Και κανείς άλλος δεν γνωρίζει (τη δύναμη) 

των στρατιωτών του Κυρίου σου, παρ<1 

μόνον Αυτός. Και αυτή (η φωτιά) δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά μια προειδοποίηση 

στην ανθρώπινη γενιά. 

32. Όχι, στ' αλήθεια: Μα τη Σελήνη, 

33. (και) Μα τη Ν{,χτα καθώς 

υποχωρει, 

34. (και) Μα τη Χαραυγή καθώς 

αρχίζει να φέγγει, 

35. αυτά δεν είναι παρά μερικ(ι απο 
τα μεγαλοδύναμα (Σημεία), 
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36. για προειδοποίηση στο ανθρώπινο t$)pillί_.; 

γένος, (για να κάνει το καλό). 

37. και σε όποιον από σας ήθελε να 
προχωρήσει οιαστικά, ή να καθυστερεί 

(να το κάνει). 

38. Κάθε ψυχή θα είναι υποθηκευμένη 
(θα κρατηθεί σε ομηρεία) για ό,τι κέρδισε" 

(από τα έργα της). 

39. Εκτός από τους Συντρόφους του 
Δεξιού (Χεριού), (δηλ. οι ευτυχισμένοι 

πιστοί) 

40. (που θα ορεθούν) σε κήπους 

(απολαύσεων), ρωτώντας ο ένας τον άλλο, 

41. και (ρωτώντας) για τους Ενόχους 
(τους αμαρτωλούς): 

42. 'Τι ήταν που σας έφερε στη Φωτιά 
της Κόλασης"; 

43. Θα πουν: "Δεν ήμασταν απ' αυτούς 
που προσκυνούσαν, (που προσεύχονται) 

44. "και δεν ήμασταν απ' αυτούς που 
τάιζαν το φτωχό, 

45. "αλλά συζητούσαμε επιπολαιότητες 
με τους ματαιόδοξους, 

46. "και διαψεύδαμε (ότι θα έλθει) η 
Ημέρυ της Κρίσης, 

47. "μέχρις ότου μας έφτασε η 

Όι:οαιότητα (του θανάτου)" 
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48. Και δεν θα τους ωφελήσει καμιά 
μεσολάοηση οποιουδήποτε μεσολαοητή. 

49. Τότε τι συμοαίνει μ' αυτούς και 

απομακρύνονται αμφιοάλλοντας από την 

προειδοποίηση; 

50. Σαν να ήσαν γα"ίδούρια που έχουν 
πανικοολ ηθεί, 

51. και τράπηκαν σε φυγη από ένα 
λιοντάρι! 

52. Μα την αλήθεια, καθένας απ 

αυτούς απαιτεί να δοθεί ένα (ιδιαίτερο 

γι' αυτόν) έγγραφο (της αποκάλυψης) 

ξεδιπλωμένο διάπλατα! 

53. Ας τ' αφήσουν! Αλλά (με όλα αυτά) 
δεν φοοούνται τη Μέλλουσα Ζωή. 

54. Όχι! αυτό (το Κοράνιο) - οέοαια -
είναι μια προειδοποίηση, 

55. κι όποιος θέλει ας την θυμάται! 

56. Κι όμως δεν πρόκειται να την 

θυμούνται, εκτός μόνο αν (το) θέλει ο 

ΑΛΛΑΧ. Σ' Αυτόν αρμόζει η Ευσέοεια 

και Αυτός εξουσιάζει τη Συγχώρηση. 

(75) Σούρα ελ-Κι:yιάμε 
(Η Ανάσταση-Η Συντέλεια του Κόσμου) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ ~~~~~~-----~ 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι στην Ημέρα της 

Ανάστασης. 
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2. Και ορκίζομαι στην αυτοελεγχόμενη 
ψυχή (που αντιστέκεται στο κακό). 

3. Μην ο άνθρωπος λογαριάζει ότι 

δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα οστά του; 

4. Τουναντίον, Είμαστε ικανοί να 

συναρμολογήσουμε με ακρίοεια και τα πιο 

άκρα από τα δάχτυλά του. 

5. Αλλά ο άνθρωπος θέλει (με την 

άρνησή του για την Ανrωταση) να κάνει 

το κακό (ακόμα) και μελλοντικά. 

6. Ερωτά: (ειρωνικά): "Πότε είναι η 

Ημέρα της Ανάστασης"; 

7. Και όταν η όραση συσκοτιστεί 

8. και το σεληνικό Φως θαφτεί στο 
σκοτάδι, 

9. και ενωθούν μαζί ο ήλιος και το 

φεγγάρι, (σταμαη1σουv να λειτουργούν 

κατc1 την Ημέρα της Κρίσης), 

10. αυτή την Ημέρα θα πει ο rλπιστος 
Α νθρωπος: "Πού είναι το καταφύγιο"; 

11. "Οχι! δεν υπάρχει τόπος ασφαλής' 

12. Μπροστά στον Κύριό σου (μονάχα) 
- εκείνη την Ημέρα - θα είναι το τέλος 

των Ανθρώπων. 

13. Εκείνη την Ημέρα θα αναγγείλC\υν 
στον Άνθρωπο (όλα) όσα πΗρουσίασε (στη 

ζωή) και (όλα) όσα καθυστέρησε (να 

κάνει). 
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14. Κι όμως ο άνθρωπος θα είναι ο 
ίδιος ΜcΊρτυρας ενάντια στον εαυτό του, 

15. αχόμα κι αν εξέθετε τις 

δικαιολογίες του. 

16. Μη κουνάς τη γλώσσα σου μ' αυτό 
(το Κοράνιο) για να οιαστείς, (μην 

aνυπομονείς προτού το Κοράνιο σου 

αποκαλυφθεί τελειωτικά). 

17. Εμείς είναι που το συγκεντρώνουμε 
(στο στήθος σου) και σε κάναμε να το 

μάθεις για να το διακηρύττεις 

18. Όταν- λοιπόν- το διακηρύττουμε, 

ν' ακολουθείς την διακήρυξή του (όπως 

γνωστοποιείται). 

19. Έπειτα σ' Εμάς εναπόκειται η 

εξήγησή του. 

20. Κι όμως (ω! άνθρωποι)! Αγαπάτε 
τη οιαστική (και εύκολη) ζωή, αυτού του 

κοσμου, 

21. και αδιαφορείτε για τη Μέλλουσα 
Ζωή. 

22. Μερικc1 πρόσωπα - αυτή την Ημέρα 
- θα αχτινοοολούν (από λαμπρότητα και 

ομορφιά χαι ευχαρίστηση, 

23. aτενίζοντας προς τον Κύριό τους. 

24. Και άλλα πρόσωπα - αυτή την 

Ημέρα - θα είναι σκοτεινά και 

μελαγχολικά, 
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25. με τη σκέψη ότι μήπως είναι έτοιμη 
να πέσει πάνω τους αναπάντεχη συμφορά, 

που κό6ει τη ράχη και τη στέγη τους. 

26. (Ω! Άπιστοι!) αφήστε ότι έχετε, 

όταν φτάσει (η ψυχή) στην κλείδωση, (στην 

έξοδό της), 

27. και μια φωνή θα κράξει: "Ποιος 
είναι ο μάγος (που θα τον επαναφέρει);" 

28. Και θα νομίσει ότι ήταν (η Ώρα) 
της αναχώρησης, 

29. και το ένα σκέλος ενωθεί μαζί με 
τ' άλλο, 

30. αυτή την Ημέρα η Πορεία θα είναι 
προς (την κατεύθυνση) του Κυρίου σου! 

31. Και δεν έδωσε τίποτε (ο cΊπιστος) 
για ελεημοσύνη, ούτε προσευχόταν! 

32. ΑλλcΊ το αντίθετο, διάψευδε (κι 

αρνιόταν την Αλήθεια), κι απομακρυνόταν! 

33. 'Επειτα πλησίαζε στη γενιά του 
γεμάτος έπαρση! 

34. Συμφορά σου (ω! Α. νθρωπε )! 
Μάλιστα, συμφορά! 

35. Και πάλι αλίμονο ο' εσένα, και 

μcΊλιστα συμφορά! 

36. Μα μήπως λογαριάζει ο Άνθρωπος 
ότι θυ μείνει aχαλίνωτος, (χωρίς 

λογαριασμό); 

νο ~l,...i.Jtii;.,.,. 
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37. Μη δεν ήταν μια σταγόνα από 
σπέρμα που χυνόταν (σε ταπεινή μορφή); 

38. Έπειτα, έγινε θρόμοος αίματος, 

και δημιουργήθηκε και (ο ΑΛΛΑΧ) του 

έδωσε μορφή με κανονικές αναλογίες. 

39. Κι απ' αυτόν έκανε τα δύο γένη 
το αρσενικό και το θηλυκό. 

40. Μα - τότε - δεν είναι (ο ίδιος ο 

ΑΛΛΑΧ) ο Δυνατός να δώσει ζωή στους 

νεκρούς; 

(76) Σο'ίιQ« ελ-Ινοάν 
(0 ΆνθQωπος) 

Στο όνομα τοv Αλ.ΛΑΧ 

τοv Παvτελεήμοvα,τοv Πολvεύσπλαχvοv 

1. Πράγματι, υπήρξε - για τον 

Άνθρωπο - μια μεγάλη περίοδος Χρόνου, 

που δεν είχε καμιά παρουσία. 

~~~~--------~ 

2. Βέοαια δημιουργήσαμε τον Άνθρωπο ~~-f~f[.~~~~iiΠί:ιjl 
από μια σταγόνα ανάμικτου σπέρματος φ~(:_~ .... · 
(των δύο φύλων), για να τον δοκιμάσουμε. 

Και του δώσαμε (το δώρο) της Ακοής 

και της "Ορασης. 

3. Εμείς είναι που του δείξαμε τον 

Δρόμο, είτε είναι ευγνώμονας κι ευχαριστεί, 

(αν οαδίζει στον καλό) είτε αχάριστος 

και αρνείται την Πίστη (όταν ακολουθεί 

το δρόμο της κακίας). 
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4. Για τους Άπιστους έχουμε ετοιμάσει 
Αλυσίδες, (για τα πόδια) Δεσμά (για τα 

χέρια) και Φλογισμένη Φωτιά. 

S. Όσο για τους Ενάρετους, θα πίνουν 
από ένα κύπελλο (Ποτού) ανάμικτο με 

Καφουρά, εύγευστο, 

6. μια Πηγ11 από όπου - οι 

αφοσιωμένοι δούλοι του ΑΛΛΑΧ -
πίνουν, κάνοντάς την να αναολύζει άφθονο 

κι ατελείωτο (ποτό). 

7. Πραγματοποιούν τις υποσχέσεις τους 
(με την υπακοή στον Κύριό τους) και 

φοοούνται την Ημέρα που το κακό της 

θα σκορπιστεί σ' όλες τις διευθύνσεις. 

8. Και τρέφουν - από αγ(Ίπη προς τον 
ΑΛΛΑΧ - το φτωχό, τον ορφανό και 

τον αιχμάλωτο, 

9. (λέγοντας): "Σας τρέφουμε για τη 
Χάρη του ΑΛΛΑΧ μονάχα. Δεν 

επιθυμούμε αμοιοή από σας ούτε 

ευχαριστίες. 

Ι Ο. Φοοούμαστε μόνο - από τη μεριά 
του Κυρίου μας- (μη μας ορει) μια Ημέρα 

της Οργής (του), γεμάτη δυστυχία και 

πόνο. 

~~~r~~~-:::::,;~~(;\ΙΙ~ι 
' . φ~;ιb 

11. Ο ΑΛΛ ΑΧ όμως θα τους Φ~~.J~~~-!_QΙ.!l}::,_J.;&I~) 
απαλλάξει από το κακc) αtίνης της 

Ημέρας και θα ρίξει πάνω τους ένα Φως 

ομορφιάς και μια χαρά. 

12. Κι επειδή καρτερικά υπόμεναν, θα φ (ι:j:;~~t;~.f; 
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τους ανταμείψει με ένα Κήπο και (ρούχα) 

μεταξωτά. 

13. Πλαγιασμένοι στον (Κήπο) πάνω 
σε υψωμένους θρόνους, δε θα ολέπουν 

εκεί ήλιο (με την υπεροολική του ζέστη), 

ούτε (του φεγγαριού) το υπεροολικό κρύο. 

14. Και οι σκιές θα πέφτουν χαμηλά 
πάνω τους και τα δεμάτια (από τα 

φρούτα), θα κρέμονται χαμηλά, 

ταπεινωμένα. 

15. Και ανάμεσά τους θα περνούν 

ασημένια κανάτια και γυαλιστερά κύπελλα, 

(σαν κρύσταλλα), 

16. (κύπελλα) από ασήμι που γυαλίζει 
σαν το κρύσταλλο, που θα τα γεμίζουν 

με ορισμένο μέτρο (όσο θέλουν). 

17. Και θα τους δίνουν για να πιουν 
σ' αυτά από ένα Κύπελλο (Κρασιού) 

ανάμικτου με Ζεντζε μπίλ (ποτό 

δροσιστικό, εύγευστο από πιπερόριζα 

ζ ι γγίοερη). 

18. μια πηγή εκεί μέσα που ονομάζεται 
Σελσεμπίλ (δηλ. γάργαρο νερό). 

19. Και θα περιτριγυρίζουν πάνω τους 
(και θα υπηρετούν έφηοοι με αιώνια 

(δροσερότητα), που αν τους δεις θα τους 

νόμιζες σαν διεσπαρμένα ΜαργαριτcΊρια. 

20. Και όταν ολέπεις (στον Παράδεισο) 
αεί θα δεις μια Μακαριότητα και Μεγάλο 

(Υπέροχο) Βασίλειο. 
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21. Πάνω τους (θα φορούν) πράσινα 
ρούχα απ' αραχνούφαντο μετάξι για 
εσώρουχα κι από 6αρύ μετάξι (για 

εξωτερικά ρούχα) κεντημένο, και 

στολισμένοι με ασημένια 6ραχιόλια. Ο 

Κύριός τους - δε -, θα τους δίνει να 

πιουν από ένα Ποτό, Αγνό και καθαρό. 

22. "Βέ6αια αυτό είναι μια Αμοι6ή 

για σας, και οι Προσπάθειές σας, έγιναν 

δεκτές κι αναγνωρίστηκαν". 

23. Εμείς είμαστε που έχουμε στείλει 
σ' εσένα κάτω το Κοράνιο - τμηματικά-. 

24. Γι' αυτό να υπομένεις καρτερικά 

και να περιμένεις την Απόφαση του 

Κυρίου σου, και μην υπακούς - από αυτούς 
- τους αμαρτωλούς και τους aχάριστους. 

25. Και μνημόνευε το όνομα του 

Κυρίου σου, (πανηγύριζε) κάθε πρωί και 

κάθε δειλινό, 

26. και από κάθε νύχτα ένα μέρος 

της. Να ταπεινώνεις τον εαυτό σου 

προσκυνώντας Τον, (γονατίζοντας) και να 

Τον δοξάζεις πολύ σε παρατεταμένη νύχτα, 

σ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. 

27. Όσο γι αυτούς (τους 

Ειδωλολ(χτρες), αγαπούν τη 6ιαστική ζωή, 

και απομακρύνουν πίσω τους μια Ημέρα 

(που θα είναι) οαρει(Ί! 

28. Εμείς είμαστε που τους έχουμε 

bημιουργι1σει, και σύραμε γερά τις 

αρθράισεις τους (για να στέκονται όρθια 

ί4 ~~~~;;..;. ~t ;Jj, J I;~·~ ~ί;, :) 
φ~.;;~~υ~ 
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και σωστ(_ι). Αλλά όταν το θέλουμε, 

μπορούμε ν' αντικαταστήσουμε - άλλους 

- σαν κι αυτούς με μια πλήρη αλλαγή. 

29. Αυτή είναι μια προειδοποίηση. 

Όποιος - λοιπόν - θέλει ας πάρει τον 

(ίσιο) Δρόμο του Κυρίου του. 

30. Κι όμως δεν μπορεί να θέλετε, 

παρά μόνο όπως θέλει ο ΑΛΛΑΧ. Γιατί 

ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, 

Πάνσοφος. 

31. Θα δεχθεί να μπει (στο χώρο) της 
Μακροθυμίας Του - εκείνον που θέλει -
ΕνιίJ για τους άδικους έχει ετοιμάσει 

οδυνηρc1 Βασανιστήρια. 

(77) Σούρα ελ-Μουρσελάτ 
(Αmοί πον έχουν Σταλεί) 

Στο όvομα του Αι\ι\ΑΧ 

του Παvτελε1]μοvα,του Πολvεύοπλαχvου 

1. Ορκίζομαι ο' εκείνους (τους 

Αγγέλους), που στέλνονται (με καλοσύνη) 

διαδοχιχά στους ανθρώπους, 

2. που έπειτα κινούνται οίαια σε 

τρομερές θύελλες, 

3. χω σκορπίζουν (πράγματα) σ' όλες 
τις διευθίΙVσεις, 

4. κι ορκίζομαι στους Αγγέλους που 

διακρίνουν μεταξύ Αλήθειας και ψεύδους, 
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5. και που μεταφέρουν την Αποκάλυψη 
στους προφήτες 

6. είτε για να αναγγέλουν την 

αποκάλυψη στους ανθρώπους (για να μην 

έχουν καμιά δικαιολογία) είτε για να 

προειδοποιήσουν. 

7. Βέοαια, ό,τι σας έχουν υποσχεθεί 

πρέπει να συμοεί. 

8. Έπε ι τα όταν τα άστρα θα 

σκοτεινιάσουν (και θα χαθούν), 

9. κι όταν ο ουρανός σχιστεί και 

καταστραφεί, 

10. κι όταν τα οουνά σκορπιστούν 

(στους ανέμους) σαν σκόνη, 

11. κι όταν οι απεσταλμένοι 

(συγκεντρωθούν όλοι) με τους λαούς τους 

κατr..ι την Ημέρα της Κρίσης, 

12. τότε για ποια Ημέρα (αυτοί οι 

οιωνοί) έχουν αναοληθεί; 

13. Μέχρι την Ημέρα του Χωρισμού 
(της Απόφασης), μεταξύ του Καλού και 

του Κακού. 

14. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 
η Ημέρα του Χωρισμού; 

15. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

όσους διάψευδαν την Αλήθεια! 

16. Μήπως δεν εξολοθρέψαμε τους 
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αρχαίους (για τις άδικες διαψεύσεις); 

17. Έτσι εξολοθρέψαμε και τις 

επόμενες γενιές για τις ίδιες αιτίες. 

18. Μ' αυτό τον τρόπο ενεργούμε για 
τους εγκληματίες (τους αμαρτωλούς). 

19. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

όσους διάψευδαν(αρνούμενοι) την Αλήθεια. 

20. Μήπως δεν σας έχουμε πλάσει από 
νερό (σπέρμα) ασήμαντο; 

21. Και το κάναμε ν' αναπαυθεί σ 

ένα μέρος μόνιμα ασφαλισμένο (στη 

μήτρα), 

22. για ένα διάστημα (κυοφορίας) 

ορισμένο; 

23. Και μπορέσαμε να το πλάσουμε 
(κανονικά). Γιατί είμαστε οι καλύτεροι για 

να δημιουργήσουμε. 

24. Συμφορά - αυηi την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

25. Μήπως δεν κάναμε τη γη για να 
φέρει τον Άνθρωπο; 

26. στη ζωη και στο θάνατο; 

27.Και κάναμε σ' αυτήν οουνά μόνιμα, 

υψηλά (σ' uνάστημα), και σας ποτίσαμε 

με γλυκό νερό (κι υγιεινό); 

28. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 
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29. Και τότε θα ακουστεί: "Απέλθετε 
εκεί (στη κόλαση) που αρνηθήκατε και 

διαψεύσατε. 

30. "Απέλθετε εκεί σε μια Σκιά (να 

αποφύγετε την τιμωρία) σε τρεις 

κατευθύνσεις, 

31. "που δεν είναι σκιά δροσιάς και 
ούτε προφυλάσσει από την άγρια φλόγα. 

32. "Πραγματικά ρίχνει (πελώριους) 

σπινθήρες σαν Κάστρα, 

33. "σαν να ήταν (δέμα από) κίτρινες 
καμήλες (που προχωρούν γρήγορα)". 

34. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

35. Αυτή θα είναι μια Ημέρα που δεν 
θα είναι δυνατό να ογάλουν μιλιά, 

36. και δεν θα δοθεί σ' αυτούς η άδεια 
να δικαιολογηθούν. 

37. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

38. Αυτή θα είναι η Ημέρα του 

Χωρισμού (της Κρίσης). Θα συναθροίσουμε 

εσάς μαζί με τους aρχαίους (τους πριν 

από σας)! 

39. Αν τώρα έχετε κανένα τέχνασμα 
(καμιά συνωμοσία) μεταχειριστείτε την 

εναντίον Μου! 
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40. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

41. Όσο για τους Ενάρετους, θα γίνουν 

δεκτοί σε (δροσερές) σκιές και σε πηγές 

(από νερά). 

42. Και (θα έχουν) φρούτα από ό,τι 
λαχταρούν. 

43. "Φάτε και πιείτε κι ας χαρείτε για 
ό,τι (καλό) κάνατε". 

44. Έτσι Εμείς αμείοουμε όσους κάνουν 
προσεκτικά το Καλό. 

45. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

46. (Ω! Εσείς οι Άδικοι)! Τρώτε κι 

απολαμοάνετε (αλλά) για λίγο καιρό (σ' 

αυτόν τον κόσμο, γιατί είστε εγκληματίες 

(αμαρτωλοί). 

47. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

48. Κι αν κανείς πει σ' αυτούς: 

"Γονατίστε (για προσευχή)!" (αυτοί), δεν 

γονατίζουν, υπεροπτικά. 

49. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες την Αλήθεια! 

50. Ώστε σε ποιο Μήνυμα - μετά απ' 

αυτό (το Κοράνιο) - θα πιστέψουν; 
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(78) Σούρα ελ-Νέμπε'ε 
(Το-Μεγάλο-Νέο) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Αναφορά με τι (θέμα) συζητούν ο 
ένας με τον άλλο; 

2. Για το Μεγάλο Νέο, 

3. που - σ' αυτό - αυτοί διαφωνούν. 

4. Όχι! στ' αλήθεια σύντομα θα μάθουν! 

5. Και οέοαια όχι πολύ σύντομα θα 
μάθουν! 

6. Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη σαν 
μια πλατιά έκταση, 

7. και τα οουνά σα σφήνες; 

8. Και σας έχουμε πλάσει σε 

ζευγάρια. 

9. Και κάναμε τον ύπνο σας για 

ανάπαυση, 

1 Ο. Και κάναμε τη νύχτα σαν ένα 

κάλυμμα. 

11. Και κάναμε την Ημέρα σαν ενα 
μέσο συντήρησης, 

12. Και έχουμε κτισει πάνω σας 

τα επτά στερεώματα. 

13. Και τοποθετήσαμε σ' αυτά ένα Φως 

~i~~-----.-1-:', 
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Λαμπρότητας (τον ήλιο); 

14. Και στείλαμε κάτω (στη γη) 

άφθονο νερό από τα σύννεφα, 

15. για να ογάλουμε μ' αυτό σπόρους 
και θρεπτικά φυτά. 

16. Και κήπους με περιτυλιγμένους 

κλάδους (πολυτελέστατα). 

17. Βέοαια η Ημέρα της Κρίσης είναι 
κάτι που έχει ορισθεί, 

18. η Ημέρα που η Σάλπιγγα θα 

ηχήσει, και θα έλθετε σε μάζες. 

19. Και οι ουρανοί θ' ανοίξουν σαν να 
ήταν εκεί (πολλές) πόρτες, 

20. και τα οουνά θα εξαφανιστούν 

σαν αυταπάτη. 

21. Στ' αλήθεια η Κόλαση ειναι σαν 

ένας τόπος ενέδρας, 

22. για τους παραοάτες ένας τόπος 
προορισμού. 

23. Θα κατοικήσουν εχει μέσα για 

αιώνες. 

24. 11ποτε κρύο (δροσερό) δεν θα 

δοκιμάζουν εκεί μέσα ούτε κανένα ποτό, 

25. εκτός από καυτό υγρό (πύο), που 
ρευστοποιείται από τη σάρκα τους. 

26. Μια κατάλληλη αποζημίωση (γι' 

φι-"ι~/ ~ ... iΊί 
Ι..ι~~ 
' .. ____ -
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αυτούς). 

27. Πρc1γματι! κι αυτό, γιατί δεν 

περίμεναν να τους κρίνει ο ΑΛΛΑΧ (για 

τις πράξεις τους), 

28. Αλλ({ (αναιδέστατα) διάψευδαν την 
Αποκάλυψή Μας (και την απέρριπταν) 

αυθαίρετα. 

29. Και κάθε πράγμα το 

παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. 

30. "Δοκιμάστε - λοιπόν - (τους 

καρπούς των έργων σας). Γιατί δεν θα 

αυξήσουμε παρά μόνο τα οάσανα". 

31. Για τους ευσεοείς - οέοαια - Οα 

υπάρξει ένας θρίαμοος, 

32. κήποι (περιορισμένοι), και αμπέλια, 

33. και μικρές παρθένες συντρόφισσες 
της Ίδιας Ηλικίας, 

34. και ένα κύπελλο γεμάτο (ως τα 
χείλη). 

35. Δεν θα ακούνε εκεί μέσα επιπόλαια 
(λόγια) χαι ούτε ψευτιές! 

36. Αμοιοή από τον Κύριο σου, ενα 
δι!Jρο, αρκετά ικανοποιητικό, 

37. (απc)) τον Κύριο των ουρανU:J\1 χω 
της γης και των ανάμεσά τους - τον 

Ραχμάν (- τον Φιλ(iνθρωπο ΑΛΛΑΧ) -
Κανείς δεν θα έχει τη δύναμη να 

αμφισοητήσει (για τα δώρα) Του. 

> ~ / 
~M._'l.;;JΙY.ι:~u<>~Y~..;..plyj 

~(ι4~ 
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38. Την Ημέρα που το Πνεύμα (του 
Γαοριήλ) και οι άγγελοι θα στέκονται στη 

γραμμή, κανείς δεν θα μιλά παρά μόνο 

με την άδεια του Πανοιχτίρμονα (Ραχμάν) 

και θα λέει ό,τι είναι σωστό. 

39. Αυη1 η Ημέρα θα είναι 

Αναπόφευκτη. Γι' αυτό - όποιος θέλει -, 
ας πάρει τον (ίσιο δρόμο) Επιστροφής 

προς τον Κύριό του. 

40. Βέοαω - σας έχουμε κιόλας 

προειδοποιήσει για μια Τιμωρία που 

πλησιι1ζει, για την Ημέρα που ο άνθρωπος 

θα δει (τα 'Εργα) που παρουσίασαν τα 

χέρια του, χω που ο Άπιστος θα πει: 

'Άλλοίμονο σ' εμένα! Μακάρι να ήμουν 

(απλό) χώμα!". 

(79) Σούρα εl-Νάζι'άτ 
(Αυτοί που Αποσπούν) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Ορκίζομαι (στους αγγέλους) που 

αποσπούν (τις ψυχές των αμαρτωλών) με 

οία, 

2. και σ α υτους που ευγενικά τις 

Όγάζουν (από aφοσιωμένους δούλους), 

3. και σ· αυτούς που γλιστρούν (και 

κολυμπούν) οτους υιΟέρες (με τις 

παραγγελίες της rυσπλυχvίας), 

4. που προχωροt'V Ωιαστικά σαν σε 

αγώνα δρόμου, 

G~:/~~~\;G)\t~r~ 
$~~J~;~Ι:Ι~;ι.:,:-:1l 

~~.~~--------~ 
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5. και που τακτοποιούν τις Διαταγές 
(του Κυρίου τους), 

6. Την Ημέρα που η γη θα σείεται 
(όταν η Σάλπιγγα ηχήσει για πρώτη 

φορά), 

7. ακολουθώντας κι άλλος σεισμός 

(όταν η Σάλπιγγα ηχήσει για δεύτερη 

φορά). 

8. Οι (άπιστες) καρδιές - αυτή την 

Ημέρα - τρέμουν (από πανικό), 

9. με χαμηλωμένα τα μάτια (εκείνων 
που έχουν). 

10. Λένε: (τώρα): "Μα πως! θα 

επανέλθουμε - πραγματικά - στη πρότερή 

(μας) κατάσταση; 

11. "Π<tlς! εφόσον θα έχουμε γίνει σάπια 
κόκαλα"; 

12. Λένε: 'Τότε,- σ' αυτή τη περίπτωση 

- θα πάει χαμένη η επιστροφή!". 

13. Κι όμως - στ' αλήθεια - θα είναι 

μια μονάχα (αναγκαστική) Κραυγή, (από 

τη Σάλπιγγα) 

14. και τότε- να τους- που (ολότελα) 

θα ξυπν1iσουν άγρυπνοι στη γη. 

15. Μα δεν σου ήρθε η ιστορία του 
Μωυσή; 

16. Οταν τον φώναξε ο Κύριός του 
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στην αγιασμένη κοιλάδα της Τουουά: 

17. "Πήγαινε στον Φαραώ, γιατί είναι 
παραοάτης έξω από τα όρια, 

18. "και πες (του): - "Μήπως θα ι1θελες 
να εξαγνισθείς (από την αμαρτία); 

19. " -και να σε οδηγήσω στον Κύριό 
σου, που - όμως - πρέπει να Τον φοοάσαι;" 

20. Και του έδειξε (ο Μωυσής) το 

Μεγάλο Σημείο (το θαύμα). 

21. Αλλά (ο Φαραώ) το απέρριψε και 
παράκουσε (την οδηγία). 

22. Έπειτα γύρισε την πλάτη του και 
αγωνίστηκε σκληρά (κατά του ΑΛΛΑΧ). 

23. Έπειτα συγκέντρωσε (τους άνδρες 
του) έκανε μια ανακοίνωση, 

24. λέγοντας: "Είμαι ο Κύριός σας, ο 
Ύψιστος". 

25. Ο ΑΛΛΑΧ όμως τον πήρε 

(τιμωρώντας τον) και (τον έκανε) 

παράδειγμα για τη Μελλοντική και για 

την πρώτη (αυτή τη) ζωή. 

26. Βέοαια σ' αυτό υπάρχει μια 

διδακτική προειδοποίηση για όποιον 

φοοάται (τον ΑΛΛΑΧ). 

27. Μήπως- τάχα -είναι πιο δύσκολη 

η δημιουργία σας ή του ουρανού (ψηλά); 

(Ο ΑΛΛΑΧ) τον έχει κτίσει. 
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28. Ύψωσε ψηλά τη σκεπή του και 
του έδωσε τάξη και τελειότητα. 

29. Προίκισε με το σκοτάδι τη νύχτα 
του, κι έ6γαλε τη λαμπρότητc1 του (στο 

φως). 

30. Μετά απ' αυτό άπλωσε τη γη. 

31. Από τη γη έ6γαλε το νερό και τα 
6λαστάρια της, 

32. Και στερέωσε τα 6ουνά, 

33. για χρήση και απόλαυση δική σας 
και των κοπαδιών σας. 

34. Γι' αυτό σαν φτάσει το μεγάλο 

(περιστατικό) που θα κατασυντρίψει, 

35. την Ημέρα που ο άνθρωπος θα 
θυμηθεί (όλες) τις προσπάθειές του, 

36. και η Φωτιά της Κόλασης θα 

φαίνεται καθαρά για όποιον 6λέπει, 

37. τότε, όποιος είναι παρα6άτης 

38. και έχει προτιμήσει τη ζωή αυτού 
του κόσμου, 

39. η Διαμονή του θα είναι η Κόλαση 
της Φωτιάς. 

40. Ενώ για όποιον φοοάται να σταθεί 
μπροστά στου Κυρίου του (το δικαστήριο), 

και έχει συγκρατήσει την ψυχή (του) από 

τις κατώτερες επιθυμίες, 
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41. η Διανομή του θα είναι ο 

Παράδεισος. 

42. Σε ρωτούν για την Ώρα: - Πότε 

θα είναι ο ορισμένος της χρόνος; 

43. Πώς μπορείς εσύ, να γνωρίζεις το 
διορισμό της!; 

44. Στον Κύριό σου και μόνο- ανήκει 

το τέλος που ορίστηκε γι' αυτή. 

45. Εσύ δεν είσαι παρά ένας 

Προειδοποιητής για όποιον την φοοάται. 

46. Την Ημέρα που θα την δουν, (θα 
είναι) σαν να έχουν παραμείνει (στον 

τάφο) ένα μονάχα μέρος του δειλινού ή 

(το πιο πολύ) ένα μέρος στο επόμενο 

πρωινό. 

(80) Σούρα Άμπεσε 
(Σκυθ~πιασε - Σuνοφρυώθηκε) 

Στο όvομα του ΑΛ.Λ.ΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. (Ο Προφήτης) σκυθρώπιασε κι 

απομακρύνθηκε, 

2. γιατί ήρθε (κοντ(L) του ο τυφλός 

(και τον διέκοψε). 

3. Αλλά τι ήταν εκείνο που μπορούσε 
να σε ενημερώσει ότι ίσως μπορούσε να 

καλυτερέψει (πνευματικά); 

4. Ή ότι μπορούσε να προειδοποιηθεί 
και η διδασκαλία να τον ωφελήσει; 

λ• ~oJ_,... 
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5. Ενώ τον πλούσιο που θεωρεί τον 

εαυτό του αυτάρκη, 

6. μ' αυτόν εσύ ασχολείσαι, 

7. αν και δεν πρόκειται να 

κατηγορηθείς αν δεν καλυτερέψει 

(πνευματικά). 

8. Κι όσο γι' αυτόν που ήρθε σ' εσένα 
με αληθινό ζήλο, 

9. και με θεοφοοία (στην καρδιά του), 

1 Ο. γι' αυτόν εσύ αδιαφορείς. 

11. Όχι! Αυτό αποτελεί Μήνυμα (για 
όλο το ανθρώπινο γένος). 

12. -Όποιος θέλει- ας το θυμάται (το 

Κοράνιο). 

13. (Βρίσκεται) σε οιολία που 

θεωρούνται τιμημένα. 

14. Ανεοασμένα σε αξίωμα, αγνά και 
ιερά, 

15. σταλμένα με χέρια Αγγελιοφόρων 
(Αγγέλων), 

16. τιμημένων (στον ΑΛΛΑΧ) ευσεοών 
και δικαίων. 

17. Πόσο αχάριστος είναι ο Άνθρωπος! 
Τι ήταν αυτό που τον έκανε να αρνηθεί 

(τον ΑΛΛΑΧ); 

λ • ~ OJJ"" 
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18. Από τι υλικό τον έπλασε; 

19. Από μια σταγόνα σπέρμα. Τον έχει 
πλ(ωει κι έπε ι τα τον σχημάτισε σε 

κανονικές αναλογίες. 

20. Έπειτα έκανε γι' αυτόν το δρόμο 
εύκολο. 

21. Έπειτα του επέφερε το θάνατο 
και τον έοαλε στον Τάφο του. 

22. Έπειτα - αν το θέλει - θα τον 

αναστήσει (πάλι). 

23. Όχι! Με κανένα τρόπο - ακόμη -
δεν έχει εκπληρώσει ό,τι του έχει διατάξει 

(ο ΑΛΛΑΧ). 

24. Ας στρέφει- λοιπόν- ο άνθρωπος 

το βλέμμα στην Τροφή του, (και πως του 

την προμηθεύουμε). 

25. Εμείς χύνουμε - γι' αυτό - άφθονο 
το νερό, 

26. Έπε ι τα χωρίζουμε τη γη σε 

τμήματα χωριστά, 

27. Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα 
σ' αυτή σπόροι, 

28. Και σταφύλια και θρεπτικά φυτά, 

29. Κι ελιές και φοινικόδενδρα, 

30. Και φραγμένους Κήπους, με πυκνά 
και περιτυλιγμένα δένδρα, 

λ • ..r-:-S' ο j _,... 
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31. Και φρούτα και φορ6ή (αλόγων), 

32. για ν' απολαμ6άνετε εσείς και τα 

ποίμνιά σας. 

33. τέλος όταν φτάσει η Εκκωφαντική 
Βοή, 

34. Αυτή την Ημέρα ο άνθρωπος θα 
φύγει δραπετεύοvtας από τον αδελφό του, 

35. Και από την μητέρα του και τον 
πατέρα του, 

36.Και από τη σύντροφό (σύζυγο) του 

και τα παιδιά του. 

37. Αυτή την Ημέρα, το καθένα άτομο 
απ' αυτούς θα έχει αρκετές φροντίδες 

(για τον εαυτό του), ώστε ν' αδιαφορεί 

για τους άλλους. 

38. Αυτή την Ημέρα μερικά πρόσωπα 
θ' ακτινοοολούν, 

39. Χαμογελαστά κι ευχαριστημένα. 

40. Ενώ άλλα πρόσωπα - αυτή την 

Ημέρα - θα είναι με χώμα λερωμένα 

41. Και η μαυρίλα θα τα σκεπάζει. 

42. Αυτοί είναι οι Αρνητές του 

ΑΛΛΑΧ, οι εργαζόμενοι την ανομία. 

λ• ~ iJJ*" 
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(81} ΣούQα ελ-ΤεκβίQ 
(Η Διπλωση - Το τύλιyμα) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Όταν ο ήλιος διπλωθεί, (σοήνει το 
απλωμένο φως του) 

2. Και όταν τα άστρα πέσουν και 

χάσουν τη λάμψη τους, 

3. Και όταν τα 6ουνά χαθούν 

4. Και όταν οι θηλυκές καμήλες, δέκα 
μηνών έγκυες, αφεθούν aπεριποίητες, 

5. Και όταν σμίξουν σε αγέλες τα άγρια 
θηρία (από πανικό), 

6. Και όταν τα πελάγη οράσουν. 

7. Και όταν οι ψυχές (που ογήκαν 

έξω) ξαναταιριάξουν (με τα σώματα), 

8. Και όταν ρωτηθεί το (μωρό) κορίτσι 
που θάφτηκε ζωντανό: 

9. Για ποιο έγκλημα σκοτώθηκε; 

lΟ.Και όταν οι Περγαμηνές (με πρ6ξεις 

των ανθρώπων) ξεσκεπαστούν, 

ll.Και όταν ο Ουρανός (η Μέλλουσα 

Ζωή) εξαλειφθεί 

12. Και όταν η Φωτιc1 της Κόλασης 
θεριέψει, 
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13. Και όταν ο Παράδεισος έρθει κοντά 
(στους πιστούς) 

14. (τότε) κάθε ψυχή θα μάθει τι είχαν 
κάνει τα χέρια της έχει να παρουσιάζει 

μπροστά της (από έργα που έπραξε όταν 

ζούσε στον κόσμο). 

15. Ορκίζομαι στους Πλανήτες που 
επανέρχονται (την Ημέρα), 

16. που κολυμπούν στη κυκλική τους 
πορεία και έπειτα κρύοονται. 

17. Και τη Νύχτα, σαν (αρχίζει) να 

διασκορπίζει (το σκοτάδι) της 

18. Και την αυγή, σαν αποπνέει το 
σκοτάδι (της νύχτας), 

19. (ότι) αυτό (το Κοράνιο) είναι 

πραγματικά ο λόγος ενός τιμημένου 

Αγγελιαφόρου (Γαοριήλ), του 

20. προικισμένου με Δύναμη και θέση 
τιμημένη στον Κύριο του Θρόνου, 

21. με εξουσία υπακούοντας εκεί (και) 
άξιος εμπιστοσύνης στην μεταφορά της 

έμπνευσης. 

22. Και (Ω! Λαέ!), ο Σύντροφός σας 
(ο Μουχάμμεντ) δεν είναι τρελός. 

23. Και - χωρίς αμφιοολία - (ο 

Μουχάμμεντ) τον είδε (τον Γαοριήλ) στον 

καθαρό ορίζοντα. 

24. Ποτέ του (δεν ήταν φιλάργυρος) 
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που κατακρατά γνώση από το Αόρατο. 

25. Και ετούτο (το Κοράνιο) δεν είναι 
ο λόγος ενός καταραμένου πονηρού 

πνεύματος. 

26. Τότε που λοιπόν σε ποιο δρόμο 
πηγαίνετε; 

27. Βέοαια, αυτό το Κοράνι είναι ένα 
Μήνυμα για (όλο) το ανθρώπινο γένος. 

28. Για όποιον θέλει από σας να οαδίσει 
ίσια. 

29. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε 
εκτός αν είναι θέλημα του ΑΛΛΑΧ, (που 

είναι) ο Κύριος του Σύμπαντος Κόσμου. 

(82) Σούρα ελ-Ινφιτάρ 
(το Σχίσιμο) 

Στο όνομα του ΑΑΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Όταν ο Ουρανός σχιστεί στα δύο, 

2. Και όταν τα άστρα σκορπιστούν, 

3. και όταν οι θάλασσες εκραγούν, 

4.Και όταν οι τάφοι αναποδογυριστούν 

5. (τότε) κάθε ψυχ11 θα μάθει τι έχει 

στείλει μπροστά: (τι έκανε), και τι άφησε 

πίσω: (τι έχει παραλείψει να κάνει). 

6. Ω! Εσύ ο Άνθρωπος! Τι πράγμα σε 
aποπλάνησε από τον Γενναιόδωρο Κύριό 
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σου. 

7. Είναι Αυτός που σ' έπλασε, σ' 

όμορφο σχήμα σ' έκανε ένα ορθό σώμα, 

8. σ' οποιαδήποτε Προσωπικότητα 

Εκείνος θέλει και σου (την) φορτώνει. 

9. Όχι (δεν πρέπει να παραπλανηθείς)! 
Κι όμως διαψεύδετε τη Θρησκεία 

(απορρίπτοντας το σωστό και την 

Ανάσταση)! 

10. Βέοαια, πάνω σας (έχουν οριστεί 
άγγελοι) για να σας επιτηρήσουν, 

11. Ευγενικοί που καταγράφουν, 

12. Γνωρίζουν (και καταλαοαίνουν) όλα 
όσα κάνετε. 

13. Πράγματι! Οι ευσεοείς θα ορεθούν 
στη μακαριότητα, 

14. ενώ οι κακοήθεις θα είναι στη 

Φωτιά της Κόλασης, 

15. Που θα δοκιμάσουν κατά την 

Ημέρα της Κρίσης, 

16. Και που δεν πρόκειται απ' αυτήν 
να aπουσιάσουν. 

17. Και τι πράγμα θα σου εξηγήσει, τι 
είναι η Ημέρα της Κρίσης; 

18. Και πάλι: τι θα σου εξηγήσει, τι 

είναι η Ημέρα της Κρίσης; 
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19. (Θα είναι) η Ημέρα που καμιά 

ψυχή δεν θα εξουσιάζει - σε τίποτε - μιαν 

άλλη ψυχή Αυτή δε την Ημέρα η Διαταγή 

θα είναι (μόνο) με τον ΑΑΑΑΧ 

(83) Σούρα ελ~Μουταφφιφίν 
(Οι Δόλιοι) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Συμφορά σ αυτούς που 

εμπορεύονται την Απάτη (στη γενική 

μορφή της), 

2. Αυτοί που όταν έχουν να λάοουν με 

τα μέτρα (κάτι) από τους ανθρώπους, 

απαιτούν ακρίοεια, 

3. ενώ όταν έχουν να δώσουν με τα 

μέτρα ή το ζύγι (κάτι) στους ανθρώπους, 

δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει. 

4. Μα δεν σκέπτονται ότι θα κληθούν 

(γι' Ανάσταση) (ν' αποδώσουν) 

λογαριασμό; 

5. τη Μεγάλη και τρομερή (εκείνη) 

Ημέρα, 

6. Μια Ημέρα που (όλη) η ανθρώπινη 

γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του 

Σύμπαντος Κόσμου; 

7. Όχι Όέοαια! Κι όμως το Βιολίο (των 

πράξεων) των Κακοηθών είναι 

( φυλαγμέ ν ο) στο Σι τζί ν ( άουσσο -

καταχθόνια). 

8. Και τι ειναι αυτό που θα σου 
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εξηγήσει, τι είναι Σιτζίν; 

9. (είναι) ένα Βι6λίο, δίκαια, με 

ακρί6εια γραμμένα. 

10. Συμφορά - αυτή την Ημέρα - για 

τους διαψεύδοντες (στους άπιστους), 

11. Αυτούς 

(απορρίπτοντας) 

Ανταμοι6ής. 

που διαψεύδουν 

την Ημέρα της 

12. Κι όμως κανείς (δεν είναι δυνατό) 
να την αρνηθεί, παρά μόνο κάθε 

Παρα6άτης (του Νόμου), ο Αμαρτωλός. 

13. Και όταν οι Εντολές Μας 

απαγγέλλονται σ' αυτόν, λέει: "Παραμύθια 

των Αρχαίων"! 

14. Όχι! Αλλά στις καρδιές τους -
οπωσδήποτε- είναι το στίγμα (της κακίας) 

που κέρδισαν από τα έργα τους! 

15. Βέοαια αυτοί οι άπιστοι, από το 
Φως του Κυρίου τους -εκείνη την Ημέρα 

- θα είναι, με πέπλα σκεπασμένοι. 

16. Έπειτα θα δοκιμάσουν σίγουρα 
στη Φωτιά της Κόλασης. 

17. Έπειτα θα ειπωθεί σ' αυτούς: "Αυη1 
είναι (η τιμωρία) που την διαψεύδατε!". 

18. Όχι! Το Βιολίο (πράξεων) των 

Ενάρετων ι::ίναι (φυλαγμένο) στο Ιλλιγιείν 

(σε Υψηλή Τοποθεσίιι). 

19. Και τι είναι αυτό που θα σου 
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εξηγήσει, τι είναι το Ιλλιγιούν; 

20. (είναι) ένα Βιολίο - Μητρώο 

aριθμημένο (ονομαστικά), μ' ακρίοεια, 

21. Που το επιοεοαιώνουν οι 

Πλησιέστεροι (στον ΑΛΛΑΧ). 

22. Σίγουρα, οι Ενάρετοι θα ορεθούν 
στη Μακαριότητα, 

23. πάνω σε Θρονιά (Αξιοπρέπειας) 
θα περιφέρουν το ολέμμα τους (παντού 

με θαυμασμό). 

24. Θα διαπιστώσεις στο Πρόσωπό 
τους την ακτινοοολία της ευδαιμονίας. 

25. Θα πίνουν απ' Αγνό (εύχυμο) 

Κρασί, καλά σφραγισμένο. 

26. Το σφράγισμά του θα είνΓ!ι από 

μοσκιά (μυρωδάτη). Και για τη 

Μακαριότητα αυτή ας ελπίζουν όσοι έχουν 

φιλοδοξίες. 

27. (Μαζί με το αγνό κρασί),ένα μίγμα 
από Τεσνίμ, 

28. μια πηγή (σε ψηλά) που από (τα 
νερά) της πίνουν οι πλησιέστεροι (προς 

τον ΑΛΛΑΧ). 

29. Βέοαια, για τους ένοχους (που 

αμάρτησαν και) που συνήθιζαν να γελούν 

για τους πιστούς, 

30. και όταν περνούσαν απ αυτούς 

έκλειναν το μάτι (aνοιγόκλειναν το ματάκι 

~~;~JI~ ϊ;ις-i;)..16.JΙ~ι 

Θ~~ 
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κορο'ίδεύοντας), 

31. Και όταν γύριζαν στις οικογένειές 
τους θα γύριζαν πειράζοντάς τους (με 

Αναίδεια), 

32. Και όποτε τους έ6λεπαν, θα έλεγαν: 
"Αυτοί είναι σίγουρα οι 

περιπλανώμενοι!" 

33. Κι όμως δεν έχουν 
τους σαν Φύλακες 

προστατέψουν)! 

σταλεί πάνω 

(να τους 

34. Έτσι αυτή την Ημέρα οι Πιστοί 
θα γελούν για τους Άπιστους. 

35. Πάνω σε Θρονιά (της 

Αξιοπρέπειας) θα 6λέπουν (τη κατάσταση 

των aπίστων). 

36. Μήπως δεν θα aνταμειφθούν οι 
Άπιστοι για ό,τι έκαναν; (Βε6αίως Ναι). 

(84) Σοιίρα ελ ... Jνσικάκ 
(Η ΔιάQρηξη) 

Στο όνομα του ΑΛΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Όταν ο Ουρανός διαρραγεί (σ' όλη 
την έκταση) 

2. Και υπακούσει με προσοχή (τη 

διαταγή του) Κυρίου του, και είναι ανάγκη 

(ν' αποχωρήσει). 

3. Και όταν η γη ισοπεδωθεί, 
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4. Και πετάξει έξω ό,τι είναι μέσα 

της, και αδειάσει ολωσδιόλου, 

5. Και ακούσει με προσοχή, (τη διαταγή 
του) Κυρίου της, και είναι ανάγκη (να το 

κάνει), - τότε θα είναι η Ημέρα της 

Ανταμοιοής. 

6. Ω! Εσύ ο άνθρωπος! Πάντοτε -
οέοαια - ταλαιπωρείσαι (οαδίζοντας) προς 
την κατεύθυνση του Κυρίου σου, με μόχθο 

και θα συναντήσεις την ανταμοιοή (των 

πράξεών σου) 

7. Τότε σ' εκείνον που δόθηκε το Βι6λίο 
(των πράξεών) του στο δεξί του χέρι, 

8. σύντομα θα λογαριασθεί με εύκολο 
λογαριασμό (θα κριθεί με επιείκεια), 

9. και θα επανέλθει στη γενιά του 

(στην κατηγορία του) ευχαριστημένος. 

10. Ενώ σ' εκείνον που δόθηκε το 

Βιολίο (των πράξεών του) πίσω από την 

πλάτη του, 

11. γρήγορα θα φωνάξει για Θάνατο 
(για αφανισμό), 

12. και θα μπει στην Κόλαση της 

Φωτιάς. 

13. Βέοαια ήταν (ενώ ζούσε) 

ευχαριστημένος με τη γενιά του. 

14. Φρονούσε - οέοαω -, ότι δεν θα 

επέστρεφε για να παρουσιασθεί (σ' Εμάς)! 
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15. Αχ!, ποτέ! Γιατί ο Κύριός του ολέπει 
(Αναλυτικά) τα όσα κάνει. 

16. Γι' αυτό ορκίζομαι, στη κοκκινωπή 
λαμπρότητα στο ηλιοοαοίλεμα, 

17. Και τη νύχτα με όσα είναι 

(προσωρινά) φορτωμένη, 

18. Και το φεγγάρι σαν είναι γεμάτο, 

19. ότι οπωσδήποτε θα ανεοαίνετε (στο 
ταξίδι σας) από εξέδρα σε εξιΞδρα (από 

δυσκολίες σε δυσκολίες). 

20. Τι ουμοαίνει - λοιπόν - μ' αυτούς, 

και δεν πιστεύουν; 

21. Και όταν- το Κοράνιο- διαοάζεται 

ο' αυτούς, δεν υποκλίνονται (δεν 

υπακούουν ταπεινά τις Εντολές Του). 

22. Αλλά - αντίθετα - οι Άπιοτοι (το) 

διαψεύδουν. 

23. Ο ΑΛΛΑΧ όμως γνωρίζει καλcΊ. 

ποια μυστικά κρύοουν (στα στήθια τους). 

24. Γι' αυτό ανάγγειλέ τους μια 

οδυνηρή Τιμωρία, 

25.Εκτός από εκείνους που πιστεύουν 

και κάνουν το καλό, θα έχουν μια Αμοιοή 

που ποτέ δεν διακόπτεται. 

..... ...--"•). ,...,_..,.,. __ __. -:;;_.-;:: 

~1\W_,Ιf.-Ι • .:.r~Ι~t 

Φr~_;.:;~ ~Ρ 
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(85) Σο~α ελ-Μπουρο\rtζ 
(τα Ζώδια - Οι Αστερισμοί) 

Στο όvομα του AAJ\AX 
του Παvτελεήμοvα, του Πολ υεύσπλαχvου 

1. Ορκίζομαι στον Ουρανό που έχει 
(για επίδειξη) τα Ζώδια. 

2. Ορκίζομαι στην Ημέρα (της Κρίσης) 
που έχουν υποσχεθεί. 

3. Ορκίζομαι σ' όποιον μαρτυρήσει και 
στην υπόθεση κάθε μαρτυρίας (ότι) 

4. συμφορά (θα πέσει) στους 

συντρόφους (σ' αυτούς που έφτιαξαν) τη 

λακκούοα, (όπου κάηκαν ζωντανοί οι 

χριστιανοί της Υεμένης τον 6ο αιώνα από 

Ιουδαίους μονάρχες), 

5. της φωτιάς, της εφοδιασμένης με 
(άφθονα) καύσιμα υλικά. 

6. Ν α τους που κάθισαν πάνω της 

(Αγναντεύοντας τη φωτιά), 

7. Και είναι μάρτυρες σ' ό,τι κάνουν 

στους πιστούς, (στην αγωνία των θυμάτων 

τους). 

8. Και τους εκδικήθηκαν όχι για τίποτε 
άλλο, παρά μόνο και μόνο, γιατί πίστευαν 

στον ΑΛΛΑΧ τον Παντοδύναμο, τον 

Άξιο κάθε ύμνου! 

9. (Πίστευαν) σ' Εκείνον που έχει την 
κυριαρχία των ουρανών και της γης! Ο 
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ΑΛΛΑΧ όμως είναι Μάρτυρας πάνω σε Φ~-'!.~1~$~~\; 
οτιδήποτε (συμοαίνει). 

1 Ο. Εκείνοι - οέοαια - που τιμώρησαν 

τους Πιστούς και τις Πιστές, κι έπειτα 

δεν μετάνιωσαν, θα έχουν τα οασανιστήρια 

της Κόλασης και θα έχουν και την Τιμωρία 

της Φωτιάς (σ' αυτή τη ζωή) γιατί δεν 

πίστεψαν και στην άλλη ζωή θα έχουν 

άλλη τιμωρία γιατί έκαψαν πιστούς. 

11. Εκείνοι όμως που πιστεύουν και 
κάνουν καλά έργα, θα είναι στους Κήπους 

του Παραδείσου που κάτω του τρέχουν 

τα ποτάμια. Αυτή είναι η μεγάλη Νίκη, 

12. Πολύ δυνατό - αλήθεια - είναι το 

άρπαγμα (και σφίξιμο) του Κυρίου σου. 

13. Εκείνος είναι που αρχίζει (τη ζωή) 
και την επαναλαμοάνει. 

14. Και είναι ο Πολυεπιεικής με πλήρη 
Αγάπη και Καλοσυνη, 

15. ο Κύριος του Μεγάλου Θρόνου 
της Δόξας, 

16. ο Εκτελεστής που κάνει ό,τι θέλει. 
(Ίίποτε δεν εμποδίζει τη θέλησή Του). 

17. Μα δεν σου έφτασε η ιστορία της 
στρατιωτικής (Δύναμης); 

18. Του Φαραώ και (της γενιάς) του 
Θ ε μ ούντ (που ο ΑΛΛ ΑΧ έχει 
καταστρέψει); 

19. Κι όμως οι Άπιστοι διατηρούν 
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άρνηση της Αλήθειας. 

20. Και ο ΑΛΛΑΧ από πίσω τους 

περικλείει με τη τιμωρία Του. 

21. Αντίθετα αυτό είναι ένα Δοξασμένο 
Κοράνιο, 

22. (που έχει γραφεί) σε πίνακα καλά 
Προφυλαγμένο, (από τη μετατροπή και 

τη φθορά). 

(86) Σούρα ελ-Τάρι.χ 
(0 N"XU@L\'ό; Επι.οχέπ'nις) 

Στο όvομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Μα τον Ουρανό και τον Νυχτερινό 
Επισκέπτη (άστρο του). 

2. Τι - όμως θα σου εξηγήσει, 

(ενημερώσει), τι είναι ο Νυχτερινός 

Επισκέπτης (άστρο); 

3. (Είναι) το άστρο της διαπεραστικής 
λαμπρότητας. 

4. Δεν υπάρχει ψυχή που να μην έχει 
ένα επιτηρητή (απ' αγγέλων, που 

καταγράφει τις πράξεις της). 

5. Ας παρατηρήσει ο άνθρωπος από 
τι είναι πλασμένος! 

6. Δημιουργήθηκε από νερό χυμένο 

(από άνδρα και γυναίκα). 

7. Που 6γήκε ανάμεσα από τη μερια 
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της ραχοκοκαλιάς (του άνδρα) και των 

πλευρών (της γυναίκας). 

8. Βέοαια (ο ΑΛΛΑΧ) είναι ικανός 
να τον επαναφέρει (στη ζωή)! 

9. Την Ημέρα που (όλα) τα μυστικά 
πράγματα (των καρδιών) θα περάσουν 

από εξέταση, 

10. (ο άνθρωπος) δεν θα έχει καμιά 
δύναμη και ούτε οοηθό. 

11. Μα τον Ουρανό με την περιστροφή 
(του), 

12. και, Μα τη Γη που διασχίζεται 

(για να ογει το ολαστάρι) 

13. (ορκίζομαι) ότι αυτός είναι οεοαίως, 
(το Κοράνιο), ο Λόγος που ξεχωρίζει (το 

Καλό από το Κακό), 

14. Και δεν είναι κάτι για διασκέδαση. 

15. Πράγματι, αυτοί (οι άπιστοι) 

μηχανεύονται επίμονα (για να σοήσουν 

το φως του ΑΛΛΑΧ). 

16. Έχω όμως σχεδιάσει (εναντίον 

τους) κι Εγώ ένα μεγάλο σχέδιο. 

17. Γι' αυτό χάρισε λίγο καιρό στους 

άπιστους. Δώσε τους αναοολή για λίγο 

-(και θα δεις τι θα κάνω μαζί τους). 
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(87) ΣοV@α ελ-Ε'αλα 
(0 Ύψιστος) 

Στο όνομα του ΑΛ.Λ.ΑΧ 

του Π αντελεήμοvα, του Π ο λ υεύοπλαχνου 

ι. Δόξαζε το όνομα του Κυρίου σου, 

του Ύψιστου, 

2.Που δημιούργησε και (στη συνέχεια) 

τελειοποίησε. 

3. Που θέσπισε Νόμους (ιδιότητας σε 
κάθε δημιούργημα) κι έτσι καθοδηγεί, 

4. Κι έκανε να ογουν οι (πράσινοι) 

οοσκότοποι, 

5. Κι έπειτα τους έκανε μελαψές 

καλαμιές. 

6. Θα σου διδάξουμε διαοάζοντας (το 
Μήνυμα, το Κοράνιο) ώστε τίποτε δεν 

θα ξεχάσεις, 

7. εκτός ό,τι θέλει ο ΑΛΛΑΧ, γιατί 
γνωρίζει το φανερό και ό,τι είναι κρυμμένο. 

8. Και θα σε διευκολύνουμε να 

αναγγέλλεις τον απλό (Δρόμο του Ισλάμ). 

9. Γι' αυτό προειδοποίησε νουθετώντας, 
σε περίπτωση που η προειδοποίηση 

ωφελεί. 

ι Ο. Θα δεχθεί τη συμοουλή όποιος 

φοοάται (τον ΑΛΛΑΧ). 

11. Και θα την αποφύγει 
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παραμερίζοντάς την - ο δυστυχής, που 

διάλεξε την Απιστία, 

12. Που θα μπει στη Μεγάλη Φωτιά, 

13.Που μέσα της τότε, δεν θα πεθαίνει 

ούτε θα ζει. 

14. Θα ευτυχησει μόνο, όποιος έχει 

εξαγνισθεί, 

15. και δοξάζει τα όνομα του Κυρίου 
του και προσεύχεται. 

16. Και όμως προτιμάτε (Ω Α νθρωποι!) 
τη ζωή αυτού του κόσμου. 

17. Ενώ η Μέλλουσα Ζωή είναι 

καλύτερη και διαρκεί μόνιμα. 

18. Αυτές οέοαια (οι 

προειδοποιήσεις) είναι γραμμένες στις 

Βίολους των πρώτων (των αρχαίων 

Αποκαλύψεων), 

19. Στις Βίολους του Αeίραάμ και του 
Μωυσή. 

(88) Σούρα ελ-Γάσσιγιε 
('Γ ο Σun@ΙΠΙΙΧό 'tftO'ός • Κiu xov oxvrάζn τα mirnι μι 11ψφJ@ίς) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα,του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως σου έφτασε η ιστορίυ της 
Γιίσοιγιε; 

2. Εκείνη την Ημέρα θα ταπεινωθούν 
- μερικά πρόσωπα-, 
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3. δουλεύοντας (σκληρά), (πρόσωπα) 
κουρασμενα, 

4. τη στιγμή που μπαίνουν στη 

Φλογισμένη Φωτιά, 

5. τη στιγμή που τους δίδεται να πιούν 
από πηγή που (το νερό της) οράζει, 

6. και δεν θα έχουν τροφή παρά από 
"Νταρίι" (δένδρο πικρό κι αγκαθωτό, 

αηδέστατο στη μυρωδιά και στην 

εμφάνιση), 

7. που ούτε θα θρέφει και ούτε θα 
ικανοποιεί την πείνα. 

8. (Άλλα) πρόσωπα - εκείνη την Ημέρα 

- θα είναι μακάρια, 

9. Ευχαριστημένα από τα έργα τους, 

1 Ο. Σ' ένα Κήπο πολύ ανώτερο 

11. όπου δεν θ' ακούνε εκεί κανένα 

(λόγο) ματαιοδοξίας. 

12. Εκεί μέσα θα υπάρχει μια πηγή 
που (τα νερά της) τρέχουν συνέχεια. 

13. Εκεί μέσα θα υπάρχουν 

υπερυψωμένα Θρονιά (Αξιοπρέπειας), 

14. Και κύπελλα προετοιμασμένα, 

15. Και προσκέφαλα τακτοποιημένα 
σε σειρές, 
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16. και πανάκριοα χαλιά απλωμένα. 

17. Μα δεν ολέπουν προς τις καμήλες, 
πώς είναι πλασμένες, 

18. Και προς τον ουρανό, πώς είναι 
aνυψωμένος στα ύψη; 

19. Και προς τα οουνά, πως είναι 

στερεωμένα μόνιμα; 

20. Και προς τη Γη, πως είναι 

απλωμένη επίπεδα; 

21. Γι' αυτό δώσε το Μήνυμα, γιατί 

εσύ είσαι μόνο για να προειδοποιείς. 

22. Δεν είσαι γι' αυτούς ο εξουσιάζων. 

23. Αν όμως κανένας απομακρυνθεί 
και αρνηθεί (το Μήνυμα), 

24. Ο ΑΛΛΑΧ θα τον τιμωρήσει με 
την πιο μεγάλη (δυνατή) Τιμωρία. 

25. Σ' Εμάς - οπωσδήποτε - θα είναι 

η Επιστροφή τους, 

26. Κι έπειτα Εμείς είναι που θα τους 
καλέσουμε σε λογαριασμό. 

(89) ΣούQα ελ-ΦετζQ 
(Η Α""fή - Το Ξ:ημέ@ωμα) 

Στο όνομα του ΑλλΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα την Αυγή! 
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2. Μα τις δέκα Νύχτες (του ορισμένου 
σεληνιακού μήνα (Δουλ-Χίτζτζε για το 

Προσκύνημα στους Ιερούς Τόπους)! 

3. Μα τα ζυγά και τα μονά! 

4. (και) Μα τη Νύχτα, οταν 

αποσύρεται. 

5. Μη -τάχα- σ' αυτά (δεν) υπάρχει 

(πειστικός) εξορκισμός (ή απόδειξη) γι' 

αυτούς που καταλαοαίνουν; 

6. Μα δεν ολέπεις πως συμπεριφέρθηκε 
ο Κύριός σου με τη (γενιά) του Αντ, 

7 . ( τ η ς π όλη ς) ·Ι ρ α μ , μ ε τ ι ς 

( πανέμορφες) κολώνες, 

8. που σαν κι αυτή δεν φτιάχτηκαν σ' 
(όλη) τη γη; 

9. Και με τη (γενιά) του Θεμούντ, που 
χάραξαν τους (πελώριους) οράχους στην 

κοιλάδα; 

10. Και με το Φαραώ τον Κύριο των 
Πασσάλων (που έδεναν τους κατάδικους 

πάνω στους πάσσαλους); 

11. (όλοι) αυτοί παρανομούσαν στη 

γη, 

12. και συσσώρευαν σ' αυτην τη 

διαφθορc1. 

13. Γι' αυτό ο Κύριός σου έριξε πάνω 
τους μια μάστιγα από διάφορες φρικτές 

τιμωρίες. 
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14. Πράγματι ο Κύριός σου- τα πάντα 

- παρατηρεί. 

15. Όσα - τώρα - για τον άνθρωπο, 

όταν ο Κύριός του τον δοκιμάζει δίνοντάς 

του τιμή και χάρες, τότε λέει: 'Ό Κύριός 

μου με τίμησε". 

16. Ενώ, όταν τον δοκιμάζει 

περιορίζοντας τα προς συντήρηση (αγαθά), 

τότε λέει (απελπισμένα): 'Ό Κύριός μου 

μ' έχει εξευτελίσει!" 

17. Όχι - 6έ6αια - ποτέ! Ενώ εσείς 

δεν τιμάτε τα ορφανά! 

18. Και ούτε ενθαρρύνετε ο ένας τον 
άλλο για την τροφή του φτωχού! 

19. Και τρώτε την Κληρονομιά με 

λαιμαργία, 

20. και αγαπάτε τον πλούτο με 

υπεροολική αγάπη! 

21. Όχι! λοιπόν! Όταν η γη κοπανιστεί 
με γερά κοπανίσματα (και γίνει σκόνη), 

22. Και ο Κύριός σου έλθει, και οι 

άγγελοί Του κατά τάξεις, σειρά πάνω σε 

σειρά, 

23. Και η Κόλαση εμφανίζεται 

(παρουσιάζεται) - τούτη την Ημέρα - θα 

θυμηθεί ο άνθρωπος αλλά σε τι θα τον 

ωφελήσει αυτή η ανάμνηση; 

24. Θα πει: 'Άλλοίμονό μου! Μακάρι 

>. ,,, ,, ,. "'"' """""""' .J. ,., .. / / .... :: .... ,/ 

J_,A.:t,.Uj.J~.J..ω~Ι\..Ι;l[.~ 

Θ.?14~ 
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να είχα κάνει (καλά έργα) για (αυτή) τη 

Μελλοντική) μου ζωή"! 

25. Και - τούτη την Ημέρα - ο ΑΛΛΑΧ 
θα τους τιμωρήσει, που κανείς (άλλος) 

δεν μπορεί να το κάνει. 

26. Και τα δεσμά Του θα είναι τέτοια 
που κανείς (άλλος) δεν είναι δυνατό να 

δέσει. 

27. Στις ενάρετες ψυχές θα πουν: "Ω! 
(Εσύ) η ψυχή (που είσαι) σε (τέλεια) 

ανάπαυση και ικανοποίηση! 

28. "Γύρισε προς τον Κύριο σου, 

ευχαριστημένη (η ίδια) κι ευχάριστη 

(συνάμα) ο' Εκείνον! 

29. "Γι' αυτόν να μπεις μαζί με τους 

aφοσιωμένους δούλους Μου! 

30. "Μάλιστα, πέρνα (στον Ουρανό) 
στον Παράδεισό Μου!" 

(90) Σο-ύρα ελ-Μπέλεντ 
(Η Πόλη) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ορκίζομαι μ' αυτή τη Πόλη (Μέκκα) 

2. όπου συ διαμένεις (Ω 1 Μουχάμμεντ!) 

3. Κι ορκίζομαι στον γεννήτορα και 

γέννημά του. 

4. Βέοαια - πλάσαμε τον άνθρωπο για 
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κόπο και αγώνα (στη ζωή). 

5. Μήπως λογαριάζει οτι κανείς δεν 
έχει δύναμη πάνω του; 

6. Ίσως πει (για να καυχηθεί): "Έχω 
σπαταλήσει άφθονο πλούτο!" 

7. Μήπως νομίζει ότι κανένας δεν τον 
ολέπει; 

8. Μα δεν κάναμε γι' αυτόν δύο μάτια; 

9. Και μια γλώσσα και δύο χείλη; 

1 Ο. Και τον καθοδηγήσαμε μέσα από 
τις δύο δημοσιές, (τους δύο δρόμους) -
(της Αρετής και της κακίας); 

11. Αυτός (ο άνθρωπος) δεν ξεπέρασε 
το Εμπόδιο (το δύσκολο δρόμο). 

12. Και τι θα σου εξηγήσει το Εμπόδιο; 

13. (Είναι) η απελευθέρωση ενός 

σκλάοου, 

14. ή το να δίνεις τροφή - την Ημέρα 

που επικρατεί μεγάλη πείνα, 

15. στο ορφανό και ειδικά (σ' αυτό) 

που είναι συγγενής (πλησίον), 

16. ή σε πτωχό που είναι (κάτω) στο 
χώμα σοοαρής ανάγκης. (Από σοοαρή 

ανάγκη). 

17. Έτσι θα είναι απ' αυτούς που 

πιστεύουν και συνιστούν άλληλα την 
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υπομονή (σταθερότητα και 

αυτοσυγκράτηση) και αλληλοσυνιστούν 

έργα καλοσύνης και οίκτου. 

18. Αυτοί είναι οι Σύντροφοι της Δεξιάς 
(του Παραδείσου που λαμοάνουν με το 

δεξί χέρι το Βιολίο της Κρίσεως). 

19. Ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν τα 

Σημεία Μας αυτοί θα είναι οι 

(δυστυχισμένοι) οι Σύντροφοι της 

Αριστεράς (της Κόλασης που την Ημέρα 

Κρίσεως λαοαίνουν το Βιολίο τους με το 

αριστερό χέρι). 

20. Πάνω τους θα υπάρχει Φωτιά που 
θα ξεπηδά πάνω (κι ολόγυρα). 

(91) ΣούQα ελ-Σεμς 
(0 Ήλιος) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα τον Ήλιο και το (μεγαλείο) 

της λαμπρότητάς του! 

2. Μα τη Σελήνη καθώς τον ακολουθεί! 

3. Μα την Ημέρα που κάνει και 

φαίνεται το μεγαλείο του' 

4. Μα τη Νύχτα που τον κρύοει 

(καλύπτει - δεν τον φανερώνει) 

5. Μα τον Ουρανό και Αυτόν που τον 
. ' εκτισε. 

6. Μα τη γη και Αυτόν που την 
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έστρωσε! 

7. Μα την ψυχή και Αυτόν που την 
έπλασε τέλεια! την τελειότητα που δόθηκε 

σ' αυτην, 

8. και της ενεπνευσε την ανυπακοή 

της και την υπακοή της, 

9. (ότι) πράγματι επέτυχε αυτο, που 

την εξαγνίζει, 

10. και (ότι) χρεοκόπησε Αυτός που 
την διαφθείρει! 

11. Η (γενιά) του Θεμούντ διάψευσε 
(τον προφήτη της), παραδομένη στις κακές 

(και άδικες) της πράξεις. 

12. Όταν ο πιο κακοήθης απ' αυτούς 
ετόλμησε (ασεοέστατα). 

13. Ο απόστολος όμως του ΑΛΛΑΧ 
είπε σ' αυτούς: "Μια θηλυκιά καμήλα του 

ΑΛΛΑΧ! να (μη την εμποδίζει) να πίνει 

το μερίδιό της στο νερό!" 

14. Αλλά τον διάψευσαν και την 

(καμήλα) έσφαξαν. Έτσι εξαφάνισε ο 

Κύριός τους τα ίχνη τους (από τη γη) -
για το έγκλημά τους - και (τιμώρησε) 

όλους εξίσου! 

15. Και δεν φοοάται (ο απόστολος 

τον εαυτό του) για τις συνέπειες (των 

πράξεών) τους. 
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(92) Σοιiρα ελ-Λέιλ 
(Η Νύχτα) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα τη Νύχτα καθώς κρύοει (το 
φως)! 

2. Μα την Ημέρα καθώς εμφανίζεται 
φωτοστεφανωμένη! 

3. Μα Αυτό (το μυστήριο) της 

δημιουργίας του αρσενικού και του 

θηλυκού! 

4. Σίγουρα η συμπεριφορά καθενός από 
σας έχει διαφορετικό ανόμοιο τέλος . 

5. Γι' αυτό εκείνος που δίνει 

(ελεημοσύνη) και φοοάται (τον ΑΛΛΑΧ), 

6. Και (με κάθε ειλικρίνεια) πιστοποιεί 
το καλύτερο (και ομορφότερο), 

7. θα του διευκολύναμε το Δρόμο προς 
τη Μακαριότητα (καλό). 

8. Ενώ εκείνος που είναι άπληστος 

φιλάργυρος και θεωρεί τον εαυτό του 

αυτάρκη, 

9. και διαψεύδει (υπεροπτικά) ό,τι είναι 
το καλύτερο (και ομορφότερο), 

10. (τότε) θα κάνουμε - οέοαια - γι' 

αυτόν εύκολα το Δρόμο προς την 

αθλιότητα (το κακό). 

~i~~----~ 
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11. και δεν θα τον ωφελήσει ο πλούτος 
του όταν πέσει στο θάνατο ( καταστροφή). 

12. Βέοαια παίρνουμε πάνω Μας (την 
υποχρέωση) να καθοδηγήσουμε. 

13. - Στ' αλήθεια - σε Μας ανήκει το 

τέλος και η Αρχή (ότι ορίσκεται στη 

Δευτέρα Παρουσία) όπως και στη κοσμική 

(τη Πρώτη). 

14. Γι' αυτό σας προειδοποιώ για μια 

Φωτιά με ι:Ίγριες φλόγες. 

15. Κανείς δεν θα την υποφέρει παρά 
μόνο ο άτυχος, 

16. που έχει διαψεύσει (τους 

aποστόλους) και έχει αρνηθεί την πίστη. 

17. Ενώ ο αφοσιωμένος στον ΑΛΛΑΧ 
θα μετακινηθεί πολύ μακριά απ' αυτή, 

18. αυτός που ξόδεψε (δίνοντας στους 
πτωχούς) από τον πλούτο του για να 

εξαγνίσει τον εαυτό του. 

19. Και δεν περιμένει την χάρη κανένας 
για αμοιοή για το καλό που έκανε 

20. παρά μόνο την επιθυμία να 

ευχαριστήσει τον Κύριό του, τον Ύψιστο 

ΑΛΛΑΧ. 

21. Και σύντομα - μάλιστα - θα 

επιτύχει (πλήρη) ικανοποίηση. 
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(93) Σούρα ελ-Ντουχά 
(το Ηλιόλουστο Πρωινό) 

Στο όvομα του Α.Αι\ΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα την (ώρα) του Ηλιόλουστου 
Πρωινού! 

2. (Και}, Μα τη Νύχτα όταν σκεπάζει 
τα πάντα, 

3. δεν σε έχει εγκαταλείψει ο Κύριός 
σου, ούτε σε μίσησε. 

4. Και - οπωσδήποτε - η Μέλλουσα 

ζωή θα είναι καλύτερη για σένα από την 

πρώτη (την τωρινή). 

5. Και ο Κύριός σου θα σου δώσει 
(ό,τι ποθείς) και θα είσαι ευχαριστημένος. 

6. Μα δεν σε ορήκε (ο ΑΛΛΑΧ) 

ορφανό, και σου έδωσε καταφύγιο (και 

φροντίδα); 

7. Και σε ορήκε στην άγνοια (της 

θρησκείας του ΑΛΛΑΧ) και σε 

καθοδήγησε. 

8. Και σε ορήκε σε ανάγκη ( φτωχό) 
και σε έκανε πλούσιο (ανεξάρτητο). 

9. Γι' αυτό μη μεταχειρίζεσαι με 

τραχύτητα τον ορφανό, 

10. κι όσο γι' αυτόν που ρωτά (που 

ζητά οοήθεια) μην τον αποκρούεις (με 

σκληρά λόγια) 

~~~Ι~~-----~ 

hassan
Oval
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11. και όσο για τις Ευεργεσίες του 

Κυρίου σου να τις διηγείσαι. 

(94) Σοtίqα ελ-Σε~χ 
(το Άνοιyμα- η Παρηy~ιά) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα δεν σου έχουμε ανοίξει το 

στ1Ί θ ο ς σου; (για καθοδήγηση -
προσανατολισμό); 

2. Και σε aπαλλάξαμε από το δάρος 
σου, 

3. Βάρος που πονούσε τη πλάτη σου; 

4. Κι aνυψώσαμε την υπόληψή σου; 

5. Έτσι - δέδαια - με κάθε δυσκολία 

υπάρχει ανακούφιση. 

6. Ναι - οπωσδήποτε - με κcίθε 

δυσκολία υπάρχει ανακούφιση. 

7. Γι' αυτό, όταν είσαι ελεύθερος 

(σχολάς) (από την άμεση δουλειc'~ σου) 

να προσπαθήσεις, όσο μπορείς στη λατρεία 

(του ΑΛΛΑΧ), 

8. Και προς τον Κύριό σου στρέψε 

(όλο) το ζήλο σου μ' αφοσίωση. 

~i~~----~ 
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(95) };οiιQα ελ-1\νν 
(Η Σvχιά - Το Σiιχο) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα τα Σύκα και Μα την Ελιά, 

2. (και) Μα το Όρος του Σινά, 

3. (και) Μα αυτή την Πόλη της 

ασφάλειας, (τη Μέκκα), 

4. Πράγματι, τον άνθρωπο έχουμε 

πλάσει στο καtyΌ-iερο πρότυπο (καλούπι), 
i 

5. έπειτα τον γυρίσαμε (να είναι) στο 
πιο χαμηλό από το κατυ)τερο (σκαλοπάτι) 

αδυναμίας 

6. εκτός από εκείνους που πιστεύουν 
και κάνουν το καλό, γιατί θα έχουν 

(συνεχή αδιάκοπτη) αμοιοή, χωρίς 

υποχρέωση ( ασφαλισμένη). 

7. Τότε τι μπορεί- μετά απ' αυτό -να 

σε διαψεύσει την Ημέρα της Κρίσης; 

8. Μη δεν είναι ο ΑΛΛΑΧ ο πιο 

Δίκαιος (ο Πάνσοφος) από όλους τους 

δικαστές (Κριτές); 
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(96) Σο'ύQα ελ-Άλακ 
(Ο Θρόμ6ος Πηκτο-ύ Αίματος) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Διάοασε με το όνομα του Κυρίου 
σου, που δημιούργησε. 

2. Έπλασε τον άνθρωπο από ένα 

(απλό) θρόμοο πηκτού αίματος. 

3. Διάοαζε! Και ο Κύριός σου είναι ο 
πλέον Γενναιόδωρος, 

4. που δίδαξε (τη χρήση) της Γραφίδας 
(της πέννας), 

5. Δίδαξε τον (tνθρωπο ό,τι δεν ήξερε. 

6. Κι όμως ο f1vθρωπος ξεπερνf1 -
πράγματι - κάθε όριο (είναι παραοάτης), 

7. στο ότι Όλέπει τον εαυτό του σαν 
αυτf1ρκη. 

8. Βέοαια στον Κύριο σου (τα πάντα) 
επιστρέφουν. 

9. Μα δεν Όλiπεις εχείνον που 

απαγορεύει; 

10. Σ' έναν υφοσιωμένο δούλο όταν 

προσεύχεται. 

11. Μα δεν ολέπεις αν ορίσκεται στο 
(δρόμο) της ( Θε"ίκής) Καθοδήγησης; 

~i~~-----~ 

ΦF-3ι:~'f~ 

φ~~il~[~ 
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12. Ή (αν) διατάζει ευσέοεια; 

13. Μα δεν ολέπεις αν διαψεύδει (την 
Αλήθεια) και απομακρύνεται; 

14. Κι εκείνος δεν γνωρίζει ότι ο 

ΑΛΛΑΧ ολέπει (και παρακολουθεί); 

15. Ας προφυλαχθεί! Αν δεν παύσει, 
θα τον σύρουμε από το τσουλούφι των 

μαλλιών, 

16. ένα ψεύτικο αμαρτωλό τσουλούφι. 

17. Ας καλέσει (για οοήθεια) τον όμιλό 
του, 

18. (και) Εμείς θα φωνάξουμε τους 

τιμωρούς αγγέλους! 

19. Όχι! Μην τον υπακούσεις, 

προσκuνησε και πλησίασε (στον ΑΛΛΑΧ). 

(97) Σού{Ια ελ-Καντ{Ι 
(Β Νύχτα της Δύναμης - ή - της Τιμής) 

Στο όvομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Εμείς - οέοαια - έχουμε αρχίσει να 

στέλνουμε κι1τω στη γη (το Κοράνιο) τη 

Νί,χτυ της Καντρ (της Τιμής του μηνός 

Ραμαζανιοu ). 

2. Και πώς θα μάθεις τι είναι η Νύχτα 

της Τιμής; 
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3. Η Νύχτα της Τιμής είναι καλύτερη 
από χίλιους μήνες, (εννοείται η ανταμοιοή 

της λατρείας). 

4. Σ' αυτή (τη Νύχτα) κατεοαίνουν οι 
άγγελοι και το Πνεύμα (του αγγέλου 

Γαοριήλ) - με την άδεια του Κυρίου τους 

- για κάθε υπόθεση. 

5. Αυτή είναι Ειρήνη!... από την αρχή 
της και μέχρις ότου ανατείλει η Αυγή! 

(98) Σούρα ελ-Μπέϊyιεvε 
(Β ΚιdΙa@ή Απόδειξη - Β Φωmνή Μ~t\ι@ία) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Οι άπιστοι είτε μεταξύ των οπαδών 
της Βίολου, (είτε είναι) Πολυθε'ίστές, δεν 

επρόκειτο να εκτραπούν (εγκαταλείποντας 

τη πλάνη τους), μέχρι να τους έρθει η 

Καθαρή Απόδειξη, 

2. Ένας απόστολος (που έχει σταλεί) 
από τον ΑΛΛΑΧ, να απαγγείλει (σελίδες 

από) γραφές αγνές και ιερές, 

3. που μέσα τους υπάρχουν οι 

αξιόλογοι νόμοι. 

4. Και δεν διαιρέθηκαν σε σχίσματα 
αυτοί που τους δόθηκε η Βίολος, παρά 

μόνο ύστερα από την άφιξη της Καθαρής 

Απόδειξης (με τον Προφήτη που με τη 

ζωή του, την προσωπικότητα και τη 

διδασκαλία του ήταν η φανερή μαρτυρία). 
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5. Και δεν είχαν διαταχθεί (στη Βίολο) 
παρά μόνο (αυτό): Ν α λατρεύουν τον 

ΑΛΛΑΧ μ' ειλικρινή πίστη (χωρίς να 

συνεταιρίζουν μ' Αυτόν κανένα, να τηρούν 

την Προσευχή, να δίνουν - τακτικά -
Ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η Θρησκεία 

της Αλήθειας ( με τα σωστά και ίσια 

θεσπίσματα). 

6. Βέοαια οι άπιστοι (είτε είναι) από 
τους οπαδούς της Βίολου είτε από τους 

Πολυθε'ίστές, θα μείνουν στη Φωτιά της 

Κόλασης, όπου (για πάντα) κατοικούν. 

Αυτοί είναι οι χειρότεροι από τα 

πλάσματα. 

7. Αυτοί που έχουν πίστη και κάνουν 
το καλό, είναι οέοαια τα καλύτερα 

πλάσματα. 

8. Η αμοιοή τους είναι με τον Κύριό 
τους. Κήποι Αιωνιότητας, που κάτω τους 

τρέχουν τα ποτάμια. Θα παραμείνουν εκεί 

για πάντα. Ο ΑΛΛΑΧ είναι πολύ 

ευχαριστημένος απ' αυτούς, κι αυτοί Τον 

ευχαριστούν. Κι όλα αυτά για όποιον 

φοοάται τον Κύριό του. 

(99) Σούρα ελ-Ζέλζελε == ελ-Ζιλζάλ 
(Ο Σεισμός) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Όταν η Γη, κλονιστεί απ' τον πιο 
μεγάλο της σεισμό, 

2. Κ ι η γη πετάξει απο μεσα της τα 

οάρη. 
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3. Κι ο άνθρωπος φωνάζει 

απεγνωσμένα: 'Τι της συμβαίνει;" -

4. Τότε τη Μέρα αυτή, η Γη θ' 

αποκαλύψει τα νέα της: 

5. Για ό,τι ο Κύριός σου την έχει 

εμψυχώσει (εμφυσήσει). 

6. Κατά τη Μέρα αυτή οι άνθρωποι 
θα βγουν σε χωριστές ομάδες για να 

δικαιολογήσουν τα Καμώματά τους. 

7. Και τότε όποιος έχει κάνει το 

μικρότερο καλό, θα βρει την ανταμοιβή 

του. 

8. Κι όποιος έχει κάνει το μικρότερο 
κακό, έστω σαν το βάρος ενός μορίου, θα 

το βρει την ανταμοιβt1 του. 

(100) Σού~ ελ-Άvrιγιάτ 
(Τα Πολεμικά άλογα που τρέχοvν) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα τους Ίππους που τρέχουν με 
λαχανιασμένη ανάσα (στον πόλεμο), 

2. Και με τα νύχια των ποδιών πετάνε 
σπίθες, 

3. Κι εισβάλλουν ( οτυ χωριά) πρωί -
πρωί. 

4. Και σηκώνουν τη σκόνη (σα 

σύννεφα), 
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5. Και διαπερνούν αν6μεσα από τους 
εχθρούς, 

6. Ότι ο άνθρωπος είναι αχάριστος, 

πρ(!γματι, στον Κύριό του, 

7. Και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας (της 
δικής του αχαριστίας με τα καμώματά 

του). 

8. Και ότι η αγάπη του είναι μεγάλη 
για τα πλούτη. 

9. Μ1iπως δεν γνωρίζει ότι, όταν 

σκορπίζονται τα περιεχόμενα στους 

τάφους 

1 Ο. Κι αποκαλυφθεί αυτό που 

φυλάσσεται στ' ανθρώπινα στήθη, 

11. ότι ο Κύριός τους, τη Μέρα εκείνη 
τα γνωρίζει όλα! 

(101) Σοίι(ΚΙ ελ-Κάρι'α 
(Η Μεγάλη Κιrιασr~ - Η Ημέρα τι~ Κ@ίιnκ) 

Στο όνομα του ΑΛ.ι\ΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Ελ - Κάρι'α" - η μέρα των 

Αλαλαγμών' (της μεγάλης καταστροφής) 

2. Τι είναι η Κάρι' α (μέρα των 

Αλαλαγμών); 

3. Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι 
η (Μέρα) των Αλαλαγμών; (η Κάρι'α) 
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4. Είναι μια Μέρα που οι άνθρωποι 

θα σκορπιστούν διάχυτα σαν το σκώρο, 

5. Και τα οουνά θα μοιάζουν σαν 

λαναρισμένο μαλλί:. 

6. Και τότε, όποιου το ζύ'(ισμα (των 
καλών του πράξεων), ορεθεί ότι είναι οαρύ, 

7. θα είναι σε μια Ζωή, ευχαρίστησης 
κι ικανοποίησης. 

8. Αλλ' όμως όποιου το ζύ'(ισμα (των 
καλών του πράξεων) ορεθεί ότι είναι 

ελαφρύ, -

9. θα έχει το σπίτι του σ' ένα 

(απύθμενο) Λάκκο (της Κόλασης). 

10. Και ποιος θα σου εξη'(ήσει τι είναι 
αυτό; 

11. Είναι Φωτιά με φλό'(α αγριεμένη! 

(102) Σούρα ελ-'fεκάβουρ 
(Ο Πλοmισμός) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Σας απασχόλησε (από τη λατρεία 
του ΑΛΛΑΧ) ο πόθος για την αύξηση 

του πλούτου (σ' αυτόν τον Κόσμο). 

2. Μέχρις ότου επισκεφθείτε τα 

νεκροταφεία. 

3. Όχι! Θα μάθετε (την 

πραγματικότητα). 

~~j~Ι~)::j; 

φ~_,~<il 
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4. Έπειτα πάλι, σύντομα θα μάθετε 
(τις συνέπειες). 

5. Αλλοίμονο! αν γνωρίζατε με 

προσωπική οεοαιότητα (την αλήθεια). 

6. Σίγουρα θ' aντικρίζατε τη Φωτιά 

της Κόλασης! 

7. "Επειτα πάλι θα τη ολέπατε με τα 
ίδια σας τα μάτια! 

8. Κι έπειτα είναι που θα ρωτηθείτε 
κατά τη Μέρα αυτή για τις τέρψεις (που 

απολαμοάνατε!) 

(103) Σούρα ελ-Ασρ 
(Το Σούρουπο - Ο Χρόνος) 

Στο όvομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μα το Χρόνο! (η Ισλαμική τρίτη 

ημερήσια προσευχή λέγεται Ασρ (Χρόνος) 

2. Πράγματι, ο Άνθρωπος είναι 

χαμένος. 

3. Εκτός απ' εκείνους που πίστεψαν 
κι έκαναν καλές πράξεις κι συνιστούν από 

κοινού φροντίζοντας για την Αλήθεια, και 

παροτρύνοντας με την Υπομονή και τη 

Σταθερότητα. 

φ;.:.Η; 

, / """""" / / ~-" /,;". _,. / / / -::~ -:;; 

Ι_;.....Ι_;ϊ_,~Ι~_,~Ι.~~\':1~ 

φ~~i_;;,1;;~~ 
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(104) Σούρα ελ-Χοvμεζε 
(Ο Κουτσομπόλης - Ο Συκοφάντης) 

Στο όνομα του AJ\J\AX 
του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Αλίμονο σε κάθε συκοφάντη 

κουτσομπόλη, 

2. Που μάζεψε πλούτη και μετρούσε 
(χωρίς να δαπανήσει υπέρ του ΑΛΛΑΧ). 

3. Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα 
τον κάνουν να ζήσει αιώνια! 

4. Ποτέ! Να είναι σίγουρος ότι θα 

πεταχτεί στο Σπαστήρα. 

5. Και πώς να μc'tθεις τι είναι ο 

Σπαστήρας; 

6. Η φωτιά της (Οργής του ΑΛΛΑΧ) 
φουντωμένη (στις φλόγες), 

7. Που θ' ανέοει ίσια στις Καρδιές, 

8. πάνω τους, είναι κλειστή ολόγυρα, 

9. σε πανύψηλες κολώνες. 
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(1 05) Σούρα ελ-Φιλ 
(Ο Ελέφαvι:ς) 

Στο όvομα του ΑΛλΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Μήπως δεν είδες πως έκανε (και 
τι) ο Κύριός σου στους συντρόφους του 

Ελέφαντα;* 

2. Μήπως δεν ματαίωσε τα (προδοτικά) 
τους σχέδια; 

3. Κι έστειλε καταπάνω τους σμήνη 

Πουλιών, 

4. Που τους κτυπούσαν με πέτρες από 
ψημένη λάσπη. 

5. Και τους έκαμε να είναι σαν ένα 
άδειο (με κοτσάνια κι άχυρα χωράφι, που 

απ' αυτά φαγώθηκε το σιτάρι). 

*Οι ΑιΟ(οπες- το 570 μ.Χ - της Υεμένης και 

Χριστιuγο( σιίμμuχοι του Βυζαvτίου (ε11αnίοv 

τω11 ειr)ωλολυτρών Περσών) έκαναν εκστρατεiα 

μ' ελiφuγτεc για ι•α κατακτιίσουν την Μέκκα 

και, το1·, τι)τε ειδωλολατρικό Ναό της Κάα6α 

με σκοπο τψ εξάπλωση του Χριστιανισμού 

και την στραrηγικιί ενίσχυση του Βυζαnίου. 

Η ιίττα τωl' Αιθιόπων Jίταν τρομερrΊ. μεγάλη. 

~i~I~~-----_.),·. 
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(1 06) Σούρα Κου(!άις• 
(Κου(!άι; είναι η φυλή του Μουχάμμεvτ) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Για τις συμφωνίες, ένωση και 

ευχέρεια, ασφάλειας και προστασίας) 

στους Κουράις, 

2. οι διευκολυντικές συμφωνίες τους 

(να κάνουν ελεύθερα τα καραοάνια) τα 

ταξίδια το χειμώνα (στην Υεμένη) και το 

καλοκαίρι, (- στη Συρία - Παλαιστίνη) μ' 

ασφάλεια. 

3. Ας λατρεύουν τον Κύριο του Ιερού 
Αυτού Οίκου, 

4. Που τους εξασφάλισε την τροφή 
από την πείνα, και την ασφάλεια από το 

φόοο του κινδύνου. (γιατί η Κουράις 

διατηρούσε την ουδετερότητα μεταξύ των 

- τότε - δύο Μεγάλων δυνάμεων: 

Βυζαντίου, Περσών). 

*Κουράις: είvαι η φυλιί του Μουχάμμεvτ που 

μέχρι τις αρχές του ?ου αιώvα μ.Χ. είχε τηv 

ειδωλολατρικιί ηγεσία όλωv τωv Αράοωv 

ειδωλολατρών με πρωτεύουσα τη Μέκκα, όπου 

η τότε Κάαοα (Ναός) ιίταv το μεγαλύτερο 

κέντρο Πολυθεϊσμού. Η φυλιί αυτιί ιίταv 

πάμπλουτη με διεθνές Κύρος. Το 610 μ.Χ. ο 
Μουχάμμεvτ άρχισε vα διδάσκει τον Ισλαμισμό 

στην φυλιί του αυτιί και μετά φρικτές θυσίες 

και τρομερό αγώvα οι οπαδοί των Κουράις 

και άλλες αραοικές φυλές κατόρθωσαν vα 

κυοερνιίσουν την Μέκκα (το 628) όπου 
επιολιίθηκε ο Ισλαμισμός σ' όλη την Αραοία. 



(107) Σούρα ελ-Μαούν 
(1 08) Σούρα ελ- Κέδθερ Μέρος 30ο I 981 

(107) Σούρα ελ-Μάούν 
(Η Ελιημοσύνη- Οι Ανάγκες των γειτονικών σzέσrων) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Μήπως είδες αυτόν που αρνείται 
την (επερχόμενη) Κρίση; 

2. Τέτοιος ειναι κι αυτός που 

αποδιώχνει με τραχύτητα τ' ορφανό, 

3. Και δεν ενθαρρύνει το τάισμα του 
φτωχού. 

4. Αλίμονο λοιπόν σ αυτούς που 

συμμετέχουν στη προσευχη, 

5. κι αδιαφορούν για τις προσευχές 

τους, απ' αμέλεια. 

6. Και προσεύχονται για επίδειξη, 

7. κι αρνούνται να προσφέρουν κciτι 

για τις ανάγκες των γειτόνων (των (Lλλων). 

(1 08) Σούρα ελ- Κέδθερ * 
(Η Αφθονία - Το ποτάμι στον Ιlαράδεισο) 

Στο όνομα του ΑΑΑΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Σε Σένα δωρίσαμε την Πηγή 

(Κέοθερ) (της Αφθονίας) (Ω Μουχciμμεντ!) 

2. Γι' αυτό να προσεύχεσαι στον Κύριό 

σου και να θυσιciζεις, 

*Ελ-Κiοθερ ει'ναι [ω ποτάμι στον παράδεισο. 

' • ν .:> y-~1 ο Jl""' 
1 ~. ~):-t '•λ ;_,.ΩΙοJl""' 

~~~~-----~ 

~~~~-----~ 



(109) Σούρα ελ-Καφιρούν 
(110) Σούρα ελ-Νασρ Μέρος 30ο I 982 

3. Πράγματι, όποιος σε μισήσει, - είναι 

ο πραγματικός απόολητος. (γιατί διέδιδε 

στη Μέκκα οτι ο Μουχάμμεντ ειναι 

πατέρας κοριτσιών για να κατεο<1ζει το 

κύρος του ως προφήτη). 

(109) rλ-Καφιρούν 

(Οι Άπιστοι) 

Στο όvομα του ΑλλΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυεύσπλαχvου 

1. Λέγε (Ω Μουχάμμεvτ)!: Ω! Εσείς 

που aρνείστε την Πίστη' 

2. Δεν λατρεύω αυτό που λατρεύετε, 

3. Κι ούτε λατρεύετε αυτό που λατρεύω. 

4. Και δεν θα λατρεύω αυτο που 

λατρέψατε, 

5. Κι ουτε εσείς θα λατρεύετε αυτο 

που λατρεύω. 

6. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι εγώ 
εχω τη δική μου θρησκεία. 

(110) Σούρα ελ-Νασρ 
(Η Βοήθεια) 

Στο όvομα του ΑλλΑΧ 

του Παvτελεήμοvα, του Πολυει)σπλαχvου 

1. Και οταv έρθει η 6ω1θειυ του 

ΑΛΛΑΧ και η Νίχη, 

2. Και δεις τους αvθριuπους να 

μπαίνουν (ν' ασπάζονται) κυτά μάζες στη 



(111) Σούρα ελ-Μέσεντ Μέρος 30ο \ 

Θρησκεία του ΑΛΛΑΧ (στο ΙΣΛΑΜ) 

3. Τότε, να υμνείς τη Δόξα του Κυρίου 
σου και προσευχήσου για τη Συγγνώμη 

Του γιατί δέχεται οέοαια τη μετάνοια μ' 

ευσπλαχνία και οίκτο. 

(111) Σούρα ελ-Μέσεντ 
(το Σχοινί από ίνες φοινικιάς) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Κόπηκαν τα χέρια του Εμπί Λέχεμπ 
(Πατέρα της Φλόγας όπως λέγεται και 

θείος του Μουχάμμεντ)! και χάθηκε ο 

ίδιος! 

2. Κανένα όφελος δεν είχε απ' όλα 

του τα πλούτη και τα κέρδη, 

3. Θα καεί, σε Φωτιά με πύρινη Φλόγα, 

4. Κι η γυναίκα του θα κουοαλά (να 
οάζει αγκάθια στο δρόμο του 

Μουχάμμεντ) με τα (τριζrηα) ξύλα - για 

καύσιμο! -

5. Μεταξύ των ανθρώπων ας γίνει μ' 

ένα στριμμένο σκοινί από κλωστές των 

φύλλων χουρμαδι<iς, γύρω απ' το λαιμό 

της (μ' αυτό σύρετω στη Φωτιά)! 

~~~~----~ 



(112) Σούρα ελ-Ιχλάς ''Υ ι,;Ρ~'jΙ o.Jl*" 
(113) Σούρα ελ-Φέλακ Μέρος 30ο I 984 I 'I" • ~ ~~ ' ''Ι" JU.IΙ 0 Jl*" 

(112) Σούρα ελ-Ιχλάς 
(Η Ειλικρίνεια- Η Αμόλυντη Πίστη) 

Στο όνομα του ΑΛ.Λ.ΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Μουχάμμεντ!): Αυτός είν' ο 
ΑΛΛΑΧ ο ένας και Μοναδικός, 

2. ΑΛΛΑΧ, ο Αιώνιος, ο Απόλυτος 
(απ' τον οποίον όλα τα πλάσματα έχουν 

ανάγκη). 

3. Ποτέ δεν γέννησε, και ποτε δεν 

γεννήθηκε, 

4. Και δεν υπάρχει κανείς όμοιός Του. 

(113) Σούρα ελ-Φέλακ 
(Η Χ~Σραvyή) 

Στο όνομα του ΑΛ.Λ.ΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Μουχάμμεντ): Επιδιώκω για 
καταφύγιό μου τον Κύριο της Χαραυγής, 

2. Απ' την κακία των όσων έπλασε, 

3. Κι απ' το κακό που φέρνει το 

Σκοτr..ιδι, εφόσον επεκτείνεται, 

4. Κι απ' τη ολάοη όσων γυναικών 

ασκούν τις Κρυφές Τέχνες (τη μαγεία), 

5. Κι απ' το κακό του φθονερού, όταν 
ασκεί το φθόνο. 

~i~I~~-----~ 

~i~~---------~-·, 



(114) Σούρα ελ-Νας Μέρος 30ο Ι 985 Ι 'f • '-}-1 ' ' t IJ"ι..J1 i Jl"" 

(114) Σο1ίρα ελ-Νας 
(Οι ΆνθρωΠθL-Η ΑνβQωπότητα) 

Στο όνομα του ΑΛΛΑΧ 

του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου 

1. Λέγε (Ω Μουχάμμεντ)!: Επιδιώκω 
για καταφύγιό μου τον Κύριο, την Ελπίδα 

των ανθρώπων. 

2. Τον Κυρίαρχο των ανθρώπων, 

3. Το Θεό των ανθρώπων 

4. Απ' την κακία του Ψιθυριστή 

(Διαοόλου), που κρύοεται (μετά το 

ψιθύρισμά του),-

5. Που ψιθυρίζει (το κακό) στα στήθη 
των ανθρώπων, -

6. Είναι: Κι απ' τα πνεύματα και τους 
ανθρώπους. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Μερικά κορανικά Στάδια αρχίζουν με χωριστά αλφαοητικά γράμματα, 

που δείχνουν ότι το Κοράνιο αποτελείται, απλώς από λέξεις τέτοιων γραμμάτων, 

όμως είναι θαύμα λόγου, αμίμητα και ανεπανάληπτα. 

2. Δούλος του ΑΛΑΑΧ σημαίνει πολύ πιστός και πειθαρχικός. Ο Μουχάμμεντ 
και οι άλλοι Μουσουλμάνοι καλούνται κατά το Κοράνιο ως δούλοι του ΑλΑΑΧ. 

Η δουλεία αυτή όμως τους απελευθέρωσε από όλες τις άλλες δουλικές δεσμεύσεις. 

3. Το μάννα είναι ένα φυσικό και γλυκό υγρό, που γίνεται από δροσιά στο 
δένδρο και στους οράχους. Τα σάλωα είναι κάτι πουλάκια που μοιάζουν με τα 

ορτύκια (ελ - Μέννε, ελ-Σελοά). 

4. Οι Σαοοαίοι είναι ένας λαός που λατρεύει τ' άστρα και θεοποιεί τις 

αφηρημένες ιδέες. 

5. Οι Εοραίοι πίστεψαν ότι ο τελευταίος προφήτης, που η περιγραφ1] του 
ήταν στο οιολίο τους, θα κατεοαίνει απ' τα παιδιά του Ισρωjλ. Κι όταν ο 

ΑΑ.ι\ΑΧ έστειλε τον Μουχάμμεντ και ορήκαν οι Εοραίοι ότι η περιγραφιί του 

είναι ακριοώς ανταπόκριση σ' αυτό που είχαν, δεν τον πίστεψαν ζηλεύοντες. 

6. Οι Εοραίοι ακολούθησαν την μαγεία, την οποία οι διάοολοι δίδαξαν 

στους παπάδες κατά την εποχή του Σολομώντα, λέγοντες σ' αυτούς ότι το 

οασίλειο του Σολομώντα είχε γίνει μ' αυτήν την μαγεία. Έτσι οι Εοραίοι 

κληρονόμησαν την μαγεία μέχρι που αυτή έγινε δουλειά τους. Και αρνιίθηκαν το 

Κοράνιο. Ο Σολομών δεν ήταν άπιστος εξαιτίας χρήσεως της μαγείας αλλά οι 

διάοολοι που την δίδαξαν στους ανθρώπους καθώς και οι Εοραίοι, που την 

ακολούθησαν ευθύνονται. Η μαγεία στάλθηκε κάτω σε δύο καλούς ανθρώπους, 

στον Χαρούτ και στον Μαρούτ, που την δίδαξαν με σκοπό, την προστασία του 

ανθρώπου από την ολαοερή συνέπειά της. Επίσης, η πηγαία διδασκαλία της 

μαγείας αποσκοπούσε να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου, ώστε οι άνθρωποι να 

διακρίνουν (να ξεχωρίσουν) μεταξύ μαγείας σαν πλάνη και θαύματος σαν αλιjθεια 

των αποστόλων. Οι Χαρούτ και Μαρούτ, ως δύο καλοί δάσκαλοι, έλεγαν στους 

ανθρώπους: 'Ήμείς ήρθαμε να σας δοκιμάσουμε για να μην εκμεταλλεύεστε την 

μαγεία για διαφθορά του ανθρωπίνου γένους, διότι αυτό σημαίνει απιστία. 

7. Οι δύο λέξεις Ράϊ-να και Ουνδουρνά, έχουν στα αραοικά την ίδια σημασία, 
δηλ. κύτταξέ μας. Οι Εοραίοι όμως χρησιμοποιούσαν την πρώτη λέξη σαν 

σημεία κακών σημασιών, με τις οποίες κοροϊδεύουν τον απόστολο του ΑΑΑΑΧ 

(τον Μουχάμμεντ). Τότε ο ΑΜΑΧ διάταξε τους πιστούς να αποφεύγουν τη 

χρήση αυτής της λέξης. 

8. Εκείνο που οι Εοραίοι ρώτησαν (στον Μωυσή) ήταν να δουν τον ΑΜΑΧ 
αυτοπροσώπως. 

9. Οι κάτοικοι της Μεδίνας ήσαν Εοραίοι και ειδωλολάτρες. 
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1 Ο. Σας 6λέπει ο ΑΑΑΑΧ, ο ΑΑΑΑΧ είναι aπέραντος στη γνώση και στη 
δύναμη. 

11. Βλέπε στίχο 47. 
12. Βλ. στίχο 48. 
13. Μακάμ είναι ο τόπος που στέκοvταν ο Α6ραάμ κατά τηv οικοδόμηση 

της Κάαμπα. 

14. Κατά το Κοράνιο η επίσκεψη στον Ιερό Οίκο της Μέκκα (δηλ. Χατζ = 

προσκύνημα) αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη καθήκοvτα του Ισλαμισμού. Ελ

Χατζ πρέπει να εκτελείται σ' ορισμένη εποχή κάθε έτος. Ενώ η άλλοτε ελεύθερη 

επίσκεψη στον Ιερό Οίκο από ένα Μουσουλμάνο λέγεται Ούμρα. 

15. Εκτός από τα ψάρια και τις ακρίδες. 
16. Εκτός από τα συκώτια και τις σπλήνες. 
17. Ο αvvπάκουος είναι εκείνος που τρώει τα απαγορευμένα φαγητά χωρίς 

να έχει ανάγκη. Ο παρα6άτης όμως είναι εκείνος που τρώει παραπάνω απ' ό,τι 

του χορταίνει μόνο λόγω ηδοvής. 

18. Τα πρώτα χρόνια του Ισλάμ μπορούσε ένας Μουσουλμάνος να διαλέξει, 
δηλαδή: είτε να vηστέψει είτε να δώσει αρκετά τρόφιμα σ' ένα πτωχό. (Με τη 

προτίμηση όμως της vηστείας, καθώς λέει το Κοράνιο). Αργότερα η vηστεία του 

μηνός Ραμαvτάν (Ραμαζανίου) είχε οριστεί ως επι6λητική ως δασική λατρεία του 

Ισλάμ. 

19. Τούτο σημαίνει 'J\ν σας πολεμάνε κατά τους τέσσερες μήνες που 

απαγορεύεται ο πόλεμος (δηλ. κατά την παραδοσιακή ετι]σια ανακωχή μεταξύ 

των αρα6ικών φυλών) να τους πολεμάτε·: 

20. Αυτή η φράση σημαίνει ότι οι Μουσουλμάνοι πρέπει να ξοδεύουν από 
την περιουσία τους για τις προετοιμασίες της άμυνας του πολέμου για να μην 

νικηθούν. 

21. Η σφαγή πρέπει να είναι από καμήλες, μοσχάρια ι] aρνάκια. 

22. Είναι μήνες του αρα6ικού, σεληνιακού έτους της Εγίρας = Σε66άλ, 

Δουλκάδε και οι πρώτες δέκα vύχτες του Δουλχίτζτζε. 

23. Η διαταγή εδώ απευθύνεται στην φυλι} Κωράις που επι6λητικά δεν 
κατέ6αιναν (τα μέλη της) μαζί με τις άλλες φυλές. 

24. Εννοείται η προσευχή ΑΣΡ (απογευματινή) που είναι η τρίτη και η 

μεσαία μεταξύ των 5 καθημερινών προσευχών. 
25. Βλ. σημείωση 1. 
26. Του Νόμου του Μωυσt] και του Ευαγγελίου. 
27. Που δεν θα πλησιάσει ποτέ τις γυναίκες γιατί θα είναι πολύ απασχολημένος 

με τη λατρεία. 

28. Θα σε κάνω - λέγει ο ΑΑΑΑΧ - να πεθάνεις ένα φυσικό θάνατο και θα 

σε αvvψώσω σε μένα, και θα σε καθαρίσω από τις πλοκές του έργου τους. 
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29. Εν συγκρίσει με τον ναό της Ιερουσαλήμ. 
30. Βλ. Σημ.13. 
31. Απευθύνεται στον Ισλαμικό λαό (έθνος). 
32. Σκότωσαν τον Ζαχαρία, οοήθησαν τον Ηρώδη να σκοτώσει τον Ιωάννη 

και προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Χριστό. 

33. Βίολος (= Αγία Γραφή). 

34. Που δεν είναι Μουσουλμάνοι. 
35. Εκφράσανε με λόγια το μίσος τους εναντίον σας. 
36. Πριν την αναχώρηση (χίτζρα) του Μουχάμμεντ από την Μέκκα. 
37. Η γυναίκα ευθύνεται όταν της έρχεται η μηνιαία περίοδος. Ο έφηοος 

όμως, όταν εvηλικιωθεί οι δυό τους όταν φτάσουν την ηλικία των 15 χρόνων. 
38. Σχετικά με τον προϊσλαμικό γάμο, που είχε γίνει πριν ακουστεί αυτό το 

Κορανικό εδάφιο, ο γάμος αυτός πρέπει να διαλυθεί (με κανονικά διαζύγια) ενώ 

οι δυό σύζυγοι απαλλάσσονται από την κανονική τιμωρία που ο Ισλαμικός 

νόμος επιοάλλει σ' αυτή την περίπτωση. 

39. Δηλαδή όταν είχε κανείς συζυγικές σχέσεις 1ί αν είχε κάνει σεξουαλική 

έξωση. 

40. Τα Νακίρ είναι μια τρύπα πίσω στο σπέρμα του χουρμά και σημαίνει 
ασ1ίμαντο πράγμα χωρίς αξία. 

41. Αυτή η κορανική λέξη σημαίνει ένα χωριό (μέρος), που χρησιμοποιείται 
ως στρατιωτική θέση στην οποία οι Μουσουλμάνοι μπορούν να ξαναχτίζουν την 

δύναμή τους με σκοπό να ορμήσουν με ισχυρό στρατό, να εκδικηθούν και να 

νικ1ίσουν τους εχθρούς. 

42. Επιτρέπεται κατά τα ταξίδια 1ί λόγω φόοου, να συντομεύονται σε δύο 

μέρη Ρεκ 'ά (γονατίσματος) οι προσευχές που αριθμούν τέσσερα μέρη (δηλ. η 

μεσημεριανή, η απογευματινή και τελευταία η νυχτερινή). Εξάλλου ο Μουχάμμεντ 

επέτρεψε σε Μουσουλμάνους να συντομεύουν έστω και αν δεν υπάρχει κίνδυνος. 

43. Ελ-Σουτζούντ είναι τα τελευταία σημεία ενός μέρους (Ρε κ 'άτ) της 

προσευχής, στο οποίο ο μουσουλμάνος θέτει το μέτωπο, τα γόνατα και την 

παλάμη αυτού κάτω στη γη. Κατά τον πόλεμο Ελ-lμάμ (που οδηγεί τους 

μουσουλμάνους στις προσευχές), στέκεται μπροστά και μια ομάδα τον ακολουθεί 

στην προσευχή, ενώ η άλλη ομάδα, στέκει ως δεύτερη σειρά, προσέχει τον 

εχθρό. Η πρώτη ομάδα όταν τελειώνει το πρώτο Σουτζούντ αλλάζει θέση με την 

δεύτερη ομάδα· και έτσι τώρα προσέχει τον εχθρό και αργότερα θα τελειώσει 

την προσευχή μόνη της δηλ. χωρίς την οδηγία του Ελ-Ιμάμ. Η δεύτερη ομάδα 

στο μεταξύ προχωρεί και ο Ελ-Ιμάμ την περιμένει κάθοντας και μαζί της 

τελειώνει την προσευχή. 

44. Βλ. αυτόθι στίχο 53, Σημ. 40. 
45. Η αραοική φράση μπορεί να μεταφραστεί και ως εξής: "κι ακόμη θέλετε 
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να τις παντρευθείτε". 

46. Αρα6ικοί μήνες: Δουλ 'κάδε, Δουλχίτζτζε, ελ-Μουχάρραμ και Ρέτζεμπ. 
47. Βλ. τη σημείωση του στίχου 43 σελ. 117. (Σημ. 39). 
48. Ο στίχος αυτός αναφέρεται στη συμφωνία που έγινε μεταξύ του 

Μουχάμμεντ και των Ενσάρ (υπερασπιστών) της Μεδίνας στην ελ- Ακαμπε της 

Μέκκας. 

49. Τα ποτάμια δηλ. να τρέχουν ανάμεσα στα χωράφια και μπροστά στα 
σπίτια τους. 

50. Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε εδώ ότι ο Α6ραάμ προσποιείται μόνο 
ότι συμφωνεί με τον λαόν του για ότι πιστεύουν, μόνο και μόνο για να τους 

φανερώσει, σταδιακά, την αλήθεια και να τους οδηγιjσει στην αναγκαιότητα 

ύπαρξης ενός θεού, του ΑλΑΑΧ 

51. Με πρόθεση να δημιουργιjσουν διχασμό και παραπλάνηση στους πιστούς, 
οι εχθροί έκαναν τέμενο για κάποιον, που στο παρελθόν είχε πολεμήσει τον 

ΑλΑΑΧ και τον Απόστολό Του. 

52. Η θεία δύναμη είναι αρκετή να οδηγεί το πλάσμα όπου θέλει Εκείνος. 
53. Πα να ξέρει ο Βασιλιάς ότι ο lωσιίφ είναι αθώος. 
54. Ο Ιωσήφ ήθελε να πάρει τον αδελφό του (δούλο) κατά το νόμο του 

lσρωίλ. Έτσι έκανε για να σώσει τον αδελφό του από το μοιραίο νόμο του 

Βασιλιά της Αιγύπτου, όπου ο κλέφτης ετιμωρείτο με πρόστιμο και μαστίγωση. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Α/Α Το Ονομα Η Ερμηνεία Εδάφια Σελ. 

τη; Σούρα; ή Η Ελληνιχή ονομασία της Σούιιας 

1 Σούρα ελ-Φάτιχα Το Εναρκτήριο 7 ι 

2 Σούρα ελ-Μπάκαρα Η Αγελάδα 286 2 

3 Σούρα Άλ Ιμράν Ο Οίκος Ιμράν 200 64 

4 Σούρα ελ-Νιοά Οι Γυναίκες 176 102 

5 Σούρα ελ-Μάϊντε Το Στρωμένο Τραπέζι 120 141 

6 Σούρα ελ-Εν' άμ Τα Ζωντανά - Τα Κοπάδια 165 169 

7 Σούρα ελ-Ε'αράφ Τα Ύψη 206 202 

8 Σούρα ελ-Ενφάλ Τα Λάφυρα του πολέμου 75 240 

9 Σούρα ελ-Τέ6μπε Η Μετάνοια 129 254 

10 Σούρα Γιούvου; Ο Πι!οφήτη; Ιωνάς 109 283 

11 Σούρα Χοvντ Ο Προφήτη; Χουντ 123 303 

12 Σούρα Γιούσοvφ Ο Προφήτης Ιωσήφ 111 325 

13 Σούρα ελ-Ρά'αντ Η Βροντή 43 346 

14 Σούρα lμπραχήμ Ο Προφήτης Αδραάμ 52 355 

15 Σούρα ελ-Χιτζρ Η Βραχώδης Περιοχή 99 365 

16 Σούρα ελ-Ναχλ Η Μέλισσα 128 376 

17 Σούρα ελ-Ισρά Το Νυκτερινό Ταξίδι 111 397 

18 Σούρα ελ-Κεχφ Η Σπηλιά 110 417 

19 Σούρα Μέριεμ Η Μαρία 98 436 

20 Σούρα Τά-Χά Το Τά-Χά είναι τα σvμ6ολικά 

γράμματα Τ-Χ 135 449 

21 Σούρα ελ-Ενμπιγιά Οι Προφήτε; 112 468 

22 Σούρα ελ-Χατζ Το Χατζιλίκι, 

Το προσκίνημα στους Ιερούς 

Τόπους (Μέκκα - Μεδίνα) 78 484 

23 Σούρα ελ-Μου'μινούν Οι Πιστοί 118 499 

24 Σούρα ελ-Νουρ Το Φως 64 514 

25 Σούρα ελ-Φοvρκάν Το Κριτήριο - Η Διάκριση 77 529 

26 Σούρα ελ-Σου'αρά Οι Ποιητές 227 541 

27 Σούρα ελ-Νεμλ Τα Μυρμίγκια 93 563 

28 Σούρα ελ-Κάσας Τα Διηγήματα 88 577 

29 Σούρα ελ-Ανκεμπούτ Η Αράχνη 69 594 

30 Σούρα ελ-Ρούμ Οι Ρωμιοί 60 606 

31 Σούρα Λουκμάν Ο Λουκμάν (Ο Σοφός) 34 616 

32 Σούρα ελ-Σέτζντε Η Λατρεία - Η Υπόκλιση 30 623 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Α/Α Το Οvομα Η Ερμηνεία Εδάφια Σελ. 

της Σούρας ή Η Wηνιχή ονομασία της Σοψις 

33 Σούρα ελ-Εχζάμπ Τα Κόμματα- Οι Σννααιιιομiνες Φυλές 73 628 

34 Σούρα Σέμπε 'ε Σα6ά - Η Πόλη της Γενιάς 

των ΣεΟαίων 54 643 

35 Σούρα Φάτιρ Ο Πρωτουργός 

της Δημιουργίας 45 653 

36 Σούρα Για-Σιν Για-Σιν - Συμ6ολικά Γράμματα 

των (Γιε, Σ) 83 662 

37 Σούρα ελ-Σάφφάτ Οι Τάξεις - Οι ΔLα6αθμισμένοι 182 673 

38 Σούρα Σαντ Το Γράμμα - Σ- (Σάντ) 88 690 

39 Σούρα ελ-Ζούμερ Οι Οχλοι - Τα Πλήθη 

των Ανθρώπων 75 701 

40 Σούρα Γάφιρ Συyχωρών των Αμαρτιών 85 715 

41 Σούρα Φούσσιλετ Ερμηνευμένο - χαλά - 54 730 

42 Σούρα ελ-Σσούρά Η Σύσχεψη - Η Συμ6ουλή 53 740 

43 Σούρα ελ-Ζούχρουφ Ο Στολισμός - Τα χρυσά 

κοσμήματα 89 750 

44 Σούρα ελ-Ντουχάν Ο Καπνός 59 762 

45 Σούρα ελ-'fζάθιyιε Η Γοvυχλισία - Το Γονάτισμα 37 768 

46 Σούρα ελ-Εχχάφ Οι Αμμόλοφοι 35 774 

47 Σούρα Μουχάμμεντ Ο Π(!οφήτης Μουχάμμεντ 38 782 

48 Σούρα ελ-Φετχ Η Νίχη 29 789 

49 Σοlίρα ελ-Χουτζου(!άτ Τα ΔLομάτια - Οι Κάμαρες 18 795 

50 Σούρα Καφφ Το Γράμμα -χ- Γράμμα μιας 

συντετμημένης λέ.ξης 45 799 

51 Σούρα ελ-Δζάριγιάτ Οι Άνεμοι που ΔLασχο(!πίζουν 60 805 

52 Σούρα ελ-Του(! Το Όρος - Το Βουνό 49 811 

53 Σούρα ελ-Νετζμ Το Άστρο - Το Αστέρι 62 817 

54 Σοlίρα ελ-Κάμαρ Η Σελήνη 55 823 

55 Σούρα ελ-Ραχμάν Ο Παντελεήμονας, 

Ο Επιεικής, Ο Φιλάνθ(!ωπος 78 829 

56 Σούρα ελ-Βάκι'α Το (-Αναπόφευκτο-) Γεγονός, 

Η παγματιχότητα της Ανάστασης 96 836 

57 Σούρα ελ-Χαντίντ Ο Σίδηρος 29 844 

58 Σοlίρα ελ-Μουτζάντελε Η Συζήτηση - Η ΔLαμαρτηρία, 

Η Λογομαχία 22 852 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Α/Α Το 'Ονομα Η Ειιμηνεία Εδάφια Σελ. 

της Σούιιας ή Η Ελληνική ονομασία τικ Σούρας 

59 Σούιια ελ-Χασσρ Η Συνάθροιση - ή Η Εξορία 24 857 

60 Σούρα ελ-Μούμτεχινε Η Εξεταζόμενη - Αυτή ιιοv δοκιμάζεται 13 862 

61 Σούιια ελ-Σαφ Η Πολεμική Παράταξη - η Γραμμή 14 866 

62 Σούρα ε λ-Ί'ζούμ' α Η Παρασκευή - Η Συνάθιιοιση 

για την προσειιχή της Παρασκευής ll 869 

63 Σούιια ελ-Μουνάφικούν Οι Υποκριτές 11 871 

64 Σούρα ελ-Τεγάμπουν Αμοι6αία Ζημιά και κέρδος 18 873 

65 Σούιια ελ-Ταλάκ Το Διαζύγιο - Η Αποδέσμευση 12 877 

66 Σούιια ελ-Ταχρίμ Η Απαγόρευση 12 880 

67 Σούιια ελ-Μουλκ Η Ηγεμονία - Η Κυριαρχία 30 883 

68 Σούρα ελ-Κάλεμ Η Γραφίδα - Η Πέννα 52 888 

69 Σούιια ελ-Χάκκα Το Αναπόφευκο 52 893 

70 Σούρα ελ-Μεάριτζ Οι Σκάλες της Ανόδου 44 898 

71 Σούιια Νοιιχ Ο Πιιοφήτηc; Νώε 28 902 

72 Σούιια ελ-Ί'ζιν Το Ί'ζίvι - Τα Πνεύματα 28 905 

73 Σούιια ελ-Μούζζεμμιλ Ο Τυλιγμένος με Ένδυμα 

Προσειιχήc; 20 909 

74 Σούρα ελ-Μούντντεθ8ιρ Ο Σκεπασμένος με μανδύα 56 912 

75 Σούιια ελ-Κιγιάμε Η Ανάσταση (Η Συντέλεια 

του Κόσμου) 40 917 

76 Σούρα ελ-Ινσάν Ο Άνβιμοπος 31 921 

77 Σούρα ελ-Μουρσελάτ Αυτοί που έχουν Σταλεί 50 925 

78 Σούρα ε λ-Ν έμπε' ε Το (-μεγάλο-) Νέο 40 930 

79 Σούιια ελ-Νάζι'άτ Αυτοί που Αποσπούν 46 933 

80 Σούρα Άμπεσε Σκυθιιώπιασε - Σvνοφιιιώβηκε 42 937 

81 Σούιια ελ-Τεκ6ίιι Η Δίπλωση - Το Ίϋλιyμα 29 941 

82 Σούρα ε λ-Ι vφιτάρ Το Σχίσιμο 19 944 

83 Σούρα ελ-Μοvταφφιφίν Οι Δόλιοι 36 945 

84 Σούρα ελ-Ινσσικάκ Η Διάιιιιηξη 25 948 

85 Σούρα ε λ-Μπουρούτζ Τα Ζώδια - Οι Αστειιισμοί 22 951 

86 Σούιια ελ-Τάρικ Ο Νυχτερινός Επισκέπτης, 

Το πιμοϊvό Άστιιο 17 953 

87 Σούρα ελ-Ε'αλά Ο Ύψιστος 19 955 

88 Σούρα ελ-Γάσιγιε Το Σvντιιιπτικό Γεγονός - Κάτι 

που σκεπάζει τα Πάντα με Σvμφορic; 26 956 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Α/Α Το 'Ονομα Η Ειιμηνεία Εδάφια Σελ. 

της Σούρας ή Η Ελληνική ονομασία της Σούρας 

89 Σούιια ελ-Φετζιι Η Atryή - Το Ξημiιιωμα 30 958 

90 Σούρα ελ-Μπέλεντ Η Πόλη 20 961 

91 Σούιια ελ-Σσεμς Ο Ήλιος 15 963 

92 Σούιια ελ-Λέϊλ Η Νύχτα 21 965 

93 Σούιια Ελ-Ντουχά Το Ηλιόλουστο fiιιωϊνό 11 967 

94 Σού!~ α ε λ-Σσειιχ Το Άνοιγμα - Η Παιιηγοιιία 8 968 

95 Σούιια ελ-Τίνν Το Σύκο - Η Συκιά 8 969 

96 Σούρα ελ-Άλακ Ο θιιόμ6ος πηκτού Αίματος 19 970 

97 Σούρα Ελ-Καντιι Η Νύχτα της Δύναμης 

- ή - της τιμής 5 971 

98 Σούιια ελ-ΜπέϊγιενΕ Η Καθαιιή Απόδηξη 8 972 

99 Σούιια Ελ-Ζέλζελε Ο Σησμός 8 973 

100 Σούιια Ελ-Άντιγιάτ Τα Πολεμικά Άλογα που 

τιιέχουν 11 974 

101 Σούιια Ελ-Κάιιι'α Η ΜΕγάλη Καταστιιοφή 

- Η Ημέιια της Κιιίσεως 11 975 

102 Σούιια Ελ-Τεκάθουιι Ο Πλουτισμός 8 976 

103 Σούιια ελ-Ασρ Το Σούι!ουπο - Ο ΧQόνοc; 3 977 

104 Σού!~ α Ε λ-ΧούμεζΕ Ο Κουτσομπόλης 

- Ο Συκοφάντης 9 978 

105 Σούιια Ελ-Φιλ Ο Ελέφαντας 5 979 

106 Σούιια Κουιιάϊς Κουιιιϊίc; είναι η φυλή 

του Μουχάμμεντ 4 980 

107 Σούιια Ελ-Μάούν Η Ελεημοσύνη - Οι Ανάγκες 

των γΕΙτονικών σχέσεων 7 981 

108 Σούιια ελ-Κέ60ΕΙΙ Η Αφθονία ή Το ποτάμι 

στον ΠαιιάδΕισο 3 981 

109 Σούιια Ελ-Καφιιιούν Οι Άπιστοι 6 982 

110 Σούιια ελ-Νασιι Η Βοήθεια 3 982 

111 Σούιια Ελ-ΜέσΕντ Το σχοινί ωιό ίνΕς φοινικιάς 

(Χουιιμαδιών) 5 983 

112 Σούιια Ελ-Ιχλάc; Η Ειλικρίνεια 

- Η Αμόλυντη Πίστη 4 984 

113 Σούιια ελ-Φέλα:κ Η Χαιιαtryή 5 984 

114 Σούιια ελ-Ν άc; Οι Άνθιιω:ιι:οι - ή η Ανθιιωπότητα 6 985 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΤΩΝ ΣΟΥΡΑ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ 

Όνομα Αριθμός Σελίδα Όνομα Αριθμός Σελίδα 

της Σούρα Σούρα της Σούρα Σούρα 

(Α) ελ-Ινσσικάκ (84) 948 
Άλ Ιμράν (3) 64 ελ-Ινφιτάρ (82) 944 
ελ-Άλακ (96) 970 ελ-Ισρά (17) 397 
Άμπεσε (80) 937 ελ-Ιχλάς (112) 984 
ελ-Ανκεμπούτ (29) 594 
ελ-Άντιγιάτ (100) 974 (Κ) 

ελ-Ασρ (103) 977 ελ-Κάλεμ (68) 888 
ελ-Κάμαρ (54) 823 

(Β) ελ-Καντρ (97) 971 
ελ-Βάκι'α (56) 836 ελ-Κάρι'α (101) 975 

ελ-Κάσας (28) 577 
(Γ) Κα φ (50) 799 
ελ-Γάσσιγιε (88) 956 ελ-Καφιρούν (109) 982 
Γάφιρ (40) 715 ελ-Κi6θερ (108) 981 
nα-Σιν (36) 662 ελ-Κεχφ (18) 417 
nούνοιις (10) 283 ελ-Κιγιάμε (75) 917 
Γιούσοιιφ (12) 325 Κοιιράις (106) 980 

(Δ) (Λ) 

ε.λ-Δζάριγιάτ (51) 805 ελ-Λέϊλ (92) 965 
Λοιικμάν (31) 616 

(Ε) 

ελ-Ε'αλά (87) 955 (Μ) 

ελ-Ε'αράφ (7) 202 ελ-Μά.ίντε (5) 141 
ελ-Εν'άμ (6) 169 ελ-Μάούν (107) 981 
ελ-Ενμπιγιά (21) 468 ελ-Μεάριτζ (70) 898 
ελ-Ενφάλ (8) 240 Μέριεμ (19) 436 
ελ-Εχζάμπ (33) 628 ελ-Μέσεντ (111) 983 
ελ-Εχκάφ (46) 774 ελ-Μούζζεμμιλ (73) 909 

ελ-Μοιιλκ (67) 883 
(Ζ) ελ-Μοιι'μινούν (23) 499 
ελ-Ζέλζελε (99) 973 ελ-Μούμτεχινε (60) 862 
ελ-Ζούμερ (39) 701 ελ-Μοιινάφικούν (63) 871 
ελ-Ζούχροιιφ (43) 750 ελ-Μούντντεθθιρ (74) 912 

ελ-Μοιιρσελάτ (77) 925 
(I) ελ-Μοιιταφφιφίν (83) 945 
Ιμπραχήμ (14) 355 ελ-Μοιιτζάντελε (58) 852 
ελ-Ινσάν (76) 921 Μοιιχάμμεντ (47) 782 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΟΥΡΑ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ 

Όνομα Αριθμός Σελίδα Όνομα Αριθμός Σελίδα 

της Σούρα Σούρα της Σούρα Σούρα 

ελ-Μπάκαρα (2) 2 Τάχά (20) 449 
ελ-Μπέιγιενε (98) 972 ελ-Ταχρίμ (66) 880 
ελ-Μπέλεντ (90) 961 ελ-Τέ6μπε (9) 254 
ελ-Μπουρούτζ (85) 951 ελ-Τεγάμπουν (64) 873 

ελ-Τεκάθουρ (102) 976 
(Ν) ελ-Τεκ6ίρ (81) 941 
ελ-Νάζι'άτ (79) 933 ελ-Ίζάθιγιε (45) 768 
ελ-Νας (114) 985 ελ-Τζινν (72) 905 
ελ-Νασρ (110) 982 ελ-Ίζούμ'α (62) 869 
ελ-Ναχλ (16) 376 ελ-'fινν (95) 969 
ελ-Νεμλ (27) 563 ελ-Τουρ (52) 811 
ελ-Νέμπε'ε (78) 930 
ελ-Νετζμ (53) 817 (Φ) 

ελ-Νισά (4) 102 Φάτιρ (35) 653 
ελ-Νουρ (24) 514 ελ-Φάτιχα (1) 1 
Νουχ (71) 902 ελ-Φέλακ (113) 984 
ελ-Ντουχά (93) 967 ελ-Φετζρ (89) 958 
ελ-Ντουχάν (44) 762 ελ-Φετχ (48) 789 

ελ-Φιλ (105) 979 
(Ρ) ελ-Φουρκάν (25) 529 
ελ-Ρά'αντ (13) 346 Φούσσιλετ (41) 730 
ελ-Ραχμάν (55) 829 
ελ-Ρουμ (30) 606 (Χ) 

ελ-Χάκκα (69) 893 
(Σ) ελ-Χαντίντ (57) 844 
Σαντ (38) 690 ελ-Χασσρ (59) 857 
ελ-Σαφ (61) 866 ελ-Χατζ (22) 484 
ελ-Σάφφάτ (37) 673 ελ-Χιτζρ (15) 365 
Σέμπε'ε (34) 643 ελ-Χούμεζε (104) 978 
ελ-Σεμς (91) 963 Χουντ (11) 303 
ελ-Σερχ (94) 968 ελ-Χουτζουράτ (49) 795 
ελ-Σέτζντε (32) 623 
ελ-Σου'αρά (26) 541 
ελ-Σούρά (42) 740 

(τ) 

ελ-Ταλάκ (65) 877 
ελ-Τάρικ (86) 953 
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Το Υπουργείο Ισλαμικών Υποθέσεων, Βακουφίων και Ιερού 

Κηρύγματος του Βασιλείου της Σαουδικής Αρα6ίας, το οποίο 

ασκεί εποπτεία επί του Συγκροτήματος του Βασιλιά Φαχντ 

για την εκτύπωση του Ιερού Κορανίου στη Μεδίνα 

Μουνά66αρα, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του για 

την έκδοση αυτή του Ιερού Κορανίου από το Συγκρότημα, η 

οποία περιλαμ6άνει τη μετάφραση των εννοιών του στην 

ελληνική γλώσσα. 

Είθε ο ΑΛΛΑΧ να καταστήσει το έργο αυτό χρήσιμο 

στους ελληνόφωνους και να ανταμείψει με το πιο καλύτερο 

τρόπο τον Υπηρέτη των δύο Ιερών Τόπων (Μέκκας και 

Μεδίνας), τον Βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντουλαζίζ Άλ Σαούντ, 

για τις aξιέπαινες προσπάθειες που κατα6άλλει για τη διάδοση 

του Ιερού Κορανίου. 

Και ο ΑΛΛΑΧ είναι Αυτός που οδηγεί σε κάθε επιτυχία. 11 
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Τα δικαιώματα έκδοσης 

ανήκουν στο Συγκρότημα 

του Βασιλιά Φαχντ για την εκτύπωση· 

του Ιερού Κορανίου 

Τ. Θ. 6262 - Μεδίνα Μουνά66αρα 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ APABIA 
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