
 

  



 

 





 



 

 مقـدمة 

 أما بعد.     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمجعني، وهو املصدر األول لإلسالم،   القائمة على اإلنس واجلن كالم اهلل، املعجزة الباقية واحلجة   فالقرآن الكريم 

وفيه غاية الكمال والعظمة واإلعجاز والبيان، وبه تقوم احلجة على املكلفني، وقد أمرنا اهلل سبحانه بإبالغه  

نذِرَكُم بِهِ وَمَن  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُ )....  قال تعاىل على لسان النيب صلى اهلل عليه وسلم: للناس،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ  (ويقول تعاىل   ، ) هَذَا باَلغٌ لِلنَّاِس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ....(وقال تعاىل  (،  بَلَغَ...

وقال رسول   مْ بِهِ جِهَادًا كَبرِيًا(، وقال تعاىل: )وَجَاهِدْهُ (،  مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ....

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )بلغوا عين ولو آية( رواه البخاري، وقال صلى اهلل عليه وسلم )خريكم من تعلم  

 القرآن وعلمه( رواه البخاري.

البشرية، فلن حيصل  من   تسعني يف املئة  وحيث أن الناطقني بغري اللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون على

البالغ ويتحقق إيصال نور القرآن الكريم ومعانيه وحججه وبراهينه وإعجازه للناطقني بغري العربية، إال بإجياد  

 ترمجات متقنة بلغاهتم. 

ونظراً ألن العمل على ترمجات معاني القرآن الكريم فيه ضعف وقصور كبري، ومل يعط حقه من العناية يف كثري  

اللغات،  الواجب،  ولل من  من  بشيء  اإلسالم  قيام  دار  موقع  مع  بالشراكة  الرتمجة  رواد  مركز  بادر  فقد 

(www.islamhouse.com التابع جلمعية الدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بتنفيذ مبادرة )  للعناية

بالقرآن الكريم وبيان معانيه ونشرها، من خالل جمموعة من املشاريع باللغات اليت هتدف إىل توفري ترمجات  

العامل، ثم طباعتها وإتاحتها جماناً، ونشرها على بلغات  القرآن الكريم  موسوعة   موقع متقنة وموثوقة ملعاني 

 ( www.quranenc.comالقرآن الكريم )

للناطقني هبذه اللغة،   ، خدمة ة صربيويطيب لنا أن نقدم هذه الرتمجة اجلديدة ملعاني القرآن الكريم باللغة ال 

ريم وأن ينفع به،  وحنمد اهلل سبحانه أن يسَّر ووفق إلمتام هذا اإلجناز الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الك

 ونشكر كل من قام بأي جهد إلجناز هذا املشروع الكبري. 
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ستكون قاصرة عن أداء املعاني    -مهما بلغت دقتها  -وقبل اخلتام فإننا لندرك أن ترمجة معاني القرآن الكريم  

ة ما بلغه علم  العظيمة اليت يدل عليها النص القرآني املعجز، وأن املعاني اليت تؤديها الرتمجة إمنا هي حصيل

 فريق العمل يف فهم كتاب اهلل الكريم، ومعلوم أنه يعرتيها ما يعرتي كل عمل بشري. 

وحيث نسعى دائماً إىل التطوير املستمر للرتمجات، فنأمل حال وجود أي مالحظات إرساهلا من خالل نافذة  

ال القرآن  موسوعة  موقع  يف  الرتمجة  هذه  ضمن  آية  كل  أمام  املوجود  كريم  املالحظات 

(www.quranenc.com  وألي مقرتحات أو استفسارات أخرى ميكن مراسلتنا عرب الربيد ،)

   info@quranenc.comاإللكرتوني:   

النية والعمل، وصلى اهلل على نبينا حممد صالح ونسأل اهلل العون و التوفيق و السداد، و

http://www.quranenc.com/
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Увод 

Нека је хвала Богу, Господару светова, и благослов и мир нека су на 

нашег Посланика Мухамеда, његову породицу и све другове. 

Племенити Кур'ан је Божја реч, трајно чудо и доказ дат целом 

човечанству и духовима, и он је први извор ислама, у њему је крајње 

савршенство, величина, чудесност и појашњење истине. Путем њега 

је Бог успоставио доказ против сваке разумне особе, и Он нам је 

наредио да га пренесемо целом човечанству.  Бог Узвишен  каже: 

„Објављује ми се овај Кур'ан како бих упозоравао њиме вас и оне до 

којих стигне.“  И каже Узвишени: „Ово је Порука људима - и како би 

њоме били упозорени, и да знају да је Он Бог Једини.“ 

И каже Узвишени:  „О Посланиче, казуј оно што ти се објављује од 

Господара твог – а ако то не учиниш, онда ниси доставио посланицу 

Његову.“  И каже Узвишени: „И Кур'аном се свом снагом против њих 

бори.“  И казао је Божји Посланик Мухаммед, мир над њим: 

„Пренесите од мене макар и један доказ.“ И казао је: „Најбољи од вас 

је онај ко научи Кур'ан и друге њиме подучава.“ (Бележи Бухари) 

У овом тренутку арапски не говори више од 90% људског рода. И неће 

се остварити преношење поруке и светлости Часног Кур'ана, његових 

значења, аргумената, доказа и његових чуда оним људима који не 

разумеју арапски, осим путем квалитетних превода на њиховим 

језицима. 

Са обзиром да преводи значења Племенитог Кур'ана на неким 

језицима садрже велике недостатке, и да им се није поклонила 

заслужена пажња и труд, Центар Пионир превођења је иницирао 

партнерство са сајтом Исламхаусе (www.islamhouse.com) 

који је део „Помоћне канцеларије за исламско мисионарство – Ребва“ 

како би спровели иницијативу о бризи за Часни Кур'ан и појашњење 

његових значења и ширењем, путем низа пројеката на језицима који 

имају за циљ да обезбеде тачне, поуздане и напредне преводе значења 

Племенитог Кур'ана на најбитнијим језицима света, затим да их 

одштампа и учини доступним бесплатно и објави на интернет 

страници Енциклопедије племенитог Кур'ана. www.quranenc.com 

Са задовољством представљамо овај превод значења Часног Кур'ана 

на српском језику, као услуга онима који говоре овим језиком, и 

захваљујемо се Свемогућем Богу на лакоћи и успешности завршетка 

овог пројекта који смо,   надамо се, искрено ради Његовог 

задовољства урадили, и надамо се да ће бити од користи, и 
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захваљујемо се свима који су учествовали у остварењу овог великог 

пројекта. 

Пре него што закључимо, схватамо да превод значења Племенитог 

Кур'ана - ма колико он био тачан биће непотпун у преношењу 

величанствених значења на која указује чудесни кур'ански текст, и да 

су значења која пружа овај превод само резултат разумевања тима 

преводилаца ове Божије часне књиге, а познато је да је то разумевање 

изложено свему ономе чему је изложено и свако друго људско дело. 

А са обзиром да увек тежимо сталном унапређењу превода, надамо се 

да ће, уколико буде било каквих коментара, они бити послати путем 

иконице за примедбе која се налази испред сваког стиха у оквиру овог 

превода на интернет страници Енциклопедије Часног Кур'ана 

(www.quranenc.com), а за све друге предлоге или информације можете 

нас контактирати путем имејла: info@quranenc.com 

И молимо Бога за помоћ, успех и устрајност, за исправну намеру и 

добра дела, и нека је Божији благослов на нашег Посланика 

Мухамеда. 
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 الفاتحة 

Приступ  الفاتحة 

1. У име Аллаха, Милостивог, 
Самилосног. 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱلره  ١ ِمۡسِب ٱَّلله

2. Сва хвала припада Аллаху, 
Господару свих светова. 

 ِ ِ َرب   ٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

3. Милостивом, Самилосном.  ِِنَٰمۡح ٱلرهِحيم  ٣ ٱلره

4. Владару Судњега дана.  ِِين  ٤ َمَٰلِِك يَۡوِم ٱلد 

5. Само Тебе обожавамо и само од 
Тебе помоћ тражимо. 

 ٥ إِيهاَك َنۡعُبُد َوِإيهاَك نَۡسَتعِينُ 

6. Упути нас на прави пут;  َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ ٱۡهِدنَا ِ  ٦ ٱلص 

7. На пут оних којима си благодати 
Своје даровао, а не на пут оних на које 
си се расрдио, нити оних који су 
залутали. 

ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغيِۡر  
َ
هِذيَن أ ِصَرََٰط ٱل

ٓال ِينَ   ٧ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َولَا ٱلضه
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 البقرة 

Крава  البقرة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф Лāм Мим  ٓ١ الٓم 

2. Ова Књига - у коју нема сумње - 
упута је богобојазнима 

َٰلَِك ٱلِۡكَتَُٰب لَا َرۡيَبَۛ فِيهِِۛ ُهٗدى  َذ
 ٢ ل ِلُۡمتهقِينَ 

3. онима који у невидљиви свет верују 
и који молитву обављају и удељују од 
онога чиме смо их Ми опскрбили, 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱلَۡغۡيِب َويُقِيُموَن  ٱل
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةَ َوِممه لَوَٰ  ٣ ٱلصه

4. и онима који верују у оно што је 
објављено теби и што је објављено 
пре тебе, и који у Будући свет чврсто 
верују. 

نزَِل 
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ َوٱل

 ٤ ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

5. Њима је Господар њихов на прави 
пут указао и то су они који су успели. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ ُهٗدى م 

ُ
أ

 ٥ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. Онима који не верују заиста је 
свеједно упозоравао ти њих или не 
упозоравао, они неће да верују. 

هِذيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم  إِنه ٱل
 
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
 ٦ ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ َءأ

7. Аллах је запечатио срца њихова и 
уши њихове, а пред очима њиховим је 
застор; њих чека патња огромна. 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم وَعَلَىَٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ وَعَلَىَٰٓ  َخَتَم ٱَّلله
بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب 

َ
 ٧ َعِظيم  أ

8. Има људи који говоре: "Верујемо у 
Аллаха и Последњи дан", а они нису 
верници! 

  ِ اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه
 ٨ َوبِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنِينَ 

9. Они мисле да варају Аллаха и оне 
који верују, а никог осим себе они не 
варају, али то не осећају. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَما   َ َوٱل يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
هٓا أ  ٩ َيخَۡدُعوَن إِل
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 البقرة 

10. У њиховим срцима је болест и 
Аллах им повећава ту болест. Њих 
чека болна патња због тога што су 
лагали. 

ۖۡ فِي قُلُو ُ َمَرٗضا رَض  فََزاَدُهُم ٱَّلله بِِهم مه
ُۢ بَِما َكانُواْ  لِيُم

َ
َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 ١٠ يَۡكِذبُونَ 

11. Када им се каже: "Не правите 
неред на Земљи!" Одговарају: "Ми 
само ред успостављамо!" 

ۡرِض 
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم لَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ١١ َما َنحُۡن ُمۡصلُِحونَ َقالُٓواْ إِنه 

12. Напротив! Они су уистину прави 
смутљивци, али то не опажају. 

ها   لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن ل
َ
أ

 ١٢ يَۡشُعُرونَ 

13. Када им се каже: "Верујте као што 
ови људи верују!" Они одговарају: 
"Зар да верујемо као што малоумници 
верују!?" А заиста они су малоумници, 
али они то не знају! 

اُس  َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱلنه
لَٓا إِنهُهۡم 

َ
ُۗ أ َفَهآُء نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ

َ
َقالُٓواْ أ

ها َيۡعلَُمونَ  َفَهآُء َوَلَِٰكن ل  ١٣ ُهُم ٱلسُّ

14. Када сусретну оне који верују, 
говоре: "Верујемо!" А чим остану 
насамо, са сотонама својим, говоре: 
"Ми смо с вама. Ми им се само 
изругавамо." 

هِذيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
ۡم َخلَۡواْ إِلَيَٰ َشَيَِٰطينِِهۡم َقالُٓواْ إِنها َمَعكُ 

 ١٤ إِنهَما َنحُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

15. Аллах се њима изругава и 
оставља их да у својој арогантности 
лутају. 

ُهۡم فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم  ُ يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ ٱَّلله
 ١٥ َيۡعَمُهونَ 

16. То су они који су заблуду узели 
уместо Упуте, али им њихова трговина 
неће донети добити, јер они Упуту 
нису следили. 

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

َفَما َربَِحت ت َِجََٰرُتُهۡم َوَما َكانُواْ 
 ١٦ ُمۡهَتِدينَ 

17. Они су слични ономе који потпали 
ватру, а када она осветли оно што је 
око њега, Аллах им одузме светло и 
остави их у тминама, па ништа не 
виде. 

آ   هِذي ٱۡسَتۡوقََد نَاٗرا فَلَمه َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱل
ُ بُِنورِهِۡم  َضآَءۡت َما َحۡولَُهۥ َذَهَب ٱَّلله

َ
أ

ها ُيۡبِصُرونَ   ١٧ َوتََرَكُهۡم فِي ُظلَُمَٰٖت ل

18. Они су глуви, неми и слепи, па не 
могу да се поврате! 

ُۢ بُۡكٌم ُعۡمي  َفُهۡم لَا يَرِۡجُعونَ   ١٨ ُصمُّ
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19. Или су слични онима који за време 
силног пљуска са неба, услед мрака, 
грмљавине и муња, због громова 
затискују уши прстима бојећи се 
смрти. А Аллах обухвата невернике. 

ۡو كَ 
َ
َمآِء فِيهِ ُظلَُمَٰت   أ َِن ٱلسه َصي ِٖب م 

َصَٰبَِعُهۡم فِٓي  
َ
َورَۡعد  َوبَۡرق  َيجَۡعلُوَن أ

 ُ َوَِٰعِق َحَذَر ٱلَۡمۡوِتِۚ َوٱَّلله َِن ٱلصه َءاَذانِِهم م 
َٰفِرِينَ   ١٩ ُمحِيُۢط بِٱلَۡك

20. Муња само што их не заслепи: кад 
год им осветли - они крену, а чим их 
тами препусти - застану! А да Аллах 
хоће, Он би им одузео и слух и вид. 
Аллах, уистину, све може. 

َضآَء 
َ
بَۡصََٰرُهۡمۖۡ ُكلهَمآ أ

َ
يَكَاُد ٱلۡبَۡرُق َيخَۡطُف أ

  ْْۚ ۡظلََم َعلَۡيِهۡم َقاُموا
َ
َشۡواْ فِيهِ َوِإَذآ أ لَُهم مه

ُ لََذَهَب بَِسۡمعِ  بَۡصَٰرِهِۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
ِهۡم َوأ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل   ٢٠ إِنه ٱَّلله

21. О људи, обожавајте Господара 
свог, Који је створио вас и оне пре вас, 
да бисте се сачували. 

هِذي   اُس ٱۡعُبُدواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لَعَ  لهُكۡم َخلََقُكۡم َوٱل
 ٢١ َتتهُقونَ 

22. Који вам је Земљу постељом, а 
небо здањем учинио; Који с неба 
спушта воду и с њом изводи плодове, 
опскрбу вашу. Зато не приписујте 
Аллаху друга божанства, а знате то. 

َٰٗشا   ۡرَض فَِر
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ َوٱلسه

َمَرَِٰت رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ   ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
فَأ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  ٢٢ فَلَا َتجَۡعلُواْ َّلِله

23. А ако сумњате у оно што смо Ми 
објавили Нашем слуги Мухаммеду, 
саставите ви једно поглавље слично 
томе и позовите и божанства ваша, 
изузев Аллаха, ако истину говорите. 

لَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا  ا نَزه ِمه َوِإن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م 
ِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ   ِن م  تُواْ بُِسوَرةٖ م 

ۡ
فَأ

ِ إِن ُكنُتۡم  ِن ُدوِن ٱَّلله ُشَهَدآَءُكم م 
 ٢٣ َصَِٰدقِينَ 

24. Па ако то не учините, а сигурно 
нећете учинити, онда се чувајте ватре 
чије ће гориво бити људи и камење; 
која је припремљена за невернике. 

اَر  هۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ فَٱتهُقواْ ٱلنه َفإِن ل
ِعده 

ُ
ۖۡ أ اُس َوٱلۡحَِجاَرُة ۡت  ٱلهتِي َوُقوُدَها ٱلنه

َٰفِرِينَ   ٢٤ لِلَۡك

25. А обрадуј оне који верују и добра 
дела чине да њима припадају рајске 
баште кроз које реке теку! Кад год 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ِر ٱل ِ َوبَش 
 ۡۖ نَۡهَُٰر

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ نه لَُهۡم َجنه

َ
أ
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буду опскрбљени каквим плодом, 
рећи ће: "Овим смо и пре били 
опскрбљени!" А биће им давани 
плодови само њима слични! У њима 
ће они супруге очишћене имати и у 
њима ће вечно боравити. 

ِۡزٗقا َقالُواْ   ُكلهَما ُرزُِقواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ ر 
هِذي ُرزِۡقَنا مِ  تُواْ بِهِۦ َهََٰذا ٱل

ُ
ۖۡ َوأ ن َقۡبُل

َرة ۖۡ َوُهۡم  َطهه ۡزَوَٰج  مُّ
َ
ۖۡ َولَُهۡم فِيَهآ أ ُمتََشَٰبِٗها

 ٢٥ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

26. Заиста се Аллах не устручава да 
за пример наведе комарца или нешто 
изнад њега; они који верују - па они 
знају да је то Истина од Господара 
њиховог; а они који не верују говоре: 
"Шта то Аллах хоће овим примером?" 
Тиме Он даје да многи у заблуду 
скрену, а многе на Прави пут упућује, 
а тиме на странпутицу скреће само 
развратнике; 

ن يَۡضرَِب َمَثلٗا  
َ
ۦٓ أ َ لَا يَۡسَتۡحِي ۞إِنه ٱَّلله

ا َبُعوَضٗة فَ  هِذيَن َءاَمُنواْ مه ا ٱل مه
َ
ْۚ فَأ َما َفۡوَقَها

هِذيَن  ا ٱل مه
َ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره

َ
َفَيۡعلَُموَن أ

ُ بَِهََٰذا   َراَد ٱَّلله
َ
َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

َمَثلٗاۘ يُِضلُّ بِهِۦ َكثِيٗرا َويَۡهِدي بِهِۦ  
ها ٱلۡ  ۦٓ إِل  ٢٦ َفَِٰسقِينَ َكثِيٗراْۚ َوَما يُِضلُّ بِهِ

27. Оне који крше обавезу према 
Аллаху након што је прихваћена и 
прекидају оно што је Аллах наредио 
да се одржава и неред на Земљи 
праве; то су прави губитници. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد  هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله ٱل
ن  ِميَثَٰقِهِۦ 

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۡرِضِۚ أ

َ
يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

 ٢٧ ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

28. Како не верујете у Аллаха, ви који 
сте били мртви па вас је Он оживео, 
затим ће вас усмртити, затим поново 
оживети, потом ћете Њему бити 
враћени?! 

ۡمَوَٰٗتا 
َ
ِ َوُكنُتۡم أ َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّلله

ۡحَيَُٰكۡمۖۡ ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡم  
َ
فَأ

 ٢٨ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

29. Он вам је све на Земљи створио, 
затим се на небо усмерио, и као седам 
небеса га уредио; Он све добро зна. 

ۡرِض  هُ 
َ
ا فِي ٱلۡأ هِذي َخلََق لَُكم مه َو ٱل

َُٰهنه  ى َمآِء فََسوه َجمِيٗعا ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ إِلَي ٱلسه
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

 ٢٩ َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖتِۚ َوُهَو بِكُل 

30. А када Господар твој рече 
анђелима: "Ја ћу на Земљи намесника 
поставити!" Они упиташе: "Зар ћеш на 
Земљи поставити онога који ће на њој 
неред ширити и крв пролевати?! А ми 
Тебе славимо захваљујући Ти и 

َوِإۡذ َقاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َجاِعل  فِي  
 ۡۖ ۡرِض َخلِيَفٗة

َ
َتجَۡعُل فِيَها َمن ٱلۡأ

َ
 َقالُٓواْ أ

َمآَء َوَنحُۡن   ِ ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك ٱلد 
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светост Теби призивамо." Он рече: 
"Ја, заиста, знам оно што ви не знате." 

ُس لََكۖۡ َقاَل إِن ِٓي  ِ نَُسب ُِح ِبحَۡمِدَك َوُنَقد 
ۡعلَُم َما لَا َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٣٠ أ

31. И Он поучи Адама свим називима, 
а онда их предочи анђелима и рече: 
"Кажите Ми имена њихова, ако 
истину говорите!" 

ۡسَمآَء ُكلهَها ُثمه َعَرَضُهۡم 
َ
وََعلهَم َءاَدَم ٱلۡأ

ۡسَمآِء  
َ
ۢنبِـ ُونِي بِأ

َ
عَلَى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ

ُؤلَآِء إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ٣١ َهَٰٓ

32. "Узвишен си Ти!" Рекоше они, "ми 
знамо само оно чему си нас Ти 
поучио! Засигурно си Ти Свезнајући и 
Мудри." 

ها َما   َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك لَا ِعلَۡم لََنآ إِل
نَت ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ٣٢ َعلهۡمَتَنآ

33. "О Адаме", рече Он, "саопшти им 
називе њихове!" И када им он 
саопшти називе њихове, Аллах рече: 
"Зар вам нисам рекао да само Ја 
знам тајне небеса и Земље и да само 
Ја знам оно што показујете и што 
кријете?" 

آ  ۡسَمآئِِهۡمۖۡ فَلَمه
َ
ۢنبِۡئُهم بِأ

َ
ـ َاَدُم أ َقاَل َيَٰٓ

قُل لهُكۡم إِن ِٓي 
َ
لَۡم أ

َ
ۡسَمآئِِهۡم َقاَل أ

َ
ُهم بِأ

َ
ۢنَبأ

َ
أ

ۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه 
َ
ۡعلَُم  أ

َ
ۡرِض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ

 ٣٣ َما ُتۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ 

34. А кад рекосмо анђелима: 
"Поклоните се Адаму! Они се 
поклонише сви изузев Сотоне." Он 
одби и узохоли се, а био је неверник. 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
بَيَٰ َوٱۡسَتۡكبََر وََكاَن َف 

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ َسَجُدٓواْ إِل

َٰفِرِينَ   ٣٤ ِمَن ٱلَۡك

35. И Ми рекосмо: "О Адаме, 
настаните се ти и супруга твоја у Рају 
и једите у њему где год желите, али се 
овоме дрвету не приближавајте да не 
постанете неправедни." 

نَت َوَزوُۡجَك  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوقُلَۡنا َيَٰٓ

ٱلۡجَنهَة وَُكلَا ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا 
َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن  َتۡقَربَا َهَِٰذهِ ٱلشه

َٰلِِمينَ   ٣٥ ٱلظه

36. Али, Сотона их наведе на грех због 
дрвета и изведе их из Раја у којем су 
били. Ми рекосмо: „Сиђите!, једни 
другима ћете бити непријатељи. До 
одређеног времена на Земљи је ваше 
боравиште и неко време уживања." 

ا  ۡخرََجُهَما ِممه
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ هُهَما ٱلشه َزل

َ
فَأ

َكانَا فِيهِِۖ َوقُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض 
ۖۡ َولَكُ  ۡرِض ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع  َعُدو  

َ
ۡم فِي ٱلۡأ

 ٣٦ إِلَيَٰ ِحينٖ 



 

Крава 

 

7 

 

 البقرة 

37. И Адам прими неке речи од 
Господара свога, па му Он опрости; 
Он је, заиста, Онај Који стално прима 
покајања, Милостиви. 

ب ِهِۦ َكلَِمَٰٖت َفَتاَب  يَٰٓ َءاَدُم ِمن ره َفَتلَقه
وهاُب ٱلرهِحيمُ  َعلَۡيهِِۚ إِنهُهۥ ُهوَ   ٣٧ ٱلته

38. Ми рекосмо: "Силазите из њега 
сви! Од Мене ће вам Упута долазити, 
а они који Упуту Моју буду следили, 
ничега се неће бојати, нити ће за било 
чим туговати." 

تِيَنهُكم 
ۡ
ا يَأ ۖۡ َفإِمه قُلَۡنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َجمِيٗعا

ِن ِي ُهٗدى َفَمن تَبَِع ُهَداَي فَلَا َخۡوٌف   م 
 ٣٨ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

39. А они који не буду веровали и 
доказе и речи Наше буду порицали 
биће становници Ватре; у њој ће вечно 
остати. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ٣٩ أ

40. О синови Израиљеви, сетите се 
благодати Мојих које сам вам 
подарио, и испуните завет који сте Ми 
дали, па ћу и Ја испунити Свој завет 
који сам вам дао! И само од Мене 
страхујте! 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي  َيََٰبنِٓي  إِۡسَر
وِف  

ُ
ۡوُفواْ بَِعۡهِدٓي أ

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

ََٰي فَٱۡرَهُبونِ   ٤٠ بَِعۡهِدُكۡم َوِإيه

41. Верујте у оно што сам објавио 
потврђујући да је истинито оно што ви 
имате и не будите први који у то не 
верују! Не продајте речи Моје за 
нешто што сасвим мало вреди и само 
се Мене бојте!" 

ٗقا ل َِما َمَعُكۡم  ِ نَزلُۡت ُمَصد 
َ
وََءاِمُنواْ بَِمآ أ

َل َكافِِۭر بِهِۖۦۡ َولَا تَۡشتَُرواْ  وه
َ
َولَا تَُكونُٓواْ أ

ََٰي فَٱتهُقونِ   ٤١ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗا َوِإيه

42. И не мешајте Истину са 
неистином, и не скривајте Истину кад 
је знате! 

َولَا تَلۡبُِسواْ ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل َوتَۡكُتُمواْ 
نُتۡم َتۡعلَُمونَ 

َ
 ٤٢ ٱلۡحَقه َوأ

43. Молитву обављајте, и обавезну 
милостињу дајте и заједно са онима 
који молитву обављају и ви 
обављајте! 

ةَ َوٱۡرَكُعواْ   َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوأ

َٰكِعِينَ   ٤٣ َمَع ٱلره

44. Зар од других тражите да добро 
чине док при томе себе заборављате, 
а ви Књигу читате? Зар се опаметити 
нећете!? 

ِ َوتَنَسۡوَن   اَس بِٱلۡبِر  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
تَأ

َ
۞أ
نفُ 

َ
فَلَا أ

َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۚ أ

َ
َسُكۡم َوأ

 ٤٤ َتۡعقِلُونَ 
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45. Помозите се стрпљењем и 
молитвом, а то је, заиста, тешко, осим 
понизнима, 

ةِِۚ َوِإنهَها  لَوَٰ بِۡر َوٱلصه َوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه
ها عَلَى ٱلَۡخَِٰشعِينَ   ٤٥ لََكبِيَرةٌ إِل

46. онима који су уверени да ће се 
срести са Господаром својим и да ће 
се Њему вратити. 

نهُهۡم  
َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوأ نهُهم مُّ

َ
هِذيَن َيُظنُّوَن أ ٱل

 ٤٦ إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ 

47. О синови Израиљеви! Сетите се 
благодати Мојих које сам вам подарио 
и то што сам вас над другим народима 
био одликовао. 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي   َيََٰبنِٓي إِۡسَر
لُۡتُكۡم عَلَى  ن ِي َفضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

 ٤٧ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

48. И бојте се Судњег Дана када нико 
ни за кога ништа неће моћи да учини, 
и када ничије посредовање неће да се 
прихвати, и када ни од кога откуп неће 
да се прими и када нико никоме у 
помоћ неће да притекне. 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفََٰعة  َولَا يُۡؤَخُذ  َشۡيـ ٗ

 ٤٨ نَصُرونَ ِمۡنَها َعۡدل  َولَا ُهۡم يُ 

49. И када смо вас избавили од 
фараонових људи који су вас најгорим 
мукама мучили: мушку вам децу 
клали, а женску у животу остављали - 
то је било велико искушење од 
Господара вашег. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن   َوِإۡذ َنجهۡيَنَُٰكم م 
حُوَن  يَُسوُمونَُكۡم سُ  وَٓء ٱلَۡعَذاِب يَُذب ِ

ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي 
َ
أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ٤٩ َذ

50. И када смо због вас море 
раставили па вас спасили, а 
фараонове људе, пред вашим очима 
потопили. 

نجَۡيَنَُٰكۡم  َوِإۡذ فََرۡقَنا بُِكُم 
َ
ٱلَۡبۡحَر فَأ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. И када смо са Мојсијем, четрдесет 
ноћи, сусрет одредили, ви сте, након 
што вас напусти, неправду чинећи, 
теле почели да обожавате. 

ۡربَعِينَ 
َ
 لَۡيلَٗة ُثمه َوِإۡذ َوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰٓ أ

نُتۡم  
َ
خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ ٱته

 ٥١ َظَٰلُِمونَ 

52. Потом смо вам, и после тога, 
опростили, да бисте захвални били. 

َٰلَِك   ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َعَفۡونَا َعنُكم م 
 ٥٢ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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53. И када смо дали Мојсију Књигу и 
оно што раздваја Истину од неистине, 
да бисте се правим путем упутили. 

َوِإۡذ َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡفۡرَقاَن 
 ٥٣ لََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

54. И када је Мојсије свом народу 
рекао: „Народе мој, ви сте заиста себи 
неправду учинили узевши теле; зато 
се Створитељу своме покајте и 
између вас преступнике смрћу 
казните! То вам је код вашег 
Створитеља боље, па ће покајање да 
вам прихвати. Заиста Он стално 
прима покајања, Милостиви.“ 

َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم إِنهُكۡم  
نُفَسكُ 

َ
خَاذُِكُم ٱلۡعِۡجَل َظلَۡمُتۡم أ م بِٱت ِ

نُفَسُكۡم 
َ
َفُتوبُٓواْ إِلَيَٰ بَارِئُِكۡم فَٱۡقُتلُٓواْ أ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم ِعنَد بَارِئُِكۡم   َذ
وهاُب   َفَتاَب َعلَۡيُكۡمْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلته

 ٥٤ ٱلرهِحيمُ 

55. И када сте ви казали: "Мојсије, ми 
ти нећемо веровати све док Аллаха 
јасно не видимо!" Па вас је страшна 
казна обузела, док сте гледали. 

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ  
َٰعَِقُة  َخَذتُۡكُم ٱلصه

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ نََرى ٱَّلله

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
 ٥٥ َوأ

56. Затим смо вас после смрти ваше 
оживели, да бисте захвални били. 

ِنُۢ َبۡعِد َمۡوتُِكۡم   ُثمه َبَعۡثَنَُٰكم م 
 ٥٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

57. И од облака смо вам хладовину 
начинили и ману и препелице вам 
слали. "Једите лепа јела, којима вас 
опскрбљујемо!" Они Нама нису 
неправду нанели, него су сами себи 
неправду наносили. 

نَزلَۡنا  
َ
َوَظلهلَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡغَماَم َوأ

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن   َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َطي َِبَِٰت َما َرَزۡقَنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا  

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٥٧ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ أ

58. И када смо казали: "Уђите у овај 
град и једите што год хоћете! На 
капију уђите клањајући се и кажите: 
'Опрости!' Па ћемо вам опростити 
грехе ваше, а онима који чине добра 
дела даћемо и више." 

َوِإۡذ قُلَۡنا ٱۡدُخلُواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة َفكُلُواْ ِمۡنَها 
اَب  َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُواْ ٱلۡبَ 

ة  نهۡغفِۡر لَُكۡم  ٗدا َوُقولُواْ ِحطه ُسجه
 ٥٨ َخَطََٰيَُٰكۡمْۚ وََسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

59. Онда су они који су неправду 
учинили заменили речи другим које им 
нису речене, па смо Ми на оне који су 
неправду учинили с неба казну 
спустили, зато што су грешници били. 

هِذي قِيَل  هِذيَن َظلَُمواْ َقۡولًا َغيَۡر ٱل َل ٱل َفَبده
َِن  هِذيَن َظلَُمواْ رِۡجٗزا م  نَزلَۡنا عَلَى ٱل

َ
لَُهۡم فَأ

َمآِء بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ   ٥٩ ٱلسه
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60. И када је Мојсије за народ свој 
молио воду, Ми смо рекли: „Удари 
својим штапом по камену!“ Из њега је 
проврело дванаест извора, и сви 
људи су знали из којег ће извора да 
пију. „Једите и пијте из Аллахове 
опскрбе и не чините зло по Земљи 
правећи неред.“ 

۞َوِإذِ ٱۡستَۡسَقيَٰ ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َفُقلَۡنا 
ۖۡ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  ٱلۡحََجَر

نَاٖس 
ُ
ۖۡ َقۡد َعلَِم ُكلُّ أ ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗنا

ِ َولَا  ِۡزِق ٱَّلله ۡشَربَُهۡمۖۡ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ ِمن ر  مه
ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 

َ
 ٦٠ َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ

61. И када сте рекли: „Мојсије, ми не 
можемо више једну исту храну да 
једемо. Зато, моли за нас Господа 
свог да нам подари од онога што 
Земља рађа: од поврћа и краставаца, 
пшенице, сочива и црвеног лука!“ Он 
је рекао: „Зар да оно што је боље 
замените оним што је лошије?! Идите 
у Мисир имаћете оно што тражите!“ И 
понижење и беда их је снашла и на 
себе навукоше гнев Аллахов, зато што 
у Аллахове доказе нису веровали и 
зато што су посланике бесправно 
убијали, зато што су непослушни били 
и све границе зла прелазили. 

َوِإۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموَسيَٰ لَن نهۡصبَِر عَلَىَٰ َطَعاٖم  
ا َوَِٰحٖد  فَٱۡدُع لََنا َربهَك ُيخۡرِۡج لََنا ِممه

ۡرُض ِمنُۢ َبۡقلَِها َوقِثهآئَِها َوُفوِمَها 
َ
تُۢنبُِت ٱلۡأ

هِذي  تَۡستَۡبِدلُوَن ٱل
َ
ۖۡ َقاَل أ وََعَدِسَها َوبََصلَِها

هِذي ُهَو َخيٌۡرْۚ ٱۡهبُِطواْ ِمۡصٗرا   ۡدنَيَٰ بِٱل
َ
ُهَو أ

لُۡتۡمُۗ َوُضِربَ 
َ
ا َسأ ۡت َعلَۡيِهُم َفإِنه لَُكم مه

 ِْۚ َِن ٱَّلله لهُة َوٱلَۡمۡسَكَنُة َوبَآُءو بَِغَضٖب م  ِ ٱلذ 
 ِ نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰلَِك بَِما   ِۚ َذ ِ بِي ِـَۧن بَِغيِۡر ٱلۡحَق  َويَۡقُتلُوَن ٱلنه
 ٦١ َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ 

62. Оне који верују, и оне који су били 
јевреји, хришћани и сабејци, а који су 
веровали у Аллаха и Судњи дан и 
добра дела чинили - заиста чека 
награда код њиховог Господа; за њих 
нема страха и они неће да тугују. 

هِذيَن َهاُدواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
ِ  َوٱلنهَصََٰرىَٰ وَ  َٰبِـ ِيَن َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله ٱلصه

َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۡم  
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم 

َ
أ

 ٦٢ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. И када смо од вас завет узели и 
брдо Синај изнад вас подигли: 
„Снажно прихватите оно што смо вам 
дали и нека вам је на уму оно што је у 
Књизи, да бисте се сачували.“ 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا َفۡوقَُكُم  
َ
َوِإۡذ أ

ةٖ   وَر ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه ٱلطُّ
 ٦٣ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
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64. Затим сте одустали, и да није било 
Аллахове дарежљивости према вама 
и милости Његове, ви бисте, уистину, 
међу губитницима били. 

َٰلَِكۖۡ فَلَۡولَا َفۡضُل  ِنُۢ َبۡعِد َذ هۡيُتم م  ُثمه تََول
َِن   ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ لَُكنُتم م  ٱَّلله

 ٦٤ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

65. Вама је познато шта се догодило 
онима од вас који су суботу 
оскрнавили, па смо им Ми казали: 
"Будите мајмуни презрени!" 

هِذيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم فِي  َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱل
ۡبِت َفُقلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً  ٱلسه

 ٦٥ َخَِٰسـ ِينَ 

66. То насеље смо учинили опоменом 
оближњим насељима, а поуком за 
богобојазне. 

َٰلٗا ل َِما َبيَۡن يََدۡيَها َوَما   فََجَعلَۡنََٰها نََك
 ٦٦ َخلَۡفَها َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

67. И када Мојсије рече народу своме: 
"Аллах вам, заиста, наређује да краву 
закољете", они упиташе: "Збијаш ли 
то ти с нама шалу?" А он рече: 
"Аллаху се утичем од тога да 
незналица будем!" 

ُمُرُكۡم 
ۡ
َ يَأ ۦٓ إِنه ٱَّلله َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ

َتتهِخُذنَا ُهُزٗواۖۡ َقاَل 
َ
ۖۡ َقالُٓواْ أ ن تَۡذَبحُواْ َبَقَرٗة

َ
أ

ُكوَن ِمَن ٱلۡ 
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ُعوُذ بِٱَّلله

َ
 ٦٧ َجَِٰهلِينَ أ

68. Они рекоше: „Замоли за нас 
Господара свог да нам појасни каква 
треба да буде!“ „Он каже“, одговори 
он, „да крава не сме да буде ни стара, 
ни млада, него између тога, средње 
доби, па учините то што вам је 
заповеђено!“ 

هَنا َما ِهَيْۚ َقاَل  َقالُواْ ٱۡدُع لَنَ  ا َربهَك يُبَي ِن ل
ها َفارِض  َولَا   إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل

َٰلَِكۖۡ فَٱۡفَعلُواْ َما   بِۡكٌر َعَواُنُۢ َبيَۡن َذ
 ٦٨ تُۡؤَمُرونَ 

69. „Замоли за нас Господара свог“, 
рекоше они, „да нам објасни какве боје 
треба да буде!“ „Он каже“, рече он, „да 
треба да буде светложуте боје, да се 
свиди онима који је виде.“ 

  ْۚ هَنا َما لَۡوُنَها َقالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
َقاَل إِنهُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  َصۡفَرآُء َفاقِع   

َِٰظرِينَ  هۡوُنَها تَُسرُّ ٱلنه  ٦٩ ل

70. "Замоли за нас Господара свога", 
рекоше они, "да нам објасни каква још 
треба бити, јер нама краве изгледају 
сличне, а ми ћемо њу, ако Аллах да, 
сигурно да пронађемо." 

هَنا َما ِهَي إِنه   َقالُواْ ٱۡدُع لََنا َربهَك يُبَي ِن ل
ُ  ٱلَۡبَقَر تََشََٰبَه َعلَۡيَنا  َوِإنهآ إِن َشآَء ٱَّلله

 ٧٠ لَُمۡهَتُدونَ 
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71. "Он каже", рече он, "да крава не 
сме бити исцрпљена орањем земље и 
натапањем усева; треба бити без 
икакве мане и белега." "Е, сад си казао 
истину!" Рекоше они, па је заклаше, и 
једва то учинише. 

ها َذلُول  تُثِيُر َقاَل إِنه  ُهۥ َيُقوُل إِنهَها َبَقَرة  ل
ها   ۡرَض َولَا تَۡسِقي ٱلۡحَرَۡث ُمَسلهَمة  ل

َ
ٱلۡأ

  ِۚ ِ ْۚ َقالُواْ ٱلَٰۡٔـَن ِجۡئَت بِٱلۡحَق  ِشَيَة فِيَها
 ٧١ َفَذَبحُوَها َوَما َكاُدواْ َيۡفَعلُونَ 

72. И када сте једног човека убили, па 
се о њему препирати почели, Аллах је 
дао да изађе на видело оно што сте 
били сакрили. 

  ُ ۖۡ َوٱَّلله ََٰرَٰ ُتۡم فِيَها َوِإۡذ َقَتلُۡتۡم َنۡفٗسا فَٱده
ا ُكنُتۡم تَۡكُتُمونَ   ٧٢ ُمخۡرِج  مه

73. Па смо Ми рекли: "Ударите га 
једним њеним делом!" И ето, тако 
Аллах мртве враћа у живот и пружа 
вам доказе Своје, да бисте схватили. 

 ُ ْۚ َكَذَٰلَِك يُۡحِي ٱَّلله َفُقلَۡنا ٱۡضِربُوهُ بَِبۡعِضَها
ٱلَۡمۡوتَيَٰ َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم 

 ٧٣ َتۡعقِلُونَ 

74. Али су ваша срца, после тога, 
постала тврда као камена стена или 
још тврђа. А има стена из којих реке 
избијају; а има, заиста, стена које 
пуцају и из којих излази вода, а има их 
заиста, и које се од страха пред 
Аллахом руше. А Аллах не занемарује 
оно што ви радите. 

َٰلَِك فَِهَي  ِنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه قََسۡت قُلُوبُُكم م 
وۡ 

َ
ْۚ َوِإنه ِمَن   َكٱلۡحَِجاَرةِ أ َشدُّ قَۡسَوٗة

َ
أ

ْۚ َوِإنه  نَۡهَُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱلۡأ ٱلۡحَِجاَرةِ لََما َيَتَفجه

ْۚ َوِإنه  ُق َفَيۡخُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء قه ِمۡنَها لََما يَشه
 ُ ُِۗ َوَما ٱَّلله ِمۡنَها لََما َيۡهبُِط ِمۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله

ا َتۡعَملُونَ   ٧٤ بَِغَٰفٍِل َعمه

75. Зар ви жудите да вам  они 
(Јевреји) поверују, а неки од њих су 
Аллахов говор слушали, а затим би га, 
након што су га схватили, свесно 
изврнули? 

ن يُۡؤِمُنواْ لَُكۡم َوَقۡد َكاَن 
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِ ُثمه   ِۡنُهۡم يَۡسَمُعوَن َكَلََٰم ٱَّلله فَرِيق  م 
ُِفونَُهۥ ِمنُۢ َبۡعِد َما َعَقلُوهُ َوُهۡم   ُيحَر 

 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 

76. Када сретну оне који верују, 
говоре: "Ми верујемо!" А чим се осаме 
једни с другима, кажу: "Зар ћете им 
казивати оно што је Аллах вама 
објавио, па да им то буде доказ против 
вас пред Господаром вашим? Зар се 
нећете опаметити! 

هِذيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنها َوِإَذا   َوِإَذا لَُقواْ ٱل
ثُوَنُهم  ِ ُتحَد 

َ
َخلَا َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َقالُٓواْ أ

وُكم بِهِۦ   ُ َعلَۡيُكۡم لُِيَحآجُّ بَِما َفَتَح ٱَّلله
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
 ٧٦ ِعنَد َرب ُِكۡمْۚ أ
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77. А зар они не знају да Аллах зна и 
оно што крију и оно што показују?! 

وَن  َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
َولَا َيۡعلَُموَن أ

َ
أ

 ٧٧ َوَما ُيۡعلُِنونَ 

78. Неки од њих су неписмени и не 
познају Књигу, него само гаталице. 
Они само измишљају. 

هٓا  ِيُّوَن لَا َيۡعلَُموَن ٱلِۡكَتََٰب إِل م 
ُ
َوِمۡنُهۡم أ

ها َيُظنُّونَ  َمانِيه َوِإۡن ُهۡم إِل
َ
 ٧٨ أ

79. А тешко онима који својим рукама 
пишу књигу, а затим говоре: „Ово је од 
Аллаха“, да би за то извукли ништавну 
корист. И тешко њима због онога што 
њихове руке пишу, и тешко њима што 
на тај начин зарађују! 

يِۡديِهۡم 
َ
هِذيَن يَۡكُتُبوَن ٱلِۡكَتََٰب بِأ َفَوۡيل  ل ِل

ِ لِيَۡشتَُرواْ  ُثمه َيُقولُوَن َهََٰذا ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
ا َكَتَبۡت   ِمه هُهم م  بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ َفَوۡيل  ل

هُهم م ِ  يِۡديِهۡم َوَوۡيل  ل
َ
ا يَۡكِسُبونَ أ  ٧٩ مه

80. Они говоре: "Горећемо у ватри 
само неколико дана." "Реци: "Да ли 
сте за то од Аллаха добили обећање, 
јер Аллах неће прекршити Своје 
обећање, или Аллаху приписујете оно 
што не знате?!“ 

اُر  َنا ٱلنه ْۚ َوَقالُواْ لَن َتَمسه ۡعُدوَدٗة يهاٗما مه
َ
هٓا أ إِل

ِ َعۡهٗدا فَلَن ُيخۡلَِف  خَۡذُتۡم ِعنَد ٱَّلله ته
َ
قُۡل أ

ِ َما لَا  ۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
ۥٓۖۡ أ ُ َعۡهَدهُ ٱَّلله

 ٨٠ َتۡعلَُمونَ 

81. Напротив! Они који буду зло 
чинили и греси их њихови буду са свих 
страна сустигли, становници Ватре ће 
они да буду и у њој ће вечно да остану. 

َحََٰطۡت بِهِۦ  
َ
ِۚ َمن َكَسَب َسي ِئَٗة َوأ بَلَىَٰ

ارِِۖ ُهۡم   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َخِطٓيـ َُتُهۥ فَأ

 ٨١ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

82. А они који буду веровали и добра 
дела чинили, они ће становници Раја 
бити; у њему ће вечно боравити. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها  

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٨٢ َخَٰلُِدونَ 

83. И када смо од потомака 
Израиљевих узели завет да ћете 
једино Аллаха да обожавате, и 
родитељима, и ближњима, и 
сирочадима, и сиромасима 
доброчинство да чините, а људима 
лепе речи да говорите; и молитву да 
обављате и обавезну милостињу да 
дајете, ви сте се после, изузев мало 
вас, окрећући завет изневерили. 

َِٰٓءيَل لَا   َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر
َ
َوِإۡذ أ

َ َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَساٗنا َتۡعُبُدوَن إِ  ها ٱَّلله ل
َوذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن 

ةَ  لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
َوُقولُواْ لِلنهاِس ُحۡسٗنا َوأ

ها َقلِيلٗا   هۡيُتۡم إِل ةَ ُثمه تََول َكوَٰ وََءاتُواْ ٱلزه
ۡعرُِضونَ  نُتم مُّ

َ
ِنُكۡم َوأ  ٨٣ م 
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84. И када смо од вас завет узели да 
крв једни другима нећете пролевати и 
да једни друге из домова ваших 
нећете изгонити, ви сте то онда, 
прихватили и томе сведоци били. 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم لَا تَۡسفُِكوَن 
َ
َوِإۡذ أ

ِن  نُفَسُكم م 
َ
دَِمآَءُكۡم َولَا ُتخۡرُِجوَن أ

َٰرِكُ  نُتۡم تَۡشَهُدونَ دَِي
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
 ٨٤ ۡم ُثمه أ

85. Након тога, ви ипак једни друге 
убијате, а поједине од вас и из 
завичаја њихових протерујете, 
помажући се против њих, уз грех и 
насиље, а ако вам дођу као 
заробљеници, ви их откупљујете. А 
забрањено вам је да их изгоните! Зар 
ви у један део Књиге верујете, а други 
негирате?! Онога од вас који тако ради 
стићи ће на овоме свету понижење, а 
на Судњем дану биће стављен на 
најтеже муке. А Аллах, заиста, није 
немаран према ономе што ви радите. 

نُفَسُكۡم  ُثمه 
َ
ُؤلَآِء َتۡقُتلُوَن أ نُتۡم َهَٰٓ

َ
أ

َٰرِهِۡم  ِن دَِي ِنُكم م  َوُتخۡرُِجوَن فَرِيٗقا م 
تََظََٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوِإن 

ٌم   َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهۡم َوُهَو ُمحَره
ُ
تُوُكۡم أ

ۡ
يَأ

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض 
َ
َعلَۡيُكۡم إِۡخَراُجُهۡمْۚ أ

َتَِٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضِۚ َفَما َجَزآُء ٱلۡكِ 
ها ِخۡزي  فِي   َٰلَِك ِمنُكۡم إِل َمن َيۡفَعُل َذ

وَن إِلَيَٰٓ  ۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُردُّ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
ا  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ َوَما ٱَّلله َشد 

َ
أ

 ٨٥ َتۡعَملُونَ 

86. То су они који су живот на овоме 
свету узели у замену за Будући свет; 
зато им патња олакшана неће бити, 
нити ће им се у помоћ притећи. 

ۡنَيا   ةَ ٱلدُّ هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلۡحََيوَٰ ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا  بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ فَلَا ُيخَفه
 ٨٦ ُهۡم يُنَصُرونَ 

87. И Ми смо Мојсију Књигу дали и 
после њега, једног за другим, 
посланике смо слали. И Исусу, сину 
Маријином, јасне смо доказе дали и 
Духом Благословљеним (анђелом 
Гаврилом) смо га помогли. И кад год 
вам је који посланик донео оно што 
није годило душама вашим, ви сте се 
узохолили, па сте неке у лаж угонили, 
а неке убијали. 

ۡيَنا ِمنُۢ  َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َوَقفه
َبۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِلِۖ وََءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم 

َفكُلهَما  
َ
يهۡدَنَُٰه بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ أ

َ
ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

نُفُسُكُم  َجآَءُكۡم رَُسوُلُۢ بَِما
َ
لَا َتۡهَوىَٰٓ أ

ۡبُتۡم َوفَرِيٗقا   ٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َفَفرِيٗقا َكذه
 ٨٧ َتۡقُتلُونَ 

88. Они говоре: "Наша срца су 
окорела!" А није тако, него је Аллах 
њих проклео због неверовања 
њиховог, а мало је њих који верују. 

ْۚۚ بَ  ُ  َوَقالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ ل لهَعَنُهُم ٱَّلله
ا يُۡؤِمُنونَ   ٨٨ بُِكۡفرِهِۡم َفَقلِيلٗا مه
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89. А када им дође Књига (Кур'ан) од 
Аллаха која потврђује истинитост 
онога што они имају (Тору), а још од 
пре су помоћ против неверника 
молили , и када им дође оно што им је 
познато као истина, они у то не 
повероваше. Па нека Аллахово 
проклетство стигне невернике! 

  ِ ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم كَِتَٰب  م  َولَمه
ق  ل َِما َمَعُهۡم وََكانُواْ ِمن َقۡبُل   ِ ُمَصد 

ا  هِذيَن َكَفُرواْ فَلَمه يَۡسَتۡفتُِحوَن عَلَى ٱل
ا َعَرُفواْ َكَفرُ  واْ بِهۚۦِْ فَلَۡعَنُة  َجآَءُهم مه

َٰفِرِينَ  ِ عَلَى ٱلَۡك  ٨٩ ٱَّلله

90. Јадно је то за шта су се продали, 
да негирају оно што Аллах објављује, 
само из злобе што Аллах, из доброте 
Своје шаље Објаву ономе коме Он 
хоће од слугу Својих; па су на себе 
гнев за гневом навлачили! А 
невернике чека патња понижавајућа! 

ن يَۡكُفُرواْ 
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ بِۡئَسَما ٱۡشتََرۡواْ بِهِ

ُ ِمن  َِل ٱَّلله ن ُينَز 
َ
ُ َبۡغًيا أ نَزَل ٱَّلله

َ
بَِمآ أ

َفۡضلِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َفَبآُءو  
َٰفِرِيَن َعَذاب  بَِغَضٍب عَلَىَٰ َغَضٖبِۚ  َولِلَۡك

ِهين    ٩٠ مُّ

91. А када им се каже: "Верујте у оно 
што Аллах објављује!" Они 
одговарају: "Ми верујемо само у оно 
што је нама објављено", и неће да 
верују у оно што се објављује после, а 
то је Истина, која потврђује да је 
истинито и оно што они имају. Реци: 
"Па зашто сте још раније Аллахове 
веровеснике убијали, ако сте верници 
били?!" 

ُ َقالُواْ  نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

نزَِل َعلَۡيَنا َويَۡكُفُروَن بَِما  
ُ
نُۡؤِمُن بَِمآ أ

ٗقا ل َِما َمَعُهۡمُۗ قُۡل َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱلۡحَقُّ ُمَصد ِ 
ِ ِمن َقۡبُل إِن  ۢنبَِيآَء ٱَّلله

َ
فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ
ۡؤِمنِينَ   ٩١ ُكنُتم مُّ

92. И Мојсије вам је јасне доказе био 
донео, па сте, ипак, након што он оде, 
неправду чинећи, теле за обожавање 
прихватили. 

وَس  يَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه ۞َولََقۡد َجآَءُكم مُّ
نُتۡم  

َ
خَۡذُتُم ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َوأ ٱته

 ٩٢ َظَٰلُِمونَ 

93. И када смо од вас Завет ваш 
примили и брдо Синај изнад вас 
подигли: „Чврсто прихватите оно што 
вам дајемо и слушајте!“, они су 
одговорили: „Чујемо, али нећемо да 
послушамо!“, јер су њихова срца, због 
неверовања, теле упила. Реци: 
„Ружно је то на шта вас ваше 
веровање наводи, ако сте ви уопште 
верници.“ 

َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم َوَرَفۡعَنا َفۡوقَُكُم  
َ
َوِإۡذ أ

ةٖ   وَر ُخُذواْ َمآ َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه ٱلطُّ
ۡشِربُواْ  

ُ
ْۖۡ َقالُواْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوأ َوٱۡسَمُعوا

فِي قُلُوبِِهُم ٱلۡعِۡجَل بُِكۡفرِهِۡمْۚ قُۡل بِۡئَسَما 
ۦٓ إِيَمَُٰنُكۡم إِن ُكنُتم   ُمُرُكم بِهِ

ۡ
يَأ

ۡؤِمنِينَ   ٩٣ مُّ
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94. Реци: "Ако је код Аллаха Рај 
осигуран само за вас, мимо осталог 
света, онда ви смрт пожелите, ако 
истину говорите?!" 

اُر ٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد  قُۡل إِن َكانَۡت لَُكُم ٱلده
اِس َفَتَمنهُواْ   ِن ُدوِن ٱلنه ِ َخالَِصٗة م  ٱَّلله

 ٩٤ ٱلَۡموَۡت إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

95. А они је неће никада пожелети због 
онога што чине, а Аллах добро зна 
неправеднике. 

يِۡديِهۡمْۚ 
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما َقده

َ
َولَن َيَتَمنهۡوهُ أ

َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم  ٩٥ َوٱَّلله

96. И видећеш сигурно да више жуде 
за животом од других људи, па чак и 
од идолопоклоника; сваки од њих би 
волео да поживи хиљаду година, мада 
га то, и када би толико дуго живео, не 
би од казне удаљило. Аллах добро 
види оно што они раде. 

ةٖ   اِس عَلَىَٰ َحَيوَٰ ۡحرََص ٱلنه
َ
َولََتِجَدنهُهۡم أ

ُر  َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمه
َ
ْْۚ يََودُّ أ ۡشَرُكوا

َ
هِذيَن أ َوِمَن ٱل

لَۡف َسَنةٖ َوَما ُهَو بُِمزَۡحزِِحهِۦ ِمَن  
َ
أ

ُۢ بَِما  ٱلۡ  ُ بَِصيُر ُۗ َوٱَّلله َر ن ُيَعمه
َ
َعَذاِب أ

 ٩٦ َيۡعَملُونَ 

97. Реци: "Ко је непријатељ (анђелу) 
Гаврилу, нека зна да он Аллаховом 
дозволом теби на срце ставља Кур' ан 
потврдујући истинитост онога од пре, 
као путоказ и радосну вест 
верницима." 

لَُهۥ قُۡل مَ  ا ل ِـِجبِۡريَل َفإِنهُهۥ نَزه ن َكاَن َعُدو ٗ
ٗقا ل َِما َبيَۡن   ِ ِ ُمَصد  عَلَىَٰ قَلۡبَِك بِإِۡذِن ٱَّلله

 ٩٧ يََديۡهِ َوُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

98. Ко је непријатељ Богу, Његовим 
анђелима и Његовим посланицима и 
анђелу Гаврилу и анђелу Михаилу - 
па, Бог је, заиста, непријатељ онима 
који не верују! 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ   ه ِ ا َّلل  َمن َكاَن َعُدو ٗ
َ َعُدو    ََٰل َفإِنه ٱَّلله وَِجبِۡريَل َوِميَكى

َٰفِرِينَ   ٩٨ ل ِلَۡك

99. А Ми теби јасне доказе 
објављујемо, у које једино тешки 
грешници неће да верују. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ َوَما  
َ
َولََقۡد أ

ها ٱلَۡفَِٰسُقونَ   ٩٩ يَۡكُفُر بَِهآ إِل

100. Зар сваки пут када неку обавезу 
преузму, део њих је одбаци?! 
Штавише, већина их не верује. 

ََٰهُدواْ َعۡهٗدا  وَُكلهَما َع
َ
ِۡنُهمِۚ أ نهَبَذهُۥ فَرِيق  م 

ۡكثَرُُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ١٠٠ بَۡل أ

101. А када им је од Аллаха Посланик 
дошао, потврђујући да је истинито оно 
што већ имају, део оних којима је 
Књига дата за леђа своја Аллахову 

ِ  َولَمه  ِۡن ِعنِد ٱَّلله ا َجآَءُهۡم رَُسول  م 
هِذيَن  َِن ٱل ق  ل َِما َمَعُهۡم َنَبَذ فَرِيق  م  ِ ُمَصد 
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Књигу су одбацили, као да они не 
знају. 

ِ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب كَِتََٰب ٱَّلله
ُ
أ

نهُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٠١ َكأ

102. И поведоше се за оним што су 
ђаволи о Соломуновој владавини 
лажно казивали. А Соломун није био 
неверник, него су ђаволи неверници. 
Они уче људе враџбини и ономе што 
је било надахнуто двојици анђела 
Харуту и Маруту, у Вавилону. А њих 
двојица никога нису учили док му не 
би рекли: „Ми само искушавамо, а ти 
немој да будеш неверник!“ И људи су 
од њих двојице учили како ће мужа од 
жене да раставе, али они нису могли 
никоме без Божије дозволе да науде. 
Учили су оно што ће да им науди и од 
чега користи неће да имају, иако су 
знали да онај ко то себи у замену за 
веровање купи, на Будућем свету 
никаквог удела неће да има. А доиста 
је јадно оно за шта су се продали, када 
би само они то знали! 

َيَِٰطيُن عَلَىَٰ ُملِۡك   َوٱتهَبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشه
ُسلَۡيَمََٰنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنه  

َيَِٰطيَن َكَفُرواْ ُيَعل ِمُ  اَس  ٱلشه وَن ٱلنه
نزَِل عَلَى ٱلَۡملََكيِۡن بَِبابَِل  

ُ
ۡحَر َوَمآ أ ِ ٱلس 

َحٍد  
َ
َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتْۚ َوَما ُيَعل َِماِن ِمۡن أ

  ۡۖ َحتهيَٰ َيُقولَٓا إِنهَما َنحُۡن فِۡتَنة  فَلَا تَۡكُفۡر
ُِقوَن بِهِۦ َبيَۡن  َفَيَتَعلهُموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفر 

ِيَن بِهِۦ مِۡن ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهِ  ۚۦْ َوَما ُهم بَِضآر 
ِْۚ َويََتَعلهُموَن َما  ها بِإِۡذِن ٱَّلله َحٍد إِل

َ
أ

ُهۡم َولَا يَنَفُعُهۡمْۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن  يَُضرُّ
َُٰه َما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ   ٱۡشتََرى

 ْ نُفَسُهۡمْۚ لَۡو َكانُوا
َ
ۦٓ أ  َولَبِۡئَس َما َشَرۡواْ بِهِ

 ١٠٢ َيۡعلَُمونَ 

103. А да су они веровали и чували се 
забрањеног, па сигурно награда од 
Аллаха боља је - само да су то они 
знали! 

ِۡن ِعنِد  نهُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ لََمُثوبَة  م 
َ
َولَۡو أ

هۡو َكانُواْ َيۡعلَُمونَ  ِ َخيۡر ْۚ ل  ١٠٣ ٱَّلله

104. О ви који верујете, не говорите: 
"Ра'ина!" Него реците "Унзурна 
(Погледај нас, обрати пажњу на нас)!" 
И слушајте. А неверницима болна 
патња припада. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتُقولُواْ َرَِٰعَنا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َٰفِرِيَن  ُْۗ َولِلَۡك َوُقولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا
لِيم  َعذَ 

َ
 ١٠٤ اٌب أ

105. Не воле они који не верују међу 
следбеницима Књиге а ни 
многобошци, да се вама од Господара 
вашег било какво добро објави. Аллах 
Својом милошћу одликује кога хоће, и 
Аллах је поседник доброте 
величанствене. 

ا يََودُّ  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  مه
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ٱل

ِۡن  َل َعلَۡيُكم م  ن ُينَزه
َ
َولَا ٱلُۡمۡشِركِيَن أ

ُ َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ  ب ُِكۡمْۚ َوٱَّلله ِن ره َخيٖۡر م 
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ  ْۚ َوٱَّلله  ١٠٥ َمن يََشآُء
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106. Који год кур'ански одломак 
променимо, или га забораву 
препустимо, Ми бољи од њега или 
сличан њему донесемо. Зар ти не 
знаш да Аллах над свиме има моћ?! 

ِت ِبخَيٖۡر 
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

 ِ
َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ُۗ أ ۡو ِمۡثلَِهآ

َ
ِۡنَهآ أ م 

 ١٠٦ َشۡيٖء َقِديرٌ 

107. Зар ти не знаш да небеско и 
земаљско царство припада Аллаху и 
да, осим Аллаха, ни заштитника ни 
помагача немате?! 

َمََٰوَِٰت  َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ِ ِمن   ِن ُدوِن ٱَّلله ۡرِضِۗ َوَما لَُكم م 
َ
َوٱلۡأ

ٖ َولَا نَِصيرٍ   ١٠٧ َولِي 

108. Зар да тражите од свог 
посланика, као што су пре од Мојсија 
тражили?! А ко веровање замени 
неверовањем, тај је с Правог пута 
залутао. 

ن تَۡسـ َلُواْ َرُسولَُكۡم َكَما 
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
أ

ِل   ُۗ َوَمن يَتََبده ُسئَِل ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
َقۡد َضله َسَوآَء  ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن فَ 

بِيلِ   ١٠٨ ٱلسه

109. Многи следбеници Књиге би 
волели, из своје личне злобе, да вас, 
након вашег веровања, у невернике 
врате, након што им је Истина постала 
јасна. Али, ви опростите и преко тога 
пређите, док Аллах Своју одлуку не 
донесе. Аллах, заиста, над свиме има 
моћ. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو  
َ
ِۡن أ َوده َكثِير  م 

اًرا   ِنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم ُكفه يَُردُّونَُكم م 
ِنُۢ َبۡعِد َما  نُفِسِهم م 

َ
ِۡن ِعنِد أ َحَسٗدا م 

ۖۡ فَٱۡعُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َحتهيَٰ   تَبَيهَن لَُهُم ٱلۡحَقُّ
 
َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
ِ َشۡيٖء  يَأ

َ عَلَىَٰ ُكل  ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله ِ ۡمرِه
 ١٠٩ َقِدير  

110. И молитву обављајте и обавезну 
милостињу дајте, а за добро које за 
себе припремите наћи ћете награду 
код Аллаха, јер Аллах добро види оно 
што радите. 

ةَ  لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ْۚ َوَما َوأ َة َكوَٰ وََءاتُواْ ٱلزه

ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ   نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ لِأ ِ ُتَقد 

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ُِۗ إِنه ٱَّلله  ١١٠ ِعنَد ٱَّلله

111. Они говоре: "У Рај неће ући нико 
осим онога ко буде Јевреј или 
хришћанин!" То су пусте жеље 
њихове. Реци: "Дајте свој доказ, ако 
истину говорите!" 

ها َمن َكاَن   َوَقالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱلۡجَنهَة إِل
َمانِيُُّهۡمُۗ قُۡل َهاتُواْ 

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ تِلَۡك أ

َ
ُهوًدا أ

 ١١١ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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112. А није тако! Ономе ко се буде 
Аллаху предао и уз то добра дела 
чинио, припада награда код 
Господара његовог; такви се неће 
ничега бојати, нити ће за било чим 
туговати. 

ِ َوُهَو ُمحِۡسن   ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ

ۡجُرُهۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َولَا َخۡوٌف  
َ
ۥٓ أ فَلَُه

 ١١٢ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

113. Јевреји говоре: „Хришћани нису 
на правом путу!“, а хришћани кажу: 
„Јевреји нису на правом путу!“, а они 
читају Књигу. Тако готово истим 
речима говоре они који не знају. Аллах 
ће на Судњем дану да им пресуди у 
ономе о чему су се разилазили. 

 لَيَۡسِت ٱلنهَصََٰرىَٰ عَلَىَٰ  َوَقالَِت ٱلَۡيُهودُ 
َصََٰرىَٰ لَيَۡسِت ٱلَۡيُهوُد  َشۡيٖء َوَقالَِت ٱلنه

عَلَىَٰ َشۡيٖء َوُهۡم َيۡتلُوَن ٱلِۡكَتََٰبُۗ َكَذَٰلَِك  
 ُ هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن ِمۡثَل َقۡولِِهۡمْۚ فَٱَّلله َقاَل ٱل

َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ  
 ١١٣ َيخَۡتلُِفونَ  فِيهِ 

114. Има ли већег неправедника од 
онога који брани да се у Аллаховим 
џамијама име Његово спомиње и који 
ради на томе да се оне опустоше?! 
Такви би требало да у њих само са 
страхом улазе. Они ће на овоме свету 
понижење доживети, а на другом 
свету их чека казна велика. 

ن 
َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّلله ن مه ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

  ْۚ يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعيَٰ فِي َخَرابَِهآ
ها  ن يَۡدُخلُوَهآ إِل

َ
ْوَلَٰٓئَِك َما َكاَن لَُهۡم أ

ُ
أ

ۡنَيا ِخۡزي  َولَُهۡم فِي   َخآئِفِيَنْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ
 ١١٤  َعَذاٌب َعِظيم  ٱٓأۡلِخَرةِ 

115. Аллаху припадају и исток и запад; 
куда год се окренете, тамо је 
Аллахово лице. Аллах је, заиста, 
неизмерно дарежљив и Свезнајући. 

ُّواْ َفَثمه  ۡيَنَما تَُول
َ
ِ ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ فَأ َوَّلِله

ِْۚ إِنه  َ َوَِٰسٌع َعلِيم  وَۡجُه ٱَّلله  ١١٥ ٱَّلله

116. Неверници говоре: "Аллах је себи 
дете узео." Узвишен нека је Он! 
Напротив, Њему припада све што је 
на небесима и на Земљи и Њему се 
све покорава. 

هُهۥ   ۖۥۡ بَل ل ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله َوَقالُواْ ٱته
َمَٰ  هُهۥ  َما فِي ٱلسه ۡرِضِۖ ُكل   ل

َ
َوَِٰت َوٱلۡأ

َٰنُِتونَ   ١١٦ َق

117. Он је Створитељ небеса и 
Земље, а када нешто одреди, Он само 
каже: "Буди!" - И то бива. 

ۡمٗرا 
َ
ۡرِضِۖ َوِإَذا َقَضيَٰٓ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

 ١١٧ َفإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

118. А они који не знају, говоре: 
"Требало би да Аллах с нама 
разговара, или да нам какав доказ 

هِذيَن لَا َيۡعلَُموَن لَۡولَا  ُ  َوَقاَل ٱل يُكَل ُِمَنا ٱَّلله
هِذيَن ِمن  ُۗ َكَذَٰلَِك َقاَل ٱل تِيَنآ َءايَة 

ۡ
ۡو تَأ

َ
أ
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дође!" Тако су готово истим речима 
говорили и они пре њих; срца су им 
слична! А Ми доказе објашњавамо 
људима који чврсто верују. 

ِۡثَل َقۡولِِهۡمۘ تََشََٰبَهۡت قُلُوبُُهۡمُۗ َقۡد  َقۡبلِِهم م 
 ١١٨ بَيهنها ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يُوقُِنونَ 

119. Ми смо те (Мухаммеде), заиста, 
послали са Истином, као доносиоца 
радосних вести и онога који опомиње, 
и ти нећеш да будеш питан за оне који 
ће да буду у Паклу. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراۖۡ َولَا   ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ۡصَحَِٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١١٩ تُۡسـ َُل َعۡن أ

120. Ни Јевреји, ни хришћани неће 
бити тобом задовољни све док не 
будеш следио њихову веру. Реци: 
"Аллахова Упута јесте Права упута!" А 
ако би се ти повео за жељама 
њиховим, након знања које си добио, 
од Аллаха те нико не би могао 
заштитити, нити ти помоћи. 

َصََٰرىَٰ َولَن تَۡرَضيَٰ َعنَك ٱلَۡيُهوُد َولَا  ٱلنه
ِ ُهَو  َحتهيَٰ تَتهبَِع ِملهَتُهۡمُۗ قُۡل إِنه ُهَدى ٱَّلله

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد  
َ
ٱلُۡهَدىَِٰۗ َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

  ِ هِذي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّلله ٱل
ٖ َولَا نَِصيرٍ   ١٢٠ ِمن َولِي 

121. Они којима смо објавили Књигу, 
па је читају онако како треба, то су они 
који у њу верују. А они који у њу не 
буду веровали, то су сигурни 
губитници. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقه  ٱل
ۗۦُ َوَمن   ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ

ُ
ۦٓ أ تِلَاَوتِهِ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَٰ 
ُ
 ١٢١ ِسُرونَ يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

122. О синови Израиљеви, сетите се 
благодати Мојих које сам вам 
даровао, и када сам вас над осталим 
народима одликовао. 

َِٰٓءيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمتَِي ٱلهتِٓي   َيََٰبنِٓي إِۡسَر
لُۡتُكۡم عَلَى  ن ِي َفضه

َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
أ

 ١٢٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

123. И бојте се Дана када нико ни за 
кога ништа неће моћи учинити, када се 
ни од кога откуп неће примати, када се 
ничији заговор неће користити, и када 
никоме нико неће у помоћ притећи. 

ها َتجۡزِي َنۡفٌس َعن نهۡفٖس   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما ل
ا َولَا ُيۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدل  َولَا تَنَفُعَها  َشۡيـ ٗ

 ١٢٣ َشَفََٰعة  َولَا ُهۡم يُنَصُرونَ 

124. И када је Аврама његов Господар 
са неколико заповеди на искушење 
ставио, па их је он потпуно извршио, 
Аллах је рекао: „Учинићу да ти будеш 
људима вођа.“ Он је упитао: „А и неки 
из мог потомства?“ Одговорио му је: 

۞َوِإذِ ٱۡبَتلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َربُُّهۥ بِكَلَِمَٰٖت 
  ۡۖ ۖۡ َقاَل إِن ِي َجاِعلَُك لِلنهاِس إَِماٗما ُهنه َتمه

َ
فَأ

ِيهتِيِۖ َقاَل لَا َيَناُل َعهۡ  ِدي  َقاَل َوِمن ُذر 
َٰلِِمينَ   ١٢٤ ٱلظه
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„Обећање Моје не обухвата 
неправеднике!“ 

125. И када Ми Кабу учинисмо 
уточиштем и сигурним местом за 
људе: „Нека вам место на којем је 
Аврам стајао буде простор где ћете 
молитву да обављате!“ И Авраму и 
Јишмаелу смо наредили: „Храм Мој 
очистите за оне који га буду 
обилазили, коју буду ту боравили и 
који молитву буду обављали.“ 

ۡمٗنا  
َ
َوِإۡذ َجَعلَۡنا ٱلَۡبۡيَت َمَثابَٗة ل ِلنهاِس َوأ

َقاِم إِبَۡرَٰهِـَۧم ُمَصل ٗىِۖ  خُِذواْ ِمن مه َوٱته
َِرا  ن َطه 

َ
وََعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل أ

ِع  بَيۡتَِي  كه آئِفِيَن َوٱلَۡعَِٰكفِيَن َوٱلرُّ لِلطه
ُجوِد  ١٢٥ ٱلسُّ

126. А када је Аврам замолио: 
"Господару мој, учини ово место 
сигурним боравиштем и снабдиј 
плодовима становнике његове, оне 
између њих који буду у Аллаха и 
Последњи дан веровали!" Он је рекао: 
"Ономе који не буде веровао, даћу да 
неко време ужива, а онда ћу га 
присилити да у патњу ватрену уђе. А 
ужасно је то коначно одредиште!" 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بَلًَدا   َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 
َمَرَِٰت َمۡن   ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلثه

َ
َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ

ِۚ َقاَل َوَمن َءاَمَن ِمنۡ  ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ ُهم بِٱَّلله
ۥٓ إِلَيَٰ  ُه ۡضَطرُّ

َ
َمت ُِعُهۥ قَلِيلٗا ُثمه أ

ُ
َكَفَر فَأ

 ١٢٦ َعَذاِب ٱلنهارِِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ 

127. И док су Аврам и Јишмаил 
темеље Кабе подизали, молили су: 
"Господару наш, прими то од нас, Ти 
си, уистину, Свечујући и Свезнајући. 

َوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرَٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِت 
نَت  

َ
ۖۡ إِنهَك أ َوِإۡسَمَٰعِيُل َربهَنا َتَقبهۡل ِمنهآ

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١٢٧ ٱلسه

128. Господару наш, учини нас 
двојицу муслиманима - Теби 
преданим, а и у потомству нашем нека 
буде заједница Теби предана, покажи 
нам обреде наше и опрости нам! Ти 
си, доиста, стални Приматељ 
покајања, Милостиви! 

ِيهتَِنآ  َربهَنا َوٱۡجَعلَۡنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن ُذر 
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب 

َ
هَك َوأ ۡسلَِمٗة ل ٗة مُّ مه

ُ
أ

 ۡۖ وهاُب ٱلرهِحيمُ َعلَۡيَنآ نَت ٱلته
َ
 ١٢٨  إِنهَك أ

129. Господару наш, пошаљи међу 
њих посланика, једнога од њих, који ће 
им речи Твоје казивати, Књизи и 
мудрости их поучити и очистити их! Ти 
си, доиста, Силни и Мудри!" 

ِۡنهُ  ۡم َيۡتلُواْ  َربهَنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا م 
َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِك َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب 

نَت ٱلَۡعزِيُز  
َ
ِيِهۡمۖۡ إِنهَك أ َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُزك 

 ١٢٩ ٱلۡحَِكيمُ 
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130. Ко други веру Аврамову избегава 
до онај који не држи до себе!? Ми смо 
њега на овоме свету одабрали, па ће 
он и на другом свету бити међу 
добрима. 

ها َمن   ِلهةِ إِبَۡرَٰهِـَۧم إِل َوَمن يَرَۡغُب َعن م 
 ۡۖ ۡنَيا ۚۥْ َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ َسفَِه َنۡفَسُه

َٰلِِحينَ   ١٣٠ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن ٱلصه

131. Када је њему Господар његов 
рекао: "Предан буди!" Он је 
одговорио: "Ја сам предан Господару 
светова." 

 ِ ۡسلَۡمُت لَِرب 
َ
ۡسلِۡمۖۡ َقاَل أ

َ
ۥٓ أ إِۡذ َقاَل لَُهۥ َربُُّه

 ١٣١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

132. И Аврам је, као и Јаков, то 
синовима својим заповедио: „Синови 
моји, Аллах је вама веру одабрао, и 
нипошто немојте да умрете другачије 
осим као муслимани .“ 

يَٰ بَِهآ إِبَۡرَٰهِـُۧم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب َيََٰبنِيه  َوَوصه
يَن فَلَا  ِ َ ٱۡصَطَفيَٰ لَُكُم ٱلد  إِنه ٱَّلله

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٣٢ َتُموُتنه إِل

133. Да нисте можда били присутни 
када је Јакову смртни час дошао?! Кад 
је он синове своје упитао: „Кога ћете, 
након мене, да обожавате?" 
Одговорили су: „Обожаваћемо Бога 
твог, Бога твојих отаца Аврама, 
Јишмаела и Исака, Бога Јединог! И ми 
се само Њему предајемо!“ 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب 
َ
أ

َقاَل لَِبنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمنُۢ ٱلَۡموُۡت إِۡذ 
َبۡعِديِۖ َقالُواْ َنۡعُبُد إَِلََٰهَك َوِإَلََٰه َءابَآئَِك  

إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق إَِلَٰٗها َوَِٰحٗدا 
 ١٣٣ َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ 

134. Тај је народ прошао; њему 
припада оно што је заслужио, а вама 
што сте заслужили, и ви нећете бити 
питани за оно што су они радили. 

ة  َقۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت   مه
ُ
تِلَۡك أ

ا  ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه َولَُكم مه
 ١٣٤ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

135. Они говоре: „Будите јевреји, 
односно хришћани, бићете на Правом 
путу!“ Ти реци: „Не, ми смо 
следбеници Аврама правоверника. Он 
није многобожац био.“ 

ُْۗ ُقۡل  ۡو نََصََٰرىَٰ َتۡهَتُدوا
َ
َوَقالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ

ۖۡ َوَما َكاَن ِمَن  بَۡل ِملهَة إِبَۡرَٰهِـَۧم َحنِيٗفا
 ١٣٥ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

136. Реците: "Ми верујемо у Аллаха и 
у оно што се објављује нама, и у оно 
што је објављено Авраму, и 
Јишмаилу, и Исаку, и Јакову, и 
потомцима," и у оно што је дато 
Мојсију и Исусу, и у оно што је дато 
веровесницима од Господара 

نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ  
ُ
ِ َوَمآ أ ُقولُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله

نزَِل إِلَيَٰٓ إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق  
ُ
أ

وتَِي ُموَسيَٰ  
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

بِيُّوَن ِمن وتَِي ٱلنه
ُ
ب ِِهۡم لَا   وَِعيَسيَٰ َوَمآ أ ره
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њиховог; ми не правимо никакве 
разлике међу њима и ми смо Њему 
предани." 

ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ   َحٖد م 
َ
ُِق َبيَۡن أ ُنَفر 

 ١٣٦ ُمۡسلُِمونَ 

137. Па, ако они буду веровали у оно 
у шта ви верујете, на Правом су путу; 
а ако се окрену, они су онда раскол 
починили. Аллах ће те сигурно од њих 
заштитити. Он је Свечујући и 
Свезнајући. 

َفإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد  
هۡواْ َفإِنهَما ُهۡم فِي ِشَقاقِٖۖ   ِإن تََول ْۖۡ وه ٱۡهَتَدوا

ِميُع  ْۚ َوُهَو ٱلسه ُ فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱَّلله
 ١٣٧ ٱلَۡعلِيمُ 

138. "Аллахове вере се држите! Зар 
има лепше вере од Аллахове?! Ми се 
само Њему покоравамо." 

 ۡۖ ِ ِصۡبَغٗة ۡحَسُن ِمَن ٱَّلله
َ
ِ َوَمۡن أ ِصۡبَغَة ٱَّلله

 ١٣٨ َوَنحُۡن لَُهۥ َعَٰبُِدونَ 

139. Реци: "Зар с нама о Аллаху 
расправљате, а Он је и наш и ваш 
Господар! Нама припадају наша дела, 
а вама ваша дела! А ми смо према 
Њему искрени." 

ِ َوُهَو َربَُّنا َوَربُُّكۡم  وَنَنا فِي ٱَّلله ُتحَآجُّ
َ
قُۡل أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َوَنحُۡن  
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
َولََنآ أ

 ١٣٩ لَُهۥ ُمخۡلُِصونَ 

140. Како можете да говорите да су 
Аврам, Јишмаил, Исак, Јаков и 
потомци његови били јевреји или 
хришћани? Реци: "Знате ли боље ви 
или Аллах?" Зар је ико већи 
неправедник од онога који скрива 
сведочанство Истине добивене од 
Аллаха! А Аллах није немаран према 
ономе што ви радите. 

ۡم َتُقولُوَن إِنه إِبَۡرَٰهِـَۧم َوِإۡسَمَٰعِيَل  
َ
أ

ۡسَباَط َكانُواْ ُهوًدا َوِإۡسَحََٰق 
َ
َويَۡعُقوَب َوٱلۡأ

ُۗ َوَمۡن  ُ ِم ٱَّلله
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡو نََصََٰرىَِٰۗ قُۡل َءأ

َ
أ

  ُِۗ ن َكَتَم َشَهََٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
أ

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ١٤٠ َوَما ٱَّلله

141. Тај је народ прошао; њему 
припада оно што је заслужио, а вама 
што сте заслужили, и ви нећете бити 
питани за оно што су они радили. 

ة  َقۡد َخلَۡتۖۡ لََها َما َكَسَبۡت   مه
ُ
تِلَۡك أ

ا  ا َكَسبُۡتۡمۖۡ َولَا تُۡسـ َلُوَن َعمه َولَُكم مه
 ١٤١ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

142. Рећи ће неки људи кратке 
памети: „Шта их је одвратило од 
њиховог правца током молитве, према 
којем су се окретали?“ Реци: „Аллаху 
припадају и исток и запад; Он упућује 
на Прави пут онога кога Он хоће.“ 

َُٰهۡم  َفَهآُء ِمَن ٱلنهاِس َما َولهى ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ِ  َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلهتِي َكانُواْ َعلَ  ه ِ ۡيَهاْۚ قُل َّلل 

ٱلَۡمۡشِرُق َوٱلَۡمۡغرُِبْۚ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ 
ۡسَتقِيمٖ   ١٤٢ ِصَرَٰٖط مُّ
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143. Тако смо вас учинили најбољом 
заједницом средине, како бисте 
сведочили о другим људима, и како би 
Посланик о вама сведочио. И Ми смо 
променили правац према којем си се 
током молитве окретао само да бисмо 
знали оне који следе Посланика у 
односу на оне који не верују, јер то је 
заиста било тешко свима, осим оним 
које је Аллах упутио на Прави пут. 
Аллах неће да дозволи да пропадну 
ваше молитве. А Аллах је, заиста, 
према људима милосрдан и 
милостив. 

ٗة وََسٗطا ل َِتُكونُواْ  مه
ُ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡم أ

اِس َويَُكوَن ٱلرهُسوُل   ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنه
َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداُۗ َوَما َجَعلَۡنا ٱلۡقِۡبلََة ٱلهتِي 

ها لَِنۡعلََم َمن يَتهبُِع ٱلره  ُسوَل ُكنَت َعلَۡيَهآ إِل
ن يَنَقلُِب عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِِۚ َوِإن َكانَۡت   ِممه

ُۗ َوَما   ُ هِذيَن َهَدى ٱَّلله ها عَلَى ٱل لََكبِيَرةً إِل
  َ ُ لُِيِضيَع إِيَمََٰنُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله َكاَن ٱَّلله

اِس لَرَُءوف  رهِحيم    ١٤٣ بِٱلنه

144. Ми видимо како окрећеш лице 
своје према небу и Ми ћемо сигурно 
да те окренемо према правцу који ти 
желиш; па, окрени лице своје према 
Часном храму! И где год били, лице 
своје окрените према њему. Заиста, 
они којима је дата Књига знају да је то 
истина од њиховог Господара. А 
Аллах није немаран према ономе шта 
они раде. 

َمآِءِۖ   َقۡد نََرىَٰ َتَقلَُّب وَۡجِهَك فِي ٱلسه
ِ وَۡجَهَك   ْۚ َفَول  ََٰها فَلَُنَول َِينهَك قِۡبلَٗة تَۡرَضى

َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم 
هِذيَن  ۗۥُ َوِإنه ٱل ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُه َفَول

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب لََيۡعلَُمونَ 
ُ
نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن  أ

َ
 أ

ا َيۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه ب ِِهۡمُۗ َوَما ٱَّلله  ١٤٤ ره

145. И када би ти онима којима је дата 
Књига све доказе донео, они опет 
неће да прихвате твој правац (Киблу), 
као што ни ти нећеш да прихватиш 
њихов правац, нити ће ико од њих да 
прихвати правац другога. А ако би се 
ти за њиховим жељама повео након 
што ти је дошло знање, тада би 
сигурно међу неправедницима био. 

  ِ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب بِكُل 

ُ
هِذيَن أ َتۡيَت ٱل

َ
َولَئِۡن أ

نَت 
َ
ا تَبُِعواْ قِۡبلََتَكْۚ َوَمآ أ بَِتابِٖع َءايَةٖ مه

قِۡبلََتُهۡمْۚ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضِۚ  
ِنُۢ َبۡعِد َما   ۡهَوآَءُهم م 

َ
َولَئِِن ٱتهَبۡعَت أ

هِمَن   َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم إِنهَك إِٗذا ل
َٰلِِمينَ   ١٤٥ ٱلظه

146. Они којима смо дали Књигу знају 
Посланика као што синове своје знају, 
али неки од њих, заиста, свесно 
истину прикривају. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ َكَما  ٱل
ِۡنُهۡم  ۡبَنآَءُهۡمۖۡ َوِإنه فَرِيٗقا م 

َ
َيۡعرُِفوَن أ

 ١٤٦ لََيۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوُهۡم َيۡعلَُمونَ 
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147. Истина је од Господара твога, па 
зато никако не буди од оних који 
сумњају. 

ب َِك فَلَا تَُكوَننه ِمَن   ٱلۡحَقُّ ِمن ره
 ١٤٧ ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

148. Свако има свој правац према 
којем се окреће, па се такмичите у 
добру! Ма где били, Аллах ће да вас 
све сабере. Аллах, заиста, над свиме 
има моћ! 

ۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ َولُِك  ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَها
ل 

ِت بُِكُم  
ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ أ

ِ َشۡيٖء 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َجمِيًعا ٱَّلله

 ١٤٨ َقِدير  

149. И из свакога места у које дођеш, 
ти лице своје у правцу Часног храма 
окрени; то је, заиста, Истина од 
Господара твога; Аллах није немаран 
према ономе што ви радите. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر  َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت َفَول 
ب َِكُۗ  ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َوِإنهُهۥ لَلَۡحقُّ ِمن ره

ا َتۡعَملُونَ  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ١٤٩ َوَما ٱَّلله

150. И из сваког места у које дођеш, ти 
своје лице према Часном храму 
окрени!; И где год се налазили, ви 
своја лица према њему окрећите, да 
људи не би имали шта да вам 
приговоре, осим оних међу њима који 
неправду чине. Њих се не бојте, него 
се Мене бојте, да бих благодат Своју 
према вама употпунио и да бисте били 
на Правом путу. 

ِ وَۡجَهَك َشۡطَر  َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت َفَول 
ُّواْ  ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم َفَول

وُُجوَهُكۡم َشۡطَرُهۥ لَِئلها يَُكوَن لِلنهاِس 
هِذيَن َظلَُمواْ  ها ٱل ٌة إِل ِمۡنُهۡم  َعلَۡيُكۡم ُحجه

تِمه نِۡعَمتِي  
ُ
فَلَا َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

 ١٥٠ َعلَۡيُكۡم َولََعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

151. Као што вам Ми једнога од вас 
као посланика посласмо да вам Наше 
речи и доказе казује, и да вас очисти, 
и да вас Књизи и мудрости подучи, и 
да вас оно што нисте знали научи. 

ِنُكۡم َيۡتلُواْ  ۡرَسلَۡنا فِيُكۡم رَُسولٗا م 
َ
َكَمآ أ

ِيُكۡم َويَُعل ُِمُكُم  َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتَِنا َويَُزك 
ا لَۡم  ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َويَُعل ُِمُكم مه

 ١٥١ تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ 

152. Зато се сећајте Мене, и Ја ћу вас 
да се сећам! И захваљујте Ми, и 
немојте Ми незахвални бити! 

ۡذُكۡرُكۡم َوٱۡشُكُرواْ لِي َولَا  
َ
فَٱۡذُكُرونِٓي أ

 ١٥٢ تَۡكُفُرونِ 

153. О ви који верујете, тражите себи 
помоћ у стрпљивости и молитви! 
Аллах је, доиста, уз стрпљиве. 

هِذيَن َءاَمنُ  َها ٱل يُّ
َ
بِۡر َيَٰٓأ واْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصه

َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه ةِِۚ إِنه ٱَّلله لَوَٰ  ١٥٣ َوٱلصه
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154. И не кажите за оне који су на 
Аллаховом путу погинули: "Мртви су!" 
Не, они су живи, али ви то не осећате. 

  ِ َولَا َتُقولُواْ لَِمن ُيۡقَتُل فِي َسبِيِل ٱَّلله
ها   ۡحَيآء  َوَلَِٰكن ل

َ
ْۚۚ بَۡل أ ۡمَوَُٰتُۢ

َ
أ

 ١٥٤ تَۡشُعُرونَ 

155. Ми ћемо вас у искушење 
доводити, мало страхом и 
гладовањем, и губљењем иметка, 
живота и летине. А ти обрадуј 
стрпљиве. 

َِن ٱلۡخَۡوِف َوٱلۡجُوِع  َولََنۡبلَُونهُكم بَِشۡيٖء م 
َمَرَِٰتِۗ َوَنۡقٖص  نُفِس َوٱلثه

َ
ۡمَوَِٰل َوٱلۡأ

َ
َِن ٱلۡأ م 

َٰبِِرينَ  ِر ٱلصه ِ  ١٥٥ َوبَش 

156. Оне који, када их каква невоља 
задеси, само кажу: "Ми смо, доиста, 
Аллахови и Њему ћемо се, сигурно, 
вратити." 

 ِ ِصيَبة  َقالُٓواْ إِنها َّلِله َصََٰبۡتُهم مُّ
َ
هِذيَن إَِذآ أ   ٱل

 ١٥٦ َوِإنهآ إِلَۡيهِ َرَِٰجُعونَ 

157. То су они којима припадају 
благослови од Господара њиховог и 
милост; они су на Правом путу. 

ب ِِهۡم   ِن ره ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوَٰت  م 
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدونَ 
ُ
ۖۡ َوأ  ١٥٧ َوَرۡحمَة 

158. "Сафа и Мерва су, доиста, 
Аллахова часна места. Зато онај који 
Кабу ходочасти или Умру обави, не 
ради никакав преступ да се креће 
између њих. А онај који драге воље 
учини какво добро дело, па Аллах је 
доиста благодаран и све зна." 

َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآ  ِۖۡ  ۞إِنه ٱلصه ئِرِ ٱَّلله
وِ ٱۡعَتَمَر فَلَا ُجَناَح  

َ
َفَمۡن َحجه ٱلَۡبۡيَت أ

َع َخيٗۡرا  ْۚ َوَمن َتَطوه وهَف بِِهَما ن َيطه
َ
َعلَۡيهِ أ

َ َشاكٌِر َعلِيمٌ   ١٥٨ َفإِنه ٱَّلله

159. Оне који буду скривали јасне 
доказе које смо Ми објавили, и Прави 
пут након што смо га у Књизи људима 
означили, Аллах ће да их прокуне, а 
проклеће их и они који имају право да 
проклињу. 

نَزلَۡنا ِمَن 
َ
هِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ إِنه ٱل

َُٰه   ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلُۡهَدىَٰ ِمنُۢ َبۡعِد َما َبيهنه
 ُ ْوَلَٰٓئَِك يَلَۡعُنُهُم ٱَّلله

ُ
 لِلنهاِس فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ

َٰعُِنونَ   ١٥٩ َويَلَۡعُنُهُم ٱلله

160. Изузети ће да буду само они који 
се покају и поправе, и то јавно 
испоље; таквима ћу Ја да опростим, а 
Ја сам стални Приматељ покајања, 
Милостиви. 

ۡصلَُحواْ َوبَيهُنواْ  
َ
هِذيَن تَابُواْ َوأ ها ٱل إِل

وهاُب  نَا ٱلته
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
فَأ

 ١٦٠ ٱلرهِحيمُ 
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161. Доиста, онима који не верују и 
који као неверници умру, следи 
проклетство Аллахово, проклетство 
анђела и свих људи. 

اٌر   هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفه إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  أ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱَّلله

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١٦١ َوٱلنه

162. У њему ће вечно да остану, а 
патња њихова неће да им се смањује, 
нити ће да им се шта одлаже. 

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب  َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ١٦٢ َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

163. А ваш Бог један је Бог; нема бога 
осим Њега, Свемилосног, 
Милостивог. 

ها ُهَو  هٓا إَِلََٰه إِل ۖۡ ل َوِإَلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
 ١٦٣ ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ 

164. У стварању небеса и Земље, у 
смени ноћи и дана, у лађи која морем 
плови сa корисним товаром за људе и 
у води коју Аллах сa неба спушта, па 
тако земљу враћа у живот након њене 
замрлости, по којој је расејао 
разноразна жива бића, у усмеравању 
ветрова и облацима који између неба 
и Земље лебде - има, заиста, знакова 
за оне који разумеју. 

ۡرِض إِنه فِي َخلۡ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِق ٱلسه

َهارِ َوٱلُۡفلِۡك ٱلهتِي   هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل
اَس َوَمآ  َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بَِما يَنَفُع ٱلنه

ۡحَيا بِهِ 
َ
آٖء فَأ َمآِء ِمن مه ُ ِمَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
أ

 ِ
ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها َوبَثه فِيَها ِمن ُكل 

َ
ٱلۡأ
َحاِب َدآبه  َِٰح َوٱلسه َِي ةٖ َوتَۡصِريِف ٱلر 

ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت  
َ
َمآِء َوٱلۡأ رِ َبيَۡن ٱلسه ٱلُۡمَسخه

 ١٦٤ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

165. Има људи који поред Аллаха 
друге, као једнаке Њему, прихватају; 
воле их као што се Аллах воли! Али, 
они који верују, још више Аллаха воле! 
А да знају они који су неправду чинили 
- када казну доживе, да ће видети да 
моћ сва Аллаху припада и да Аллах 
страховито кажњава. 

  ِ اِس َمن َيتهِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
هِذيَن   ِۖۡ َوٱل ِ ٱَّلله نَداٗدا ُيحِبُّوَنُهۡم َكُحب 

َ
أ

هِذيَن  ُِۗ َولَۡو يََرى ٱل ه ِ َشدُّ ُحب ٗا َّلل 
َ
َءاَمُنٓواْ أ

 ِ نه ٱلُۡقوهةَ َّلِله
َ
َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ

َ َشِديُد ٱلَۡعَذابِ  نه ٱَّلله
َ
 ١٦٥ َجمِيٗعا َوأ

166. Када се они за којим су се други 
поводили одрекну оних који су их 
следили и казну буду искусили, и када 
им се свака могућност спасења 
прекине. 

هِذيَن ٱتهَبُعواْ  هِذيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱل  ٱل
َ
أ إِۡذ َتبَره

َعۡت بِِهُم   ُواْ ٱلَۡعَذاَب َوَتَقطه
َ
َوَرأ

ۡسَباُب 
َ
 ١٦٦ ٱلۡأ
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167. Тада ће следбеници њихови 
рећи: "Да нам је само да се на 
тренутак вратимо, па да се и ми њих 
одрекнемо као што су се они нас 
одрекли!" Ето, тако ће Аллах њима 
показати погубним дела њихова и они 
никада неће из Пакла изаћи. 

 
َ
أ ٗة َفَنتَبَره نه لََنا َكره

َ
هِذيَن ٱتهَبُعواْ لَۡو أ َوَقاَل ٱل

ُ ِمۡنُهۡم َكَما َتبَرهُءواْ  ُۗ َكَذَٰلَِك يُرِيِهُم ٱَّلله ِمنها
ۡعَمَٰلَُهۡم َحَسَرٍَٰت َعلَۡيِهۡمۖۡ َوَما ُهم 

َ
أ

ارِ   ١٦٧ بَِخَٰرِِجيَن ِمَن ٱلنه

168. О људи, једите од онога што има 
на Земљи, што је дозвољено и лепо, и 
не следите ђавоље стопе! Он вам је, 
заиста, непријатељ очевидни. 

ۡرِض َحَلَٰلٗا َيَٰٓ 
َ
ا فِي ٱلۡأ اُس ُكلُواْ ِممه َها ٱلنه يُّ

َ
أ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ  َطي ِٗبا َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت ٱلشه
بِينٌ   ١٦٨ لَُكۡم َعُدو   مُّ

169. Он вас навраћа на грех и разврат, 
и да о Аллаху говорите оно што не 
знате. 

ن إِنهَما 
َ
وِٓء َوٱلَۡفۡحَشآِء َوأ ُمُرُكم بِٱلسُّ

ۡ
يَأ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ١٦٩ َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله

170. А када им се каже: "Следите оно 
што је Аллах објавио!" - Они 
одговарају: "Не, него ћемо да следимо 
оно на чему смо наше претке затекли." 
Зар и онда када им преци нису ништа 
схватали, нити су били на Правом 
путу?! 

ُ َقالُواْ   نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو 
َ
ْۚ أ ٓ لَۡفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
بَۡل نَتهبُِع َمآ أ

ا َولَا   َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َيۡعقِلُوَن َشۡيـ ٗ
 ١٧٠ َيۡهَتُدونَ 

171. Они који не верују слични су 
ономе који виче, али сам не чује ништа 
осим зов и запомагање; они су глуви, 
неми и слепи и они ништа не схватају. 

هِذي َيۡنعُِق  هِذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱل َوَمَثُل ٱل
ها ُدعَاٗٓء وَ  ُۢ بُۡكٌم بَِما لَا يَۡسَمُع إِل ْۚ ُصمُّ نَِداٗٓء

 ١٧١ ُعۡمي  َفُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 

172. О ви који верујете, једите добра 
којим смо вас опскрбили и захваљујте 
Аллаху, ако, заиста, само Њега 
обожавате. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ  َرَزۡقَنَُٰكۡم َوٱشۡ  ُكُرواْ َّلِله
 ١٧٢ َتۡعُبُدونَ 

173. Он вам, доиста, забрањује: стрв, 
крв, свињско месо и оно што је 
принесено као жртва у нечије друго 
име, а не у Аллахово. А ономе који 
буде приморан, не својом вољом и не 
претерујући, није му грех. Аллах је, 

َم َولَحَۡم  َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده إِنهَما َحره
ِۖۡ َفَمِن   هِله بِهِۦ لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ 
َ َغُفور  ره   ١٧٣ ِحيمٌ إِنه ٱَّلله



 

Крава 

 

29 

 

 البقرة 

доиста, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

174. Заиста, они који скривају оно што 
је Аллах у Књизи објавио и то продају 
за нешто што мало вреди - они у 
стомаке своје само ватру трпају; на 
Судњем дану Аллах неће ни да их 
ослови, нити ће да их очисти; њима 
припада патња болна. 

ه  ُ ِمَن إِنه ٱل نَزَل ٱَّلله
َ
ِذيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ

ٱلِۡكَتَِٰب َويَۡشتَُروَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلًا 
ها  ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهۡم إِل

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
أ

ُ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َولَا   اَر َولَا يَُكل ُِمُهُم ٱَّلله ٱلنه
لِيمٌ 

َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٧٤ يَُزك 

175. То су они који уместо Упуте 
узимају заблуду, а уместо опроста 
патњу; како ли су само они 
неосетљиви на Ватру?! 

َلَٰلََة بِٱلُۡهَدىَٰ  هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلضه ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡصبَرَُهۡم عَلَى  
َ
َوٱلَۡعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ َفَمآ أ

ارِ   ١٧٥ ٱلنه

176. То је тако, јер Аллах је објавио 
Књигу с истином, а они који се о Књизи 
разилазе заиста су у расколу великом. 

ِۗ َوِإنه  ِ َل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  َ نَزه نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ فِي ٱلِۡكَتَِٰب لَِفي ِشَقاقِۭ  ٱل
 ١٧٦ بَعِيدٖ 

177. Није честитост у томе да 
окрећете лица своја према истоку и 
западу; честити су они који верују у 
Аллаха, и у будући свет, и у анђеле, и 
у књиге, и у веровеснике, и који од 
иметка, иако им је драг, дају 
рођацима, и сирочадима, и 
сиромасима, и путницима, и 
просјацима, и за откуп из ропства, и 
који молитву обављају и обавезну 
милостињу дају, и који обавезу своју, 
када је преузму, испуњавају, нарочито 
они који су издржљиви у неимаштини, 
и у болести, и у боју љутом. Они су 
искрени верници, и они се Аллаха боје 
и ружних поступака клоне. 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  ن تَُول
َ
۞لهيَۡس ٱلۡبِره أ

ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمۡن 
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ   َءاَمَن بِٱَّلله
بِي ِـَۧن وََءاتَي ٱلَۡماَل عَلَىَٰ   َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱلنه

َتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن ُحب ِهِۦ َذوِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡيَ 
ِقَاِب   آئِلِيَن َوفِي ٱلر  بِيِل َوٱلسه َوٱۡبَن ٱلسه
ةَ َوٱلُۡموُفوَن   َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَي ٱلزه َقاَم ٱلصه

َ
َوأ

َٰبِِريَن فِي  ْۖۡ َوٱلصه ََٰهُدوا بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ِسِۗ أ

ۡ
آِء وَِحيَن ٱلَۡبأ ره َسآِء َوٱلضه

ۡ
ٱلَۡبأ

هِذينَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتهُقونَ  ٱل
ُ
ْۖۡ َوأ  ١٧٧ َصَدُقوا

178. О ви који верујете! Прописује вам 
се одмазда за убијене: слободан за 
слободног, роб за роба, и женско за 
женско. А онај коме род убијеног 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ َوٱلَۡعۡبُد  ٱلۡقَِصاُص فِي ٱلَۡقۡتلَىِۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 
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опрости, нека они великодушно 
поступе, а нека им он доброчинством 
узврати. То је олакшање од вашег 
Господара и милост. А ко насиље и 
после тога изврши, њему следи болна 
патња. 

 
ُ
نَثيَٰ بِٱلۡأ

ُ
ِۚ َفَمۡن ُعِفَي لَُهۥ بِٱلَۡعۡبِد َوٱلۡأ نَثيَٰ

َدآٌء 
َ
ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡيء  فَٱت َِباُع

َ
ِمۡن أ

ب ُِكۡم  ِن ره َٰلَِك َتخۡفِيف  م  إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َذ
َٰلَِك فَلَُهۥ  ُۗ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ َوَرۡحمَة 

لِيم  
َ
 ١٧٨ َعَذاٌب أ

179. У одмазди вам је живот, о 
разумом обдарени, да бисте се 
сачували. 

ْولِي  
ُ
أ ة  َيَٰٓ َولَُكۡم فِي ٱلۡقَِصاِص َحَيوَٰ

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
َ
 ١٧٩ ٱلۡأ

180. Када неко од вас на самрти буде, 
па оставља какво добро, прописано 
вам је да, на леп и праведан начин, 
родитељима и ближњима опоруку 
учините, што је обавеза богобојазних. 

َحَدُكُم 
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَر أ

ٱلَۡموُۡت إِن تََرَك َخيًۡرا ٱلۡوَِصيهُة لِلَۡوَٰلَِديِۡن 
ا عَلَى   قَۡربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ

َ
َوٱلۡأ

 ١٨٠ ٱلُۡمتهقِينَ 

181. Онај ко је измени, након што чује 
како гласи, грех за то пада на оне који 
је мењају. А Аллах је, заиста, Онај Који 
све чује и Онај Који све зна. 

لَُهۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ َفإِنهَمآ إِۡثُمُهۥ  َفَمنُۢ بَده
َ َسِميٌع   ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله لُونَُه ِ هِذيَن ُيَبد  عَلَى ٱل

 ١٨١ َعلِيم  

182. Па ко се боји погрешке или 
грешног поступка опоручиоца, па то 
ваљано између оних којих се опорука 
тиче поправи, није згрешио! Аллах је, 
доиста, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

ۡو إِثٗۡما 
َ
وٖص َجَنًفا أ َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

ۡصلََح بَيَۡنُهۡم َفلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۚ 
َ
َ  فَأ  إِنه ٱَّلله

 ١٨٢ َغُفور  رهِحيم  

183. О ви који верујете! Прописује вам 
се пост, као што је прописан онима 
пре вас, да бисте се греха сачували. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن ِمن   َياُم َكَما ُكتَِب عَلَى ٱل ِ ٱلص 
 ١٨٣ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ  َقۡبلُِكمۡ 

184. Одређен број дана; а ономе од 
вас који је болестан или на путу буде, 
толико других дана. Онима који га 
тешко подносе, откуп је да 
сиромашног нахране. А ко драге воље 

ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم   يهاٗما مه
َ
أ

 ْۚ َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ َفعِده

َ
رِيًضا أ مه

هِذيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَة  َطَعاُم   وَعَلَى ٱل
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да више, за њега је боље. А боље вам 
је да постите, нека знате. 

هُهۚۥْ  َع َخيٗۡرا َفُهَو َخيۡر  ل ِمۡسِكيٖنِۖ َفَمن َتَطوه
ن تَُصوُمواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن 

َ
ُكنُتۡم َوأ

 ١٨٤ َتۡعلَُمونَ 

185. У рамазану је почело 
објављивање Кур'ана, који је путоказ 
људима, јасан доказ Правог пута и 
разликовања добра од зла. Ко од вас 
у том месецу буде код куће, нека 
пости, а ко буде болестан или се на 
путу задеси, нека исти број дана 
напости. Аллах жели да вам олакша, а 
не да вам отежа, и да одређени број 
дана испуните и да Аллаха величате 
јер вас је упутио, па да захвални 
будете. 

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن 
ُ
هِذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

َِن  ٱلُۡهَدىَٰ  ُهٗدى ل ِلنهاِس َوبَي َِنَٰٖت م 
ۡهَر   َوٱلُۡفۡرَقاِنِۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشه

ۡو عَلَىَٰ َسَفرٖ 
َ
فَلَۡيُصۡمُهۖۡ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أ

ُ بُِكُم   ُۗ يُرِيُد ٱَّلله َخَر
ُ
يهاٍم أ

َ
ِۡن أ ة  م  َفعِده

ٱلۡيُۡسَر َولَا يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡسَر َولُِتۡكِملُواْ 
 َ ةَ َولُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله َُٰكۡم  ٱلۡعِده  عَلَىَٰ َما َهَدى
 ١٨٥ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

186. А када те робови Моји за Мене 
упитају, Ја сам, сигурно, близу: 
одазивам се молби молитеља када 
Ме замоли. Зато, нека се и они Мени 
одазову и нека верују у Мене, како би 
исправним путем кренули. 

لََك ِعَبادِي َعن ِي َفإِن ِي قَرِيٌبۖۡ  
َ
َوِإَذا َسأ

اِع إَِذا َدعَاِنِۖ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلده
ُ
أ

فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لِي َولُۡيۡؤِمُنواْ بِي لََعلهُهۡم  
 ١٨٦ يَۡرُشُدونَ 

187. Дозвољава вам се да у ноћима 
поста имате однос са женама вашим; 
оне су одећа ваша, а ви сте одећа 
њихова; Аллах зна да сте сами себе 
обмањивали, па је прихватио 
покајање ваше и опростио вам; зато 
се сада састајте с њима и жудите за 
оним што вам је Аллах одредио; 
једите и пијте све док будете могли да 
разликујете белу нит од црне нити 
зоре, а потом употпуните пост, до 
ноћи. Са женама немојте да имате 
односе док сте у осами у богомољама; 
то су Аллахове границе и не 
приближујте им се; тако Аллах у 
речима и доказима Својим обзнањује 

ِحله لَُكۡم لَۡيلََة ٱل
ُ
َفُث إِلَيَٰ  أ َياِم ٱلره ِ ص 

نُتۡم لَِباس  
َ
نَِسآئُِكۡمْۚ ُهنه لَِباس  لهُكۡم َوأ

نهُكۡم ُكنُتۡم َتخَۡتانُوَن 
َ
ُ أ ُۗ َعلَِم ٱَّلله هُهنه ل

نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا 
َ
أ

َعنُكۡمۖۡ فَٱلَٰۡٔـَن َبَِٰشُروُهنه َوٱۡبَتُغواْ َما 
ُ لَُكۡمْۚ وَُكلُ  واْ َوٱۡشَربُواْ َحتهيَٰ  َكَتَب ٱَّلله

ۡبَيُض ِمَن ٱلۡخَۡيِط 
َ
يَتََبيهَن لَُكُم ٱلۡخَۡيُط ٱلۡأ

َياَم إِلَي   ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
ۡسَودِ ِمَن ٱلَۡفۡجرِِۖ ُثمه أ

َ
ٱلۡأ

نُتۡم َعَِٰكُفوَن فِي 
َ
هۡيِلِۚ َولَا تَُبَِٰشُروُهنه َوأ ٱل

 ُۗ ِ فَلَا َتۡقَربُوَها  ٱلَۡمَسَِٰجدِِۗ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
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прописе људима, како би се 
причували. 

ُ َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس لََعلهُهۡم  َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ١٨٧ َيتهُقونَ 

188. Не једите имовину једни другима 
на непоштен начин и не спорите се 
због ње пред судијама како бисте с 
грехом, и знајући то, део имовине 
других људи узели. 

 ْ ُكلُٓوا
ۡ
ۡمَوَٰلَُكم بَيَۡنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل  َولَا تَأ

َ
أ

ُكلُواْ فَرِيٗقا 
ۡ
َوتُۡدلُواْ بَِهآ إِلَي ٱلۡحُكهاِم لَِتأ

نُتۡم  
َ
اِس بِٱلِۡإثِۡم َوأ ۡمَوَِٰل ٱلنه

َ
ِۡن أ م 

 ١٨٨ َتۡعلَُمونَ 

189. Питају те о млађацима. Реци: 
"Они су људима ознаке за време и 
ходочашће." Не исказује се честитост 
у томе да са задње стране у куће 
улазите, него је честитост у томе да се 
Аллаха бојите. У куће улазите на 
врата њихова и Аллаха се бојте да 
бисте успели. 

هِلهةِِۖ قُۡل ِهَي َمَوَٰقِيُت  
َ
۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ِۗ َولَيَۡس ٱلۡبِرُّ  تُواْ  لِلنهاِس َوٱلۡحَج ِ
ۡ
ن تَأ

َ
 بِأ

ٱلُۡبُيوَت ِمن ُظُهورَِها َوَلَِٰكنه ٱلۡبِره َمِن  
 َ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َٰبَِها بَۡو

َ
تُواْ ٱلُۡبُيوَت ِمۡن أ

ۡ
ِۗ َوأ ٱتهَقيَٰ

 ١٨٩ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

190. И борите се на Аллаховом путу 
против оних који се боре против вас, 
али не прелазите границе. Заиста 
Аллах не воли оне који прекорачају 
границе. 

هِذيَن يَُقَٰتِلُونَُكۡم  ِ ٱل َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوَق
َ لَا ُيحِبُّ  ْْۚ إِنه ٱَّلله َولَا َتۡعَتُدٓوا

 ١٩٠ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

191. И убијајте их где год их стигнете, 
и прогоните их одакле су они вас 
прогнали! А смутња је тежа од 
убијања! И не борите се против њих 
код Часног храма док вас они ту не 
нападну. Ако вас ту нападну, онда их 
убијајте! Таква је казна за невернике. 

ۡخرُِجوُهم 
َ
َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

ۡخرَ 
َ
ِۡن َحۡيُث أ َشدُّ ِمَن م 

َ
ُجوُكۡمْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ

ٱلَۡقۡتِلِۚ َولَا تَُقَٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد  
ََٰتلُوُكۡم  ٱلۡحََراِم َحتهيَٰ يَُقَٰتِلُوُكۡم فِيهِِۖ َفإِن َق

َٰفِرِينَ   ١٩١ فَٱۡقُتلُوُهۡمُۗ َكَذَٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك

192. Ако престану, па Аллах је, заиста, 
Онај Који опрашта грехе и милостив 
је. 

َ َغُفور  رهِحيم    ١٩٢ َفإِِن ٱنَتَهۡواْ َفإِنه ٱَّلله

193. И борите се против њих док 
смутње не нестане и док вера не буде 
само Аллаху исказивана. Па, ако се 
окане, онда непријатељство престаје, 
а једино против насилника остаје. 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن فِۡتَنة   وَ  َق
ِۖۡ َفإِِن ٱنَتَهۡواْ فَلَا  يُن َّلِله ِ َويَُكوَن ٱلد 

َٰلِِمينَ  ها عَلَى ٱلظه  ١٩٣ ُعۡدَوََٰن إِل
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194. Свети месец је за свети месец, а 
и у светињама вреди одмазда: онима 
који вас нападну, узвратите истом 
мером и Аллаха се бојте; знајте да је 
Аллах уз богобојазне. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم َوٱلۡحُُرَمَُٰت   ۡهُر ٱلۡحََراُم بِٱلشه ٱلشه
ْۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم  قَِصاص 

فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَٰ 
  َ نه ٱَّلله

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َعلَۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ۡ  ١٩٤ ُمتهقِينَ َمَع ٱل

195. И трошите иметак на Аллаховом 
путу, и сами себе у пропаст не бацајте, 
и добро чините; Аллах, доиста, воли 
доброчинитеље. 

ِ َولَا تُلُۡقواْ   نفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

ْْۚ إِنه   ۡحِسُنٓوا
َ
ۡهلَُكةِ َوأ يِۡديُكۡم إِلَي ٱلته

َ
بِأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٩٥ ٱَّلله

196. Хаџ (велико ходочашће) и умру 
(мало ходочашће) ради Аллаха 
употпуните! А ако будете спречени, 
онда курбане који вам се нађу при 
руци закољите, а главе своје, док 
курбани не стигну до места свога, не 
бријте! А онај од вас који се разболи 
или има нешто на глави што га мучи 
(па се обрије), нека се постом или 
добровољном милостињом или 
курбаном искупи! Када будете 
сигурни, онај ко буде обављао умру уз 
ходочашће, курбан до којег може да 
доће, нека закоље! А онај ко га не 
нађе, нека три дана пости у данима 
ходочашћа и седам дана по повратку, 
то је пуних десет дана. То важи за оног 
чија породица не живи у границама 
Часног храма. И бојте се Аллаха и 
знајте да Он жестоко кажњава! 

ِْۚ َف  واْ ٱلۡحَجه َوٱلُۡعۡمَرةَ َّلِله تِمُّ
َ
ۡحِصۡرُتۡم َوأ

ُ
إِۡن أ

َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۖ َولَا َتحۡلُِقواْ 
ۚۥْ َفَمن  هُه رُُءوَسُكۡم َحتهيَٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمحِل

ِن   ٗذى م 
َ
ۦٓ أ ۡو بِهِ

َ
رِيًضا أ َكاَن ِمنُكم مه

ۡو 
َ
ۡو َصَدَقٍة أ

َ
ِن ِصَياٍم أ ِسهِۦ فَفِۡديَة  م 

ۡ
أ ره

ِمنُتۡم فَ 
َ
َمن َتَمتهَع بِٱلُۡعۡمَرةِ إِلَي نُُسٖكِۚ َفإَِذآ أ

هۡم   ٱلۡحَج ِ َفَما ٱۡسَتيَۡسَر ِمَن ٱلَۡهۡدِيِۚ َفَمن ل
يهاٖم فِي ٱلۡحَج ِ وََسۡبَعٍة 

َ
ََٰثةِ أ َيِجۡد َفِصَياُم ثََل

َٰلَِك لَِمن  ُۗ َذ إَِذا رََجۡعُتۡمُۗ تِلَۡك َعَشَرة  َكاِملَة 
ۡهلُُهۥ َحاِضِري ٱلَۡمۡسِجِد  

َ
هۡم يَُكۡن أ ل

َ  ٱلۡحَ  نه ٱَّلله
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َراِمِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ١٩٦ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

197. Хаџ је у познатим месецима, па 
онај ко се обавеже у току њих да обави 
хаџ не може да има интимни однос, 
нити грехе да чини, нити да се 
препире у току ходочашћа. А за добро 
које учините Аллах зна. За пут се 
опскрбите, а најбоља је опскрба 
богобојазност! И Мене се бојте - ви, 
разумом обдарени! 

ْۚ َفَمن فَرََض فِيهِنه  ۡعلُوَمَٰت  ۡشُهر  مه
َ
ٱلۡحَجُّ أ

ٱلۡحَجه فَلَا َرَفَث َولَا فُُسوَق َولَا ِجَداَل  
ِۗ َوَما َتۡفَعلُو اْ ِمۡن َخيٖۡر َيۡعلَۡمُه فِي ٱلۡحَج ِ

ۡقَوىَِٰۖ   ادِ ٱلته ُدواْ َفإِنه َخيَۡر ٱلزه ُۗ َوتََزوه ُ ٱَّلله
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ١٩٧ َوٱتهُقوِن َيَٰٓ
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198. Није вам грех да од Господара 
свога тражите неко добро. А када 
пођете с Арефата, Аллаха спомињите 
код часних места; спомињите Га и 
славите јер вас је Он упутио, а заиста 
сте пре тога у заблуди били. 

ن تَبَۡتُغواْ َفۡضلٗا 
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ِۡن َعَرَفَٰٖت  َفۡضُتم م 
َ
ب ُِكۡمْۚ َفإَِذآ أ ِن ره م 

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱلۡحََراِمِۖ   فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله
َٰكُ  ِن َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدى ۡم َوِإن ُكنُتم م 

ٓال ِينَ   ١٩٨ َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضه

199. Затим крените одакле крећу 
остали људи и од Аллаха опрост 
молите. Аллах је, доиста, Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

اُس   َفاَض ٱلنه
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ُثمه أ

 ْۚ َ َ َغُفور  رهِحيم  َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله  ١٩٩  إِنه ٱَّلله

200. А када завршите обреде ваше, 
Аллаха спомињите као што 
спомињете претке ваше, па и више од 
тога! Има људи који говоре: 
"Господару наш, дај Ти нама на овоме 
свету!" А на другом свету неће имати 
никаквог удела! 

 َ َنَِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َفإَِذا َقَضۡيُتم مه
َشده ذِۡكٗراُۗ َفِمَن 

َ
ۡو أ

َ
َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ

ۡنَيا  اِس َمن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ ٱلنه
 ٢٠٠ َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلَٰقٖ 

201. А има и оних који говоре: 
"Господару наш, дај нам добро и на 
овом свету и на Будућем свету и 
сачувај нас паклене патње!" 

ۡنَيا   ن َيُقوُل َربهَنآ َءاتَِنا فِي ٱلدُّ َوِمۡنُهم مه
َحَسَنٗة َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب 

ارِ   ٢٠١ ٱلنه

202. Таквима припада удео који су 
заслужили! Аллах доиста брзо своди 
рачуне. 

  ُ ْْۚ َوٱَّلله ا َكَسُبوا ِمه ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيب  م 
ُ
أ

 ٢٠٢ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ 

203. И Аллаха спомињите у данима 
одређеним! А ономе ко пожури, па то 
учини у два дана, није грех, као што 
није грех ни ономе који још остане, ако 
је богобојазан. Бојте се Аллаха, и 
знајте да ћете сви пред Њим бити 
сакупљени. 

ۡعُدوَدَٰٖتِۚ َفَمن  يهاٖم مه
َ
َ فِٓي أ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

َل فِي يَۡوَميِۡن فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن   َتَعجه
ِۗ َوٱتهُقواْ   َر فَلَآ إِۡثَم َعلَۡيهِِۖ لَِمِن ٱتهَقيَٰ خه

َ
تَأ

 َ نهُكۡم إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  ٱَّلله
َ
 ٢٠٣ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

204. Има људи, попут оног чије те речи 
о животу на овом свету одушевљавају 
и који се позива на Аллаха као сведока 
за оно што је у његовом срцу, а 
најљући су противници. 

 ُ اِس َمن ُيۡعِجُبَك َقۡول ُهۥ فِي َوِمَن ٱلنه
َ عَلَىَٰ َما فِي   ۡنَيا َويُۡشِهُد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

لَدُّ ٱلۡخَِصامِ 
َ
 ٢٠٤ قَلۡبِهِۦ َوُهَو أ



 

Крава 

 

35 

 

 البقرة 

205. Чим се неки од њих окрене од 
тебе, крене неред по Земљи да прави, 
уништава усеве и стоку. А Аллах не 
воли неред! 

هيَٰ َسَعيَٰ فِي  ۡرِض لُِيۡفِسَد فِيَها  َوِإَذا تََول
َ
ٱلۡأ

ُ لَا ُيحِبُّ   ْۚ َوٱَّلله َويُۡهلَِك ٱلۡحَرَۡث َوٱلنهۡسَل
 ٢٠٥ ٱلَۡفَسادَ 

206. А када му се каже: "Аллаха се 
бој!" Он се онда поноси гресима. Па 
довољан му је Пакао, а то је, заиста, 
грозно боравиште! 

 َ ةُ  َوِإَذا قِيَل لَُه ٱتهِق ٱَّلله َخَذتُۡه ٱلۡعِزه
َ
 أ

بِٱلِۡإثِۡمِۚ فََحۡسُبُهۥ َجَهنهُمۖۡ َولَبِۡئَس  
 ٢٠٦ ٱلِۡمَهادُ 

207. Има људи који се жртвују у тежњи 
за задовољством Аллаховим. А Аллах 
је милосрдан према робовима Својим. 

اِس َمن يَۡشِري َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء  َوِمَن ٱلنه
ُ رَُءوُفُۢ بِٱلۡعَِبادَِمۡرَضاتِ  ِْۚ َوٱَّلله  ٢٠٧  ٱَّلله

208. О ви који верујете, уђите у Ислам 
потпуно и не идите стопама ђавољим; 
он вам је, заиста, непријатељ 
отворени! 

لِۡم   ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ َكآفهٗة َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَٰ  ِت ٱلشه
بِين    ٢٠٨ لَُكۡم َعُدو   مُّ

209. А ако посрнете, након што су вам 
дошли јасни докази, онда знајте да је 
Аллах, заиста, силан и мудар. 

ِنُۢ َبۡعِد َما َجآَءتُۡكُم  َفإِن َزلَلُۡتم م 
َ َعزِي نه ٱَّلله

َ
ٌز ٱلَۡبي َِنَُٰت فَٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٢٠٩ َحِكيمٌ 

210. Чекају ли они да им Аллах дође у 
тминама облака, и анђели, и да буде 
свему крај?! А Аллаху се све враћа! 

ُ فِي ُظلَٖل  تَِيُهُم ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

  ْۚ ۡمُر
َ
َِن ٱلَۡغَماِم َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُقِضَي ٱلۡأ م 

ُمورُ َوِإلَي 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٢١٠ ٱَّلله

211. Упитај синове Израиљеве колико 
смо им јасних доказа дали! А они који 
замењују благодат Аллахову која им је 
дошла, па Аллах, заиста, страховито 
кажњава! 

ِۡن   َِٰٓءيَل َكۡم َءاَتۡيَنَُٰهم م  َسۡل بَنِٓي إِۡسَر
ِۭ بَي ِنَ  ِ ِمنُۢ َبۡعِد َءايَة ۡل نِۡعَمَة ٱَّلله ِ ةِٖۗ َوَمن ُيَبد 

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٢١١ َما َجآَءتُۡه َفإِنه ٱَّلله

212. Неверницима се живот на овоме 
свету чини лепим и они се ругају 
онима који верују. А они који су се 
Аллаха бојали и греха клонили, на 
Судњем дану биће изнад њих! Аллах 

ۡنَيا  ةُ ٱلدُّ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلۡحََيوَٰ ُزي َِن لِل
هِذيَن   ْۘ َوٱل هِذيَن َءاَمُنوا َويَۡسَخُروَن ِمَن ٱل
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даје у обиљу ономе коме Он хоће, без 
рачуна. 

ُ يَۡرُزُق َمن  ٱتهَقۡواْ َفۡوَقُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوٱَّلله
 ٢١٢ َسابٖ يََشآُء بَِغيِۡر حِ 

213. Сви људи су сачињавали једну 
заједницу, па је Аллах слао 
веровеснике да доносе радосне вести 
и опомену, и по њима је слао Књигу са 
Истином, да се по њој суди људима у 
ономе у чему су се они разилазили. А 
повод неслагању је била међусобна 
завист, баш од стране оних којима је 
дата, и то када су им већ били дошли 
јасни докази; и онда би Аллах, вољом 
Својом, упутио вернике да схвате 
праву истину о ономе у чему се нису 
слагали. – А Аллах указује на прави 
пут ономе коме Он хоће. 

 
ُ
اُس أ ُ  َكاَن ٱلنه ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث ٱَّلله مه

نَزَل َمَعُهُم 
َ
ِريَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ بِي ِـَۧن ُمبَش  ٱلنه

اِس   ِ لَِيۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
ها  فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِِۚ َوَما ٱۡخَتلََف فِيهِ إِل

وتُوهُ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم  
ُ
هِذيَن أ ٱل

هِذيَن  ٱلَۡبي َِنَٰ  ُ ٱل ُۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ َفَهَدى ٱَّلله ُت َبۡغَي
ِ بِإِۡذنِهِۗۦُ  َءاَمُنواْ لَِما ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ ِمَن ٱلۡحَق 

ُ َيۡهِدي َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٍ   ٢١٣ مُّ

214. Зар мислите да ћете ући у Рај, а 
још нисте искусили оно што су 
искусили они који пре вас нестадоше?! 
Њих је погађала неимаштина и 
болест, и толико су бивали 
узнемиравани да би и посланик и они 
који су с њим веровали, говорили: 
"Када ће доћи Аллахова помоћ!?" Ето, 
Аллахова помоћ је, доиста, близу! 

 ْ ن تَۡدُخلُوا
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
ا   أ ٱلۡجَنهَة َولَمه

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكمِۖ   َثُل ٱل تُِكم مه
ۡ
يَأ

آُء َوُزلۡزِلُواْ َحتهيَٰ  ره َسآُء َوٱلضه
ۡ
ۡتُهُم ٱلَۡبأ سه مه

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَتيَٰ  َيُقوَل ٱلرهُسوُل َوٱل
ِ قَرِيب   لَٓا إِنه نَۡصَر ٱَّلله

َ
ُِۗ أ  ٢١٤ نَۡصُر ٱَّلله

215. Питају те, шта ће да уделе? Реци: 
"Оно што будете уделили од добра 
нека припадне родитељима и 
рођацима, и сирочади, и сиромасима, 
и путницима намерницима; а за добро 
које чините Аллах сигурно добро зна." 

نَفۡقُتم  يَۡسـ َلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُۡل َمآ 
َ
أ

قَۡربِيَن َوٱلَۡيَتََٰميَٰ 
َ
ِۡن َخيٖۡر فَلِلَۡوَٰلَِديِۡن َوٱلۡأ م 

بِيِلِۗ َوَما َتۡفَعلُواْ   َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٢١٥ ِمۡن َخيٖۡر َفإِنه ٱَّلله

216. Прописана вам је борба, а то вам 
је мрско! Можда нешто не волите, а то 
је добро по вас; можда нешто волите, 
а то је зло по вас! Аллах зна, а ви не 
знате. 

ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل َوُهَو ُكۡره  لهُكۡمۖۡ 
ا َوُهَو َخيۡر   ن تَۡكَرُهواْ َشۡيـ ٗ

َ
وََعَسيَٰٓ أ

ا َوُهَو َشر    ن ُتحِبُّواْ َشۡيـ ٗ
َ
لهُكۡمۖۡ وََعَسيَٰٓ أ

ُ يَ  نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ لهُكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
 ٢١٦ ۡعلَُم َوأ
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217. Питају те о светом месецу, о 
ратовању у њему! Реци: „Ратовање у 
њему је велики грех; али, одвраћање 
од Аллаховог пута и неверовање у 
Њега, и одвраћање од Часног храма и 
изгоњење становника његових, још је 
већи грех код Аллаха. А смутња је 
гора од убијања! Они ће непрестано 
да се боре против вас док вас не 
одврате од ваше вере, ако буду могли! 
А они међу вама који од вере своје 
отпадну и као неверници умру - 
њихова дела биће поништена на овом 
свету, а и на будућем. Они ће 
становници Ватре да буду и тамо ће 
вечно да остану. 

ۡهرِ ٱلۡحََراِم قَِتاٖل فِيهِِۖ   يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلشه
 ِ قُۡل قَِتال  فِيهِ َكبِير ْۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱَّلله

ُۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوِإۡخَراُج   َوُكۡفُر
ۡكبَُر ِعنَد 

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
ِْۚ َوٱلۡفِۡتَنُة أ ٱَّلله

ۡكبَُر ِمَن ٱلَۡقۡتِلِۗ َولَا يََزالُوَن  
َ
أ

وُكۡم َعن دِينُِكۡم  يَُقَٰتِلُونَُكۡم َحتهيَٰ يَُردُّ
ْْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن   إِِن ٱۡسَتَطَُٰعوا

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو َكافِر  فَأ

ۡنَيا َوٱٓأۡل  ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
ِخَرةِِۖ َحبَِطۡت أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َوأ

 ٢١٧ َخَٰلُِدونَ 

218. Заиста, они који верују, и који се 
иселе и на Аллаховом путу боре, они 
желе милост Аллахову. А Аллах је 
Онај Који опрашта грехе и милостив 
је. 

هذِ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل يَن َهاَجُرواْ إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك يَرُۡجوَن 

ُ
ِ أ َوَجََٰهُدواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ َغُفور  رهِحيم   ِْۚ َوٱَّلله  ٢١٨ َرۡحمََت ٱَّلله

219. Питају те о опојним пићима и 
коцки! Реци: „У њима је велики грех, а 
има и неких користи људима; само је 
грех већи од њихове користи!“ Питају 
те, шта да удељују! Реци: „Вишак!“ 
Ето, тако вама Аллах прописе 
објашњава да бисте размислили, 

۞يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسرِِۖ قُۡل  
فِيِهَمآ إِثۡم  َكبِير  َوَمَنَٰفُِع لِلنهاِس َوِإۡثُمُهَمآ 

ُۗ َويَۡسـ َ  ۡكبَُر ِمن نهۡفعِِهَما
َ
لُونََك َماَذا  أ

  ُ يُنفُِقوَنۖۡ قُِل ٱلَۡعۡفَوُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢١٩ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه

220. и о овом свету и о Будућем. И 
питају те о сирочади! Реци: 
"Унапредити њихова имања је боље!" 
А ако будете с њима заједно живели, 
па то су браћа ваша! Аллах зна 
разлику између покварењака и 
доброчинитеља! Да је Аллах хтео, 
могао је прописати оно што вам је 
тешко! Он је, доиста, силан и мудар. 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ َويَۡسـ َلُونََك َعِن  فِي ٱلدُّ
هُهۡم َخيۡر ۖۡ َوِإن  ٱلَۡيَتََٰميَِٰۖ قُۡل إِۡصلَاح   ل

ُ َيۡعلَُم   ُتخَالُِطوُهۡم َفإِۡخَوَٰنُُكۡمْۚ َوٱَّلله
  ُ ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحِۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم   ۡعَنَتُكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ٢٢٠ لَأ
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221. Не жените се вишебошкињама 
док вернице не постану; уистину је 
робиња - верница боља од 
вишебошкиње, макар вам се она и 
свидела! Не удајте вернице за 
вишебошце док не постану верници; 
јер уистину је роб-верник бољи од 
вишебошца, макар вам се и допадао. 
Они позивају у Ватру, а Аллах позива 
Рају и опросту, дозволом Својом, и 
појашњава људима речи и доказе 
Своје, да би се присећали и поуку 
примили! 

  ْۚ َولَا تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َحتهيَٰ يُۡؤِمنه
ۡشِرَكةٖ َولَۡو  ِن مُّ ۡؤِمَنٌة َخيۡر  م  َمة  مُّ

َ
َولَأ

ۡعَجَبۡتُكۡمُۗ َولَا تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن  
َ
أ

ؤۡ  ْْۚ َولََعۡبد  مُّ ِن  َحتهيَٰ يُۡؤِمُنوا ِمٌن َخيۡر  م 
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُعوَن 

ُ
ۡعَجَبُكۡمُۗ أ

َ
ۡشرِٖك َولَۡو أ مُّ

ُ يَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلۡجَنهةِ  ارِِۖ َوٱَّلله إِلَي ٱلنه
َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهِۖۦۡ َويَُبي ُِن َءاَيَٰتِهِۦ لِلنهاِس  

ُرونَ   ٢٢١ لََعلهُهۡم َيَتَذكه

222. И питају те о месечном прању! 
Реци: "То је непријатност!" Зато, 
немојте да имате однос са женама за 
време месечног прања, и не 
прилазите им док се не очисте! А када 
се очисте, онда им прилазите онако 
како вам је Аллах наредио! Аллах, 
доиста, воли оне који се кају и воли 
оне који се чисте. 

ٗذى 
َ
َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ
فَٱۡعتَِزلُواْ ٱلن َِسآَء فِي ٱلَۡمِحيِض َولَا 

ۡرَن   َتۡقَربُوُهنه َحتهيَٰ َيۡطُهۡرَنۖۡ َفإَِذا َتَطهه
  َ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله

َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
فَأ

َٰبِيَن َويُِحبُّ ٱلُۡمتَ  وه ِرِينَ ُيحِبُّ ٱلته  ٢٢٢ َطه 

223. Жене ваше су њиве ваше, и ви 
њивама својим прилазите како хоћете! 
А припремите нешто и за душе своје! 
И бојте се Аллаха и знајте да ћете се 
с Њим сусрести! А ти обрадуј вернике! 

تُواْ َحۡرثَُكۡم  
ۡ
نَِسآؤُُكۡم َحرۡث  لهُكۡم فَأ

هيَٰ  ن
َ
نُفِسُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ  أ

َ
ُمواْ لِأ ِ ِشۡئُتۡمۖۡ َوَقد 

ِر   ِ َلَُٰقوُهُۗ َوبَش  نهُكم مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱَّلله

 ٢٢٣ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

224. И нека вам заклетва Аллахом не 
буде препрека да добро чините, да се 
Аллаха бојите и људе мирите. А 
Аллах је Онај Који све чује и Онај Који 
све зна! 

ن  
َ
يَۡمَٰنُِكۡم أ

َ
َ ُعۡرَضٗة ل ِأ َولَا َتجَۡعلُواْ ٱَّلله

اِسِۚ  واْ َوَتتهُقواْ َوتُۡصلُِحواْ َبيَۡن ٱلنه َتبَرُّ
ُ َسِميٌع َعلِيم    ٢٢٤ َوٱَّلله

225. Аллах неће да вас казни ако се 
неопрезно закунете, али ће да вас 
казни за оно што с предумишљајем 
срца ваших урадите. Аллах је Онај 
Који опрашта грехе и Онај Који не 
жури с казном. 

يَۡمَٰنُِكۡم 
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ ها يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله ل

َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسَبۡت  
ُ َغُفوٌر َحلِيم    ٢٢٥ قُلُوبُُكۡمُۗ َوٱَّلله
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226. Они који се закуну да се неће 
приближавати женама својим, 
сачекаће четири месеца! Па ако им се 
врате, Аллах је, доиста, Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

ۡربََعةِ 
َ
هِذيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص أ ل ِل

َ َغُفور    ۡشُهرِٖۖ َفإِن َفآُءو َفإِنه ٱَّلله
َ
أ

 ٢٢٦ رهِحيم  

227. А ако одлуче да се раставе, па 
Аллах је, доиста, Онај Који све чује и 
Онај Који све зна! 

َ َسِميٌع   َلََٰق َفإِنه ٱَّلله َوِإۡن َعَزُمواْ ٱلطه
 ٢٢٧ َعلِيم  

228. Разведене жене нека чекају три 
месечна прања; и није им допуштено 
да крију оно што је Аллах створио у 
материцама њиховим, ако у Аллаха и 
у Будући свет верују! Мужеви њихови 
имају право да их, док оне чекају, 
поврате, ако желе помирење. Оне 
имају исто толико права колико и 
дужности; треба да их изврше лепо и 
по пропису. А мушкарци су над њима 
за један степен! Аллах је, доиста, 
силан и мудар. 

ََٰثَة  نُفِسِهنه ثََل
َ
َوٱلُۡمَطلهَقَُٰت َيتََربهۡصَن بِأ

ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق 
َ
ِۚ َولَا َيحِلُّ لَُهنه أ قُُروٖٓء

  ِ رَۡحاِمِهنه إِن ُكنه يُۡؤِمنه بِٱَّلله
َ
ُ فِٓي أ ٱَّلله

 ِۚ ِهِنه فِي َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َحقُّ بَِرد 
َ
َوبُُعولَُتُهنه أ

هِذي  ْۚ َولَُهنه ِمۡثُل ٱل َراُدٓواْ إِۡصَلَٰٗحا
َ
َٰلَِك إِۡن أ َذ

َعلَۡيِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنه 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٢٨ َدرََجة 

229. Развод може бити два пута, након 
чега се она, или лепо и праведно 
задржава, или јој се уз доброчинство 
последњи развод даје! А вама није 
допуштено да узимате било шта од 
онога што сте им даровали, осим ако 
се њих двоје плаше да Аллахове 
прописе неће да извршавају. А ако се 
бојите да њих двоје Аллахове прописе 
неће да извршавају, онда им није грех 
да се она откупи. То су Аллахове 
границе, па их не прекорачујте! А они 
који Аллахове границе прекорачују, то 
су прави неправедници! 

ۡو 
َ
تَاِنِۖ َفإِۡمَساُكُۢ بَِمۡعُروٍف أ َلَُٰق َمره ٱلطه

ن  تَۡسِريُحُۢ بِإِۡحَسَٰٖنِۗ َولَا 
َ
َيحِلُّ لَُكۡم أ

ن 
َ
هٓا أ آ َءاتَيُۡتُموُهنه َشۡيـ ًا إِل ُخُذواْ ِممه

ۡ
تَأ

ِۖۡ َفإِۡن ِخۡفُتۡم  ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
َيخَاَفآ أ

ِ فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَما  ها يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله ل
َ
أ

ِ فَلَا  ۗۦُ تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِ
ِ َتۡعَتدُ  ْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله وَها

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ٢٢٩ فَأ

230. А ако је опет разведе, она му није 
након тога допуштена све док се не 
уда за другог мужа. Па ако је и он 
разведе, онда њима двоје није грех да 
се једно другом врате, ако мисле да ће 
Аллахове прописе извршавати. То су 

َفإِن َطلهَقَها فَلَا َتحِلُّ لَُهۥ ِمنُۢ َبۡعُد َحتهيَٰ 
ۗۥُ َفإِن َطلهَقَها فَلَا  تَنِكَح َزوًۡجا َغيَۡرُه

ن  
َ
ن َيتََراَجَعآ إِن َظنهآ أ

َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ
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Аллахове границе које Он објашњава 
људима који знају. 

 ِ ُِۗ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
 ٢٣٠ يُبَي ُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

231. Када разведете супруге, па оне 
испуне свој разводни рок, тада их, или 
лепо и праведно задржите, или уз 
доброчинство отпремите! И не 
задржавајте их наносећи им штету, а 
онај ко тако поступи, учинио је себи 
неправду! Не поигравајте се 
Аллаховим прописима и сетите се 
благодати Аллахове према вама и то 
што вам је објавио Књигу и мудрост 
којом вас саветује! Аллаха се бојте и 
знајте да Аллах све зна!" 

َجلَُهنه  
َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ُِحوُهنه  ۡو َسر 
َ
ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف أ

َ
فَأ

ُروٖفِۚ َولَا ُتۡمِسُكوُهنه ِضَراٗرا  بَِمعۡ 
َٰلَِك َفَقۡد َظلََم  ْْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ل َِتۡعَتُدوا

ِ ُهُزٗواْۚ   ۚۥْ َولَا َتتهِخُذٓواْ َءاَيَِٰت ٱَّلله َنۡفَسُه
نَزَل 

َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

َِن ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلۡحِۡكَمةِ  َعلَۡيُكم م 
 ِ نه  يَعُِظُكم ب

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ هۚۦِْ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيم  
َ بِكُل   ٢٣١ ٱَّلله

232. А када разведете супруге, па 
испуне свој разводни рок, не ометајте 
их да се удају за мужеве своје, када се 
сложе да лепо живе! Овим се саветују 
они међу вама који верују у Аллаха и 
Последњи дан. Тако вам је чедније и 
честитије. А Аллах зна, а ви не знате. 

َجلَُهنه فَلَا 
َ
َوِإَذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوََٰجُهنه إَِذا  
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َتۡعُضلُوُهنه أ

َٰلَِك يُوَعُظ   ََٰضۡواْ بَيَۡنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َذ تََر
ِ َوٱلَۡيۡوِم بِهِ  ۦ َمن َكاَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله

 ُ ْۚ َوٱَّلله ۡطَهُر
َ
ۡزكَيَٰ لَُكۡم َوأ

َ
َٰلُِكۡم أ ٱٓأۡلِخرِِۗ َذ

نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٢٣٢ َيۡعلَُم َوأ

233. Мајке нека доје своју децу пуне 
две године, ако желе да дојење буде 
потпуно! Очеви су дужни да их хране 
и одевају на леп и уобичајен начин. 
Нико се не задужује изнад могућности 
својих: мајка не сме да наштети оцу 
детета због детета свога, а ни отац 
мајци детета због детета свога! 
Наследник има исте обавезе. Зато, 
ако њих двоје на леп начин и по 
договору одлуче да одбију дете од 
дојења, нису грешни! А ако зажелите 
својој деци да нађете дојиље, није вам 
грех ако им, како је уобичајено, дате 

ۡوَلَٰ 
َ
َدُهنه َحۡولَيِۡن  ۞َوٱلَۡوَٰلَِدَُٰت يُۡرِضۡعَن أ

ْۚ وَعَلَى  ن يُتِمه ٱلرهَضاَعَة
َ
َراَد أ

َ
َكاِملَيِۡنِۖ لَِمۡن أ

ٱلَۡمۡولُودِ لَُهۥ رِۡزُقُهنه َوكِۡسَوُتُهنه 
  ْۚ ها وُۡسَعَها بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ لَا تُكَلهُف َنۡفٌس إِل

هُهۥ  ُۢ بَِولَِدَها َولَا َمۡولُود  ل لَا تَُضآره َوَٰلَِدةُ
ِۚۦْ  َراَدا بَِولَِده

َ
َٰلَِكُۗ َفإِۡن أ وَعَلَى ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذ

ِۡنُهَما َوتََشاُورٖ فَلَا  فَِصالًا َعن تََراٖض م 
ن تَۡستَرِۡضُعٓواْ 

َ
َردتُّۡم أ

َ
ُۗ َوِإۡن أ ُجَناَح َعلَۡيِهَما
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оно што хоћете да дате. Бојте се 
Аллаха и знајте да Аллах добро види 
шта ви радите! 

ۡوَلََٰدُكۡم فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إَِذا  
َ
أ

آ َءاتَيُۡتم بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱته  َ َسلهۡمُتم مه ُقواْ ٱَّلله
َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   نه ٱَّلله

َ
 ٢٣٣ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

234. Они од вас који умру остављајући 
супруге своје, њихове супруге дужне 
су чекати четири месеца и десет дана. 
И када оне испуне прописани рок, ви 
не сносите грех за оно што оне лепо и 
по пропису ураде. А Аллах у 
потпуности зна оно што ви радите. 

ۡزَوَٰٗجا 
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

ۡشُهرٖ وََعۡشٗراۖۡ 
َ
ۡربََعَة أ

َ
نُفِسِهنه أ

َ
َيتََربهۡصَن بِأ

َجلَُهنه فَلَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم 
َ
َفإَِذا بَلَۡغَن أ

ُ  فِيَما َفَعلَۡن فِيٓ  نُفِسِهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۗ َوٱَّلله
َ
أ

 ٢٣٤ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير  

235. И није вам грех ако тим женама 
на знање дате да ћете ви да их 
запросите, или ако то у душама својим 
кријете. Аллах зна да ћете о њима да 
мислите, али им потајно ништа не 
обећавајте, него им само што је 
дозвољено говорите. И не одлучујте 
се на брак пре него што прописано 
време за чекање не истекне; и имајте 
на уму да Аллах зна шта је у душама 
вашим, па Га се причувајте, и знајте 
да је Аллах, заиста, Онај Који опрашта 
грехе и Онај Који не жури с казном. 

َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرهۡضُتم بِهِۦ 
ۡكَننُتۡم فِٓي 

َ
ۡو أ

َ
ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلن َِسآِء أ

نهُكۡم  
َ
ُ أ نُفِسُكۡمْۚ َعلَِم ٱَّلله

َ
أ

ها تَُواِعُدوُهنه  َسَتۡذُكُروَنُهنه َوَلَِٰكن ل
ن َتُقولُواْ َقۡولٗا 

َ
هٓا أ ا إِل ْۚ َولَا  ِسرًّ ۡعُروٗفا مه

ِكَاِح َحتهيَٰ َيۡبلَُغ   َتۡعزُِمواْ ُعۡقَدةَ ٱلن 
َ َيۡعلَُم   نه ٱَّلله

َ
ۚۥْ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
ٱلِۡكَتَُٰب أ

نه 
َ
نُفِسُكۡم فَٱۡحَذُروُهْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
َما فِٓي أ

َ َغُفوٌر َحلِيم    ٢٣٥ ٱَّلله

236. Није вам грех ако жене пустите 
пре него што у интимни однос с њима 
ступите, или пре него што им венчани 
дар одредите. И лепо их и по пропису 
дарујте, имућан према свом стању, а 
сиромашан према свом; то је дужност 
онима који желе добро да чине. 

ها ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء  َما ل
 ْۚ ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنه فَرِيَضٗة

َ
وُهنه أ لَۡم َتَمسُّ

َوَمت ُِعوُهنه عَلَى ٱلُۡموِسِع َقَدُرُهۥ وَعَلَى  
ا عَلَى  ُۢا بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ ٱلُۡمۡقتِِر َقَدُرُهۥ َمَتََٰع

 ٢٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

237. А ако их пустите пре него што сте 
у однос с њима ступили, а већ сте им 
венчани дар одредили, оне ће 
задржати половину онога што сте 
одредили, осим ако се одрекну или се 

وُهنه  ن َتَمسُّ
َ
َوِإن َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

َوَقۡد فََرۡضُتۡم لَُهنه فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما 
هِذي  ۡو َيۡعُفَواْ ٱل

َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
هٓا أ فََرۡضُتۡم إِل
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одрекне онај који одлучује о склапању 
брака; а ако се ви одрекнете - то је 
ближе богобојазности! И не 
заборавите да једни према другима 
добри будете! Аллах, доиста, добро 
види шта ви радите. 

قۡرَ 
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِكَاِحِۚ َوأ ُب بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱلن 

ِۚ َولَا تَنَسُواْ ٱلَۡفۡضَل بَيَۡنُكۡمْۚ إِنه  لِلتهۡقَوىَٰ
َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ   ٢٣٧ ٱَّلله

238. Чувајте молитве, нарочито 
молитву у средини дана, и пред 
Аллахом понизно стојте! 

ةِ ٱلۡوُۡسَطيَٰ  لَوَٰ لََوَِٰت َوٱلصه َحَٰفُِظواْ عَلَى ٱلصه
 ِ َٰنِتِينَ َوُقوُمواْ َّلِله  ٢٣٨  َق

239. Ако се будете бојали, онда 
молитву обављајте ходајући или 
јашући! А када будете сигурни, 
спомињите Аллаха онако како вас је 
Он научио ономе шта нисте знали. 

ِمنُتۡم 
َ
ۖۡ َفإَِذآ أ ۡو ُرۡكَباٗنا

َ
َفإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجالًا أ

ا لَۡم فَٱۡذُكرُ  َ َكَما َعلهَمُكم مه واْ ٱَّلله
 ٢٣٩ تَُكونُواْ َتۡعلَُمونَ 

240. Они међу вама којима се примиче 
смрт, а који иза себе остављају 
супруге, треба да им опоруком, 
унапред за годину дана, одреде 
издржавање и да се оне не удаљују из 
куће. А ако је саме напусте, ви не 
сносите грех за оно што оне лепо и по 
пропису са собом учине. А Аллах је 
силан и мудар! 

ۡزَوَٰٗجا 
َ
هِذيَن ُيَتَوفهۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ َوٱل

َتًَٰعا إِلَي ٱلۡحَۡوِل َغيَۡر   ۡزَوَِٰجِهم مه
َ
َوِصيهٗة ل ِأ

ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِۡخَراٖجِۚ َفإِۡن َخرَۡجَن فَلَا 
ۡعُروٖفِۗ  نُفِسِهنه ِمن مه

َ
فِي َما َفَعلَۡن فِٓي أ

ُ َعزِيٌز َحِكيم    ٢٤٠ َوٱَّلله

241. Разведеним женама припада 
отпремнина у складу с прописом и на 
леп начин, и то је обавеза 
богобојазних. 

ا عَلَى  َولِلُۡمَطلهَقَِٰت َمَتَُٰعُۢ بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ 
 ٢٤١ ٱلُۡمتهقِينَ 

242. Аллах вам тако објашњава 
прописе Своје, да бисте размислили! 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم  َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
 ٢٤٢ َتۡعقِلُونَ 

243. Зар не знаш за оне који су из 
страха од смрти из земље своје 
побегли, а било их је на хиљаде, па им 
је Аллах рекао: "Помрите!" А после их 
је оживео. Аллах је, доиста, дарежљив 
према људима, али већина људи не 
захваљује. 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِۡم  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

  ُ لُوٌف َحَذَر ٱلَۡموِۡت َفَقاَل لَُهُم ٱَّلله
ُ
َوُهۡم أ

َ لَُذو َفۡضٍل عَلَى ُموتُو ۡحَيَُٰهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
اْ ُثمه أ

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا 
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ٱلنه

 ٢٤٣ يَۡشُكُرونَ 
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244. И борите се на Аллаховом путу и 
знајте да је Аллах Онај Који све чује и 
Онај Који све зна. 

 ْ ِ َوٱۡعلَُمٓوا َٰتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َ  َوَق نه ٱَّلله
َ
أ

 ٢٤٤ َسِميٌع َعلِيم  

245. Ко је тај који ће Аллаху леп зајам 
дати, па да му га Он многоструко 
врати, Аллах ускраћује и обилно даје, 
и Њему ћете се вратити. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
ۥٓ  ُ َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُه ْۚ َوٱَّلله ۡضَعاٗفا َكثِيَرٗة

َ
أ

ُط َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  ُ
 ٢٤٥ َيۡقبُِض َويَۡبص 

246. Зар не знаш када су прваци 
синова Израиљевих, након Мојсија, 
казали своме веровеснику: "Постави 
нам краља да се на Аллаховом путу 
боримо!" "Можда се ви нећете борити, 
ако вам борба буде прописана?'' Рече 
он. "Зашто да се не боримо на 
Аллаховом путу?'' Рекоше. "А ми смо 
из земље наше прогнани и од синова 
наших одвојени!" А када им борба би 
прописана, они, осим неколицине, 
окренуше се. А Аллах добро зна 
неправеднике. 

َِٰٓءيَل ِمنُۢ   لَۡم تََر إِلَي ٱلَۡملَِإ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر
َ
أ

هُهُم ٱۡبَعۡث لََنا   َبۡعِد ُموَسيَٰٓ إِۡذ َقالُواْ لَِنِبي ٖ ل
ِۖۡ َقاَل َهۡل   َملِٗكا نَُّقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ها   ل
َ
َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلۡقَِتاُل أ

ْۖۡ َقالُواْ َوَما  ها نَُقَٰتَِل فِي َسبِيِل تَُقَٰتِلُوا ل
َ
لََنآ أ

  ۡۖ ۡبَنآئَِنا
َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
ِ َوَقۡد أ ٱَّلله

ها   هۡواْ إِل ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل تََول فَلَمه
َٰلِِمينَ  ُۢ بِٱلظه ُ َعلِيُم ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله  ٢٤٦ قَلِيلٗا م 

247. Аллах вам је Саула за владара 
одредио“, рече им њихов веровесник. 
„Одакле да нам он буде владар када 
смо ми пречи од њега да владамо? 
Њему ни велико богатство није дато!“, 
рекоше они. „Заиста је Аллах њега да 
вама влада изабрао“, рече он, „и 
великим знањем и телесном снагом га 
обдарио. Аллах даје власт коме Он 
хоће. Аллах је неизмерно дарежљив и 
Онај Који све зна! 

َ َقۡد َبَعَث لَُكۡم  َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه ٱَّلله
هيَٰ يَُكوُن لَُه ٱلُۡملُۡك  ن

َ
َطالُوَت َملِٗكاْۚ َقالُٓواْ أ

َحقُّ بِٱلُۡملِۡك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت 
َ
َعلَۡيَنا َوَنحُۡن أ

َُٰه  َسَعةٗ  َ ٱۡصَطَفى ِۚ َقاَل إِنه ٱَّلله َِن ٱلَۡماِل  م 
َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ بَۡسَطٗة فِي ٱلۡعِلِۡم 

 ْۚ ُ يُۡؤتِي ُملَۡكُهۥ َمن يََشآُء َوٱلِۡجۡسِمِۖ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم    ٢٤٧ َوٱَّلله

248. „Заиста, знак његове власти“, 
рече им веровесник њихов, „биће 
ковчег који ће да вам стигне. У њему 
ће да буде смирај за вас од вашег 
Господара, и остатак онога што су 
Мојсије и Арон оставили. Носиће га 
анђели. У томе је, заиста, знак за вас, 
ако сте верници!“ 

ن 
َ
ۦٓ أ َوَقاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنه َءايََة ُملِۡكهِ

تَِيكُ 
ۡ
ِن  يَأ ابُوُت فِيهِ َسِكيَنة  م  ُم ٱلته

ا تََرَك َءاُل ُموَسيَٰ وََءاُل  ِمه ب ُِكۡم َوبَقِيهة  م  ره
َٰلَِك ٓأَليَٗة  ْۚ إِنه فِي َذ َهَُٰروَن َتحِۡملُُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة

ۡؤِمنِينَ   ٢٤٨ لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ
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249. И кад Саул изађе с војском, рече: 
"Аллах ће сигурно да вас стави на 
искушење једном реком, па ко се 
напије из ње, није мој, а ко се не 
напије, он је мој, изузев ако шаком 
захвати гутљај!" И они се, осим 
неколицине, напише, а кад је они који 
су с њим веровали пређоше, неки 
рекоше: "Ми данас не можемо изаћи 
на крај с Голијатом и војском 
његовом." Они који су чврсто 
веровали да ће сусрести Аллаха, 
рекоше: "Колико су пута малобројне 
чете савладале многобројне чете 
Аллаховом дозволом." А Аллах је са 
стрпљивима. 

 َ ا َفَصَل َطالُوُت بِٱلۡجُُنودِ َقاَل إِنه ٱَّلله  فَلَمه
ُمۡبَتلِيُكم بَِنَهرٖ َفَمن َشرَِب ِمۡنُه فَلَيَۡس 

ها َمِن   هۡم َيۡطَعۡمُه َفإِنهُهۥ ِمن ِٓي إِل ِمن ِي َوَمن ل
ها   ِۚۦْ فََشِربُواْ ِمۡنُه إِل ٱۡغتََرَف ُغۡرفََۢة بَِيِده
هِذيَن  ا َجاَوَزُهۥ ُهَو َوٱل ِۡنُهۡمْۚ َفلَمه قَلِيلٗا م 

 لَا َطاَقَة لََنا ٱلَۡيۡوَم  َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َقالُواْ 
هِذيَن َيُظنُّوَن  ِۚۦْ َقاَل ٱل ِبجَالُوَت وَُجُنودِه

ِن فِئَةٖ قَلِيلٍَة  ِ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّلله نهُهم مُّ
َ
أ

ُ َمَع   ُِۗ َوٱَّلله ُۢ بِإِۡذِن ٱَّلله َغلََبۡت فِئَٗة َكثِيَرَة
َٰبِِرينَ   ٢٤٩ ٱلصه

250. И када изиђоше пред Голијата и 
његову војску, они рекоше: "Господару 
наш, надахни нас издржљивошћу и 
учврсти ноге наше и помози нам 
против народа који не верује!" 

ا بََرُزواْ ِلجَالُوَت وَُجُنودِهِۦ َقالُواْ َربهَنآ  َولَمه
ۡقَداَمَنا  

َ
فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا َوَثب ِۡت أ

َ
أ

َٰفِرِينَ   ٢٥٠ َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك

251. И они их, Аллаховом дозволом, 
поразише, и Давид уби Голијата, и 
Аллах му подари власт и мудрост, и 
научи га ономе чему је Он хтео. А да 
Аллах људе не сузбија једне другима, 
на Земљи би заиста неред настао! 
Али, Аллах је дарежљив свим 
световима. 

ِ َوَقَتَل َداوُۥُد َجالُوَت  َفَهَزُموُهم بِإِۡذِن ٱَّلله
ُ ٱلُۡملَۡك َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمُهۥ  َُٰه ٱَّلله وََءاتَى

اَس   ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ا يََشآُء ِممه
ۡرُض  

َ
َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لهَفَسَدِت ٱلۡأ

َ ُذو َفۡضٍل عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ َوَلَِٰكنه   ٢٥١  ٱَّلله

252. То су Аллахове речи и докази, 
које Ми теби истинито казујемо. А ти 
си, доиста, један од посланика. 

 ِۚ ِ ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق  تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله
 ٢٥٢ َوِإنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

253. Неке од тих посланика 
одликовали смо више него друге. Са 
некима од њих је Аллах говорио, а 
неке је за више степени уздигао. А 
Исусу, Маријином сину, смо јасне 
доказе дали и (анђелом) Гаврилом га 
помогли. Да је Аллах хтео, они се не 
би међусобно после њих убијали, када 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضٖۘ  ۞تِلَۡك ٱلرُُّسُل َفضه
ن ِۡنُهم مه ۖۡ َوَرَفَع َبۡعَضُهۡم   م  ُ َكلهَم ٱَّلله

َدَرَجَٰٖتِۚ وََءاتَيَۡنا ِعيَسي ٱۡبَن َمۡريََم 
يهۡدَنَُٰه بُِروِح ٱلُۡقُدِسِۗ َولَۡو َشآَء 

َ
ٱلَۡبي َِنَِٰت َوأ

ِنُۢ  هِذيَن ِمنُۢ َبۡعِدهِم م  ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱل ٱَّلله



 

Крава 

 

45 

 

 البقرة 

су им јасни докази већ дошли, али они 
су се разишли, неки од њих су 
веровали, а неки су порицали. А да је 
Аллах хтео, они се не би међусобно 
убијали! Али, Аллах ради оно што Он 
жели. 

َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن 
ن  ٱۡخَتلَفُ  ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مه واْ َفِمۡنُهم مه

ُ َما ٱۡقَتَتلُواْ َوَلَِٰكنه  ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله َكَفَر
َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ   ٢٥٣ ٱَّلله

254. О ви који верујете, удељујте од 
онога чиме вас Ми опскрбљујемо, пре 
него што дође Дан када неће да буде 
ни откупа, ни пријатељства, ни 
посредништва! А неверници су прави 
неправедници! 

ا  نفُِقواْ ِممه
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ها َبۡيع   تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ َرَزۡقَنَُٰكم م 

َٰفُِروَن ُهُم  ُۗ َوٱلَۡك فِيهِ َولَا ُخلهة  َولَا َشَفََٰعة 
َٰلُِمونَ   ٢٥٤ ٱلظه

255. Аллах је, нема бога осим Њега, 
Живи и Самоопстојећи Одржаватељ! 
Не обузима Га ни дремеж ни сан! 
Његово је оно што је на небесима и на 
Земљи! Ко може пред Њим да се 
заузима без Његовог допуштења?! Он 
зна шта је било пре и шта ће да буде 
после њих и они не могу да обухвате 
од Његовог знања осим колико Он 
жели. Његов Курсиј обухвата и небеса 
и Земљу и Њему није тешко да их 
одржава! Он је Свевишњи и 
Величанствени! 

ْۚ لَا   ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّوُم ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
ُخُذهُۥ ِسَنة  َولَا 

ۡ
هُهۥ َما فِي تَأ ْۚ ل نَۡوم 

هِذي  ۡرِضِۗ َمن َذا ٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ٱلسه

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َيۡعلَُم َما َبيَۡن  ۥٓ إِل يَۡشَفُع ِعنَدهُ
يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َولَا ُيحِيُطوَن بَِشۡيٖء 

َ
أ

ْۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ها بَِما َشآَء ۦٓ إِل ِۡن ِعلِۡمهِ م 
َمََٰوَٰ  ْۚ ٱلسه ۡرَضۖۡ َولَا يَـ ُوُدهُۥ ِحۡفُظُهَما

َ
ِت َوٱلۡأ

 ٢٥٥ َوُهَو ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

256. „Нема присиле у веру, Прави пут 
се јасно разликује од заблуде! Онај ко 
не верује у лажна божанства а верује 
у Аллаха, држи се за најчвршћу везу, 
која неће да се прекине. А Аллах је 
Онај Који све чује и Онај Који све зна. 

يِنِۖ َقد تهبَيهَن ٱلرُّۡشُد ِمَن  ِ لَٓا إِۡكَراهَ فِي ٱلد 
َُٰغوِت َويُۡؤِمنُۢ   ِۚ َفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطه ٱلَۡغي ِ

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقيَٰ لَا  بِٱَّلله
ُ َسِميٌع عَ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٥٦ لِيمٌ ٱنفَِصاَم لََها

257. Аллах је заштитник оних који 
верују, изводи их из тмина на светло, 
а онима који не верују заштитници су 
тагути (лажна божанства), одводе их 
са светла у тмине! То су становници 
Ватре и у њој ће вечно да остану. 

هِذيَن َءا ُ َولِيُّ ٱل َِن ٱَّلله َمُنواْ ُيخۡرُِجُهم م 
هِذيَن َكَفُرٓواْ  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِِۖ َوٱل ٱلظُّ

َِن ٱلنُّورِ  َُٰغوُت ُيخۡرُِجوَنُهم م  ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطه
َ
أ

ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَُمَِٰتِۗ أ إِلَي ٱلظُّ

 ٢٥٧ فِيَها َخَٰلُِدونَ 
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258. Зар не знаш за оног који се с 
Аврамом о његовом Господару 
препирао, којем је Аллах царство 
дао?! Кад Аврам рече: „Господар мој 
је Онај Који живот и смрт даје!“ Он 
одговори: „Ја живот и смрт дајем!“ 
Аврам рече: „Аллах чини да Сунце 
излази с истока, па учини ти да изађе 
са запада!“ И неверник се збуни. 
Аллах, заиста, неправеднике не 
упућује на Прави пут. 

ۦٓ   هِذي َحآجه إِبَۡرَٰهِـَۧم فِي َرب ِهِ لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

ُ ٱلُۡملَۡك إِۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب َِي  َُٰه ٱَّلله ۡن َءاتَى
َ
أ

ۡحِيۦ  
ُ
نَا۠ أ

َ
هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َقاَل أ ٱل

ِميُتۖۡ َقاَل 
ُ
تِي  َوأ

ۡ
َ يَأ  إِبَۡرَٰهِـُۧم َفإِنه ٱَّلله

ِت بَِها ِمَن 
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِرِق فَأ بِٱلشه

ُ لَا   ُۗ َوٱَّلله هِذي َكَفَر ٱلَۡمۡغرِِب َفُبِهَت ٱل
َٰلِِمينَ   ٢٥٨ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

259. Или за онога који је, пролазећи 
поред једног насеља које је било до 
темеља порушено и пусто, повикао: 
„Како ће Аллах да оживи ове што су 
помрли?!“ И Аллах га мртвим учини 
стотину година, а затим га оживи и 
упита: „Колико си остао?“ Он рече: 
„Остао сам дан или део дана!“ Тада му 
рече: „Не, остао си стотину година! 
Погледај јело своје и пиће своје, није 
се покварило! А погледај и магарца 
свога, то смо урадили да те учинимо 
знаком за људе, а погледај и кости, 
како их састављамо, а онда месом 
облажемо!“ И када њему би јасно, 
повика: „Ја знам да Аллах, заиста, над 
свиме има моћ!“ 

ۡو كَ 
َ
هِذي َمره عَلَىَٰ قَۡريَةٖ َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ أ ٱل

ُ َبۡعَد   هيَٰ يُۡحِيۦ َهَِٰذهِ ٱَّلله ن
َ
ُعُروِشَها َقاَل أ

ۖۥۡ  ُ ِماْئََة عَاٖم ُثمه َبَعَثُه َماتَُه ٱَّلله
َ
ۖۡ فَأ َمۡوتَِها

ۡو 
َ
َقاَل َكۡم لَبِۡثَتۖۡ َقاَل لَبِۡثُت يَۡوًما أ

هبِۡثَت   ِماْئََة عَاٖم  َبۡعَض يَۡومِٖۖ َقاَل بَل ل
فَٱنُظۡر إِلَيَٰ َطَعاِمَك َوَشَرابَِك لَۡم يَتََسنهۡهۖۡ 

َوٱنُظۡر إِلَيَٰ ِحمَارَِك َولَِنۡجَعلََك َءايَٗة  
ل ِلنهاِسِۖ َوٱنُظۡر إِلَي ٱلۡعَِظاِم َكۡيَف نُنِشُزَها 

ا تَبَيهَن لَُهۥ َقاَل   ْۚ فَلَمه ُثمه نَۡكُسوَها لَحۡٗما
 َ نه ٱَّلله

َ
ۡعلَُم أ

َ
ِ َشۡيٖء َقِدير  أ

 ٢٥٩  عَلَىَٰ ُكل 

260. А када Аврам рече: „Господару 
мој, покажи ми како оживљујеш 
умрле?“ Он рече: „Зар не верујеш?!“ 
„Свакако, верујем“, одговори он, „али 
да ми се срце смири!“ Затим му рече: 
„Па, онда, узми четири птице, исеци 
их, па по један њихов део стави на 
сваки брежуљак. Затим их позови, 
доћи ће ти журећи! Знај да је Аллах, 
заиста, силан и мудар.“ 

رِنِي َكۡيَف تُۡحِي  
َ
ِ أ َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِـُۧم َرب 

َولَۡم تُۡؤِمنِۖ َقاَل بَلَىَٰ َوَلَِٰكن 
َ
ِۖ َقاَل أ ٱلَۡمۡوتَيَٰ

َِن  ۡربََعٗة م 
َ
ل َِيۡطَمئِنه قَلِۡبيِۖ َقاَل فَُخۡذ أ

 ِ
يِۡر َفُصۡرُهنه إِلَۡيَك ُثمه ٱۡجَعۡل عَلَىَٰ ُكل  ٱلطه
تِيَنَك  

ۡ
ِۡنُهنه ُجزٗۡءا ُثمه ٱۡدُعُهنه يَأ َجَبٖل م 

َ َعزِيٌز َحِكيم   نه ٱَّلله
َ
ْۚ َوٱۡعلَۡم أ  ٢٦٠ َسۡعٗيا

261. Пример оних који своју имовину 
троше на Аллаховом путу сличан је 
зрну из којега никне седам класова, а 
у сваком класу по стотину зрна. А 

ۡمَوَٰلَُهۡم فِي َسبِيِل 
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱل مه

ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل فِي 
َ
ِ َكَمَثِل َحبهٍة أ ٱَّلله
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Аллах повећава коме Он хоће. Аллах 
је неизмерно дарежљив и Онај Који 
све зна. 

ُ يَُضَٰعُِف  ِاْئَُة َحبهةِٖۗ َوٱَّلله ِ ُسۢنُبلَةٖ م 
ُكل 

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٢٦١ لَِمن يََشآُء

262. Онима који троше богатства своја 
на Аллаховом путу, а онда оно што 
потроше не пропрате приговорима и 
увредама, припада награда њиховог 
Господара. За њих нема страха нити 
ће они да тугују. 

ِ ُثمه  ۡمَوَٰلَُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

 َ ا َول نَفُقواْ َمن ٗ
َ
هُهۡم لَا يُتۡبُِعوَن َمآ أ ٗذى ل

َ
ٓا أ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم 
َ
أ

 ٢٦٢ َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

263. Лепа реч и опрост вреднији су од 
милостиње попраћене вређањем. А 
Аллах није ни о коме завистан и Он је 
благ. 

ِن َص  ۡعُروف  َوَمۡغفَِرةٌ َخيۡر  م  َدقَةٖ ۞َقۡول  مه
ُ َغنِيٌّ َحلِيم   ٗذىِۗ َوٱَّلله

َ
 ٢٦٣ يَتَۡبُعَهآ أ

264. О ви који верујете, не кварите 
милостиње своје приговорима и 
увредама, као што то чини онај који 
богатство своје троши да би се 
људима показао, а не верује у Аллаха 
и будући свет. Његов пример је као 
пример глатке стене на којој има 
земље, па је погоди велики пљусак и 
оголи је. Они немају никакве користи 
од онога што су стицали. А Аллах не 
упућује на Прави пут људе који не 
верују. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتۡبِطلُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ َٰتُِكم ب هِذي يُنفُِق َصَدَق َذىَٰ َكٱل
َ
ِ َوٱلۡأ ٱلَۡمن 

  ِ اِس َولَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله َمالَُهۥ رِئَآَء ٱلنه
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن 

َصابَُهۥ َوابِل  َفتََرَكُهۥ  
َ
َعلَۡيهِ تَُراب  فَأ

 ُْۗ ا َكَسُبوا ِمه ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ َشۡيٖء م  َصلٗۡداۖۡ ل
َٰفِرِينَ وَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك  ٢٦٤ ٱَّلله

265. Они који троше своје богатство у 
жељи за Аллаховим задовољством и 
сигурни су у награду за то, слични су 
башти на узвишици на којој се излила 
обилна киша, па даје двоструки род! А 
ако се на њу не излије обилна киша, 
опет буде росе! Аллах добро види шта 
ви радите! 

ۡمَوَٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء 
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوَمَثُل ٱل

نُفِسِهۡم  
َ
ِۡن أ ِ َوتَثۡبِيٗتا م  َمۡرَضاِت ٱَّلله

َصاَبَها َوابِل  فَـ َاتَۡت  
َ
َكَمَثِل َجنهةِۭ بَِرۡبَوٍة أ

ُكلََها ِضۡعَفيِۡن َفإِن 
ُ
هۡم يُِصۡبَها َوابِل  أ ل

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ  ُۗ َوٱَّلله  ٢٦٥ َفَطل  

266. Да ли би ико од вас волео да 
поседује башту пуну палми и грожђа, 
кроз коју реке теку и у којој има 
разноразних плодова, а да је остарео 
и да има нејаку децу, а да је онда 
ватрена олуја задеси и она изгори?! 

ِن  ن تَُكوَن لَُهۥ َجنهة  م 
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
أ

نَۡهَُٰر 
َ
ۡعَناٖب َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َ
خِيٖل َوأ نه

َصابَُه ٱلۡ 
َ
َمَرَِٰت َوأ ِ ٱلثه

ِكبَُر لَُهۥ فِيَها ِمن ُكل 
َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ 

َ
ِيهة  ُضَعَفآُء فَأ َولَُهۥ ُذر 
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Тако вам Аллах објашњава Своје речи 
и знакове, да бисте размислили. 

ُ لَُكُم  نَار  فَٱۡحتََرَقۡتُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله
ُرونَ   ٢٦٦ ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم َتَتَفكه

267. О ви који верујете, удељујте од 
лепих ствари које сте стекли, и од 
онога што смо вам Ми из Земље 
извели! Не издвајајте оно што не 
вреди да бисте то уделили, када ни 
сами то не бисте примили, осим 
затворених очију! И знајте да је Аллах, 
заиста, Независтан и Хваљени. 

نفُِقواْ ِمن َطي َِبَِٰت 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

َِن  َما َكَسبُۡتمۡ  ۡخرَۡجَنا لَُكم م 
َ
آ أ  َوِممه

ُمواْ ٱلۡخَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن  ۡرِضِۖ َولَا َتَيمه
َ
ٱلۡأ

ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ 
َ
هٓا أ َولَۡسُتم أَـِبِخِذيهِ إِل

َ َغنِيٌّ َحمِيدٌ  نه ٱَّلله
َ
 ٢٦٧ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

268. Ђаво вас плаши сиромаштвом и 
наводи вас на зло, а Аллах вам 
обећава опрост и награду. Аллах је 
неизмерно дарежљив и Онај Који све 
зна. 

ُمُرُكم  
ۡ
ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱلَۡفۡقَر َويَأ ٱلشه

ِۡنُه  ۡغفَِرٗة م  ُ يَعُِدُكم مه بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ َوٱَّلله
ُ َوَِٰسٌع َعلِيم    ٢٦٨ َوَفۡضلٗاُۗ َوٱَّلله

269. Он даје мудрост коме хоће, а 
ономе коме је мудрост дата, дато је 
велико добро! А само разумом 
обдарени се присећају и поуку 
примају. 

ْۚ َوَمن يُۡؤَت   يُۡؤتِي ٱلۡحِۡكَمَة َمن يََشآُء
وتَِي َخيٗۡرا َكثِيٗراُۗ َوَما  

ُ
ٱلۡحِۡكَمَة َفَقۡد أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه  ٢٦٩ يَذه

270. За све што потрошите или се 
заветујете Аллах сигурно зна! А 
неправедницима нема помагача! 

ِن نهۡذرٖ  ۡو نََذۡرتُم م 
َ
ِن نهَفَقٍة أ نَفۡقُتم م 

َ
َوَمآ أ

َٰلِِميَن ِمۡن   ۗۥُ َوَما لِلظه َ َيۡعلَُمُه َفإِنه ٱَّلله
نَصارٍ 

َ
 ٢٧٠ أ

271. Ако јавно дајете милостињу то је 
лепо, али је за вас боље ако то 
прикријете и дате сиромасима, и Он 
ће да покрије нека ваша лоша дела. А 
Аллах добро зна оно што ви радите. 

ا ِهَيۖۡ َوِإن   َِٰت فَنِعِمه َدَق إِن ُتۡبُدواْ ٱلصه
لهُكۡمْۚ  ُتخُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱلُۡفَقَرآَء َفُهَو َخيۡر  

  ُ ِن َسي ِـ َاتُِكۡمُۗ َوٱَّلله ُِر َعنُكم م  َويَُكف 
 ٢٧١ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير  

272. Што се тиче њихове упуте, не 
зависи то од тебе, јер Аллах изводи на 
Прави пут кога Он хоће. Добро које 
уделите у вашу је корист, а оно што 
уделите, делите само у жељи за 
Аллаховим Лицем и задовољством. А 

 َ َُٰهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله ۞لهيَۡس َعلَۡيَك ُهَدى
ُۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر   َيۡهِدي َمن يََشآُء

ها ٱبۡتَِغآَء فَلَِأنُفِسُكۡمْۚ َومَ  ا تُنفُِقوَن إِل
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оно што од добара уделите, то ће да 
вам буде надокнађено и неће вам 
неправда бити учињена. 

ِْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر يَُوفه  وَۡجهِ ٱَّلله
نُتۡم لَا ُتۡظلَُمونَ 

َ
 ٢٧٢ إِلَۡيُكۡم َوأ

273. То припада сиромасима који су 
изнемогли на Аллаховом путу, па не 
могу да путују по земљи; онај ко их не 
зна мисли да су имућни због њихове 
суздржаности. Познаћеш их по 
њиховом изгледу, јер они не досађују 
људима просећи. А за оно што од 
добара поделите, Аллах, заиста, 
добро зна. 

ِ لَا  ۡحِصُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱل

ۡرِض يَ 
َ
حَۡسُبُهُم يَۡسَتِطيُعوَن َضۡرٗبا فِي ٱلۡأ

ۡغنَِيآَء ِمنَ 
َ
ِف َتۡعرُِفُهم  ٱلۡجَاهُِل أ َعفُّ ٱلته

ُۗ َوَما   اَس إِلۡحَاٗفا بِِسيَمَُٰهۡم لَا يَۡسـ َلُوَن ٱلنه
َ بِهِۦ َعلِيمٌ   ٢٧٣ تُنفُِقواْ ِمۡن َخيٖۡر َفإِنه ٱَّلله

274. Онима који деле имовину своју 
ноћу и дању, тајно и јавно, припада 
награда код њиховог Господара. И за 
њих нема страха, нити ће они да се 
жалосте. 

َهارِ   هۡيِل َوٱلنه ۡمَوَٰلَُهم بِٱل
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ ٱل

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم  
َ
ا وََعلَانَِيٗة فَلَُهۡم أ ِسر ٗ

 ٢٧٤ َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

275. Они који се хране каматом дићи 
ће се из својих гробова баш као они 
које је ђаво додиром избезумио. То је 
зато што су говорили: „Трговина је, 
заиста, исто што и камата!“ А Аллах је 
дозволио трговину, а забранио је 
камату. Ономе до кога допре поука од 
његовог Господара, па се тога окани, 
припада оно што је пре стекао а његов 
је случај препуштен Аллаху. Они, пак, 
који опет то учине, биће становници 
Ватре у којој ће вечно да остану. 

ها   اْ لَا َيُقوُموَن إِل ِبَوَٰ ُكلُوَن ٱلر 
ۡ
هِذيَن يَأ ٱل

ۡيَطَُٰن ِمَن َكَما َيُقوُم  هِذي َيَتَخبهُطُه ٱلشه ٱل
نهُهۡم َقالُٓواْ إِنهَما ٱلَۡبۡيُع ِمۡثُل 

َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ ِ ٱلَۡمس 

 ْْۚ ا ِبَوَٰ َم ٱلر  ُ ٱلَۡبۡيَع وََحره َحله ٱَّلله
َ
ُْۗ َوأ ا ِبَوَٰ ٱلر 

ب ِهِۦ فَٱنَتَهيَٰ  ِن ره َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظة  م 
ۥٓ إِ  ۡمُرُه

َ
ِۖۡ َوَمۡن عَاَد فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ لَي ٱَّلله

ارِِۖ ُهۡم فِيَها   ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
فَأ

 ٢٧٥ َخَٰلُِدونَ 

276. Аллах уништава камату, а 
умножава милостињу. Аллах не воли 
ниједног неверника, грешника. 

 ُ َِٰتِۗ َوٱَّلله َدَق اْ َويُۡربِي ٱلصه ِبَوَٰ ُ ٱلر  َيۡمَحُق ٱَّلله
ثِيمٍ لَا ُيحِبُّ 

َ
اٍر أ  ٢٧٦  ُكله َكفه

277. Заиста ће они који верују, и добра 
дела чине, и молитву обављају, и 
обавезну милостињу дају, имати 
награду код свога Господара. За њих 
нема страха и они не треба да тугују! 

َٰلِ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َحَِٰت  إِنه ٱل
ۡجُرُهۡم 

َ
ةَ لَُهۡم أ َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه َقاُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

ِعنَد َرب ِِهۡم َولَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم 
 ٢٧٧ َيحَۡزنُونَ 
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278. О ви који верујете, бојте се 
Аллаха и од остатка камате 
одустаните, ако сте прави верници. 

هذِ  َها ٱل يُّ
َ
َ َوَذُرواْ َما َيَٰٓأ يَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ  اْ إِن ُكنُتم مُّ ِبَوَٰٓ  ٢٧٨ بَِقَي ِمَن ٱلر 

279. Ако то не учините, наговештава 
вам се рат од Аллаха и Његовог 
Посланика! А ако се покајете, 
припадају вам главнице имовина 
ваших; нећете неправду да учините, 
нити ће вама неправда да буде 
учињена. 

  ِ َِن ٱَّلله َذنُواْ ِبحَۡرٖب م 
ۡ
هۡم َتۡفَعلُواْ فَأ َفإِن ل

َورَُسولِهِۖۦۡ َوِإن تُبُۡتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس  
ۡمَوَٰلُِكۡم لَا َتۡظلُِموَن َولَا ُتۡظلَُمونَ 

َ
 ٢٧٩ أ

280. А ако је дужник у невољи, онда 
причекајте док му буде лакше; а да то 
поклоните као милостињу боље вам 
је, када бисте само знали. 

َوِإن َكاَن ُذو ُعۡسَرةٖ َفَنِظَرةٌ إِلَيَٰ َميَۡسَرةِٖۚ  
ُقواْ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم   ن تََصده

َ
َوأ

 ٢٨٠ َتۡعلَُمونَ 

281. И бојте се Дана у коме ћете да 
будете враћени Аллаху, затим ће 
свакоме бити дато оно што је 
заслужио. И никоме неправда неће да 
буде учињена. 

ِۖۡ ُثمه   َوٱتهُقواْ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن فِيهِ إِلَي ٱَّلله
ا َكَسَبۡت َوُهۡم لَا   هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه تَُوف

 ٢٨١ ُيۡظلَُمونَ 

282. О ви који верујете, када један од 
другога позајмљујете до одређенога 
рока, запишите то. Нека један писар 
између вас то праведно напише и нека 
се писар не сустеже да напише онако 
како га је Аллах подучио. Нека он 
пише, а нека му дужник казује! Нека се 
боји Аллаха, Господара свога, и нека 
ништа не изостави од тога. А ако је 
дужник умно ограничен или слаб, или 
ако није у стању да казује, онда нека 
казује његов старатељ и то праведно. 
И узмите два сведока између вас, па 
ако не нађете два мушкарца, онда 
једног мушкарца и две жене са којима 
сте као сведоцима задовољни. Ако 
једна од њих две погрешно шта каже, 
нека је друга подсети. И нека се 
сведоци не устежу, ако буду позвани, 
да дођу. Нека вам не буде мрско да то 
запишете са роком враћања, био дуг 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ي فَٱۡكُتُبوُهْۚ َولَۡيۡكُتب   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
إِلَيَٰٓ أ

ِۚ وَ  َب َكاتٌِب بهيَۡنُكۡم َكاتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِل
ۡ
لَا يَأ

ْۚ فَلَۡيۡكُتۡب  ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلهَمُه ٱَّلله
َ
أ

  َ هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ َولَۡيتهِق ٱَّلله َولُۡيۡملِِل ٱل
ْۚ َفإِن َكاَن   ا َربهُهۥ َولَا َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡيـ ٗ

ۡو  
َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
هِذي َعلَۡيهِ ٱلۡحَقُّ َسفِيًها أ ٱل

ن
َ
يُِمله ُهَو فَلُۡيۡملِۡل َولِيُُّهۥ   لَا يَۡسَتِطيُع أ

ِۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن  بِٱلَۡعۡدِل
هۡم يَُكونَا رَُجلَيِۡن فَرَُجل   ر َِجالُِكۡمۖۡ َفإِن ل
ن 

َ
َهَدآِء أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممه

َ
َوٱۡمَرأ

َُٰهَما   َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفُتَذك  تَِضله إِۡحَدى
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мали или велики! То вам је код Аллаха 
исправније и за сведочење јаче, и 
боље да не бисте сумњали, изузев ако 
је реч о свакодневној трговини коју 
обављате међу вама, јер онда вам 
није грех да то не запишете. Узмите 
сведоке и када купопродају 
закључујете, и нека не буде оштећен 
ни писар ни сведок. А ако их оштетите, 
онда је то ваш грех. И бојте се Аллаха 
и Аллах ће да вас подучи! Аллах све 
добро зна. 

 ِۚ ۡخَرىَٰ
ُ
ْْۚ ٱلۡأ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ

ۡ
َولَا يَأ

ۡو َكبِيًرا 
َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصغِيًرا أ

َ
َولَا تَۡسـ َُمٓواْ أ

 ِ قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهۚۦِْ َذ

َ
إِلَيَٰٓ أ

ن  
َ
هٓا أ ها تَۡرتَابُٓواْ إِل ل

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َهََٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشه

َ
َوأ

ِديُروَنَها تَُكوَن تَِجََٰرةً َحاِضَرٗة تُ 
ها   ل

َ
بَيَۡنُكۡم فَلَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمْۚ َولَا  
َ
ُۗ َوأ تَۡكُتُبوَها

ْۚ َوِإن َتۡفَعلُواْ   يَُضآره َكاتِب  َولَا َشِهيد 
  ۡۖ َ َفإِنهُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

ُ بِكُل ِ  ُۗ َوٱَّلله ُ  َشۡيٍء  َويَُعل ُِمُكُم ٱَّلله
 ٢٨٢ َعلِيم  

283. Ако сте на путу и не нађете 
писара, онда нека се узме залог. А ако 
један другоме нешто поверите, нека 
онај коме је поверено, то поверење 
испуни и нека се боји Аллаха, свога 
Господа! И не скривајте сведочење, 
јер ко га ускрати, његово срце је, 
заиста, грешно. А Аллах добро зна 
оно што ви радите. 

۞َوِإن ُكنُتۡم عَلَىَٰ َسَفرٖ َولَۡم َتِجُدواْ َكاتِٗبا  
ِمَن َبۡعُضُكم 

َ
ۖۡ َفإِۡن أ ۡقُبوَضة  فَرَِهَٰن  مه

َمََٰنَتُهۥ َولَۡيتهِق 
َ
هِذي ٱۡؤتُِمَن أ ِ ٱل َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد 

ۗۥُ َولَا  َ َربهُه ْۚ َوَمن   ٱَّلله َهََٰدةَ تَۡكُتُمواْ ٱلشه
ُ بَِما   ۗۥُ َوٱَّلله ۥٓ َءاثِم  قَلُۡبُه يَۡكُتۡمَها َفإِنهُه

 ٢٨٣ َتۡعَملُوَن َعلِيم  

284. Аллаху припада све што је на 
небесима и што је на Земљи. 
Показивали ви шта је у душама вашим 
или скривали, Аллах ће за то да вас 
пита, па ће да опрости коме хоће, а да 
казни кога хоће. А Аллах над свиме 
има моћ. 

ۡرِضِۗ َوِإن 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه ه ِ َّلل 

ۡو ُتخُۡفوهُ  
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُتۡبُدواْ َما فِٓي أ

ۖۡ َفَيۡغفُِر لَِمن يََشآُء   ُ ُيحَاِسۡبُكم بِهِ ٱَّلله
ُب َمن يََشآ  ِ ِ َشۡيٖء  َويَُعذ 

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله ُء
 ٢٨٤ َقِديرٌ 

285. Посланик верује у оно што му се 
објављује од његовог Господа, а и 
верници, сваки од њих верује у 
Аллаха, и анђеле Његове, и Књиге 
Његове, и посланике Његове: „Ми 
међу посланицима Његовим не 

ب ِهِۦ   نزَِل إِلَۡيهِ ِمن ره
ُ
َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ   َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنْۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّلله
ِن  َحٖد م 

َ
ُِق َبيَۡن أ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ لَا ُنَفر 



 

Крава 

 

52 

 

 البقرة 

правимо разлику!“ И говоре: „Чујемо и 
покоравамо се! Молимо Те за опрост, 
Господе наш, а код Тебе је коначно 
одредиште!“ 

ۖۡ ُغۡفَرانََك   َطۡعَنا
َ
رُُّسلِهۚۦِْ َوَقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

 ٢٨٥ ِصيرُ َربهَنا َوِإلَۡيَك ٱلۡمَ 

286. Аллах сваку особу обавезује 
само онолико колике су њене 
могућности; у њену корист је добро 
које учини, а на њену штету је зло које 
уради. Господару наш, немој да нас 
казниш ако заборавимо или 
ненамерно погрешимо! Господе наш, 
не оптерети нас бременом као што си 
оптеретио оне пре нас! Господе наш, 
не оптерећуј нас оним за шта немамо 
снаге! Преко наших греха пређи, 
опрости нам и смилуј нам се! Ти си 
наш Господар, па нас помози против 
народа који не верује! 

ها  ُ َنۡفًسا إِل ْۚ لََها َما   لَا يُكَل ُِف ٱَّلله ُوۡسَعَها
َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتُۗ َربهَنا لَا 
ْۚ َربهَنا َولَا   نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
هِسيَنآ أ تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

َتحِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗرا َكَما َحمَلَۡتُهۥ عَلَى  
ِلَۡنا َما لَا   ْۚ َربهَنا َولَا ُتحَم  هِذيَن ِمن َقۡبلَِنا ٱل

لََنا بِهۖۦِۡ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر لََنا َطاَقَة 
ََٰنا فَٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم  نَت َمۡولَى

َ
ْۚ أ َوٱۡرَحمَۡنآ

َٰفِرِينَ   ٢٨٦ ٱلَۡك
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Имранова породица ل عمران آ  

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф Лāм Мим  ٓ١ الٓم 

2. Аллах, осим Кога другог бога 
нема, Живи је и Самоопстојећи 
Одржаватељ. 

ها ُهَو ٱلَۡحيُّ ٱلَۡقيُّومُ  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل  ٢ ٱَّلله

3. Он теби објављује Књигу са 
Истином, која потврђује претходне, 
а објавио је и Тору и Јеванђеље, 

ٗقا ل َِما  ِ ِ ُمَصد  َل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق  نَزه
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل  ۡوَرى نَزَل ٱلته

َ
 ٣ َبيَۡن يََديۡهِ َوأ

4. још пре као путоказ људима, а 
спустио је и Фуркан (Кур'ан) – оно 
што раставља истину од заблуде. 
Онима који у Аллахове речи и 
знакове не верују, припада тешка 
патња, а Аллах је силан и жестоко 
кажњава. 

نَزَل ٱلُۡفۡرقَاَنُۗ إِنه 
َ
ِمن َقۡبُل ُهٗدى ل ِلنهاِس َوأ

ِ لَُهۡم َعَذاب    هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله ٱل
ُ َعزِيز   ُۗ َوٱَّلله  ٤ ُذو ٱنتَِقامٍ  َشِديد 

5. Аллаху, заиста, ништа није 
скривено, ни на Земљи, ни на небу. 

ۡرِض َولَا  
َ
َ لَا َيخَۡفيَٰ َعلَۡيهِ َشۡيء  فِي ٱلۡأ إِنه ٱَّلله

َمآءِ   ٥ فِي ٱلسه

6. Он је Онај Који вас обликује у 
материцама како Он хоће; нема 
другог бога осим Њега, Силног и 
Мудрог. 

 ْۚ رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُء
َ
ُِرُكۡم فِي ٱلۡأ هِذي يَُصو  ُهَو ٱل

ها ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٦ لَٓا إَِلََٰه إِل
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7. Он је Онај Који ти објављује Књигу 
у којој су речи јасне; оне су матица 
Књиге; и друге које нису сасвим 
јасне. Они у чијим је срцима 
изопаченост следе оне које нису 
сасвим јасне у тежњи за смутњом и 
својевољним тумачењем. А 
тумачење њихово зна само Аллах. 
А они који су у знање дубоко 
проникли, кажу: „Ми у то верујемо; 
све је то од нашег Господара.“ А 
поуку примају само они разумом 
обдарени. 

نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب ِمۡنُه َءاَيَٰت  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

 ۡۖ َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰت 
ُ
مُّ ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
حَۡكَمٌَٰت ُهنه أ مُّ

هِذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيغ  َفَيتهبُِعوَن َما  ا ٱل مه
َ
فَأ

 ِ وِيل
ۡ
ۖۦۡ تََشََٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱلۡفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ هِ

َِٰسُخوَن فِي  ُۗ َوٱلره ُ ها ٱَّلله ۥٓ إِل وِيلَُه
ۡ
َوَما َيۡعلَُم تَأ

 ُۗ ِۡن ِعنِد َرب َِنا ٱلۡعِلِۡم َيُقولُوَن َءاَمنها بِهِۦ ُكل   م 
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
هٓا أ ُر إِل كه  ٧ َوَما يَذه

8. "Господару наш, не допусти 
срцима нашим да скрену, када си 
нам већ на Прави пут указао, и даруј 
нам Своју милост; Ти си, уистину, 
Онај Који обилно дарује! 

َربهَنا لَا تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب  
اُب  نَت ٱلۡوَهه

َ
ْۚ إِنهَك أ هُدنَك َرۡحمًَة  ٨ لََنا ِمن ل

9. Господару наш, Ти ћеш, заиста, 
сакупити људе на Дан у који нема 
сумње! Аллах, заиста, не крши 
обећање Своје!" 

ها َرۡيَب فِيهِِۚ  اِس لَِيۡوٖم ل َربهَنآ إِنهَك َجاِمُع ٱلنه
َ لَا ُيخۡلُِف ٱلِۡميَعادَ   ٩ إِنه ٱَّلله

10. Онима који не верују, код Аллаха 
сигурно неће користити имеци 
њихови, а ни деца њихова, и они ће 
бити гориво за Ватру. 

ۡمَوَٰلُُهۡم 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ إِنه ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم 
ُ
ۖۡ َوأ ا ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
َولَٓا أ

ارِ   ١٠ َوُقوُد ٱلنه

11. Као што су то и фараонови 
људи, и они пре њих који су знакове 
наше лажним сматрали, па их је 
Аллах због греха њихових казнио. А 
Аллах жестоко кажњава. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ   ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

 ُ ُ بُِذنُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا فَأ َكذه

 ١١ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

12. Реци онима који не верују: 
„Бићете побеђени и у Паклу 
окупљени, а ужасно је то 
боравиште!“ 

هِذيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُتحَۡشُروَن إِلَيَٰ  قُل ل ِل
 ١٢ َجَهنهَمۖۡ َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 
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13. Ви сте имали знак у двема 
групама које су се сукобиле: једној 
која се борила на Божијем путу, и 
другој, неверничкој. Они су их 
видели двоструко бројнијим од 
себе. А Аллах Својом помоћи 
подржава кога Он хоће! То је, 
заиста, поука за оне који су 
разборити. 

ۖۡ فِئَة   َقۡد َكاَن لَُكۡم َءايَة  فِي فِئَتَيِۡن ٱلَۡتَقَتا
 ِ ۡخَرىَٰ َكافَِرة  يََرۡوَنُهم تَُقَٰتُِل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ
 َوأ

ُ يَُؤي ُِد بَِنۡصرِهِۦ َمن  َي ٱلَۡعيِۡنِۚ َوٱَّلله
ۡ
ِۡثلَۡيِهۡم َرأ م 

بَۡصَٰرِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل ِأ ْۚ إِنه فِي َذ  ١٣ يََشآُء

14. Људима је улепшана љубав 
према страстима, женама, 
синовима, гомилама злата и 
сребра, расним коњима, стоци и 
њивама! То су ужици овосветског 
живота, а најлепше је место 
повратка код Аллаха! 

َهَوَِٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ  ُزي َِن لِلنهاِس ُحبُّ ٱلشه
َهِب   َوٱلَۡبنِيَن َوٱلَۡقَنَِٰطيِر ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱلذه

ةِ َوٱلۡخَۡيِل ٱلُۡمَسوه  نَۡعَِٰم َوٱلۡحَرِۡثِۗ َوٱلۡفِضه
َ
َمةِ َوٱلۡأ

ُ ِعنَدهُۥ   ۖۡ َوٱَّلله ۡنَيا ةِ ٱلدُّ َٰلَِك َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ َذ
 ١٤ ُحۡسُن ٱلَۡمـ َابِ 

15. Реци: „Хоћете ли да вас 
обавестим шта је боље од тога (тих 
уживања)?“ Они који се Аллаха буду 
бојали и греха клонили, имаће код 
Господа свог рајске баште кроз које 
реке теку, у којима ће да бораве 
вечно, и супруге чисте, и Аллахово 
задовољство. Аллах добро види 
Своје робове. 

هِذيَن  َٰلُِكۡمۖۡ لِل ِن َذ ُؤنَب ِئُُكم ِبخَيٖۡر م 
َ
۞قُۡل أ

َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها  ٱتهَقۡواْ ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
َرة    َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها َوأ

َ
ٱلۡأ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله  ١٥ َورِۡضَوَٰن  م 

16. То су они који говоре: "Господару 
наш, ми заиста верујемо, па опрости 
нам грехе наше и сачувај нас од 
патње у Ватри!" 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ إِنهَنآ َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا  ٱل
ارِ   ١٦ ُذنُوبََنا َوقَِنا َعَذاَب ٱلنه

17. Стрпљиви, и искрени, и 
послушни Аллаху, и који удељују од 
богатства, и који у свитање зоре 
моле за опрост. 

َٰبِِريَن  َِٰدقِيَن َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلُۡمنفِقِيَن ٱلصه َوٱلصه
ۡسَحارِ 

َ
 ١٧ َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱلۡأ
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18. Аллах сведочи да нема другог 
бога осим Њега, а и анђели и учени, 
поступајући праведно. Нема бога 
осим Њега, Силног и Мудрог. 

نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِ 
َ
ُ أ ها ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َشِهَد ٱَّلله ل

ها ُهَو   ُۢا بِٱلۡقِۡسِطِۚ لَٓا إَِلََٰه إِل ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم َقآئَِم
ُ
َوأ

 ١٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

19. Једина вера код Аллаха је, 
заиста, ислам! А они којима је дата 
Књига подвојили су се баш онда 
када им је дошло знање, и то из 
међусобне злобе. А онај ко не верује 
у Аллахове речи и доказе - па, 
Аллах, заиста, брзо своди рачуне. 

ِ ٱلۡإِۡسَلَُٰمُۗ َوَما ٱۡخَتلََف  يَن ِعنَد ٱَّلله ِ إِنه ٱلد 
ها ِمنُۢ َبۡعِد َما  وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل

ُ
هِذيَن أ ٱل

ُۢا بَيَۡنُهۡمُۗ وَ  َمن يَۡكُفۡر  َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ِ َفإِنه ٱَّلله  ١٩ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

20. Ако се они буду препирали са 
тобом, реци: „Ја сам само Аллаху 
предан, као и они који ме следе!“ И 
упитај оне којима је дата Књига и 
неписмене: „Да ли сте примили 
ислам?“ Па ако приме Ислам, онда 
су они на Правом путу, а ако одбију, 
твоје је једино да обзнаниш. А 
Аллах добро види Своје робове. 

ِ َوَمِن   ۡسلَۡمُت وَۡجِهَي َّلِله
َ
وَك َفُقۡل أ َفإِۡن َحآجُّ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 
ُ
هِذيَن أ ِي ِـَۧن ٱتهَبَعِنِۗ َوقُل ل ِل م 

ُ
َوٱلۡأ

ِإن  ْۖۡ وه ۡسلَُمواْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا
َ
ۡسلَۡمُتۡمْۚ َفإِۡن أ

َ
َءأ

 ُۢ ُ بَِصيُر هۡواْ َفإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله تََول
 ٢٠ بِٱلۡعَِبادِ

21. Онима који не верују у Аллахове 
речи и доказе и који неоправдано 
убијају веровеснике, и убијају оне 
који траже да се поступа по правди 
према људима, наговести болну 
патњу. 

ِ َويَۡقُتلُوَن  هِذيَن يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ُمُروَن 

ۡ
هِذيَن يَأ ٖ َويَۡقُتلُوَن ٱل بِي ِـَۧن بَِغيِۡر َحق  ٱلنه

ۡرُهم بَِعَذاٍب  ِ اِس فَبَش  بِٱلۡقِۡسِط ِمَن ٱلنه
لِيمٍ 

َ
 ٢١ أ

22. То су они чија су дела безвредна 
и на овом и на Будућем свету, и 
којима нико неће да притекне у 
помоћ. 

ۡنَيا  ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
هِذيَن َحبَِطۡت أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٢ َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م 

23. Зар не видиш оне којима је дат 
удео у Књизи?! Позивају да им се по 
Аллаховој Књизи суди, а затим се 
неки од њих, окрећући се од тога, 
удаљавају. 

َِن ٱلِۡكَتَِٰب   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ِ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم ُثمه   يُۡدَعۡوَن إِلَيَٰ كَِتَِٰب ٱَّلله
هيَٰ  ۡعرُِضونَ  َيَتَول ِۡنُهۡم َوُهم مُّ  ٢٣ فَرِيق  م 



 

Имранова породица 

 

57 

 

عمران  لآ  

24. То је зато што они говоре: „Ватра 
нас неће додиривати више од 
неколико дана!“ - А лажи које 
измишљају у њиховом веровању 
обмањују их. 

يهاٗما  
َ
هٓا أ اُر إِل َنا ٱلنه نهُهۡم َقالُواْ لَن َتَمسه

َ
َٰلَِك بِأ َذ

عۡ  ا َكانُواْ مه ُدوَدَٰٖتِۖ وََغرهُهۡم فِي دِينِِهم مه
 ٢٤ َيۡفتَُرونَ 

25. А шта ће да буде када их 
сакупимо оног Дана у који нема 
сумње, и када свако добије оно што 
је заслужио? А њима неправда неће 
да буде учињена. 

ها َرۡيَب فِيهِ َفَكۡيَف إَِذا َجمَۡعَنَُٰهۡم لَِيۡوٖم  ل
ا َكَسَبۡت َوُهۡم لَا   َِيۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه َوُوف 

 ٢٥ ُيۡظلَُمونَ 

26. Реци: „Moj Аллаху! Који сву 
власт имаш! Ти власт дајеш коме 
желиш, а одузимаш је од кога Ти 
желиш! Ти уздижеш кога желиш, а 
понижаваш кога желиш! У Твојој 
руци је добро! Ти, заиста, над свиме 
имаш моћ.“ 

قُِل ٱللهُهمه َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك تُۡؤتِي ٱلُۡملَۡك َمن 
ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن  تََشآُء َوتَنزُِع ٱلُۡملَۡك ِممه

ۖۡ بَِيِدَك ٱلۡخَيُۡرۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ  تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُء
ِ َشۡيٖء َقِدير  

 ٢٦ ُكل 

27. Ти уводиш ноћ у дан и уводиш 
дан у ноћ! Живо изводиш из мртвог 
и мртво изводиш из живог! Ти 
опскрбљујеш кога желиш, без 
икаквог рачуна! 

هۡيِلِۖ  َهاَر فِي ٱل َهارِ َوتُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه تُولُِج ٱل
َوُتخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُتخۡرُِج ٱلَۡمي َِت  

ِۖ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغيِۡر  ِمنَ  ٱلَۡحي ِ
 ٢٧ ِحَسابٖ 

28. Нека верници за присне 
пријатеље и заштитнике не узимају 
невернике мимо верника, а ко то 
чини, са Аллахом нема ништа! 
Учините то само ако се тиме од њих 
штитите! Аллах вас на Себе 
упозорава, а код Аллаха је коначно 
одредиште. 

ۡولَِيآَء ِمن 
َ
َٰفِرِيَن أ ها َيتهِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَۡك ل

َٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن  ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
  ُۗ َٰٗة ن َتتهُقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقى

َ
هٓا أ ِ فِي َشۡيٍء إِل ٱَّلله

 ِ ۗۥُ َوِإلَي ٱَّلله ُ َنۡفَسُه ُرُكُم ٱَّلله ِ  َويَُحذ 
 ٢٨ ٱلَۡمِصيرُ 

29. Реци: „Скривали ви оно што је у 
грудима вашим или показивали, 
Аллах то зна. Он зна све што је на 
небесима и што је на Земљи. Аллах 
над свиме има моћ!“ 

ۡو ُتۡبُدوهُ 
َ
قُۡل إِن ُتخُۡفواْ َما فِي ُصُدورُِكۡم أ

ُۗ َويَعۡ  ُ َمََٰوَِٰت َوَما فِي  َيۡعلَۡمُه ٱَّلله لَُم َما فِي ٱلسه
ِ َشۡيٖء َقِدير  

ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
 ٢٩ ٱلۡأ
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30. Онога дана када свако угледа 
пред собом добро које је урадио, а и 
зло исто тако, пожелеће да је 
између њих и њега велика 
удаљеност. А Аллах вас на Себе 
упозорава и Аллах је милосрдан 
према Својим робовима. 

ا َعِملَۡت ِمۡن َخيٖۡر   يَۡوَم َتِجُد ُكلُّ َنۡفٖس مه
نه  

َ
حَۡضٗرا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٖٓء تََودُّ لَۡو أ مُّ

 ُ ُرُكُم ٱَّلله ِ َمَدُۢا بَعِيٗداُۗ َويَُحذ 
َ
ۥٓ أ بَيَۡنَها َوبَۡيَنُه

ُ رَُءوُفُۢ  ۗۥُ َوٱَّلله  ٣٠ بِٱلۡعَِبادَِنۡفَسُه

31. Реци: „Ако ви волите Аллаха, 
онда мене (Мухаммеда) следите, и 
вас ће Аллах да воли и грехе ће да 
вам опрости! А Аллах је Онај Који 
опрашта грехе и милостив је.“ 

َ فَٱتهبُِعونِي ُيحۡبِۡبُكُم  قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتحِبُّوَن ٱَّلله
ُ وَ  ُ َغُفور  ٱَّلله يَۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٣١ رهِحيم  

32. Реци: „Покоравајте се Аллаху и 
Посланику Мухаммеду!“ А ако се 
они окрену, Аллах, заиста, не воли 
невернике. 

 َ هۡواْ َفإِنه ٱَّلله ۖۡ َفإِن تََول َ َوٱلرهُسوَل ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َٰفِرِينَ لَا   ٣٢ ُيحِبُّ ٱلَۡك

33. Заиста је Аллах одабрао Адама, 
и Ноја, и Аврамову породицу, и 
Јоакимову породицу над другим 
световима, 

َ ٱۡصَطَفيَٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا وََءاَل إِبَۡرَٰهِيَم  ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٣ وََءاَل ِعۡمَرََٰن عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

34. као потомство, једне од других. 
Аллах све чује и све зна. 

ُ َسِميٌع  ِيهَۢة َبۡعُضَها ِمنُۢ َبۡعٖضِۗ َوٱَّلله ُذر 
 ٣٤ َعلِيمٌ 

35. Када Јоакимова жена рече: 
„Господару мој, ово што је у стомаку 
мом ја заиста заветујем Теби на 
службу, па прими то од мене, Ти си, 
заиста, Свечујући и Свезнајући.“ 

ِ إِن ِي نََذۡرُت لََك   ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
إِۡذ َقالَِت ٱۡمَرأ

نَت  
َ
ٗرا َفَتَقبهۡل ِمن ِٓيِۖ إِنهَك أ َما فِي َبۡطنِي ُمحَره

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٣٥ ٱلسه

36. А након што је родила, она рече: 
„Господару мој, родила сам 
женско!“- А Аллах најбоље зна шта 
је она родила. “А мушко није као 
женско. Дала сам јој име Мерјем 
(Марија). Ја њу и њено потомство 
стављам под Твоју заштиту од 
проклетог сотоне.“ 

نَثيَٰ  
ُ
ِ إِن ِي َوَضۡعُتَهآ أ ا َوَضَعۡتَها َقالَۡت َرب  فَلَمه

ۡعلَُم بَِما َوَضعَ 
َ
ُ أ َكُر  َوٱَّلله ۡت َولَيَۡس ٱلذه

ِعيُذَها  
ُ
ۡيُتَها َمۡريََم َوِإن ِٓي أ ِۖ َوِإن ِي َسمه نَثيَٰ

ُ
َكٱلۡأ

ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ  ِيهَتَها ِمَن ٱلشه  ٣٦ بَِك َوُذر 
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37. Па је њен Господар лепо 
примио, и учинио је да лепо израсте 
и да се о њој брине Захарија. Кад 
год би јој Захарија у храм ушао, код 
ње би хране нашао. „Одакле ти ово, 
Марија?“ Питао би он, а она би 
одговорила: „То је од Аллаха!“ 
Аллах, заиста, опскрбљује кога 
хоће, без икаквог рачуна. 

ۢنَبَتَها َنَباتًا 
َ
َفَتَقبهلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ

لَ  ۖۡ ُكلهَما َدَخَل َعلَۡيَها  َحَسٗنا َوَكفه َها َزَكرِيها
ۖۡ َقاَل  َزَكرِيها ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقا
هيَٰ لَِك َهََٰذاۖۡ َقالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد  ن

َ
َيََٰمۡريَُم أ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر  ِۖۡ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
 ٣٧ ِحَساٍب 

38. Ту је Захарија замолио свога 
Господара: „Господару мој, подари 
ми од Себе честитог потомка, Ти 
заиста молбу чујеш!“ 

ِ َهۡب لِي  ۖۥۡ َقاَل َرب  ُهَنالَِك َدعَا َزَكرِيها َربهُه
ۖۡ إِنهَك َسِميُع   ِيهٗة َطي َِبًة هُدنَك ُذر  ِمن ل

عَآءِ   ٣٨ ٱلدُّ

39. И док се он, стојећи у храму, 
молио, анђели га позваше и рекоше: 
„Аллах те радује Јахјом (Јованом) 
који ће да верује у речи Аллахове, 
прваком, чедним човеком и 
веровесником, потомком честитих!“ 

َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهَو َقآئِم  يَُصل ِى فِي  
ُرَك بَِيۡحَييَٰ  ِ َ يُبَش  نه ٱَّلله

َ
ُۢا  ٱلِۡمۡحَراِب أ َق ِ  ُمَصد 

َِن  ا م  ِ وََسي ِٗدا وََحُصوٗرا َونَبِي ٗ َِن ٱَّلله بِكَلَِمةٖ م 
َٰلِِحينَ   ٣٩ ٱلصه

40. „Moj Господару“, рече он, 
„одакле ћу ја да имам сина када ме 
је старост достигла, а и жена ми је 
нероткиња?“ „Ето тако“, рече Он, 
„Аллах чини шта Он хоће.“ 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َوَقۡد بَلََغنَِي  ن
َ
ِ أ َقاَل َرب 

ُ َيۡفَعُل  ۖۡ َقاَل َكَذَٰلَِك ٱَّلله تِي عَاقِر 
َ
ٱلِۡكبَُر َوٱۡمَرأ

 ٤٠ َما يََشآءُ 

41. „Moj Господару “, замолио је 
Захарија, „дај ми неки знак!“ „Знак ће 
да буде“, рече, „што три дана са 
људима нећеш да говориш, осим 
знаковима! И много спомињи 
Господара свога и хвали Га крајем 
дана и рано ујутру.“ 

ها  ل
َ
ۖۡ َقاَل َءاَيُتَك أ ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَٗة َقاَل َرب 

ها َرۡمٗزاُۗ َوٱۡذُكر  يهاٍم إِل
َ
ََٰثَة أ اَس ثََل تُكَل َِم ٱلنه

بهَك َكثِيٗرا وََسب ِۡح بِٱلۡعَ  َٰرِ ره  ٤١ ِشي ِ َوٱلِۡإبَۡك

42. И када анђели казаше: „Марија, 
тебе је, заиста, Аллах одабрао и 
учинио чистом! Он те је над женама 
свих светова одабрао!“ 

 َ َوِإۡذ َقالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
َرِك  َوٱۡصَطَفىَِٰك عَلَىَٰ نَِسآِء ٱۡصَطَفىَِٰك َوَطهه

 ٤٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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43. „Марија, буди скрушена и 
покорна Господару своме, и ничице 
падај, и са онима који молитву 
обављају и ти обављај!' 

َيََٰمۡريَُم ٱۡقُنتِي لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِعي َمَع  
َٰكِعِينَ   ٤٣ ٱلره

44. То су неке од вести о ономе што 
није докучиво чулима, а које ти 
објављујемо. Ти ниси био међу 
њима када су пера своја побацали 
да би видели који ће о Марији да се 
брине, а ниси био међу њима ни 
када су се препирали. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكْۚ 
َ
َٰلَِك ِمۡن أ  َوَما َذ

ُهۡم   يُّ
َ
ََٰمُهۡم أ قَۡل

َ
ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ يُلُۡقوَن أ

يَۡكُفُل َمۡريََم َوَما ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ  
 ٤٤ َيخَۡتِصُمونَ 

45. И када анђели рекоше: „Марија, 
Аллах те радује сином који је речју 
од Њега створен, чије је име Месија 
Исус, Маријин син, угледан и на 
овом и на будућем свету и један од 
Аллаху блиских! 

ُرِك  ِ َ يُبَش  إِۡذ َقالَِت ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡريَُم إِنه ٱَّلله
ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم  بِكَلَِمةٖ م 

بِينَ  ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقره  ٤٥ وَِجيٗها فِي ٱلدُّ

46. Он ће да говори људима и у 
колевци, и као одрастао, и он је 
један од добрих!“ 

اَس فِي ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهلٗا َوِمَن  َويُكَل ُِم ٱلنه
َٰلِِحينَ   ٤٦ ٱلصه

47. Она рече: „Господару мој, како 
ћу ја да имам дете када ме 
мушкарац није додирнуо?!“ „Ето, 
тако“, рече, „Аллах ствара шта Он 
жели. Када нешто одреди, Он само 
каже: 'Буди!' И то буде.“ 

هيَٰ يَُكوُن لِي َولَد  َولَۡم   ن
َ
ِ أ َقالَۡت َرب 

ُ َيخۡلُُق َما  ۖۡ َقاَل َكَذَٰلِِك ٱَّلله َيۡمَسۡسنِي بََشر 
ۡمٗرا َفإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن 

َ
ْۚ إَِذا َقَضيَٰٓ أ يََشآُء

 ٤٧ َفَيُكونُ 

48. Он ће да га подучи Књизи и 
мудрости, и Тори и Јеванђељу. 

ََٰة   ۡوَرى َويَُعل ُِمُه ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوٱلته
 ٤٨ َوٱلِۡإنِجيَل 
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49. И послаће га као посланика 
Израиљевим синовима: „Донео сам 
вам знак од вашега Господара: 
обликоваћу вам од иловаче нешто 
попут птице, и у њу ћу да дувнем, па 
ће, Аллаховом дозволом, да буде 
птица; и излечићу слепог од рођења 
и губавог, и оживљаваћу мртве 
Аллаховом дозволом; и казиваћу 
вам шта једете и шта у домовима 
вашим чувате. У свему томе има 
доказа за вас, ако верници будете. 

ن ِي َقۡد ِجۡئُتُكم 
َ
َِٰٓءيَل أ َورَُسولًا إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر

َِن   ۡخلُُق لَُكم م 
َ
ن ِٓي أ

َ
ب ُِكۡم أ ِن ره أَـِبيَةٖ م 

نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن 
َ
يِۡر فَأ يِن َكَهۡيـ َةِ ٱلطه ِ ٱلط 

 ِۡۖ ُۢا بِإِۡذِن ٱَّلله بۡرََص َطيَۡر
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
بۡرُِئ ٱلۡأ

ُ
َوأ

نَب ِئُُكم بَِما  
ُ
ِۖۡ َوأ ۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذِن ٱَّلله

ُ
َوأ

ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكۡمْۚ إِنه فِي   ُكلُوَن َوَما تَده
ۡ
تَأ

ۡؤِمنِينَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ  ٤٩ َذ

50. Потврђујући тако истинитост 
Торе, објављене пре мене, и 
допуштајући нешто што вам је било 
забрањено, ја вам доносим доказ од 
вашега Господара. Па, бојте се 
Аллаха, а мени будите покорни! 

ِحله 
ُ
َٰةِ َولِأ ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديه ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 

َِم َعلَۡيُكۡمْۚ  هِذي ُحر  لَُكم َبۡعَض ٱل
َ وَِجئۡ  ب ُِكۡم فَٱتهُقواْ ٱَّلله ِن ره ُتُكم أَـِبيَةٖ م 

ِطيُعونِ 
َ
 ٥٠ َوأ

51. Аллах је заиста и мој и ваш 
Господар и само Њега обожавајте. 
То је Прави пут! 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا ِصَرَٰط   إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٥١ مُّ

52. И када је Исус осетио да они не 
верују, рекао је: „Ко су помагачи 
моји на путу према Аллаху?“ „Ми 
смо Аллахови помагачи“, рекоше 
апостоли (ученици), „ми у Аллаха 
верујемо, а ти буди сведок да смо 
ми муслимани.“ 

َحسه ِعيَسيَٰ ِمۡنُهُم ٱلُۡكۡفَر َقاَل 
َ
آ أ ۞فَلَمه

ن
َ
ِۖۡ َقاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن َمۡن أ َصارِٓي إِلَي ٱَّلله

نها 
َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِأ ِ َءاَمنها بِٱَّلله نَصاُر ٱَّلله

َ
أ

 ٥٢ ُمۡسلُِمونَ 

53. Господару наш, ми верујемо у 
оно што си Ти објавио, ми 
Посланика следимо, па упиши нас 
међу сведоцима! 

نَزلَۡت َوٱتهَبۡعَنا ٱلرهُسوَل  َربهَنآ َءاَمنها بِمَ 
َ
آ أ

َِٰهِدينَ   ٥٣ فَٱۡكُتبَۡنا َمَع ٱلشه

54. А они су лукавство смишљали, 
па је и Аллах њима лукавство 
приредио. А Аллах најбоље 
лукавство приређује. 

ُ َخيُۡر   ۖۡ َوٱَّلله ُ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّلله
 ٥٤ ٱلَۡمَِٰكرِينَ 
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55. И када Аллах рече: „Исусе, Ја ћу 
(у сну) да ти узмем душу и ка Себи 
да те уздигнем! Очистићу те од 
неверника, и учинићу да они који те 
исправно следе буду изнад оних 
који не верују до Судњег дана. 
Затим ћете Мени да се вратите, па 
ћу Ја да пресудим о ономе у чему 
сте се разилазили. 

ُ َيَٰعِيَسيَٰٓ إِن ِي ُمَتَوف ِيَك َوَرافُِعَك  إِۡذ َقاَل ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ وََجاِعُل  ُِرَك ِمَن ٱل إِلَيه َوُمَطه 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ يَۡوِم  هِذيَن ٱتهَبُعوَك َفۡوَق ٱل ٱل
 َ ۡحُكُم  ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ ُثمه إِل

َ
يه َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ٥٥ بَيَۡنُكۡم فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

56. Што се тиче оних који не верују, 
њих ћу на страшне муке да ставим 
на овом свету и на будућем, и они 
неће имати помагача. 

ُبُهۡم َعَذابٗ  ِ َعذ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ فَأ ا ٱل مه

َ
ا فَأ

ِن   ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوَما لَُهم م  َشِديٗدا فِي ٱلدُّ
َِٰصِرينَ   ٥٦ نه

57. А онима који буду веровали и 
чинили добра дела, Он ће пуну 
награду да подари. А Аллах не воли 
неправеднике. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
َوأ

ُ لَا ُيحِبُّ َفُيَوف ِيِهۡم  ُجورَُهۡمُۗ َوٱَّلله
ُ
أ
َٰلِِمينَ   ٥٧ ٱلظه

58. Ово што ти казујемо јесу докази 
и Опомена усавршена. 

ِۡكرِ   َٰلَِك َنۡتلُوهُ َعلَۡيَك ِمَن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱلذ  َذ
 ٥٨ ٱلۡحَِكيمِ 

59. Пример Исусов заиста је код 
Аллаха исти као и пример Адамов: 
од прашине га је створио, а затим му 
рекао: „Буди!“ И он би! 

  ۡۖ ِ َكَمَثِل َءاَدَم إِنه َمَثَل ِعيَسيَٰ ِعنَد ٱَّلله
َخلََقُهۥ ِمن تَُراٖب ُثمه َقاَل لَُهۥ ُكن 

 ٥٩ َفَيُكونُ 

60. Истина је од Господара твога, па 
зато никако не буди од оних који 
сумњају. 

َِن   ٱلۡحَقُّ  ب َِك فَلَا تَُكن م  ِمن ره
 ٦٠ ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

61. А онима који са тобом о Њему 
буду расправљали, након што ти је 
дошло знање, реци: „Дођите, 
позваћемо наше синове и ваше 
синове, и наше жене и ваше жене, а 
доћи ћемо и ми и ви, па ћемо да се 
прокунемо и Божије проклетство на 
оне који лажу да призовемо!“ 

َك فِيهِ ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن  َفَمۡن َحآجه
ۡبَنآَءُكۡم 

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ٱلۡعِلِۡم َفُقۡل َتَعالَۡواْ نَۡدُع أ

نُفَسُكۡم 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

ِ عَلَى  ُثمه نَبَۡتِهۡل َفَنۡجَعل له  ۡعَنَت ٱَّلله
َِٰذبِينَ   ٦١ ٱلَۡك
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62. Ово је, заиста, истинито 
казивање, и нема бога осим Аллаха! 
А Аллах је заиста Силни и Мудри! 

ها   ْۚ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إِل إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡقَصُص ٱلۡحَقُّ
َ لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُ  ٦٢ ٱَّلله

63. А ако се они окрену, па Аллах, 
заиста, добро зна смутљивце. 

ُۢ بِٱلُۡمۡفِسِدينَ  َ َعلِيُم هۡواْ َفإِنه ٱَّلله  ٦٣ َفإِن تََول

64. Реци: „О ви којима је дата Књига, 
дођите да се окупимо уз речи које 
ми и ви узајамно делимо: да никога 
осим Аллаха не обожавамо, да Му у 
обожавању ништа не придружујемо, 
и да једни друге, поред Аллаха, 
боговима не сматрамо!“ Па, ако се 
они окрену, ви реците: „Будите 
сведоци да смо ми муслимани!“ 

 ِۭ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َكلَِمةٖ َسَوآء
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

َ َولَا نُۡشرَِك بَ  ها ٱَّلله ها َنۡعُبَد إِل ل
َ
يَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم أ

ۡربَاٗبا 
َ
ا َولَا َيتهِخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ بِهِۦ َشۡيـ ٗ

نها 
َ
هۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ ِْۚ َفإِن تََول ِن ُدوِن ٱَّلله م 

 ٦٤ ُمۡسلُِمونَ 

65. О ви којима је дата Књига, зашто 
се препирете о Авраму када су Тора 
и Јеванђеље објављени после 
њега!? Зар ви не разумете?! 

وَن فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوَمآ   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم ُتحَآجُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۦْٓۚ  ِ ها ِمنُۢ َبۡعِده َُٰة َوٱلِۡإنِجيُل إِل ۡوَرى نزِلَِت ٱلته
ُ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٦٥ أ

66. Ето, ви расправљате о ономе о 
чему имате неко знање, али зашто 
расправљате о ономе о чему 
немате никаквог знања? А Аллах 
зна, а ви не знате. 

ُؤلَآِء َحََٰجۡجُتۡم فِيَما لَُكم بِهِۦ   نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ َهَٰٓ

وَن فِيَما لَيَۡس لَُكم بِهِۦ  ِعلۡم  فَلَِم ُتحَآجُّ
ُ َيۡعلَ  ْۚ َوٱَّلله نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ ِعلۡم 

َ
 ٦٦ ُم َوأ

67. Аврам није био ни јевреј ни 
хришћанин, већ прави верник, 
Аллаху предан. Он није био од оних 
који другима дају место које само 
припада Аллаху. 

ا   َما َكاَن إِبَۡرَٰهِيُم َيُهوِدي ٗا َولَا نَۡصَرانِي ٗ
ۡسلِٗما َوَما َكاَن ِمَن َوَلَِٰكن َكاَن َحنِيفٗ  ا مُّ

 ٦٧ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

68. Заиста су Авраму најближи 
људи они који су га следили, и овај 
Веровесник и они који верују. А 
Аллах је заштитник верницима. 

هِذيَن ٱتهَبُعوهُ  اِس بِإِبَۡرَٰهِيَم لَل ۡولَي ٱلنه
َ
إِنه أ

ِبيُّ  ُ َولِيُّ َوَهََٰذا ٱلنه ُْۗ َوٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا  َوٱل
 ٦٨ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

69. Неки којима је дата Књига 
волели би да вас одведу на 
странпутицу. Али они не одводе у 
заблуду никога другог до себе, а да 
то и не осећају. 

ۡهِل 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو َودهت طه

نُفَسُهۡم َوَما 
َ
هٓا أ يُِضلُّونَُكۡم َوَما يُِضلُّوَن إِل

 ٦٩ يَۡشُعُرونَ 
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70. О ви којима је дата Књига, зашто 
у Аллахове речи и доказе не 
верујете, а сведоци сте да су 
Истина!? 

 ِ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َ
أ َيَٰٓ

 
َ
 ٧٠ نُتۡم تَۡشَهُدونَ َوأ

71. О ви којима је дата Књига, зашто 
Истину неистином заогрћете, и 
кријете Истину, а ви је знате!? 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَلۡبُِسوَن ٱلۡحَقه بِٱلَۡبَِٰطِل 
َ
أ َيَٰٓ

نُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧١ َوتَۡكُتُموَن ٱلۡحَقه َوأ

72. Неки којима је Књига дата 
говоре: "Верујте у оно што је 
објављено онима који верују, у 
почетку дана, а пореците то на крају 
дана, не би ли и они своју веру 
напустили!? 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َءاِمُنواْ 
َ
ِۡن أ آئَِفة  م  َوَقالَت طه

هِذيَن َءاَمُنواْ وَۡجهَ  نزَِل عَلَى ٱل
ُ
هِذٓي أ َهارِ  بِٱل ٱلنه

 ٧٢ َوٱۡكُفُرٓواْ َءاِخَرُهۥ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

73. И верујте и поверавајте се само 
ономе ко следи вашу веру!“ Ти реци: 
„Заиста је права упута Аллахова 
упута!“ И говоре: „Не верујте и не 
поверавајте се икоме, па да некоме 
буде дато као што је дато вама или 
да има доказ пред вашим 
Господаром!“ Реци: „Заиста је свако 
добро у Аллаховој руци и Он то даје 
коме Он жели!“ А Аллах је 
неизмерно дарежљив и Онај Који 
све зна. 

ها لَِمن تَبَِع دِيَنُكۡم قُۡل إِنه  َولَا تُۡؤِمُنٓواْ إِل
ِۡثَل َمآ ٱلُۡهَدىَٰ ُهَدى  َحد  م 

َ
ن يُۡؤتَيَٰٓ أ

َ
ِ أ ٱَّلله

وُكۡم ِعنَد َرب ُِكۡمُۗ قُۡل إِنه  ۡو ُيحَآجُّ
َ
وتِيُتۡم أ

ُ
أ

  ُ ُۗ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
 ٧٣ َوَِٰسٌع َعلِيم  

74. Он Своју милост даје коме хоће. 
Аллах је поседник великог добра. 

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  ُۗ َوٱَّلله َيخَۡتصُّ بَِرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء
 ٧٤ ٱلَۡعِظيمِ 

75. Има оних којима је дата Књига 
који ће да ти врате ако им повериш 
товар блага, а има их који неће да ти 
врате ако им повериш и само један 
динар, осим ако га од њих не будеш 
стално потраживао. То је зато јер 
они говоре: „Нама није грех у ономе 
што учинимо неписменима“, и о 
Аллаху говоре лажи, а знају истину. 

َمۡنُه بِقِنَطارٖ 
ۡ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
۞َوِمۡن أ

ه  َمۡنُه بِِديَنارٖ ل
ۡ
ۡن إِن تَأ ۦٓ إِلَۡيَك َوِمۡنُهم مه ِ ِه ا  يَُؤد 

َٰلَِك  ُۗ َذ ها َما ُدۡمَت َعلَۡيهِ َقآئِٗما ۦٓ إِلَۡيَك إِل ِ ِه يَُؤد 
ِي ِـَۧن َسبِيل   م 

ُ
نهُهۡم َقالُواْ لَيَۡس َعلَۡيَنا فِي ٱلۡأ

َ
بِأ

ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم  َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
 ٧٥ َيۡعلَُمونَ 
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76. Међутим, ко обавезу своју 
испуњава и греха се клони, па 
Аллах, заиста, воли богобојазне. 

َ ُيحِبُّ   ۡوفَيَٰ بَِعۡهِدهِۦ َوٱتهَقيَٰ َفإِنه ٱَّلله
َ
ِۚ َمۡن أ بَلَىَٰ
 ٧٦ ٱلُۡمتهقِينَ 

77. Заиста, они који за обавезу своју 
према Аллаху и заклетве своје 
купују нешто што мало вреди, на 
будућем свету никаквог удела неће 
да имају. Аллах са њима неће да 
говори, нити ће на њих да погледа 
на Судњем дану, нити ће да их 
очисти. Њима припада болна 
патња. 

يَۡمَٰنِِهۡم َثَمٗنا 
َ
ِ َوأ هِذيَن يَۡشتَُروَن بَِعۡهِد ٱَّلله إِنه ٱل

 َ ْوَلَٰٓئَِك لَا َخَلََٰق لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َول
ُ
ا  قَلِيلًا أ

ُ َولَا يَنُظُر إِلَۡيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  يُكَل ُِمُهُم ٱَّلله
لِيم  

َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ٧٧ َولَا يَُزك 

78. Једна њихова група увија своје 
језике читајући Књигу, да бисте ви 
помислили да је то из Књиге, а то 
није из Књиге. И говоре: „То је од 
Аллаха!“ А то није од Аллаха. И 
говоре о Аллаху лажи, а знају то. 

لِۡسنََتُهم بِٱلِۡكَتَِٰب  
َ
َوِإنه ِمۡنُهۡم لََفرِيٗقا يَلۡوُۥَن أ

لَِتۡحَسُبوهُ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب  
ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد   َويَُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم  ِۖۡ َويَُقولُوَن عَلَى ٱَّلله ٱَّلله
 ٧٨ َيۡعلَُمونَ 

79. Није примерено човеку да му 
Аллах да Књигу, и мудрост, и 
веровесништво, а затим да говори 
људима: „Мене обожавајте, а не 
Аллаха!“ Него: „Будите учени и 
побожни, тиме што Књизи 
подучавате и што је и сами 
проучавате!" 

ُ ٱلِۡكَتََٰب  ن يُۡؤتَِيُه ٱَّلله
َ
َما َكاَن لِبََشٍر أ

ُبوهةَ ُثمه َيُقوَل لِلنهاِس ُكونُواْ  َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ
ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ  ِعَباٗدا ل ِي ِمن ُدوِن ٱَّلله

َٰنِي ِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعل ُِموَن ٱلِۡكَتََٰب  َوبَِما   َربه
 ٧٩ ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ 

80. Он вам не наређује да анђеле и 
веровеснике сматрате 
божанствима. Зар да вам наређује 
неверовање, након што сте постали 
муслимани?! 

بِي ِـَۧن  ن َتتهِخُذواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َوٱلنه
َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َولَا يَأ

مُ 
ۡ
يَأ

َ
ْۚ أ ۡربَابًا

َ
نُتم  أ

َ
ُرُكم بِٱلُۡكۡفرِ َبۡعَد إِۡذ أ

ۡسلُِمونَ   ٨٠ مُّ
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81. И када је Аллах од веровесника 
чврсто обећање узео: „Кад год да 
вам подарим Књигу и мудрост, 
затим вам дође посланик који 
потврђује да је истина оно што ви 
имате, да ли бисте сигурно у њега 
веровали и помогли га?!“ Да ли 
потврђујете и прихватате обавезу 
према Мени?“ Рече. “Потврђујемо!“ 
Одговорише. „Будите онда 
сведоци!“ Рече Он, „а и Ја са вама 
сведочим.“ 

بِي ِـَۧن لََمآ َءاتَيُۡتُكم  ُ ِميَثََٰق ٱلنه َخَذ ٱَّلله
َ
َوِإۡذ أ

ِن كَِتَٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُثمه   َجآَءُكۡم رَُسول  م 
ق  ل َِما َمَعُكۡم لَُتۡؤِمنُنه بِهِۦ   ِ َصد  مُّ

َخۡذُتۡم عَلَىَٰ  
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
ۚۥْ َقاَل َءأ َولََتنُصُرنهُه

ْۚ َقاَل فَٱۡشَهُدواْ   قَۡرۡرنَا
َ
َٰلُِكۡم إِۡصِريِۖ َقالُٓواْ أ َذ

َِٰهِدينَ  َِن ٱلشه نَا۠ َمَعُكم م 
َ
 ٨١ َوأ

82. А они који се и после тога окрену, 
заиста су то неверници. 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
َٰلَِك فَأ هيَٰ َبۡعَد َذ َفَمن تََول

 ٨٢ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

83. Зар поред Аллахове вере желе 
неку другу, када се Њему предају, 
милом или силом, и они на 
небесима и на Земљи, и Њему ће 
враћени бити?! 

َفَغيَۡر 
َ
ۡسلََم َمن فِي أ

َ
ۥٓ أ ِ َيۡبُغوَن َولَُه دِيِن ٱَّلله

ۡرِض َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِإلَۡيهِ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٨٣ يُرَۡجُعونَ 

84. Реци: „Ми верујемо у Аллаха и у 
оно што је објављено нама, и што је 
објављено Авраму, и Јишмаелу, и 
Исаку, и Јакову и потомцима, и у оно 
што је дато Мојсију и Исусу и 
веровесницима од њиховог 
Господара; ми никакву разлику 
између њих не правимо, и ми смо 
предани Њему.“ 

نزَِل 
ُ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ قُۡل َءاَمنها بِٱَّلله

ۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإ 
وتَِي ُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰ 

ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
َوٱلۡأ

َحٖد 
َ
ُِق َبيَۡن أ ب ِِهۡم لَا ُنَفر  بِيُّوَن ِمن ره َوٱلنه

ِۡنُهۡم َوَنحُۡن لَُهۥ ُمۡسلُِمونَ   ٨٤ م 

85. А онај ко жели неку другу веру 
поред ислама, неће му бити 
примљена, и он ће на другом свету 
да буде међу губитницима. 

َوَمن يَبَۡتِغ َغيَۡر ٱلۡإِۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه 
 ٨٥ َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

86. Како Аллах да упути на Прави 
пут народ који не верује након што 
је поверовао и посведочио да је 
Посланик истина, и јасни докази су 
му дошли!? Аллах неће да упути на 
Прави пут неправедни народ. 

ُ َقۡوٗما َكَفُرواْ َبۡعَد  َكۡيَف َيۡهِدي ٱَّلله
نه ٱلرهُسوَل َحق   وََجآَءُهُم 

َ
إِيَمَٰنِِهۡم وََشِهُدٓواْ أ

َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ٨٦ ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوٱَّلله
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87. А то су они чија је казна 
проклетство од Аллаха и анђела и 
свих људи! 

 ِ نه َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
أ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ٨٧ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلنه

88. У њему ће вечно да остану, а 
патња њихова неће да им се 
смањује, нити ће да им се шта 
одлаже. 

ُف َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاُب َولَا   َخَٰلِِديَن فِيَها لَا ُيخَفه
 ٨٨ ُهۡم يُنَظُرونَ 

89. Изузетак су они који се покају 
после тога и поправе, а Аллах је, 
заиста, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ  ها ٱل ۡصلَُحواْ إِل
َ
َٰلَِك َوأ َبۡعِد َذ

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ٨٩ َفإِنه ٱَّلله

90. Заиста, онима који постану 
неверници, након што су веровали, 
затим постану још већи неверници, 
покајање неће бити примљено и они 
су сигурно залутали. 

هِذيَن َكَفُرواْ َبۡعَد إِي  َمَٰنِِهۡم ُثمه ٱۡزَداُدواْ  إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ُكۡفٗرا لهن ُتۡقَبَل تَۡوبَُتُهۡم َوأ

ُّونَ  آل  ٩٠ ٱلضه

91. Заиста, ниједном од оних који 
нису веровали, а који умру као 
неверници, неће бити прихваћено 
да се откупе па макар то било сво 
благо на Земљи. Њима припада 
патња болна и они неће имати 
никаквог помагача. 

ار  فَلَن  هِذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفه إِنه ٱل
ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ 

َ
ِۡلُء ٱلۡأ َحِدهِم م 

َ
ُيۡقَبَل ِمۡن أ

لِيم  َوَما 
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ۦُٓۗ أ ٱۡفَتَدىَٰ بِهِ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٩١ لَُهم م 

92. Нећете постићи добро све док не 
будете делили од онога што вам је 
драго. А шта год да уделите, Аллах 
то добро зна. 

ا ُتحِبُّوَنْۚ َوَما  لَن َتَنالُواْ ٱلۡبِره َحتهيَٰ تُنفُِقواْ ِممه
َ بِهِۦ َعلِيم    ٩٢ تُنفُِقواْ ِمن َشۡيٖء َفإِنه ٱَّلله

93. Свака храна била је дозвољена 
Израиљевим синовима, осим оне 
коју је Израиљ сам себи забранио 
пре него што је Тора била 
објављена. Реци: „Донесите Тору и 
читајте је, ако говорите истину!“ 

ها َما  َِٰٓءيَل إِل ا ل َِبنِٓي إِۡسَر
َعاِم َكاَن ِحل ٗ ۞ُكلُّ ٱلطه

َم إِسۡ  ن َحره
َ
َِٰٓءيُل عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ َر

َٰةِ فَٱتۡلُوَهآ إِن  ۡوَرى تُواْ بِٱلته
ۡ
ْۚ قُۡل فَأ َُٰة ۡوَرى َل ٱلته ُتنَزه

 ٩٣ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

94. А они који о Аллаху износе лажи 
и после тога, они су, заиста, 
неправедници. 

  ِ ٱلَۡكِذَب ِمنُۢ َبۡعِد َفَمِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
َٰلَِك فَأ  ٩٤ َذ
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95. Реци: „Аллах говори истину!“ И 
следите Аврамову веру, који је био 
прави верник. Он није спадао у оне 
који другима дају место које само 
Аллаху припада! 

 ْ ُۗ فَٱتهبُِعوا ُ ۖۡ قُۡل َصَدَق ٱَّلله  ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا
 ٩٥ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

96. Прва богомоља подигнута за 
људе јесте она у Бекки, 
благословљена је и путоказ 
световима. 

َة   هِذي بَِبكه َل َبۡيٖت ُوِضَع لِلنهاِس لَل وه
َ
إِنه أ

 ٩٦ ُمَبارَٗكا َوُهٗدى ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

97. У њој су очигледна знамења, 
место на којем је стајао Аврам. И 
онај ко уђе у њу, биће сигуран. Да 
ходочасти Кабу, ради Аллаха, 
дужан је свако ко буде у могућности 
до ње да дође. А ко не верује - па, 
Аллах је, заиста, независан од 
светова. 

َقاُم إِبَۡرَٰهِيَمۖۡ َوَمن فِيهِ َءاَيَٰ  ُتُۢ َبي َِنَٰت  مه
اِس ِحجُّ  ِ عَلَى ٱلنه ُۗ َوَّلِله َدَخلَُهۥ َكاَن َءاِمٗنا

ٱلَۡبۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إِلَۡيهِ َسبِيلٗاْۚ َوَمن 
َ َغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٧ َكَفَر َفإِنه ٱَّلله

98. Реци: „О следбеници Књиге, 
зашто не верујете у Аллахове речи 
и доказе? Аллах је сведок свега што 
радите! 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت  
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ُ َشِهيٌد عَلَىَٰ َما َتۡعَملُونَ  ِ َوٱَّلله  ٩٨ ٱَّلله

99. Реци: „О ви којима је дата Књига, 
зашто онога који верује од Аллахове 
вере одвраћате, желећи да је 
искривите, а сведоци сте да је 
истина!? А Аллах не занемарује оно 
што ви радите.“ 

وَن َعن َسبِيِل  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

 ُۗ نُتۡم ُشَهَدآُء
َ
ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوأ ٱَّلله

ا  ُ بَِغَٰفٍِل َعمه  ٩٩ َتۡعَملُونَ َوَما ٱَّلله

100. О ви који верујете, ако се 
будете покоравали једној групи оних 
којима је дата Књига, они ће, након 
што сте прихватили праву веру, 
поново да вас врате у невернике! 

َِن  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا م  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ
هِذي  وُكم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم ٱل وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب يَُردُّ

ُ
َن أ

 ١٠٠ َكَٰفِرِينَ 

101. А како да не верујете када вам 
се казују Аллахове речи и кад је 
међу вама Његов Посланик?! А ко 
се чврсто држи Аллаха, он је на 
Прави пут упућен. 

نُتۡم ُتتۡ 
َ
لَىَٰ َعلَۡيُكۡم  َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ

ۗۥُ َوَمن َيۡعَتِصم  ِ َوفِيُكۡم رَُسولُُه َءاَيَُٰت ٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ  ِ َفَقۡد ُهِدَي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ  ١٠١ بِٱَّلله
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102. О ви који верујете, бојте се 
Аллаха истинском богобојазношћу и 
нипошто не умирите осим као 
муслимани! 

هِذي  َها ٱل يُّ
َ
َ َحقه ُتَقاتِهِۦ َيَٰٓأ َن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله

ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ
َ
ها َوأ  ١٠٢ َولَا َتُموُتنه إِل

103. Сви се чврсто држите за 
Аллахово уже и не разједињујте се! 
И сетите се благодати Аллахове 
према вама, када сте били 
непријатељи, па је Он ујединио 
ваша срца и постали сте, Његовом 
милошћу, браћа! И били сте на 
ивици ватрене јаме, па вас је Он 
спасио од ње. Тако вам Аллах 
објашњава речи и доказе Своје да 
бисте се исправним путем упутили. 

 ْْۚ ُقوا ِ َجمِيٗعا َولَا َتَفره َوٱۡعَتِصُمواْ ِبحَۡبِل ٱَّلله
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم  َوٱۡذكُ  ُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

ۡصَبۡحُتم 
َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

َِن  ۦٓ إِۡخَوَٰٗنا َوُكنُتۡم عَلَىَٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ م  بِنِۡعَمتِهِ
 ُ ُۗ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله ِۡنَها نَقَذُكم م 

َ
ارِ فَأ ٱلنه

 ١٠٣ َتۡهَتُدونَ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم 

104. И нека међу вама буде група 
људи која позива на добро и 
наређује добро и одвраћа од зла. То 
су они који су успели. 

ة  يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡخَيۡرِ  مه
ُ
ِنُكۡم أ َولَۡتُكن م 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن 
ۡ
ِۚ َويَأ ٱلُۡمنَكرِ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ١٠٤ َوأ

105. И не будите као они који су се 
разјединили и разишли, након што 
су им Јасни докази већ дошли! 
Њима припада патња велика. 

ُقواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمنُۢ  هِذيَن َتَفره َولَا تَُكونُواْ َكٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم  َبۡعِد َما َجآءَ 

ُ
ُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰتْۚ َوأ

 ١٠٥ َعَذاٌب َعِظيم  

106. На Дан Судњи када ће нека 
лица да побеле, а нека да поцрне. 
Онима чија лица буду поцрнела 
биће речено: „Зар сте постали 
неверници након вашег веровања?! 
Па искусите патњу зато што нисте 
веровали!“ 

هِذيَن  ا ٱل مه
َ
يَۡوَم تَبَۡيضُّ وُُجوه  َوتَۡسَودُّ وُُجوه ْۚ َفأ

َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم 
َ
ٱۡسَودهۡت وُُجوُهُهۡم أ

 ١٠٦ َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

107. А они чија лица побеле, па у 
Аллаховој милости су, они ће у њој 
вечно да остану. 

ۡت وُُجوُهُهۡم فَِفي َرۡحمَةِ  هِذيَن ٱۡبَيضه ا ٱل مه
َ
َوأ

ِۖۡ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ   ١٠٧ ٱَّلله

108. То су Аллахове речи које теби 
истинито казујемо. А Аллах не жели 
да било коме учини неправду. 

ِ َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَ  ِۗ َوَما تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله ِ ق 
ُ يُرِيُد ُظلۡٗما ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠٨ ٱَّلله
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109. Аллаху припада све што је на 
небесима и што је на Земљи, и 
Аллаху се све враћа. 

ۡرِضِۚ َوِإلَي 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ١٠٩ ٱَّلله

110. Ви сте најбољи народ који се 
икада појавио: тражите да се чини 
добро, а одвраћате од зла, и 
верујете у Аллаха! А када би 
следбеници Књиге веровали, било 
би боље за њих; међу њима има 
верника, али – већина њих су 
неверници. 

ۡخرَِجۡت لِلنه 
ُ
ٍة أ مه

ُ
ُمُروَن ُكنُتۡم َخيَۡر أ

ۡ
اِس تَأ

بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن 
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب لَكَاَن َخيٗۡرا 

َ
ُِۗ َولَۡو َءاَمَن أ بِٱَّلله

ۡكثَرُُهُم 
َ
ِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ هُهمِۚ م  ل

 ١١٠ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

111. Они не могу да вам науде, него 
могу само да вас узнемире. Ако вас 
нападну, даће се у бег, и после им 
нема помоћи. 

ُّوُكُم  ٗذىِۖ َوِإن يَُقَٰتِلُوُكۡم يَُول
َ
هٓا أ وُكۡم إِل لَن يَُضرُّ

ۡدبَاَر ُثمه لَا يُنَصُرونَ 
َ
 ١١١ ٱلۡأ

112. Ма где се нашли, они су 
понижени, осим ако су под 
Аллаховом заштитом и заштитом 
других људи. Они су заслужили 
Аллахову срџбу и беда је пала на 
њих, зато што у речи и доказе 
Аллахове нису веровали и што су 
веровеснике бесправно убијали, 
зато што су Аллаху били непокорни, 
и што су прешли сваку границу у 
грешењу. 

له  ِ ها  ُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلذ  ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
ُة أ

اِس َوبَآُءو  َِن ٱلنه ِ وََحۡبٖل م  َِن ٱَّلله ِبحَۡبٖل م 
 ْۚ ِ َوُضِربَۡت َعلَۡيِهُم ٱلَۡمۡسَكَنُة َِن ٱَّلله بَِغَضٖب م 

 ِ نهُهۡم َكانُواْ يَۡكُفُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ِۚ ٖ ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 
َ
َٰلَِك بَِما َويَۡقُتلُوَن ٱلۡأ  َذ

 ١١٢ َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ 

113. Нису сви они исти! Међу онима 
којима је дата Књига има исправних, 
који по целу ноћ уче Аллахове речи 
и падају Му ничице. 

ة  َقآئَِمة    مه
ُ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ِۡن أ ُۗ م  ۞لَيُۡسواْ َسَواٗٓء

هۡيِل َوُهۡم  َيۡتلُوَن َءا ِ َءانَآَء ٱل َيَِٰت ٱَّلله
 ١١٣ يَۡسُجُدونَ 

114. Они верују у Аллаха и Будући 
свет, наређују да се чине добра 
дела, а одвраћају од злих, и журе да 
чине добро. Они су међу добрима. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ُمُروَن  يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ۡ
َويَأ

بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويَُسَٰرُِعوَن 
َٰلِِحينَ  ْوَلَٰٓئَِك ِمَن ٱلصه

ُ
 ١١٤ فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۖ َوأ

115. Какво год добро да ураде, неће 
да им буде занегирано, а Аллах 
добро зна оне који се Њега боје. 

ُ َوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخيۡ  ٖر فَلَن يُۡكَفُروُهُۗ َوٱَّلله
ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ   ١١٥ َعلِيُم
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116. Заиста, оне који не верују од 
Аллаха неће да одбране њихова 
богатства, нити њихова деца; они ће 
да буду становници Ватре, у којој ће 
вечно да остану. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن ُتۡغنِيَ  ۡمَوَٰلُُهۡم  إِنه ٱل
َ
َعۡنُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۖۡ َوأ ا ِ َشۡيـ ٗ َِن ٱَّلله ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
َولَٓا أ

ارِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
 ١١٦ أ

117. Пример онога што они у 
овосветском животу уделе сличан је 
леденом ветру који погоди усеве 
људи који су сами себи неправду 
учинили, па их уништи. Њима Аллах 
није неправду учинио, него је они 
сами себи чине. 

ۡنَيا   ةِ ٱلدُّ َمَثُل َما يُنفُِقوَن فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
َصابَۡت َحرَۡث َقۡوٖم 

َ
َكَمَثِل رِيٖح فِيَها ِصرٌّ أ

 ُ ۡهلََكۡتُهْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله
َ
نُفَسُهۡم فَأ

َ
 َظلَُمٓواْ أ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ١١٧ َوَلَِٰكۡن أ

118. О ви који верујете, не узимајте 
за блиске пријатеље и заштитнике 
друге мимо вас, јер други вам желе 
пропаст, једва чекају да допаднете 
мука! Мржња избија из њихових 
уста, док је оно што крију њихове 
груди још горе. Ми вам износимо 
доказе, ако разумете. 

ِن  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ بَِطانَٗة م  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

واْ َما َعنِتُّۡم  لُونَُكۡم َخَبالٗا َودُّ
ۡ
ُدونُِكۡم لَا يَأ

ۡفَوَٰهِِهۡم َوَما ُتخِۡفي 
َ
َقۡد بََدِت ٱلَۡبۡغَضآُء ِمۡن أ

ۡكبَُرْۚ َقۡد 
َ
بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۖ إِن ُصُدوُرُهۡم أ

 ١١٨ ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ 

119. Ето, ви њих волите, а они вас 
не воле, а ви верујете у све Књиге. 
Када вас сретну, они говоре: 
„Верујемо!“ А чим се насамо нађу, 
од злобе према вама гризу врхове 
прстију. Реци: „Умрите од муке!“ 
Аллах, заиста, добро зна шта је у 
грудима. 

ْولَآِء ُتحِبُّوَنُهۡم َولَا ُيحِبُّونَُكۡم  
ُ
نُتۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

َوتُۡؤِمُنوَن بِٱلِۡكَتَِٰب ُكل ِهِۦ َوِإَذا لَُقوُكۡم َقالُٓواْ 
نَاِمَل 

َ
واْ َعلَۡيُكُم ٱلۡأ َءاَمنها َوِإَذا َخلَۡواْ َعضُّ

َ ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل مُ  وتُواْ بَِغۡيِظُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١١٩ َعلِيُم

120. Ако вас задеси какво добро, то 
их озлоједи; а задеси ли вас каква 
невоља, обрадују јој се. Ако се 
будете стрпили и будете били 
богобојазни, њихово лукавство 
нимало неће да вам науди. А Аллах, 
заиста, обухвата све што они раде. 

إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡم َوِإن  
ۖۡ َوِإن تَۡصبُِرواْ  تُِصۡبُكۡم َسي ِئَة  َيۡفرَُحواْ بَِها

َ بَِما  ُۗ إِنه ٱَّلله ُكۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ًا َوَتتهُقواْ لَا يَُضرُّ
 ١٢٠ َيۡعَملُوَن ُمحِيط  

121. И сети се када си поранио и 
породицу своју оставио, да 
верницима одредиш места за 
борбу. А Аллах је Онај Који све чује 
и Онај Који све зна. 

ۡهلَِك ُتَبو ُِئ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن 
َ
َوِإۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٢١ َمَقَٰعَِد لِلۡقَِتاِلِۗ َوٱَّلله
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122. Када две ваше групе готово не 
узмакоше, а Аллах је њихов 
заштитник. И само на Аллаха нека 
се ослоне верници! 

  ُ ن َتۡفَشلَا َوٱَّلله
َ
آئَِفَتاِن ِمنُكۡم أ ت طه إِۡذ َهمه

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُۗ وَعَلَى ٱَّلله  ١٢٢ َولِيُُّهَما

123. Аллах вас је и на Бедру 
помогао, када сте били малобројни! 
Зато се Аллаха бојте, да бисте били 
захвални. 

ۖۡ فَٱتهُقواْ  ذِلهة 
َ
نُتۡم أ

َ
ُ بَِبۡدرٖ َوأ َولََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله

َ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ   ١٢٣ ٱَّلله

124. Када си ти рекао верницима: 
„Зар вам није довољно да вас ваш 
Господар помогне са три хиљаде 
послатих анђела?“ 

ن 
َ
لَن يَۡكفَِيُكۡم أ

َ
إِۡذ َتُقوُل لِلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َِن  ُكۡم َربُُّكم بَِثَلََٰثةِ َءاَلَٰٖف م  يُِمده
 ١٢٤ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمنَزلِينَ 

125. Свакако! Ако будете стрпљиви 
и богобојазни; и ако вас они нагло 
нападну, ваш Господар ће да вам 
пошаље помоћ од пет хиљада 
обележених анђела. 

ِن َفۡورِهِۡم   تُوُكم م 
ۡ
ْۚ إِن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َويَأ بَلَىَٰٓ

َِن  َهََٰذا ُيۡمِدۡدُكۡم َربُُّكم ِبخَۡمَسةِ َءاَلَٰٖف م 
 ١٢٥ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ُمَسو ِِمينَ 

126. То је Аллах учинио само да вас 
обрадује и да се тиме ваша срца 
смире. А помоћи нема осим од 
Аллаха, Силног и Мудрог. 

ها بُۡشَرىَٰ لَُكۡم َولَِتۡطَمئِنه  ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
 ِ ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل ۗۦُ َوَما ٱلنه قُلُوبُُكم بِهِ

 ١٢٦ ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ 

127. И да уништи један део 
неверника, или да их осрамоти, па 
да се разочарани врате. 

ۡو 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َِن ٱل لَِيۡقَطَع َطَرٗفا م 

 ١٢٧ يَۡكبَِتُهۡم َفَينَقلُِبواْ َخآئِبِينَ 

128. Ништа не зависи од тебе: било 
да им Он прими покајање, или да их 
казни, јер они су, заиста, 
неправедници. 

ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡم 
َ
ۡمرِ َشۡيٌء أ

َ
لَيَۡس لََك ِمَن ٱلۡأ

َبُهۡم َفإِنهُهۡم َظَٰلُِمونَ  ِ ۡو ُيَعذ 
َ
 ١٢٨ أ

129. Аллаху припада све што је на 
небесима и што је на Земљи! Он 
прашта коме Он хоће, а на муке 
ставља кога Он хоће. Јер, Аллах је 
Онај Који грехе опрашта и милостив 
је. 

ۡرِضِۚ َيۡغفُِر 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ُ َغُفور   ْۚ َوٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
 ١٢٩ رهِحيم  
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130. О ви који верујете, не једите 
камату више пута удвостручену, и 
бојте се Аллаха да бисте били 
спашени. 

اْ  ِبَوَٰٓ ُكلُواْ ٱلر 
ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم   ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َضََٰعَفٗة ۡضَعَٰٗفا مُّ
َ
أ

 ١٣٠ ُتۡفلُِحونَ 

131. И чувајте се Ватре која је 
припремљена за невернике. 

اَر ٱ َٰفِرِينَ َوٱتهُقواْ ٱلنه ۡت لِلَۡك ِعده
ُ
 ١٣١ لهتِٓي أ

132. И покоравајте се Аллаху и 
Посланику како би вам била милост 
указана. 

َ َوٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
 ١٣٢ َوأ

133. И пожурите опросту вашег 
Господара, и Рају широком као 
небеса и Земља, припремљеном за 
богобојазне. 

ب ُِكۡم وََجنهٍة  ِن ره ۞وََسارُِعٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت   ِعده

ُ
ۡرُض أ

َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ َعۡرُضَها ٱلسه

 ١٣٣ لِلُۡمتهقِينَ 

134. За оне који удељују, и када су у 
обиљу и када су у оскудици, који 
срџбу своју савлађују и људима 
опраштају. А Аллах воли 
доброчинитеље. 

آِء  ره آِء َوٱلضه ره هِذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسه ٱل
اِسِۗ  َِٰظِميَن ٱلَۡغۡيَظ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنه َوٱلَۡك

ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٣٤ َوٱَّلله

135. И за оне који, када учине нешто 
лоше, или себи учине неправду, 
сете се Аллаха и опрост за грехе 
своје замоле. А ко опрашта грехе, 
ако не Аллах?! И за оне који у греху 
свесно не устрају. 

نُفَسُهۡم 
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َِٰحَشًة أ هِذيَن إَِذا َفَعلُواْ َف َوٱل

َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ لُِذنُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر  َذَكُرواْ ٱَّلله
نُ  واْ عَلَىَٰ َما َفَعلُواْ ٱلذُّ ُ َولَۡم يُِصرُّ ها ٱَّلله وَب إِل

 ١٣٥ َوُهۡم َيۡعلَُمونَ 

136. То су они чија је награда опрост 
њиховог Господара, и баште кроз 
које теку реке, где ће вечно да 
остану. Дивне ли награде за оне који 
тако поступају! 

ْوَلَٰٓئَِك َجَزآ 
ُ
َٰت   أ ب ِِهۡم وََجنه ِن ره ۡغفَِرة  م  ؤُُهم مه

ْۚ َونِۡعَم  نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
 ١٣٦ أ

137. Пре вас су многи народи били 
и нестали. Зато, путујте по Земљи и 
гледајте како су завршили они који 
су истину порицали. 

َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلُِكۡم ُسنَن  فَِسيُرواْ فِي 
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة  

َ
ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١٣٧ ٱلُۡمَكذ 
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138. То је објашњење људима, и 
упута и поука за оне који се боје 
Аллаха. 

َهََٰذا َبَيان  ل ِلنهاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظة   
 ١٣٨ ل ِلُۡمتهقِينَ 

139. Не клоните духом, и не 
жалостите се! Ви ћете да победите, 
ако верници будете. 

ۡعلَۡوَن إِن 
َ
نُتُم ٱلۡأ

َ
َولَا تَِهُنواْ َولَا َتحَۡزنُواْ َوأ

ۡؤِمنِينَ   ١٣٩ ُكنُتم مُّ

140. Ако вас ране спопадну - па 
сигурно су такве ране и друге 
спопале, и те дане победе Ми 
наизменице дајемо људима, да би 
Аллах указао на оне који верују, и 
одабрао неке од вас за оне који су 
животом посведочили. А Аллах не 
воли неправеднике. 

إِن َيۡمَسۡسُكۡم قَۡرح  َفَقۡد َمسه ٱلَۡقۡوَم َقۡرح  
يهاُم نُ 

َ
ۚۥْ َوتِلَۡك ٱلۡأ ِۡثلُُه َداوِلَُها َبيَۡن ٱلنهاِس م 

هِذيَن َءاَمُنواْ َويَتهِخَذ ِمنُكۡم  ُ ٱل َولَِيۡعلََم ٱَّلله
َٰلِِمينَ  ُ لَا ُيحِبُّ ٱلظه ُۗ َوٱَّلله  ١٤٠ ُشَهَدآَء

141. И да би вернике очистио, а 
невернике уништио. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َويَۡمَحَق  ُ ٱل َص ٱَّلله َولُِيَمح ِ
َٰفِ   ١٤١ رِينَ ٱلَۡك

142. Зар мислите да ћете да уђете у 
Рај, а да Аллах не укаже на оне међу 
вама који се боре, и на оне који су 
стрпљиви?! 

ا َيۡعلَِم  ن تَۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

هِذيَن َجََٰهُدواْ ِمنُكۡم َويَۡعلََم   ُ ٱل ٱَّلله
َٰبِِرينَ   ١٤٢ ٱلصه

143. Ви сте прижељкивали смрт пре 
него што сте се са њом суочили, па 
сте је, ето, видели и у њу сте 
гледали. 

ن  
َ
َولََقۡد ُكنُتۡم َتَمنهۡوَن ٱلَۡمۡوَت ِمن َقۡبِل أ

نُتۡم تَنُظُرونَ 
َ
ۡيُتُموهُ َوأ

َ
 ١٤٣ تَلَۡقۡوهُ َفَقۡد َرأ

144. Мухаммед је само посланик, а 
и пре њега је било посланика. Ако 
би он умро, или био убијен, зар 
бисте се ви назад вратили?! Онај ко 
се врати назад, Аллаху неће ништа 
да науди, а Аллах ће захвалне да 
награди. 

ها رَُسول  َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ  ٌد إِل َوَما ُمحَمه
 ْۚ ۡو قُتَِل ٱنَقلَۡبُتۡم عَلَىَٰٓ   ٱلرُُّسُل

َ
اَت أ َفإِيْن مه

َ
أ

ۡعَقَٰبُِكۡمْۚ َوَمن يَنَقلِۡب عَلَىَٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن 
َ
أ

 ُ اْۚ وََسَيۡجزِي ٱَّلله َ َشۡيـ ٗ يَُضره ٱَّلله
َِٰكرِينَ   ١٤٤ ٱلشه
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145. Ниједна особа неће да умре 
без Аллаховог одређења, часа 
суђеног. Ко жели награду на овоме 
свету, даћемо му дeо награде који 
заслужује, а ко жели награду на 
Будућем свету, даћемо му део 
награде који заслужује. А захвалне 
ћемо да наградимо! 

 ِ ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن َتُموَت إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ

لٗاُۗ َوَمن يُرِۡد ثََوا  َؤجه ۡنَيا نُۡؤتِهِۦ  كَِتَٰٗبا مُّ َب ٱلدُّ
ِمۡنَها َوَمن يُرِۡد ثََواَب ٱٓأۡلِخَرةِ نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَهاْۚ 

َِٰكرِينَ   ١٤٥ وََسَنۡجزِي ٱلشه

146. А колико је било веровесника уз 
које су се бројни побожни људи 
борили, па нису клонули због онога 
што би их задесило на Аллаховом 
путу, нити су посустајали, нити су се 
предавали?! А Аллах воли 
стрпљиве. 

ََٰتَل َمَعُهۥ رِب ِيُّوَن َكثِير  َفَما   ِن نهِبي ٖ َق ي ِن م 
َ
َوَكأ

ِ َوَما  َصاَبُهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوَهُنواْ لَِمآ أ

ُ ُيحِبُّ  ُْۗ َوٱَّلله َضُعُفواْ َوَما ٱۡسَتكَانُوا
َٰبِِرينَ   ١٤٦ ٱلصه

147. Они нису говорили ништа друго 
него: „Господару наш, опрости нам 
грехе наше и претеривање у 
поступцима нашим, учврсти наше 
кораке и помози нам против народа 
неверничког.“ 

ن َقالُواْ َربهَنا ٱۡغفِۡر لََنا 
َ
هٓا أ َوَما َكاَن َقۡولَُهۡم إِل

ۡقَداَمَنا ُذنُوبََنا وَ 
َ
ۡمرِنَا َوَثب ِۡت أ

َ
ِإۡسَراَفَنا فِٓي أ

َٰفِرِينَ   ١٤٧ َوٱنُصۡرنَا عَلَى ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك

148. Па им је Аллах дао награду на 
овом свету и још лепшу награду на 
Будућем свету, а Аллах воли 
доброчинитеље. 

ۡنَيا وَحُ  ُ ثََواَب ٱلدُّ َُٰهُم ٱَّلله ۡسَن ثََواِب فَـ َاتَى
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٤٨ ٱٓأۡلِخَرةِِۗ َوٱَّلله

149. О ви који верујете, ако се 
будете покоравали онима који не 
верују, вратиће вас уназад па ћете 
да постанете губитници. 

هِذيَن  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡعَقَٰبُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ 
َ
وُكۡم عَلَىَٰٓ أ َكَفُرواْ يَُردُّ

 ١٤٩ َخَِٰسِرينَ 

150. Заиста, само Аллах је ваш 
заштитник и Он је најбољи помагач. 

َِٰصِرينَ  َُٰكۡمۖۡ َوُهَو َخيُۡر ٱلنه ُ َمۡولَى  ١٥٠ بَِل ٱَّلله

151. Ми ћемо да улијемо страх у 
срца оних који не верују, зато што 
придружују Аллаху оно о чему 
Аллах није спустио никакав доказ; 
Ватра је њихово боравиште, а 
грозно је боравиште неправденика. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب بَِمآ  َسُنلِۡقي فِي قُلُوِب ٱل
 ۡۖ ِۡل بِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرُكواْ بِٱَّلله

َ
 أ

َٰلِِمينَ  ۖۡ َوبِۡئَس َمۡثَوى ٱلظه اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
 ١٥١ َوَمأ
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152. Аллах је већ потврдио Своје 
обећање, када сте их ви 
уништавали, Његовом дозволом, 
док нисте неуспех доживели и око 
наредби се разишли, и непокорни 
били, након што вам је показао шта 
волите: неки од вас желе овај свет, 
а други будући! Онда вас је Он 
одвојио од њих, како би вас 
искушао! И опростио вам је; а Аллах 
је према верницима неизмерно 
добар. 

وَنُهم  ۥٓ إِۡذ َتحُسُّ ُ وَۡعَدهُ َولََقۡد َصَدقَُكُم ٱَّلله
ۡمرِ  بِإِۡذنِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا فَِشلُۡتمۡ 

َ
َوتََنَٰزَۡعُتۡم فِي ٱلۡأ
ا ُتحِبُّوَنْۚ  َُٰكم مه َرى

َ
ِنُۢ َبۡعِد َمآ أ وََعَصۡيُتم م 

ن يُرِيُد  ۡنَيا َوِمنُكم مه ن يُرِيُد ٱلدُّ ِمنُكم مه
ْۚ ُثمه َصَرفَُكۡم َعۡنُهۡم لَِيبَۡتلَِيُكۡمۖۡ  ٱٓأۡلِخَرَة
ُ ُذو َفۡضٍل عَلَى  َولََقۡد َعَفا َعنُكۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٢ ِمنِينَ ٱلُۡمؤۡ 

153. Када сте се удаљавали пењући 
се и не обазирући се ни на кога, док 
вас је Посланик звао иза ваших 
леђа, Аллах вас је казнио невољом 
на невољу, како не бисте туговали 
за оним што вам је измакло нити 
због онога што вас је задесило. А 
Аллах у потпуности зна оно што 
радите. 

َحٖد  
َ
۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َولَا تَلۡوُۥَن عَلَىَٰٓ أ

َثََٰبُكۡم 
َ
َُٰكۡم فَأ ۡخَرى

ُ
َوٱلرهُسوُل يَۡدُعوُكۡم فِٓي أ

ٖ ل َِكۡيلَا َتحَۡزنُواْ عَلَىَٰ َما َفاتَُكۡم  ُۢا بَِغم  َغمه
ُۢ بَِما  ُ َخبِيُر َصََٰبُكۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َولَا َمآ أ

 ١٥٣ نَ َتۡعَملُو

154. Затим вам је, после невоље, 
спустио спокојство, сан који је неке 
од вас обузео, док су се други 
бринули само о себи, мислећи о 
Аллаху оно што није истина, 
паганским мислима. Говорили су 
(лицемери): „Имамо ли ми ишта у 
свему овом?“ Реци: „Одредба у 
потпуности припада само Аллаху!“ 
Они у себи крију оно што теби не 
показују. И говорили су: „Да смо 
ишта у овоме имали, не бисмо овде 
изгинули!“ Реци: „И да сте у кућама 
својим били, опет би они којима је 
прописано да погину изашли на 
места своје погибије, да Аллах 
искуша шта је у вашим грудима и да 
испита шта је у вашим срцима! А 
Аллах добро зна шта је у грудима! 

َمَنٗة  
َ
ِنُۢ َبۡعِد ٱلَۡغم ِ أ نَزَل َعلَۡيُكم م 

َ
ُثمه أ

ِنُكۡمۖۡ َوَطآئَِفة  َقۡد  نَُّعاٗسا َيۡغَشيَٰ َطآئَِفٗة م 
نُفُسهُ 

َ
ۡتُهۡم أ َهمه

َ
ِ أ ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  ۡم َيُظنُّوَن بِٱَّلله

ۡمرِ 
َ
هَنا ِمَن ٱلۡأ َظنه ٱلَۡجَِٰهلِيهةِِۖ َيُقولُوَن َهل ل

ُِۗ ُيخُۡفوَن فِٓي  ۡمَر ُكلهُهۥ َّلِله
َ
ِمن َشۡيٖءِۗ قُۡل إِنه ٱلۡأ

ا لَا ُيۡبُدوَن لََكۖۡ َيُقولُوَن لَۡو َكاَن  نُفِسِهم مه
َ
أ

ۡمرِ َشۡيء  مه 
َ
هۡو لََنا ِمَن ٱلۡأ ُۗ قُل ل ا قُتِلَۡنا َهَُٰهَنا

هِذيَن ُكتَِب  ُكنُتۡم فِي ُبُيوتُِكۡم لَبََرَز ٱل
 ُ َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡتُل إِلَيَٰ َمَضاِجعِِهۡمۖۡ َولَِيبَۡتلَِى ٱَّلله

َص َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ  َما فِي ُصُدورُِكۡم َولُِيَمح ِ
ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُ َعلِيُم  ١٥٤ َوٱَّلله
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155. Оне од вас који су узмакли на 
дан када су се две групе сукобиле, 
заиста је ђаво навео да посрну због 
нечег од онога што су пре згрешили. 
А Аллах им је већ опростио, Аллах 
је, заиста, Онај Који грехе опрашта 
и Онај Који не жури са казном. 

هِذيَن تَ  هۡواْ ِمنُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقي ٱلۡجَۡمَعاِن  إِنه ٱل َول
 ْۡۖ ۡيَطَُٰن بَِبۡعِض َما َكَسُبوا هُهُم ٱلشه إِنهَما ٱۡستََزل

َ َغُفوٌر   ُ َعۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله َولََقۡد َعَفا ٱَّلله
 ١٥٥ َحلِيم  

156. О ви који верујете, не будите 
као они, који не верују и који говоре 
за браћу своју, када се на пут по 
свету отисну или се у борбу дају: „Да 
су били са нама, не би умрли, нити 
би погинули!“ Јер, Аллах тиме чини 
тугу у њиховим срцима, а Аллах даје 
и живот и смрт. Он добро види оно 
што ви радите. 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ ل َها ٱل يُّ
َ
هِذيَن َيَٰٓأ ا تَُكونُواْ َكٱل

َكَفُرواْ َوَقالُواْ لِإِۡخَوَٰنِِهۡم إَِذا َضَربُواْ فِي 
هۡو َكانُواْ ِعنَدنَا َما  ى ل ۡو َكانُواْ ُغز ٗ

َ
ۡرِض أ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َحۡسَرٗة فِي  ُ َذ َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ لَِيۡجَعَل ٱَّلله
 ُ ُ يُۡحِيۦ َويُِميُتُۗ َوٱَّلله  بَِما  قُلُوبِِهۡمُۗ َوٱَّلله

 ١٥٦ َتۡعَملُوَن بَِصير  

157. А ако ви на Аллаховом путу 
погинете или умрете, па Аллахов 
опрост и милост су бољи од онога 
што они гомилају. 

ۡو ُمتُّۡم لََمۡغفَِرة  
َ
ِ أ َولَئِن قُتِلُۡتۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
ا َيجۡ  ِمه ِ َوَرۡحمٌَة َخيۡر  م  َِن ٱَّلله  ١٥٧ َمُعونَ م 

158. И било да умрете или погинете, 
ви ћете пред Аллахом сигурно да 
будете сакупљени. 

ِ ُتحَۡشُرونَ  ۡو قُتِلُۡتۡم لَِإلَي ٱَّلله
َ
تُّۡم أ  ١٥٨ َولَئِن مُّ

159. Са Аллаховом милошћу ти си 
благ према њима; а да си груб и 
тврдог срца, сигурно би се 
разбежали на све стране од тебе. 
Зато им праштај и моли да им буде 
опроштено, и договарај се са њима. 
А када се одлучиш, ослони се на 
Аллаха; Аллах, заиста воли оне који 
се ослањају на Њега. 

ِ لِنَت لَُهۡمۖۡ َولَوۡ  َِن ٱَّلله ا   فَبَِما َرۡحمَةٖ م  ُكنَت َفظًّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖۡ فَٱۡعُف  َغلِيَظ ٱلَۡقلِۡب لَٱنَفضُّ

ۡمرِِۖ َفإَِذا  
َ
َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِۡرُهۡم فِي ٱلۡأ

َ ُيحِبُّ   ِْۚ إِنه ٱَّلله َعَزۡمَت َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ١٥٩ ٱلُۡمَتوَك ِلِينَ 

160. Ако вас Аллах помогне, нико 
вас победити не може; а ако вас 
напусти, па ко је тај који, осим Њега, 
може да вам помогне?! Зато, на 
Аллаха нека се ослањају верници! 

ُ فَلَا غَالَِب لَُكۡمۖۡ َوِإن  إِن يَنُصۡرُكُم ٱَّلله
ِنُۢ  هِذي يَنُصُرُكم م  َيخُۡذلُۡكۡم َفَمن َذا ٱل

ِ َف   ١٦٠ لَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َبۡعِدهۗۦُِ وَعَلَى ٱَّلله
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161. Није могуће да Веровесник шта 
утаји! А онај ко шта утаји, доћи ће на 
Судњи дан са тим што је утајио. 
Затим ће свакоме у потпуности да 
буде дато оно што је заслужио, и 
никоме неће да буде учињена 
неправда. 

ِت بَِما   َوَما َكانَ 
ۡ
ْۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغله

َ
لَِنِبي ٍ أ

ا   هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه َغله يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُثمه تَُوف
 ١٦١ َكَسَبۡت َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

162. Зар је онај који је следио 
Аллахово задовољство исти као 
онај који је навукао Аллахову срџбу 
и чије пребивалиште је Пакао?! А 
ужасно је то коначно одредиште! 

ِ َكَمنُۢ بَآَء بَِسَخٖط  َفَمِن ٱتهَبَع رِۡضَوََٰن ٱَّلله
َ
أ

َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله  ١٦٢ م 

163. Они су код Аллаха на 
различитим степенима и Аллах 
добро види шта они раде! 

ُۢ بَِما   ُ بَِصيُر ُِۗ َوٱَّلله ُهۡم َدَرَجٌَٰت ِعنَد ٱَّلله
 ١٦٣ َيۡعَملُونَ 

164. Аллах је вернике даровао 
Својом милошћу када им је послао 
Посланика између њих, да им казује 
Његове речи, да их очисти, и да их 
подучи Књизи и мудрости, иако су 
пре били у очигледној заблуди. 

ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم  لََقۡد َمنه ٱَّلله
نُفِسِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ 

َ
ِۡن أ رَُسولٗا م 

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإن  َويَُزك 
بِينٍ   ١٦٤ َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفي َضَلَٰٖل مُّ

165. Зар нисте рекли, када вас је 
невоља снашла коју сте ви њима 
двоструко нанели: „Одакле сада 
ово?“ Реци: „То је од вас самих!“ 
Аллах, заиста, над свиме има моћ. 

ِثۡلَۡيَها  َصۡبُتم م 
َ
ِصيَبة  َقۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
آ أ َولَمه

َ
أ

هيَٰ َهََٰذاۖۡ قُۡل هُ  ن
َ
نُفِسُكۡمُۗ قُلُۡتۡم أ

َ
َو ِمۡن ِعنِد أ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل   ١٦٥ إِنه ٱَّلله

166. Оно што вас је задесило када 
су се две групе сукобиле, било је 
Аллаховом дозволом, и да би 
указао на оне ко су верници. 

َصََٰبُكۡم يَۡوَم ٱلَۡتَقي ٱلۡجَۡمَعاِن فَبِإِۡذنِ 
َ
 َوَمآ أ

ِ َولَِيۡعلََم ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١٦٦ ٱَّلله
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167. И да би указао ко су лицемери. 
Њима је речено: „Дођите, борите се 
на Аллаховом путу, или се браните!“ 
А они су казали: „Да знамо да ће да 
буде борбе, ми бисмо вас следили.“ 
Тога дана они су били ближи 
неверовању него веровању. Својим 
устима су говорили оно што није 
било у њиховим срцима! А Аллах 
најбоље зна што они крију. 

َٰتِلُواْ   ْْۚ َوقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ َق هِذيَن نَاَفُقوا َولَِيۡعلََم ٱل
 ٗ ْۖۡ َقالُواْ لَۡو َنۡعلَُم قَِتال وِ ٱۡدَفُعوا

َ
ِ أ ا فِي َسبِيِل ٱَّلله

قَۡرُب  
َ
هٱتهَبۡعَنَُٰكۡمُۗ ُهۡم لِلُۡكۡفرِ يَۡوَمئٍِذ أ ل

ا لَيَۡس  ۡفَوَٰهِِهم مه
َ
ِمۡنُهۡم لِلِۡإيَمَِٰنِۚ َيُقولُوَن بِأ

ۡعلَُم بَِما يَۡكُتُمونَ 
َ
ُ أ  ١٦٧ فِي قُلُوبِِهۡمْۚ َوٱَّلله

168. Онима који се нису борили, а о 
браћи својој су говорили: "Да су нас 
послушали, не би изгинули!" Реци: 
"Од себе смрт одагнајте, ако истину 
говорите!" 

َطاُعونَا َما  
َ
هِذيَن َقالُواْ لِإِۡخَوَٰنِِهۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ ٱل

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن 
َ
ُْۗ قُۡل فَٱۡدرَُءواْ َعۡن أ قُتِلُوا

 ١٦٨ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

169. Никако не сматрај мртвима оне 
који су погинули на Аллаховом путу. 
Не, они су живи и опскрбљени су код 
свога Господара. 

 ِ هِذيَن قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َولَا َتحَۡسبَنه ٱل
ۡحَيآٌء ِعنَد َرب ِِهۡم يُۡرَزُقونَ 

َ
ُۢاْۚ بَۡل أ َٰتَ ۡمَو

َ
 ١٦٩ أ

170. Радосни су због онога што им је 
Аллах дао из Свога обиља, и весели 
због оних који им се још нису 
придружили, за које неће да буде 
никаквог страха и који ни за чим 
неће да тугују. 

ُ ِمن َفۡضلِهِۦ  َُٰهُم ٱَّلله فَرِِحيَن بَِمآ َءاتَى
هِذيَن لَۡم  ِۡن َويَۡسَتبِۡشُروَن بِٱل يَلَۡحُقواْ بِِهم م 

ها َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم  ل
َ
َخلۡفِِهۡم أ

 ١٧٠ َيحَۡزنُونَ 

171. Они се радују Аллаховој 
благодати и доброти, и томе што 
Аллах неће да допусти да пропадне 
награда која припада верницима. 

 ِ َِن ٱَّلله نه  ۞يَۡسَتبِۡشُروَن بِنِۡعَمةٖ م 
َ
َوَفۡضٖل َوأ

ۡجَر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
َ لَا يُِضيُع أ  ١٧١ ٱَّلله

172. Онима који су се одазвали 
Аллаху и Посланику и након 
задобијених рана, онима између 
њих који су добро чинили и 
богобојазни били - припада велика 
награда. 

 ِ هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ َّلِله َوٱلرهُسوِل ِمنُۢ َبۡعِد َمآ ٱل
ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم َوٱتهَقۡواْ  

َ
هِذيَن أ ْۚ لِل َصاَبُهُم ٱلَۡقۡرُح

َ
أ

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
 ١٧٢ أ
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173. Онима којима се - када су им 
људи рекли: „Непријатељи се 
окупљају због вас, па их се пазите!“- 
Веровање повећало, па су казали: 
„Нама је довољан Аллах, а диван је 
Он Заштитник.“ 

اَس َقۡد َجمَُعواْ  اُس إِنه ٱلنه هِذيَن َقاَل لَُهُم ٱلنه ٱل
لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمَٰٗنا َوَقالُواْ 

ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل   ١٧٣ َحۡسبَُنا ٱَّلله

174. Па су се вратили са Аллаховим 
благодатима и обиљем; никакво их 
зло није задесило. Следили су 
Аллахово задовољство, а Аллах је 
поседник великог добра. 

هۡم  ِ َوَفۡضٖل ل َِن ٱَّلله فَٱنَقلَُبواْ بِنِۡعَمةٖ م 
 ُ ُِۗ َوٱَّلله َيۡمَسۡسُهۡم ُسوٓء  َوٱتهَبُعواْ رِۡضَوََٰن ٱَّلله

 ١٧٤ ُذو َفۡضٍل َعِظيمٍ 

175. То вас само ђаво плаши својим 
присталицама, па их се не бојте, 
него се бојте Мене, ако сте верници! 

ۡولَِيآَءهُۥ فَلَا 
َ
ۡيَطَُٰن ُيخَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلشه إِنهَما َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٧٥ َتخَاُفوُهۡم وََخاُفوِن إِن ُكنُتم مُّ

176. Нека те не жалосте они који 
срљају у неверовање. Они нимало 
не могу да науде Аллаху. Аллах 
неће да им учини било какво добро 
на Будућем свету и њима припада 
велика патња. 

 ِۚ هِذيَن يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ َولَا َيحُۡزنَك ٱل
 ُ ْۚ يُرِيُد ٱَّلله ا َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ها إِنهُهۡم لَن يَُضرُّ ل

َ
 أ

ا فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب  َيجَۡعَل لَُهۡم َحظ ٗ
 ١٧٦ َعِظيمٌ 

177. Они који су веровање за 
неверовање продали, Аллаху неће 
ништа да науде. Њима припада 
болна патња. 

هِذيَن ٱۡشتََرُواْ ٱلُۡكۡفَر بِٱلِۡإيَمَِٰن لَن   إِنه ٱل
 َ واْ ٱَّلله لِيم  يَُضرُّ

َ
ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب أ ا  ١٧٧  َشۡيـ ٗ

178. Нека неверници никако не 
мисле да је добро за њих то што им 
дајемо дуг живот. Ми им дајемо дуг 
живот само због тога како би 
огрезли у греху и њима припада 
понижавајућа патња. 

هِذيَن َكَفرُ  نهَما ُنۡملِى لَُهۡم َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
َ
ٓواْ أ

 ۡۖ نُفِسِهۡمْۚ إِنهَما ُنۡملِى لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡما
َ
َخيۡر  ل ِأ

ِهين    ١٧٨ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ
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179. И не може да буде да Аллах 
вернике остави у стању у којем сте 
ви, док лоше од добрих не одвоји. И 
не може да буде да вам Аллах 
открије оно што је недокучиво 
чулима, него Он бира кога хоће од 
Својих посланика. Зато, верујте у 
Аллаха и Његове посланике, а ако 
будете веровали и бојали се Аллаха 
и чували се греха, вама припада 
велика награда. 

ُ لَِيَذَر ٱلۡمُ  ا َكاَن ٱَّلله نُتۡم مه
َ
ۡؤِمنِيَن عَلَىَٰ َمآ أ

ي ِِبِۗ َوَما  َعلَۡيهِ َحتهيَٰ يَِميَز ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه
ُ لُِيۡطلَِعُكۡم عَلَى ٱلَۡغۡيِب َوَلَِٰكنه  َكاَن ٱَّلله

ۖۡ فَـ َاِمُنواْ  َ َيجَۡتِبي ِمن رُُّسلِهِۦ َمن يََشآُء ٱَّلله
ِ َورُُسلِهۚۦِْ َوِإن تُۡؤِمُنواْ َوَتتهقُ  واْ َفلَُكۡم بِٱَّلله

ۡجٌر َعِظيم  
َ
 ١٧٩ أ

180. Нека они који шкртаре у ономе 
што им Аллах из Свога обиља даје, 
никако не мисле да је то за њих 
добро. Напротив, то је за њих зло. 
На Судњем дану биће им омотано 
око врата оно чиме су шкртарили. А 
Аллаху припада наследство небеса 
и Земље и Аллах добро зна оно што 
ви радите. 

 ُ َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َيۡبَخلُوَن بَِمآ َءاتَى َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
هُهۡمۖۡ  هُهمِۖ بَۡل ُهَو َشر   ل ِمن َفۡضلِهِۦ ُهَو َخيٗۡرا ل
 ِ ُقوَن َما َبخِلُواْ بِهِۦ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َوَّلِله َسُيَطوه

ُ بَِما  ِميَرَٰ  ۡرِضِۗ َوٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُث ٱلسه

 ١٨٠ َتۡعَملُوَن َخبِير  

181. Аллах је чуо речи оних који су 
говорили: „Аллах је сиромашан, а 
ми смо богати!“ Ми ћемо да 
забележимо оно што су они 
говорили као и то што су без 
оправдања веровеснике убијали. И 
рећи ћемо: „Искусите казну у Огњу!“ 

  َ هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ َقۡوَل ٱل لهَقۡد َسِمَع ٱَّلله
ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما َقالُواْ 

َ
فَقِير  َوَنحُۡن أ

ٖ َوَنُقوُل ُذوُقواْ  ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر َحق 
َ
َوَقۡتلَُهُم ٱلۡأ

 ١٨١ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

182. То је због дела ваших руку, а 
Аллах, заиста, не чини неправду 
Својим робовима. 

َ لَيَۡس  نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما َقده َذ

 ١٨٢ بَِظلهاٖم ل ِلَۡعبِيدِ 

183. Онима који говоре: „Аллах је од 
нас узео обавезу да не верујемо 
ниједном посланику док не принесе 
жртву коју ће да прогута ватра!“ 
Реци: „И пре мене су вам посланици 
са јасним доказима долазили, а и са 
тим о чему говорите. Па зашто сте 
их, онда, убијали - ако истину 
говорите?“ 

ها نُۡؤِمَن  ل
َ
َ َعِهَد إِلَۡيَنآ أ هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ٱل

ُۗ  لِرَ  اُر ُكلُُه ٱلنه
ۡ
تِيََنا بُِقۡربَاٖن تَأ

ۡ
ُسوٍل َحتهيَٰ يَأ

ِن َقۡبلِى بِٱلَۡبي َِنَِٰت   قُۡل َقۡد َجآَءُكۡم رُُسل  م 
هِذي قُلُۡتۡم فَلَِم َقَتلُۡتُموُهۡم إِن ُكنُتۡم   َوبِٱل

 ١٨٣ َصَِٰدقِينَ 



 

Имранова породица 

 

82 

 

عمران  لآ  

184. А ако те буду лажљивцем 
сматрали, па и пре тебе су 
лажљивцима сматрани посланици 
који су доносили Јасне доказе и 
списе и Књигу светиљку. 

ِن َقۡبلَِك  َب رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  َفإِن َكذه
بُرِ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ   ١٨٤ َجآُءو بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

185. Свака особа ће смрт да окуси, 
а само на Судњем дану ћете у 
потпуности да добијете ваше 
заслуге. Па ко буде удаљен од 
Ватре и уведен у Рај, успео је. А 
живот на овом свету само је 
варљиво наслађивање. 

ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوِإنهَما تَُوفهۡوَن  
ُجوَرُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ َفَمن زُۡحزِ 

ُ
ارِ أ َح َعِن ٱلنه

ۡنَيآ  ةُ ٱلدُّ ُۗ َوَما ٱلۡحََيوَٰ ۡدِخَل ٱلۡجَنهَة َفَقۡد َفاَز
ُ
َوأ

ها َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ   ١٨٥ إِل

186. Ви ћете сигурно да будете 
искушавани у вашим имецима, и у 
вашим животима, а слушаћете 
многе неугодности од оних којима је 
пре вас дата Књига и од 
многобожаца. Ако будете стрпљиви 
и Аллаха се бојали, то, заиста, у 
истинске поступке спада. 

نُفِسُكۡم  
َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
۞لَُتۡبلَُونه فِٓي أ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن 
ُ
هِذيَن أ َولَتَۡسَمُعنه ِمَن ٱل

ذٗ 
َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
هِذيَن أ ى َكثِيٗراْۚ َقۡبلُِكۡم َوِمَن ٱل

َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  َوِإن تَۡصبُِرواْ َوَتتهُقواْ َفإِنه َذ
ُمورِ 

ُ
 ١٨٦ ٱلۡأ

187. А кад је Аллах узео обавезу од 
оних којима је дата Књига да ће то 
сигурно људима да објашњавају и 
да ништа из ње неће да крију, они су 
је иза леђа својих бацили, продајући 
је за нешто безвредно. А ружно ли је 
оно што за то купују! 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب  
ُ
هِذيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱل َخَذ ٱَّلله

َ
َوِإۡذ أ

لَُتبَي ِنُنهُهۥ لِلنهاِس َولَا تَۡكُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ 
َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشتََرۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيلٗاۖۡ 

 ١٨٧ َما يَۡشتَُرونَ  فَبِۡئَس 

188. Никако не мисли за оне које 
радује то што су урадили и који воле 
да буду похваљени и за оно што 
нису учинили - никако не мисли да 
ће да се сачувају патње. Њима 
припада болна патња. 

تَ 
َ
هِذيَن َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ يُِحبُّوَن لَا َتحَۡسبَنه ٱل واْ وه

ن ُيحَۡمُدواْ بَِما لَۡم َيۡفَعلُواْ فَلَا َتحَۡسبَنهُهم 
َ
أ

لِيم  
َ
َِن ٱلَۡعَذاِبِۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٨٨ بَِمَفاَزةٖ م 

189. Аллаху припада власт на 
небесима и на Земљи и Аллах над 
свиме има моћ. 

ِ ُملُۡك  ِ َوَّلِله
ُ عَلَىَٰ ُكل  ۡرِضِۗ َوٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ١٨٩ َشۡيٖء َقِديرٌ 

190. У стварању небеса и Земље, и 
у измени ноћи и дана, заиста су 
знакови за разумом обдарене, 

ۡرِض َوٱۡختَِلَِٰف 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي َخلِۡق ٱلسه

َهارِ ٓأَلَيَٰٖت ل ِ  هۡيِل َوٱلنه لَۡبَٰبِ ٱل
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ١٩٠ أ
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191. који Аллаха спомињу стојећи, 
седећи и лежећи на својим 
боковима, и размишљају о 
стварању небеса и Земље. 
„Господару наш, Ти ово ниси 
створио узалуд! Узвишен си Ти и 
сачувај нас од патње у Ватри! 

 َ هِذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّلله قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ ٱل
َمََٰوَِٰت  ُروَن فِي َخلِۡق ٱلسه ُجُنوبِِهۡم َويََتَفكه

ۡرِض َربهَنا َما َخلَۡقَت َهََٰذا َبَِٰطلٗا  
َ
َوٱلۡأ

ارِ   ١٩١ ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱلنه

192. Господару наш, онога кога Ти 
будеш у Ватру бацио, већ си га 
понизио, а неправедницима неће да 
буде помагача! 

ۡخَزۡيَتُهۖۥۡ 
َ
اَر َفَقۡد أ َربهَنآ إِنهَك َمن تُۡدِخِل ٱلنه

نَصارٖ 
َ
َٰلِِميَن ِمۡن أ  ١٩٢ َوَما لِلظه

193. Господару наш, ми смо чули 
гласника који позива вери: "верујете 
у вашег Господара!" Па смо 
поверовали! Господару наш, 
опрости нам грехе, и покриј наше 
лоше поступке, и усмрти нас са 
честитима! 

ۡن 
َ
بهَنآ إِنهَنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُيَنادِي لِلِۡإيَمَِٰن أ ره

ْۚ َربهَنا فَٱۡغفِۡر لََنا  َءاِمُنواْ بَِرب ُِكۡم فَـ َاَمنها
ِۡر َعنها َسي ِـ َاتَِنا َوتَوَ  َنا َمَع ُذنُوبََنا َوَكف  فه

بَۡرارِ 
َ
 ١٩٣ ٱلۡأ

194. Господару наш, дај нам оно 
што си нам обећао преко Својих 
посланика и не понизи нас на 
Судњем дану! Ти, заиста, не кршиш 
Своје обећање!“ 

َربهَنا وََءاتَِنا َما وََعدتهَنا عَلَىَٰ رُُسلَِك َولَا  
ٱلۡقَِيََٰمةِِۖ إِنهَك لَا ُتخۡلُِف ُتخۡزِنَا يَۡوَم 

 ١٩٤ ٱلِۡميَعادَ 

195. И њихов Господар им се 
одазва: „Ниједном између вас који 
добро чини, био мушкарац или 
жена, дела нећу да поништим; ви 
сте једни од других. Онима који се 
иселе и који буду из својих домова 
прогнани, и који буду мучени на 
Моме путу, и који се буду борили и 
погинули, сигурно ћу лоша дела да 
покријем и сигурно ћу да их уведем 
у рајске баште, кроз које реке теку. 
Награда је то од Аллаха, а код 
Аллаха је награда најлепша. 

ن ِ 
َ
ِضيُع َعَمَل فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ

ُ
ي لَٓا أ

ِۖ َبۡعُضُكم  نَثيَٰ
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ ِنُكم م  َِٰمٖل م  َع

ۡخرُِجواْ ِمن 
ُ
هِذيَن َهاَجُرواْ َوأ ِنُۢ َبۡعٖضِۖ فَٱل م 

ََٰتلُواْ َوقُتِلُواْ   وُذواْ فِي َسبِيلِى َوَق
ُ
دَِيَٰرِهِۡم َوأ

ۡدِخلَنهُهۡم  
ُ
َِرنه َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ َكف 

ُ
لَأ

 َٰ ِۡن َجنه نَۡهَُٰر ثََواٗبا م 
َ
ٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َوابِ  ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلثه ِْۚ َوٱَّلله  ١٩٥ ِعنِد ٱَّلله

196. Нека те никако не обмањује то 
што они који не верују свуда по 
свету незахвално богатством 
располажу. 

هِذيَن َكفَ  نهَك َتَقلُُّب ٱل ُرواْ فِي لَا َيُغره
 ١٩٦ ٱلۡبَِلَٰدِ 
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197. Кратко уживање, а затим Пакао 
ће бити њихово боравиште; а 
ужасно је то пребивалиште! 

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
َمَتَٰع  قَلِيل  ُثمه َمأ

 ١٩٧ ٱلِۡمَهادُ 

198. Али, онима који се Господара 
свога боје припадају рајске баште 
кроз које теку реке; у њима ће вечно 
да остану, Аллах ће да их почасти. 
А оно што је код Аллаха, боље је за 
честите. 

َٰت  َتجۡرِي  هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم َجنه َلَِٰكِن ٱل
ِۡن  نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها نُُزلٗا م 

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُِۗ وَ  ِ َخيۡر  ل ِلَۡأبَۡرارِ ِعنِد ٱَّلله  ١٩٨ َما ِعنَد ٱَّلله

199. Има и оних којима је дата 
Књига који верују у Аллаха и у оно 
што је вама објављено, и у оно што 
је њима објављено, који су понизни 
Аллаху и не продају Аллахове речи 
за нешто безвредно. Њима припада 
награда њиховог Господара, а 
Аллах ће, заиста, брзо да сведе 
рачун. 

ِ َوَمآ   ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِإنه ِمۡن أ

 ِ نزَِل إِلَۡيِهۡم َخَِٰشعِيَن َّلِله
ُ
نزَِل إِلَۡيُكۡم َوَمآ أ

ُ
أ

ْوَلَٰٓ 
ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ أ ئَِك لَا يَۡشتَُروَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ َسِريُع  ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
لَُهۡم أ

 ١٩٩ ٱلۡحَِسابِ 

200. О ви који верујете, будите 
стрпљиви и издржљиви, устрајно 
бдијте и бојте се Аллаха, да бисте 
успели! 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡصبُِرواْ َوَصابُِرواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ َوَرابُِطواْ   ٢٠٠ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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Жене  النساء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О људи, бојте се Господара свога, 
Који вас је створио од једне особе 
(Адама), и од те особе пар створио, а од 
њих двоје многе мушкарце и жене 
расејао. Бојте се Аллаха, чијим именом 
једни друге молите, и чувајте родбинске 
везе. Аллах вас, заиста, надзире. 

هِذي   اُس ٱتهُقواْ َربهُكُم ٱل َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِن  نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق َخلََقُكم م 
ِمۡنَها َزوَۡجَها َوبَثه ِمۡنُهَما رَِجالٗا 

هِذي  َ ٱل ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َكثِيٗرا َونَِساٗٓء
َ َكاَن   ْۚ إِنه ٱَّلله رَۡحاَم

َ
تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ

 ١ َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا

2. И сирочадима имовине њихове дајте, 
не подмећите лоше за добро, и имовине 
њихове са имовинама вашим не 
трошите! То је, заиста, велики грех. 

لُواْ   ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَتََبده
َ
وََءاتُواْ ٱلَۡيَتََٰميَٰٓ أ

ُكلُٓواْ  
ۡ
ي ِِبِۖ َولَا تَأ ٱلۡخَبِيَث بِٱلطه

ۡمَوَٰلُِكۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن ُحوٗبا 
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم إِلَيَٰٓ أ

َ
أ

 ٢ اَكبِيرٗ 

3. Ако се бојите да према женама 
сиротама нећете да будете праведни, 
онда се жените оним женама које су вам 
драге и допуштене, са по две, са по три 
или са по четири. А ако страхујете да 
нећете да будете праведни, онда само 
једном, или са оним које поседујете. 
Тако ћете се најлакше неправде 
сачувати. 

ها ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتََٰميَٰ  ل
َ
َوِإۡن ِخۡفُتۡم أ

َِن  فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم م 
ٱلن َِسآِء َمۡثَنيَٰ َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعۖۡ َفإِۡن 
ۡو َما  

َ
ها َتۡعِدلُواْ َفَوَِٰحَدةً أ ل

َ
ِخۡفُتۡم أ

يَۡمَُٰنُكۡمْۚ 
َ
ها َملََكۡت أ ل

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ  َذ

 ْ  ٣ َتُعولُوا

4. И драга срца женама њихове дарове 
дајте; па ако вам оне драга срца нешто 
од тога поклоне, то са пријатношћу и 
угодношћу трошите. 

ْۚ َفإِن   َٰتِِهنه ِنحۡلَٗة وََءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصُدَق
ۡنُه َنۡفٗسا ِطبَۡن لَُكۡم َعن َشۡيٖء م ِ 

ا رِيٓـ ٗ ا مه  ٤ َفكُلُوهُ َهنِٓيـ ٗ
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5. И онима који немају довољно разума 
иметке, које вам је Аллах поверио на 
управљање, не уручујте, него их њима 
опскрбите и обуците. И лепе речи им 
говорите. 

تِ 
ۡمَوَٰلَُكُم ٱله

َ
َفَهآَء أ ي  َولَا تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ُ لَُكۡم قَِيَٰٗما َوٱۡرُزُقوُهۡم   َجَعَل ٱَّلله
فِيَها َوٱۡكُسوُهۡم َوُقولُواْ لَُهۡم َقۡولٗا 

ۡعُروٗفا  ٥ مه

6. И проверавајте сирочад док не 
стасају за брак, па ако се уверите да су 
зрели, уручите им њихове имовине. И не 
трошите их расипнички и у журби, пре 
него што одрасту. Ко је имућан нека се 
суздржи, а ко је сиромашан, нека троши 
онолико колико је неопходно. А када им 
имовину уручујете, то учините у 
присуству сведока; а доста је што ће 
пред Аллахом да се полаже рачун. 

ِكَاَح  َوٱۡبَتلُواْ  ٱلَۡيَتََٰميَٰ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلن 
ِۡنُهۡم ُرۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ  َفإِۡن َءانَۡسُتم م 

ُكلُوَهآ إِۡسَراٗفا 
ۡ
ۡمَوَٰلَُهۡمۖۡ َولَا تَأ

َ
إِلَۡيِهۡم أ

ا  ْْۚ َوَمن َكاَن َغنِي ٗ ن يَۡكبَُروا
َ
َوبَِداًرا أ

فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفۖۡ َوَمن َكاَن فَقِيٗرا 
ُكۡل 

ۡ
بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َفإَِذا َدَفۡعُتۡم   فَلَۡيأ

ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَكَفيَٰ  
َ
ۡمَوَٰلَُهۡم فَأ

َ
إِلَۡيِهۡم أ

ِ َحِسيٗبا  ٦ بِٱَّلله

7. Мушкарцима припада део онога што 
оставе родитељи и родбина, а и женама 
припада део од онога што оставе 
родитељи и родбина. Било тога мало 
или много, део је обавезан. 

ا تََرَك ٱلَۡوَٰلَِداِن  ِمه ل ِلر َِجاِل نَِصيب  م 
ا تََرَك  ِمه قَۡربُوَن َولِلن َِسآِء نَِصيب  م 

َ
َوٱلۡأ

ۡو 
َ
ا قَله ِمۡنُه أ قَۡربُوَن ِممه

َ
ٱلَۡوَٰلَِداِن َوٱلۡأ

ۡفُروٗضا  ٧ َكثَُرْۚ نَِصيٗبا مه

8. А када деоби присуствују рођаци, 
сирочад и сиромаси, опскрбите их 
делом тога, и лепе речи им реците. 

ْولُواْ ٱلُۡقۡربَيَٰ 
ُ
َوِإَذا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

ِۡنُه  َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيُن فَٱۡرُزُقوُهم م 
ۡعُروٗفا  ٨ َوُقولُواْ لَُهۡم َقۡولٗا مه

9. И нека се прибојавају, као кад би сами 
иза себе оставили нејаку децу за коју 
страхују, и нека се боје Аллаха и нека 
говоре праведно. 

هِذيَن لَۡو تََرُكواْ ِمۡن َخلۡفِِهۡم   َولَۡيۡخَش ٱل
ِيهٗة ِضَعًَٰفا َخاُفواْ َعلَۡيِهۡم فَلَۡيتهُقواْ   ُذر 

َ َولَۡيُقولُواْ َقۡولٗا َسِديًدا  ٩ ٱَّلله
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10. Заиста, они који неправедно троше 
имовине сирочади, у своје стомаке 
стављају ватру и они ће у Огњу да горе. 

ۡمَوََٰل ٱلَۡيَتََٰميَٰ 
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
هِذيَن يَأ إِنه ٱل

ُكلُوَن فِي ُبُطونِِهۡم نَاٗراۖۡ  
ۡ
ُظلًۡما إِنهَما يَأ

 ١٠ وََسَيۡصلَۡوَن َسعِيٗرا

11. Аллах вам налаже, у вези са вашом 
децом, да мушком следује колико за два 
женска детета. А ако буде више од двоје 
женске деце, њима припадају две 
трећине онога што је оставио, а ако је 
само једна, припада јој половина. А 
родитељима, свакоме посебно, припада 
шестина од онога што је умрли оставио, 
ако има деце. А ако не буде имао деце, 
и наследе га родитељи, онда његовој 
мајци припада трећина. А ако има браће 
и (или) сестара, онда његовој мајци 
припада шестина пошто се изврши 
опорука коју је оставио, или подмири 
дуг. Ви не знате ко вам је ближи по 
користи, родитељи ваши или синови 
ваши. То је Божија заповед, а Аллах је, 
заиста, Онај Који све зна и мудар је. 

َكرِ   ۡوَلَِٰدُكۡمۖۡ لِلذه
َ
ُ فِٓي أ يُوِصيُكُم ٱَّلله

نثََييِۡنِۚ َفإِن ُكنه نَِساٗٓء  
ُ
ِ ٱلۡأ ِمۡثُل َحظ 

ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهنه ثُلَُثا َما تََرَكۖۡ َوِإن  َفۡوَق 
بََوۡيهِ  

َ
َكانَۡت َوَِٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفْۚ َولِأ

ا تََرَك  ُدُس ِممه ِۡنُهَما ٱلسُّ ِ َوَِٰحٖد م 
لِكُل 

هُهۥ  هۡم يَُكن ل ْۚ َفإِن ل إِن َكاَن لَُهۥ َولَد 
لُُثْۚ َفإِ  ِهِ ٱلثُّ بََواهُ فَلُِأم 

َ
ۥٓ أ ن َولَد  َوَورِثَُه

ُدُسْۚ ِمنُۢ   ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخَوة  فَلُِأم  َكاَن لَُه
ۡو َديٍۡنِۗ  

َ
َبۡعِد َوِصيهةٖ يُوِصي بَِهآ أ

ۡبَنآؤُُكۡم لَا تَۡدُروَن 
َ
َءابَآؤُُكۡم َوأ

َِن  ْۚ فَرِيَضٗة م  قَۡرُب لَُكۡم َنۡفٗعا
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
أ

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما ُِۗ إِنه ٱَّلله  ١١ ٱَّلله
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12. Вама припада половина онога што 
оставе супруге ваше, ако не буду имале 
деце; а ако буду имале деце, вама 
припада четвртина онога што оне 
оставе, пошто се изврши опорука коју 
оставе, или подмири дуг; њима припада 
четвртина онога што ви оставите, 
уколико не будете имали деце, а ако 
будете имали деце, њима припада 
осмина онога што ви оставите након 
што се изврши опорука коју оставите, 
или подмири дуг. А ако се мушкарац или 
жена, који немају ни деце ни родитеље, 
буду наслеђивали и буду имали брата 
или сестру (по мајци), онда ће свако од 
њих двоје да добије шестину; ако их 
буде више, они онда заједнички 
учествују у трећини, пошто се изврши 
опорука која је остављена, или подмири 
дуг, не оштећујући тиме било кога. То је 
Аллахова заповед, а Аллах је Онај Који 
све зна и Онај Који не жури са казном. 

ۡزَوَُٰجُكۡم  
َ
۞َولَُكۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ْۚ َفإِن َكاَن لَُهنه  هُهنه َولَد  هۡم يَُكن ل إِن ل
ا تََرۡكَنْۚ ِمنُۢ َبۡعِد  بُُع ِممه َولَد  فَلَُكُم ٱلرُّ
بُُع   ۡو َديٖۡنِۚ َولَُهنه ٱلرُّ

َ
َوِصيهةٖ يُوِصيَن بَِهآ أ

ا تََرۡكُتۡم إِن  ْۚ ِممه هۡم يَُكن لهُكۡم َولَد  ل
ا  ُمُن ِممه َفإِن َكاَن لَُكۡم َولَد  فَلَُهنه ٱلثُّ
ۡو 

َ
ِنُۢ َبۡعِد َوِصيهةٖ تُوُصوَن بَِهآ أ تََرۡكُتمِۚ م 

وِ  
َ
َديٖۡنِۗ َوِإن َكاَن رَُجل  يُورَُث َكَلَٰلًَة أ

ِ َوَِٰحٖد  
ۡخت  فَلِكُل 

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ة  َولَُه

َ
ٱۡمَرأ

ِۡنُهَما ٱلسُّ  ۡكثََر ِمن م 
َ
ُدُسْۚ َفإِن َكانُٓواْ أ

لُِثِۚ ِمنُۢ َبۡعِد   َٰلَِك َفُهۡم ُشَرَكآُء فِي ٱلثُّ َذ
 ِۚ ٖ ۡو َديٍۡن َغيَۡر ُمَضآر 

َ
َوِصيهةٖ يُوَصيَٰ بَِهآ أ

ُ َعلِيٌم َحلِيم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله  ١٢ َوِصيهٗة م 

13. То су Аллахови прописи, а онога ко 
се покорава Аллаху и Његовом 
Посланику Он ће да уведе у рајске 
баште кроз које реке теку и у којима ће 
вечно да остану. То је велики успех. 

  َ ِْۚ َوَمن يُِطِع ٱَّلله تِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي ِمن  َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيهَ 
َ
َٰلَِك  َتحۡتَِها ٱلۡأ ْۚ َوَذ ا

 ١٣ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

14. А онога ко буде непокоран Аллаху и 
Његовом Посланику, па буде прелазио 
преко Његових граница, Аллах ће да га 
уведе у Ватру у којој ће вечно да остане; 
таквом припада понижавајућа патња. 

َ َورَسُ  ولَُهۥ َويََتَعده  َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه نَاًرا َخَٰلِٗدا فِيَها َولَُهۥ 

ِهين    ١٤ َعَذاب  مُّ

15. За оне жене из ваше породице које 
прељубу почине, тражите да посведоче 
четворица између вас, па ако посведоче 
против њих, држите их у кућама све док 
их смрт не умори или док им Аллах неки 
пут не нађе. 

تِيَن ٱلَۡفَِٰحَشَة ِمن ن َِسآئُِكۡم  
ۡ
َٰتِي يَأ َوٱله

ِنُكۡمۖۡ   ۡربََعٗة م 
َ
فَٱۡستَۡشِهُدواْ َعلَۡيِهنه أ

ۡمِسُكوُهنه فِي ٱلُۡبُيوِت  
َ
َفإِن َشِهُدواْ فَأ

  ُ ۡو َيجَۡعَل ٱَّلله
َ
َُٰهنه ٱلَۡمۡوُت أ َحتهيَٰ َيَتَوفهى

 ١٥ َسبِيلٗا لَُهنه 
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16. А оно двоје који то учине, изгрдите 
их, па ако се покају и поправе, онда их 
на миру оставите. Аллах је, заиста, Онај 
Који стално прима покајања и милостив 
је. 

ۖۡ َفإِن   تَِيَٰنَِها ِمنُكۡم فَـ َاُذوُهَما
ۡ
هَذاِن يَأ َوٱل

ُۗ إِنه  تَابَا  ۡعرُِضواْ َعۡنُهَمآ
َ
ۡصلََحا فَأ

َ
َوأ

اٗبا رهِحيًما َ َكاَن تَوه  ١٦ ٱَّلله

17. Аллах прима само покајање оних 
који учине какво лоше дело из незнања, 
а потом се убрзо покају. Њима ће Аллах 
да опрости, а Аллах је Онај Који све зна 
и мудар је. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن   إِنهَما ِ لِل ۡوبَُة عَلَى ٱَّلله ٱلته
وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه َيُتوبُوَن ِمن قَرِيٖب   ٱلسُّ

  ُ ُ َعلَۡيِهۡمُۗ وََكاَن ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك َيُتوُب ٱَّلله
ُ
فَأ

 ١٧ َعلِيًما َحِكيٗما

18. Нема покајања онима који чине 
лоша дела све док им се не приближи 
смрт, па онда говоре: „Сад се, заиста, 
кајем!“ Нити за оне који умру као 
неверници. Њима смо болну патњу 
припремили. 

هِذيَن َيۡعَملُوَن   ۡوبَُة لِل َولَيَۡسِت ٱلته
َحَدُهُم  

َ
ي ِـ َاِت َحتهيَٰٓ إَِذا َحَضَر أ ٱلسه

ه  ِذيَن  ٱلَۡموُۡت َقاَل إِن ِي ُتۡبُت ٱلَٰٔۡـَن َولَا ٱل
ۡعَتۡدنَا 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ اٌر َيُموتُوَن َوُهۡم ُكفه

لِيٗما
َ
 ١٨ لَُهۡم َعَذابًا أ

19. О ви који верујете, не дозвољава 
вам се да жене преко воље њихове у 
наслеђе узимате и да им потешкоће 
причињавате са намером да нешто од 
онога што сте им дали присвојите, осим 
ако буду учиниле очигледни разврат. 
Према њима се лепо опходите. А ако 
према њима не осетите жељу, па могуће 
је да не волите нешто у чему је Аллах 
велико добро дао. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َيحِلُّ لَُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن تَرِثُواْ ٱلن َِسآءَ 
َ
ۖۡ َولَا   أ َكۡرٗها

َتۡعُضلُوُهنه لَِتۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمآ  
تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ 

ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َءاتَيُۡتُموُهنه إِل

َبي َِنةِٖۚ وَعَاِشُروُهنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َفإِن   مُّ
ا   ن تَۡكَرُهواْ َشۡيـ ٗ

َ
َكرِۡهُتُموُهنه َفَعَسيَٰٓ أ

ُ فِيهِ َخيٗۡرا َكثِيٗرا  ١٩ َويَۡجَعَل ٱَّلله

20. Ако хоћете једну супругу да 
замените другом, и једној од њих сте 
дали благо, не узимајте ништа од тога. 
Зар да то узимате чинећи потвору и 
очигледни грех?! 

كَاَن َزۡوٖج   َردتُُّم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مه
َ
َوِإۡن أ

َُٰهنه قِنَطاٗرا ُخُذواْ   وََءاتَيُۡتۡم إِۡحَدى
ۡ
فَلَا تَأ

ُخُذونَُهۥ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما  
ۡ
تَأ

َ
ْۚ أ ا ِمۡنُه َشۡيـ ً

بِيٗنا  ٢٠ مُّ
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21. А како бисте могли то да узмете, 
када сте једно са другим били интимни 
и кад су оне од вас узеле чврсту 
обавезу!? 

ۡفَضيَٰ  
َ
ُخُذونَُهۥ َوَقۡد أ

ۡ
َوَكۡيَف تَأ

َخۡذَن ِمنُكم  
َ
َبۡعُضُكۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض َوأ

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  ٢١ م 

22. И не жените се онима које су 
оженили очеви ваши након онога што је 
било - то су били разврат, мржња и 
ружан пут. 

َِن  َولَا تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م 
ها َما َق  َفْۚ إِنهُهۥ َكاَن ٱلن َِسآِء إِل

ۡد َسلَ
َِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيلًا  ٢٢ َف

23. Забрањују вам се мајке ваше, и 
кћери ваше, и сестре ваше, и сестре 
очева ваших, и сестре мајки ваших, и 
братичне ваше и сестричне ваше, и 
помајке ваше, које су вас дојиле, и 
сестре ваше по млеку, и мајке супруга 
ваших, и пасторке ваше које се налазе 
под вашим скрбништвом од супруга 
ваших с којим сте имали интимне 
односе; ако с њима нисте имали 
интимне односе, онда вам није грех; и 
супруге ваших рођених синова, и да две 
сестре саставите, осим што је раније 
било! Аллах је, доиста, Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

َهَُٰتُكۡم   مه
ُ
َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ ُحر 

َُٰتُكۡم   َخَوَٰتُُكۡم وََعمه
َ
َوبََناتُُكۡم َوأ

ِخ َوبََناُت 
َ
َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوبََناُت ٱلۡأ

ۡرَضۡعَنكُ 
َ
َٰتِٓي أ َهَُٰتُكُم ٱله مه

ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ۡم  ٱلۡأ

َهَُٰت   مه
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِن ٱلره َخَوَٰتُُكم م 

َ
َوأ

َٰتِي فِي  ئُِبُكُم ٱله نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ
َٰتِي َدَخلُۡتم   ِن ن َِسآئُِكُم ٱله ُحُجورُِكم م 

هۡم تَُكونُواْ َدَخلُۡتم بِِهنه فَلَا   بِِهنه َفإِن ل
ۡبَنآئُِكُم  

َ
ُجَناَح َعلَۡيُكۡم وََحَلَٰٓئُِل أ

هِذيَن مِ  ن َتجَۡمُعواْ  ٱل
َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
ۡن أ

ها َما َقۡد َسلََفُۗ إِنه  ۡخَتيِۡن إِل
ُ
َبيَۡن ٱلۡأ

َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٢٣ ٱَّلله



 

Жене 

 

91 

 

 النساء

24. И забрањују вам се удате жене, осим 
оне које су у вашем власништву. То вам 
је Аллахов пропис! А остале су вам 
дозвољене, ако желите да им венчане 
дарове дате и да се њима ожените, а не 
да чините блуд! А супругама вашим са 
којима имате брачне односе дајте 
венчане дарове као што је прописано. И 
није вам грех ако се, после одређеног 
венчаног дара, са њима нагодите. 
Аллах је, заиста, Онај Који све зна и 
мудар је. 

ها َما  ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآِء إِل
 ِ يَۡمَُٰنُكۡمۖۡ كَِتََٰب ٱَّلله

َ
َملََكۡت أ

ا َوَرآَء   ِحله لَُكم مه
ُ
َعلَۡيُكۡمْۚ َوأ

ۡمَوَٰلُِكم  
َ
ن تَبَۡتُغواْ بِأ

َ
َٰلُِكۡم أ َذ

حِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَنْۚ َفَما   مُّ
ۦ ِمۡنُهنه فَـ َاتُوُهنه ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِ 

ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم   ُجوَرُهنه فَرِيَضٗة
ُ
أ

ََٰضۡيُتم بِهِۦ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡفرِيَضةِِۚ  فِيَما تََر
َ َكاَن َعلِيًما َحِكيٗما  ٢٤ إِنه ٱَّلله

25. А онај међу вама који није довољно 
имућан да се ожени слободном 
верницом - ето му оне вернице које су у 
вашем власништву - а Аллах најбоље 
зна веровање ваше - једни сте од 
других. И жените се њима уз одобрење 
њихових власника, и дајте им венчане 
дарове како је лепо и уобичајено, ако су 
чедне, а нису прељубнице, нити тајне 
љубавнице. А ако оне буду удате, па 
почине разврат, нека буду кажњене 
половином казне прописане за 
слободне жене. То је за онога од вас 
који се боји разврата, а боље вам је да 
се суздржите, а Аллах је Онај Који грехе 
опрашта и милостив је. 

هۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكمۡ  ن   َوَمن ل
َ
َطۡولًا أ

يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َفِمن  
ِن َفَتَيَٰتُِكُم   يَۡمَُٰنُكم م 

َ
ا َملََكۡت أ مه

ۡعلَُم بِإِيَمَٰنُِكمِۚ  
َ
ُ أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۚ َوٱَّلله

ِنُۢ َبۡعٖضِۚ فَٱنِكُحوُهنه  َبۡعُضُكم م 
ُجوَرُهنه  

ُ
ۡهلِِهنه وََءاتُوُهنه أ

َ
بِإِۡذِن أ

حَۡصَنٍَٰت َغيَۡر ُمَسَٰفَِحَٰٖت  بِٱلَۡمۡعُروِف ُم 
ۡحِصنه 

ُ
ۡخَداٖنِۚ َفإَِذآ أ

َ
َولَا ُمتهِخَذَِٰت أ

َتيَۡن بَِفَِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنه نِۡصُف َما  
َ
َفإِۡن أ

َٰلَِك   عَلَى ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ِمَن ٱلَۡعَذاِبِۚ َذ
ن  

َ
لَِمۡن َخِشَي ٱلَۡعَنَت ِمنُكۡمْۚ َوأ

 ُ َغُفور  تَۡصبُِرواْ َخيۡر  لهُكۡمُۗ َوٱَّلله
 ٢٥ رهِحيم  

26. Аллах жели да вам објасни и упути 
вас путевима којима су ишли они пре 
вас, и да вам опрости. Аллах је Онај Који 
све зна и мудар је. 

ُ لُِيبَي َِن لَُكۡم َويَۡهِديَُكۡم  يُرِيُد ٱَّلله
هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم  َويَُتوَب ُسنََن ٱل

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٢٦ َعلَۡيُكۡمُۗ َوٱَّلله
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27. Аллах жели да вам опрости, а они 
који се за страстима својим поводе желе 
да далеко скренете. 

ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َويُرِيُد 
َ
ُ يُرِيُد أ َوٱَّلله

ن 
َ
َهَوَِٰت أ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلشه تَِميلُواْ ٱل

 ٢٧ َمۡيلًا َعِظيٗما

28. Аллах жели да вам олакша, а човек 
је створен слаб. 

َِف َعنُكۡمْۚ وَُخلَِق  ن ُيخَف 
َ
ُ أ يُرِيُد ٱَّلله

 ٢٨ ٱلۡإِنَسَُٰن َضعِيٗفا

29. О ви који верујете, једни од других на 
недозвољен начин имања не 
присвајајте, осим трговином уз 
обострани пристанак, и сами себе не 
убијајте. Аллах је, заиста, према вама 
милостив. 

ُكلُٓواْ  
ۡ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَأ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ن  
َ
هٓا أ ۡمَوَٰلَُكم بَيَۡنُكم بِٱلَۡبَِٰطِل إِل

َ
أ

ِنُكۡمْۚ   تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م 
نُفَسكُ 

َ
َ َكاَن  َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ ۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 ٢٩ بُِكۡم رَِحيٗما

30. Онога који то учини неправедно и 
насилно, Ми ћемо у Ватру да бацимо, а 
то је Аллаху лако. 

َٰلَِك ُعۡدَوَٰٗنا َوُظلۡٗما  َوَمن َيۡفَعۡل َذ
َٰلَِك عَلَى   فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراْۚ وََكاَن َذ

 ِ  ٣٠ يَِسيًرا ٱَّلله

31. Ако се будете клонили великих греха 
који су вам забрањени, Ми ћемо да 
покријемо ваша лоша дела и у дивно 
место ћемо да вас уведемо. 

إِن َتجَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه 
ِۡر َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم  نَُكف 

ۡدَخلٗ   ٣١ ا َكرِيٗماَونُۡدِخلُۡكم مُّ

32. И не пожелите оно чиме је Аллах 
неке од вас одликовао над другима: 
мушкарцима припада удео за оно што 
зараде, а женама удео за оно што оне 
зараде. И молите Аллаха за Његово 
обиље! Аллах, заиста, све добро зна. 

ُ بِهِۦ َولَا َتَتَمنهۡواْ َما َف  َل ٱَّلله ضه
َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ل ِلر َِجاِل نَِصيب   
ا   ِمه ْۖۡ َولِلن َِسآِء نَِصيب  م  ا ٱۡكتََسُبوا ِمه م 

ۦْٓۚ إِنه   َ ِمن َفۡضلِهِ ٱۡكتََسبَۡنْۚ وَۡسـ َلُواْ ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيٗما

َ َكاَن بِكُل   ٣٢ ٱَّلله
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33. За све смо одредили наследнике у 
ономе што оставе родитељи и рођаци, а 
онима са којима сте везани уговором 
дајте њихов део! Аллах је, заиста, свему 
сведок. 

ا تََرَك ٱلَۡوَٰلَِداِن   ٖ َجَعلَۡنا َمَوَٰلَِي ِممه
َولِكُل 

يَۡمَُٰنُكۡم  
َ
هِذيَن َعَقَدۡت أ قَۡربُوَنْۚ َوٱل

َ
َوٱلۡأ

ِ  فَـ َاتُوُهۡم نَِصيَبهُ 
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل  ۡمْۚ إِنه ٱَّلله

 ٣٣ َشۡيٖء َشِهيًدا

34. Мушкарци су надређени и старају се 
о женама зато што је Аллах одликовао 
једне над другима и зато што они троше 
своја богатства. Због тога су честите 
жене послушне и за време мужевљевог 
одсуства чувају оно што је Аллах 
одредио да се чува. Оне чије 
непослушности се бојите ви 
посаветујте, а онда напустите њихове 
постеље, па их и ударите! Ако вам 
постану послушне, против њих ништа не 
чините. Аллах је, заиста, узвишен и 
велик. 

َُٰموَن عَ  َل  ٱلر َِجاُل َقوه لَى ٱلن َِسآِء بَِما َفضه
نَفُقواْ  

َ
ُ َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ ٱَّلله

َٰنَِتٌَٰت   َٰلَِحَُٰت َق ۡمَوَٰلِِهۡمْۚ فَٱلصه
َ
ِمۡن أ

  ْۚ ُ َحَٰفَِظَٰت  ل ِلَۡغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّلله
َٰتِي َتخَاُفوَن نُُشوزَُهنه َفعُِظوُهنه   َوٱله

ۖۡ َوٱۡهُجُروُهنه فِي ٱلَۡمَضاِجِع  َوٱۡضِربُوُهنه
َطۡعَنُكۡم فَلَا َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنه 

َ
َفإِۡن أ

ا َكبِيٗرا َ َكاَن َعلِي ٗ  ٣٤ َسبِيلًاُۗ إِنه ٱَّلله

35. А ако се бојите раздора између њих 
двоје, онда пошаљите једног судију из 
његове, а једног из њене породице. Ако 
они желе измирење, Аллах ће да их 
помири; Аллах је, заиста, свезнајући и 
Онај Који све, и у потпуности, зна. 

َوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَيۡنِِهَما فَٱۡبَعُثواْ 
ۡهلَِهآ  

َ
ِۡن أ ۡهلِهِۦ وََحَكٗما م 

َ
ِۡن أ َحَكٗما م 

 ُۗ ُ بَيَۡنُهَمآ ِِق ٱَّلله   إِن يُرِيَدآ إِۡصَلَٰٗحا يَُوف 
َ َكاَن َعلِيًما َخبِيٗرا  ٣٥ إِنه ٱَّلله

36. Аллаха обожавајте и ништа Му у 
обожавању не придружујте, а 
родитељима чините добро, и рођацима, 
и сирочадима, и сиромасима, и 
ближњем комшији, и даљњем комшији, 
и другу поред себе, и путнику, и ономе 
који је у вашем поседу. Аллах, заиста, 
не воли оне који се охоле и хвалишу. 

 ۡۖ ا َ َولَا تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا َوبِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ  
َوٱلَۡيَتََٰميَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيِن َوٱلۡجَارِ ذِي  

اِحِب  ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡجَارِ ٱلۡجُُنِب َوٱل صه
بِيِل َوَما َملََكۡت   بِٱلۡجَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسه
َ لَا ُيحِبُّ َمن َكاَن  يَۡمَُٰنُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

َ
أ

 ٣٦ ُمخَۡتالٗا فَُخوًرا 
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37. То су они који шкртаре и заповедају 
другима да буду шкрти, и који крију оно 
што им је Аллах из Свога обиља 
даровао, а Ми смо неверницима 
припремили понижавајућу патњу. 

اَس  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

 ُ َُٰهُم ٱَّلله بِٱلُۡبۡخِل َويَۡكُتُموَن َمآ َءاتَى
َٰفِرِيَن َعَذاٗبا   ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
ۗۦُ َوأ ِمن َفۡضلِهِ

ِهيٗنا  ٣٧ مُّ

38. И они који троше имовине своје 
претварајући се пред људима, а у 
Аллаха и будући свет не верују. А коме 
је ђаво друг, зао му је друг. 

اِس  ۡمَوَٰلَُهۡم رِئَآَء ٱلنه
َ
هِذيَن يُنفُِقوَن أ َوٱل

ِ َولَا بِٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ   َولَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
ۡيَطَُٰن لَُهۥ قَرِيٗنا  فََسآَء  َوَمن يَُكِن ٱلشه

 ٣٨ قَرِيٗنا

39. А шта би им било да у Аллаха и 
Последњи дан верују и да од онога што 
им је Аллах дао удељују?! А Аллах о 
њима све зна. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم   َوَماَذا َعلَۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱَّلله
ْۚ وَكَ  ُ ا َرَزَقُهُم ٱَّلله نَفُقواْ ِممه

َ
اَن  ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ُ بِِهۡم َعلِيًما  ٣٩ ٱَّلله

40. Заиста Аллах ни трунку неправде не 
чини, па ако то буде добро дело, Он ће 
да га умногостручи и подариће велику 
награду од Себе. 

ةِٖۖ َوِإن تَُك   َ لَا َيۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذره إِنه ٱَّلله
ۡجًرا  َحَسَنٗة يَُضَٰعِۡفَها َويُۡؤِت ِمن

َ
هُدنُۡه أ ل

 ٤٠ َعِظيٗما

41. А шта ће тек да буде када из свакога 
народа доведемо сведока, а и тебе 
Мухаммеде доведемо да о овима 
сведочиш?! 

ةِۭ بَِشِهيٖد  مه
ُ
ِ أ

َفَكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكل 
ُؤلَآِء َشِهيٗدا  ٤١ وَِجۡئَنا بَِك عَلَىَٰ َهَٰٓ

42. Тог дана ће пожелети они који нису 
веровали и који су се против Посланика 
Мухаммеда дизали да земља над њима 
буде поравнана, а од Аллаха ниједну 
реч неће моћи да сакрију. 

هِذيَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ   يَۡوَمئِٖذ يََودُّ ٱل
ىَٰ بِِهُم  ۡرُض َولَا ٱلرهُسوَل لَۡو تَُسوه

َ
ٱلۡأ

َ َحِديٗثا  ٤٢ يَۡكُتُموَن ٱَّلله
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43. О ви који верујете, не приступајте 
пијани молитви, док не будете знали 
шта говорите, нити када сте нечисти од 
интимног односа, осим као пролазници 
(кроз џамију), све док се не окупате. А 
ако сте болесни, или на путу, или ако је 
неко од вас дошао из нужника, или ако 
сте имали однос са супругама, а не 
нађете воду, онда длановима чисту 
земљу дотакните и лица своја и руке 
своје потарите. Аллах је, заиста, Онај 
Који стално грехе поништава и опрашта. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقَربُواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ََٰرىَٰ َحتهيَٰ َتۡعلَُمواْ  نُتۡم ُسَك
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ٱلصه

ها عَابِرِي   َما َتُقولُوَن َولَا ُجُنًبا إِل
ْْۚ َوِإن ُكنُتم   َسبِيٍل َحتهيَٰ َتۡغتَِسلُوا

َحد  
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ۡو عَلَىَٰ َسَفٍر أ

َ
ۡرَضيَٰٓ أ مه

َِن ٱلۡ  ِنُكم م  ۡو َلََٰمۡسُتُم م 
َ
َغآئِِط أ

ُمواْ  ٱلن َِسآَء فَلَۡم َتِجُدواْ َماٗٓء َفَتَيمه
َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم 

َ َكاَن َعُفوًّا   يِۡديُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤٣ َغُفوًرا 

44. Зар не видиш како они којима је дат 
удео у Књизи купују заблуду и желе да 
ви са Правог пута скренете?! 

َِن   وتُواْ نَِصيٗبا م 
ُ
هِذيَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

َلَٰلََة َويُرِيُدوَن   ٱلِۡكَتَِٰب يَۡشتَُروَن ٱلضه
بِيَل  ن تَِضلُّواْ ٱلسه

َ
 ٤٤ أ

45. Аллах најбоље познаје непријатеље 
ваше; Аллах је довољан заштитник и 
Аллах је довољан помагач. 

  ِ ۡعَدآئُِكۡمْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ َوٱَّلله

ِ نَِصيٗرا ا َوَكَفيَٰ بِٱَّلله  ٤٥ َولِي ٗ

46. Онима који су јеврејство прихватили, 
који изврћу смисао речи говорећи: 
„Чујемо, али се не покоравамо!“ И: 
„Слушај, дабогда не чуо!“ И: „Чувај нас!“ 
Преврћући језицима својим и хулећи 
веру, боље би било и исправније да 
кажу: „Слушамо и покоравамо се!“ И: 
„Слушај!“ И: „Погледај на нас!“ Али, 
Аллах је њих због неверовања њиховог 
проклео и мало ко од њих верује. 

 ِ ُِفوَن ٱلۡكَل هِذيَن َهاُدواْ ُيحَر  َِن ٱل َم َعن م 
َواِضعِهِۦ َويَُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا  مه

ُۢا  َوٱۡسَمۡع َغيَۡر ُمۡسَمٖع َوَرَِٰعَنا لَيه
نهُهۡم  

َ
يِنِۚ َولَۡو أ ِ لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا فِي ٱلد 

َ
بِأ

َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا 
َ
َقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

ۡقَوَم َوَلَِٰكن 
َ
هُهۡم َوأ لهَعَنُهُم  لَكَاَن َخيٗۡرا ل

ها   ُ بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمُنوَن إِل ٱَّلله
 ٤٦ قَلِيلٗا
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47. О ви којима је дата Књига, верујте у 
ово што објављујемо потврђујући оно 
што већ имате, пре него што црте лица 
избришемо и вратимо их назад, или их 
прокунемо као што смо проклели оне 
који нису поштовали суботу, а Аллахова 
заповест бива извршена. 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءاِمُنواْ 
ُ
هِذيَن أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِن  ٗقا ل َِما َمَعُكم م  ِ لَۡنا ُمَصد  بَِما نَزه
َها عَلَىَٰٓ   ن نهۡطِمَس وُُجوٗها َفنَُرده

َ
َقۡبِل أ

ۡو نَلَۡعَنُهۡم َكَما 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
ۡصَحََٰب  أ

َ
لََعنهآ أ

ِ َمۡفُعولًا  ۡمُر ٱَّلله
َ
ۡبِتِۚ وََكاَن أ  ٤٧ ٱلسه

48. Аллах, заиста, неће да опрости 
многобоштво, а опростиће све мимо 
тога, коме Он хоће! А онај ко другом оно 
што је својствено само Аллаху 
приписује, тај чини потвору и велики 
грех. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك   َٰلَِك لَِمن يََشآُء َما ُدوَن َذ
ِ َفَقِد ٱۡفتََرىَٰٓ إِۡثًما َعِظيًما  ٤٨ بِٱَّلله

49. Зар не видиш оне који себе сматрају 
чистим од греха?! Међутим, Аллах чисти 
од греха кога хоће и никоме неће, ни 
колико трун неправде да се учини. 

نُفَسُهمِۚ بَِل  
َ
وَن أ هِذيَن يَُزكُّ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

ُ يَُزك ِي َمن يََشآُء َولَا ُيۡظلَُموَن   ٱَّلله
 ٤٩ فَتِيلًا

50. Погледај како измишљају лаж о 
Аллаху! То је Аллаху довољно као јасан 
грех. 

ِ ٱنُظۡر َكيۡ  َف َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
بِيًنا ۦٓ إِثٗۡما مُّ  ٥٠ ٱلَۡكِذَبۖۡ َوَكَفيَٰ بِهِ

51. Зар не видиш оне којима је дат удео 
у Књизи како у магију и лажна божанства 
верују, а онима који не верују говоре: 
„Ови су на исправнијем путу од оних који 
верују.“ 

لَۡم تَ 
َ
َِن  أ وتُواْ نَِصيٗبا م 

ُ
هِذيَن أ َر إِلَي ٱل

َُٰغوِت  ٱلِۡكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن بِٱلِۡجۡبِت َوٱلطه
ُؤلَآِء  هِذيَن َكَفُرواْ َهَٰٓ َويَُقولُوَن لِل

هِذيَن َءاَمُنواْ َسبِيلًا ۡهَدىَٰ ِمَن ٱل
َ
 ٥١ أ

52. То су они које је Аллах проклео, а ти 
нећеш наћи да ће помагача да има онај 
кога је Аллах проклео. 

ۖۡ َوَمن يَلَۡعِن   ُ هِذيَن لََعَنُهُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ نَِصيًرا   ٥٢ ٱَّلله

53. Да можда они немају какав удео у 
власти?! А да имају, они муслиманима 
ништа не би ни колико трун дали. 

 َ ۡم ل
َ
ها أ َِن ٱلُۡملِۡك َفإِٗذا ل ُهۡم نَِصيب  م 

اَس نَقِيًرا   ٥٣ يُۡؤتُوَن ٱلنه
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54. И зар људима завиде на ономе што 
им је Аллах дао из обиља свога?! А Ми 
смо Аврамовим потомцима дали Књигу 
и мудрост, и дали смо им велику власт. 

اَس  ۡم َيحُۡسُدوَن ٱلنه
َ
َُٰهُم أ عَلَىَٰ َمآ َءاتَى

ُ ِمن َفۡضلِهِۖۦۡ َفَقۡد َءاتَيَۡنآ َءاَل  ٱَّلله
إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة وََءاَتۡيَنَُٰهم 

لۡكًا َعِظيٗما  ٥٤ مُّ

55. Па, било их је који су веровали, а 
било је и оних који су од тога људе 
одвраћали. А Пакао је довољан као 
ужарени огањ. 

ن َصده  ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه َفِمۡنُهم مه
 ٥٥ َعۡنُهْۚ َوَكَفيَٰ ِبجََهنهَم َسعِيًرا 

56. Заиста, оне који не верују у речи и 
доказе Наше Ми ћемо у Ватру бацити, 
па када год им се коже испеку, 
заменићемо их другим кожама, како би 
патњу осетили. Аллах је, доиста, силан 
и мудар. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسۡوَف   إِنه ٱل
نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكلهَما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم  

لَۡنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغيۡرََها لَِيُذوُقواْ  بَده
َ َكاَن َعزِيًزا  ٱلَۡعَذاَبُۗ إِنه ٱَّلله

 ٥٦ َحِكيٗما

57. А оне који верују и чине добра дела 
Ми ћемо да уведемо у рајске баште кроз 
које теку реке. Тамо ће заувек да остану 
и супруге очишћене у њима ће да имају; 
и у велику хладовину ћемо да их 
уведемо. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰتٖ   َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها  َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه

هُهۡم فِيَهآ   بَٗداۖۡ ل
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

ا  
َرة ۖۡ َونُۡدِخلُُهۡم ِظل ٗ َطهه ۡزَوَٰج  مُّ

َ
أ

 ٥٧ َظلِيلًا

58. Аллах вам, заиста, наређује да 
послове од поверења дате онима којима 
припадају, а када људима судите - да 
праведно судите. Савет Аллахов је, 
уистину, диван и Аллах је, заиста, 
Свечујући и Свевидећи. 

َمََٰنَِٰت  
َ
واْ ٱلۡأ ن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنه ٱَّلله

اِس   ۡهلَِها َوِإَذا َحَكۡمُتم َبيَۡن ٱلنه
َ
إِلَيَٰٓ أ

ا   َ نِعِمه ِۚ إِنه ٱَّلله ن َتحُۡكُمواْ بِٱلَۡعۡدِل
َ
أ
ُۢا يَ  َ َكاَن َسِميَع ۦُٓۗ إِنه ٱَّلله عُِظُكم بِهِ

 ٥٨ بَِصيٗرا
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59. О ви који верујете, покоравајте се 
Аллаху и покоравајте се Посланику и 
надлежнима између вас. А ако се у 
нечему не слажете, обратите се Аллаху 
и Посланику, ако верујете у Аллаха и 
Последњи дан. То је бољег и лепшег 
исхода. 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡمرِ ِمنُكۡمۖۡ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوأ

َ
َوأ

 ِ وهُ إِلَي ٱَّلله َفإِن تََنَٰزَۡعُتۡم فِي َشۡيٖء فَُردُّ
  ِ َوٱلرهُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡحَسُن  َوٱ 
َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ ِۚ َذ لَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

وِيلًا
ۡ
 ٥٩ تَأ

60. Зар не видиш оне који тврде да 
верују у оно што је објављено теби и у 
оно што је објављено пре тебе како 
желе да им се пред тагутом - лажним 
судијом суди, иако им је наређено да у 
њега не верују?! А ђаво само жели да их 
у велику заблуду одведе. 

نهُهۡم 
َ
هِذيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إِلَي ٱل

َ
أ

نزَِل ِمن 
ُ
نزَِل إِلَۡيَك َوَمآ أ

ُ
َءاَمُنواْ بَِمآ أ

ن َيَتَحاَكُمٓواْ إِلَي 
َ
َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ن يَۡكُفُرواْ بِهِۖۦۡ 
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوَقۡد أ  ٱلطه

ُۢا  َ ن يُِضلهُهۡم َضَلَٰل
َ
ۡيَطَُٰن أ َويُرِيُد ٱلشه

 ٦٠ بَعِيٗدا

61. И када им се каже: „Приступите 
овоме што је Аллах објавио и 
приступите Посланику“, видиш 
лицемере како се од тебе сасвим 
окрећу. 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
 َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن  
َ
َوِإلَي ٱلرهُسوِل َرأ

وَن َعنَك ُصُدوٗدا  ٦١ يَُصدُّ

62. А шта ће тек да буде када их погоди 
невоља због дела њихових руку, па ти 
дођу заклињући се Аллахом: „Ми смо 
само хтели да добро и право 
поступимо.“ 

َصََٰبۡتُهم 
َ
ِصيَبُۢة بَِما َفَكۡيَف إَِذآ أ مُّ

يِۡديِهۡم ُثمه َجآُءوَك َيحۡلُِفوَن 
َ
َمۡت أ َقده

هٓا إِۡحَسَٰٗنا َوتَۡوفِيًقا َرۡدنَآ إِل
َ
ِ إِۡن أ  ٦٢ بِٱَّلله

63. То су они за које Аллах зна шта је у 
срцима њиховим, па окрени се од њих и 
саветуј их, и реци им оно што ће да их 
дотакне. 

ُ َما فِي  هِذيَن َيۡعلَُم ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل  
َ
قُلُوبِِهۡم فَأ

ُۢا بَلِيٗغا َ نُفِسِهۡم َقۡول
َ
هُهۡم فِٓي أ  ٦٣ ل
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64. А ми нисмо ниједног посланика 
послали, осим да би му се покоравало 
уз Аллахово одобрење. А да ти они дођу 
када сами себи учине неправду и 
замоле Аллаха да им опрости, па да и 
Посланик замоли да им се опрости, они 
би видели да Аллах, заиста, прима 
покајање и да је милостив. 

ها لُِيَطاَع  ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

نهُهمۡ 
َ
ِْۚ َولَۡو أ نُفَسُهۡم   بِإِۡذِن ٱَّلله

َ
لَُمٓواْ أ إِذ ظه

َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم  َجآُءوَك فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱَّلله
اٗبا رهِحيٗما َ تَوه  ٦٤ ٱلرهُسوُل لَوََجُدواْ ٱَّلله

65. И, тако Ми Господара твога, они 
неће да верују све док за судију у 
међусобним споровима тебе не 
прихвате, а потом у душама својим не 
осете тегобу због онога што си одредио 
и сасвим се не покоре! 

ُِموَك  فَلَا َوَرب َِك لَا يُۡؤِمُنوَن َحتهيَٰ ُيحَك 
فِيَما َشَجَر بَيَۡنُهۡم ُثمه لَا َيِجُدواْ فِٓي 

ا َقَضۡيَت َويَُسل ُِمواْ   ِمه نُفِسِهۡم َحرَٗجا م 
َ
أ

 ٦٥ تَۡسلِيٗما

66. И да смо Ми њима прописали: „Да 
сами себе поубијају!“ Или: „Да се иселе 
из свога завичаја!“ Мало ко од њих би то 
учинио! А када би поступили онако како 
им се саветује, било би им боље и у 
вери чвршће. 

ِن ٱۡقُتلُٓواْ 
َ
نها َكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
َولَۡو أ

 
َ
ا  أ وِ ٱۡخرُُجواْ ِمن دَِيَٰرُِكم مه

َ
نُفَسُكۡم أ

نهُهۡم َفَعلُواْ  
َ
ِۡنُهۡمۖۡ َولَۡو أ ها َقلِيل  م  َفَعلُوهُ إِل

هُهۡم   َما يُوَعُظوَن بِهِۦ لَكَاَن َخيٗۡرا ل
َشده تَثۡبِيٗتا

َ
 ٦٦ َوأ

67. И тада бисмо им Ми, од Нас, велику 
награду дали. 

ۡجًرا  َوِإٗذا ٓأَّلَتۡيَنَُٰهم 
َ
هُدنهآ أ ِن ل م 

 ٦٧ َعِظيٗما

68. И на Прави пут бисмо их упутили. ۡسَتقِيٗما  ٦٨ َولََهَديَۡنَُٰهۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

69. Они који су покорни Аллаху и 
Посланику (Мухаммеду) биће у друштву 
оних које је Аллах благословио: 
веровесника, оних који срцем искрено и 
у потпуности верују, оних који су својим 
животима посведочили на Аллаховом 
путу и честитих људи, а дивно ли је то 
друштво! 

ْوَلَٰٓئَِك َمَع  
ُ
َ َوٱلرهُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّلله

بِي ِـَۧن   َِن ٱلنه ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ٱل
ي  ِ د  ِ َٰلِِحيَنْۚ  َوٱلص  َهَدآِء َوٱلصه قِيَن َوٱلشُّ

ْوَلَٰٓئَِك َرفِيٗقا
ُ
 ٦٩ وََحُسَن أ
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70. То обиље је од Аллаха и довољно је 
што Аллах све то добро зна. 

  ِ ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َٰلَِك ٱلَۡفۡضُل ِمَن ٱَّلله َذ
 ٧٠ َعلِيٗما

71. О ви који верујете, будите опрезни и 
идите у борбу у групама, или одједном 
сви. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكۡم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

وِ ٱنفُِرواْ َجمِيٗعا
َ
 ٧١ فَٱنفُِرواْ ُثَباٍت أ

72. Међу вама има, заиста, оних који ће 
да оклевају, па ће, ако вас погоди 
невоља, такав да каже: „Сам Аллах ме 
благословио што са њима нисам био.“ 

ئَنه َفإِۡن   ِ هُيَبط  َوِإنه ِمنُكۡم لََمن ل
 ُ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
ِصيَبة  َقاَل َقۡد أ َصََٰبۡتُكم مُّ

َ
أ

َعُهۡم َشِهيٗدا ُكن مه
َ
 ٧٢ عَلَىه إِۡذ لَۡم أ

73. А ако вас од Аллаха добро задеси, 
он ће, као да између вас и њега није 
било пријатељства, сигурно да каже: 
„Камо среће да сам са њима био, велики 
плен бих добио!?“ 

 ِ َِن ٱَّلله َصََٰبُكۡم َفۡضل  م 
َ
َولَئِۡن أ

هۡم تَُكنُۢ بَيَۡنُكۡم   ن ل
َ
لََيُقولَنه َكأ

ة  َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت َمَعُهۡم  َوبَۡيَنُهۥ َمَوده
ُفوَز َفۡوًزا َعِظيٗما

َ
 ٧٣ فَأ

74. И нека се зато на Аллаховом путу 
верници боре против оних који живот на 
oвом свету купују за живот на будућем 
свету, а онога ко се бори на Аллаховом 
путу, па погине или победи, Ми ћемо, 
сигурно, великом наградом да 
наградимо. 

هِذيَن ۞فَلُۡيَقَٰتِۡل فِي  ِ ٱل َسبِيِل ٱَّلله
ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَمن   ةَ ٱلدُّ يَۡشُروَن ٱلۡحََيوَٰ

ۡو َيۡغلِۡب 
َ
ِ َفُيۡقَتۡل أ يَُقَٰتِۡل فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ٧٤ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ أ

75. Шта је са вама па се не борите на 
Аллаховом путу за немоћне; за 
мушкарце, жене и децу који говоре: 
„Господару наш, избави нас из овог 
града чији су становници насилници, 
одреди нам заштитника и дај нам 
помагача!“ 

 ِ َوَما لَُكۡم لَا تَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآِء 

ه  ۡخرِۡجَنا  َوٱلۡوِلَۡدَِٰن ٱل
َ
ِذيَن َيُقولُوَن َربهَنآ أ

ۡهلَُها 
َ
الِِم أ ِمۡن َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ ٱلظه

هَنا  ا َوٱۡجَعل ل هُدنَك َولِي ٗ هَنا ِمن ل َوٱۡجَعل ل
هُدنَك نَِصيًرا   ٧٥ ِمن ل
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76. Они који верују боре се на 
Аллаховом путу, а они који не верују 
боре се на ђавољем путу. Зато се 
борите против ђавољевих штићеника, а 
ђавоље лукавство, заиста, је слабо. 

 ِۡۖ هِذيَن َءاَمُنواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱل
هِذيَن َكَفُرواْ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل   َوٱل

ۡيَطَِٰنِۖ إِنه   ۡولَِيآَء ٱلشه
َ
َُٰغوِت فََقَٰتِلُٓواْ أ ٱلطه

 ٧٦ ۡيَطَِٰن َكاَن َضعِيًفاَكۡيَد ٱلشه 

77. Зар ниси видео оне којима је речено: 
„Ка себи руке своје, већ намаз (молитву) 
обављајте и зекат (обавезну 
милостињу) дајте.“ А када им би 
прописана борба, одједном се група 
њих побоја људи, као што се Аллаха 
боји, или још више, и рекоше: 
„Господару наш, зашто си нам борбу 
прописао? Да си нам то до одређеног 
времена одложио!?“ Реци: „Уживање на 
овом свету је кратко, а онај свет је бољи 
за богобојазне.“ А вама, ни колико трун, 
неправда неће да буде учињена. 

ه  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
ٓواْ أ ِذيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ

لَوَٰةَ وََءاتُواْ  قِيُمواْ ٱلصه
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
أ

ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱلۡقَِتاُل إَِذا  ةَ فَلَمه َكوَٰ ٱلزه
اَس َكَخۡشَيةِ  ِۡنُهۡم َيخَۡشۡوَن ٱلنه فَرِيق  م 

ْۚ َوَقالُواْ َربهَنا لَِم   َشده َخۡشَيٗة
َ
ۡو أ

َ
ِ أ ٱَّلله

ۡرَتَنآ إِلَيَٰٓ  َكَتۡبَت َعلَۡينَ  خه
َ
ا ٱلۡقَِتاَل لَۡولَٓا أ

ۡنَيا قَلِيل    َجٖل قَرِيٖبِۗ قُۡل َمَتَُٰع ٱلدُّ
َ
أ

َوٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل َِمِن ٱتهَقيَٰ َولَا ُتۡظلَُموَن 
 ٧٧ فَتِيلًا

78. Где год били, стићи ће вас смрт, па 
макар били и у високим кулама! Ако их 
задеси какво добро, они кажу: „То је од 
Аллаха!“ А ако их задеси какво зло, они 
говоре: „То је због тебе (Мухаммеде)!“ 
Реци: “Све је од Аллаха!“ Па шта је са 
овим људима?! Они као да не разумеју 
шта им се говори. 

ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو   ۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ
َ
أ

َشيهَدةِٖۗ َوِإن تُِصۡبُهۡم  ُكنُتۡم فِي بُُروٖج مُّ
  ِۡۖ َحَسَنة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱَّلله

َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ ِمۡن  
ِۖۡ َفَماِل   ِۡن ِعنِد ٱَّلله ِعنِدَكْۚ قُۡل ُكل   م 
ُؤلَآِء ٱلَۡقۡوِم لَا يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن   َهَٰٓ

 ٧٨ ٗثاَحِدي 

79. Добро које те задеси, то је од 
Аллаха, а зло које те задеси, то је од 
тебе (човече). Ми смо те (Мухаммеде) 
као посланика послали људима, а 
Аллах је довољан сведок. 

ِۖۡ َوَمآ   َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ َفِمَن ٱَّلله
َ
آ أ مه

َصابََك ِمن َسي ِئَةٖ َفمِ 
َ
ن نهۡفِسَكْۚ أ

  ِ ۡرَسلَۡنََٰك لِلنهاِس رَُسولٗاْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله
َ
َوأ

 ٧٩ َشِهيٗدا
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80. Ко се покори Посланику, покорио се 
и Аллаху, а ко се окрене, па Ми те нисмо 
послали да им чувар будеш. 

ۖۡ َوَمن   َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ مه

هيَٰ َفمَ  ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظاتََول
َ
 ٨٠ آ أ

81. Они (лицемери) говоре: 
“Покоравамо се!“ А када од тебе оду, 
неки од њих смишљају ноћу другачије 
него што ти говориш. Аллах записује 
оно што они смишљају ноћу. Зато се 
окрени од њих и у Аллаха се поуздај, а 
довољан је заштитник Аллах! 

َويَُقولُوَن َطاَعة  َفإَِذا بََرُزواْ ِمۡن ِعنِدَك  
  ۡۖ هِذي َتُقوُل ِۡنُهۡم َغيَۡر ٱل َبيهَت َطآئَِفة  م 

ۡعرِۡض 
َ
ُ يَۡكُتُب َما يُبَي ُِتوَنۖۡ فَأ َوٱَّلله

  ِ ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َعۡنُهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله
 ٨١ َوكِيلًا

82. А зашто они не размишљају о 
Кур'ану? Јер, да је он од некога другог, а 
не од Аллаха, они би у њему нашли 
многе противречности. 

فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَنْۚ َولَۡو َكاَن ِمۡن 
َ
أ

َٰٗفا   ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل ِعنِد َغيِۡر ٱَّلله
 ٨٢ َكثِيٗرا

83. А када им дође нешто што се односи 
на сигурност или страх, они то разгласе. 
А да то препусте Посланику или својим 
претпостављеним, то би сигурно од њих 
сазнали они који то испитују. А да није 
Аллахове доброте према вама и 
Његове милости, ви бисте, осим 
неколицине, ђавола следили. 

وِ  
َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمر  م 

َ
َوِإَذا َجآَءُهۡم أ

وهُ إِلَي  َذاُعواْ بِهِۖۦۡ َولَۡو َردُّ
َ
ٱلۡخَۡوِف أ

ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
ٱلرهُسوِل َوِإلَيَٰٓ أ

هِذيَن يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ َولَۡولَا َفۡضُل   ٱل
ِ َعلَۡيُكۡم  َوَرۡحمَُتُهۥ لَٱتهَبۡعُتُم ٱَّلله

ها قَلِيلٗا ۡيَطََٰن إِل  ٨٣ ٱلشه

84. Зато се бори на Аллаховом путу, не 
обавезујући осим себе, а вернике 
подстичи. Аллах ће да заустави силу 
оних који не верују, а Аллах је од њих 
силнији и казне Његове су строжије. 

 ِ ها  فََقَٰتِۡل ف ِ لَا تُكَلهُف إِل ي َسبِيِل ٱَّلله
  ُ َنۡفَسَكْۚ وََحر ِِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َعَسي ٱَّلله

  ُ ْْۚ َوٱَّلله هِذيَن َكَفُروا َس ٱل
ۡ
ن يَُكفه بَأ

َ
أ

َشدُّ تَنِكيلٗا
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
 ٨٤ أ

85. Ко се буде залагао за добро, и он ће 
да има удео у томе, а ко се буде залагао 
за зло, и он ће да има удео у томе. А 
Аллах над свим надзире. 

هُهۥ  ن يَۡشَفۡع َشَفََٰعًة َحَسَنٗة يَُكن ل مه
ۖۡ َوَمن يَۡشَفۡع َشَفََٰعٗة  ِۡنَها نَِصيب  م 

ُۗ وََكاَن  ِۡنَها هُهۥ كِۡفل  م  َسي ِئَٗة يَُكن ل
قِيٗتا ِ َشۡيٖء مُّ

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٨٥ ٱَّلله
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86. Када поздрављени будете, на лепши 
начин узвратите, или исто 
отпоздравите, а Аллах, заиста, све 
обрачунава. 

ۡحَسَن  
َ
َوِإَذا ُحي ِيُتم بَِتِحيهةٖ َفَحيُّواْ بِأ

 ِ
َ َكاَن عَلَىَٰ ُكل  ُۗ إِنه ٱَّلله وَهآ ۡو ُردُّ

َ
ِمۡنَهآ أ

 ٨٦ َشۡيٍء َحِسيًبا

87. Аллах, осим Кога другог истинског 
бога нема, сигурно ће да вас сакупи на 
Судњем дану, у што нема нимало 
сумње, а чији је говор истинитији од 
Аллаховог?! 

ها ُهَوْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم إِلَيَٰ  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
ۡصَدُق 

َ
يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِِۗ َوَمۡن أ

 ِ  ٨٧  َحِديٗثاِمَن ٱَّلله

88. Зашто се подвајате када су у питању 
лицемери које је Аллах вратио у 
неверство због онога што су сами 
заслужили? Зар желите на Прави пут да 
упутите оне којима је Аллах дао да су у 
заблуди?! А коме Аллах да па је у 
заблуди, ти му нећеш наћи Пут! 

۞َفَما لَُكۡم فِي ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِئَتَيِۡن  
تُرِيُدوَن 

َ
ْْۚ أ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا

َ
ُ أ َوٱَّلله

ۖۡ َوَمن يُۡضلِِل   ُ َضله ٱَّلله
َ
ن َتۡهُدواْ َمۡن أ

َ
أ

ُ فَلَن َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا  ٨٨ ٱَّلله

89. Они би волели да и ви не верујете 
као што они не верују, па да будете 
једнаки. Зато, између њих не узимајте 
пријатеље док се не иселе на 
Аллаховом Путу. А ако се окрену, онда 
их хватајте и убијајте где год их нађете 
и између њих пријатеље и помагаче не 
узимајте. 

واْ لَۡو تَۡكُفُروَن َكَما َكَفُرواْ  َودُّ
ۖۡ فَلَا َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم   َفَتُكونُوَن َسَواٗٓء

  ِْۚ ۡولَِيآَء َحتهيَٰ ُيَهاِجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
أ

هۡواْ فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث   َفإِن تََول
ا  وََجدتُُّموُهۡمۖۡ َولَا َتتهِخُذواْ ِمۡنُهۡم َولِي ٗ

 ٨٩ َولَا نَِصيًرا 

90. Осим оних који се склоне код народа 
са којим ви имате уговор, или дођу код 
вас, јер им је тешко да се боре против 
вас или свога рода. А да Аллах хоће, он 
би их окренуо против вас, па би се они 
борили против вас! Ако вас они оставе 
на миру и не боре се против вас, него 
вам понуде мир, онда вам Аллах не даје 
право да их нападате. 

هِذيَن يَِصلُوَن إِلَيَٰ َقۡوِۭم بَيَۡنُكۡم   ها ٱل إِل
ۡو َجآُءوُكۡم َحِصَرۡت 

َ
ِيَثٌَٰق أ َوبَۡيَنُهم م 

ۡو يَُقَٰتِلُواْ  
َ
ن يَُقَٰتِلُوُكۡم أ

َ
ُصُدوُرُهۡم أ

ُ لََسلهَطُهۡم   َقۡوَمُهۡمْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
ُكۡم فَلََقََٰتلُوُكۡمْۚ َفإِِن ٱۡعتََزلُوُكۡم  َعلَيۡ 

لََم   لَۡقۡواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه
َ
فَلَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم َوأ

ُ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم  َفَما َجَعَل ٱَّلله
 ٩٠ َسبِيلٗا
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91. Ви ћете налазити друге који желе 
бити сигурни од вас и народа свог, па 
када год буду враћени у смутњу, они јој 
се још више предају. Ако се они не окане 
вас, и не понуде вам мир, и ако вас се 
не клоне, онда их хватајте и убијајте где 
год стигнете, а Ми смо вам за борбу 
против њих јасан доказ дали. 

ن 
َ
َسَتِجُدوَن َءاَخرِيَن يُرِيُدوَن أ

َمُنوُكۡم َويَ 
ۡ
ٓواْ  يَأ َمُنواْ َقۡوَمُهۡم ُكله َما ُردُّ

ۡ
أ

هۡم   ْۚ َفإِن ل ۡركُِسواْ فِيَها
ُ
إِلَي ٱلۡفِۡتَنةِ أ

لََم  َيۡعتَِزلُوُكۡم َويُلُۡقٓواْ إِلَۡيُكُم ٱلسه
يِۡدَيُهۡم فَُخُذوُهۡم َوٱۡقُتلُوُهۡم 

َ
ٓواْ أ َويَُكفُّ

ْوَلَٰٓئُِكۡم َجَعلَۡنا  
ُ
َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمْۚ َوأ

بِيٗنالَُكۡم َعلَ   ٩١ ۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

92. Верник не може да убије верника 
осим грешком, а ко убије верника 
грешком, он мора да ослободи роба 
верника, и да преда крварину његовој 
породици, осим ако они то опросте. Ако 
он припада народу који вам је 
непријатељ, а верник је, он мора да 
ослободи једног роба верника! Ако, пак, 
припада народу са којим имате 
споразум, тада мора да плати крварину 
његовој породици и да ослободи роба 
верника! Ко то не нађе, обавезан је да 
пости два месеца узастопно, кајући се 
Аллаху. А Аллах је Онај Који све зна и 
мудар је. 

ها   ن َيۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِل
َ
َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٍن أ

ا   ْۚ َوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَطـ ٗ ا َخَطـ ٗ
َسلهَمٌة   ۡؤِمَنةٖ َوِديَة  مُّ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ
ْْۚ َفإِن َكاَن  ُقوا ده ن يَصه

َ
هٓا أ ۦٓ إِل ۡهلِهِ

َ
إِلَيَٰٓ أ

ٖ لهُكۡم َوُهَو ُمۡؤِمن   ِمن َقۡوٍم عَ  ُدو 
ۡؤِمَنةِٖۖ َوِإن َكاَن ِمن  َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ مُّ

ِيَثَٰق  َفِديَة    َقۡوِۭم بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهم م 
ۡهلِهِۦ َوَتحۡرِيُر َرَقَبةٖ 

َ
َسلهَمٌة إِلَيَٰٓ أ مُّ

هۡم َيِجۡد َفِصَياُم َشۡهَرۡيِن   ۡؤِمَنةِٖۖ َفَمن ل مُّ
ُ  ُمَتَتابَِعيِۡن تَوۡ  ُِۗ وََكاَن ٱَّلله َِن ٱَّلله بَٗة م 

 ٩٢ َعلِيًما َحِكيٗما

93. А ко намерно убије верника, казна му 
је Пакао у којем ће вечно да остане. На 
њега се Аллах расрдио и проклео га, а 
још му је и патњу велику припремио. 

ِٗدا فََجَزآُؤُهۥ  َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا  َتَعم  مُّ
ُ َعلَۡيهِ   َجَهنهُم َخَٰلِٗدا فِيَها وََغِضَب ٱَّلله

َعده لَُهۥ َعَذابًا َعِظيٗما
َ
 ٩٣ َولََعَنُهۥ َوأ
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94. О ви који верујете, када кренете у бој 
на Аллаховом путу, све добро 
проверите и ономе ко вам назове селам 
(поздрав мира) немојте рећи: „Ти ниси 
верник!“ У жељи за пролазним добрима 
овосветског живота, јер код Аллаха су 
многа добра. Такви сте и ви били раније, 
па вам је Аллах даровао Своју милост. 
Зато, све добро проверите, а Аллах, 
заиста, добро зна оно што ви радите. 

يُّ 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َضَرۡبُتۡم فِي  َيَٰٓأ َها ٱل

ِ َفَتبَيهُنواْ َولَا َتُقولُواْ لَِمۡن  َسبِيِل ٱَّلله
َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا  لَۡقيَٰٓ إِلَۡيُكُم ٱلسه

َ
أ

ۡنَيا َفعِنَد   ةِ ٱلدُّ تَبَۡتُغوَن َعرََض ٱلۡحََيوَٰ
ِن  ِ َمَغانُِم َكثِيَرة ْۚ َكَذَٰلَِك ُكنُتم م  ٱَّلله

ْْۚ إِنه قَ  ُ َعلَۡيُكۡم َفَتبَيهُنٓوا ۡبُل َفَمنه ٱَّلله
َ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا  ٩٤ ٱَّلله

95. Верници који се не боре, осим оних 
који су неспособни, не могу да се 
изједначе са онима који се боре на 
Аллаховом путу својим имецима и 
својим животима. Оне који се боре 
својим имецима и својим животима 
Аллах је одликовао за степен над онима 
који се не боре, и свима Аллах обећава 
лепу награду. А Аллах је борце, у 
односу на оне који се не боре, 
одликовао великом наградом; 

ها يَۡسَتوِي ٱلَۡقَٰعُِدوَن ِمَن  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ل
َررِ َوٱلُۡمَجَِٰهُدوَن فِي   ْولِي ٱلضه

ُ
َغيُۡر أ

َل  نُفِسِهۡمْۚ َفضه
َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ َسبِيِل ٱَّلله

نُفِسِهۡم  
َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ ٱلُۡمَجَِٰهِديَن بِأ ٱَّلله

  ُ ا وََعَد ٱَّلله
ْۚ وَُكل ٗ عَلَى ٱلَۡقَٰعِِديَن َدرََجٗة

 ُ َل ٱَّلله ِۚ َوَفضه ٱلُۡمَجَِٰهِديَن عَلَى  ٱلۡحُۡسَنيَٰ
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
 ٩٥ ٱلَۡقَٰعِِديَن أ

96. положајем код Њега, опростом и 
милошћу, а Аллах је Онај Који опрашта 
грехе и милостив је. 

ْۚ وََكاَن   ِۡنُه َوَمۡغفَِرٗة َوَرۡحمَٗة َدَرَجَٰٖت م 
ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  ٩٦ ٱَّلله

97. Заиста ће анђели, када буду 
узимали душе онима који су према себи 
учинили неправду, да питају: „Шта је 
било са вама?“ А они ће да одговоре: 
„Били смо немоћни на Земљи.“ „Зар 
Аллахова Земља није пространа и зар 
нисте могли некуда да се иселите?“ 
Рећи ће им они. Зато ће њихово 
пребивалиште да буде Пакао, а лоше је 
то коначно одредиште! 

َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي  هِذيَن تََوفهى إِنه ٱل
نُفِسِهۡم َقالُواْ فِيَم ُكنُتۡمۖۡ َقالُواْ ُكنها 

َ
أ

لَۡم  
َ
ۡرِضِۚ َقالُٓواْ أ

َ
ُمۡسَتۡضَعفِيَن فِي ٱلۡأ

ِ َوَِٰسَعٗة َفُتَها ۡرُض ٱَّلله
َ
ِجُرواْ  تَُكۡن أ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ وََسآَءۡت   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
ْۚ فَأ فِيَها
 ٩٧ َمِصيًرا 

98. Изузетак су немоћни мушкарци, и 
жене, и деца, који не могу да се снађу и 
који не могу да пронађу излаз. 

ها ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن ٱلر َِجاِل   إِل
َوٱلۡوِلَۡدَِٰن لَا يَۡسَتِطيُعوَن  َوٱلن َِسآِء 

 ٩٨ ِحيلَٗة َولَا َيۡهَتُدوَن َسبِيلٗا
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99. Аллах ће њима да опрости; Аллах је 
Онај Који стално брише грехе и 
опрашта. 

ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡمْۚ 
َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعَسي ٱَّلله

ُ
فَأ

ُ َعُفوًّا َغُفوٗرا  ٩٩ وََكاَن ٱَّلله

100. Ко се исели на Аллаховом путу, на 
Земљи ће да нађе много места и обиља! 
А онај ко напусти свој дом, исељавајући 
се ради Аллаха и Његовога Посланика, 
па га стигне смрт, од Аллаха ће да 
добије награду. Аллах је Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

ِ َيِجۡد فِي  ۞َوَمن ُيَهاِجۡر  فِي َسبِيِل ٱَّلله
ْۚ َوَمن  ۡرِض ُمَرََٰغٗما َكثِيٗرا وََسَعٗة

َ
ٱلۡأ

 ِ َيخُۡرۡج ِمنُۢ بَيۡتِهِۦ ُمَهاِجًرا إِلَي ٱَّلله
َورَُسولِهِۦ ُثمه يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع 

ُ َغُفوٗرا   ُِۗ وََكاَن ٱَّلله ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله
َ
أ

 ١٠٠ رهِحيٗما

101. Када путујете по Земљи, није вам 
грех да намаз (молитву) скратите ако се 
бојите да ће неко зло да вам учине 
неверници, јер неверници су вам, 
заиста, отворени непријатељи. 

ۡرِض فَلَيَۡس  
َ
َوِإَذا َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

ن َتۡقُصُرواْ ِمَن  
َ
َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

لَوَٰ  هِذيَن ٱلصه ن َيۡفتَِنُكُم ٱل
َ
ةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ

َٰفِرِيَن َكانُواْ لَُكۡم  ْْۚ إِنه ٱلَۡك َكَفُرٓوا
بِيٗنا ا مُّ  ١٠١ َعُدو ٗ
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102. Када ти будеш међу њима и будеш 
их предводио у молитви, нека једна 
група са тобом клања и нека своје 
оружје узму; и док буду лицем на тло, 
нека други буду иза вас, а онда нека 
дође друга група која није клањала и 
нека са тобом клањају, али нека држе 
оружје своје и нека опрезни буду. 
Неверници једва чекају да ви 
занемарите оружје своје и опрему своју, 
па да на вас сви одједном навале. А ако 
вам буде сметала киша или будете 
болесни, није вам грех да оружје своје 
одложите, али, опрезни будите. Аллах 
је, заиста, неверницима припремио 
понижавајућу патњу. 

ةَ   لَوَٰ َقۡمَت لَُهُم ٱلصه
َ
َوِإَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

َعَك  ِۡنُهم مه ُخُذٓواْ فَلَۡتُقۡم َطآئَِفة  م 
ۡ
َولَۡيأ

ۡسلَِحَتُهۡمۖۡ َفإَِذا َسَجُدواْ فَلَۡيُكونُواْ ِمن  
َ
أ

ۡخَرىَٰ لَۡم  
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

ُخُذواْ  
ۡ
يَُصلُّواْ فَلُۡيَصلُّواْ َمَعَك َولَۡيأ

هِذيَن  ۡسلَِحَتُهۡمُۗ َوده ٱل
َ
ِحۡذَرُهۡم َوأ

ۡسلَِحتِكُ 
َ
ۡم َكَفُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن َعۡن أ

ۡيلَٗة  ۡمتَِعتُِكۡم َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مه
َ
َوأ

ْۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َكاَن   َوَِٰحَدٗة
ۡرَضيَٰٓ   ۡو ُكنُتم مه

َ
َطٍر أ ِن مه ٗذى م 

َ
بُِكۡم أ

ۡسلَِحَتُكۡمۖۡ وَُخُذواْ  
َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
أ

َٰفِرِيَن  َعده لِلَۡك
َ
َ أ ِحۡذَرُكۡمُۗ إِنه ٱَّلله

ِهينٗ   ١٠٢ اَعَذاٗبا مُّ

103. А када молитву завршите, Аллаха 
спомињите, и стојећи, и седећи, и 
лежећи на боковима. А када будете 
сигурни, намаз обављајте у потпуности; 
намаз је, уистину, прописан верницима 
у одређеним временским периодима. 

َ  َفإَِذا َقَضۡيُتُم  ةَ فَٱۡذُكُرواْ ٱَّلله لَوَٰ ٱلصه
قَِيَٰٗما َوُقُعوٗدا وَعَلَىَٰ ُجُنوبُِكۡمْۚ َفإَِذا 

ةَ   لَوَٰ ْۚ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
ٱۡطَمأ

ۡوُقوٗتا  ١٠٣ َكانَۡت عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن كَِتَٰٗبا مه

104. И немојте да малаксате трагајући 
за непријатељем; ако ви трпите бол, 
трпе и они бол као и ви, а ви се још од 
Аллаха надате ономе чему се они не 
надају. Аллах је Онај Који све зна и 
мудар је. 

َولَا تَِهُنواْ فِي ٱبۡتَِغآِء ٱلَۡقۡوِمِۖ إِن 
لَُموَن َكَما  

ۡ
لَُموَن َفإِنهُهۡم يَأ

ۡ
تَُكونُواْ تَأ

ِ َما لَا  تَ  لَُموَنۖۡ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱَّلله
ۡ
أ

ُ َعلِيًما َحِكيًما  ١٠٤ يَرُۡجوَنُۗ وََكاَن ٱَّلله

105. Ми теби објављујемо Књигу с 
Истином, да људима судиш онако како 
ти Аллах показује и не буди бранилац 
издајицама. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱ
َ
ِ إِنهآ أ لۡحَق 

 ْۚ ُ ََٰك ٱَّلله َرى
َ
اِس بَِمآ أ لَِتۡحُكَم َبيَۡن ٱلنه

 ١٠٥ َولَا تَُكن ل ِلَۡخآئِنِيَن َخِصيٗما
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106. И Аллаха моли за опрост; Аллах је, 
уистину, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

َ َكاَن َغُفوٗرا  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
 ١٠٦ رهِحيٗما

107. И не заузимај се за оне који сами 
себе изневеравају, Аллах, заиста, не 
воли онога који је издајник грешник. 

هِذيَن َيخَۡتانُوَن   َولَا تَُجَِٰدۡل َعِن ٱل
َ لَا ُيحِبُّ َمن َكاَن  نُفَسُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َ
أ

ثِيٗما
َ
انًا أ  ١٠٧ َخوه

108. Они се крију од људи, а не крију се 
од Аллаха, а Он је са њима и када ноћу 
смишљају речи којима Он није 
задовољан. А Аллах све што они раде, 
обухвата. 

اِس َولَا يَۡسَتۡخُفوَن   يَۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱلنه
ِ َوُهَو َمَعُهۡم إِۡذ يُبَي ُِتوَن َما لَا   ِمَن ٱَّلله

ُ بَِما يَۡرَضيَٰ ِمَن  ِۚ وََكاَن ٱَّلله ٱلَۡقۡوِل
 ١٠٨ َيۡعَملُوَن ُمحِيًطا

109. Ето, ви се заузимате за њих у 
животу на овом свету, а ко ће да се за 
њих заузима пред Аллахом на Судњем 
дану, или ко ће да им буде заступник?! 

ُؤلَآِء َجََٰدلُۡتۡم َعۡنُهۡم فِي نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ   َهَٰٓ

َ َعۡنُهۡم  ۡنَيا َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
ن يَُكوُن َعلَۡيِهۡم   م مه

َ
يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

 ١٠٩ َوكِيلٗا

110. Ко учини какво зло, или према себи 
учини неправду, а затим Аллаха замоли 
да му опрости, наћи ће да је Аллах Онај 
Који опрашта грехе и милостив је. 

ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمه  
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

َ َغُفوٗرا  َ َيِجِد ٱَّلله يَۡسَتۡغفِرِ ٱَّلله
 ١١٠ رهِحيٗما

111. Ко уради грех, на своју штету га је 
урадио, а Аллах је Онај Који све зна и 
мудар је. 

ِسُبُهۥ َوَمن يَۡكِسۡب إِثٗۡما َفإِنهَما يَكۡ 
ُ َعلِيًما   عَلَىَٰ َنۡفِسهۚۦِْ وََكاَن ٱَّلله

 ١١١ َحِكيٗما

112. Ко почини преступ или грех, а 
потом за то оптужи недужног човека, 
натоварио је на себе и клетву и 
очигледни грех. 

ۡو إِثٗۡما ُثمه 
َ
َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓيـ ًَة أ

ا فَ  َقِد ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتَٰٗنا  يَۡرِم بِهِۦ بَرِيٓـ ٗ
بِيٗنا  ١١٢ َوِإثٗۡما مُّ
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113. Да није Аллахове доброте и 
Његове милости према теби, једна 
група њих би настојала да те заведе, 
али они само себе заводе, а теби не 
могу ништа да науде. Аллах теби 
објављује Књигу и мудрост и подучава 
те ономе што ниси знао и Аллахово 
добро према теби је огромно. 

ِ َعلَۡيَك َوَرۡحمَُتُهۥ  َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله
ن يُِضلُّوَك َوَما 

َ
ِۡنُهۡم أ آئَِفة  م  ت طه لََهمه

ونََك  نُفَسُهۡمۖۡ َوَما يَُضرُّ
َ
هٓا أ يُِضلُّوَن إِل

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ِۚ َوأ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب  ِمن َشۡيٖء

َوٱلۡحِۡكَمَة وََعلهَمَك َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمْۚ  
ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما  ١١٣ وََكاَن َفۡضُل ٱَّلله

114. Нема добра у многим њиховим 
говорима, осим у говору оног ко тражи 
да се милостиња удељује, или добро 
чини, или успоставља мир међу 
људима. Ономе ко то чини из жеље за 
Аллаховим задовољством, Ми ћемо 
велику награду да дамо. 

ها   َُٰهۡم إِل جَۡوى ِن نه ها َخيَۡر فِي َكثِيٖر م  ۞ل
ۡو  

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدَقٍة أ

َ
َمۡن أ

َٰلَِك  إِۡصَلَِٰۭح َبيَۡن ٱلنهاِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ
ِ فََسۡوَف نُۡؤتِيهِ ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت   ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ١١٤ أ

115. А онога ко се супротстави 
Посланику, након што му јасно буде 
показан Прави пут, и следи пут који није 
пут верника, пустићемо да чини шта је 
наумио, и бацићемо га у Пакао, а лоше 
је то коначно одредиште! 

َوَمن يَُشاقِِق ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن  
لَُه ٱلُۡهَدىَٰ َويَتهبِۡع َغيَۡر َسبِيِل  

هيَٰ َونُۡصلِهِۦ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَن نَُول ِهِۦ َما تََول
 ١١٥ َجَهنهَمۖۡ وََسآَءۡت َمِصيًرا 

116. Аллах, заиста, неће да опрости да 
се Њему ишта у обожавању придружује, 
а коме хоће опростиће све осим тога; 
онај ко Аллаху ишта у обожавању 
придружује - заиста је далеко залутао. 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر  
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ إِنه ٱَّلله

ْۚ َوَمن يُۡشرِۡك   َٰلَِك لَِمن يََشآُء َما ُدوَن َذ
ُۢا بَعِي َ ِ َفَقۡد َضله َضَلَٰل  ١١٦ ًدابِٱَّلله

117. Они мимо Аллаха само женске 
кипове призивају, а не призивају другог 
до ђавола пркосника. 

هٓا إَِنَٰٗثا َوِإن   ۦٓ إِل إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ
رِيٗدا ها َشۡيَطَٰٗنا مه  ١١٧ يَۡدُعوَن إِل

118. Аллах га је проклео, а он је казао: 
„Ја ћу сигурно да преотмем за себе 
одређени део Твојих робова! 

خَِذنه ِمۡن ِعَبادَِك  ته
َ
ۘ َوَقاَل لَأ ُ لهَعَنُه ٱَّلله

ۡفُروٗضا  ١١٨ نَِصيٗبا مه
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119. И сигурно ћу да их наводим у 
заблуду, и сигурно ћу лажним надама да 
их мамим, и заповедићу им сигурно да 
уши стоци режу, и сигурно ћу да им 
наредим да Аллахова створења 
мењају!“ А ко ђавола, уместо Аллаха, 
прихвати за заштитника, он је на 
очигледном губитку. 

َمن ِيَنهُهۡم َوٓأَلُمَرنهُهۡم  
ُ
ِضلهنهُهۡم َولَأ

ُ
َولَأ

نَۡعَِٰم َوٓأَلُمَرنههُ 
َ
ۡم  فَلَُيبَت ُِكنه َءاَذاَن ٱلۡأ

ِْۚ َوَمن َيتهِخِذ   فَلَُيَغي ُِرنه َخلَۡق ٱَّلله
ِ َفَقۡد  ِن ُدوِن ٱَّلله ا م  ۡيَطََٰن َولِي ٗ ٱلشه

بِيٗنا  ١١٩ َخِسَر ُخۡسَراٗنا مُّ

120. Он им празна обећања даје и 
лажним надама их мами. А оно што им 
ђаво обећава само је обмана. 

 َوَما يَعُِدُهُم  يَعُِدُهۡم َويَُمن ِيِهۡمۖۡ 
ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ١٢٠ ٱلشه

121. То су они чије је пребивалиште 
Пакао, и они из њега неће спаса наћи. 

َُٰهۡم َجَهنهُم َولَا َيِجُدوَن   َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
أ

 ١٢١ َعۡنَها َمحِيٗصا

122. А оне који верују и чине добра дела 
Ми ћемо да уведемо у рајске баште кроз 
које теку реке, и у којима ће вечно да 
остану. Аллахово обећање је истинито, 
а чије су речи од Аллахових 
истинитије?! 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َسُنۡدِخلُُهۡم َجنه

 ِ نَۡهَُٰر َخَٰل
َ
ِ ٱلۡأ بَٗداۖۡ وَۡعَد ٱَّلله

َ
ِديَن فِيَهآ أ

ِ قِيلٗا ۡصَدُق ِمَن ٱَّلله
َ
ْۚ َوَمۡن أ ا  ١٢٢ َحق ٗ

123. То неће бити ни по вашим жељама, 
ни по жељама следбеника Књиге; онај 
који ради зло, биће за то кажњен и неће 
наћи, мимо Аллаха, ни заштитника ни 
помагача, 

ۡهِل 
َ
ِ أ َمانِي 

َ
َمانِي ُِكۡم َولَٓا أ

َ
لهيَۡس بِأ

ٱلِۡكَتَِٰبِۗ َمن َيۡعَمۡل ُسوٗٓءا ُيجَۡز بِهِۦ َولَا  
ا َولَا   ِ َولِي ٗ َيِجۡد لَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ١٢٣ نَِصيٗرا

124. а онај који чини добро, био 
мушкарац или жена, а верник је, ући ће 
у Рај и никоме ни колико трун неправде 
неће бити учињено. 

َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر   َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
نَثيَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ُ
ۡو أ

َ
أ

يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن 
 ١٢٤ نَقِيٗرا

125. Ко је боље вере од онога ко је 
предао своје лице Аллаху, а 
доброчинитељ је и следи Аврамову 
веру, који је био вере чисте?! А Аллах је 
узео Аврама за пријатеља. 

ۡسلََم وَۡجَهُهۥ 
َ
ۡن أ ِمه ۡحَسُن دِيٗنا م 

َ
َوَمۡن أ

ِ َوُهَو ُمحِۡسن  َوٱتهَبَع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم  َّلِله
ُ إِبَۡرَٰهِيَم َخلِيلٗا خََذ ٱَّلله ُۗ َوٱته  ١٢٥ َحنِيٗفا
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126. Аллахово је све што је на небесима 
и што је на Земљи. Аллах све обухвата. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

حِيٗطا ِ َشۡيٖء مُّ
ُ بِكُل   ١٢٦ وََكاَن ٱَّلله

127. Они траже од тебе прописе о 
женама. Реци: „Аллах ће да вам објасни 
прописе о њима и о ономе што вам се 
чита у Књизи о женама - сиротицама, 
којима не дајете оно што им је 
прописано, а не желите да се њима 
ожените, и о нејакој деци, и о томе да 
према сирочадима праведно поступате. 
А Аллах сигурно зна за добро које 
учините.“ 

ُ َويَۡسَتفۡ  ُتونََك فِي ٱلن َِسآِءِۖ قُِل ٱَّلله
ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنه َوَما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فِي  

َٰتِي لَا   ٱلِۡكَتَِٰب فِي يََتََٰمي ٱلن َِسآِء ٱله
ن 

َ
تُۡؤتُوَنُهنه َما ُكتَِب لَُهنه َوتَرَۡغُبوَن أ

تَنِكُحوُهنه َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِيَن ِمَن 
ن َتُقومُ 

َ
واْ لِلَۡيَتََٰميَٰ بِٱلۡقِۡسِطِۚ ٱلۡوِلَۡدَِٰن َوأ

َ َكاَن  َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخيٖۡر َفإِنه ٱَّلله
 ١٢٧ بِهِۦ َعلِيٗما

128. Ако се нека жена плаши мужеве 
мржње или избегавања, онда се они 
неће огрешити ако се међусобно 
нагоде, а нагодба је боља. Људске душе 
склоне су похлепи. И ако ви будете лепо 
поступали и Аллаха се бојали - па Аллах 
у потпуности зна оно што радите. 

ۡو  
َ
ةٌ َخاَفۡت ِمنُۢ َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
َوِإِن ٱۡمَرأ

ن  
َ
إِۡعَراٗضا فَلَا ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

  ُۗ لُۡح َخيۡر  ْۚ َوٱلصُّ يُۡصلَِحا بَيَۡنُهَما ُصلٗۡحا
ْۚ َوِإن   حه نُفُس ٱلشُّ

َ
ۡحِضَرِت ٱلۡأ

ُ
َوأ

َ َكاَن بَِما   ُتحِۡسُنواْ َوَتتهُقواْ َفإِنه ٱَّلله
 ١٢٨ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

129. Ви нећете моћи потпуно једнако да 
поступате према супругама својим ма 
колико то желели. И немојте према некој 
сасвим нагињати па да неку учините као 
да је без мужа, а неразведена. А ако се 
поправите и Аллаха бојите, па Аллах је, 
уистину, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

ن َتۡعِدلُواْ َبيَۡن ٱلن َِسآِء  
َ
َولَن تَۡسَتِطيُعٓواْ أ

َولَۡو َحَرۡصُتۡمۖۡ فَلَا تَِميلُواْ ُكله ٱلَۡمۡيِل 
َتَذُروَها َكٱلُۡمَعلهَقةِِۚ َوِإن تُۡصلُِحواْ فَ 

َ َكاَن َغُفوٗرا  َوَتتهُقواْ َفإِنه ٱَّلله
 ١٢٩ رهِحيٗما

130. А ако се њих двоје ипак раставе, 
Аллах ће, из обиља Свога, да их учини 
независним. Аллах је неизмерно 
дарежљив и мудар. 

َقا ُيۡغنِ  ِن َسَعتِهۚۦِْ   َوِإن َيَتَفره ا م 
ُ ُكل ٗ ٱَّلله
ُ َوَِٰسًعا َحِكيٗما  ١٣٠ وََكاَن ٱَّلله
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131. Аллахово је оно што је на небесима 
и оно што је на Земљи. Ми смо онима 
којима је дата Књига пре вас, а и вама, 
већ заповедили да се бојите Аллаха. А 
ако не будете веровали, па, уистину, 
Аллахово је оно што је на небесима и 
оно што је на Земљи, Аллах је 
независтан и хваљен. 

ۡرِضِۗ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن 
ُ
هِذيَن أ ۡيَنا ٱل َولََقۡد َوصه

ْۚ َوِإن  َ ِن ٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
َقۡبلُِكۡم َوِإيهاُكۡم أ

َمََٰوَِٰت َوَما تَ  ِ َما فِي ٱلسه ۡكُفُرواْ َفإِنه َّلِله
ُ َغنِيًّا َحمِيٗدا ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ١٣١ فِي ٱلۡأ

132. Аллахово је све оно што је на 
небесима и на Земљи, и Аллах је као 
заштитник довољан. 

ۡرِضِۚ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ِ َوكِيلًاَوكَ   ١٣٢ َفيَٰ بِٱَّلله

133. Ако Он хоће, вас ће уклонити, о 
људи, а друге ће довести! Он је у 
могућности да то учини. 

ِت 
ۡ
اُس َويَأ َها ٱلنه يُّ

َ
 يُۡذهِۡبُكۡم أ

ۡ
إِن يََشأ

َٰلَِك  ُ عَلَىَٰ َذ أَـِبَخرِيَنْۚ وََكاَن ٱَّلله
 ١٣٣ َقِديٗرا

134. Онај који жели награду на овом 
свету, па код Аллаха је награда и овога 
и онога света; Аллах је Свечујући и 
Свевидећи. 

 ِ ۡنَيا َفعِنَد ٱَّلله ن َكاَن يُرِيُد ثََواَب ٱلدُّ مه
  ُ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ وََكاَن ٱَّلله ثََواُب ٱلدُّ

ُۢا بَِصيٗرا  ١٣٤ َسِميَع

135. О ви који верујете, будите увек 
праведни, сведочите ради Аллаха, па 
макар то било против вас самих, или 
родитеља и родбине. Свеједно био онај 
о коме сведочите богат или сиромах, па 
Аллах је пречи њима! И не следите 
страсти, како не бисте били неправедни. 
А ако будете криво сведочили или 
сведочење избегавали, па Аллах, 
заиста, у потпуности зна оно што 
радите. 

َِٰميَن   هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ َقوه َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ِ َولَۡو عَلَىَٰٓ   بِٱلۡقِۡسِط ُشَهَدآَء َّلِله
قَۡربِيَنْۚ إِن 

َ
وِ ٱلَۡوَٰلَِديِۡن َوٱلۡأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ۖۡ يَُكۡن َغنِ  ۡولَيَٰ بِِهَما
َ
ُ أ ۡو فَقِيٗرا فَٱَّلله

َ
يًّا أ

ْْۚ َوِإن   ن َتۡعِدلُوا
َ
فَلَا تَتهبُِعواْ ٱلَۡهَوىَٰٓ أ

َ َكاَن بَِما  ۡو ُتۡعرُِضواْ َفإِنه ٱَّلله
َ
اْ أ ۥٓ تَلُۡو

 ١٣٥ َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا
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136. О ви који верујете, верујте у Аллаха 
и Његовог Посланика, и у Књигу коју Он 
објављује Своме Посланику и у књиге 
које је објавио пре. А онај који не буде 
веровао у Аллаха, и у Његове анђеле, и 
у Његове књиге, и у Његове посланике, 
и у Последњи дан - далеко је залутао. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َل عَلَىَٰ   هِذي نَزه َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل
نَزَل ِمن 

َ
هِذٓي أ رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱل

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ  ْۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّلله َقۡبُل
َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد  

ُۢا بَعِيًدا َ  ١٣٦ َضله َضَلَٰل

137. Онима који су били верници, а 
затим постали неверници, па опет 
постали верници и поново постали 
неверници, и појачали неверовање, 
Аллах, заиста, неће да опрости и неће 
да им укаже на Прави пут. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه   إِنه ٱل
َداُدواْ ُكۡفٗرا  َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ ُثمه ٱزۡ 

ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا   هۡم يَُكِن ٱَّلله ل
ُۢا َ  ١٣٧ لَِيۡهِدَيُهۡم َسبِيل

138. Болну патњу навести лицемерима,   نه لَُهۡم َعَذابًا
َ
ِر ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن بِأ ِ بَش 

لِيًما
َ
 ١٣٨ أ

139. који присно пријатељују с 
неверницима, мимо верника! Зар од 
њих траже моћ, а сва моћ припада само 
Аллаху?! 

ۡولَِيآَء ِمن 
َ
َٰفِرِيَن أ هِذيَن َيتهِخُذوَن ٱلَۡك ٱل

يَبَۡتُغوَن ِعنَدُهُم  
َ
ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ أ

ِ َجمِيٗعا ةَ َّلِله ةَ َفإِنه ٱلۡعِزه  ١٣٩ ٱلۡعِزه

140. Он вам је већ у Књизи објавио: 
„Када чујете да су Аллахове речи 
предмет порицања и изругивања, не 
седите са онима који то чине док не 
ступе у други разговор, иначе, бићете 
као они.“ Аллах ће, сигурно, да састави 
у Пакао све лицемере и невернике, 

ۡن إَِذا 
َ
َل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلِۡكَتَِٰب أ َوَقۡد نَزه

ِ يُۡكَفُر بَِها َسِمۡعتُ  ۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
 بَِها فَلَا َتۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َحتهيَٰ  

ُ
َويُۡسَتۡهَزأ

ۦٓ إِنهُكۡم إِٗذا  ِ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث َغيۡرِه
َ َجاِمُع ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن   ِۡثلُُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله م 

َٰفِرِيَن فِي َجَهنهَم َجمِيًعا  ١٤٠ َوٱلَۡك
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141. оне који ишчекују шта ће да буде са 
вама. Па ако вам Аллах дарује победу, 
они говоре: „Зар нисмо били уз вас“, а 
ако срећа послужи невернике, онда 
говоре њима: „Зар нисмо могли да вас 
победимо, и зар вас нисмо одбранили 
од верника?!“ На Судњем дану Аллах ће 
свима да вам пресуди! А Аллах неће да 
пружи прилику неверницима да униште 
вернике. 

هِذيَن َيتََربهُصوَن بُِكۡم َفإِن َكاَن   ٱل
لَۡم نَُكن  

َ
ِ َقالُٓواْ أ َِن ٱَّلله لَُكۡم َفۡتح  م 

َٰفِرِيَن نَِصيب    َعُكۡم َوِإن َكاَن لِلَۡك مه
لَۡم نَۡسَتۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم  

َ
َقالُٓواْ أ

ُ َونَ  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ فَٱَّلله ۡمَنۡعُكم م 
َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َولَن 

َٰفِرِيَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن   ُ لِلَۡك َيجَۡعَل ٱَّلله
 ١٤١ َسبِيلًا

142. Лицемери, заиста, настоје да 
преваре Аллаха, а Он ће њих да 
надмудри. Када устају да молитву 
обављају, мрзовољно се дижу и 
приказују се свету, а Аллаха само мало 
спомињу. 

َ َوُهَو   إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن يَُخَِٰدُعوَن ٱَّلله
ةِ َقاُمواْ  لَوَٰ َخَِٰدُعُهۡم َوِإَذا َقاُمٓواْ إِلَي ٱلصه
اَس َولَا يَۡذُكُروَن   ُكَسالَيَٰ يَُرآُءوَن ٱلنه

ها َقلِيلٗا َ إِل  ١٤٢ ٱَّلله

143. Колебају се између веровања и 
неверовања, нити су са овима нити са 
онима. А ономе коме Аллах да па је у 
заблуди нећеш наћи пут ка Упути. 

ُؤلَآِء  َٰلَِك لَٓا إِلَيَٰ َهَٰٓ َذبَۡذبِيَن َبيَۡن َذ مُّ
ِۚ َوَمن يُۡضلِِل  ُؤلَآِء ُ فَلَن  َولَٓا إِلَيَٰ َهَٰٓ ٱَّلله

 ١٤٣ َتِجَد لَُهۥ َسبِيلٗا

144. О ви који верујете, не узимајте за 
заштитнике и пријатеље невернике 
уместо верника! Зар хоћете да пружите 
Аллаху очигледан доказ против себе?! 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 
َ
َٰفِرِيَن أ ۡولَِيآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَنْۚ  ٱلَۡك

ِ َعلَۡيُكۡم   ن َتجَۡعلُواْ َّلِله
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
أ

بِيًنا  ١٤٤ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ

145. Лицемери ће, заиста, да буду на 
самом дну Пакла и ти нећеш да им 
нађеш помагача. 

ۡسَفِل ِمَن 
َ
ۡرِك ٱلۡأ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن فِي ٱلده

ا  ١٤٥ رِ َولَن َتِجَد لَُهۡم نَِصيًرا ٱلنه
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146. Осим оних који се покају и поправе 
и који чврсто Аллаха прихвате и веру 
своју у Аллаха искрено испоље, они ће 
да буду са верницима, а Аллах ће, 
сигурно, верницима велику награду да 
подари. 

 ْ هِذيَن تَابُوا ها ٱل ۡصلَُحواْ َوٱۡعَتَصُمواْ    إِل
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك  
ُ
ِ َفأ ۡخلَُصواْ دِيَنُهۡم َّلِله

َ
ِ َوأ بِٱَّلله

  ُ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ وََسۡوَف يُۡؤِت ٱَّلله
ۡجًرا َعِظيٗما

َ
 ١٤٦ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

147. Зашто би вас Аллах кажњавао ако 
будете захваљивали и веровали!? 
Аллах је захвалан и Онај Који све зна. 

ُ بَِعَذابُِكۡم إِن َشَكۡرُتۡم  ا َيۡفَعُل ٱَّلله مه
ُ َشاكًِرا َعلِيٗما  ١٤٧ وََءاَمنُتۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله

148. Аллах не воли да се о злу гласно 
говори, то може само онај коме је 
учињена неправда. А Аллах је 
Свечујући и Свезнајући. 

وِٓء ِمَن  ُ ٱلۡجَۡهَر بِٱلسُّ ها ُيحِبُّ ٱَّلله ۞ل
ُ َسِميًعا   ها َمن ُظلَِمْۚ وََكاَن ٱَّلله ٱلَۡقۡوِل إِل

 ١٤٨ َعلِيًما

149. Било да ви добро дело учините 
јавно, или га сакријете, или неправду 
опростите - па Аллах је Онај Који стално 
брише грехе и свемоћан је. 

ۡو َتۡعُفواْ َعن  
َ
ۡو ُتخُۡفوهُ أ

َ
إِن ُتۡبُدواْ َخيًۡرا أ

ا َقِديًرا  َ َكاَن َعُفو ٗ  ١٤٩ ُسوٖٓء َفإِنه ٱَّلله

150. Они који у Аллаха и Његове 
посланике не верују и желе да између 
Аллаха и Његових посланика у 
веровању направе разлику, па говоре: 
„У неке верујемо, а у неке не верујемо“, 
и желе да између тога некакав став 
заузму, 

ِ َورُُسلِهِۦ   هِذيَن يَۡكُفُروَن بِٱَّلله إِنه ٱل
 ِ ُِقواْ َبيَۡن ٱَّلله ن ُيَفر 

َ
َويُرِيُدوَن أ

َورُُسلِهِۦ َويَُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض 
ن  َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض َويُرِ 

َ
يُدوَن أ

َٰلَِك َسبِيلًا  ١٥٠ َيتهِخُذواْ َبيَۡن َذ

151. они су заиста прави неверници, а 
Ми смо неверницима припремили 
понижавајућу патњу. 

ۡعَتۡدنَا  
َ
ْۚ َوأ ا َٰفُِروَن َحق ٗ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
أ

ِهيٗنا َٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ  ١٥١ لِلَۡك

152. А оне који у Аллаха и Његове 
посланике верују и ниједног од њих не 
издвајају - Он ће, сигурно, да награди. А 
Аллах је Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف  

ُ
ِۡنُهۡم أ َحٖد م 

َ
ُِقواْ َبيَۡن أ ُيَفر 

ُ َغُفوٗرا يُۡؤتِي ُجوَرُهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
ُ
ِهۡم أ

 ١٥٢ رهِحيٗما
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153. Они којима је дата Књига траже од 
тебе да им са неба спустиш Књигу. Па 
од Мојсија су тражили и више од тога, 
кад су рекли: „Покажи нам Аллаха!“ Па 
их је, због неправде њихове, муња 
погодила. После су, када су им 
очигледни докази показани, теле за 
божанство прихватили, али смо и то 
опростили, а Мојсију смо против њих 
очигледан доказ дали. 

َِل   ن ُتنَز 
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
يَۡسـ َلَُك أ

لُواْ 
َ
ِۚ َفَقۡد َسأ َمآِء َِن ٱلسه َعلَۡيِهۡم كَِتَٰٗبا م 

رِنَا  
َ
َٰلَِك َفَقالُٓواْ أ ۡكبََر ِمن َذ

َ
ُموَسيَٰٓ أ

َٰعَِقُة  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
َ َجۡهَرٗة فَأ ٱَّلله

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل ِمنُۢ َبۡعِد  بُِظلِۡمِهۡمْۚ ُثمه ٱته
َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنَُٰت َفَعَفۡونَا َعن  
بِيٗنا َٰلَِكْۚ وََءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ ُسلَۡطَٰٗنا مُّ  ١٥٣ َذ

154. И изнад њих смо брдо дигли, због 
завета који су дали, и рекли смо им: „На 
капију погнутих глава уђите!“ И још смо 
рекли: „Суботу не скрнавите!“ И од њих 
смо чврсто обећање узели. 

وَر بِِميَثَٰقِِهۡم َوقُلَۡنا  َوَرَفۡعَنا َفۡوَقُهُم ٱلطُّ
ٗدا َوقُلَۡنا لَُهۡم لَُهُم ٱۡدُخلُواْ ٱ لَۡباَب ُسجه

َخۡذنَا ِمۡنُهم 
َ
ۡبِت َوأ لَا َتۡعُدواْ فِي ٱلسه

ِيَثًَٰقا َغلِيٗظا  ١٥٤ م 

155. Зато што су завет прекршили и што 
у Аллахове речи и доказе нису 
поверовали, што су без разлога 
веровеснике убијали и што су говорили: 
„Наша срца су окорела“, Аллах је, због 
неверовања, њихова срца запечатио, па 
их само мало верује. 

ِيَثََٰقُهۡم َوُكۡفرِهِم  فَبَِما َنۡقِضِهم م 
ۢنبَِيآَء بَِغيِۡر  

َ
ِ َوَقۡتلِِهُم ٱلۡأ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

ْۚۚ بَۡل َطَبَع  ٖ َوَقۡولِِهۡم قُلُوبَُنا ُغلُۡفُۢ َحق 
ُ َعلَۡيهَ  ا بُِكۡفرِهِۡم فَلَا يُۡؤِمُنوَن ٱَّلله
ها قَلِيلٗا  ١٥٥ إِل

156. И због њиховог неверовања и због 
изношења тешке клевете против 
Марије. 

َوبُِكۡفرِهِۡم َوَقۡولِِهۡم عَلَىَٰ َمۡريََم ُبۡهَتًَٰنا  
 ١٥٦ َعِظيٗما

157. И због речи њихових: „Ми смо 
убили Месију, Исуса, Маријиног сина, 
Аллаховог посланика.“ А нису га убили, 
ни распели, већ им се причинило. Они 
који су се о њему у мишљењу разишли, 
заиста су у сумњи у погледу њега; о 
томе ништа поуздано не знају, само се 
за нагађањем поводе; а сигурно је да га 
нису убили, 

َقۡولِِهۡم إِنها َقَتلَۡنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَسي ٱۡبَن  وَ 
ِ َوَما َقَتلُوهُ َوَما   َمۡريََم رَُسوَل ٱَّلله

هِذيَن  َصلَُبوهُ َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡمْۚ َوِإنه ٱل
ِۡنُهْۚ َما لَُهم   ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ لَِفي َشك ٖ م 
ِۚ َوَما   ِ ن  ها ٱت َِباَع ٱلظه بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡم إِل

ُۢاَقتَ   ١٥٧ لُوهُ يَقِيَن
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158. већ га је Аллах уздигао Себи. А 
Аллах је силан и мудар. 

ُ َعزِيًزا  ُ إِلَۡيهِِۚ وََكاَن ٱَّلله َفَعُه ٱَّلله بَل ره
 ١٥٨ َحِكيٗما

159. И нема ниједног следбеника Књиге 
који, пре његове смрти, неће у њега како 
треба да поверује, а на Судњем дану он 
ће против њих да сведочи. 

ها لَُيۡؤِمنَنه  ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
ِۡن أ َوِإن م 

بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۖۦِۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُكوُن  
 ١٥٩ َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا

160. И због неправде Јевреја Ми смо им 
нека лепа јела забранили, која су им 
била дозвољена, и због тога што су 
многе од Божјег пута одвраћали. 

ۡمَنا  هِذيَن َهاُدواْ َحره َِن ٱل فَبُِظلٖۡم م 
هِۡم  ِ ِحلهۡت لَُهۡم َوبَِصد 

ُ
َعلَۡيِهۡم َطي َِبٍَٰت أ

ِ َكثِيٗرا  ١٦٠ َعن َسبِيِل ٱَّلله

161. И зато што су узимали камату, а 
било им је забрањено, и зато што су 
туђе богатство узимали на недозвољен 
начин. А за невернике међу њима Ми 
смо припремили болну патњу. 

اْ َوَقۡد ُنُهواْ َعۡنُه  ِبَوَٰ ۡخِذهُِم ٱلر 
َ
َوأ

اِس بِٱلَۡبَِٰطِلِۚ   ۡمَوََٰل ٱلنه
َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
َوأ

َٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم عَ  ۡعَتۡدنَا لِلَۡك
َ
َذابًا  َوأ

لِيٗما
َ
 ١٦١ أ

162. Али они међу њима који су у знање 
дубоко проникли, и верници који верују 
у оно што се објављује теби 
(Мухаммеде) и у оно што је објављено 
пре тебе, нарочито они који молитву 
обављају и они који обавезну 
милостињу дају и у Аллаха и Последњи 
дан верују - њима ћемо сигурно велику 
награду да дамо. 

َِٰسُخوَن فِي ٱلۡعِلِۡم ِمۡنُهۡم  َِٰكِن ٱلره له
نزَِل إِلَۡيَك 

ُ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

نزَِل ِمن َقۡبلَِكْۚ َوٱلُۡمقِيِميَن 
ُ
َوَمآ أ

ةَ َوٱلۡمُ  َكوَٰ ْۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزه َة لَوَٰ ۡؤِمُنوَن ٱلصه
ْوَلَٰٓئَِك َسُنۡؤتِيِهۡم  

ُ
ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ أ بِٱَّلله

ۡجًرا َعِظيًما
َ
 ١٦٢ أ

163. Ми објављујемо теби као што смо 
објављивали Ноју и веровесницима 
после њега, објављивали смо Авраму, и 
Јишмаелу и Исаку и Јакову и 
потомцима, и Исусу, и Јову, и Јони, и 
Мојсију, и Арону, и Соломону, а Давиду 
смо дали Псалме, 

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َكَمآ أ

َ
۞إِنهآ أ

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ 
َ
ِۚۦْ َوأ بِي ِـَۧن ِمنُۢ َبۡعِده نُوٖح َوٱلنه

إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  
يُّوَب َويُونَُس  

َ
ۡسَباِط وَِعيَسيَٰ َوأ

َ
َوٱلۡأ

َوَهَُٰروَن وَُسلَۡيَمََٰنْۚ وََءاتَيَۡنا َداوُۥَد  
 ١٦٣ َزبُوٗرا
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164. и послали смо посланике о којима 
смо ти пре казивали и посланике о 
којима ти нисмо казивали. А Аллах је 
сигурно са Мојсијем разговарао. 

ا َقۡد َقَصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َورُُسلٗ 
هۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكْۚ   َقۡبُل َورُُسلٗا ل

ُ ُموَسيَٰ تَۡكلِيٗما  ١٦٤ وََكلهَم ٱَّلله

165. Послали смо посланике који су 
радосне вести и опомене доносили, да 
људи после посланика не би имали 
никаквог оправдања пред Аллахом. А 
Аллах је силан и мудар. 

ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلها   ِ بَش  رُُّسلٗا مُّ
ُۢة َبۡعَد   ِ ُحجه يَُكوَن لِلنهاِس عَلَى ٱَّلله

ُ َعزِيًزا َحِكيٗما  ١٦٥ ٱلرُُّسِلِۚ وََكاَن ٱَّلله

166. Аллах сведочи да је истина оно што 
ти објављује, објављује га Својим 
знањем, а и анђели сведоче. А довољан 
је Аллах као сведок. 

نَزَل إِلَۡيَكۖۡ 
َ
ُ يَۡشَهُد بَِمآ أ َِٰكِن ٱَّلله له

نَزلَُهۥ بِعِلِۡمهِۖۦۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنْۚ 
َ
أ

ِ َشِهيًدا  ١٦٦ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

167. Заиста, они који не верују и који 
друге од Аллаховог пута одвраћају, 
далеко су залутали. 

واْ َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
ُۢا بَعِيًدا َ ِ َقۡد َضلُّواْ َضَلَٰل  ١٦٧ ٱَّلله

168. Онима који не верују и који чине 
неправду, Аллах, заиста, неће да 
опрости и неће на пут да их упути, 

هِذيَن  َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُكِن  إِنه ٱل
ُ لَِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا لَِيۡهِدَيُهۡم   ٱَّلله

 ١٦٨ َطرِيًقا

169. осим на пут у Пакао, у којем ће 
вечно и заувек да остану; то је Аллаху 
лако. 

بَٗداْۚ  
َ
ها َطرِيَق َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ إِل

 ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٦٩  يَِسيٗراوََكاَن َذ

170. О људи, Посланик вам је већ донео 
Истину од вашег Господара; зато, 
верујте - боље вам је! А ако не будете 
веровали - па заиста је Аллахово све 
што је на небесима и на Земљи. Аллах 
је Онај Који све зна и мудар је. 

اُس  َها ٱلنه يُّ
َ
 َقۡد َجآَءُكُم ٱلرهُسوُل َيَٰٓأ

ب ُِكۡم فَـ َاِمُنواْ َخيٗۡرا   ِ ِمن ره بِٱلۡحَق 
ِ َما فِي  لهُكۡمْۚ َوِإن تَۡكُفُرواْ َفإِنه َّلِله

ُ َعلِيًما  ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ١٧٠ َحِكيٗما
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171. О ви којима је дата Књига, не 
застрањујте у свом веровању и о 
Аллаху говорите само истину! Месија, 
Исус, Маријин син, само је Божји 
посланик, и створен је речју Његовом, 
коју је Марији доставио, и живот му дао; 
зато верујте у Аллаха и Његове 
посланике и не говорите: „Тројица су!“ 
Престаните, боље вам је! Аллах је само 
Једини Бог, Узвишен нека је Он, зар да 
има дете?! Његово је оно што је на 
небесима и оно што је на Земљи, и 
Аллах је довољан као заштитник. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُواْ فِي دِينُِكۡم  
َ
أ َيَٰٓ

ْۚ إِنهَما  ها ٱلۡحَقه ِ إِل َولَا َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
 ۡ ِ ٱل َمِسيُح ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم رَُسوُل ٱَّلله

ِۡنُهۖۡ  ََٰهآ إِلَيَٰ َمۡريََم َوُروح  م  لَۡقى
َ
ۥٓ أ وََكلَِمُتُه

ِ َورُُسلِهِۖۦۡ َولَا َتُقولُواْ  فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله
ُ إَِلَٰه   ْۚ ٱنَتُهواْ َخيٗۡرا لهُكۡمْۚ إِنهَما ٱَّلله ََٰثٌة ثََل

ن يَكُ 
َ
ۥٓ أ ۖۡ ُسۡبَحََٰنُه ۘ  َوَِٰحد  وَن لَُهۥ َولَد 

ۡرِضِۗ  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

ِ َوكِيلٗا  ١٧١ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله

172. Месија се неће устегнути да буде 
Аллахова слуга, па ни анђели, Њему 
блиски. А оне који се буду устезали да 
само Њега обожавају чине, и оне који се 
буду охолили, Аллах ће да сакупи пред 
Собом. 

ن يَُكوَن 
َ
لهن يَۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

بُوَنْۚ   ِ َولَا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ٱلُۡمَقره ه ِ َعۡبٗدا َّلل 
َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن ِعَباَدتِهِۦ 

َويَۡسَتۡكبِۡر فََسَيۡحُشُرُهۡم إِلَۡيهِ 
 ١٧٢ َجمِيٗعا

173. Вернике који су добра дела чинили 
Он ће према заслузи да награди и још 
ће, из обиља Свога, више да им подари; 
а оне који су надмени били и охолили се 
– ставиће на болне муке и они неће да 
нађу себи, мимо Аллаха, ни заштитника 
ни помагача. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ا ٱل مه
َ
وََعِملُواْ  فَأ

ُجوَرُهۡم  
ُ
َٰلَِحَِٰت َفُيَوف ِيِهۡم أ ٱلصه

هِذيَن  ا ٱل مه
َ
ِن َفۡضلِهِۖۦۡ َوأ َويَزِيُدُهم م 

ُبُهۡم   ِ ٱۡستَنَكُفواْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َفُيَعذ 
ِن ُدوِن  لِيٗما َولَا َيِجُدوَن لَُهم م 

َ
َعَذابًا أ

ا َولَا نَِصيٗرا ِ َولِي ٗ  ١٧٣ ٱَّلله

174. О људи, Доказ вам је већ стигао од 
вашег Господара и Ми смо вам објавили 
Јасно Светло. 

اُس َقۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰن    َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم نُوٗرا 
َ
ب ُِكۡم َوأ ِن ره م 

بِيٗنا  ١٧٤ مُّ
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175. Оне који буду у Аллаха веровали и 
чврсто Га се држали Он ће сигурно да 
уведе у милост Своју и благодат и 
Правим путем ће Себи да их упути. 

ِ َوٱۡعَتَصُمواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله ا ٱل مه
َ
فَأ

ِۡنُه َوَفۡضٖل   بِهِۦ فََسُيۡدِخلُُهۡم فِي َرۡحمَةٖ م 
ۡسَتقِيٗما  ١٧٥ َويَۡهِديِهۡم إِلَۡيهِ ِصَرَٰٗطا مُّ

176. Они траже од тебе тумачење. Реци: 
„Аллах ће да вам каже пропис о ономе 
ко нема ни родитеља ни деце: ако неко 
умре и не буде имао детета, а има 
сестру, њој припада половина његове 
оставштине, а он ће да наследи њу ако 
она не буде имала дете; а ако су две 
сестре, њима припадају две трећине 
његове оставштине. А ако су они браћа 
и сестре, онда ће мушки део наследства 
да буде једнак износу два дела женског. 
То вам Аллах објашњава, да не 
залутате. А Аллах све добро зна.“ 

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِي   يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱَّلله
ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَيَۡس لَُهۥ َولَد  ٱلَۡكَلَٰلَةِِۚ إِِن 

ۡخت  فَلََها نِۡصُف َما تََرَكْۚ َوُهَو  
ُ
ۥٓ أ َولَُه

ْۚ َفإِن َكاَنَتا  هَها َولَد  هۡم يَُكن ل يَرُِثَهآ إِن ل
ا تََرَكْۚ َوِإن  لَُثاِن ِممه ٱثۡنََتيِۡن فَلَُهَما ٱلثُّ
َكرِ ِمثۡ  ُل  َكانُٓواْ إِۡخَوٗة ر َِجالٗا َونَِساٗٓء فَلِلذه

ن  
َ
ُ لَُكۡم أ نثََييِۡنِۗ يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ
ِ ٱلۡأ َحظ 

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله  ١٧٦ تَِضلُّوا
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Трпеза المائدة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О ви који верујете, испуњавајте 
преузете обавезе! Дозвољава вам се 
стока, али не она која ће да вам буде 
споменута; док обреде ходочашћа 
обављате није вам дозвољено да 
ловите. Уистину, Аллах прописује шта 
Он хоће. 

ۡوُفواْ بِٱلُۡعُقوِدِۚ  
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ
حِ 

ُ
ها َما ُيۡتلَىَٰ أ نَۡعَِٰم إِل

َ
لهۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱلۡأ

 ُۗ نُتۡم ُحُرٌم
َ
ۡيِد َوأ َعلَۡيُكۡم َغيَۡر ُمحِل ِى ٱلصه

َ َيحُۡكُم َما يُرِيدُ   ١ إِنه ٱَّلله

2. О ви који верујете, не скрнавите 
Аллахове обреде ходочашћа, ни 
свети месец, ни курбане, нарочито 
оне огрлицама обележене, ни оне 
људе који су кренули ка часној Каби 
желећи од Господара свога обиље и 
задовољство. А када обреде 
ходочашћа обавите, онда ловити 
можете. И нека вас мржња коју према 
неким људима носите, зато што су 
вам спречили приступ Часној џамији, 
никако не наведе да неправедни 
будете! Потпомажите се у 
доброчинству и богобојазности, а не 
потпомажите се у греху и скрнављењу 
правде и бојте се Аллаха; Аллах, 
доиста, страшно кажњава. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحِلُّواْ َشَعَٰٓئَِر   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ
 ِ ۡهَر ٱلۡحََراَم َولَا ٱلَۡهۡدَي َولَا  ٱَّلله  َولَا ٱلشه

ِيَن ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم  ٱلَۡقَلَٰٓئَِد َولَٓا َءآم 
ْۚ َوِإَذا   َٰٗنا ب ِِهۡم َورِۡضَو ِن ره يَبَۡتُغوَن َفۡضلٗا م 

ْْۚ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم   َحلَلُۡتۡم فَٱۡصَطاُدوا
وُكۡم َعِن ٱلَۡمسۡ  ن َصدُّ

َ
ِجِد  َشَنـ َاُن َقۡوٍم أ

 ِ ْۘ َوَتَعاَونُواْ عَلَى ٱلۡبِر  ن َتۡعَتُدوا
َ
ٱلۡحََراِم أ

ۡقَوىَِٰۖ َولَا َتَعاَونُواْ عَلَى ٱلِۡإثِۡم   َوٱلته
َ َشِديُد  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ َوٱلُۡعۡدَوَِٰنِۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

 ٢ ٱلۡعَِقابِ 
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3. Забрањене су вам угинуле 
животиње, и крв, и свињско месо, и 
она животиња која је заклана у нечије 
друго а не у Аллахово име, и која је 
удављена и убијена; и која је 
стрмоглављена, и рогом убодена, или 
од звери начета, осим ако сте је 
преклали, и која је на жртвеницима 
жртвована, и забрањује вам се гатање 
стрелицама. То је непослушност. 
Данас су неверници изгубили сваку 
наду да ћете ви да отпаднете од своје 
вере, зато се не бојте њих, већ се 
бојте Мене. Данас сам вам веру вашу 
усавршио и благодат Своју према 
вама употпунио и задовољан сам да 
вам Ислам буде вера. А ко год буде 
приморан на то, када влада глад, без 
намере да учини грех, па Аллах је, 
заиста, Опроститељ греха, 
Милостиви. 

ُم َولَحُۡم  َِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱلده ُحر 
ِ بِهِۦ   هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

ِيَُة  َوٱلُۡمۡنَخنَِقُة َوٱلَۡمۡوُقوَذةُ َوٱلۡمُ  تََرد 
ها َما  ُبُع إِل َكَل ٱلسه

َ
ِطيَحُة َوَمآ أ َوٱلنه

ن  
َ
ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح عَلَى ٱلنُُّصِب َوأ َذكه

ُۗ ٱلَۡيۡوَم  َٰلُِكۡم فِۡسٌق ۡزَلَِٰمِۚ َذ
َ
تَۡسَتۡقِسُمواْ بِٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن دِينُِكۡم فَلَا   يَئَِس ٱل
كۡ 

َ
َملُۡت  َتخَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِنِۚ ٱلَۡيۡوَم أ

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم 
َ
لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَلََٰم دِيٗناْۚ 
َفَمِن ٱۡضُطره فِي َمخَۡمَصٍة َغيَۡر ُمَتَجانِٖف  

َ َغُفور  رهِحيم    ٣ ل ِِإثٖۡم َفإِنه ٱَّلله

4. Питају те шта им је дозвољено. 
Реци: „Дозвољена су вам лепа јела и 
оно што улове животиње које сте лову 
подучили, од онога чиме вас је Аллах 
научио. Једите оно што вам оне 
ухвате и спомените Аллахово име при 
томе, и бојте се Аллаха; Аллах, 
заиста, брзо своди рачуне. 

ِحله 
ُ
ِحله لَُهۡمۖۡ قُۡل أ

ُ
 لَُكُم يَۡسـ َلُونََك َماَذآ أ

َِن ٱلۡجََوارِِح  ي َِبَُٰت َوَما َعلهۡمُتم م  ٱلطه
 ۡۖ ُ ا َعلهَمُكُم ٱَّلله ُمكَل ِبِيَن ُتَعل ُِموَنُهنه ِممه

ۡمَسۡكَن َعلَۡيُكۡم َوٱۡذُكُرواْ 
َ
آ أ َفكُلُواْ ِممه

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِ َعلَۡيهِِۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ٱۡسَم ٱَّلله
 ٤ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ 
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5. Данас вам се дозвољавају сва лепа 
јела; и јела оних којима је дата Књига 
дозвољена су вам, и ваша су јела 
њима дозвољена, и честите жене 
вернице, и честите кћери оних којима 
је дата Књига пре вас, када им 
венчане дарове њихове подарите са 
намером да се њима ожените, а не да 
са њима блуд чините и да их за 
прилежнице узимате. А онај ко негира 
прописе вере - узалуд ће да му буду 
његова дела, и он ће, на оном свету, 
да буде међу губитницима. 

ي َِبَُٰتۖۡ َوَطَعاُم   ِحله لَُكُم ٱلطه
ُ
ٱلَۡيۡوَم أ

وتُواْ ٱلۡ 
ُ
هِذيَن أ ِكَتََٰب ِحل   لهُكۡم ٱل

هُهۡمۖۡ َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن   َوَطَعاُمُكۡم ِحل   ل
وتُواْ 

ُ
هِذيَن أ ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱل

ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَيُۡتُموُهنه 
ُجوَرُهنه ُمحِۡصنِيَن َغيَۡر ُمَسَٰفِِحيَن َولَا 

ُ
أ

ۡخَداٖنِۗ وَ 
َ
َمن يَۡكُفۡر بِٱلِۡإيَمَِٰن ُمتهِخِذٓي أ

َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن 
 ٥ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

6. О ви који верујете, када хоћете да 
обавите намаз (молитву), лица своја и 
руке своје до иза лактова оперите, а 
главе своје потарите, и ноге своје до 
иза чланака оперите. Ако сте имали 
интимни однос, онда се окупајте; а ако 
сте болесни, или на путу, или ако сте 
извршили природну потребу, или ако 
сте имали однос са супругама, а не 
нађете воду, онда својим рукама чисту 
земљу дотакните и њима преко својих 
лица и својих руку пређите. Аллах не 
жели да вам причини потешкоће, већ 
жели да вас учини чистим и Своју 
благодат да вам употпуни, да бисте 
били захвални. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إِلَي  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم  لَوَٰ يِۡديَُكۡم ٱلصه
َ
َوأ

إِلَي ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بِرُُءوِسُكۡم  
رُۡجلَُكۡم إِلَي ٱلَۡكۡعَبيِۡنِۚ َوِإن ُكنُتۡم 

َ
َوأ

ۡو عَلَىَٰ 
َ
ۡرَضيَٰٓ أ ْْۚ َوِإن ُكنُتم مه ُروا هه ُجُنٗبا فَٱطه

َِن ٱلَۡغآئِِط   ِنُكم م  َحد  م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
َسَفٍر أ

ۡو َلََٰمۡسُتُم ٱلن َِسآَء فَلَ 
َ
ۡم َتِجُدواْ َماٗٓء أ

ُمواْ َصعِيٗدا َطي ِٗبا فَٱۡمَسُحواْ  َفَتَيمه
 ُ ِۡنُهْۚ َما يُرِيُد ٱَّلله يِۡديُكم م 

َ
بِوُُجوهُِكۡم َوأ

ِۡن َحَرٖج َوَلَِٰكن   لَِيۡجَعَل َعلَۡيُكم م 
َِرُكۡم َولُِيتِمه نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم  يُرِيُد لُِيَطه 

 ٦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 
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7. И сетите се Аллахове благодати 
којом вас је обасуо и завета којим вас 
је обавезао, кад сте рекли: „Слушамо 
и покоравамо се! „И бојте се Аллаха! 
Заиста, Аллах добро зна све што је у 
грудима. 

ِ َعلَۡيُكۡم َوِميَثََٰقُه  َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
هِذي َواَثقَ  ۦٓ إِۡذ ُقلُۡتۡم َسِمۡعَنا ٱل ُكم بِهِ

ُۢ بَِذاِت  َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله َ ۖۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله َطۡعَنا
َ
َوأ

ُدورِ   ٧ ٱلصُّ

8. О ви који верујете, извршавајте 
дужности према Аллаху, и праведно 
сведочите. Нека вас мржња коју 
према неким људима носите никако 
не наведе да будете неправедни! 
Будите праведни, то је најближе 
богобојазности, и бојте се Аллаха. 
Аллах, заиста, у потпуности зна оно 
што чините. 

  ِ َِٰميَن َّلِله هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ َقوه َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُن ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطِۖ َولَا َيجۡرَِمنهُكۡم َشَنـ َا
قَۡرُب 

َ
ْْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ ها َتۡعِدلُوا ل

َ
َقۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

ُۢ بَِما   َ َخبِيُر ْۚ إِنه ٱَّلله َ لِلتهۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ٨ َتۡعَملُونَ 

9. Аллах је онима који верују и добра 
дела чине обећао опрост и награду 
велику; 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ُ ٱل  وََعِملُواْ  وََعَد ٱَّلله
ۡجٌر َعِظيم  

َ
ۡغفَِرة  َوأ َٰلَِحَِٰت لَُهم مه  ٩ ٱلصه

10. А они који не верују и поричу речи 
и доказе Наше - биће становници 
Пакла. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ١٠ أ

11. О ви који верујете, сетите се 
Аллахове благодати према вама када 
су неки људи хтели да вас се дочепају, 
а Он је задржао њихове руке. И бојте 
се Аллаха, и нека се верници поуздају 
само у Аллаха! 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن يَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم َعلَۡيُكۡم إِۡذ َهمه 
َ
 َقۡوٌم أ

يِۡدَيُهۡم َعنُكۡمۖۡ َوٱتهُقواْ  
َ
يِۡدَيُهۡم َفَكفه أ

َ
أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ْۚ وَعَلَى ٱَّلله َ  ١١ ٱَّلله
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12. Аллах је прихватио завет 
Израиљевих синова - а између њих 
смо били поставили дванаест 
старешина - и Аллах је рекао: „Ја сам, 
заиста, са вама! Ако будете молитву 
обављали и обавезну милостињу 
давали, и ако будете у посланике Моје 
веровали, помагали им и драге воље 
зајам давали Аллаху, сигурно ћу да 
прекријем ваша лоша дела и увешћу 
вас у рајске баште кроз које реке теку. 
А онај међу вама који ни после тога не 
буде веровао - скренуо је са правог 
Пута.“ 

َِٰٓءيَل   ُ ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر َخَذ ٱَّلله
َ
۞َولََقۡد أ

 ُ ۖۡ َوَقاَل ٱَّلله َوبََعۡثَنا ِمۡنُهُم ٱۡثَنۡي َعَشَر نَقِيٗبا
 
َ
لَوَٰةَ وََءاتَيُۡتُم إِن ِي َمَعُكۡمۖۡ لَئِۡن أ َقۡمُتُم ٱلصه

ۡرُتُموُهۡم  َكوَٰةَ وََءاَمنُتم بِرُُسلِى وََعزه ٱلزه
َِرنه  َكف 

ُ
هأ َ قَۡرًضا َحَسٗنا ل قَۡرۡضُتُم ٱَّلله

َ
َوأ

ۡدِخلَنهُكۡم  
ُ
َعنُكۡم َسي ِـ َاتُِكۡم َولَأ

ْۚ َفَمن   نَۡهَُٰر
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

 ِ َٰل َك ِمنُكۡم َفَقۡد َضله  َكَفَر َبۡعَد َذ
بِيلِ   ١٢ َسَوآَء ٱلسه

13. Али, зато што су прекршили свој 
завет, Ми смо их проклели и њихова 
срца смо учинили окрутним. Они су 
уклањали речи са места на којима су 
биле, а изоставили су добар део онога 
чиме су били опомињани. И ти ћеш, 
осим у случају мало њих, непрестано 
да наилазиш на њихово вероломство, 
али ти пређи преко тога и опрости им! 
Аллах, уистину, воли оне који чине 
добро. 

َُٰهۡم وََجَعلَۡنا   ِيَثََٰقُهۡم لََعنه فَبَِما َنۡقِضِهم م 
 ِ ُِفوَن ٱلۡكَل ۖۡ ُيحَر  َِٰسَيٗة َم َعن قُلُوبَُهۡم َق

ُِرواْ بِهۚۦِْ  ا ُذك  ِمه ا م  َواِضعِهِۦ َونَُسواْ َحظ ٗ مه
ها   ِۡنُهۡم إِل لُِع عَلَىَٰ َخآئَِنةٖ م  َولَا تََزاُل َتطه

ِۡنُهۡمۖۡ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡصَفۡحْۚ إِنه   قَلِيلٗا م 
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٣ ٱَّلله

14. Од оних који говоре: „Ми смо 
хришћани.“ Ми смо завет прихватили, 
али су и они изоставили део онога 
чиме су били опомињани, зато смо 
међу њима убацили непријатељство и 
мржњу до Судњег дана; а Аллах ће 
сигурно да их обавести о ономе што су 
радили. 

خَ 
َ
هِذيَن َقالُٓواْ إِنها نََصََٰرىَٰٓ أ ۡذنَا  َوِمَن ٱل

ُِرواْ بِهِۦ  ا ُذك  ِمه ا م  ِميَثََٰقُهۡم فَنَُسواْ َحظ ٗ
ۡغَرۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَداَوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ 

َ
فَأ

ُ بَِما   يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ وََسۡوَف يُنَب ِئُُهُم ٱَّلله
 ١٤ َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 
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15. О ви којима је дата Књига, дошао 
вам је Наш Посланик да вам укаже на 
много шта што ви из Књиге кријете, а 
преко много чега ће и да пређе. А од 
Аллаха вам долази светлост и Књига 
јасна. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َقۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا 
َ
أ َيَٰٓ

ا ُكنُتۡم ُتخُۡفوَن ِمَن  ِمه يُبَي ُِن لَُكۡم َكثِيٗرا م 
ِۚ َقۡد َجآَءُكم ٱلِۡكَتَِٰب وَ  يَۡعُفواْ َعن َكثِيٖر

بِين   ِ نُور  َوكَِتَٰب  مُّ َِن ٱَّلله  ١٥ م 

16. Њоме Аллах упућује на путеве 
спаса оне који настоје да стекну 
Његово задовољство и изводи их, 
дозволом Својом, из тмина на светло 
и упућује их на прави пут. 

ُ َمِن ٱتهَبَع رِۡضَوَٰنَُهۥ ُسُبَل  َيۡهِدي بِهِ  ٱَّلله
لَُمَِٰت إِلَي   َِن ٱلظُّ َلَِٰم َويُۡخرُِجُهم م  ٱلسه

ٱلنُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط 
ۡسَتقِيمٖ   ١٦ مُّ

17. Неверници су они који говоре: 
„Заиста је Аллах Месија Маријин син!“ 
Реци: „Ко може да спречи Аллаха да, 
ако хоће, уништи Месију, Маријиног 
сина, и његову мајку, и све оне који су 
на Земљи?“ Аллахова је власт на 
небесима и на Земљи и на ономе што 
је између њих; Он ствара шта хоће, и 
Аллах над свиме има моћ. 

 ْ هِذيَن َقالُٓوا َ ُهَو   لهَقۡد َكَفَر ٱل إِنه ٱَّلله
ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمْۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن 

ن ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح 
َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ ٱَّلله

 ُۗ ۡرِض َجمِيٗعا
َ
ُهۥ َوَمن فِي ٱلۡأ مه

ُ
ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

ۡرِض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

ْۚ َيخۡلُُق َما ِ  بَيَۡنُهَما
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله يََشآُء

 ١٧ َشۡيٖء َقِدير  

18. Јевреји и хришћани кажу: „Ми смо 
деца Аллахова и Његови миљеници.“ 
Реци: „Па зашто вас Он кажњава због 
ваших греха?“ А није тако! Ви сте као 
и остали људи које Он ствара: коме 
хоће Он ће да опрости, а кога хоће Он 
ће да подвргне патњи. Аллахова је 
власт на небесима и на Земљи и на 
ономе што је између њих, и код Њега 
је коначно одредиште. 

ُؤاْ   بَۡنَٰٓ
َ
َصََٰرىَٰ َنحُۡن أ َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد َوٱلنه

بُُكم  ِ ۚۥْ قُۡل فَلَِم ُيَعذ  ُؤُه َٰٓ ِحبه
َ
ِ َوأ ٱَّلله
 ِ ْۚ  بُِذنُوب ۡن َخلََق ِمه نُتم بََشر  م 

َ
ُكمِۖ بَۡل أ

 ِ ْۚ َوَّلِله ُب َمن يََشآُء ِ َيۡغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذ 
  ۡۖ ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُملُۡك ٱلسه

 ١٨ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 
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19. О ви којима је дата Књига, дошао 
вам је Наш Посланик, након што је 
неко време прекинуто слање 
посланика, да вам објасни, да не 
бисте рекли: „Није нам долазио ни 
онај који доноси радосне вести ни онај 
који упозорава!“ Па, дошао вам је, ето, 
онај који доноси радосне вести и који 
упозорава. А Аллах над свиме има 
моћ. 

ۡهَل ٱ
َ
أ لِۡكَتَِٰب َقۡد َجآَءُكۡم رَُسولَُنا َيَٰٓ

ن 
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ يُبَي ُِن لَُكۡم عَلَىَٰ َفتَۡرةٖ م 

َتُقولُواْ َما َجآَءنَا ِمنُۢ بَِشيٖر َولَا نَِذيرِٖۖ  
ُ عَلَىَٰ   ُۗ َوٱَّلله َفَقۡد َجآَءُكم بَِشير  َونَِذير 

ِ َشۡيٖء َقِدير  
 ١٩ ُكل 

20. А кад Мојсије рече свом народу: „О 
народе мој, сетите се Аллахове 
благодати према вама када је неке од 
вас учинио веровесницима, и када вас 
је учинио владарима, и дао вам оно 
што није дао ниједном народу. 

َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم ٱۡذُكُرواْ  
ِ َعلَۡيُكۡم  إِۡذ َجَعَل فِيُكۡم نِۡعَمَة ٱَّلله

ا لَۡم  َُٰكم مه لُوٗكا وََءاتَى ۢنبَِيآَء وََجَعلَُكم مُّ
َ
أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٗدا م 
َ
 ٢٠ يُۡؤِت أ

21. „О народе мој, уђите у 
благословљену земљу коју вам је 
Аллах доделио, и не посрћите назад 
па да се вратите као губитници.“ 

َسَة ٱلهتِي َيََٰقۡوِم ٱدۡ  ۡرَض ٱلُۡمَقده
َ
ُخلُواْ ٱلۡأ

واْ عَلَىَٰٓ   ُ لَُكۡم َولَا تَۡرتَدُّ َكَتَب ٱَّلله
ۡدبَارُِكۡم َفَتنَقلُِبواْ َخَِٰسِرينَ 

َ
 ٢١ أ

22. Они рекоше: „О Мојсије! У њој је 
немилосрдан народ и ми у њу нећемо 
да уђемо док год они из ње не изађу; 
па, ако они из ње изађу, ми ћемо онда 
сигурно да уђемо.“ 

َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه فِيَها َقۡوٗما َجبهارِيَن َوِإنها 
لَن نهۡدُخلََها َحتهيَٰ َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها َفإِن  

 ٢٢ َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها َفإِنها َدَِٰخلُونَ 

23. Два човека која су се бојала 
Аллаха и којима је Он даровао Своју 
благодат - рекоше: „Навалите на 
њихову капију, па кад кроз њу прођете, 
бићете сигурно победници; а у Аллаха 
се поуздајте, ако сте верници.“ 

ۡنَعَم  
َ
هِذيَن َيخَاُفوَن أ َقاَل رَُجلَاِن ِمَن ٱل

ُ َعلَۡيِهَما ٱۡدُخلُواْ َعلَۡيهِ  ُم ٱلَۡباَب َفإَِذا ٱَّلله
  ِ َدَخلُۡتُموهُ َفإِنهُكۡم َغَٰلُِبوَنْۚ وَعَلَى ٱَّلله

ۡؤِمنِينَ   ٢٣ َفَتوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ



 

Трпеза 

 

128 

 

 المائدة 

24. "О Мојсије", рекоше они, "док год 
су они у њој, ми нећемо у њу да 
улазимо! Идите ти и Господар твој па 
се борите, а ми одавде нећемо да се 
померимо!" 

ا   بَٗدا مه
َ
َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنها لَن نهۡدُخلََهآ أ

نَت َوَربَُّك فََقَٰتِلَآ 
َ
َداُمواْ فِيَها فَٱۡذَهۡب أ

َٰعُِدونَ   ٢٤ إِنها َهَُٰهَنا َق

25. „Мој Господару“, рече Мојсије, „ја 
осим себе имам моћ само над својим 
братом; зато пресуди између нас и 
грешних људи!“ 

ِخيِۖ  
َ
ها َنۡفِسي َوأ ۡملُِك إِل

َ
ِ إِن ِي لَٓا أ َقاَل َرب 

 ٢٥ فَٱفُۡرۡق بَيَۡنَنا َوبَيَۡن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

26. „Четрдесет година они ће земљом 
да лутају“, рече Он, „јер ће Света 
земља да им буде забрањена, а ти не 
тугуј за грешним народом.“ 

 َۛ ۡربَعِيَن َسَنٗة
َ
َمٌة َعلَۡيِهۡمَۛ أ َقاَل َفإِنهَها ُمحَره

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم 
ۡ
ۡرِضِۚ فَلَا تَأ

َ
يَتِيُهوَن فِي ٱلۡأ

 ٢٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

27. И испричај им вест о двојици 
Адамових синова, онако како је било, 
кад су њих двојица жртву принели, па 
је од једног била примљена а од 
другог није, па је он рекао: „Сигурно ћу 
да те убијем!“ А први рече: „Аллах 
прима само од оних који су 
богобојазни. 

ِ إِۡذ    ٱۡبَنۡي َءاَدَم بِٱلۡحَق 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َحِدهِ 
َ
بَا قُۡربَاٗنا َفُتُقب َِل ِمۡن أ َما َولَۡم  قَره

ۡقُتلَنهَكۖۡ َقاَل  
َ
ُيَتَقبهۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ َقاَل لَأ

ُ ِمَن ٱلُۡمتهقِينَ   ٢٧ إِنهَما َيَتَقبهُل ٱَّلله

28. И кад би ти пружио своју руку 
према мени да ме убијеш, ја не бих 
пружио своју према теби да те убијем. 
Заиста се ја бојим Аллаха, Господара 
светова. 

نَا۠ 
َ
لَئِنُۢ بََسطَت إِلَيه يََدَك لَِتۡقُتلَنِي َمآ أ

َخاُف  
َ
ۡقُتلََكۖۡ إِن ِٓي أ

َ
بَِباِسٖط يَِدَي إِلَۡيَك لِأ

َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٢٨ ٱَّلله

29. Ја желим да ти понесеш и мој и 
свој грех и да будеш становник у 
Ватри. А она је казна за све 
неправеднике." 

 بِإِثِۡمي َوِإثِۡمَك َفَتُكوَن 
َ
ن َتُبٓوأ

َ
رِيُد أ

ُ
إِن ِٓي أ

ُؤاْ  َٰلَِك َجَزَٰٓ ِۚ َوَذ ارِ ۡصَحَِٰب ٱلنه
َ
ِمۡن أ

َٰلِِمينَ   ٢٩ ٱلظه

30. И душа га наведе да убије брата 
свога, па га он уби и постаде један од 
губитника. 

ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ  َفَطوهَعۡت لَُهۥ نَ 
َ
ۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

ۡصَبَح ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
َ
 ٣٠ فَأ
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31. Аллах је онда послао једног 
гаврана да копа по земљи да би му 
показао како да закопа мртво тело 
свога брата. Рече: „Тешко мени, зар и 
ја не могу, као овај гавран, да закопам 
мртво тело свог брата!“ И поче да се 
каје. 

ۡرِض  
َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث فِي ٱلۡأ َفَبَعَث ٱَّلله

ِخيهِِۚ َقاَل  
َ
لِيُِريَُهۥ َكۡيَف يَُوَٰرِي َسوَۡءةَ أ

ُكوَن ِمۡثَل َهََٰذا  
َ
ۡن أ

َ
َعَجۡزُت أ

َ
َيََٰوۡيلََتيَٰٓ أ

ۡصَبَح ِمَن  
َ
ِخيِۖ فَأ

َ
َوَٰرَِي َسوَۡءةَ أ

ُ
ٱلُۡغَراِب فَأ

َِٰدِمينَ   ٣١ ٱلنه

32. Због тога смо Ми прописали 
Израиљевим синовима: ако неко убије 
некога који није убио никога, или онога 
који на Земљи неред не чини, као да је 
све људе поубијао; а ако неко буде 
узрок да се нечији живот сачува, као 
да је свим људима живот сачувао. 
Наши су им посланици доносили јасне 
доказе, али су многи од њих, и после 
тога, заиста, на Земљи све границе 
зла прелазили. 

َِٰٓءيَل  َٰلَِك َكَتبَۡنا عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر ۡجِل َذ
َ
ِمۡن أ

ۡو َفَسادٖ 
َ
ا بَِغيِۡر َنۡفٍس أ نهُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسُۢ

َ
أ

نهَما َقَتَل ٱلنهاَس َجمِيٗعا  فِي 
َ
ۡرِض َفَكأ

َ
ٱلۡأ

 ْۚ اَس َجمِيٗعا ۡحَيا ٱلنه
َ
نهَمآ أ

َ
ۡحَياَها َفَكأ

َ
َوَمۡن أ

َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا بِٱلَۡبي َِنَِٰت ُثمه إِنه  
ۡرِض  

َ
َٰلَِك فِي ٱلۡأ ِۡنُهم َبۡعَد َذ َكثِيٗرا م 

 ٣٢ لَُمۡسِرُفونَ 

33. Казна за оне који се против Аллаха 
и Његовог Посланика боре и који 
неред на Земљи чине јесте: да буду 
убијени, или разапети, или да им се 
унакрст одсеку руке и ноге, или да 
буду прогнани из земље. То им је 
понижење на овом свету, а на оном 
свету их чека велика патња, 

َ َورَُسولَُهۥ إِ  هِذيَن ُيحَارِبُوَن ٱَّلله ُؤاْ ٱل نهَما َجَزَٰٓ
ۡو  

َ
ن ُيَقتهلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن فِي ٱلۡأ

ِۡن   رُۡجلُُهم م 
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطه

َ
يَُصلهُبٓواْ أ

َٰلَِك لَُهۡم  ۡرِضِۚ َذ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِخَلٍَٰف أ

ۡنيَ  ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب ِخۡزي  فِي ٱلدُّ ا
 ٣٣ َعِظيمٌ 

34. али не и за оне који се покају пре 
него што их се домогнете. И знајте да 
је Аллах Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

ن َتۡقِدُرواْ  
َ
هِذيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ها ٱل إِل

نه 
َ
َ َغُفور  رهِحيم  َعلَۡيِهۡمۖۡ فَٱۡعلَُمٓواْ أ  ٣٤  ٱَّلله
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35. О ви који верујете, Аллаха се бојте 
и тражите оно што ће да вас приближи 
Њему, и на Његовом путу се борите да 
бисте успели. 

َ َوٱۡبَتُغٓواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

واْ فِي َسبِيلِهِۦ إِلَۡيهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجَِٰهدُ 
 ٣٥ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

36. Заиста, кад би све оно што је на 
Земљи било у поседу неверника, и још 
толико, и кад би хтели тиме да се 
откупе од патње на Судњем дану, не 
би им било примљено. Њих чека 
болна патња. 

هِذيَن َكَفرُ  ا فِي  إِنه ٱل نه لَُهم مه
َ
واْ لَۡو أ

ۡرِض َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَِيۡفَتُدواْ بِهِۦ 
َ
ٱلۡأ

ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُتُقب َِل ِمۡنُهۡمۖۡ 
لِيم  

َ
 ٣٦ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

37. Зажелеће они да изађу из Ватре, 
али из ње им неће бити изласка, и њих 
чека непрестана патња. 

ارِ َوَما ُهم  ن َيخۡرُُجواْ ِمَن ٱلنه
َ
يُرِيُدوَن أ

قِيم   ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ  ٣٧ بَِخَٰرِِجيَن ِمۡنَها

38. Крадљивцу и крадљивици 
одсеците шаку, нека им то буде казна 
за оно што су учинили и опомена од 
Аллаха! Аллах је силан и мудар. 

يِۡدَيُهَما  
َ
ارَِقُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسه َوٱلسه

  ُ ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله َٰلٗا م  ُۢ بَِما َكَسَبا نََك َجَزآَء
 ٣٨ َعزِيٌز َحِكيم  

39. А ономе ко се после своје 
неправде покаје и поправи се - Аллах 
ће сигурно да опрости. Аллах је, 
заиста, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

ۡصلََح َفإِنه 
َ
َفَمن تَاَب ِمنُۢ َبۡعِد ُظلِۡمهِۦ َوأ

َ َغُفور   َ َيُتوُب َعلَۡيهِِۚ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
 ٣٩ رهِحيمٌ 

40. Ти сигурно знаш да само Аллах 
има власт на небесима и на Земљи. 
Он патњи подвргава онога кога хоће, 
а прашта ономе коме хоће. Аллах над 
свиме има моћ. 

َمََٰوَِٰت  َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ُب َمن يََشآُء َويَۡغفُِر لَِمن   ِ ۡرِض ُيَعذ 
َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
ُ عَلَىَٰ ُكل  ُۗ َوٱَّلله  ٤٠ يََشآُء
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41. О Посланиче, нека те не 
забрињавају они што неверовање 
брзо испољавају, они који устима 
својим говоре: „Верујемо“, а срцем не 
верују, и Јевреји, који измишљотине 
много слушају и који туђе речи радо 
прихватају, а теби не долазе; који 
изврћу смисао речи и говоре: „Ако вам 
се овако пресуди, онда пристаните на 
то, а ако вам се не пресуди, онда 
немојте да пристанете!“ А ономе коме 
Аллах жели заблуду, ти, у односу на 
Аллаха, не можеш ништа да му 
помогнеш. То су они чија срца Аллах 
не жели да очисти; њих на овом свету 
чека понижење, а на будућем свету 
огромна патња. 

هِذيَن  َها ٱلرهُسوُل لَا َيحُۡزنَك ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

هِذيَن َقالُٓواْ   يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلُۡكۡفرِ ِمَن ٱل
ۡفَوَٰهِِهۡم َولَۡم تُۡؤِمن قُلُوبُُهۡمَۛ َوِمَن  

َ
َءاَمنها بِأ

َُٰعوَن  َُٰعوَن لِلَۡكِذِب َسمه َْۛ َسمه هِذيَن َهاُدوا ٱل
تُوَكۖۡ يُ 

ۡ
ُِفوَن ٱلۡكَلَِم  لَِقۡوٍم َءاَخرِيَن لَۡم يَأ حَر 

وتِيُتۡم 
ُ
ِمنُۢ َبۡعِد َمَواِضعِهِۖۦۡ َيُقولُوَن إِۡن أ

  ْْۚ هۡم تُۡؤتَۡوهُ فَٱۡحَذُروا َهََٰذا فَُخُذوهُ َوِإن ل
ُ فِۡتنََتُهۥ فَلَن َتۡملَِك لَُهۥ ِمَن  َوَمن يُرِِد ٱَّلله

ن 
َ
ُ أ هِذيَن لَۡم يُرِدِ ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ْۚ أ ا ِ َشۡيـ ً ٱَّلله

ۖۡ َولَُهۡم ُيطَ  ۡنَيا ِخۡزي  َِر قُلُوبَُهۡمْۚ لَُهۡم فِي ٱلدُّ ه 
 ٤١ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم  

42. Они много слушају лажи и много 
оно што је забрањено једу; па ако ти 
дођу, ти им или пресуди или се окрени 
од њих; ако се окренеш од њих, они не 
могу нимало да ти науде. А ако им 
будеш судио, суди им право. Заиста, 
Аллах воли праведне. 

ۡحِتِۚ   َٰلُوَن لِلسُّ كه
َ
َُٰعوَن لِلَۡكِذِب أ َسمه

ۡعرِۡض 
َ
ۡو أ

َ
َفإِن َجآُءوَك فَٱۡحُكم بَيَۡنُهۡم أ

وَك  َعۡنُهۡمۖۡ َوِإن ُتۡعرِۡض َعۡنُهۡم فَلَن يَُضرُّ
ۖۡ َوِإۡن َحَكۡمَت فَٱحۡ  ا ُكم بَيَۡنُهم َشۡيـ ٗ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ   ٤٢ بِٱلۡقِۡسِطِۚ إِنه ٱَّلله

43. А откуд да они траже од тебе да им 
судиш кад имају Тору, у којој су 
Аллахови прописи? Они ни после 
твоје пресуде не би били задовољни, 
и они нису верници. 

ُِمونََك وَِعن َُٰة  َوَكۡيَف ُيحَك  ۡوَرى َدُهُم ٱلته
هۡوَن ِمنُۢ َبۡعِد   ِ ُثمه َيَتَول فِيَها ُحۡكُم ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
ُ
َٰلَِكْۚ َوَمآ أ  ٤٣ َذ
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44. Ми смо објавили Тору у којој је 
упута и светло. По њој су Јеврејима 
судили веровесници који су били 
послушни Аллаху, и побожни људи, и 
учени, од којих је тражено да чувају 
Аллахову књигу, и они су над њом 
бдели. Зато се, кад будете судили, не 
бојте људи, већ се бојте Мене, и не 
замењујте Моје речи за нешто што 
мало вреди! А они који не суде према 
оном што је Аллах објавио, они су, 
заиста, неверници. 

  ْۚ ََٰة فِيَها ُهٗدى َونُور  ۡوَرى نَزلَۡنا ٱلته
َ
إِنهآ أ

هِذيَن  ۡسلَُمواْ لِل
َ
هِذيَن أ بِيُّوَن ٱل َيحُۡكُم بَِها ٱلنه

ۡحَباُر بَِما 
َ
َٰنِيُّوَن َوٱلۡأ به َهاُدواْ َوٱلره

ِ وََكانُواْ َعلَۡيهِ  ٱۡسُتۡحفُِظواْ ِمن كَِتَِٰب ٱَّلله
ْۚ فَلَا َتخَۡشُواْ ٱلنهاَس َوٱۡخَشۡوِن َولَا ُشَهدَ  آَء

هۡم   تَۡشتَُرواْ أَـِبَيَٰتِي َثَمٗنا قَلِيلٗاْۚ َوَمن ل
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
َيحُۡكم بَِمآ أ

َٰفُِرونَ   ٤٤ ٱلَۡك

45. Ми смо им у њој прописали: глава 
за главу, и око за око, и нос за нос, и 
уво за уво, и зуб за зуб, и за ране је 
одмазда, а онај ко од одмазде 
одустане, биће му то искупљење од 
греха. Они који не суде према ономе 
што је Аллах објавио, заиста, су 
неправедници. 

ۡفِس  ۡفَس بِٱلنه نه ٱلنه
َ
َوَكَتبَۡنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

ُذَن َوٱلَۡعيَۡن بِٱلۡ 
ُ
نِف َوٱلۡأ

َ
نَف بِٱلۡأ

َ
َعيِۡن َوٱلۡأ

 ْۚ ِ َوٱلۡجُُروَح قَِصاص  ن  ِ نه بِٱلس  ِ ُذِن َوٱلس 
ُ
بِٱلۡأ

هۡم  ۚۥْ َوَمن ل هُه اَرة  ل َق بِهِۦ َفُهَو َكفه َفَمن تََصده
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
َيحُۡكم بَِمآ أ

َٰلُِمونَ   ٤٥ ٱلظه

46. После њих смо Исуса, Маријиног 
сина, послали, који је признавао 
оригиналну Тору објављену пре њега, 
а њему смо дали оригинално 
Јеванђеље, у коме је била упута и 
светло, и да потврди Тору, објављену 
пре њега, у коме је, такође, била упута 
и поука богобојазнима, 

ۡيَنا عَلَىَٰٓ  َءاَثَٰرِهِم بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم  َوَقفه
َٰةِِۖ   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته ِ ُمَصد 
وََءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل فِيهِ ُهٗدى َونُور   

َٰةِ   ۡوَرى ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلته ِ َوُمَصد 
 ٤٦ َوُهٗدى َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

47. и следбеницима Јеванђеља смо 
били наредили да суде према ономе 
што је објавио Аллах у њему. Они који 
нису судили према ономе што је 
објавио Аллах - заиста су према 
Аллаху непокорни. 

  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهُل ٱلِۡإنِجيِل بَِمآ أ

َ
َولَۡيۡحُكۡم أ

ن
َ
هۡم َيحُۡكم بَِمآ أ ُ  فِيهِِۚ َوَمن ل َزَل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
 ٤٧ فَأ
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48. А теби објављујемо Књигу, са 
Истином, да потврди књиге објављене 
пре и да над њима бди. И ти им суди 
према ономе што објављује Аллах и 
не поводи се за њиховим прохтевима, 
и не одступај од Истине која ти 
долази; свима вама смо закон и 
правац прописали. А да је Аллах хтео, 
Он би вас учинио следбеницима 
једног верозакона, али, Он хоће да вас 
искуша у ономе што вам прописује, 
зато се такмичите ко ће више да учини 
добра; Аллаху ћете сви да се вратите, 
па ће о ономе у чему сте се 
разилазили Он да вас обавести. 

ٗقا   ِ ِ ُمَصد  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
َوأ

ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهۡيِمًنا  
ۖۡ َولَا  ُ نَزَل ٱَّلله

َ
َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

ۡهَوآَءُهۡم َعمه 
َ
ِۚ  تَتهبِۡع أ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱلۡحَق 

ْۚ َولَۡو  ٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم ِشۡرَعٗة َوِمۡنَهاٗجا
لِكُل 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن  مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َشآَء ٱَّلله

َُٰكۡمۖۡ فَٱۡستَبُِقواْ   ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى
ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا  ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ إِلَي ٱَّلله

 ٤٨ بَِما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ َفُينَب ِئُُكم 

49. И суди им према ономе што 
објављује Аллах и не поводи се за 
њиховим прохтевима, и причувај их се 
да те не одврате од нечега што ти 
Аллах објављује. А ако се окрену, ти 
онда знај да Аллах жели да их казни 
због неких њихових греха. А многи 
људи су, заиста, грешници. 

ُ َولَا  نَزَل ٱَّلله
َ
ِن ٱۡحُكم بَيَۡنُهم بَِمآ أ

َ
َوأ

ن َيۡفتُِنوَك  
َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

َ
تَتهبِۡع أ

هۡواْ  ُ إِلَۡيَكۖۡ َفإِن تََول نَزَل ٱَّلله
َ
َعنُۢ َبۡعِض َمآ أ

 ُ نهَما يُرِيُد ٱَّلله
َ
ن يُِصيَبُهم  فَٱۡعلَۡم أ

َ
 أ

اِس   َِن ٱلنه بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡمُۗ َوِإنه َكثِيٗرا م 
 ٤٩ لََفَِٰسُقونَ 

50. Зар они да траже да им се као у 
паганско доба суди!? А ко је од Аллаха 
бољи судија народу који чврсто 
верује?! 

ۡحسَ 
َ
فَُحۡكَم ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ َيۡبُغوَنْۚ َوَمۡن أ

َ
ُن أ

ِ ُحۡكٗما ل َِقۡوٖم يُوقُِنونَ   ٥٠ ِمَن ٱَّلله

51. О ви који верујете, не узимајте за 
заштитнике и присне пријатеље 
Јевреје и хришћане! Они су сами себи 
заштитници и пријатељи! А њихов је и 
онај међу вама који их за заштитнике 
и пријатеље прихвати; Аллах, 
уистину, неће да упути на прави пут 
људе неправденике. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱلَۡيُهوَد  َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ

ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۚ 
َ
ۡولَِيآَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
َصََٰرىَٰٓ أ َوٱلنه

 َ ِنُكۡم َفإِنهُهۥ ِمۡنُهۡمُۗ إِنه ٱَّلله هُهم م  َوَمن َيَتَول
َٰلِِمينَ  لَا َيۡهِدي  ٥١ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
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52. Зато ти видиш оне чија су срца 
болесна како журе да са њима склопе 
пријатељство, говорећи: „Бојимо се да 
нас каква невоља не задеси.“ А Аллах 
ће сигурно победу или нешто друго да 
од Себе да, па ће они, због онога што 
су крили у својим душама, да се кају. 

رَض  يَُسَٰرُِعوَن  هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َفتََرى ٱل
ن تُِصيبََنا َدآئَِرة ْۚ 

َ
فِيِهۡم َيُقولُوَن َنخَۡشيَٰٓ أ

ِۡن   ۡمرٖ م 
َ
ۡو أ

َ
تَِي بِٱلَۡفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ َفَعَسي ٱَّلله

واْ فِٓي   َسرُّ
َ
ِعنِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َمآ أ

نفُ 
َ
 ٥٢ ِسِهۡم َنَِٰدِمينَ أ

53. А они који верују рећи ће: „Јесу ли 
то они који су се заклињали Аллахом, 
својом најјачом заклетвом, да су, 
заиста, са вама?“ Дела њихова биће 
поништена, и они ће да буду 
губитници. 

ُؤلَآِء ٱ َهَٰٓ
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ هِذيَن  َويَُقوُل ٱل ل

يَۡمَٰنِِهۡم إِنهُهۡم  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
أ

ۡصَبُحواْ 
َ
ۡعَمَٰلُُهۡم فَأ

َ
لََمَعُكۡمْۚ َحبَِطۡت أ

 ٥٣ َخَِٰسِرينَ 

54. О ви који верујете, ако неко од вас 
од своје вере отпадне - па, Аллах ће 
сигурно уместо њих да доведе људе 
које Он воли и који воле Њега, према 
верницима понизне, а према 
неверницима поносите; они ће да се 
боре на Аллаховом путу и неће да се 
боје ничијег прекора. То је Аллахов 
дар који Он даје коме хоће - а Аллах је 
неизмерно дарежљив и Онај Који све 
зна. 

َها  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَده ِمنُكۡم  َيَٰٓأ ٱل

ُ بَِقۡوٖم ُيحِبُُّهۡم  تِي ٱَّلله
ۡ
َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ

ٍة عَلَى  ِعزه
َ
ذِلهٍة عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ

َ
ۥٓ أ َويُِحبُّونَُه

ِ َولَا  َٰفِرِيَن يَُجَِٰهُدوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله ٱلَۡك
َٰلَِك  ِ   َيخَاُفوَن لَۡوَمَة لَٓائِٖمِۚ َذ َفۡضُل ٱَّلله

ُ َوَِٰسٌع َعلِيمٌ  ْۚ َوٱَّلله  ٥٤ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء

55. Ваши су заштитници само Аллах и 
Његов Посланик и верници који 
понизно обављају намаз (молитву) и 
дају зекат (обавезну милостињу). 

هِذينَ  ُ َورَُسولُُهۥ َوٱل   إِنهَما َولِيُُّكُم ٱَّلله
ةَ َويُۡؤتُوَن  لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه َءاَمُنواْ ٱل

ةَ َوُهۡم َرَٰكُِعونَ  َكوَٰ  ٥٥ ٱلزه

56. Онај ко за заштитника узме Аллаха 
и Посланика Његовог и вернике - па, 
Аллахова страна ће, свакако, да 
победи. 

هِذيَن ءَ  َ َورَُسولَُهۥ َوٱل اَمُنواْ َوَمن َيَتَوله ٱَّلله
ِ ُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ   ٥٦ َفإِنه ِحۡزَب ٱَّلله
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57. О ви који верујете, не узимајте за 
заштитнике и пријатеље оне који 
узимају вашу веру за подсмех и 
забаву, били то они којима је пре вас 
дата Књига, или били неверници - и 
Аллаха се бојте ако сте верници. 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن  َِن ٱل خَُذواْ دِيَنُكۡم ُهُزٗوا َولَعِٗبا م  ٱته
اَر   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم َوٱلُۡكفه

ُ
أ

ۡؤِمنِينَ  َ إِن ُكنُتم مُّ ْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
 ٥٧ أ

58. И кад позивате на молитву, и то 
узимају за подсмех и забаву, зато што 
су они људи који не разумеју. 

خَُذوَها ُهُزٗوا   ةِ ٱته لَوَٰ َوِإَذا نَاَدۡيُتۡم إِلَي ٱلصه
ها َيۡعقِلُونَ  نهُهۡم َقۡوم  ل

َ
َٰلَِك بِأ ْۚ َذ  ٥٨ َولَعِٗبا

59. Реци: „О ви којима је дата Књига, 
зар да нас осуђујете зато што 
верујемо у Аллаха и у оно што нам се 
објављује, и у оно што је објављено 
пре, а већина вас сте непокорни 
према Аллаху!?“ 

هٓا  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َهۡل تَنقُِموَن ِمنهآ إِل
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

نزِ 
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ۡن َءاَمنها بِٱَّلله

َ
َل  أ

َِٰسُقونَ  ۡكثََرُكۡم َف
َ
نه أ

َ
 ٥٩ ِمن َقۡبُل َوأ

60. Реци: „Хоћете ли да вам кажем ко 
су гори од њих и које ће Аллах још 
теже да казни? Они које је Аллах 
проклео и на које се расрдио и учинио 
од њих мајмуне, и свиње, и оне који су 
обожавали ђавола - њих чека најгоре 
место и они су најдаље одлутали са 
Правог пута.“ 

َٰلَِك َمُثوبًَة  ِن َذ ٖ م  نَب ِئُُكم بَِشر 
ُ
قُۡل َهۡل أ

ُ وََغِضَب َعلَۡيهِ   ِْۚ َمن لهَعَنُه ٱَّلله ِعنَد ٱَّلله
وََجَعَل ِمۡنُهُم ٱلۡقَِرَدةَ َوٱلۡخََنازِيَر وََعَبَد 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َُٰغوَتْۚ أ َضلُّ َعن ٱلطه

َ
كَاٗنا َوأ َشر   مه

بِيلِ   ٦٠ َسَوآِء ٱلسه

61. А када вам долазе, они говоре: 
„Верујемо!“ Али они долазе као 
неверници, а такви и одлазе, а Аллах 
добро зна оно што они крију. 

َخلُواْ  َوِإَذا َجآُءوُكۡم َقالُٓواْ َءاَمنها َوَقد ده
ُ  بِٱلُۡكۡفرِ وَ  ُهۡم َقۡد َخرَُجواْ بِهۚۦِْ َوٱَّلله

ۡعلَُم بَِما َكانُواْ يَۡكُتُمونَ 
َ
 ٦١ أ

62. Видиш многе од њих како срљају у 
грехе и насиље и како узимају оно што 
је забрањено; ружно ли је то како 
поступају. 

ِۡنُهۡم يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلِۡإثِۡم   َوتََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ۡحَتْۚ لَبِۡئَس َما َوٱ  ۡكلِِهُم ٱلسُّ

َ
لُۡعۡدَوَِٰن َوأ

 ٦٢ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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63. Требало би да их честити и учени 
људи одвраћају од лажног говора и 
забрањеног јела; ружно ли је то како 
поступају. 

َٰنِيُّوَن  به َُٰهُم ٱلره ۡحَباُر َعن  لَۡولَا َيۡنَهى
َ
َوٱلۡأ

ۡحَتْۚ لَبِۡئَس   ۡكلِِهُم ٱلسُّ
َ
َقۡولِِهُم ٱلِۡإۡثَم َوأ

 ٦٣ َما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 

64. Јевреји говоре: „Аллахова рука је 
стиснута!“ Стиснуте биле њихове руке 
и проклети били због тога што говоре! 
Напротив, обе Његове руке су 
пружене, Он удељује колико хоће. А то 
што ти објављује твој Господар 
појачаће код многих од њих осионост 
и неверовање. Ми смо убацили међу 
њима непријатељство и мржњу све до 
Судњег дана. Кад год покушају да 
потпале ратну ватру, Аллах је угаси. 
Они настоје да на Земљи праве 
смутњу, а Аллах не воли смутљивце. 

ْۚ ُغلهۡت   ِ َمۡغلُولٌَة َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد يَُد ٱَّلله
ْۘ بَۡل يََداهُ   يِۡديِهۡم َولُعُِنواْ بَِما َقالُوا

َ
أ

ْۚ َولَيَِزيَدنه  َمبُۡسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء
ب َِك  نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
آ أ ِۡنُهم مه  َكثِيٗرا م 

لَۡقۡيَنا بَيَۡنُهُم ٱلَۡعَدََٰوةَ 
َ
ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗراْۚ َوأ

ۡوَقُدواْ 
َ
َوٱلَۡبۡغَضآَء إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ُكلهَمآ أ

ْۚ َويَۡسَعۡوَن فِي  ُ َها ٱَّلله
َ
ۡطَفأ

َ
نَاٗرا ل ِلَۡحۡرِب أ

ُ لَا ُيحِبُّ  ۡرِض فََساٗداْۚ َوٱَّلله
َ
ٱلۡأ

 ٦٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

65. А да они којима је дата Књига 
верују и чувају се, Ми бисмо прешли 
преко њихових ружних поступака и 
сигурно бисмо их увели у рајске баште 
уживања. 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

ۡدَخلَۡنَُٰهۡم 
َ
ۡرنَا َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َولَأ لََكفه

َِٰت ٱلنهعِيمِ جَ   ٦٥ نه

66. Да се они придржавају Торе и 
Јеванђеља и онога што им објављује 
њихов Господар, имали би опскрбу од 
онога што је изнад њих и од онога што 
је испод њихових ногу. Има их и 
постојаних, али ружно је оно што 
већина њих ради. 

نه 
َ
ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل َوَمآ َولَۡو أ ۡوَرى َقاُمواْ ٱلته

َ
ُهۡم أ

َكلُواْ ِمن  
َ
ب ِِهۡم لَأ ِن ره نزَِل إِلَۡيِهم م 

ُ
أ

ة    مه
ُ
ِۡنُهۡم أ رُۡجلِِهمِۚ م 

َ
َفۡوقِِهۡم َوِمن َتحِۡت أ

ِۡنُهۡم َسآَء َما   ۡقَتِصَدة ۖۡ َوَكثِير  م  مُّ
 ٦٦ َيۡعَملُونَ 
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67. О Посланиче, казуј оно што ти се 
објављује од твога Господара – ако не 
учиниш, онда ниси доставио Његову 
посланицу - а Аллах ће од људи да те 
штити. Аллах, заиста, неће да упути 
на Прави пут народ који не верује. 

نزَِل إِلَۡيَك ِمن 
ُ
َها ٱلرهُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ب َِكۖۡ َوِإن  ۚۥْ ره هۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلهۡغَت رَِسالََتُه ل
َ لَا   اِسِۗ إِنه ٱَّلله ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱلنه َوٱَّلله

َٰفِرِينَ   ٦٧ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

68. Реци: „О ви којима је дата Књига, 
ви нисте ни на чему ако се не будете 
придржавали Торе и Јеванђеља и 
онога што вам објављује ваш 
Господар. А то што ти објављује твој 
Господар појачаће, уистину, код 
многих од њих осионост и 
неверовање, али ти не очајавај због 
народа који не верује.“ 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَۡسُتۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء 
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ََٰة َوٱلۡإِ  ۡوَرى نزَِل َحتهيَٰ تُقِيُمواْ ٱلته
ُ
نِجيَل َوَمآ أ

ب ُِكۡمُۗ َولَيَِزيَدنه َكثِيٗرا   ِن ره إِلَۡيُكم م 
ب َِك ُطۡغَيَٰٗنا   نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره

ُ
آ أ ِۡنُهم مه م 

َس عَلَى ٱلَۡقۡوِم  
ۡ
َوُكۡفٗراۖۡ فَلَا تَأ

َٰفِرِينَ   ٦٨ ٱلَۡك

69. Они који су веровали, и они који су 
били Јевреји, и сабијци, и хришћани, 
они који су у Аллаха и у онај свет 
веровали и чинили добра дела – они 
уистину неће ничега да се боје и ни за 
чим они неће да тугују. 

هِذيَن َهاُدواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل إِنه ٱل
  ِ َصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله َٰبِـ ُوَن َوٱلنه َوٱلصه

ٱٓأۡلِخرِ وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَا َخۡوٌف  َوٱلَۡيۡومِ 
 ٦٩ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

70. Ми смо од Израиљевих синова 
узели завет и слали смо им 
посланике. Кад год би им који 
посланик донео оно што није годило 
њиховим душама, једне су у лаж 
угонили а друге убијали. 

ۡرَسلَۡنآ 
َ
َِٰٓءيَل َوأ َخۡذنَا ِميَثََٰق بَنِٓي إِۡسَر

َ
لََقۡد أ

إِلَۡيِهۡم رُُسلٗاۖۡ ُكلهَما َجآَءُهۡم رَُسوُلُۢ بَِما لَا 
بُواْ َوفَرِيٗقا   نُفُسُهۡم فَرِيٗقا َكذه

َ
َتۡهَوىَٰٓ أ
 ٧٠ َيۡقُتلُونَ 

71. Мислили су да неће на муке да 
буду стављени, па су били и слепи и 
глуви, и онда кад је Аллах примио 
њихово покајање, многи од њих су 
опет били и слепи и глуви; а Аллах 
добро види оно шта они раде. 

واْ  ها تَُكوَن فِۡتَنة  َفَعُمواْ َوَصمُّ ل
َ
وََحِسُبٓواْ أ

ُ َعلَۡيِهۡم ُثمه َعُمواْ َوَصمُّ  واْ  ُثمه تَاَب ٱَّلله
ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر ِۡنُهۡمْۚ َوٱَّلله  ٧١ َكثِير  م 
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72. Неверници су они који говоре: 
„Аллах је, заиста, Месија, Маријин 
син!“ А Месија је говорио: „О 
Израиљеви синови, обожавајте 
Аллаха, и мог и вашег Господара!“ Ко 
другом место које припада само 
Аллаху даје, Аллах ће улазак у Рај да 
му забрани и боравиште његово ће да 
буде Пакао; а неправедницима нико 
неће моћи да помогне. 

َ ُهَو   هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله لََقۡد َكَفَر ٱل
ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ َوَقاَل ٱلَۡمِسيُح َيََٰبنِٓي 

َِٰٓءيَل  َ َرب ِي َوَربهُكۡمۖۡ إِنهُهۥ  إِۡسَر ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ُ َعلَۡيهِ  َم ٱَّلله ِ َفَقۡد َحره َمن يُۡشرِۡك بِٱَّلله

َٰلِِميَن ِمۡن  ۖۡ َوَما لِلظه اُر َُٰه ٱلنه َوى
ۡ
ٱلۡجَنهَة َوَمأ

نَصارٖ 
َ
 ٧٢ أ

73. Неверници су они који говоре: 
„Аллах је, заиста, један од тројице!“ А 
само је један Бог! И ако се не окане 
онога што говоре, несносна патња ће, 
заиста, да стигне сваког од њих који 
остане неверник. 

َ ثَالُِث   هِذيَن َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله لهَقۡد َكَفَر ٱل
هۡم  ْۚ َوِإن ل هٓا إَِلَٰه  َوَِٰحد  ٖۘ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إِل ََٰثةٖ ثََل

 ْ هِذيَن  يَنَتُهوا نه ٱل ا َيُقولُوَن لََيَمسه  َعمه
لِيمٌ 

َ
 ٧٣ َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ

74. Зашто се они не покају Аллаху и не 
замоле Његов опрост, а Аллах је Онај 
Који опрашта грехе и милостив је. 

ۚۥْ   ِ َويَۡسَتۡغفُِرونَُه فَلَا َيُتوبُوَن إِلَي ٱَّلله
َ
أ

 ُ  ٧٤ َغُفور  رهِحيم   َوٱَّلله

75. Месија, Маријин син, само је 
посланик, и пре њега су долазили и 
одлазили посланици, а његова мајка 
је искрено срцем веровала; и обоје су 
храну јели. Погледај како им Ми 
износимо јасне доказе, и погледај, 
затим, њих како се одмећу! 

ها َرُسول  َقۡد  ا ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡريََم إِل مه
  ۡۖ يَقة  ِ ُهۥ ِصد  مُّ

ُ
َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ

ُۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَي ُِن  َعاَم ُكلَاِن ٱلطه
ۡ
َكانَا يَأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
 ٧٥ لَُهُم ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ٱنُظۡر أ

76. Реци: „Зар поред Аллаха 
обожавате нешто што не може да вам 
нанесе никакву штету, нити да вам 
прибави неку корист? А Аллах је, 
заиста, Свечујући и Свезнајући.“ 

ِ َما لَا َيۡملُِك  َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِميُع  ُ ُهَو ٱلسه ْۚ َوٱَّلله ا َولَا َنۡفٗعا لَُكۡم َضر ٗ
 ٧٦ ٱلَۡعلِيمُ 
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77. Реци: „О ви којима је дата Књига, 
не застрањујте у своме веровању, 
супротно истини, и не поводите се за 
прохтевима људи који су још давно 
залутали, и многе су у заблуду 
одвели, и сами су скренули са правог 
пута.“ 

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َتۡغلُ 
َ
أ واْ فِي دِينُِكۡم قُۡل َيَٰٓ

ۡهَوآَء َقۡوٖم َقۡد  
َ
ِ َولَا تَتهبُِعٓواْ أ َغيَۡر ٱلۡحَق 

َضلُّواْ َكثِيٗرا َوَضلُّواْ 
َ
َضلُّواْ ِمن َقۡبُل َوأ

بِيلِ   ٧٧ َعن َسَوآِء ٱلسه

78. Језиком Давида и Исуса, 
Маријиног сина, проклети су они 
Израиљеви синови који нису веровали 
- зато што су били непокорни и увек су 
границе прелазили. 

َِٰٓءيَل   هِذيَن َكَفُرواْ ِمنُۢ بَنِٓي إِۡسَر لُعَِن ٱل
عَلَىَٰ لَِساِن َداوُۥَد وَِعيَسي ٱبِۡن َمۡريََمْۚ 

َٰلَِك بَِما َعَصواْ وهَكانُواْ َيۡعَتُدونَ   ٧٨ َذ

79. Једни друге од зла која су чинили 
нису одвраћали. Ружно ли је, заиста, 
то како су поступали! 

نَكرٖ َفَعلُوُهْۚ  َكانُواْ لَا يَتََناَهۡوَن َعن مُّ
 ٧٩ لَبِۡئَس َما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

80. Ти видиш многе од њих како 
пријатељују са многобошцима. Ружно 
је, заиста, оно што припремају сами 
себи: да се Аллах на њих расрди и да 
у патњи остану вечно. 

 ْْۚ هِذيَن َكَفُروا هۡوَن ٱل ِۡنُهۡم َيَتَول تََرىَٰ َكثِيٗرا م 
ن 

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ لَبِۡئَس َما َقده

ُ َعلَۡيِهۡم َوفِي ٱلَۡعَذاِب ُهۡم   َسِخَط ٱَّلله
 ٨٠ َخَٰلُِدونَ 

81. А да верују у Аллаха и 
Веровесника и у оно што се њему 
објављује, они са њима не би 
пријатељивали, али многи од њих су 
непокорни према Аллаху. 

نزَِل 
ُ
ِبي ِ َوَمآ أ ِ َوٱلنه َولَۡو َكانُواْ يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

ۡولَِيآَء َوَلَِٰكنه َكثِيٗرا  
َ
خَُذوُهۡم أ إِلَۡيهِ َما ٱته

ِۡنُهۡم  َِٰسُقونَ م   ٨١ َف

82. Ти ћеш сигурно да нађеш да су 
онима који верују најљући 
непријатељи јевреји и многобошци; и 
свакако ћеш да нађеш да су 
верницима најближи пријатељи они 
који говоре: „Ми смо хришћани“, зато 
што међу њима има свештеника и 
монаха и што се они не охоле. 

هِذيَن  اِس َعَدََٰوٗة ل ِل َشده ٱلنه
َ
۞لََتِجَدنه أ

ْۖۡ َولََتِجَدنه  ۡشَرُكوا
َ
هِذيَن أ َءاَمُنواْ ٱلَۡيُهوَد َوٱل

هِذيَن َقالُٓواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱل ٗة ل ِل َوده قَۡربَُهم مه
َ
أ

يِسيَن  ِ نه ِمۡنُهۡم قِس 
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ إِنها نََصََٰرىَٰ

نهُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِرونَ َوُرۡهَبا
َ
 ٨٢ ٗنا َوأ
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83. Када слушају оно што се објављује 
Посланику, видиш како им лију сузе из 
очију јер знају да је то Истина, па 
говоре: „Господе наш, ми верујемо, па 
упиши и нас међу оне који су 
посведочили. 

 
ُ
نزَِل إِلَي ٱلرهُسوِل تََرىَٰٓ َوِإَذا َسِمُعواْ َمآ أ

ا َعَرُفواْ  ۡمِع ِممه ۡعُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱلده
َ
أ

ِۖ َيُقولُوَن َربهَنآ َءاَمنها فَٱۡكُتبَۡنا   ِ ِمَن ٱلۡحَق 
َِٰهِدينَ   ٨٣ َمَع ٱلشه

84. Зашто да не верујемо у Аллаха и у 
Истину која нам долази, када жудимо 
да Господар наш и нас уведе са 
добрим људима.“ 

ِ َوَما َجآَءنَا ِمَن  َوَما لََنا لَا نُۡؤِمُن بِٱَّلله
ن يُۡدِخلََنا َربَُّنا َمَع ٱلَۡقۡوِم 

َ
ِ َوَنۡطَمُع أ ٱلۡحَق 

َٰلِِحينَ   ٨٤ ٱلصه

85. И Аллах ће, због онога што говоре, 
да им као награду подари рајске 
баште, кроз које теку реке, у којима ће 
вечно да бораве; а то ће да буде 
награда за све оне који чине добра 
дела. 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن  ُ بَِما َقالُواْ َجنه َثََٰبُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

َٰلَِك َجَزآُء  ْۚ َوَذ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

 ٨٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

86. А они који не верују и поричу речи 
и доказе Наше - биће становници 
Пакла. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ٨٦ أ

87. О ви који верујете, не забрањујте 
себи оно што је лепо, што је Аллах 
дозволио, и не прелазите Аллахове 
границе! Заиста Аллах не воли оне 
који прелазе Његове границе. 

ُِمواْ َطي َِبَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتحَر  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 َ ْْۚ إِنه ٱَّلله ُ لَُكۡم َولَا َتۡعَتُدٓوا َحله ٱَّلله
َ
َمآ أ

 ٨٧ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

88. И једите оно што вам даје Аллах, 
што је дозвољено и лепо; и бојте се 
Аллаха, у Којег верујете. 

  ْۚ ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا ا َرَزقَُكُم ٱَّلله وَُكلُواْ ِممه
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 

َ
هِذٓي أ َ ٱل  ٨٨ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
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89. Аллах неће да вас казни ако се 
ненамерно закунете, али ће да вас 
казни ако се намерно закунете. Откуп 
за прекршену заклетву је: да десет 
сиромаха нахраните уобичајеном 
храном којом храните своју децу, или 
да их обучете, или да ослободите 
роба ропства. А онај ко не буде могао 
- нека пости три дана. Тако се 
откупљујте за своје заклетве када се 
закунете; и о заклетвама својим 
брините се! Ето, тако вам Аллах 
објашњава Своје прописе, да бисте 
били захвални. 

يَۡمَٰنُِكۡم 
َ
ُ بِٱللهۡغوِ فِٓي أ لَا يَُؤاِخُذُكُم ٱَّلله

دتُُّم   َوَلَِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقه
ََٰرتُهُ  يَۡمََٰنۖۡ َفَكفه

َ
ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَرةِ  ٱلۡأ

ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن  
َ
َمَسَِٰكيَن ِمۡن أ

ۡو َتحۡرِيُر َرَقَبةِٖۖ  
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
أ

َٰلَِك   يهاٖمِۚ َذ
َ
ََٰثةِ أ هۡم َيِجۡد َفِصَياُم ثََل َفَمن ل

يَۡمَٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتۡمْۚ َوٱۡحَفُظٓواْ  
َ
ََٰرةُ أ َكفه

يَۡمََٰنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك 
َ
ُ لَُكۡم أ  يُبَي ُِن ٱَّلله

 ٨٩ َءاَيَٰتِهِۦ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

90. О ви који верујете, опојна пића и 
коцка и кипови и стрелице за гатање 
одвратно су, ђавољево дело; зато се 
тога клоните, да бисте успели. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلۡخَ  َها ٱل يُّ
َ
ۡمُر َيَٰٓأ

ِۡن  ۡزَلَُٰم رِۡجس  م 
َ
نَصاُب َوٱلۡأ

َ
َوٱلَۡميِۡسُر َوٱلۡأ

ۡيَطَِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلهُكۡم   َعَمِل ٱلشه
 ٩٠ ُتۡفلُِحونَ 

91. Ђаво жели помоћу опојних пића и 
коцке да међу вама унесе 
непријатељство и мржњу и да вас 
одврати од сећања на Аллаха и 
обављања молитве. Па, хоћете ли да 
се оканите? 

ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم  
َ
ۡيَطَُٰن أ إِنهَما يُرِيُد ٱلشه

ٱلَۡعَدََٰوةَ َوٱلَۡبۡغَضآَء فِي ٱلۡخَۡمرِ َوٱلَۡميِۡسِر  
ةِِۖ  لَوَٰ ِ وََعِن ٱلصه ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله َويَُصده

نَتُهونَ  نُتم مُّ
َ
 ٩١ َفَهۡل أ

92. И будите послушни Аллаху и 
будите послушни Посланику и 
опрезни будите! А ако се окренете, 
онда знајте да је Наш Посланик дужан 
само да јасно обзнани. 

 ْْۚ ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َوٱۡحَذُروا
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
َوأ

 ِ نهَما عَلَىَٰ رَُسول
َ
هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ َنا َفإِن تََول

 ٩٢ ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 
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93. Онима који верују и чине добра 
дела нема никаквог греха у ономе што 
су појели и попили пре забране, ако се 
клоне онога што им је забрањено и ако 
верују и чине добра дела, затим се 
боје Аллаха и верују и онда се греха 
клоне и чине добро. А Аллах воли оне 
који другима чине добро. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   لَيَۡس عَلَى ٱل
َٰلَِحَِٰت ُجَناح  فِيَما َطعُِمٓواْ إَِذا َما  ٱلصه
َٰلَِحَِٰت ُثمه   ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

حۡ 
َ
أ ُ  ٱتهَقواْ وهَءاَمُنواْ ُثمه ٱتهَقواْ وه ْْۚ َوٱَّلله َسُنوا

 ٩٣ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

94. О ви који верујете, Аллах ће да вас 
доводи у искушење са дивљачи која 
ће да буде надохват ваших руку и 
ваших копаља, да Аллах укаже на 
оног који Га се боји кад га нико не 
види. А онога ко и после тога учини 
насиље, чека болна патња. 

 ُ هِذيَن َءاَمُنواْ لََيۡبلَُونهُكُم ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

يِۡديُكۡم 
َ
ۥٓ أ ۡيِد َتَنالُُه َِن ٱلصه بَِشۡيٖء م 

ُ َمن َيخَاُفُهۥ  َورَِماُحُكۡم لَِيۡعلََم ٱَّلله
َٰلَِك فَلَُهۥ  بِٱلَۡغۡيِبِۚ َفَمِن ٱۡعَتَدىَٰ َبۡعَد َذ

لِيم  
َ
 ٩٤ َعَذاٌب أ

95. О ви који верујете, не убијајте 
дивљач док сте у одећи ходочашћа! 
Ономе од вас ко то намерно учини 
казна је да једну домаћу животињу, 
чију ће вредност да процене двојица 
ваших праведних људи, као жртву 
принесе код Ка'бе, или да се искупи 
тиме што ће, равно томе, да нахрани 
сиромахе или да пости, да би осетио 
погубност свог поступка. А Аллах је 
већ опростио оно што је било. Онога 
ко то опет уради - Аллах ће да казни. 
Аллах је силан и строг. 

ۡيدَ  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتۡقُتلُواْ ٱلصه َها ٱل يُّ
َ
 َيَٰٓأ

ِٗدا  َتَعم  ْۚ َوَمن َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ نُتۡم ُحُرم 
َ
َوأ

َعِم َيحُۡكُم  ِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱلنه فََجَزآء  م 
ُۢا َبَٰلَِغ   ِنُكۡم َهۡديَ بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل م 

ۡو  
َ
ََٰرة  َطَعاُم َمَسَِٰكيَن أ ۡو َكفه

َ
ٱلَۡكۡعَبةِ أ

ۡمرِ 
َ
َٰلَِك ِصَياٗما ل َِيُذوَق َوبَاَل أ هۗۦُِ  َعۡدُل َذ

َفْۚ َوَمۡن عَاَد َفَينَتقُِم 
ا َسلَ ُ َعمه َعَفا ٱَّلله

ُ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٍ  ُ ِمۡنُهْۚ َوٱَّلله  ٩٥ ٱَّلله

96. Вама се допушта да у мору ловите 
и да улов једете, да се њиме ви и 
путници користите, а забрањује вам се 
да на копну ловите док обреде 
ходочашћа обављате. И бојте се 
Аллаха, пред Којим ћете да будете 
сабрани. 

ِحله لَُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ َمَتَٰٗعا 
ُ
أ

َِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد  يهاَرةِِۖ وَُحر  لهُكۡم َولِلسه
هِذٓي  َ ٱل ُۗ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗما ٱلۡبَر 

 ٩٦ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 
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97. Аллах је учинио да Ка'ба, Света 
кућа, буде људима темељ сигурности 
и унапређења живота, а тако и свети 
месеци и курбани, нарочито они 
огрлицама означени. То је зато да 
знате да Аллах зна оно што је на 
небесима и оно што је на Земљи, и да 
Аллах све добро зна. 

ُ ٱلَۡكۡعَبَة ٱلَۡبۡيَت ٱلۡحََراَم قَِيَٰٗما   ۞َجَعَل ٱَّلله
ۡهَر ٱلۡحََراَم َوٱلَۡهۡدَي  ل ِلنهاِس َوٱلشه

َ َيۡعلَُم َما  نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك لَِتۡعلَُمٓواْ أ َوٱلَۡقَلَٰٓئَِدْۚ َذ

  َ نه ٱَّلله
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ فِي ٱلسه

ِ َش 
 ٩٧ ۡيٍء َعلِيمٌ بِكُل 

98. Знајте да Аллах строго кажњава, 
али и да је Онај Који опрашта грехе и 
милостив је. 

 َ نه ٱَّلله
َ
َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب َوأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

 ٩٨ َغُفور  رهِحيم  

99. Посланику је једино дужност да 
објави, а Аллах зна и оно што јавно 
чините и оно што сакријете. 

ُ َيۡعلَُم َما  ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوٱَّلله ا عَلَى ٱلرهُسوِل إِل مه
 ٩٩ ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكُتُمونَ 

100. Реци: „Није исто оно што је 
забрањено и оно што је дозвољено“, 
иако те изненађује мноштво онога што 
је забрањено. Зато се Аллаха бојте, о 
ви који разум имате, да бисте успели. 

ي ُِب َولَۡو   ها يَۡسَتوِي ٱلۡخَبِيُث َوٱلطه قُل ل
 َ ۡعَجَبَك َكثَۡرةُ ٱلۡخَبِيِثِۚ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

َ
أ

لَۡبَِٰب لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ١٠٠ َيَٰٓ

101. О ви који верујете, не запиткујте о 
ономе што ће да вам причини 
непријатности ако вам буде 
објашњено; а ако будете питали за то 
док буде објављиван Кур'ан, биће вам 
објашњено; оно раније Аллах вам је 
већ опростио. А Аллах је Онај Који 
опрашта грехе и Онај Који не жури са 
казном. 

هِذينَ  َها ٱل يُّ
َ
 َءاَمُنواْ لَا تَۡسـ َلُواْ َعۡن  َيَٰٓأ

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم َوِإن تَۡسـ َلُواْ 
َ
أ

ُل ٱلُۡقۡرَءاُن ُتۡبَد لَُكۡم   َعۡنَها ِحيَن ُينَزه
ُ َغُفوٌر َحلِيم   ُۗ َوٱَّلله ُ َعۡنَها  ١٠١ َعَفا ٱَّلله

102. Неки су људи пре вас питали за 
то, па после у то нису поверовали. 

ۡصَبُحواْ 
َ
ِن َقۡبلُِكۡم ُثمه أ لََها َقۡوم  م 

َ
َقۡد َسأ

 ١٠٢ بَِها َكَٰفِرِينَ 
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103. Аллах није прописао ни бехиру ни 
саибу ни василу а ни хама; то они који 
не верују говоре о Аллаху лажи, и 
већина њих не разумеју. 

ُ ِمنُۢ  َبحِيَرةٖ َولَا َسآئَِبةٖ َولَا َما َجَعَل ٱَّلله
هِذيَن   َوِصيلَةٖ َولَا َحاٖم َوَلَِٰكنه ٱل

ِ ٱلَۡكِذَبۖۡ   َكَفُرواْ َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 

َ
 ١٠٣ َوأ

104. А када им се каже: „Приступите 
ономе што објављује Аллах, и 
приступите Посланику!“ Они 
одговарају: „Довољно нам је оно што 
смо од наших предака запамтили.“ 
Зар и ако њихови преци нису ништа 
знали и ако нису били на Правом 
путу?! 

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إِلَيَٰ َمآ أ

َوِإلَي ٱلرهُسوِل َقالُواْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا  
َولَۡو َكاَن َءابَآؤُُهۡم لَا َعلَيۡ 

َ
ْۚ أ ٓ هِ َءابَآَءنَا

ا َولَا َيۡهَتُدونَ   ١٠٤ َيۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ

105. О ви који верујете, брините се о 
себи; ако сте на Правом путу, неће да 
вам науди онај који је залутао! Аллаху 
ћете сви да се вратите и Он ће да вас 
обавести о ономе што сте радили. 

نُفَسُكۡمۖۡ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َعلَۡيُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ن َضله إَِذا ٱۡهَتَدۡيُتۡمْۚ إِلَي  ُكم مه لَا يَُضرُّ
ِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُكم بَِما   ٱَّلله

 ١٠٥ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

106. О ви који верујете, када вам се 
приближи смрт, приликом давања 
опоруке нека вам посведоче двојица 
праведних од вас, или нека друга 
двојица, који нису ваши – ако сте на 
путу, а појаве се знаци смрти. А ако 
посумњате, задржите их после 
обављене молитве и нека се закуну 
Аллахом: „Ми заклетву ни за какву 
цену нећемо да продајемо, макар се 
радило и о каквом рођаку и сведочење 
које је Аллах прописао нећемо да 
ускратимо, јер бисмо тада заиста били 
грешници.“ 

هِذيَن َءاَمُنواْ َشَهََٰدةُ بَيۡنُِكۡم إَِذا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت ِحيَن 
َ
ٱلۡوَِصيهةِ َحَضَر أ

ۡو َءاَخَراِن ِمۡن 
َ
ِنُكۡم أ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل م 

ۡرِض 
َ
نُتۡم َضَرۡبُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
َغيِۡرُكۡم إِۡن أ

ِصيَبُة ٱلَۡمۡوِتِۚ َتحۡبُِسوَنُهَما  َصََٰبۡتُكم مُّ
َ
فَأ

ِ إِِن  ةِ َفُيۡقِسَماِن بِٱَّلله لَوَٰ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلصه
ٗنا َولَۡو َكاَن َذا ٱۡرتَبُۡتۡم لَا نَۡشتَِري بِهِۦ َثمَ 

هِمَن  ِ إِنهآ إِٗذا ل قُۡربَيَٰ َولَا نَۡكُتُم َشَهََٰدةَ ٱَّلله
 ١٠٦ ٱٓأۡلثِِمينَ 
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107. А ако се дозна да су њих двојица 
згрешила, онда ће њих да замене 
друга двојица од оних којима је 
нанесена штета, и нека се закуну 
Аллахом: „Наше заклетве су сигурно 
веродостојније од њихових заклетви, 
ми се нисмо криво заклели, јер бисмо 
тада, заиста, међу неправедницима 
били.“ 

آ إِثٗۡما   نهُهَما ٱۡسَتَحقه
َ
َفإِۡن ُعثَِر عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن  فَـ َاَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن ٱل
ۡولََيَِٰن َفُيۡقِسَماِن ٱۡسَتَحقه َعلَيۡ 

َ
ِهُم ٱلۡأ

َحقُّ ِمن َشَهََٰدتِِهَما َوَما  
َ
ِ لََشَهََٰدُتَنآ أ بِٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ١٠٧ ٱۡعَتَدۡيَنآ إِنهآ إِٗذا ل

108. Тиме ће да буде најближе 
исправном сведочењу, и да се не 
плаше да ће њихове заклетве другим 
заклетвама да буду побијене. И бојте 
се Аллаха и слушајте! А Аллах неће 
да упути на Прави пут непокорне 
људе. 

َهََٰدةِ عَلَىَٰ وَۡجِهَهآ  تُواْ بِٱلشه
ۡ
ن يَأ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ َذ

يَۡمَٰنِِهۡمُۗ  
َ
يَۡمَُٰنُۢ َبۡعَد أ

َ
ن تَُرده أ

َ
ۡو َيخَاُفٓواْ أ

َ
أ

 َ ُ لَا َيۡهِدي    َوٱتهُقواْ ٱَّلله ُْۗ َوٱَّلله َوٱۡسَمُعوا
 ١٠٨ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

109. На дан када Аллах сакупи 
посланике и упита: „Како су вам се 
одазивали?“ Они ће да кажу: „Ми 
знања немамо; заиста Ти добро знаш 
све што је чулима недокучиво.“ 

ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ ۞يَۡوَم َيجَۡمُع  ٱَّلله
َُٰم  نَت َعله

َ
ۖۡ إِنهَك أ ِجۡبُتۡمۖۡ َقالُواْ لَا ِعلَۡم لََنآ

ُ
أ

 ١٠٩ ٱلُۡغُيوبِ 

110. Кад Аллах каже: „О Исусе, 
Маријин сине, сети се благодати Моје 
према теби и твојој мајци када сам те 
Духом благословљеним помогао па си 
са људима, у бешици и као зрео човек, 
разговарао; и када сам те научио 
писмености и мудрости, и Тори и 
Јеванђељу; и када си, Мојом 
дозволом, од блата нешто попут 
птице обликовао и у њу удахнуо, и 
када је она, Мојом дозволом, постала 
птица; и када си, Мојом дозволом, од 
рођења слепог и губавог излечио; и 
када си, Мојом дозволом, дизао 
мртве; и када сам од тебе одбио 
Израиљеве синове, кад си им ти донео 
јасне доказе, па су они међу њима који 
нису веровали - повикали: „Ово није 
ништа друго до јасна враџбина“ 

ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم ٱۡذُكۡر  إِ  ۡذ َقاَل ٱَّلله
يهدتَُّك  

َ
نِۡعَمتِي َعلَۡيَك وَعَلَىَٰ َوَٰلَِدتَِك إِۡذ أ

اَس فِي ٱلَۡمۡهِد   بُِروِح ٱلُۡقُدِس تُكَل ُِم ٱلنه
َوَكۡهلٗاۖۡ َوِإۡذ َعلهۡمُتَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة 

ۖۡ َوِإۡذ َتخۡ  ََٰة َوٱلِۡإنِجيَل ۡوَرى يِن َوٱلته ِ لُُق ِمَن ٱلط 
يِۡر بِإِۡذنِي َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن  َكَهۡيـ َةِ ٱلطه

بۡرََص  
َ
ۡكَمَه َوٱلۡأ

َ
ُۢا بِإِۡذنِيِۖ َوُتبۡرُِئ ٱلۡأ َطيَۡر

بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ ُتخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ بِإِۡذنِيِۖ َوِإۡذ  
َِٰٓءيَل َعنَك إِۡذ ِجۡئَتُهم   َكَفۡفُت بَنِٓي إِۡسَر

هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم إِۡن بِٱلَۡبي َِنَٰ  ِت َفَقاَل ٱل
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ١١٠ َهََٰذآ إِل



 

Трпеза 

 

146 

 

 المائدة 

111. и када Сам апостолима наредио: 
„Верујте у Мене и Мог Посланика“, они 
су одговорили: „Верујемо, а Ти буди 
сведок да смо муслимани." 

وَۡحۡيُت إِلَي ٱلۡحََوارِي ِـۧ 
َ
ۡن َءاِمُنواْ بِي َوِإۡذ أ

َ
َن أ

نهَنا 
َ
َوبِرَُسولِي َقالُٓواْ َءاَمنها َوٱۡشَهۡد بِأ

 ١١١ ُمۡسلُِمونَ 

112. А када апостоли рекоше: „О 
Исусе, Маријин сине, може ли твој 
Господар трпезу са неба да нам 
спусти?“ Он рече: „Бојте се Аллаха, 
ако сте верници.“ 

ٱلۡحََوارِيُّوَن َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم  إِۡذ َقاَل 
َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة   ن ُينَز 

َ
َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك أ

َ إِن ُكنُتم  َمآِءِۖ َقاَل ٱتهُقواْ ٱَّلله َِن ٱلسه م 
ۡؤِمنِينَ   ١١٢ مُّ

113. Ми желимо, рекоше они, са ње да 
једемо и да срца наша буду смирена и 
да се уверимо да си нам истину 
говорио, и да будемо они који ће о њој 
да сведоче. 

ُكَل ِمۡنَها َوَتۡطَمئِنه  
ۡ
ن نهأ

َ
َقالُواْ نُرِيُد أ

ن َقۡد َصَدۡقَتَنا َونَُكوَن 
َ
قُلُوبَُنا َوَنۡعلََم أ

َِٰهِدينَ   ١١٣ َعلَۡيَها ِمَن ٱلشه

114. Исус, Маријин син, рече: „О 
Аллаху, Господару наш, спусти нам са 
неба трпезу да нам буде празник, и 
првима од нас и онима каснијим, и 
Твој знак , и опскрби нас, а Ти си 
Опскрбитељ најбољи!“ 

نزِۡل  
َ
َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم ٱللهُهمه َربهَنآ أ

َمآِء تَُكو َِن ٱلسه ُن لََنا  َعلَۡيَنا َمآئَِدٗة م 
ِنَكۖۡ   لَِنا وََءاِخرِنَا وََءايَٗة م  وه

َ
ِعيٗدا ل ِأ

َٰزِقِينَ  نَت َخيُۡر ٱلره
َ
 ١١٤ َوٱۡرُزۡقَنا َوأ

115. Аллах рече: „Ја ћу, заиста, да вам 
је спустим, али ћу оне међу вама који 
и после буду порицали да подвргнем 
патњи каквом никога међу световима 
нећу да мучим.“ 

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖۡ َفَمن   ُ إِن ِي ُمنَز  َقاَل ٱَّلله
بُُهۥ َعَذاٗبا  ِ َعذ 

ُ
يَۡكُفۡر َبۡعُد ِمنُكۡم َفإِن ِٓي أ

َِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َحٗدا م 
َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
هٓا أ  ١١٥ ل
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116. А када Аллах каже: „О Исусе, 
Маријин сине, јеси ли ти говорио 
људима: ' Прихватите мене и моју 
мајку као два бога уз Аллаха!'“ Он ће 
да каже: „Узвишен си Ти од тога! Мени 
није прилично да говорим оно што 
немам право. Ако сам ја то говорио, Ти 
то већ знаш; Ти знаш шта је у мени, а 
ја не знам шта је у Теби; баш Ти, 
заиста, добро знаш оно шта је чулима 
недокучиво.“ 

نَت 
َ
ُ َيَٰعِيَسي ٱۡبَن َمۡريََم َءأ َوِإۡذ َقاَل ٱَّلله

م َِي إَِلََٰهيِۡن ِمن 
ُ
خُِذونِي َوأ قُلَۡت لِلنهاِس ٱته

ِۖۡ َقاَل ُسۡبَحََٰنَك َما يَُكوُن لِٓي  ُدوِن ٱَّلله
ِۚ إِن ُكنُت   ُقوَل َما لَيَۡس لِي ِبحَق ٍ

َ
ۡن أ

َ
أ

ۚۥْ َتۡعلَُم َما فِي َنۡفِسي  قُلُۡتُهۥ َفقَ  ۡد َعلِۡمَتُه
َُٰم  نَت َعله

َ
ۡعلَُم َما فِي َنۡفِسَكْۚ إِنهَك أ

َ
َولَٓا أ

 ١١٦ ٱلُۡغُيوبِ 

117. Ја сам им само говорио оно што 
си им Ти наредио: „Робујте Аллаху, и 
моме и вашем Господару!“ И ја сам 
био њима сведок док сам био међу 
њима, а кад си ме Ти к Себи узео, Ти 
си их једини надзирао; Ти над свиме 
надзиреш." 

ِن 
َ
ۦٓ أ َمۡرتَنِي بِهِ

َ
ها َمآ أ َما قُلُۡت لَُهۡم إِل

َ َرب ِي َوَربهُكۡمْۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۡيتَنِي  ا تََوفه ا ُدۡمُت فِيِهۡمۖۡ فَلَمه َشِهيٗدا مه

 
َ
نَت عَلَىَٰ  ُكنَت أ

َ
نَت ٱلرهقِيَب َعلَۡيِهۡمْۚ َوأ

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
 ١١٧ ُكل 

118. Ако их подвргнеш патњи, робови 
су Твоји, а ако им опростиш, па, 
уистину си Ти Силни и Мудри. 

ۡبُهۡم َفإِنهُهۡم ِعَباُدَكۖۡ َوِإن َتۡغفِۡر لَُهۡم  ِ إِن ُتَعذ 
نَت 

َ
 ١١٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ َفإِنهَك أ

119. Аллах ће рећи: „Ово је Дан у коме 
ће искренима да буде од користи 
њихова искреност; њима ће рајске 
баште, кроз које теку реке, да 
припадну; у њима ће да остану вечно 
и довека. Аллах ће њима задовољан 
да буде, а и они Њим. То ће да буде 
велики успех.“ 

َِٰدقِيَن   ُ َهََٰذا يَۡوُم يَنَفُع ٱلصه َقاَل ٱَّلله
َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   ِصۡدُقُهۡمْۚ لَُهۡم َجنه

  ُ بَٗداۖۡ رهِضَي ٱَّلله
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهْۚ َذ
 ١١٩ ٱلَۡعِظيمُ 

120. Аллахова је власт на небесима и 
на Земљи и над оним што је на њима; 
Он над свиме има моћ. 

 ْۚ ۡرِض َوَما فِيِهنه
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َّلِله
 ُۢ ِ َشۡيٖء َقِديُر

 ١٢٠ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 
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Стока الأنعام 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Сва хвала нека је Аллаху Који је 
створио небеса и Земљу и дао тмине 
и светло, али и поред тога они који не 
верују - друге изједначују са својим 
Господарем. 

هِذي َخلََق   ِ ٱل َمََٰوَِٰت  ٱلۡحَۡمُد َّلِله ٱلسه
ۖۡ ُثمه   وَر لَُمَِٰت َوٱلنُّ ۡرَض وََجَعَل ٱلظُّ

َ
َوٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ   ١ ٱل

2. Он вас је створио од земље и рок 
одредио, а код Њега је и рок утврђени, 
а ви и поред тога сумњате. 

ِن ِطيٖن  هِذي َخلََقُكم م  ُثمه َقَضيَٰٓ  ُهَو ٱل
نُتۡم  

َ
ۖۥۡ ُثمه أ ي ِعنَدهُ َسمًّ َجل  مُّ

َ
َجلٗاۖۡ َوأ

َ
أ

 ٢ َتۡمتَُرونَ 

3. Он је Аллах на небесима и на 
Земљи, Он зна и што кријете и што 
показујете, и Он зна оно што радите. 

ۡرِض َيۡعلَُم 
َ
َمََٰوَِٰت َوفِي ٱلۡأ ُ فِي ٱلسه َوُهَو ٱَّلله

ُكۡم وَجَ   ٣ ۡهَرُكۡم َويَۡعلَُم َما تَۡكِسُبونَ ِسره

4. А њима не дође ниједан доказ од 
њиховог Господара а да се од њега не 
окрену. 

ها  ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

 ٤ َكانُواْ َعۡنَها ُمۡعرِِضينَ 

5. Они су занегирали Истину када им 
је дошла, али њима ће сигурно да 
стигну вести о ономе чему су се 
ругали. 

ا َجآَءُهۡم فََسۡوَف   ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  َفَقۡد َكذه
ُؤاْ َما َكانُواْ بِهِۦ  ۢنَبَٰٓ

َ
تِيِهۡم أ

ۡ
يَأ

 ٥ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

6. Зар они не знају колико смо Ми 
нараштаја пре њих уништили, којима 
смо на Земљи дали могућности какве 
вама нисмо дали и којима смо слали 
обилату кишу и учинили да реке поред 
њих теку, па смо их, због њихових 
греха, уништавали, и друге нараштаје, 
после њих, стварали?! 

ِن   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

ن   ِ ۡرِض َما لَۡم ُنَمك 
َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه قَۡرٖن مه

ِۡدَراٗرا   َمآَء َعلَۡيِهم م  ۡرَسلَۡنا ٱلسه
َ
لهُكۡم َوأ

نَۡهََٰر َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهۡم 
َ
وََجَعلَۡنا ٱلۡأ

نَا ِمنُۢ  
ۡ
نَشأ

َ
ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡم َوأ

َ
فَأ

 ٦ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ 
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7. А и да ти (Мухаммеде) спустимо 
Књигу на папиру и да је они рукама 
својим опипају, опет би они који не 
верују казали: „Ово заиста није ништа 
друго до јасна враџбина.“ 

لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس  َولَۡو نَزه
 ْ هِذيَن َكَفُرٓوا يِۡديِهۡم لََقاَل ٱل

َ
 فَلََمُسوهُ بِأ

بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٧ إِۡن َهََٰذآ إِل

8. И још говоре: „Зашто му није послат 
анђео?!“ А да анђеле пошаљемо, 
случај би одређен био, и не би им било 
дато више времена. 

نَزلَۡنا  
َ
ۖۡ َولَۡو أ نزَِل َعلَۡيهِ َملَك 

ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

مۡ 
َ
 ٨ ُر ُثمه لَا يُنَظُرونَ َملَٗكا لهُقِضَي ٱلۡأ

9. А да га анђелом учинимо, опет 
бисмо га као човека створили и опет 
бисмо им учинили нејасним оно што 
им није јасно. 

َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملَٗكا لهجََعلَۡنَُٰه رَُجلٗا 
ا يَلۡبُِسونَ   ٩ َولَلَبَۡسَنا َعلَۡيِهم مه

10. Посланицима су се и пре тебе 
ругали, па је оне који су им се ругали 
стигло баш оно чему су се ругали. 

ِن َقۡبلَِك فََحاَق  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ  هِذيَن َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه بِٱل

 ١٠ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

11. Реци: „Путујте по Земљи, затим 
погледајте како су завршили они који 
су посланике сматрали лажним!“ 

ۡرِض ُثمه ٱنُظُرواْ َكۡيَف 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

بِينَ  ِ  ١١ َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ 

12. Упитај: „Чије је све оно што је на 
небесима и на Земљи?“ И одговори: 
„Аллахово!“ Он је Себи одредио да 
буде милостив. Он ће да вас сакупи на 
Судњем дану, у то нема никакве 
сумње. Они који су себе упропастили, 
па - они не верују. 

 ِْۚ ه ِ ۡرِضِۖ قُل َّلل 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ا فِي ٱلسه قُل ل َِمن مه

ْۚ لََيۡجَمَعنهُكۡم   َكَتَب عَلَىَٰ َنۡفِسهِ ٱلرهۡحمََة
هِذيَن إِلَيَٰ يَۡوِم ٱ لۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِِۚ ٱل

نُفَسُهۡم َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ١٢ َخِسُرٓواْ أ

13. Њему припада све што постоји у 
ноћи и дану; Он је Свечујући и 
Свезнајући. 

ِۚ َوُهَو   َهارِ هۡيِل َوٱلنه ۞َولَُهۥ َما َسَكَن فِي ٱل
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ١٣ ٱلسه
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14. Реци: „Зар да узмем за заштитника 
неког другог поред Аллаха Који је 
небеса и Земљу, без претходног 
примера створио?! Он храни, а не 
бива храњен!“ Реци: „Мени је 
наређено да будем најпрви у 
покоравању“, и никако не буди један 
од оних који другима дају место које 
припада само Аллаху. 

َمََٰوَِٰت  ا َفاِطرِ ٱلسه خُِذ َولِي ٗ ته
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ۡرِض َوُهَو ُيۡطعُِم َولَا ُيۡطَعُمُۗ قُۡل إِن ِٓي 
َ
َوٱلۡأ

ۡسلََمۖۡ َولَا  
َ
َل َمۡن أ وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
أ

 ١٤ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

15. Реци: „Ако будем непослушан 
Господу свом, ја се плашим патње на 
Великом дану.“ 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٥ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

16. А онај ко буде поштеђен казне тога 
дана, Он му се смиловао, и то је 
очигледни успех. 

ن يُۡصَرۡف َعۡنُه يَۡوَمئِٖذ  ۚۥْ مه َفَقۡد َرِحمَُه
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلُۡمبِينُ   ١٦ َوَذ

17. Ако те Аллах неком невољом 
погоди - па, нико осим Њега не може 
да је отклони; а ако ти какво добро 
подари - па, Он над свиме има моћ. 

ۥٓ  ٖ فَلَا َكاِشَف لَُه ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
 ِ

ها ُهَوۖۡ َوِإن َيۡمَسۡسَك ِبخَيٖۡر َفُهَو عَلَىَٰ كُل  إِل
 ١٧ َشۡيٖء َقِدير  

18. А Он је Свепотчинитељ изнад 
слугу Својих, и Он је Мудри, Онај Који 
све у потпуности зна. 

ِۚۦْ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم  َوُهَو ٱلَۡقاهُِر َفۡوَق ِعَبادِه
 ١٨ ٱلۡخَبِيرُ 

19. Реци: „Чије је највеће 
сведочанство?“ И одговори: 
„Аллахово, Он ће између мене и вас 
да буде сведок. А мени се овај Кур'ан 
објављује да упозоравам њиме вас и 
оне до којих он допре. Зар ви, заиста, 
тврдите да поред Аллаха има и других 
богова?“ Реци: „Ја не тврдим.“ Реци: 
„Он је Једини Бог, и ја немам ништа са 
тиме што ви Њему друге у обожавању 
придружујете.“ 

  ۡۖ ُ ۖۡ قُِل ٱَّلله ۡكبَُر َشَهََٰدٗة
َ
يُّ َشۡيٍء أ

َ
قُۡل أ

وِحَي إِلَيه َهََٰذا 
ُ
َشِهيُدُۢ بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ َوأ

ئِنهكُ 
َ
نِذَرُكم بِهِۦ َوَمنُۢ بَلََغْۚ أ

ُ
ۡم ٱلُۡقۡرَءاُن لِأ

ِۚ قُل  ۡخَرىَٰ
ُ
ِ َءالَِهًة أ نه َمَع ٱَّلله

َ
لَتَۡشَهُدوَن أ

ۡشَهُدْۚ قُۡل إِنهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َوِإنهنِي 
َ
هٓا أ ل

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ١٩ بَرِٓيء  م 

20. Они којима смо дали Књигу познају 
Посланика као што познају своје 
синове; они који су себе упропастили, 
па – они не верују. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ َكَما  ٱل
نُفَسُهۡم 

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ۡبَنآَءُهُمۘ ٱل

َ
َيۡعرُِفوَن أ

 ٢٠ َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 
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21. Има ли већег неправедника од 
онога који о Аллаху говори лажи или 
не признаје Његове речи и доказе?! 
Неправедници заиста неће успети. 

ِ َكِذبًا   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه
َ
أ

َٰلُِمونَ   ٢١ ٱلظه

22. А на Дан када их све сакупимо, а 
затим упитамо оне који су друге 
обожавали поред Аллаха: „Где су вам 
божанства ваша која сте сматрали 
боговима?“ 

هِذيَن   َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل
هِذيَن ُكنُتۡم   ۡيَن ُشَرَكآؤُُكُم ٱل

َ
ۡشَرُكٓواْ أ

َ
أ

 ٢٢ تَزُۡعُمونَ 

23. Неће никакво оправдање да им 
преостане осим да кажу: „Аллаха нам, 
Господара нашег, ми нисмо друге 
обожавали поред Аллаха.“ 

  ِ ن َقالُواْ َوٱَّلله
َ
هٓا أ ُثمه لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إِل

 ٢٣ َرب َِنا َما ُكنها ُمۡشِركِينَ 

24. Гледај како ће они сами себе да 
лажу, а неће им бити оних које су били 
измислили. 

نُفِسِهۡمْۚ َوَضله  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َكَذبُواْ عَلَىَٰٓ أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٢٤ َعۡنُهم مه

25. Има оних који долазе да те 
слушају, али Ми смо на њихова срца 
ставили засторе, да Кур'ан не би 
разумели, и учинили их глувим, па и 
ако би све доказе видели, опет у њих 
не би поверовали. А када ти долазе да 
расправљају са тобом, говоре они који 
не верују: „То су само измишљотине 
древних народа.“ 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَكۖۡ وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ   َوِمۡنُهم مه
ن َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي َءاَذانِِهۡم  

َ
ِكنهًة أ

َ
قُلُوبِِهۡم أ

ۖۡ َوقۡرٗ  ها يُۡؤِمُنواْ بَِها اْۚ َوِإن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ ل
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَك يَُجَِٰدلُونََك َيُقوُل  
َسَِٰطيُر  

َ
هٓا أ هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل ٱل

لِينَ  وه
َ
 ٢٥ ٱلۡأ

26. Они забрањују да се верује у 
Кур'ан, и сами се од њега удаљавају, 
и сами себе упропашћавају, а да и не 
примећују. 

َوُهۡم َيۡنَهۡوَن َعۡنُه َويَۡنـ َۡوَن َعۡنُهۖۡ َوِإن 
نُفَسُهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
هٓا أ  ٢٦ ُيۡهلُِكوَن إِل

27. А да ти је да видиш како ће, кад 
пред Ватром буду задржани, да кажу: 
„Да нам је да будемо враћени, па да 
не поричемо речи нашег Господара и 
да постанемо верници.“ 

ارِ َفَقالُواْ  َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَى ٱلنه
َب أَـِبَيَِٰت َرب َِنا  ِ َيَٰلَۡيتََنا نَُردُّ َولَا نَُكذ 

 ٢٧ َونَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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28. Не, напротив! Њима ће да постане 
очигледно оно што су пре крили; а 
када би поново били враћени, опет би 
наставили да раде оно што им је било 
забрањено, јер они су, заиста, 
лажљивци. 

ۖۡ َولَۡو  ا َكانُواْ ُيخُۡفوَن ِمن َقۡبُل بَۡل بََدا لَُهم مه
واْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه َوِإنهُهۡم   ُردُّ

َٰذِ   ٢٨ بُونَ لََك

29. И говоре: „Нема живота осим на 
овом свету и ми нећемо да будемо 
оживљени.“ 

ۡنَيا َوَما َنحُۡن  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُٓواْ إِۡن ِهَي إِل
 ٢٩ بَِمۡبُعوثِينَ 

30. А да ти је видети како ће, када пред 
својим Господарем буду заустављени 
и кад их Он упита: „Зар ово није 
истина?“ Одговорити: „Јесте, тако нам 
Господара нашег!“ А и како ће Он 
рећи: „Искусите онда патњу због тога 
што нисте веровали!“ 

لَيَۡس 
َ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ َقاَل أ

ِۚ َقالُواْ بَلَىَٰ َورَ  ِ ْۚ َقاَل َفُذوُقواْ  َهََٰذا بِٱلۡحَق  ب َِنا
 ٣٠ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

31. Они који не верују да ће стати пред 
Аллахом настрадаће кад им изненада 
дође Час оживљења, и рећи ће: „О 
наше жалости, шта смо све 
пропустили на Земљи!“ И грехе ће 
своје да носе на леђима, а ужасно је 
оно што ће носити. 

ِۖۡ َحتهيَٰٓ   بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه َقۡد َخِسَر ٱل
اَعُة َبۡغَتٗة َقالُواْ  إَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلسه

َيََٰحۡسَرَتَنا عَلَىَٰ َما فَرهۡطَنا فِيَها َوُهۡم 
لَا 

َ
ۡوَزاَرُهۡم عَلَىَٰ ُظُهورِهِۡمْۚ أ

َ
َسآَء َيحِۡملُوَن أ
 ٣١ َما يَزُِرونَ 

32. Живот на овом свету је људима 
само игра и забава, а будући свет је, 
заиста, бољи за оне који настоје да се 
сачувају. Зар не разумете?! 

اُر  ۖۡ َولَلده ها لَعِب  َولَۡهو  ۡنَيآ إِل ةُ ٱلدُّ َوَما ٱلۡحََيوَٰ
هذِ  فَلَا  ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  ل ِل

َ
يَن َيتهُقوَنْۚ أ

 ٣٢ َتۡعقِلُونَ 

33. Ми знамо да тебе заиста жалости 
оно што они говоре. Они, уистину, не 
сматрају да си лажов, него 
неправедници поричу Аллахове речи 
и доказе. 

هِذي َيُقولُوَنۖۡ   َقۡد َنۡعلَُم إِنهُهۥ لََيۡحُزنَُك ٱل
َٰلِِميَن  بُونََك َوَلَِٰكنه ٱلظه ِ َفإِنهُهۡم لَا يَُكذ 

ِ َيجَۡحُدونَ   ٣٣ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
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34. И посланици су пре тебе сматрани 
лажним, па су трпели то што су их у 
лаж утеривали и мучили, све док им 
не би дошла Наша помоћ - а нико не 
може да замени Аллахове речи - а до 
тебе су већ дошле неке вести о 
посланицима. 

ِن َقۡبلَِك َفَصبَُرواْ  بَۡت رُُسل  م  ِ َولََقۡد ُكذ 
 ْۚ َُٰهۡم نَۡصُرنَا تَى

َ
وُذواْ َحتهيَٰٓ أ

ُ
بُواْ َوأ ِ عَلَىَٰ َما ُكذ 

ِْۚ َولََقۡد َجآَءَك ِمن  َل لَِكلَِمَِٰت ٱَّلله ِ َولَا ُمَبد 
 ٣٤ نَ نهَبإِْي ٱلُۡمۡرَسلِي

35. Ако је теби тешко то што се они 
окрећу од истине, онда, ако можеш, 
потражи какав отвор у Земљи или 
какве мердевине за небо, па им 
донеси други знак?! Да Аллах хоће, Он 
би их све на правом путу сакупио; 
зато, никако не буди од оних који не 
знају. 

َوِإن َكاَن َكبَُر َعلَۡيَك إِۡعَراُضُهۡم َفإِِن  
ۡو 

َ
ۡرِض أ

َ
ن تَبَۡتِغَي َنَفٗقا فِي ٱلۡأ

َ
ٱۡسَتَطۡعَت أ

تَِيُهم أَـِبيَةِٖۚ َولَۡو َشآَء 
ۡ
َمآِء َفَتأ ُسلهٗما فِي ٱلسه

ِۚ فَلَا تَُكوَننه  ُ لَجََمَعُهۡم عَلَى ٱلُۡهَدىَٰ ٱَّلله
 ٣٥ ِمَن ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

36. Одазваће се једино они који 
слушају. А Аллах ће да оживи умрле; 
затим ће Њему сви да се врате. 

هِذيَن يَۡسَمُعوَنۘ  ۞إِنهَما يَۡسَتِجيُب ٱل
ُ ُثمه إِلَۡيهِ  َوٱلَۡمۡوتَيَٰ َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله

 ٣٦ يُرَۡجُعونَ 

37. Они говоре: „Зашто му не буде 
спуштен од његовог Господара какав 
знак.“ Реци: „Аллах је, заиста, у стању 
да спусти знак, али већина њих не 
зна.“ 

ب ِهۚۦِْ قُۡل  ِن ره َِل َعلَۡيهِ َءايَة  م  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
َِل َءايَٗة َوَلَِٰكنه  ن ُينَز 

َ
َ َقادٌِر عَلَىَٰٓ أ إِنه ٱَّلله
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَمُ 

َ
 ٣٧ ونَ أ

38. Нема ниједног живог бића које по 
Земљи ходи, нити птице која на 
крилима својим лети, а да нису 
заједнице попут вас. У Књизи Ми 
ништа изоставили нисмо - а на крају, 
сви ће пред својим Господарем да 
буду сакупљени. 

ۡر 
َ
ِض َولَا َطَٰٓئِرٖ يَِطيُر َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ا فَرهۡطَنا فِي  ۡمَثالُُكمِۚ مه
َ
َمٌم أ

ُ
هٓا أ ِبجََناَحۡيهِ إِل

ِۚ ُثمه إِلَيَٰ َرب ِِهۡم  ٱلِۡكَتَِٰب ِمن َشۡيٖء
 ٣٨ ُيحَۡشُرونَ 

39. А они који речи и доказе Наше 
поричу глуви су и неми, у мраку су. 
Онога кога хоће - Аллах скрене на 
странпутицу, а ономе коме хоће - 
подари да буде на Правом путу. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُصم   َوبُۡكم  فِي  هِذيَن َكذه َوٱل
 
ۡ
ُ يُۡضلِلُۡه َوَمن يََشأ لَُمَِٰتِۗ َمن يََشإِ ٱَّلله ٱلظُّ

ۡسَتقِيمٖ   ٣٩ َيجَۡعلُۡه عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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40. Реци: „Кажите ви мени, ако истину 
говорите, кад би вам дошла Аллахова 
казна, или када би вам дошао Судњи 
час, да ли бисте иког другог призивали 
осим Аллаха?“ 

 ِ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ِ تَۡدُعوَن   َغيَۡر ٱَّلله
َ
اَعُة أ َتۡتُكُم ٱلسه

َ
ۡو أ

َ
أ

 ٤٠ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

41. Напротив, Њега бисте само 
молили да, ако хоће, отклони од вас 
оно за шта сте Га позивали, а не би 
вам ни на уму пали они које сте Му у 
обожавању придруживали. 

بَۡل إِيهاهُ تَۡدُعوَن َفَيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن  
 ٤١ َوتَنَسۡوَن َما تُۡشِرُكونَ إِلَۡيهِ إِن َشآَء 

42. А посланике смо слали и народима 
пре тебе и те народе неимаштином и 
болешћу кажњавали, не би ли се 
покајали. 

ِن َقۡبلَِك  َمٖم م 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

آِء لََعلهُهۡم   ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡبأ

َ
فَأ
ُعونَ يَ   ٤٢ َتَضره

43. Па зашто се нису понизно молили 
када би им дошла Наша казна?! Али, 
срца њихова остајала су окорела, а 
ђаво им је приказао лепим оно што су 
радили. 

ُعواْ َوَلَِٰكن  ُسَنا تََضره
ۡ
فَلَۡولَٓا إِۡذ َجآَءُهم بَأ

 َ ۡيَطَُٰن َما قََسۡت قُلُوبُُهۡم َوَزيهَن ل ُهُم ٱلشه
 ٤٣ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

44. И када би заборавили оно чиме су 
опомињани, Ми бисмо им капије свега 
отворили; а када би се обрадовали 
ономе што им је дато, изненада бисмо 
их казнили и они би, одједном, 
изгубили сваку наду, 

ا نَسُ  ُِرواْ بِهِۦ َفَتۡحَنا َعلَۡيِهۡم فَلَمه واْ َما ُذك 
وتُٓواْ 

ُ
ِ َشۡيٍء َحتهيَٰٓ إَِذا فَرُِحواْ بَِمآ أ

ََٰب ُكل  بَۡو
َ
أ

ۡبلُِسونَ  َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة َفإَِذا ُهم مُّ
َ
 ٤٤ أ

45. и до задњег би био искорењен 
народ који је чинио неправду; па нека 
је хваљен Аллах, Господар светова. 

ْْۚ َوٱلۡحَۡمُد  هِذيَن َظلَُموا َفُقِطَع َدابُِر ٱلَۡقۡوِم ٱل
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٥ َّلِله

46. Реци: „Кажите ви мени, ако би вам 
Аллах одузео ваш слух и ваш вид и 
запечатио ваша срца, који би вам бог, 
осим Аллаха, то вратио?!“ Погледај 
како доказе и знакове излажемо, а они 
се опет окрећу.“ 

ُ َسۡمَعُكۡم  َخَذ ٱَّلله
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ۡن إَِلٌَٰه  بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم عَلَىَٰ قُلُوبُِكم مه
َ
َوأ

تِيُكم بِهِِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف 
ۡ
ِ يَأ َغيُۡر ٱَّلله

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت ُثمه ُهۡم   ٤٦ يَۡصِدُفونَ نَُصر 
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47. Реци: „Кажите ви мени, ако би вас 
изненада или очигледно, стигла 
Аллахова казна, зар би ико други осим 
неправедних људи настрадао?!“ 

 ِ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّلله تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

ها ٱلَۡقوۡ  ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَُك إِل
َ
ُم َبۡغَتًة أ

َٰلُِمونَ   ٤٧ ٱلظه

48. Ми шаљемо посланике само зато 
да доносе радосне вести и да 
опомињу; нека се зато они који верују 
и чине добра дела ничега не боје и ни 
за чим нека не тугују. 

ِريَن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف 

َ
َوُمنِذرِيَنۖۡ َفَمۡن َءاَمَن َوأ
 ٤٨ َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

49. А оне који су доказе и речи Наше 
порицали стићи ће казна зато што су 
били грешни. 

ُهُم ٱلَۡعَذاُب  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيَمسُّ هِذيَن َكذه َوٱل
 ٤٩ ُسُقونَ بَِما َكانُواْ َيفۡ 

50. Реци: „Ја вам не кажем: 'Код мене 
су Аллахове ризнице', нити: 'Ја знам 
оно што је чулима недокучиво', нити 
вам кажем: 'Ја сам заиста анђео', већ 
ја следим само оно што ми се 
објављује.“ Реци: „Зар су исто слепац 
и онај који види?! Зашто не 
размислите?“ 

 ِ ُقوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله
َ
هٓا أ قُل ل

ُقوُل لَُكۡم إِن ِي 
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

َ
َولَٓا أ

ْۚ قُۡل َهۡل   ها َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه تهبُِع إِل
َ
َملٌَكۖۡ إِۡن أ

فَلَا  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُرْۚ أ

َ
يَۡسَتوِي ٱلۡأ
ُرونَ   ٥٠ َتَتَفكه

51. И упозоравај Кур'аном оне који 
страхују што ће пред својим 
Господарем да буду сакупљени, када 
осим Њега ни заштитника ни 
заговорника неће имати, да би се 
Аллаха бојали. 

ن ُيحَۡشُرٓواْ إِلَيَٰ  
َ
هِذيَن َيخَاُفوَن أ نِذۡر بِهِ ٱل

َ
َوأ

ِن  ُدونِهِۦ َولِي   َولَا  َرب ِِهۡم لَيَۡس لَُهم م 
 ٥١ َشفِيع  لهَعلهُهۡم َيتهُقونَ 

52. И не одбијај од себе оне који се 
ујутру и навече Господару своме моле 
у жељи за Његовим лицем; ти нећеш 
за њих да одговараш, а ни они неће за 
тебе да одговарају, јер би ти, ако би их 
одбио, неправедник био. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم بِٱلَۡغَدوَٰةِ  َولَا َتۡطُردِ ٱل
ۖۥۡ َما َعلَۡيَك ِمۡن  َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ِن َشۡيٖء َوَما ِمۡن ِحَسابَِك   ِحَسابِِهم م 
ِن َشۡيٖء َفَتۡطُرَدُهۡم َفَتُكوَن ِمَن  َعلَۡيِهم م 

َٰلِِمينَ   ٥٢ ٱلظه



 

Стока 

 

156 

 

 الأنعام 

53. И тако Ми једне другима 
искушавамо да би неверници казали: 
„Зар су то они, међу нама, којима је 
Аллах, милост указао?!“ А зар Аллах 
најбоље не познаје захвалне?! 

َوَكَذَٰلَِك َفَتنها َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل َِيُقولُٓواْ  
ِنُۢ بَيۡنِنَ  ُ َعلَۡيِهم م  ُؤلَآِء َمنه ٱَّلله َهَٰٓ

َ
ُۗ  أ آ

َِٰكرِينَ  ۡعلََم بِٱلشه
َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٥٣ أ

54. А када ти дођу они који у речи 
Наше верују, ти реци: „Мир над вама! 
Ваш Господар је сам Себи одредио да 
буде милостив: Ако неко од вас учини 
неко ружно дело из незнања, па се 
после покаје и поправи - па, Аллах је, 
заиста, Онај Који опрашта грехе и 
милостив је.“ 

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَٰتَِنا َفُقۡل  َوِإَذا َجآَءَك ٱل
َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب َربُُّكۡم عَلَىَٰ َنۡفِسهِ 

ُۢا   نهُهۥ َمۡن َعِمَل ِمنُكۡم ُسوَٓء
َ
ٱلرهۡحمََة أ

نهُهۥ ِبجََهَٰلَةٖ ُثمه تَاَب ِمنُۢ 
َ
ۡصلََح فَأ

َ
َبۡعِدهِۦ َوأ

 ٥٤ َغُفور  رهِحيم  

55. Тако Ми подробно излажемо 
доказе и знакове, да би очигледан био 
пут којим иду грешници. 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولِتَۡستَبِيَن  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٥٥ َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

56. Реци: „Мени је забрањено да 
обожавам оне које ви, поред Аллаха, 
молите.“ Реци: „Ја се не поводим за 
вашим жељама, јер бих тада залутао 
и не бих био међу упућеним.“ 

هِذيَن تَۡدُعوَن   ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

ۡهَوآَءُكۡم َقۡد 
َ
تهبُِع أ

َ
هٓا أ ِْۚ قُل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٥٦ َضلَلُۡت إِٗذا َوَمآ أ

57. Реци: „Ја сам заиста на јасној 
упути мог Господара, а ви је поричете. 
Није у мојој власти оно што ви 
пожурујете; пита се само Аллах, Он 
суди по правди и Он је Судија 
најбољи.“ 

 ِ ۡبُتم بِهۚۦِْ َما قُۡل إِن ِي عَلَىَٰ بَي  ب ِي َوَكذه ِن ره َنةٖ م 
ۦْٓۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم  ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِ

ۖۡ َوُهَو َخيُۡر  ِۖۡ َيُقصُّ ٱلۡحَقه ها َّلِله إِل
 ٥٧ ٱلَۡفَِٰصلِينَ 

58. Реци: „Да је у мојој власти оно што 
пожурујете, између мене и вас би било 
свршено, а Аллах најбоље зна 
неправеднике.“ 

نه ِعنِدي َما تَۡسَتۡعِجلُوَن بِهِۦ  
َ
هۡو أ قُل ل

ۡعلَُم 
َ
ُ أ ۡمُر بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمُۗ َوٱَّلله

َ
لَُقِضَي ٱلۡأ
َٰلِِمينَ   ٥٨ بِٱلظه
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59. У Њега су кључеви онога што је 
чулима недокучиво, само их Он зна, и 
Он једини зна шта је на копну и шта је 
у мору, и ниједан лист не опадне а да 
Он за њега не зна; и нема зрна у 
тамама Земље нити ичег свежег нити 
ичег сувог, а да није у Јасној књизи. 

ها   ۞وَِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱلَۡغۡيِب لَا َيۡعلَُمَهآ إِل
 ِۚ ِ َوٱلَۡبۡحرِ َوَما تَۡسُقُط ُهَوْۚ َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡبَر 

ها َيۡعلَُمَها َولَا َحبهةٖ فِي  ِمن َوَرَقٍة إِل
ها  ۡرِض َولَا َرۡطٖب َولَا يَابٍِس إِل

َ
ُظلَُمَِٰت ٱلۡأ

بِينٖ   ٥٩ فِي كَِتَٰٖب مُّ

60. Он вас ноћу умртвљује, а зна и шта 
сте преко дана урадили, затим вас 
дању буди, како би рок који је свакоме 
одређен, прошао. На крају, Њему ћете 
да се вратите и Он ће да вас обавести 
о ономе шта сте радили. 

هۡيِل َويَۡعلَُم َما  هِذي َيَتَوفهىَُٰكم بِٱل َوُهَو ٱل
َهارِ ُثمه َيۡبَعُثُكۡم فِيهِ  َجرَۡحُتم بِٱلنه
يِۖ ُثمه إِلَۡيهِ َمرِۡجعُ  َسم ٗ َجل  مُّ

َ
ُكۡم لُِيۡقَضيَٰٓ أ

 ٦٠ ُثمه يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

61. Он је изнад робова Својих 
Свепотчинитељ и шаље вам чуваре; а 
кад неком од вас дође смрт, 
изасланици Наши му без оклевања 
узму душу. 

َوُهَو ٱلَۡقاهُِر َفۡوَق ِعَبادِهۖۦِۡ َويُۡرِسُل 
َحَدُكُم 

َ
َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم لَا ُيَفر ُِطونَ   ٦١ ٱلَۡموُۡت تََوفه

62. Они ће, после, Аллаху да буду 
враћени, своме истинском 
Заштитнику. Само Њему припада суд, 
и Он ће најбрже обрачун да сведе. 

 ْ ٓوا لَا لَُه   ُثمه ُردُّ
َ
ِۚ أ ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى إِلَي ٱَّلله
ۡسَرُع ٱلَۡحَِٰسبِينَ 

َ
 ٦٢ ٱلۡحُۡكُم َوُهَو أ

63. Реци: „Ко вас из страхота на копну 
и на мору избавља када му се и јавно 
и тајно понизно молите: 'Ако нас Он из 
овога избави, сигурно ћемо да будемо 
захвални!'“ 

 ِ ِن ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  يُكم م  ِ قُۡل َمن ُيَنج 
ٗعا وَُخۡفَيٗة لهئِۡن  َوٱلَۡبۡحرِ تَۡدُعونَُهۥ تََضرُّ

ََٰنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ لََنُكوَننه ِمَن  نجَى
َ
أ

َِٰكرِينَ   ٦٣ ٱلشه

64. Реци: „Аллах вас избавља из тих и 
из сваке невоље, па ви опет Њему 
друге придружујете у обожавању.“ 

ِ َكۡرٖب 
ِۡنَها َوِمن ُكل  يُكم م  ِ ُ ُيَنج  قُِل ٱَّلله

نُتۡم تُۡشِرُكونَ 
َ
 ٦٤ ُثمه أ
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65. Реци: „Он је у стању да пошаље 
против вас казну изнад ваших глава 
или испод ваших ногу, или да вас 
подели у странке и учини да искусите 
силу једни других. Погледај само како 
Ми подробно излажемо доказе и 
знакове, како би људи схватили.“ 

ن َيۡبَعَث َعلَۡيُكۡم 
َ
قُۡل ُهَو ٱلَۡقادُِر عَلَىَٰٓ أ

ۡو ِمن َتحِۡت 
َ
ِن َفۡوقُِكۡم أ َعَذاٗبا م 

ۡو يَلۡبَِسُكۡم ِشَيٗعا َويُِذيَق  
َ
رُۡجلُِكۡم أ

َ
أ

َس بَ 
ۡ
ۡعٍضِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف َبۡعَضُكم بَأ

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم َيۡفَقُهونَ   ٦٥ نَُصر 

66. Твој народ пориче Кур' ан, а он је 
Истина. Реци: „Ја нисам задужен да 
Упуту прихватите, 

هۡسُت  ْۚ قُل ل َب بِهِۦ َقۡوُمَك َوُهَو ٱلۡحَقُّ َوَكذه
 ٦٦ َعلَۡيُكم بَِوكِيلٖ 

67. сваки наговештај има своје време, 
и ви ћете знати." 

ْۚ وََسۡوَف َتۡعلَُمونَ  ۡسَتَقر   ِ َنَبإٖ مُّ
 ٦٧ ل ِكُل 

68. Када видиш оне који задиру 
лажима у Наше речи и ругају се, ти се 
од њих окрени све док други говор не 
започну. А ако те ђаво наведе да 
заборавиш, онда, након што се сетиш, 
не седи са људима неправедницима. 

هِذيَن َيخُوُضوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا  يَۡت ٱل
َ
َوِإَذا َرأ

ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َحتهيَٰ َيخُوُضواْ فِي َحِديٍث  
َ
فَأ

ۡيَطَُٰن فَلَا  ا يُنِسيَنهَك ٱلشه ِۚۦْ َوِإمه َغيۡرِه
ِۡكَرىَٰ َمَع  ٱلَۡقۡوِم َتۡقُعۡد َبۡعَد ٱلذ 

َٰلِِمينَ   ٦٨ ٱلظه

69. Они који се боје Аллаха неће за 
њих рачун полагати, али су дужни 
опомињати не би ли се оканили. 

ِن  هِذيَن َيتهُقوَن ِمۡن ِحَسابِِهم م  َوَما عَلَى ٱل
 ٦٩ َشۡيٖء َوَلَِٰكن ذِۡكَرىَٰ لََعلهُهۡم َيتهُقونَ 

70. Остави оне који узимају веру своју 
као игру и забаву, и које је обмануо 
живот на овом свету, а опомињи 
Кур'аном да нико, због онога што ради, 
не би страдао, јер осим Аллаха – ни 
заштитника ни посредника неће да 
имају и од таквог никаква откупнина 
неће да се прими. Они ће, због онога 
што су радили, да буду држани у 
патњи; њих чека пиће од кључале 
воде и болна патња, зато што нису 
веровали. 

خَُذواْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا  هِذيَن ٱته َوَذرِ ٱل
ن  

َ
ۦٓ أ ِۡر بِهِ ْۚ َوَذك  ۡنَيا ةُ ٱلدُّ ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ وََغره

َكَسَبۡت لَيَۡس لََها ِمن   تُبَۡسَل َنۡفُسُۢ بَِما
ِ َولِي   َولَا َشفِيع  َوِإن َتۡعِدۡل ُكله  ُدوِن ٱَّلله

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ُۗ أ ها يُۡؤَخۡذ ِمۡنَهآ َعۡدٖل ل

ِۡن َحمِيٖم  ْۖۡ لَُهۡم َشَراب  م  بِۡسلُواْ بَِما َكَسُبوا
ُ
أ

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم
َ
 ٧٠ وََعَذاٌب أ
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71. Реци: „Зар да, поред Аллаха, 
молимо оне који не могу да нам 
прибаве никакву корист ни да отклоне 
неку штету, па да будемо враћени 
својој прошлости, а Аллах нас је већ 
упутио, и да будемо као онај кога су на 
Земљи завели ђаволи па ништа не 
зна, а кога другови његови зову на 
Прави пут: 'Дођи нама!'“ Реци: „Заиста 
је Аллахова упута – истинска упута, и 
нама је наређено да се Господару 
светова предамо, 

ِ َما لَا يَنَفُعَنا   نَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ۡعَقابَِنا َبۡعَد إِۡذ 
َ
نَا َونَُردُّ عَلَىَٰٓ أ َولَا يَُضرُّ

َيَِٰطيُن  َهدَ  هِذي ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشه ُ َكٱل ََٰنا ٱَّلله ى
ۡصَحَٰب   

َ
ۥٓ أ ۡرِض َحيَۡراَن لَُه

َ
فِي ٱلۡأ

ُۗ قُۡل إِنه ُهَدى  ۥٓ إِلَي ٱلُۡهَدى ٱئۡتَِنا يَۡدُعونَُه
  ِ ِمۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 

ُ
ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَِٰۖ َوأ ٱَّلله

 ٧١ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

72. и да намаз (молитву) обављамо и 
да се Њега бојимо;“ Он је Тај пред 
Којим ћете да будете сакупљени, 

هِذٓي  ةَ َوٱتهُقوُهْۚ َوُهَو ٱل لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ٧٢ إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ 

73. и Он је Тај Који је створио небеса 
и Земљу са истином. Чим Он за нешто 
каже: „Буди!“ - Оно буде; Његова реч 
је истина; само ће Он да има власт на 
Дан када се дуне у рог; Он зна оно што 
је чулима недокучиво и оно што је 
видљиво; Он је Мудри и Онај Који све 
у потпуности зна.“ 

ۡرَض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه َوُهَو ٱل

ِۖ َويَۡوَم  ِ َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنْۚ َقۡولُُه بِٱلۡحَق 
  ِۚ ورِ ْۚ َولَُه ٱلُۡملُۡك يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ ٱلۡحَقُّ

َهََٰدةِِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع
 ٧٣ ٱلۡخَبِيرُ 

74. А кад Аврам рече своме оцу 
Тераху: „Зар кипове сматраш 
боговима?! Уистину, видим да сте и ти 
и твој народ у очигледној заблуди.“ 

َتتهِخُذ  
َ
بِيهِ َءاَزَر أ

َ
۞َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

ََٰك َوَقۡوَمَك فِي   َرى
َ
ۡصَناًما َءالَِهًة إِن ِٓي أ

َ
أ

بِينٖ   ٧٤ َضَلَٰٖل مُّ

75. Ми показасмо Авраму царство 
небеса и Земље да би постао од оних 
који чврсто верују. 

َمََٰوَِٰت َوَكَذَٰ  لَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم َملَُكوَت ٱلسه
ۡرِض َولَِيُكوَن ِمَن ٱلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٧٥ َوٱلۡأ

76. И кад наступи ноћ, он угледа 
звезду и рече: "Ово је Господар мој!" А 
пошто зађе, рече: "Не волим оне који 
залазе!" 

هۡيُل رََءا  ا َجنه َعلَۡيهِ ٱل ۖۡ َقاَل فَلَمه َكۡوَكٗبا
ِحبُّ 

ُ
فََل َقاَل لَٓا أ

َ
آ أ َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه

 ٧٦ ٱٓأۡلفِلِينَ 
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77. А кад угледа Месец како излази, 
рече: „Ово је мој Господар!“ А пошто 
зађе, он рече: „Ако ме Господар мој не 
упути, бићу сигурно један од људи који 
су залутали.“ 

آ فَلَمه  ا رََءا ٱلَۡقَمَر بَازِغٗا َقاَل َهََٰذا َرب ِيِۖ فَلَمه
ُكوَننه 

َ
هۡم َيۡهِدنِي َرب ِي لَأ فََل َقاَل لَئِن ل

َ
أ

ٓال ِينَ   ٧٧ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلضه

78. А кад угледа Сунце како се рађа, 
он узвикну: „Ово је мој Господар, ово 
је веће!“ А пошто зађе, он рече: 
„Народе мој, ја заиста немам ништа са 
тиме што ви Њему придружујете! 

ۡمَس بَازَِغٗة َقاَل َهََٰذا َرب ِي  ا رََءا ٱلشه فَلَمه
فَلَۡت َقاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي 

َ
آ أ ۡكبَُرۖۡ فَلَمه

َ
َهََٰذآ أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ٧٨ بَرِٓيء  م 

79. Ја окрећем лице своје, као прави 
верник, према Ономе Који је небеса и 
Земљу, без претходног примера, 
створио; ја не спадам у оне који 
другима место које припада само 
Аллаху дају!“ 

َمََٰوَِٰت  هِذي َفَطَر ٱلسه ۡهُت وَۡجِهَي لِل إِن ِي وَجه
نَا۠ ِمَن  

َ
ۖۡ َوَمآ أ ۡرَض َحنِيٗفا

َ
َوٱلۡأ

 ٧٩ ِركِينَ ٱلُۡمشۡ 

80. И народ се његов са њим 
расправљао. „Зар да са мном о 
Аллаху расправљате, а Он је мене 
упутио?“ Рече он. „Ја се не бојим оних 
које ви Њему придружујете, осим ако 
мој Господар одреди нешто. Господар 
мој знањем својим обухвата све. 
Зашто не размислите и поуку не 
прихватите? 

 ِ ٓون ِي فِي ٱَّلله تَُحَٰٓجُّ
َ
ۚۥْ َقاَل أ ُهۥ َقۡوُمُه وََحآجه

ۦٓ  َخاُف َما تُۡشِرُكوَن بِهِ
َ
َِٰنِۚ َولَٓا أ َوَقۡد َهَدى

اْۚ وَِسَع َرب ِي ُكله   ن يََشآَء َرب ِي َشۡيـ ٗ
َ
هٓا أ إِل

ُرونَ  فَلَا َتَتَذكه
َ
ْۚ أ  ٨٠ َشۡيٍء ِعلًۡما

81. А како бих се бојао оних које Њему 
придружујете, када се ви не бојите 
што Аллаху у обожавању 
придружујете оне за које вам Он није 
никакав доказ спустио? Па који од два 
табора више сигурност заслужује, ако 
ви знате? 

ۡشَرۡكُتۡم َولَا تَ 
َ
َخاُف َمآ أ

َ
خَاُفوَن َوَكۡيَف أ

ِۡل بِهِۦ   ِ َما لَۡم ُينَز  ۡشَرۡكُتم بِٱَّلله
َ
نهُكۡم أ

َ
أ

َحقُّ 
َ
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن أ

َ
ْۚ فَأ َعلَۡيُكۡم ُسلَۡطَٰٗنا

ۡمِنِۖ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٨١ بِٱلۡأ

82. Само они који верују и веровање 
своје са неправдом не мешају биће 
уистину сигурни: они су упућени.“ 

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَمََٰنُهم بُِظلٍۡم  ٱل
ۡهَتُدونَ  ۡمُن َوُهم مُّ

َ
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
 ٨٢ أ
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83. То је Наш чврст доказ који смо 
дали Авраму против његовог народа. 
Ми на више степене уздижемо оне 
које хоћемо. Твој Господар је, уистину, 
мудар и Онај Који све зна. 

ُتَنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إِبَۡرَٰهِيَم عَلَىَٰ  َوتِلَۡك ُحجه
ُۗ إِنه َربهَك  هَشآُء ن ن َقۡوِمهۚۦِْ نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت مه

 ٨٣ َحِكيٌم َعلِيم  

84. И Ми смо му даровали Исака и 
Јакова; и сваког упутисмо - а Ноја смо 
још пре упутили - и од потомака 
његових Давида, и Соломуна, и Јова, 
и Јосифа, и Мојсија, и Арона - ето, 
тако Ми награђујемо оне који добра 
дела чине; 

 ْۚ ًّا َهَدۡيَنا ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبْۚ ُكل َوَوَهۡبَنا لَُه
ِيهتِهِۦ  ۖۡ َوِمن ُذر  َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل

يُّوَب َويُوُسَف َوُموَسيَٰ َدا
َ
وُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ

 ٨٤ َوَهَُٰروَنْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

85. и Захарија, и Јована, и Исуса, и 
Илију - сви су они били међу 
честитима 

َِن  َوَزَكرِيها َويَۡحَييَٰ وَِعيَسيَٰ َوِإلَۡياَسۖۡ ُكل   م 
َٰلِِحينَ   ٨٥ ٱلصه

86. – и Јишмаела, и Јелисеја и Јону и 
Лота - и свима смо предност над 
осталим световима дали – 

ا 
ْۚ وَُكل ٗ َوِإۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َويُونَُس َولُوٗطا

لَۡنا عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٦ َفضه

87. Упутили смо и Јишмаела, 
Јелисеја, Јону и Лота, нека је Аллахов 
мир над њима, и све наведене 
веровеснике, на челу са Мухаммедом, 
нека је Аллахов мир и благослов над 
њим, смо одликовали над свим 
световима. 

َٰتِِهۡم َوِإۡخَوَٰنِِهۡمۖۡ   ِيه َوِمۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر 
َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم َوَهَديَۡنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  

ۡسَتقِيمٖ   ٨٧ مُّ

88. То је Аллахова упута којом Он 
упућује оне које жели од Својих 
робова. А да су они поред Аллаха 
друге обожавали, сигурно би пропало 
оно што су радили. 

ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء   َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله َذ
ۡشَرُكواْ 

َ
ِۚۦْ َولَۡو أ ا ِمۡن ِعَبادِه لَحَبَِط َعۡنُهم مه

 ٨٨ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

89. То су они којима смо Ми дали 
Књигу и мудрост и веровесништво. Па 
ако они у то не верују, Ми смо то 
поверили људима који то не негирају. 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب   ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

بُ  ْۚ َفإِن يَۡكُفۡر بَِها َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ َة وه
ُؤلَآِء َفَقۡد وَكهلَۡنا بَِها َقۡوٗما لهيُۡسواْ بَِها  َهَٰٓ

َٰفِرِينَ   ٨٩ بَِك
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90. Њих је Аллах упутио, и зато следи 
њихов пут. Реци: „Ја од вас не тражим 
награду за Кур'ан, он је само поука 
световима.“ 

هِذيَن هَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
َُٰهُم  أ ۖۡ فَبُِهَدى ُ َدى ٱَّلله

ۡجًراۖۡ إِۡن 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
هٓا أ ُۗ قُل ل ٱۡقَتِدهۡ

ها ذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰلَِمينَ   ٩٠ ُهَو إِل

91. Они не познају Аллаха како треба, 
кад говоре: „Ниједном човеку Аллах 
није ништа објавио!“ Реци: „А ко је 
објавио Књигу коју је донео Мојсије 
као светло и упуту људима, коју на 
листове стављате и показујете, а 
много и кријете, и подучени сте ономе 
што ни ви ни преци ваши нисте 
знали?“ Реци: „Аллах!“ Затим их 
остави, нека се лажима својим 
забављају. 

َ َحقه َق  ۦٓ إِۡذ َقالُواْ َمآ َوَما َقَدُرواْ ٱَّلله ِ ۡدرِه
ِن َشۡيٖءِۗ قُۡل َمۡن   ُ عَلَىَٰ بََشٖر م  نَزَل ٱَّلله

َ
أ

هِذي َجآَء بِهِۦ ُموَسيَٰ  نَزَل ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
أ

نُوٗرا َوُهٗدى ل ِلنهاِسِۖ َتجَۡعلُونَُهۥ قََراِطيَس 
ا لَۡم  ُتۡبُدوَنَها َوُتخُۡفوَن َكثِيٗراۖۡ وَُعل ِۡمُتم مه

 
َ
ۖۡ ُثمه  َتۡعلَُمٓواْ أ ُ نُتۡم َولَٓا َءابَآؤُُكۡمۖۡ قُِل ٱَّلله

 ٩١ َذۡرُهۡم فِي َخوِۡضِهۡم يَلَۡعُبونَ 

92. А ова Књига, коју објављујемо, 
благословљена је, она потврђује оне 
пре ње и да упозориш Мекку мајку 
градова и све око ње. А они који у онај 
свет верују - верују и у њу и о 
молитвама својим брину. 

ُق   ِ َصد  نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  مُّ
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

مه ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن 
ُ
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َولُِتنِذَر أ ٱل

هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن  ْۚ َوٱل َحۡولََها
 ٩٢ بِهِۖۦۡ َوُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظونَ 

93. Ко је већи неправедник од онога 
који лажи о Аллаху износи или који 
говори: „Објављује ми се“, а ништа му 
се не објављује, или који каже: „И ја ћу 
рећи исто онако као што Аллах 
објављује.“ А да ти је да видиш 
неправеднике у смртним мукама, када 
анђели буду испружили своје руке 
према њима: „Спасите своје душе! Од 
сада ћете неиздржљивом казном да 
будете кажњени зато што сте о 
Аллаху износили оно што није истина 
и што сте се према доказима и речима 
Његовим охоло понашали.“ 

ِن  ۡظلَُم ِممه
َ
ِ َكِذبًا  َوَمۡن أ ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

وِحَي إِلَيه َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ َشۡيء   
ُ
ۡو َقاَل أ

َ
أ

ُۗ َولَۡو  ُ نَزَل ٱَّلله
َ
نزُِل ِمۡثَل َمآ أ

ُ
َوَمن َقاَل َسأ

َٰلُِموَن فِي َغَمَرَِٰت ٱلَۡموِۡت   تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظه
ۡخرُِجٓواْ 

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

نفُ 
َ
َسُكُمۖۡ ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن  أ

  ِ ِ َغيَۡر ٱلۡحَق  بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
 ٩٣ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَيَٰتِهِۦ تَۡسَتۡكبُِرونَ 
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94. А доћи ћете нам појединачно, 
онакви какве смо вас први пут 
створили, напустивши добра која смо 
вам били даровали. Ми не видимо са 
вама заговараче ваше за које сте 
сматрали да их Аллаху треба 
придружити у обожавању, покидане су 
везе међу вама и оставили су вас они 
за које сте тако тврдили. 

َولََقۡد ِجۡئُتُمونَا ُفَرََٰدىَٰ َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم 
َل َمره  وه

َ
لَۡنَُٰكۡم َوَرآَء  أ ا َخوه ةٖ َوتََرۡكُتم مه

ُظُهورُِكۡمۖۡ َوَما نََرىَٰ َمَعُكۡم ُشَفَعآَءُكُم 
 ْْۚ نهُهۡم فِيُكۡم ُشَرَكَُٰٓؤا

َ
هِذيَن زََعۡمُتۡم أ ٱل

ا  َع بَيَۡنُكۡم َوَضله َعنُكم مه لََقد تهَقطه
 ٩٤ ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ 

95. Заиста је Аллах Онај Који чини да 
се распукне зрно и кошпица. Он 
изводи живо из мртвог, и Он је Тај Који 
изводи мртво из живог; то вам је, ето, 
Аллах, па куда се онда одмећете!? 

َوىَِٰۖ ُيخۡرُِج  ِ َوٱلنه َ َفالُِق ٱلۡحَب  ۞إِنه ٱَّلله
ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َوُمخۡرُِج ٱلَۡمي ِِت ِمَن 

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ ٱلۡحَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ِۚ َذ  ٩٥ ي ِ

96. Он је Тај Који чини да зора свиће, 
Он је ноћ одредио за починак, а Сунце 
и Месец за рачунање времена; то је 
одредба Силног и Свезнајућег. 

هۡيَل َسَكٗنا   َفالُِق ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱل
ۡمَس َوٱلۡ  َٰلَِك َتۡقِديُر َوٱلشه ْۚ َذ َقَمَر ُحۡسَباٗنا

 ٩٦ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

97. Он вам је створио звезде да се по 
њима у мраку управљате, на копну и 
мору. Ми смо образложили речи и 
доказе људима који знају. 

هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلنُُّجوَم لَِتۡهَتُدواْ  َوُهَو ٱل
 ِ لَۡنا بَِها ف ِ َوٱلَۡبۡحرِِۗ َقۡد َفصه ي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر 

 ٩٧ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

98. Он вас је створио од једног човека, 
а затим вам следи боравиште и 
спремиште. Ми смо образложили речи 
и доказе људима који разумеју. 

هِذٓي  ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َوُهَو ٱل ُكم م 
َ
نَشأ

َ
أ

لَۡنا ٱٓأۡلَيَِٰت  ُۗ َقۡد َفصه َفُمۡسَتَقر   َوُمۡسَتۡوَدع 
 ٩٨ لَِقۡوٖم َيۡفَقُهونَ 
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99. Он спушта воду са неба, па Ми 
онда чинимо да помоћу ње ничу све 
врсте биља и да из њега израста 
зеленило, а из њега класје густо, и из 
палми, из заметка њихових, гроздови 
које је лако убрати, и вртови лозом 
засађени, и нарочито маслине и нар - 
обоје, и слично и различито. 
Посматрајте, зато, плодове њихове 
кад се тек појаве и кад зру. У томе су, 
заиста, докази за људе који верују. 

ه  َمآِء َماٗٓء  َوُهَو ٱل نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
ِذٓي أ

ۡخرَۡجَنا 
َ
ِ َشۡيٖء فَأ

ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكل 
َ
فَأ

تََراكِٗبا  ا مُّ خۡرُِج ِمۡنُه َحب ٗ ِمۡنُه َخِضٗرا نُّ
َوِمَن ٱلنهۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية   

اَن  مه ۡيُتوَن َوٱلرُّ ۡعَناٖب َوٱلزه
َ
ِۡن أ َٰٖت م  وََجنه

ۦٓ مُ  ِ ۡشتَبِٗها وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓواْ إِلَيَٰ َثَمرِه
َٰلُِكۡم ٓأَلَيَٰٖت   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ۡثَمَر َويَۡنعِهِ

َ
إَِذآ أ

 ٩٩ ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

100. И они су придружили џинне у 
обожавању Аллаха, а Он је њих 
створио, и измислили су, не знајући 
шта говоре, да Он има синове и кћери. 
Узвишен је Он и врло високо изнад 
онога како Га они описују! 

ِ ُشَرَكآَء ٱلِۡجنه وََخلََقُهۡمۖۡ   وََجَعلُواْ َّلِله
وََخَرُقواْ لَُهۥ بَنِيَن َوبََنَٰتِۭ بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۚ  

ا يَِصُفونَ   ١٠٠ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

101. Он је Створитељ небеса и 
Земље, без претходног примера. 
Откуд Њему дете кад нема жене?! Он 
све ствара, и само Он све зна. 

هيَٰ يَُكوُن لَُهۥ  ن
َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بَِديُع ٱلسه

ۖۡ وََخلََق ُكله   هُهۥ َصَِٰحَبة  َولَد  َولَۡم تَُكن ل
ِ َشۡيٍء عَ 

 ١٠١ لِيم  َشۡيٖءِۖ َوُهَو بِكُل 

102. То вам је Аллах, ваш Господар, 
нема другог бога осим Њега, 
Створитељ свега; зато Њега 
обожавајте; Он над свиме бди. 

ها ُهَوۖۡ  ُ َربُُّكۡمۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل َٰلُِكُم ٱَّلله َذ
  ِ

ِ َشۡيٖء فَٱۡعُبُدوُهْۚ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 
َخَٰلُِق ُكل 

 ١٠٢ َشۡيٖء َوكِيل  

103. Погледи до Њега не могу да 
допру, а Он до погледа допире; Он је 
Добростив и Онај Који све у 
потпуности зна. 

  ۡۖ بَۡصََٰر
َ
بَۡصَُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱلۡأ

َ
ها تُۡدرُِكُه ٱلۡأ ل

 ١٠٣ َوُهَو ٱللهِطيُف ٱلۡخَبِيرُ 

104. Од Господара вашег дошли су 
вам јасни докази, па онај ко их 
прихвати, у своју корист то чини, а онај 
ко остане на то слеп, на своју је штету 
слеп; а ја нисам тај који вас надзире. 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمۡن  َقۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن ره
ْۚ َوَمآ  بَۡصَر فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن َعِمَي َفَعلَۡيَها

َ
أ
 
َ
 ١٠٤ نَا۠ َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ أ
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105. И ето, тако Ми излажемо доказе 
да би они казали: „Ти си то учио“, и да 
бисмо то објаснили људима који знају. 

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت َولَِيُقولُواْ َدرَۡسَت   َوَكَذَٰلَِك نَُصر 
 ١٠٥ َولُِنبَي َِنُهۥ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

106. Ти следи оно што Господар твој 
објављује, другога бога осим Њега 
нема, а оне који друге уместо Аллаха 
обожавају избегавај! 

ها  ب َِكۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل وِحَي إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
ٱتهبِۡع َمآ أ

ۡعرِۡض َعِن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ١٠٦ ُهَوۖۡ َوأ

107. Да Аллах хоће, они не би друга 
божанства обожавали, а Ми тебе 
нисмо учинили да над њима бдиш 
нити си ти за њих задужен. 

ُْۗ َوَما َجَعلَۡنََٰك  ۡشَرُكوا
َ
ُ َمآ أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

نَت َعلَۡيِهم 
َ
ۖۡ َوَمآ أ َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا

 ١٠٧ بَِوكِيلٖ 

108. И не вређајте оне које они, поред 
Аллаха, призивају, да не би и они, 
неправедно и не мислећи шта говоре, 
Аллаха вређали. Као и њима, тако смо 
сваком народу поступке њихове 
лепим представљали. Они ће, на 
крају, своме Господару да се врате, па 
ће Он о оном што су радили да их 
обавести. 

ِ  َولَا   هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله تَُسبُّواْ ٱل
َ َعۡدَوُۢا بَِغيِۡر ِعلٖۡمِۗ َكَذَٰلَِك   فَيَُسبُّواْ ٱَّلله

ٍة َعَملَُهۡم ُثمه إِلَيَٰ َرب ِِهم   مه
ُ
ِ أ

َزيهنها لِكُل 
رِۡجُعُهۡم َفُينَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ١٠٨ مه

109. Они се заклињу Аллахом, 
најјачом заклетвом, да ће, ако им дође 
какво знамење, сигурно због њега 
верници да постану. Реци: „Сва су 
знамења само код Аллаха!“ А да ли ви 
мисилите, да би они, када би им она 
дошла, верници постали? 

ِ َجۡهَد  قَۡسُمواْ بِٱَّلله
َ
يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن  َوأ

َ
أ

ْۚ قُۡل إِنهَما  هُيۡؤِمنُنه بَِها َجآَءۡتُهۡم َءايَة  ل
نهَهآ إَِذا  

َ
ِۖۡ َوَما يُۡشعُِرُكۡم أ ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله

 ١٠٩ َجآَءۡت لَا يُۡؤِمُنونَ 

110. А ми њихова срца и њихове очи 
окрећемо, па неће да верују као што 
нису веровали ни први пут, и 
остављамо их да у осионости својој 
сметени лутају. 

بَۡصََٰرُهۡم َكَما لَۡم 
َ
فۡـ َِدَتُهۡم َوأ

َ
َوُنَقل ُِب أ

ةٖ َونََذُرُهۡم فِي  َل َمره وه
َ
ۦٓ أ يُۡؤِمُنواْ بِهِ

 ١١٠ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

111. Кад бисмо им анђеле послали, и 
кад би им мртви проговорили, и кад 
бисмо пред њима све доказе сабрали 
- они, опет, не би веровали, осим ако 
би Аллах хтео, али већина њих не зна. 

لَۡنآ إِلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة وََكلهَمُهُم  نهَنا نَزه
َ
۞َولَۡو أ

ٱلَۡمۡوتَيَٰ وََحَشۡرنَا َعلَۡيِهۡم ُكله َشۡيٖء ُقُبلٗا  
ُ مه  ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ ا َكانُواْ لُِيۡؤِمُنٓواْ إِل

ۡكثَرَُهۡم َيجَۡهلُونَ 
َ
 ١١١ َوَلَِٰكنه أ
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112. Тако смо сваком веровеснику 
непријатеље одређивали, ђаволе у 
виду људи и џинна, који су једни 
другима говорили украшене беседе 
да би их обманули; а да је твој 
Господар хтео, они то не би учинили; 
зато ти остави њих, и оно што 
измишљају; 

ا َشَيَِٰطيَن  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

ِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض  ٱلۡإِنِس َوٱلِۡجن 
زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُروٗراْۚ َولَۡو َشآَء َربَُّك َما 

 ١١٢  َفَذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ َفَعلُوُهۖۡ 

113. и да би срца оних који у онај свет 
не верују била склона томе и 
задовољна тиме, и да би починили 
грехе које су починили. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن   فۡـ َِدةُ ٱل
َ
َولَِتۡصَغيَٰٓ إِلَۡيهِ أ

َولِيَرَۡضۡوهُ َولَِيۡقتَِرُفواْ َما ُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ 
ۡقتَِرُفونَ   ١١٣ مُّ

114. Зар да поред Аллаха тражим 
другог судију, кад вам Он подробно 
објављује Књигу?! А они којима смо 
дали Књигу (јевреји и хришћани) 
добро знају да Кур'ан објављује твој 
Господар са истином, зато ти никако 
не сумњај! 

نَزَل 
َ
هِذٓي أ ۡبَتِغي َحَكٗما َوُهَو ٱل

َ
ِ أ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن  لٗاْۚ َوٱل إِلَۡيُكُم ٱلِۡكَتََٰب ُمَفصه
ل    نهُهۥ ُمنَزه

َ
َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡعلَُموَن أ

ِۖ فَلَا تَُكوَننه ِمَن   ِ ب َِك بِٱلۡحَق  ِن ره م 
 ١١٤ ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

115. Речи Господара твога врхунац су 
истине и правде; Његове речи нико не 
може да промени и Он је Свечујући и 
Свезнајући. 

ها   ۡت َكلَِمُت َرب َِك ِصۡدٗقا وََعۡدلٗاْۚ ل َوَتمه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  َل لِكَلَِمَٰتِهۚۦِْ َوُهَو ٱلسه ِ  ١١٥ ُمَبد 

116. Ако би се ти покоравао већини 
оних који живе на Земљи, они би те од 
Аллаховог пута одвратили; они се 
само поводе за претпоставкама, и 
само лажи измишљају. 

ۡرِض يُِضلُّوَك 
َ
ۡكثََر َمن فِي ٱلۡأ

َ
َوِإن تُِطۡع أ

نه   ها ٱلظه ِْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل َعن َسبِيِل ٱَّلله
ه   ١١٦ ا َيخُۡرُصونَ َوِإۡن ُهۡم إِل

117. Заиста Господар твој најбоље зна 
оне који су скренули са Његовог пута 
и Он најбоље зна оне који су на 
Правом путу. 

ۡعلَُم َمن يَِضلُّ َعن 
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١١٧ َسبِيلِهِۖۦۡ َوُهَو أ

118. Зато, једите оно при чијем је 
клању споменуто Аллахово име, ако у 
Његове речи и доказе верујете. 

ِ َعلَۡيهِ إِن ُكنُتم  ا ُذكَِر ٱۡسُم ٱَّلله َفكُلُواْ ِممه
 ١١٨ أَـِبَيَٰتِهِۦ ُمۡؤِمنِينَ 
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119. А зашто да не једете оно при 
чијем је клању споменуто Аллахово 
име кад вам је Он објаснио шта вам је 
забранио, осим кад сте присиљени. 
Многи, према прохтевима својим, 
немајући за то никакав доказ, заводе 
друге у заблуду. Уистину, Господар 
твој најбоље зна оне који границе 
прелазе. 

ا ُذكَِر ٱۡسُم   ُكلُواْ ِممه
ۡ
ها تَأ ل

َ
َوَما لَُكۡم أ

َم  ا َحره َل لَُكم مه ِ َعلَۡيهِ َوَقۡد َفصه ٱَّلله
ها َما ٱۡضُطرِۡرُتۡم إِلَۡيهِِۗ َوِإنه   َعلَۡيُكۡم إِل

ۡهَوآئِِهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه 
َ
هُيِضلُّوَن بِأ َكثِيٗرا ل

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِدينَ 
َ
 ١١٩ َربهَك ُهَو أ

120. Оканите се и јавног и тајног 
грешења! Они који греше сигурно ће 
да буду кажњени за оно што су 
згрешили. 

هِذيَن  ۥْٓۚ إِنه ٱل َوَذُرواْ َظَِٰهَر ٱلِۡإثِۡم َوبَاِطَنُه
يَۡكِسُبوَن ٱلِۡإۡثَم َسُيۡجَزۡوَن بَِما َكانُواْ  

 ١٢٠ َيۡقتَِرُفونَ 

121. Не једите оно при чијем клању 
није споменуто Аллахово име; то је, 
уистину, непослушност! А ђаволи, 
заиста, наводе штићенике своје да се 
са вама расправљају, па ако бисте им 
се покорили - и ви бисте тада, сигурно, 
многобошци постали. 

 ِ ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّلله ُكلُواْ ِممه
ۡ
َولَا تَأ

 ُۗ َيَِٰطيَن   َعلَۡيهِ َوِإنهُهۥ لَفِۡسق  َوِإنه ٱلشه
ۡولَِيآئِِهۡم لُِيَجَِٰدلُوُكۡمۖۡ َوِإۡن 

َ
لَُيوُحوَن إِلَيَٰٓ أ

َطۡعُتُموُهۡم إِنهُكۡم لَُمۡشِرُكونَ 
َ
 ١٢١ أ

122. Зар је онај који је био у заблуди, 
а кога смо Ми оживели и дали му 
светло помоћу којег се међу људима 
креће, као онај који је у тминама из 
којих не излази? А неверницима је 
улепшано то што раде. 

ۡحَيۡيَنَُٰه وََجَعلَۡنا لَُهۥ 
َ
َوَمن َكاَن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

َثلُُهۥ  اِس َكَمن مه نُوٗرا َيۡمِشي بِهِۦ فِي ٱلنه
ْۚ َكَذَٰلَِك   ِۡنَها لَُمَِٰت لَيَۡس ِبخَارِٖج م  فِي ٱلظُّ

َٰفِرِينَ   ١٢٢ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ُزي َِن لِلَۡك

123. Исто тако, Ми учинимо да у 
сваком насељу великаши постану 
грешници и да у њему смишљају 
лукавства, али они само против себе 
смишљају лукавства, а да и не 
примећују. 

ِ قَۡريٍَة 
َكَٰبَِر  َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا فِي ُكل 

َ
أ

ها  ۖۡ َوَما َيۡمُكُروَن إِل ُمجۡرِِميَها لَِيۡمُكُرواْ فِيَها
نُفِسِهۡم َوَما يَۡشُعُرونَ 

َ
 ١٢٣ بِأ



 

Стока 

 

168 

 

 الأنعام 

124. А када им какав знак дође, они 
говоре: „Ми нећемо да верујемо све 
док се и нама не да нешто слично 
ономе што је дато Аллаховим 
посланицима.“ А Аллах најбоље зна 
коме ће да повери Своје посланство. 
Грешнике ће сигурно да задеси 
понижење код Аллаха и стићи ће их 
велика патња зато што су 
сплеткарили. 

َوِإَذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة  َقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن َحتهيَٰ  
 ِۘ وتَِي رُُسُل ٱَّلله

ُ
ۡعلَُم نُۡؤتَيَٰ ِمۡثَل َمآ أ

َ
ُ أ  ٱَّلله

هِذيَن   ۗۥُ َسُيِصيُب ٱل َحۡيُث َيجَۡعُل رَِسالََتُه
ِ وََعَذاب  َشِديُدُۢ  ۡجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد ٱَّلله

َ
أ

 ١٢٤ بَِما َكانُواْ َيۡمُكُرونَ 

125. Ономе кога Аллах жели да упути, 
Он његово срце према Исламу 
расположи, а ономе коме хоће да 
подари да је у заблуди, Он срце 
његово тесним и стегнутим учини, као 
кад чини напор да на небо узлети. Ето, 
тако Аллах учини да нечисто овлада 
над онима који не верују. 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرُهۥ 
َ
ُ أ َفَمن يُرِدِ ٱَّلله

ن
َ
هُهۥ َيجَۡعۡل  لِلِۡإۡسَلَِٰمِۖ َوَمن يُرِۡد أ يُِضل

ُد فِي   عه نهَما يَصه
َ
َصۡدَرُهۥ َضي ًِقا َحرَٗجا َكأ

ُ ٱلر ِۡجَس عَلَى   ِۚ َكَذَٰلَِك َيجَۡعُل ٱَّلله َمآِء ٱلسه
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنونَ   ١٢٥ ٱل

126. Ово је прави пут Господара твога, 
а Ми смо образложили речи и доказе 
људима који размишљају и поуку 
примају. 

لَۡنا  ُۗ َقۡد َفصه َوَهََٰذا ِصَرَُٰط َرب َِك ُمۡسَتقِيٗما
ُرونَ  كه  ١٢٦ ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم يَذه

127. Њих чека Кућа спаса код 
Господара њиховог; Он ће бити 
заштитник њихов због онога што су 
чинили. 

َلَِٰم ِعنَد َرب ِِهۡمۖۡ  َوُهَو َولِيُُّهم ۞لَُهۡم َداُر ٱلسه
 ١٢٧ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

128. А на Дан када Он све сакупи: „О 
ђавоља скупино, ви сте многе људе 
завели!“ „Наш Господару“, рећи ће 
људи, штићеници њихови, „ми смо 
једни другима били од користи и 
стигли смо до рока нашег који си нам 
Ти одредио!“ „Ватра ће да буде ваше 
пребивалиште.“ Рећи ће Аллах. „У њој 
ћете вечно да останете, осим ако 
Аллах другачије не одреди.“ Господар 
твој је, заиста, мудар и Онај Који све 
зна. 

ِ َقِد  َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 
ۡولَِيآؤُُهم  

َ
َِن ٱلۡإِنِسِۖ َوَقاَل أ ٱۡسَتۡكثَۡرتُم م 

َِن ٱلۡإِنِس َربهَنا ٱۡسَتۡمَتَع َبۡعُضَنا بَِبۡعٖض  م 
اُر   ْۚ َقاَل ٱلنه لَۡت لََنا جه

َ
هِذٓي أ َجلََنا ٱل

َ
َوبَلَۡغَنآ أ

 ْۚ ُ ها َما َشآَء ٱَّلله َُٰكۡم َخَٰلِِديَن فِيَهآ إِل َمۡثَوى
 ١٢٨ لِيم  إِنه َربهَك َحِكيٌم عَ 
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129. Тако исто Ми препуштамо власт 
једним неправедницима над другима 
због онога што су зарадили. 

ا بَِما  َٰلِِميَن َبۡعَضُۢ َوَكَذَٰلَِك نَُول ِي َبۡعَض ٱلظه
 ١٢٩ َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 

130. О скупе џински и људски, зар вам 
из редова ваших нису долазили 
посланици који су вам речи и доказе 
Моје казивали и упозоравали вас да 
ћете да дочекате овај ваш дан? Они 
ће рећи: „Да, ми сведочимо против 
себе.“ Њих је живот на Земљи био 
обмануо и они ће сами против себе да 
посведоче да су били неверници. 

تُِكۡم رُُسل  َيََٰمۡعَشرَ 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
ِ َوٱلۡإِنِس أ  ٱلِۡجن 

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي   ِنُكۡم َيُقصُّ م 
َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ َقالُواْ 

ةُ  ۡتُهُم ٱلۡحََيوَٰ ۖۡ وََغره نُفِسَنا
َ
َشِهۡدنَا عَلَىَٰٓ أ

نهُهۡم َكانُ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡنَيا وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ واْ  ٱلدُّ

 ١٣٠ َكَٰفِرِينَ 

131. Тако је, јер твој Господар није 
уништавао насеља због њихове 
неправде, без претходне опомене 
њиховим становницима. 

بَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ  هۡم يَُكن ره ن ل
َ
َٰلَِك أ َذ

ۡهلَُها َغَٰفِلُونَ 
َ
 ١٣١ بُِظلٖۡم َوأ

132. Свима ће да припадне награда 
или казна, према томе како су 
поступали, а Господар твој није 
немаран према оном шта су радили. 

ْْۚ َوَما َربَُّك  ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َولِكُل 

ا َيۡعَملُونَ   ١٣٢ بَِغَٰفٍِل َعمه

133. Господар твој је независан и 
милостив. Ако хоће, уклониће вас, и 
после вас довешће оне које Он хоће, 
као што је од потомства других народа 
вас створио. 

  
ۡ
َوَربَُّك ٱلَۡغنِيُّ ُذو ٱلرهۡحمَةِِۚ إِن يََشأ

ا   يُۡذهِۡبُكۡم َويَۡسَتۡخلِۡف ِمنُۢ َبۡعِدُكم مه
ِيهةِ َقۡوٍم   ِن ُذر  ُكم م 

َ
نَشأ

َ
يََشآُء َكَمآ أ

 ١٣٣ َءاَخرِينَ 

134. Оно што вам се претећи обећава 
заиста ће да дође и ви нећете моћи да 
умакнете. 

نُتم 
َ
إِنه َما تُوَعُدوَن ٓأَلٖتِۖ َوَمآ أ

 ١٣٤ بُِمۡعِجزِينَ 

135. Реци: „О народе мој, чини све што 
можеш, чинићу, уистину, и ја; а ви ћете 
сигурно да сазнате кога чека срећан 
крај!“ Неверници сигурно неће успети. 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
ۖۡ فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن تَُكوُن لَُهۥ  عَاِمل 

َٰلُِمونَ  ِۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه ارِ  ١٣٥ َعَٰقَِبُة ٱلده
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136. Они одређују за Бога део летине 
и део стоке, коју је Он створио, па 
говоре: „Ово је за Аллаха“, тврде они, 
„а ово за божанства наша!“ Међутим, 
оно што је намењено њиховим 
божанствима не стиже Аллаху, док 
оно што је одређено за Аллаха стиже 
божанствима њиховим!? Како ружно 
они суде! 

نَۡعَِٰم وَ 
َ
 ِمَن ٱلۡحَرِۡث َوٱلۡأ

َ
ا َذَرأ ِ ِممه َجَعلُواْ َّلِله

ِ بِزَۡعِمِهۡم َوَهََٰذا  نَِصيٗبا َفَقالُواْ َهََٰذا َّلِله
ۖۡ َفَما َكاَن لُِشَرَكآئِِهۡم فَلَا يَِصُل  لُِشَرَكآئَِنا

ِ َفُهَو يَِصُل إِلَيَٰ   ِۖۡ َوَما َكاَن َّلِله إِلَي ٱَّلله
 ١٣٦ َما َيحُۡكُمونَ  ُشَرَكآئِِهۡمُۗ َسآءَ 

137. Многим многобошцима су исто 
тако њихови ђаволи убијање властите 
деце лепим приказали, да би их 
упропастили и да би их у вери њиховој 
збунили. А да је Аллах хтео, они то не 
би чинили. Зато, остави и њих и 
њихове измишљотине! 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن َقتَۡل َوَكَذَٰ  لَِك َزيهَن لَِكثِيٖر م 
ۡوَلَِٰدهِۡم ُشَرَكآؤُُهۡم لِيُۡرُدوُهۡم َولَِيلۡبُِسواْ  

َ
أ

ُ َما َفَعلُوُهۖۡ  َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖۡ َولَۡو َشآَء ٱَّلله
 ١٣٧ َفَذۡرُهۡم َوَما َيۡفتَُرونَ 

138. Они говоре: „Ова стока и плодови 
су забрањени, смеју да их једу само 
они којима ми дозвољавамо“, тврде 
они, „а ово је стока чије је јахање 
забрањено.“ Има стоке приликом чијег 
клања не спомињу Аллахове име, 
измишљајући о Њему лажи. А Он ће 
због онога што измишљају, да их 
казни. 

ها  َوَقالُواْ  نَۡعَٰم  وََحرٌۡث ِحۡجر  ل
َ
ۦٓ أ ِ َهَِٰذه

نَۡعٌَٰم  
َ
هَشآُء بِزَۡعِمِهۡم َوأ ها َمن ن َيۡطَعُمَهآ إِل

ها يَۡذُكُروَن  نَۡعَٰم  ل
َ
َِمۡت ُظُهورَُها َوأ ُحر 

ِ َعلَۡيَها ٱۡفتَِرآًء َعلَۡيهِِۚ َسَيۡجزِيِهم  ٱۡسَم ٱَّلله
 ١٣٨ بَِما َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

139. Они говоре: „Оно што је у 
утробама ове и ове стоке дозвољено 
је само нашим мушкарцима, а 
забрањено је нашим женама. А ако се 
плод изјалови, онда су у томе 
судионици.“ Аллах ће за неистине које 
причају да их казни, заиста је Он 
Мудри и Свезнајући. 

نَۡعَِٰم َخالَِصة  َوَقالُواْ َما فِي 
َ
ُبُطوِن َهَِٰذهِ ٱلۡأ

ۖۡ َوِإن يَُكن  ۡزَوَِٰجَنا
َ
ٌم عَلَىَٰٓ أ ل ُِذُكورِنَا َوُمحَره

ْۚ َسَيۡجزِيِهۡم   ۡيَتٗة َفُهۡم فِيهِ ُشَرَكآُء مه
 ١٣٩ َوۡصَفُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم َعلِيم  

140. Губитници су они који из 
лакомислености и не знајући шта раде 
децу своју убијају и који оно чиме их је 
Аллах опскрбио забрањеним 
сматрају, измишљајући лажи о 
Аллаху. Они су залутали и они не 
знају шта раде. 

ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَهُۢا 
َ
هِذيَن َقَتلُٓواْ أ َقۡد َخِسَر ٱل

 ُ ُمواْ َما َرَزَقُهُم ٱَّلله  ٱۡفتَِرآًء بَِغيِۡر ِعلٖۡم وََحره
ِْۚ َقۡد َضلُّواْ َوَما َكانُواْ ُمۡهَتِدينَ   ١٤٠ عَلَى ٱَّلله
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141. Он је Тај Који ствара винограде, 
подупрте и неподупрте, и палме и 
усеве различитог укуса, и маслине и 
шипке - обоје, и слично и различито; 
једите плодове њихове кад плод 
подаре, и уделите на дан жетве и 
бербе оно на шта други право имају, и 
не расипајте, јер Он, заиста, не воли 
расипнике. 

ۡعُروَشَٰٖت   َٰٖت مه  َجنه
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ ۞َوُهَو ٱل

ۡرَع ُمخَۡتلًِفا  وََغيَۡر َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلنهۡخَل َوٱلزه
ا مه ۡيُتوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزه

ُ
َن ُمتََشَٰبِٗها أ

ۡثَمَر  
َ
ۦٓ إَِذآ أ ِ وََغيَۡر ُمتََشَٰبِهِٖۚ ُكلُواْ ِمن َثَمرِه

  ْْۚ ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۖۦِۡ َولَا تُۡسِرُفٓوا وََءاتُواْ َحقه
 ١٤١ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

142. Ствара и стоку која терет носи и 
ону од које је простирка; једите део 
онога чиме вас опскрбљује Аллах, а 
не следите ђавоље стопе, заиста вам 
је он отворени непријатељ, 

ا   ْۚ ُكلُواْ ِممه نَۡعَِٰم َحمُولَٗة َوفَۡرٗشا
َ
َوِمَن ٱلۡأ

ُ َولَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت  َرَزقَُكُم ٱَّلله
بِين   ۡيَطَِٰنِۚ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ  ١٤٢ ٱلشه

143. и то осам животиња у пару: пар 
оваца и пар коза. Реци: „Да ли је Он 
забранио мужјаке или женке, или оно 
што се налази у утробама женки? 
Обавестите ме поуздано, ако је 
истина то шта говорите“, 

ِن ٱثۡنَيِۡن َوِمَن  
ۡ
أ َِن ٱلضه ۡزَوَٰٖجِۖ م 

َ
ثََمَٰنَِيَة أ

ِم 
َ
َم أ َكَرۡيِن َحره ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل َءآلذه

رَۡحاُم  
َ
ا ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ٱلۡأ

نثََييِۡنِۖ َنب ِـ ُونِي بِعِلٍۡم إِن ُكنُتۡم 
ُ
ٱلۡأ

 ١٤٣ َصَِٰدقِينَ 

144. и пар камила и пар говеда. Реци: 
„Да ли је Он забранио мужјаке и женке 
и оно што се налази у утробама 
женки? Да ли сте ви били присутни кад 
вам је Аллах то прописао?“ Има ли 
онда већег неправедника од онога 
који, не знајући истину, измишља 
лажи о Аллаху да би људе у заблуду 
довео? Аллах сигурно неће да упути 
на Прави пут људе који су 
неправедници. 

َوِمَن ٱلِۡإبِِل ٱثۡنَيِۡن َوِمَن ٱلَۡبَقرِ ٱثۡنَيِۡنِۗ قُۡل  
ا  مه

َ
نثََييِۡن أ

ُ
ِم ٱلۡأ

َ
َم أ َكَرۡيِن َحره َءآلذه

ۡم ُكنُتۡم 
َ
نثََييِۡنِۖ أ

ُ
رَۡحاُم ٱلۡأ

َ
ٱۡشَتَملَۡت َعلَۡيهِ أ

ُ بَِهََٰذاْۚ َفَمۡن  ىَُٰكُم ٱَّلله ُشَهَدآَء إِۡذ َوصه
ۡظلَُم ِممه 

َ
ِ َكِذٗبا ل ُِيِضله أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ لَا َيۡهِدي  اَس بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۚ إِنه ٱَّلله ٱلنه
َٰلِِمينَ   ١٤٤ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
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145. Реци: „Ја не видим у овоме што 
ми се објављује да је икоме 
забрањено да једе ма шта друго осим 
угинуле животиње, или крви која 
истиче, или свињског меса, то је, 
заиста, погано, или што је као вид 
непослушности заклано у нечије 
друго, а не у Аллахово име.“ А буде ли 
ко приморан, а не жели то и не 
претерује у томе, па твој Господар је, 
заиста, Опроститељ греха, 
Милостиви. 

ه  ًما عَلَىَٰ  قُل ل وِحَي إِلَيه ُمحَره
ُ
ِجُد فِي َمآ أ

َ
ٓا أ

ۡو 
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
هٓا أ ۥٓ إِل َطاِعٖم َيۡطَعُمُه

ۡو لَحَۡم ِخنِزيرٖ َفإِنهُهۥ  
َ
ۡسُفوًحا أ َدٗما مه

ِ بِهۚۦِْ َفَمِن  هِله لَِغيِۡر ٱَّلله
ُ
ۡو فِۡسًقا أ

َ
رِۡجٌس أ

نه َربهَك ٱۡضُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ َفإِ 
 ١٤٥ َغُفور  رهِحيم  

146. Јеврејима смо све животиње које 
имају копита или канџе забранили, а 
од говеда и брава њихов лој, осим 
оног са леђа или са црева, или оног 
помешаног са костима. Тиме смо их 
због њихове неправде казнили; и Ми, 
заиста, говоримо истину. 

ۡمَنا ُكله ذِي ُظُفرِٖۖ  هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم   َوِمَن ٱلَۡبَقرِ َوٱلَۡغَنِم َحره

وِ 
َ
ها َما َحمَلَۡت ُظُهوُرُهَمآ أ ُشُحوَمُهَمآ إِل

َٰلَِك   ۡو َما ٱۡخَتلََط بَِعۡظٖمِۚ َذ
َ
ٱلۡحََوايَآ أ

 ١٤٦ نها لََصَِٰدُقونَ َجَزۡيَنَُٰهم بَِبۡغيِِهۡمۖۡ َوِإ

147. А ако ти они не буду веровали, ти 
реци: „Господар ваш је поседник 
неизмерне милости, али казне Његове 
не бивају поштеђени људи грешници.“ 

بُُّكۡم ُذو َرۡحمَةٖ  بُوَك َفُقل ره َفإِن َكذه
ُسُهۥ َعِن ٱلۡ 

ۡ
َقۡوِم َوَِٰسَعةٖ َولَا يَُردُّ بَأ

 ١٤٧ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

148. Говориће они који су Аллаху 
друге у обожавању придруживали: „Да 
је Аллах хтео, ми не бисмо Аллаху 
придруживали друга, а ни преци наши, 
нити бисмо ишта забрањеним 
учинили.“ Тако су и они пре њих 
порицали, све док Нашу казну нису 
искусили. Реци: „Имате ли ви какав 
доказ, да нам га изнесете? Ви се само 
за претпоставкама поводите и ви само 
неистину говорите.“ 

ُ َمآ   ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
هِذيَن أ َسَيُقوُل ٱل

 ِۚ ۡمَنا ِمن َشۡيٖء ۡشَرۡكَنا َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا َحره
َ
 أ

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َحتهيَٰ   َب ٱل َكَذَٰلَِك َكذه
ِۡن ِعلٖۡم  ُۗ قُۡل َهۡل ِعنَدُكم م  َسَنا

ۡ
َذاُقواْ بَأ

نه َوِإۡن  ها ٱلظه ۖۡ إِن تَتهبُِعوَن إِل َفُتۡخرُِجوهُ لََنآ
ها َتخُۡرُصونَ  نُتۡم إِل

َ
 ١٤٨ أ

149. Реци: "Аллах има потпун доказ, и 
да Он хоће, све би вас на Прави пут 
упутио!" 

ۖۡ فَلَۡو َشآَء   ُة ٱلَۡبَٰلَِغُة قُۡل ِهَّلِلَف ٱلۡحُجه
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ١٤٩ لََهَدى
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150. Реци: „Доведите своје сведоке 
који ће да посведоче да је Аллах то 
забранио!“ Па ако они посведоче, ти 
немој да им поверујеш и не поводи се 
за страстима оних који Наше речи и 
доказе сматрају лажним и који у онај 
свет не верују и који друге Господару 
своме у обожавању приближавају. 

نه 
َ
هِذيَن يَۡشَهُدوَن أ قُۡل َهلُمه ُشَهَدآَءُكُم ٱل
َم َهََٰذاۖۡ َفإِن َشِهُدواْ فَلَا تَۡشَهۡد  َ َحره ٱَّلله

بُواْ  َمعَ  هِذيَن َكذه ۡهَوآَء ٱل
َ
ُهۡمْۚ َولَا تَتهبِۡع أ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َوُهم  أَـِبَيَٰتَِنا َوٱل
 ١٥٠ بَِرب ِِهۡم َيۡعِدلُونَ 

151. Реци: „Дођите да вам кажем шта 
вам Господар ваш прописује: да Му 
ништа у обожавању не придружујете, 
да родитељима добро чините, да децу 
своју због неимаштине не убијате, Ми 
и вас и њих хранимо, не приближујте 
се неваљалштинама, биле јавне или 
тајне; не убијајте оног кога је Аллах 
забранио да се убије, осим када то 
правда захтева; то вам Он заповеда, 
да бисте разумели.“ 

َم َربُُّكۡم   تُۡل َما َحره
َ
۞قُۡل َتَعالَۡواْ أ

 ۡۖ ا ها تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡيـ ٗ ل
َ
َعلَۡيُكۡمۖۡ أ

ۖۡ َولَا َتۡقُتلُٓواْ   َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا
حُۡن نَۡرُزقُُكۡم  ِۡن إِۡمَلَٰٖق نه ۡوَلََٰدُكم م 

َ
أ

ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر َوِإيهاُهۡمۖۡ َولَا َتۡقَربُواْ 
ۡفَس ٱلهتِي   ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖۡ َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنه
ىَُٰكم   َٰلُِكۡم َوصه ِۚ َذ ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َم ٱَّلله َحره

 ١٥١ بِهِۦ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

152. И не приближавајте се имовини 
сирочета, осим на најлепши начин, 
све док пунолетно не постане, и меру 
и вагу праведно напуните; Ми никога 
преко његове могућности не 
задужујемо; и кад говорите, по правди 
говорите, па макар се тицало и 
сродника, и обавезе према Аллаху 
испуњавајте, ето, то вам Он заповеда 
да бисте се присетили и поуку 
примили. 

ها بِٱلهتِي ِهَي   َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل 

َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيۡبلَُغ أ

َ
أ

ها   َوٱلِۡميَزاَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ لَا نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل
ۖۡ َوِإَذا قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو َكاَن َذا  وُۡسَعَها

ِۖ َوبَِعهۡ  َٰلُِكۡم قُۡربَيَٰ ْْۚ َذ ۡوُفوا
َ
ِ أ ِد ٱَّلله

ُرونَ  ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم تََذكه  ١٥٢ َوصه

153. И зато што је ово прави пут Мој, 
њега се држите и друге путеве не 
следите, па да вас одвоје од Његовог 
пута; ето, то вам Он наређује, да бисте 
се сачували. 

نه َهََٰذا  
َ
ِصَرَِٰطي ُمۡسَتقِيٗما فَٱتهبُِعوُهۖۡ َولَا َوأ

َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۚۦْ  ُبَل َفَتَفره تَتهبُِعواْ ٱلسُّ
ىَُٰكم بِهِۦ لََعلهُكۡم   َٰلُِكۡم َوصه َذ

 ١٥٣ َتتهُقونَ 
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154. Ми смо Мојсију дали Књигу да 
учинимо потпуном благодат ономе 
који ће према њој да поступа и као 
објашњење свему и упуту и милост, да 
би они поверовали да ће пред својим 
Господарем да стану. 

ُثمه َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب َتَماًما عَلَى  
ِ َشۡيٖء  

ۡحَسَن َوَتۡفِصيلٗا ل ِكُل 
َ
هِذٓي أ ٱل

َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهم بِلَِقآِء َرب ِِهۡم 
 ١٥٤ يُۡؤِمُنونَ 

155. А ова је Књига коју објављујемо 
благословљена, зато је следите и 
Аллаха се бојте, да би вам милост 
била указана. 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  فَٱتهبُِعوهُ 
َ
َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

 ١٥٥ َوٱتهُقواْ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

156. И зато, да не кажете: „Књига је 
објављена двема заједницама пре 
нас, али ми не знамо да је читамо као 
они.“ 

نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب عَلَىَٰ 
ُ
ن َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َطآئَِفَتيِۡن ِمن َقۡبلَِنا َوِإن ُكنها َعن 
 ١٥٦ دَِراَستِِهۡم لََغَٰفِلِينَ 

157. И да не кажете: „Да је Књига 
објављена нама, боље бисмо се од 
њих држали Правог пута.“ Па 
објављује вам се, ето, од Господара 
вашег јасан доказ и упута и милост. И 
има ли, онда, већег неправедника од 
онога који Аллахове речи и доказе не 
признаје и од њих одвраћа?! А Ми 
ћемо тешком муком да казнимо оне 
који од Наших знакова одвраћају, зато 
што то стално чине. 

نزَِل َعلَۡيَنا ٱلِۡكَتَُٰب  
ُ
نهآ أ

َ
ۡو َتُقولُواْ لَۡو أ

َ
أ

ۡهَدىَٰ ِمۡنُهۡمْۚ َفَقۡد َجآَءُكم بَي َِنة   
َ
لَُكنهآ أ

ۡظلَُم 
َ
ْۚ َفَمۡن أ ب ُِكۡم َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ِن ره م 

َب  ن َكذه ُۗ  ِممه ِ َوَصَدَف َعۡنَها أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
هِذيَن يَۡصِدُفوَن َعۡن َءاَيَٰتَِنا  َسَنۡجزِي ٱل

 ١٥٧ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ يَۡصِدُفونَ 

158. Зар они чекају да им анђели дођу, 
или да им Господар твој дође, или 
неки предзнаци од твога Господара?! 
Онога дана када неки предзнаци од 
твога Господара дођу ниједном човеку 
неће да користи то што ће тада да 
верује, ако пре није веровао, или ако 
није као верник какво добро урадио. 
Реци: „Само ви чекајте, и ми ћемо, 
заиста, да чекамо!“ 

 
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ ۡو  َهۡل يَنُظُروَن إِل

َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

تَِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِكُۗ 
ۡ
ۡو يَأ

َ
تَِي َربَُّك أ

ۡ
يَأ

تِي َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك لَا يَنَفُع  
ۡ
يَۡوَم يَأ

َنۡفًسا إِيَمَُٰنَها لَۡم تَُكۡن َءاَمَنۡت ِمن َقۡبُل 
ۡو َكَسَبۡت فِٓي إِيَمَٰنَِها َخيٗۡراُۗ قُِل ٱنَتِظُرٓواْ 

َ
أ

 ١٥٨ ُمنَتِظُرونَ إِنها 
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159. Заиста, са онима који су своју 
веру разделили и у странке се 
поделили ти немаш ништа! Њихов 
случај припада Аллаху. Он ће, потом, 
о ономе што су радили да их 
обавести. 

هۡسَت   ُقواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعا ل هِذيَن فَره إِنه ٱل
ِ ُثمه مِ  ۡمُرُهۡم إِلَي ٱَّلله

َ
ِۚ إِنهَمآ أ ۡنُهۡم فِي َشۡيٍء

 ١٥٩ يُنَب ِئُُهم بَِما َكانُواْ َيۡفَعلُونَ 

160. Ко год уради добро дело, биће 
десетороструко награђен; а ко год 
уради лоше дело, биће само према 
заслузи кажњен, и неће неправда да 
им буде учињена. 

  ۡۖ ۡمَثالَِها
َ
َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُر أ

ها ِمۡثلََها  ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل َوَمن َجآَء بِٱلسه
 ١٦٠ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 

161. Реци: „Мене је Господар мој на 
Прави пут заиста упутио, у праву веру, 
веру правоверника Аврама, а он није 
био од оних који су другима место које 
само припада Аллаху давали.“ 

ۡسَتقِيٖم  َٰنِي َرب ِٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ قُۡل إِنهنِي َهَدى
ْۚ َوَما َكاَن   ِلهَة إِبَۡرَٰهِيَم َحنِيٗفا دِيٗنا قَِيٗما م 

 ١٦١ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

162. Реци: „Клањање моје, и обреди 
моји, и живот мој, и смрт моја заиста 
су ради Аллаха, Господара светова, 

قُۡل إِنه َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمحَۡياَي َوَمَماتِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ١٦٢ َّلِله

163. Нико осим Њега не заслужује да 
буде обожаван; то ми је наређено и ја 
сам најпреданији и најпокорнији Богу.“ 

ُل  وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ لَا َشِريَك لَُه

 ١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

164. Реци: „Зар да за Господара 
тражим неког другог осим Аллаха, кад 
је Он Господар свега?!“ Што год ко 
уради, себи уради, и сваки грешник 
само ће своје бреме да носи. На крају, 
Господару своме ћете да се вратите и 
Он ће о ономе у чему сте се 
разилазили да вас обавести. 

 ِ
ا َوُهَو َربُّ ُكل  بِۡغي َرب ٗ

َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

 ْۚ ها َعلَۡيَها ِۚ َولَا تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٍس إِل َشۡيٖء
 ِۚ ۡخَرىَٰ

ُ
 ُثمه إِلَيَٰ  َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  َرب ُِكم مه
 ١٦٤ فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

165. Он чини да једни друге на Земљи 
смењујете и Он вас по положајима 
једне изнад других уздиже, да би вас 
искушао у ономе што вам даје. Твој 
Господар, заиста, брзо кажњава, али 
Он је, уистину, и Онај Који опрашта 
грехе и милостив је. 

ۡرِض  
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ٱلۡأ َوُهَو ٱل

َوَرَفَع َبۡعَضُكۡم َفۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت 
َُٰكۡمُۗ إِنه َربهَك َسِريُع  ل َِيۡبلَُوُكۡم فِي َمآ َءاتَى

ُۢ ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ لََغُفور  ره   ١٦٥ ِحيُم
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Бедеми   الأعراف

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф Лам Мим Сад.  ١ الٓٓمٓص 

2. Ово је Књига која ти се спушта – па 
нека ти у грудима не буде никакве 
тегобе због ње - да њоме упозораваш, 
и да верницима буде опомена. 

نزَِل إِلَۡيَك فَلَا يَُكن فِي َصۡدرَِك 
ُ
كَِتٌَٰب أ

ِۡنُه لُِتنِذَر بِهِۦ َوذِۡكَرىَٰ   َحَرج  م 
 ٢ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. Следите оно што вам се од вашег 
Господара објављује и поред Њега не 
следите друге као заштитнике! А како 
се ви мало присећате и поуку 
примате? 

ب ُِكۡم َولَا  ِن ره نزَِل إِلَۡيُكم م 
ُ
ٱتهبُِعواْ َمآ أ

ا   ُۗ قَلِيلٗا مه ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ تَتهبُِعواْ ِمن ُدونِهِ

ُرونَ   ٣ تََذكه

4. Колико смо Ми само насеља 
разорили; а казна им је Наша 
долазила ноћу или дању кад би 
прилегли? 

ُسَنا 
ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡريٍَة أ َوَكم م 

ۡو ُهۡم َقآئِلُونَ 
َ
 ٤ بََيًَٰتا أ

5. А њихово признање, када би им 
дошла Наша казна, биле су само речи: 
’Заиста смо били неправедници!’ 

َُٰهۡم إِۡذ َجآءَ  هٓا َفَما َكاَن َدۡعَوى ُسَنآ إِل
ۡ
ُهم بَأ

ن َقالُٓواْ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 
َ
 ٥ أ

6. И сигурно ћемо питати оне којима 
смо слали посланике, а питаћемо, 
заиста, и посланике, 

ۡرِسَل إِلَۡيِهۡم َولَنَۡسـ َلَنه 
ُ
هِذيَن أ فَلَنَۡسـ َلَنه ٱل

 ٦ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

7. Па ћемо им, сигурно, казивати по 
знању Нашем, све што о њима знамо, 
а Ми нисмо одсутни били. 

نه َعلَۡيِهم بِعِلۡمِٖۖ َوَما ُكنها  فَلََنُقصه
 ٧ غَآئِبِينَ 

8. Вагање тога дана биће праведно: 
они чија добра дела буду тешка, они 
ће успети; 

 ْۚ  َفَمن َثُقلَۡت  َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

ُ
 ٨ َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ
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9. а они чија добра дела буду лака, 
они ће, зато што Наше речи и знакове 
нису признавали, да страдају. 

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ َوَمۡن َخفه

نُفَسُهم بَِما كَ 
َ
انُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َخِسُرٓواْ أ
 ٩ َيۡظلُِمونَ 

10. Ми смо вас сместили на Земљи и 
на њој све што вам је потребно за 
живот дали. А како ви мало 
захваљујете?! 

ۡرِض وََجَعلَۡنا 
َ
َُٰكۡم فِي ٱلۡأ نه َولََقۡد َمكه

ا   لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشُۗ قَلِيلٗا مه
 ١٠ تَۡشُكُرونَ 

11. Ми смо вас створили и онда вам 
облик дали, а после смо анђелима 
казали: „Поклоните се Адаму!“ Па се 
сви поклонише, осим Сотоне, он није 
био међу онима који се поклонише! 

ۡرَنَُٰكۡم ُثمه  َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمه َصوه
ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ  قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓ 

َِٰجِدينَ  َِن ٱلسه هٓا إِبۡلِيَس لَۡم يَُكن م   ١١ إِل

12. „Шта те је навело да се не 
поклониш кад сам ти наредио?“ Упита 
Он. „Ја сам бољи од њега; мене си 
створио од ватре, а њега од иловаче.“ 
Одговори. 

َمۡرتَُكۖۡ َقاَل َقاَل َما مَ 
َ
ها تَۡسُجَد إِۡذ أ ل

َ
َنَعَك أ

ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ وََخلَۡقَتُهۥ  نَا۠ َخيۡر  م 
َ
أ

 ١٢ ِمن ِطينٖ 

13. „Онда силази из Раја.“ Рече Аллах. 
„Не смеш да се у Рају охолиш; силази, 
ти си, заиста, међу презреним!“ 

ن َقاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفمَ 
َ
ا يَُكوُن لََك أ

َتَتَكبهَر فِيَها فَٱۡخُرۡج إِنهَك ِمَن 
َٰغِرِينَ   ١٣ ٱلصه

14. „Дај ми времена до дана њиховог 
проживљења!“ Замоли. 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
َ
 ١٤ َقاَل أ

15. "Даје ти се времена!" Рече Он.  ١٥ ٱلُۡمنَظرِينَ َقاَل إِنهَك ِمَن 

16. „Као што си ме у заблуду завео“, 
рече, „тако ћу и ја људе на Твом 
Правом путу сигурно да пресрећем, 

ۡقُعَدنه لَُهۡم ِصَرََٰطَك 
َ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
َقاَل فَبَِمآ أ
 ١٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ 
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17. па ћу, заиста, и спреда, и страга, и 
здесна, и слева да им прилазим, и Ти 
ћеш да установиш да већина њих неће 
да буде захвална!“ 

يِۡديِهۡم َوِمۡن  
َ
ِنُۢ َبيِۡن أ ُثمه ٓأَلتِيَنهُهم م 

يَۡمَٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖۡ 
َ
َخلۡفِِهۡم وََعۡن أ

ۡكثَرَُهۡم َشَِٰكرِينَ 
َ
 ١٧ َولَا َتِجُد أ

18. „Излази из њега, покуђен и 
понижен!“ Рече Он. „Тобом и свима 
који се за тобом буду поводили заиста 
ћу Пакао да напуним!“ 

هَمن  ۡدُحوٗراۖۡ ل َقاَل ٱۡخُرۡج ِمۡنَها َمۡذُءوٗما مه
ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنُكۡم  

َ
تَبَِعَك ِمۡنُهۡم لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ١٨ أ

19. „А ти, о Адаме, и супруга твоја у 
Рају станујте и одакле год хоћете 
једите, само се овом дрвету не 
приближавајте, да не будете 
неправедници!“ 

نَت َوَزوُۡجَك ٱلۡجَنهَة  
َ
ـ َاَدُم ٱۡسُكۡن أ َوَيَٰٓ

َفُكلَا ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َولَا َتۡقَربَا َهَِٰذهِ 
َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن  َٰلِِمينَ ٱلشه  ١٩ ٱلظه

20. И ђаво поче да их навраћа да би 
им открио њихова стидна места, која 
су им скривена била, и рече: „Ваш 
Господар вам забрањује ово дрво 
само зато да не бисте постали анђели 
или да не бисте постали бесмртни“, 

ۡيَطَٰ  ُن لُِيۡبِدَي لَُهَما َما  َفوَۡسوََس لَُهَما ٱلشه
وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما َوَقاَل َما  

هٓا  َجَرةِ إِل َُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهَِٰذهِ ٱلشه َنَهى
ۡو تَُكونَا ِمَن  

َ
ن تَُكونَا َملََكيِۡن أ

َ
أ

 ٢٠ ٱلَۡخَٰلِِدينَ 

21. и заклињаше им се: „Ја сам вам, 
заиста, искрени саветник!“ 

َِٰصِحينَ   ٢١ َوَقاَسَمُهَمآ إِن ِي لَُكَما لَِمَن ٱلنه

22. И на превару их заведе. А кад они 
оно дрво пробаше, указаше им се 
њихова стидна места и они по себи 
рајско лишће да стављају почеше. 
„Зар вам то дрво нисам забранио?“ 
Зовну их њихов Господар. „И казао 
вам: 'ђаво вам је, збиља, отворени 
непријатељ.'“ 

َجَرةَ بََدۡت  ا َذاَقا ٱلشه ِۚ فَلَمه َُٰهَما بُِغُرورٖ َفَدلهى
لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما 

لَۡم 
َ
َُٰهَما َربُُّهَمآ أ ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۖ َونَاَدى

ۡنَهُكَما َعن تِلُۡكَما ٱ
َ
قُل لهُكَمآ أ

َ
َجَرةِ َوأ لشه
بِين   ۡيَطََٰن لَُكَما َعُدو   مُّ  ٢٢ إِنه ٱلشه

23. „Господару наш“, рекоше они, 
„сами смо себи неправду учинили, и 
ако нам Ти не опростиш и не смилујеш 
нам се, сигурно ћемо да будемо од 
губитника.“ 

 
َ
هۡم َتۡغفِۡر لََنا َقالَا َربهَنا َظلَۡمَنآ أ نُفَسَنا َوِإن ل

 ٢٣ َوتَۡرَحمَۡنا لََنُكوَننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 
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24. „Силазите!“ Рече Он. „Једни 
другима бићете непријатељи! На 
Земљи ћете да боравите и до 
одређеног времена ћете да уживате.“ 

ۖۡ  َقاَل ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم  لَِبۡعٍض َعُدو  
ۡرِض ُمۡسَتَقر   َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ 

َ
َولَُكۡم فِي ٱلۡأ

 ٢٤ ِحينٖ 

25. „На њој ћете да живите, на њој 
ћете да умирете и из ње ћете да 
будете проживљени“, рече Он. 

َقاَل فِيَها َتحَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها 
 ٢٥ ُتخۡرَُجونَ 

26. О синови Адамови, дали смо вам 
одећу која ће да покрива ваша стидна 
места, а и раскошна одела, али, одећа 
богобојазности, то је оно најбоље. То 
су неки Аллахови знакови да би се они 
присетили и прихватили поуку. 

نَزلَۡنا َعلَۡيُكۡم لَِبا
َ
ٗسا  َيََٰبنِٓي َءاَدَم َقۡد أ

ۖۡ َولَِباُس  يَُوَٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشا
 ِ َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َٰلَِك َخيۡر ْۚ َذ ۡقَوىَٰ َذ ٱلته

ُرونَ  كه  ٢٦ لََعلهُهۡم يَذه

27. О синови Адамови, нека вас никако 
не заведе ђаво као што је извео из 
Раја ваше родитеље, скинувши са њих 
одећу да би им показао њихова 
стидна места! Он вас, заиста, види; он 
и његове војске, одакле ви њих не 
видите. Уистину, Ми смо учинили да 
ђаволи буду заштитници онима који не 
верују. 

ۡيَطَُٰن َكَمآ  َيََٰبنِٓي َءاَدَم لَا َيۡفتِنَنهُكُم ٱلشه
َِن  بََوۡيُكم م 

َ
ۡخَرَج أ

َ
ٱلۡجَنهةِ يَنزُِع َعۡنُهَما أ

َُٰكۡم  ْۚ إِنهُهۥ يََرى لَِباَسُهَما لِيُِريَُهَما َسۡوَٰءتِِهَمآ
ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث لَا تََرۡوَنُهۡمُۗ إِنها 

هِذيَن لَا  ۡولَِيآَء لِل
َ
َيَِٰطيَن أ َجَعلَۡنا ٱلشه

 ٢٧ يُۡؤِمُنونَ 

28. А када ураде неко гнусно дело, 
говоре: „Затекли смо наше претке да 
то раде, а и Аллах нам је то 
заповедио.“ Реци: „Аллах не заповеда 
да се раде гнусна дела! Зашто о 
Аллаху говорите оно што не знате?“ 

َِٰحَشٗة َقالُواْ وََجۡدنَا َعلَۡيَهآ   َوِإَذا َفَعلُواْ َف
 ِ َمَرنَا ب

َ
ُ أ َ لَا  َءابَآَءنَا َوٱَّلله ُۗ قُۡل إِنه ٱَّلله َها

ِ َما لَا  َتُقولُوَن عَلَى ٱَّلله
َ
ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِءِۖ أ

ۡ
يَأ

 ٢٨ َتۡعلَُمونَ 

29. Реци: „Господар мој наређује 
праведност. И обраћајте се само 
Њему кад год обављате молитву, и 
молите се искрено Му веру 
исповедајући! Као што вас је први пут 
створио, тако ће поново да вас оживи.“ 

قِيُمواْ 
َ
َمَر َرب ِي بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوأ

َ
قُۡل أ

ِ َمۡسِجٖد َوٱۡدُعوهُ  
وُُجوَهُكۡم ِعنَد ُكل 

ُكۡم  
َ
يَنْۚ َكَما بََدأ ِ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

 ٢٩ َتُعوُدونَ 
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30. Он једне на Прави пут упућује, а 
други, са правом, заблуду заслужују, 
јер они, уместо Аллаха, заиста ђаволе 
за заштитнике узимају и мисле да су 
упућени. 

فَرِيًقا َهَدىَٰ َوفَرِيًقا َحقه َعلَۡيِهُم 
ۡولَِيآَء  

َ
َيَِٰطيَن أ خَُذواْ ٱلشه ْۚ إِنهُهُم ٱته َلَٰلَُة ٱلضه

نههُ 
َ
ِ َويَۡحَسُبوَن أ م  ِمن ُدوِن ٱَّلله

ۡهَتُدونَ   ٣٠ مُّ

31. О синови Адамови, кад год пођете 
на молитву лепо се обуците. И једите 
и пијте, само не претерујте; Он, 
заиста, не воли оне који претерују. 

 ِ
۞َيََٰبنِٓي َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكۡم ِعنَد ُكل 

ْْۚ إِنهُهۥ  َمۡسِجٖد وَُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َولَا تُۡسرِ  ُفٓوا
 ٣١ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

32. Реци: „Ко је забранио Аллахове 
украсе које је Он за слуге Своје 
створио, и укусна јела?“ Реци: „То је за 
вернике на овом свету, а на оном 
свету су само за њих.“ Ето, тако Ми 
темељно излажемо доказе људима 
који знају. 

ۡخَرَج  
َ
ِ ٱلهتِٓي أ َم زِيَنَة ٱَّلله قُۡل َمۡن َحره

ِۡزِقِۚ قُۡل ِهَي  ي َِبَِٰت ِمَن ٱلر  لِعَِبادِهِۦ َوٱلطه
ۡنَيا َخالَِصٗة   ةِ ٱلدُّ هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ لِل

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  ِ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ َكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ٣٢ َيۡعلَُمونَ 

33. Реци: „Господар мој забрањује 
гнусна дела, и јавна и тајна, и грехе, и 
бесправну употребу силе, и да Аллаху 
у обожавању придружујете оне за које 
Он никакав доказ није објавио, и да о 
Аллаху говорите оно што не знате.“ 

َم  َرب َِي ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر قُۡل إِنهَما َحره
 ِ ِمۡنَها َوَما َبَطَن َوٱلِۡإۡثَم َوٱلَۡبۡغَي بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ِۡل بِهِۦ  ِ َما لَۡم ُينَز  ن تُۡشِرُكواْ بِٱَّلله
َ
َوأ

ِ َما لَا  ن َتُقولُواْ عَلَى ٱَّلله
َ
ُسلَۡطَٰٗنا َوأ

 ٣٣ َتۡعلَُمونَ 

34. Сваки народ има свој рок, и када 
дође њихов рок, неће моћи ни за трен 
један ни да га одложе ни убрзају. 

َجلُُهۡم لَا  
َ
ۖۡ َفإَِذا َجآَء أ َجل 

َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

َولِكُل 
ِخُروَن َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

ۡ
 ٣٤ يَۡسَتأ

35. О синови Адамови, кад вам између 
вас буду долазили посланици који вам 
казују речи Моје - онда за оне који се 
буду чували и чинили добра дела 
нема страха нити ће за било чим да 
тугују. 

ِنُكۡم   تِيَنهُكۡم ُرُسل  م 
ۡ
ا يَأ َيََٰبنِٓي َءاَدَم إِمه

وَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتِي َفَمِن ٱتهَقيَٰ   َيُقصُّ
ۡصلََح فَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم وَ 

َ
لَا ُهۡم َوأ

 ٣٥ َيحَۡزنُونَ 
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36. А они који не буду веровали и речи 
и доказе Наше буду порицали биће 
становници Ватре; у њој ће вечно 
остати. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَُرواْ َعۡنَهآ  هِذيَن َكذه َوٱل
ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم فِيَها 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

 ٣٦ َخَٰلُِدونَ 

37. Има ли, онда, већег насилника од 
онога који о Аллаху говори лажи или 
пориче Његове доказе и знакове? 
Такви ће да добију све оно што им је 
записано. Али, када им Наши 
изасланици дођу да им узму душе, 
упитаће их: „А где су они које сте, 
уместо Аллаха, обожавали?“ 
„Изгубили су нам се“, одговориће, и 
сами против себе ће посведочити да 
су били неверници. 

ِ َكِذبًا   ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َفَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك َيَنالُُهۡم  
ُ
ۦْٓۚ أ َب أَـِبَيَٰتِهِ ۡو َكذه

َ
أ

َِن ٱلِۡكَتَِٰبِۖ َحتهيَٰٓ إِ  َذا َجآَءۡتُهۡم نَِصيُبُهم م 
ۡيَن َما ُكنُتۡم  

َ
رُُسلَُنا َيَتَوفهۡوَنُهۡم َقالُٓواْ أ

ِۖۡ َقالُواْ َضلُّواْ َعنها   تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نهُهۡم َكانُواْ  

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
وََشِهُدواْ عَلَىَٰٓ أ

 ٣٧ َكَٰفِرِينَ 

38. Рећи ће Он: „Улазите у Ватру са 
заједницама џинна (демона) и људи 
које су пре вас биле и нестале!“ И кад 
год нека заједница уђе, проклињаће 
ону себи сличну - за којом се у 
неверство повела. А кад се сви у њему 
сакупе, тада ће они из каснијих 
заједница рећи за оне из првих: 
„Господару наш, ови су нас одвели у 
заблуду, зато им дај двоструку патњу 
у Ватри!“ „За све ће да буде 
двострука!“ Рећи ће Он, „али ви не 
знате.“ 

َمٖم َقۡد َخلَۡت ِمن  
ُ
َقاَل ٱۡدُخلُواْ فِٓي أ

ارِِۖ ُكلهَما   ِ َوٱلۡإِنِس فِي ٱلنه َِن ٱلِۡجن  َقۡبلُِكم م 
ۖۡ َحتهيَٰٓ  ۡخَتَها

ُ
ة  لهَعَنۡت أ مه

ُ
إَِذا   َدَخلَۡت أ

َُٰهۡم   ۡخَرى
ُ
اَرُكواْ فِيَها َجمِيٗعا َقالَۡت أ ٱده

َضلُّونَا فَـ َاتِِهۡم 
َ
ُؤلَآِء أ َُٰهۡم َربهَنا َهَٰٓ ولَى

ُ
لِأ

ٖ ِضۡعف  
َِن ٱلنهارِِۖ َقاَل لِكُل  َعَذاٗبا ِضۡعٗفا م 

ها َتۡعلَُمونَ   ٣٨ َوَلَِٰكن ل

39. А они из претходних заједница 
рећи ће онима из каснијих: „Ви немате 
никакве предности над нама! Зато 
искусите патњу за оно што сте 
радили.“ 

َُٰهۡم َفَما َكاَن لَُكۡم  ۡخَرى
ُ
َُٰهۡم لِأ ولَى

ُ
َوَقالَۡت أ

َعلَۡيَنا ِمن َفۡضٖل َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما  
 ٣٩ ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ 

40. Заиста, онима који Наше речи и 
доказе буду порицали и према њима 
се буду охоло односили - небеске 
капије се неће отворити, нити ће они у 
Рај да уђу све док се камила кроз 
иглене уши не провуче! Ето тако ћемо 
Ми преступнике да казнимо. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكبَ  هِذيَن َكذه ُرواْ إِنه ٱل
َمآِء َولَا   بَۡوَُٰب ٱلسه

َ
َعۡنَها لَا ُتَفتهُح لَُهۡم أ

يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َحتهيَٰ يَلَِج ٱلۡجََمُل فِي َسم ِ 
 ٤٠ ٱلۡخَِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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41. Од паклене ватре ће лежаји, а и 
покривачи, изнад њих да буду. Ето, 
тако ћемо Ми насилнике да казнимо. 

ِن َجَهنهَم ِمَهاد  َوِمن َفۡوقِِهۡم َغَواٖشِۚ   لَُهم م 
َٰلِِمينَ   ٤١ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلظه

42. Они који буду веровали и чинили 
добра дела - а Ми никог не задужујемо 
мимо његових могућности, биће 
становници Раја, у њему ће вечно да 
остану. 

َٰلَِحَِٰت لَا   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ها وُۡسَعَهآ أ نُكَل ُِف َنۡفًسا إِل

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
 ٤٢ أ

43. Из њихових груди ћемо злобу да 
одстранимо; испред њих ће реке да 
теку, и они ће говорити: „Хваљен нека 
је Аллах, Који нас је на Прави пут 
упутио; ми не бисмо на Правом путу 
били да нас Аллах није упутио, 
посланици нашег Господара истину су 
доносили“, и довикнуће им се: „Тај сте 
Рај у наследство добили за оно што 
сте чинили!“ 

ٖ َتجۡرِي َونَزَۡعنَ 
ِۡن ِغل  ا َما فِي ُصُدورِهِم م 

 ِ ۖۡ َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله نَۡهَُٰر
َ
ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

ََٰنا لَِهََٰذا َوَما ُكنها لَِنۡهَتِدَي لَۡولَٓا  هِذي َهَدى ٱل
ۖۡ لََقۡد َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا  ُ ََٰنا ٱَّلله ۡن َهَدى

َ
أ

ن تِلُۡكُم ٱ
َ
ِۖ َونُوُدٓواْ أ ِ لۡجَنهُة  بِٱلۡحَق 

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
 ٤٣ أ

44. И становници Раја дозиваће 
становнике Ватре: „Ми смо нашли да 
је истинито оно што нам је обећао наш 
Господар, да ли сте и ви нашли да је 
истинито оно што је вама ваш 
Господар претећи обећао?“ „Јесмо!“ 
Одговориће. А онда ће један гласник 
међу њима да викне: „Нека Аллахово 
проклетство на насилнике остане, 

ارِ   ۡصَحََٰب ٱلنه
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ا َفَهۡل   ن َقۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربَُّنا َحق ٗ
َ
أ

 ۡۖ ا ا وََعَد َربُُّكۡم َحق ٗ َقالُواْ َنَعۡمْۚ وََجدتُّم مه
ِ عَلَى  ن لهۡعَنُة ٱَّلله

َ
ذهَن ُمَؤذ ُِنُۢ بَيَۡنُهۡم أ

َ
فَأ

َٰلِِمينَ   ٤٤ ٱلظه

45. који су од Аллаховог пута 
одвраћали и настојали да га искриве, 
и који у Будући свет нису веровали!“ 

ِ َويَۡبُغوَنَها  وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
 ٤٥ وَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ َكَٰفُِرونَ عِ 
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46. Између њих биће преграда, а на 
врховима биће људи који ће сваког по 
његовом обележју да познају. И они ће 
становницима Раја, пре него што у 
њега уђу, да кажу: „Мир над вама!“ А 
то ће силно да желе. 

ۡعَراِف رَِجال   َوبَۡيَنُهمَ 
َ
ْۚ وَعَلَى ٱلۡأ ا ِحَجاب 

ۡصَحََٰب 
َ
َُٰهۡمْۚ َونَاَدۡواْ أ ُۢا بِِسيَمى ه َيۡعرُِفوَن ُكل

ن َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمْۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها  
َ
ٱلۡجَنهةِ أ

 ٤٦ َوُهۡم َيۡطَمُعونَ 

47. Када им погледи скрену према 
становницима Ватре, узвикнуће: „Наш 
Господару, не дај нам да будемо са 
људима насилницима!“ 

ۡصَحَِٰب  
َ
بَۡصَُٰرُهۡم تِلَۡقآَء أ

َ
۞َوِإَذا ُصِرَفۡت أ

ارِ َقالُواْ َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا َمَع ٱلَۡقۡوِم  ٱلنه
َٰلِِمينَ   ٤٧ ٱلظه

48. Они који ће да буду по врховима 
бедема зовнуће невернике које ће по 
обележју њиховом да познају, и рећи 
ће: „Није вам користило ваше 
мноштво и то што сте се охоло 
држали. 

ۡعَراِف رَِجالٗا 
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡغَنيَٰ  
َ
َُٰهۡم َقالُواْ َمآ أ َيۡعرُِفوَنُهم بِِسيَمى
َعنُكۡم َجمُۡعُكۡم َوَما ُكنُتۡم  

 ٤٨ تَۡسَتۡكبُِرونَ 

49. Зар ово нису они за које сте се 
заклињали да Аллахова милост неће 
да их стигне? Уђите у Рај, никаквог 
страха за вас неће да буде и ни за чим 
ви нећете да тугујете!“ 

 ُ قَۡسۡمُتۡم لَا َيَنالُُهُم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل َهَٰٓ

َ
أ

جَنهَة لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكۡم بَِرۡحمٍَةِۚ ٱۡدُخلُواْ ٱلۡ 
نُتۡم َتحَۡزنُونَ 

َ
 ٤٩ َولَٓا أ

50. И становници Ватре дозиваће 
становнике Раја: „Поспите на нас воду 
или нешто од онога што вам је Аллах 
подарио!“ А они ће рећи: „Аллах је, 
заиста, то неверницима забранио“, 

ۡصَحَٰ 
َ
ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ  َونَاَدىَٰٓ أ

َ
ارِ أ ُب ٱلنه

ا   ۡو ِممه
َ
فِيُضواْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمآِء أ

َ
ۡن أ

َ
أ

َمُهَما عَلَى  َ َحره ْۚ َقالُٓواْ إِنه ٱَّلله ُ َرَزقَُكُم ٱَّلله
َٰفِرِينَ   ٥٠ ٱلَۡك

51. онима којима су веру своју за 
забаву и игру узели и које је живот на 
Земљи био обмануо. Зато ћемо данас 
Ми њих да заборавимо, као што су 
заборављали да ће на овај Дан пред 
Нама стати и зато што су Наше речи и 
доказе порицали. 

ۡتُهُم  خَُذواْ دِيَنُهۡم لَۡهٗوا َولَعِٗبا وََغره هِذيَن ٱته ٱل
َُٰهۡم َكمَ  ْۚ فَٱلَۡيۡوَم نَنَسى ۡنَيا ةُ ٱلدُّ ا نَُسواْ ٱلۡحََيوَٰ

لَِقآَء يَۡوِمِهۡم َهََٰذا َوَما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  
 ٥١ َيجَۡحُدونَ 
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52. А Ми смо им донели Књигу коју смо 
по Нашем знању објаснили, да буде 
упута и милост људима који верују. 

لَۡنَُٰه عَلَىَٰ   َولََقۡد ِجۡئَنَُٰهم بِِكَتَٰٖب َفصه
 ٥٢ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ ِعلٍۡم 

53. Чекају ли они да се то обистини? 
Онога дана када се обистини, рећи ће 
они који су је пре били заборавили: 
„Истину су посланици нашег 
Господара доносили! Да нам је какав 
заговорник, па да се за нас заузме или 
да нам је да будемо враћени па да 
поступамо другачије него што смо пре 
поступали!“Али, они су сами себе 
упропастили, и изгубиће им се они које 
су измишљали. 

تِي 
ۡ
ۚۥْ يَۡوَم يَأ وِيلَُه

ۡ
ها تَأ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هِذيَن نَُسوهُ ِمن َقۡبُل  وِيلُُهۥ َيُقوُل ٱل
ۡ
 َقۡد  تَأ

هَنا ِمن  ِ َفَهل ل َجآَءۡت رُُسُل َرب َِنا بِٱلۡحَق 
ۡو نَُردُّ َفَنۡعَمَل َغيَۡر 

َ
ُشَفَعآَء فَيَۡشَفُعواْ لََنآ أ

نُفَسُهۡم 
َ
ْۚ َقۡد َخِسُرٓواْ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل ٱل
ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٥٣ َوَضله َعۡنُهم مه

54. Заиста је ваш Господар Аллах Који 
је небеса и Земљу у шест дана 
створио, а затим се над Престољем 
узвисио. Он тамом ноћи дан прекрива 
и она га у стопу прати, а Сунце и 
Месец и звезде покоравају се Његовој 
наредби. Само Он располаже 
стварањем и одлучивањем! Узвишен 
нека је Аллах, Господар светова! 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله
يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى  

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َوٱلۡأ

َهاَر َيۡطلُُبُهۥ   هۡيَل ٱلنه ٱلَۡعۡرِشِۖ ُيۡغِشي ٱل
ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َوٱلنُُّجوَم   َحثِيٗثا َوٱلشه

لَا لَُه 
َ
ۦُٓۗ أ ِ ۡمرِه

َ
َرَٰتِۭ بِأ ُۗ  ُمَسخه ۡمُر

َ
ٱلۡخَلُۡق َوٱلۡأ

ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٥٤ َتَباَرَك ٱَّلله

55. Понизно се молите и у себи своме 
Господару, Он, заиста, не воли оне 
који прелазе границу. 

ْۚ إِنهُهۥ لَا  ٗعا وَُخۡفَيًة ٱۡدُعواْ َربهُكۡم تََضرُّ
 ٥٥ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

56. И не правите неред на Земљи, 
када је на њој ред успостављен, а 
Њему се молите са страхом и надом; 
милост је Аллахова, заиста, близу 
оних који чине добра дела. 

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها  
َ
َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

 ِ ْۚ إِنه َرۡحمََت ٱَّلله َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعا
َِن ٱلُۡمۡحِسنِينَ قَرِ   ٥٦ يب  م 
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57. Он је Тај Који шаље ветрове као 
радосну вест Своје милости; а кад они 
покрену тешке облаке, Ми их 
пошаљемо према мртвом пределу, па 
на њега кишу спустимо и учинимо да 
уз њену помоћ расту плодови 
сваковрсни; тако ћемо и мртве да 
оживимо да бисте се присетили и 
прихватили поуку! 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي  َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  َوُهَو ٱل
َقلهۡت َسَحاٗبا ثَِقالٗا 

َ
َرۡحمَتِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

نَزلَۡنا بِهِ ٱلَۡمآَء  
َ
ي ِٖت فَأ ُسۡقَنَُٰه لَِبلَٖد مه
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ ِمن كُ 

َ
َمَرَِٰتِۚ َكَذَٰلَِك فَأ ِ ٱلثه

ل 
ُرونَ   ٥٧ ُنخۡرُِج ٱلَۡمۡوتَيَٰ لََعلهُكۡم تََذكه

58. У плодном пределу расте биље уз 
допуштење његовог Господара, а у 
неплодном тек са муком. Ето, тако Ми, 
на разне начине, излажемо знакове 
људима који захваљују. 

ي ُِب َيخُۡرُج َنَباتُُهۥ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوٱلَۡبلَُد ٱل طه
ها نَِكٗداْۚ   هِذي َخُبَث لَا َيخُۡرُج إِل َوٱل

ُِف ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم   َكَذَٰلَِك نَُصر 
 ٥٨ يَۡشُكُرونَ 

59. Ми смо Ноја послали његовом 
народу, па им је он говорио: „О народе 
мој, Аллаха обожавајте, ви другог бога 
осим Њега немате! Ја се, заиста, 
бојим за вас патње на Великом дану!“ 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم 
َ
لََقۡد أ

ۥٓ إِن ِٓي  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 

َ
 ٥٩ أ

60. А главари његовог народа 
одговарали су: „Ми сматрамо да си ти, 
заиста, у потпуној заблуди.“ 

ََٰك فِي   ۦٓ إِنها لَنََرى َقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِمهِ
بِينٖ   ٦٠ َضَلَٰٖل مُّ

61. А он је говорио: „О народе мој, 
нисам ја ни у каквој заблуди, него сам 
посланик Господара светова; 

َقاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َضَلَٰلَة  َوَلَِٰكن ِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦١ رَُسول  م 

62. достављам вам посланице свога 
Господара и саветујем вас; ја од 
Аллаха знам оно што ви не знате. 

نَصُح لَُكۡم 
َ
بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َوأ

ُ
أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
 ٦٢ َوأ

63. Зар вам је чудно што вам поука од 
вашег Господара долази по човеку, 
једном од вас, да вас упозорава, да 
бисте се бојали Аллаха и да бисте 
били помиловани?“ 

 ِ ب  ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
ُكۡم أ

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡم َولَِتتهُقواْ   عَلَىَٰ رَُجٖل م 
 ٦٣ َولََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 
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64. Али, они су га сматрали лажним, 
па смо спасили њега и оне који су били 
уз њега у лађи, а оне који у Наше речи 
и доказе нису веровали - потопили. 
Уистину, они су били прави слепци. 

هِذيَن َمَعُهۥ فِي  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

 ْۚ بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل
َ
ٱلُۡفلِۡك َوأ

 ٦٤ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوًما َعِمينَ 

65. А народу Аду посласмо њиховог 
брата Ебер. Он је говорио: „О народе 
мој, Аллаха обожавајте, ви другог бога 
осим Њега немате, зар нећете да се 
сачувате?!“ 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم  
َ
۞َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ۥْٓۚ   ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
فَلَا َتتهُقونَ 

َ
 ٦٥ أ

66. Главари његовог народа, који нису 
веровали, одговарали су: „Ми 
сматрамо да си ти, заиста, у лудилу и 
ми мислимо да си, заиста, лажов.“ 

ۦٓ إِنها  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡوِمهِ َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ََٰك فِي َسَفاَهةٖ َوِإنها لََنُظنَُّك ِمَن   لَنََرى

َِٰذبِينَ   ٦٦ ٱلَۡك

67. А он је говорио: „О мој народе, није 
у питању никакво лудило, него сам 
посланик Господара светова; 

َقاَل َيََٰقۡوِم لَيَۡس بِي َسَفاَهة  َوَلَِٰكن ِي  
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٦٧ رَُسول  م 

68. и достављам вам посланице свога 
Господара, и ја сам вам искрени 
саветник.“ 

 ِ بَل ُِغُكۡم رَِسََٰلَِٰت َرب 
ُ
نَا۠ لَُكۡم نَاِصٌح أ

َ
ي َوأ

ِمينٌ 
َ
 ٦٨ أ

69. Зар вам је чудно што вам поука од 
вашег Господара долази по човеку, 
једном између вас, да вас опомиње? 
Сетите се да вас је Он учинио 
наследницима Нојевог народа и 
створио вас крупне грађе. И нека су 
вам зато увек на уму Аллахове 
благодати, да бисте успели. 

ب ُِكۡم  ِن ره ن َجآَءُكۡم ذِۡكر  م 
َ
وََعِجۡبُتۡم أ

َ
أ

ِنُكۡم لُِينِذَرُكۡمْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ   عَلَىَٰ رَُجٖل م 
َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمنُۢ َبۡعِد َقۡوِم نُوٖح  

ۖۡ فَٱۡذُكُرٓواْ   َطٗة ۡ
َوَزاَدُكۡم فِي ٱلۡخَلِۡق بَص 

 َ ِ لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ َءال  ٦٩ آَء ٱَّلله

70. Они су говорили: „Зар си нам 
дошао зато да само Аллаха 
обожавамо, а да напустимо оне које су 
преци наши обожавали? Учини да нас 
снађе то што нам претећи обећаваш, 
ако је истина то што говориш!“ 

ِجۡئتَ 
َ
َ وَۡحَدهُۥ َونََذَر َما َقالُٓواْ أ َنا لَِنۡعُبَد ٱَّلله

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن 
ۡ
َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ

َِٰدقِينَ   ٧٠ ُكنَت ِمَن ٱلصه
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71. „Већ вас је снашла казна и гнев 
вашег Господара!“ Говорио је он. „Зар 
са мном да се препирете о некаквим 
називима којима сте их ви и преци 
ваши назвали, а о којима Аллах 
никакав доказ није објавио? Зато 
чекајте, и ја ћу са вама сигурно да 
чекам!“ 

ب ُِكۡم   ِن ره َقاَل َقۡد َوَقَع َعلَۡيُكم م 
ۡسَمآٖء  

َ
تَُجَِٰدلُونَنِي فِٓي أ

َ
رِۡجس  وََغَضٌبۖۡ أ

نُتۡم وََءابَ 
َ
ۡيُتُموَهآ أ ُ َسمه َل ٱَّلله ا نَزه آؤُُكم مه

بَِها ِمن ُسلَۡطَٰٖنِۚ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم  
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ٧١ م 

72. Ми смо из милости Наше њега и 
оне који су били уз њега спасили, а до 
последњег смо истребили оне који 
Наше доказе нису признавали и који 
нису веровали. 

ِنها  هِذيَن َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م  نجَۡيَنَُٰه َوٱل
َ
فَأ

ۖۡ َوَما  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا هِذيَن َكذه َوَقَطۡعَنا َدابَِر ٱل
 ٧٢ َكانُواْ ُمۡؤِمنِينَ 

73. А народу Семуду смо његовог 
брата Салиха послали. „О мој 
народе“, говорио је он, „обожавајте 
Аллаха, ви другог бога осим Њега 
немате! Ево вам знак вашег 
Господара: ова Аллахова камила за 
вас је знак. Пустите је нека пасе по 
Аллаховој земљи и не злостављајте је 
да вас болна казна не би снашла!“ 

ْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم  َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ۖۥۡ َقۡد ٱۡعُبُدو  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  اْ ٱَّلله
ب ُِكۡمۖۡ َهَِٰذهِۦ نَاَقُة  ِن ره َجآَءتُۡكم بَي َِنة  م 

ۡرِض 
َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
ۖۡ َفَذُروَها تَأ ِ لَُكۡم َءايَٗة ٱَّلله

ُخَذُكۡم  
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ ِۖۡ َولَا َتَمسُّ ٱَّلله

لِيم  
َ
 ٧٣ َعَذاٌب أ

74. „И сетите се да вас је Он учинио 
наследницима Ада, и да вас је Он на 
Земљи настанио: у равницама њеним 
палате градите, а у брдима куће 
клешете. И нека су вам увек на уму 
Аллахове благодати, и не чините зло 
по Земљи правећи неред!“ 

نُۢ َبۡعِد َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء مِ 
ۡرِض َتتهِخُذوَن ِمن 

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
أ عَادٖ َوبَوه

 ۡۖ ُسُهولَِها ُقُصوٗرا َوَتۡنِحُتوَن ٱلِۡجَباَل ُبُيوٗتا
ۡرِض 

َ
ِ َولَا َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ فَٱۡذُكُرٓواْ َءالَآَء ٱَّلله

 ٧٤ ُمۡفِسِدينَ 

75. А главешине његовог народа, они 
који су се охолили, упиташе 
потлачене, оне међу њима који су 
веровали: „Верујете ли ви да је 
Салиха послао његов Господар?“ „Ми, 
уистину, верујемо у све оно што је по 
њему послато“, одговорише они. 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن َقۡوِمهِۦ  َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
 ِ هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ ل َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهۡم لِل

ب ِهۚۦِْ  ِن ره ۡرَسل  م  نه َصَٰلِٗحا مُّ
َ
َتۡعلَُموَن أ

َ
أ

ۡرِسَل بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
ُ
 ٧٥ َقالُٓواْ إِنها بَِمآ أ
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76. „А ми, заиста, не верујемо у то у 
шта ви верујете“, рекоше они који су 
били охоли. 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنه  هِذٓي َءاَمنُتم َقاَل ٱل ا بِٱل
 ٧٦ بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

77. И заклаше они камилу, и заповед 
Господара свога не послушаше и 
рекоше: „О Салихе, учини да нас 
снађе то што претећи обећаваш, ако 
си од посланика!?“ 

ۡمرِ 
َ
اَقَة وََعَتۡواْ َعۡن أ َرب ِِهۡم  َفَعَقُرواْ ٱلنه

َوَقالُواْ َيََٰصَٰلُِح ٱئۡتَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت  
 ٧٧ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

78. И задеси их страшан потрес и они 
у земљи својој освануше мртви, 
непомични. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٧٨ َجَٰثِِمينَ 

79. А он их напусти и рече: „О мој 
народе, пренео сам вам посланицу 
свога Господара и саветовао сам вас, 
али ви не волите оне који саветују.“ 

بۡلَۡغُتُكۡم 
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد أ َفَتَول

ها  رَِسالََة َرب ِي َونََصۡحُت لَُكۡم َوَلَِٰكن ل
َِٰصِحينَ   ٧٩ ُتحِبُّوَن ٱلنه

80. И присети се Лота - кад рече своме 
народу: „Зашто чините разврат који 
нико међу свим световима пре вас 
није чинио? 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

َِن  َحٖد م 
َ
َما َسَبَقُكم بَِها ِمۡن أ

 ٨٠ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

81. Ви заиста страсно прилазите 
мушкарцима, уместо женама. 
Штавише, ви сте народ који све 
границе прелази!“ 

ِن ُدوِن  تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
إِنهُكۡم لََتأ

ۡسِرُفونَ  نُتۡم َقۡوم  مُّ
َ
ِۚ بَۡل أ  ٨١ ٱلن َِسآِء

82. А одговор његовог народа био је 
једино то што рекоше: „Истерајте их из 
вашег насеља, они су, заиста, људи 
чистунци!“ 

ن َقالُٓواْ  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َوَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ

نَاس   
ُ
ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم أ ۡخرُِجوُهم م 

َ
أ

ُرونَ   ٨٢ َيَتَطهه

83. И Ми смо њега и породицу његову 
спасили, осим његове жене; она је 
остала са онима који су казну 
искусили. 

تَُهۥ َكانَۡت ِمَن 
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ٨٣ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

84. И на њих смо кишу грумења 
спустили, па погледај како су 
преступници скончали. 

َطٗراۖۡ  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َوأ

 ٨٤ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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85. А и у Медјен - посласмо њиховог 
брата Јофора. „О мој народе“, говорио 
је он, „Аллаха обожавајте, ви немате 
другог бога осим Њега! Јасан доказ од 
вашег Господара вам је дошао, зато 
право мерите, и не закидајте људе ни 
у чему, и не реметите ред на Земљи 
кад је већ на њој успостављен ред. То 
је боље за вас, ако сте верници. 

ْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم   َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ َقۡد  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۡوُفواْ  َجآَءتُۡكم بَي َِنة  

َ
ب ُِكۡمۖۡ فَأ ِن ره  م 

اَس  ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَزاَن َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه
ۡرِض َبۡعَد 

َ
ۡشَيآَءُهۡم َولَا ُتۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم  ْۚ َذ إِۡصَلَِٰحَها
ۡؤِمنِينَ   ٨٥ مُّ

86. И не постављајте заседе на путу, 
претећи и одвраћајући од Аллаховог 
пута оне који у Њега верују, желећи 
пут заблуде. И сетите се да вас је 
било мало и да вас је Он умножио, а 
погледајте како су скончали они који 
су неред правили. 

ِ ِصَرَٰٖط تُوِعُدوَن 
َولَا َتۡقُعُدواْ بِكُل 

 ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله  َمۡن َءاَمَن بِهِۦ َوتَُصدُّ
ْۚ َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ ُكنُتۡم َقلِيلٗا  َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا

َفَكثهَرُكۡمۖۡ َوٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 
 ٨٦ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

87. И ако једни од вас верују у оно што 
је по мени послато, а други не верују, 
па причекајте док нам Аллах не 
пресуди, а Он је најбољи судија!“ 

هِذٓي  ِنُكۡم َءاَمُنواْ بِٱل َوِإن َكاَن َطآئَِفة  م 
هۡم يُۡؤِمُنواْ فَٱۡصبُِرواْ  ۡرِسلُۡت بِهِۦ َوَطآئَِفة  ل

ُ
أ

ْۚ َوُهَو َخيُۡر  ُ بَيَۡنَنا َحتهيَٰ َيحُۡكَم ٱَّلله
 ٨٧ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

88. Главешине његовог народа, они 
који су били охоли, рекоше: „Или ћемо 
ми, о Јофоре, и тебе и оне који са 
тобом верују из нашег насеља да 
истерамо, или ћете да се вратите у 
нашу веру!“ „Зар и против наше 
воље?“ Рече он. 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ ِمن َقۡوِمهِۦ  ۞َقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
هِذيَن َءاَمُنواْ  لَُنۡخرِجَ  نهَك َيَُٰشَعۡيُب َوٱل

 ْۚ ۡو لََتُعوُدنه فِي ِملهتَِنا
َ
َمَعَك ِمن قَۡريَتَِنآ أ

َولَۡو ُكنها َكَٰرِهِينَ 
َ
 ٨٨ َقاَل أ
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89. „Ако бисмо се вратили у вашу веру 
незнанобоштва након што нас је 
Аллах из ње избавио, изнели бисмо 
лаж на Аллаха. Ми не треба да се у њу 
враћамо, осим ако то жели Аллах, наш 
Господар. Наш Господар Својим 
знањем све обухвата; на Аллаха се 
ослањамо! Господару наш, Ти 
пресуди нама и нашем народу, по 
правди, Ти си Судија најбољи!“ 

ِ َكِذبًا إِ  ۡن ُعۡدنَا فِي  َقِد ٱۡفتََرۡيَنا عَلَى ٱَّلله
ْۚ َوَما   ُ ِمۡنَها ََٰنا ٱَّلله ِملهتُِكم َبۡعَد إِۡذ َنجهى

ن يََشآَء 
َ
هٓا أ ن نهُعوَد فِيَهآ إِل

َ
يَُكوُن لََنآ أ

ُ َربَُّناْۚ وَِسَع َربَُّنا ُكله َشۡيٍء ِعلًۡماْۚ عَلَى  ٱَّلله
ْۚ َربهَنا ٱۡفَتۡح بَيَۡنَنا َوبَيَۡن َقۡوِمنَ  ِ تَوَكهلَۡنا ا ٱَّلله

نَت َخيُۡر ٱلَۡفَٰتِِحينَ 
َ
ِ َوأ  ٨٩ بِٱلۡحَق 

90. А главешине његовог народа, они 
који нису веровали, рекоше: „Ако 
пођете за Јофором, бићете сигурно 
изгубљени.“ 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡوِمهِۦ  َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ٗذا  لَئِِن ٱتهَبۡعُتۡم ُشَعۡيًبا إِنهُكۡم إِ 

 ٩٠ لهَخَِٰسُرونَ 

91. И задеси их потом страшан потрес 
и они освануше у земљи својој мртви, 
непомични. 

ۡصَبُحواْ فِي َدارِهِۡم  
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
فَأ

 ٩١ َجَٰثِِمينَ 

92. Они који су сматрали Јофора 
лажовом, као да никад нису у њој ни 
били; они који су сматрали Јофора 
лажовом, они су били прави 
губитници. 

 ْۚ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَها ن ل
َ
بُواْ ُشَعۡيٗبا َكأ هِذيَن َكذه ٱل

بُواْ ُشَعۡيٗبا َكانُواْ ُهُم  هِذيَن َكذه ٱل
 ٩٢ ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

93. А он их напусти и рече: „О мој 
народе, пренео сам вам посланице 
свога Господара и саветовао вас, па 
зашто да тугујем за неверничким 
народом?!“ 

بۡلَۡغُتُكۡم 
َ
هيَٰ َعۡنُهۡم َوَقاَل َيََٰقۡوِم لََقۡد أ َفَتَول

رَِسََٰلَِٰت َرب ِي َونََصۡحُت لَُكۡمۖۡ َفَكۡيَف 
 ٩٣ َءاَسيَٰ عَلَىَٰ َقۡوٖم َكَٰفِرِينَ 

94. И Ми ниједног веровесника у неко 
насеље нисмо послали, а да његове 
становнике болешћу и неимаштином 
нисмо казнили да би се покајнички 
молили. 

َخۡذنَآ 
َ
هٓا أ ِن نهِبي ٍ إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 

َ
َوَمآ أ

آِء لََعلهُهۡم  ره َسآِء َوٱلضه
ۡ
ۡهلََها بِٱلَۡبأ

َ
أ

ُعونَ  ره  ٩٤ يَضه

95. После бисмо зло заменили добрим 
док се не би умножили и казали: 
„Задесили су и наше претке и 
неимаштина и благостање!“ И тада 
бисмо их изненада казнили, а они 
казну ни предосетили не би. 

ي ِئَةِ ٱلۡحََسَنَة َحتهيَٰ  لَۡنا َمكَاَن ٱلسه ُثمه بَده
 ْ آُء  َعَفوا ره َقالُواْ َقۡد َمسه َءابَآَءنَا ٱلضه وه

َخۡذَنَُٰهم َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا  
َ
آُء َفأ ره َوٱلسه

 ٩٥ يَۡشُعُرونَ 
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96. А да су становници насеља 
веровали и били богобојазни, Ми 
бисмо им благослове и са неба и из 
земље слали, али, они су порицали, 
па смо их кажњавали због оног што су 
чинили. 

ۡهَل ٱلُۡقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتهَقۡواْ  
َ
نه أ

َ
َولَۡو أ

َمآِء   َِن ٱلسه لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م 
َخۡذَنَُٰهم بَِما 

َ
بُواْ َفأ ۡرِض َوَلَِٰكن َكذه

َ
َوٱلۡأ

 ٩٦ َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 

97. А зар су становници насеља 
сигурни да Наша казна неће да их 
снађе ноћу док буду спавали? 

ُسَنا 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
أ

 ٩٧ بََيَٰٗتا َوُهۡم نَآئُِمونَ 

98. Или, зар су становници насеља 
сигурни да Наша казна неће да их 
снађе дању док се буду забављали? 

 
َ
َوأ

َ
ُسَنا  أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ِمَن أ

 ٩٨ ُضٗحي َوُهۡم يَلَۡعُبونَ 

99. Зар они мисле да су сигурни од 
Аллахове казне? Само народ 
губитнички је уверен да је сигуран од 
Аллахове казне. 

  ِ َمُن َمۡكَر ٱَّلله
ۡ
ِْۚ فَلَا يَأ ِمُنواْ َمۡكَر ٱَّلله

َ
فَأ

َ
أ
ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ إِ   ٩٩ ل

100. Зар није јасно онима који 
наслеђују Земљу након претходних 
њених становника да ћемо и њих, ако 
будемо хтели, због њихових греха да 
казнимо или да им срца запечатимо, 
па неће моћи да чују савет и 
опомену?! 

َولَۡم َيهۡ 
َ
ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد أ

َ
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡأ ِد لِل

َصۡبَنَُٰهم بُِذنُوبِِهۡمْۚ  
َ
هۡو نََشآُء أ ن ل

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
أ

 ١٠٠ َوَنۡطَبُع عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا يَۡسَمُعونَ 

101. О тим насељима Ми ти неке 
догађаје казујемо. Њихови посланици 
доносили су им јасне доказе, али они 
нису поверовали зато што ни пре нису 
веровали. Ето, тако је Аллах 
запечатио срца неверника. 

 ْۚ ۢنَبآئَِها
َ
تِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما  
بُواْ ِمن قَ  ْۚ َكَذَٰلَِك َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما َكذه ۡبُل

َٰفِرِينَ  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱلَۡك  ١٠١ َيۡطَبُع ٱَّلله

102. А Ми нисмо нашли да се већина 
њих завета држи, а установили смо да 
су већина њих, заиста, грешници. 

ِۡن َعۡهدِٖۖ َوِإن  ۡكثَرِهِم م 
َ
َوَما وََجۡدنَا لِأ

ۡكثَرَُهۡم لََفَِٰسقِينَ وََجۡدنَآ 
َ
 ١٠٢ أ
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103. Затим смо, после њих, послали 
Мојсија са Нашим речима и доказима 
фараону и његовим главешинама, али 
они у њих нису поверовали, па 
погледај како су скончали они који су 
неред чинили. 

وَسيَٰ   أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
ۖۡ فَٱنُظۡر  فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ َفَظلَُمواْ بَِها

 ١٠٣ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

104. И Мојсије рече: „О фараоне, ја 
сам, уистину, посланик Господара 
светова!“ 

ِن  َوَقاَل ُموَسيَٰ َيَٰفِرَۡعۡوُن إِن ِي رَُسول  م 
 ِ  ١٠٤ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  رهب 

105. „Дужност ми је да о Аллаху само 
истину кажем. Донео сам вам јасан 
доказ од вашег Господара, зато пусти 
да иду са мном синови Израиљеви!“ 

ها   ِ إِل ُقوَل عَلَى ٱَّلله
َ
هٓا أ ن ل

َ
َحقِيٌق عَلَىَٰٓ أ

ْۚ َقۡد ِجۡئُتُكم بِبَي َِنةٖ م ِ  ب ُِكۡم ٱلۡحَقه ن ره
َِٰٓءيَل  ۡرِسۡل َمِعَي بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ١٠٥ فَأ

106. „Ако си донео какав доказ“, рече, 
„покажи га, ако си од оних који истину 
говоре.“ 

ِت بَِهآ إِن 
ۡ
َقاَل إِن ُكنَت ِجۡئَت أَـِبيَةٖ فَأ

َِٰدقِينَ   ١٠٦ ُكنَت ِمَن ٱلصه

107. И он баци свој штап - кад он права 
змија; 

بِين   لَۡقيَٰ َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ
َ
 ١٠٧ فَأ

108. и извади своју руку, и она за 
присутне постаде бела. 

َونََزَع يََدهُۥ َفإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء 
َِٰظرِينَ   ١٠٨ لِلنه

109. Главари фараоновог народа 
повикаше: „Овај је, заиста, вешт 
чаробњак. 

َقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِم فِرَۡعۡوَن إِنه َهََٰذا  
 ١٠٩ لََسَِٰحٌر َعلِيم  

110. Он хоће да вас изведе из земље 
ваше, па шта предлажете?“ 

ۡرِضُكۡمۖۡ َفَماذَا 
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ١١٠ تَأ

111. „Задржи њега и његовог брата“, 
рекоше, „а пошаљи у градове 
сакупљаче, 

ۡرِسۡل فِي ٱلَۡمَدآئِِن 
َ
َخاهُ َوأ

َ
رِۡجۡه َوأ

َ
َقالُٓواْ أ

 ١١١ َحَِٰشِرينَ 

112. пред тобом ће све веште 
чаробњаке да доведу.“ 

ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 
تُوَك بِكُل 

ۡ
 ١١٢ يَأ
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113. И фараону чаробњаци дођоше. 
„Да ли ћемо, заиста, награду да 
добијемо ако будемо победници?“ 
Упиташе. 

ۡجًرا 
َ
َحَرةُ فِرَۡعۡوَن َقالُٓواْ إِنه لََنا لَأ وََجآَء ٱلسه

 ١١٣ إِن ُكنها َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

114. „Да.“ Рече, „и бићете, заиста, 
међу мени блискима.“ 

بِينَ َقاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم لَِمَن   ١١٤ ٱلُۡمَقره

115. „О Мојсије“, рекоше онда, „хоћеш 
ли ти, или ћемо ми да бацимо?“ 

ن  
َ
آ أ ن تُلِۡقَي َوِإمه

َ
آ أ َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

 ١١٥ نهُكوَن َنحُۡن ٱلُۡملۡقِينَ 

116. “Баците ви.“ Рече он. И кад они 
бацише, очи људима зачараше и јако 
их престрашише, и враџбину велику 
приредише. 

ۡعيَُن  
َ
لَۡقۡواْ َسَحُرٓواْ أ

َ
آ أ ْۖۡ فَلَمه لُۡقوا

َ
َقاَل أ

اِس َوٱۡستَرَۡهُبوُهۡم وََجآُءو بِِسۡحٍر  ٱلنه
 ١١٦ َعِظيمٖ 

117. И Ми наредисмо Мојсију: „Баци 
свој штап!“ И он одједном прогута све 
оно чиме су они обману били извели. 

لِۡق َعَصاَكۖۡ  
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

فُِكونَ 
ۡ
 ١١٧ َفإَِذا ِهَي تَلَۡقُف َما يَأ

118. И тако је истина на видело 
изашла и показало се да је било 
лажно оно што су они приредили, 

 ١١٨ َملُونَ َفَوَقَع ٱلۡحَقُّ َوبََطَل َما َكانُواْ َيعۡ 

119. и ту су они били побеђени и 
постадоше понижени. 

 ١١٩ َفُغلُِبواْ ُهَنالَِك َوٱنَقلَُبواْ َصَٰغِرِينَ 

120. И чаробњаци падоше ничице.  ََحَرةُ َسَِٰجِدين لِۡقَي ٱلسه
ُ
 ١٢٠ َوأ

121. „Ми верујемо у Господара 
светова.“ Повикаше, 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ َقالُٓواْ َءاَمنه   ١٢١ ا بَِرب 

122. „Господара Мојсијевог и 
Ароновог!“ 

ِ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ   ١٢٢ َرب 

123. „Зар да му поверујете пре него 
што вам ја дозволим!“ Викну фараон.“ 
Ово је, уистину, сплетка коју сте 
претходно у граду смислили да бисте 
из њега становнике његове извели. 
Знаћете ви!“ 

ۡن َءاَذَن 
َ
َقاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ

َكۡرُتُموهُ فِي   لَُكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََمۡكر  مه
ۖۡ فََسۡوَف   ۡهلََها

َ
ٱلَۡمِديَنةِ لُِتۡخرُِجواْ ِمۡنَهآ أ

 ١٢٣ َتۡعلَُمونَ 
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124. „Пресећи ћу вам, сигурно, руке 
ваше и ноге ваше унакрст, а онда ћу 
све сигурно да вас разапнем!“ 

ِۡن   رُۡجلَُكم م 
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
َصل َِبنهُكۡم أ

ُ
 ١٢٤ ِخَلَٰٖف ُثمه لَأ

125. А они рекоше: „Ми ћемо, заиста, 
нашем Господару да се вратимо!“ 

 ١٢٥ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ َقالُٓواْ إِنهآ 

126. „Ти нам замераш само то што смо 
у доказе нашег Господара поверовали 
кад су нам дошли. Господару наш, 
обаспи нас стрпљивошћу и учини да 
као предани верници умремо!“ 

ۡن َءاَمنها أَـِبَيَٰ 
َ
هٓا أ ِت َرب َِنا َوَما تَنقُِم ِمنهآ إِل

فۡرِۡغ َعلَۡيَنا َصبٗۡرا  
َ
ْۚ َربهَنآ أ ا َجآَءۡتَنا لَمه

َنا ُمۡسلِِمينَ   ١٢٦ َوتََوفه

127. А главешине фараоновог народа 
рекоше: „Зар ћеш да оставиш Мојсија 
и његов народ да неред по Земљи 
прави и да тебе и божанства твоја 
напусти?“ Он рече: „Убијаћемо њихову 
мушку децу, а женску ћемо да им 
остављамо у животу; ми, уистину, 
владамо над њима.“ 

تََذُر ُموَسيَٰ 
َ
َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِم فِرَۡعۡوَن أ

ۡرِض َويََذَرَك 
َ
َوَقۡوَمُهۥ لُِيۡفِسُدواْ فِي ٱلۡأ

ۡبَنآ 
َ
َءُهۡم َونَۡسَتۡحِيۦ وََءالَِهَتَكْۚ َقاَل َسُنَقت ُِل أ

َِٰهُرونَ   ١٢٧ نَِسآَءُهۡم َوِإنها َفۡوَقُهۡم َق

128. Мојсије рече своме народу: 
„Молите Аллаха да вам помогне и 
будите стрпљиви, Земља је, заиста, 
Аллахова. Он је даје у наслеђе коме 
Он хоће од Својих робова; а леп исход 
припада богобојазнима.“ 

 ِ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱَّلله
ِ يُورُِثَها َمن  ۡرَض َّلِله

َ
ْۖۡ إِنه ٱلۡأ َوٱۡصبُِرٓوا

 ١٢٨ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِينَ 

129. „Злостављани смо.“ Рекоше они, 
„пре него што си нам дошао, а и након 
што си дошао!“ А Мојсије рече: 
„Можда ће ваш Господар да уништи 
вашег непријатеља, а вас 
наследницима на Земљи да учини, да 
би видео како ћете да поступите.“ 

تِيََنا َوِمنُۢ َبۡعِد 
ۡ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقۡبِل أ

ُ
َقالُٓواْ أ

ن يُ 
َ
ْۚ َقاَل َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ ۡهلَِك َما ِجۡئتََنا

ۡرِض 
َ
ُكۡم َويَۡسَتۡخلَِفُكۡم فِي ٱلۡأ َعُدوه

 ١٢٩ َفَينُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 

130. И Ми смо казнили фараонов 
народ гладним годинама и оскудицом 
у плодовима, да би се присетили и 
поуку узели. 

نِيَن   ِ َخۡذنَآ َءاَل فِرَۡعۡوَن بِٱلس 
َ
َولََقۡد أ

ُرونَ َوَنقۡ  كه َمَرَِٰت لََعلهُهۡم يَذه َِن ٱلثه  ١٣٠ ٖص م 
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131. И кад би им наишло добро, они би 
говорили: „Ово смо заслужили“, а кад 
би их снашла каква невоља, 
злослутњу су налазили у Мојсију и 
онима који су са њим веровали. Али 
не! Њихова је злослутња од Аллаха 
била, само што већина њих није 
знала!“ 

َفإَِذا َجآَءۡتُهُم ٱلۡحََسَنُة َقالُواْ لََنا َهَِٰذهۖۦِۡ  
يهُرواْ بُِموَسيَٰ َوَمن  َوِإن تُِصۡبُهۡم َسي ِئَة  َيطه

 ِ لَٓا إِنهَما َطَٰٓئُِرُهۡم ِعنَد ٱَّلله
َ
ۥُٓۗ أ َعُه مه

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٣١ َوَلَِٰكنه أ

132. И говорили су: „Какав год да нам 
доказ донесеш да нас њиме опчараш, 
ми нећемо да ти верујемо!“ 

تَِنا بِهِۦ ِمۡن َءايَةٖ ل ِتَۡسَحَرنَا 
ۡ
َوَقالُواْ َمۡهَما تَأ

 ١٣٢ بَِها َفَما َنحُۡن لََك بُِمۡؤِمنِينَ 

133. Па Ми на њих посласмо и 
поплаву, и скакавце, и крпеље, и 
жабе, и крв - све јасне знакове, али су 
се они охолили, јер су народ 
зликовачки били. 

وَفاَن َوٱلۡجََراَد  ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلطُّ
َ
فَأ

َم َءاَيَٰٖت  َفادَِع َوٱلده َل َوٱلضه َوٱلُۡقمه
َلَٰٖت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ َقۡوٗما  َفصه مُّ

جۡرِِمينَ   ١٣٣ مُّ

134. И кад би их задесила патња, 
говорили би: „О Мојсије, моли се за 
нас своме Господару - онако како ти је 
Он наредио. Ако нас ослободиш 
патње, ми ћемо заиста да верујемо и 
са тобом ћемо сигурно да пошаљемо 
синове Израиљеве.“ 

ا َوَقَع َعلَيۡ  ِهُم ٱلر ِۡجُز َقالُواْ َيَُٰموَسي  َولَمه
ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما َعِهَد ِعنَدَكۖۡ لَئِن 

َكَشۡفَت َعنها ٱلر ِۡجَز لَُنۡؤِمنَنه لََك  
َِٰٓءيَل   ١٣٤ َولَنُرِۡسلَنه َمَعَك بَنِٓي إِۡسَر

135. И након што бисмо их патње 
ослободили, до времена до кога им је 
било одређено да је подносе, они би, 
одједном, обећање прекршили. 

َجٍل ُهم  
َ
ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم ٱلر ِۡجَز إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

 ١٣٥ َبَٰلُِغوهُ إَِذا ُهۡم يَنُكُثونَ 

136. И онда их Ми казнисмо и у море 
их потописмо, јер су порицали Наше 
знакове и према њима су били 
равнодушни, 

نهُهۡم 
َ
ۡغَرۡقَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ بِأ

َ
فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ   ١٣٦ َكذه
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137. а потлаченом народу смо дали у 
наслеђе источне и западне крајеве 
земље коју смо благословили, и лепе 
речи твога Господара синовима 
Израиљевим су биле испуњене - зато 
што су трпели, а са земљом 
сравнисмо оно што су фараон и његов 
народ били саградили и оно што су 
увис подизали. 

هِذيَن َكانُواْ يُۡسَتۡضَعُفوَن  ۡوَرۡثَنا ٱلَۡقۡوَم ٱل
َ
َوأ

ۡرِض َوَمَغَٰرِبَ 
َ
َها ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا  َمَشَٰرَِق ٱلۡأ

ۡت َكلَِمُت َرب َِك ٱلۡحُۡسَنيَٰ عَلَىَٰ  ۖۡ َوَتمه فِيَها
ۡرنَا َما َكاَن  ْۖۡ َوَدمه َِٰٓءيَل بَِما َصبَُروا بَنِٓي إِۡسَر

يَۡصَنُع فِرَۡعۡوُن َوَقۡوُمُهۥ َوَما َكانُواْ  
 ١٣٧ َيۡعرُِشونَ 

138. И Ми синове Израиљеве 
преведосмо преко мора, па они 
наиђоше на народ који је био 
привржен обожавању својих кипова. 
„О Мојсије“, рекоше, „направи и ти 
нама бога као што и они имају богове!“ 
„Ви сте, уистину, народ који не зна!“ 
Рече он. 

تَۡواْ عَلَىَٰ 
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

هُهۡمْۚ َقالُواْ َقۡومٖ  ۡصَناٖم ل
َ
 َيۡعُكُفوَن عَلَىَٰٓ أ

  ْۚ هَنآ إَِلَٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهة  َيَُٰموَسي ٱۡجَعل ل
 ١٣٨ َقاَل إِنهُكۡم َقۡوم  َتجَۡهلُونَ 

139. Заиста ће да буде поништено оно 
у шта су били огрезли и бескорисно ће 
да им буде оно што су радили. 

ا  إِنه  ا ُهۡم فِيهِ َوَبَِٰطل  مه ُؤلَآِء ُمَتبهر  مه  َهَٰٓ
 ١٣٩ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

140. Он рече: „Зар да вам, поред 
Аллаха, тражим другог бога, а Он вас 
је над свима другима одликовао?“ 

بۡغِيُكۡم إَِلَٰٗها َوُهَو 
َ
ِ أ َغيَۡر ٱَّلله

َ
َقاَل أ

لَُكۡم عَلَى ٱ  ١٤٠ لَۡعَٰلَِمينَ َفضه

141. И пошто смо вас Ми избавили од 
фараонових људи, који су вас 
најгором муком мучили: вашу мушку 
децу су убијали, а женску су вам у 
животу остављали - то је био спас од 
вашег Господара. 

ِۡن َءاِل  نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
فِرَۡعۡوَن  َوِإۡذ أ

يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب ُيَقت ِلُوَن 
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي 

َ
أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ١٤١ َذ

142. Ми одредисмо да час сусрета са 
Мојсијем буде кад се напуни тридесет 
ноћи, и допунисмо их још са десет, па 
се време које је одредио његов 
Господар испуни за четрдесет ноћи. А 
Мојсије је био казао своме брату 
Арону: „Замени ме у моме народу, и 
уређуј ствари и не следи путеве 
смутљиваца!“ 

ۡتَمۡمَنََٰها 
َ
َٰثِيَن لَۡيلَٗة َوأ ۞َوَوََٰعۡدنَا ُموَسيَٰ ثََل

ْۚ  بِعَ  ۡربَعِيَن لَۡيلَٗة
َ
ۦٓ أ ۡشٖر َفَتمه ِميَقَُٰت َرب ِهِ

ِخيهِ َهَُٰروَن ٱۡخلُۡفنِي فِي  
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡصلِۡح َولَا تَتهبِۡع َسبِيَل  
َ
َقۡومِي َوأ

 ١٤٢ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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143. И кад Нам дође Мојсије у 
одређено време, и када му Господар 
проговори, он рече: „Господару мој, 
укажи ми се да Те видим!“ „Нећеш да 
Ме видиш“, рече, „али погледај у оно 
брдо, па ако оно остане на своме 
месту, видећеш Ме!“ И кад се његов 
Господар откри оном брду, Он га са 
земљом сравни, а Мојсије изгуби 
свест и стровали се. Чим се освести, 
рече: „Узвишен си Ти! Кајем Ти се, ја 
сам најчвршћи верник!“ 

ا َجآَء ُموَسيَٰ لِِميَقَٰتَِنا وََكلهَمُهۥ َربُُّهۥ   َولَمه
َٰنِي  نُظۡر إِلَۡيَكْۚ َقاَل لَن تََرى

َ
رِنِٓي أ

َ
ِ أ َقاَل َرب 

َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَي ٱلۡجََبِل َفإِِن ٱۡسَتَقره  
هىَٰ َربُُّهۥ َمكَانَُهۥ فََسۡوَف تَرَ  ا َتجَل َٰنِيِۚ فَلَمه ى

 ْۚ ا وََخره ُموَسيَٰ َصعِٗقا لِلَۡجَبِل َجَعلَُهۥ َدك ٗ
نَا۠ 

َ
َفاَق َقاَل ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إِلَۡيَك َوأ

َ
آ أ فَلَمه

ُل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
 ١٤٣ أ

144. „О Мојсије“, рече Он, „ Ја сам те, 
заиста, одабрао изнад осталих људи 
Својом посланицом и Својим те 
говором учинио одабраним. Оно што 
ти дајем прихвати и захвалан буди!“ 

اِس  َقاَل َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِي ٱۡصَطَفۡيُتَك عَلَى ٱلنه
بِرَِسََٰلَٰتِي َوبَِكَلَِٰمي َفُخۡذ َمآ َءاتَيُۡتَك 

َِٰكرِينَ  َِن ٱلشه  ١٤٤ َوُكن م 

145. И Ми смо му написали на 
плочама поуку за све, и објашњење за 
све. Прихвати их снажно, а народу 
свом заповеди да се придржава онога 
што је у њима на најлепши начин. А 
показаћу вам и станиште грешника. 

ِ َشۡيٖء  
لَۡواِح ِمن ُكل 

َ
َوَكَتبَۡنا لَُهۥ فِي ٱلۡأ
وِۡعَظٗة َوَتۡفِصيلٗ  ِ َشۡيٖء فَُخۡذَها مه

ا ل ِكُل 
ۡحَسنَِهاْۚ 

َ
ُخُذواْ بِأ

ۡ
ُمۡر َقۡوَمَك يَأ

ۡ
ةٖ َوأ بُِقوه

ْورِيُكۡم َداَر ٱلَۡفَِٰسقِينَ 
ُ
 ١٤٥ َسأ

146. Одвратићу од Својих знамења 
оне који се, без икаквог основа, на 
Земљи охоле. И какав год доказ они 
виде, неће у њега да верују; ако виде 
Прави пут - неће као пут да га 
прихвате, а ако виде странпутицу – 
као пут ће да је прихвате. То је зато 
што знакове Наше поричу и што су 
према њима равнодушни. 

هِذيَن َيَتَكبهُروَن  ۡصرُِف َعۡن َءاَيَٰتَِي ٱل
َ
َسأ

ِ َوِإ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
َ
ن يََرۡواْ ُكله َءايَةٖ فِي ٱلۡأ

ها يُۡؤِمُنواْ بَِها َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَا  ل
َيتهِخُذوهُ َسبِيلٗا َوِإن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلَۡغي ِ 

بُواْ  نهُهۡم َكذه
َ
َٰلَِك بِأ َيتهِخُذوهُ َسبِيلٗاْۚ َذ

 ١٤٦ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ َعۡنَها َغَٰفِلِينَ 

147. Дела ће да буду поништена 
онима који поричу Наше знакове и 
доказе и сусрет на оном свету. Зар ће 
да буду другачије кажњени него како 
су радили? 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآِء ٱٓأۡلِخَرةِ  هِذيَن َكذه َوٱل
ها َما  ۡعَمَٰلُُهۡمْۚ َهۡل ُيجَۡزۡوَن إِل

َ
َحبَِطۡت أ

 ١٤٧ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
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148. И народ Мојсијев, после његовог 
одласка, изради од свог накита кип 
телета које је рикало и које су за 
божанство прихватили. Зар нису 
видели да им оно не говори и да их 
правим путем не води? Они га 
прихватише и посташе неправедници. 

خََذ َقۡوُم ُموَسيَٰ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمۡن ُحلِي ِِهۡم  َوٱته
نهُهۥ لَا 

َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
ْۚ أ هُهۥ ُخَواٌر ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل

خَُذوهُ  يُكَل ُِمُهۡم َولَا َيۡهِديِهۡم َسبِيلًاۘ ٱته
 ١٤٨ وََكانُواْ َظَٰلِِمينَ 

149. Након што се горко покајаше и 
увидеше да су залутали, они рекоше: 
„Ако нам се наш Господар не смилује 
и ако нам не опрости, сигурно ћемо да 
будемо међу губитницима.“ 

نهُهۡم َقۡد  
َ
ۡواْ أ

َ
يِۡديِهۡم َوَرأ

َ
ا ُسقَِط فِٓي أ َولَمه

هۡم يَۡرَحمَۡنا َربَُّنا َويَۡغفِۡر  َضلُّواْ َقالُواْ لَئِن ل
 ١٤٩ َننه ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ لََنا لََنُكو

150. А кад се Мојсије, срдит и бесан, 
врати своме народу, повика: „Како сте 
тако ружно поступили после мог 
одласка! Зар сте убрзали наредбу 
свога Господара?!“ И испусти плоче, и 
свога брата за косу дохвати и поче да 
га вуче себи. „О сине моје мајке“, рече 
Арон, „мој народ ме је слабим сматрао 
и умало ме није убио; немој да ми се 
свете душмани и не убрајај мене у 
народ неправедни.“ 

ا رََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن  َولَمه
ِسٗفا َقاَل بِۡئَسَما َخلَۡفُتُمونِي ِمنُۢ بَ 

َ
ۡعِدٓيِۖ أ

لَۡواَح  
َ
لَۡقي ٱلۡأ

َ
ۡمَر َرب ُِكۡمۖۡ َوأ

َ
َعِجلُۡتۡم أ

َ
أ

ۥٓ إِلَۡيهِِۚ َقاَل ٱۡبَن  ُه ِخيهِ َيجُرُّ
َ
ِس أ

ۡ
َخَذ بَِرأ

َ
َوأ

مه إِنه ٱلَۡقۡوَم ٱۡسَتۡضَعُفونِي وََكاُدواْ  
ُ
أ

ۡعَدآَء َولَا 
َ
َيۡقُتلُونَنِي فَلَا تُۡشِمۡت بَِي ٱلۡأ

 َٰ  ١٥٠ لِِمينَ َتجَۡعلۡنِي َمَع ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

151. „Мој Господару“, замоли Мојсије, 
„опрости мени и моме брату и учини 
да будемо под окриљем Твоје 
милости, Ти си међу милостивима 
најмилостивији!“ 

ۡدِخلَۡنا فِي  
َ
ِخي َوأ

َ
ِ ٱۡغفِۡر لِي َولِأ َقاَل َرب 

َِٰحمِ  رَۡحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
 ١٥١ ينَ َرۡحمَتَِكۖۡ َوأ

152. Оне који су теле прихватили 
стићи ће заиста срџба њиховог 
Господара и понижење још на овом 
свету. Тако Ми кажњавамо оне који 
кују лажи. 

خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسيََنالُُهۡم   هِذيَن ٱته إِنه ٱل
ب ِِهۡم َوذِلهة  فِي  ِن ره ۡنَياْۚ َغَضب  م  ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ١٥٢ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡفتَِرينَ 

153. А они који раде лоша дела, па се 
после покају и постану верници – па, 
Господар твој је, после тога, сигурно, 
Онај Који опрашта грехе и милостив 
је. 

ي ِـ َاِت ثُ  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسه مه تَابُواْ ِمنُۢ  َوٱل
َبۡعِدَها وََءاَمُنٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ َبۡعِدَها 

 ١٥٣ لََغُفور  رهِحيم  
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154. И када Мојсијева срџба прође, он 
узе плоче на којима је била исписана 
упута и милост за оне који од 
Господара свога страхују. 

وَسي ٱلۡ  ا َسَكَت َعن مُّ َخَذ  َولَمه
َ
َغَضُب أ

ۖۡ َوفِي نُۡسَختَِها ُهٗدى َوَرۡحمَة    لَۡواَح
َ
ٱلۡأ

هِذيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَۡرَهُبونَ   ١٥٤ ل ِل

155. И Мојсије одабра из свога народа 
седамдесет људи да у одређено 
време стану пред Нама. А кад их 
задеси потрес па су сви помрли, он 
рече: „Господару мој, да си хтео, 
могао си и њих и мене да уништиш још 
пре. Зар да нас уништиш због онога 
што су урадили наши безумници? То 
је само Твоје искушење којим Ти, кога 
хоћеш, скрећеш на странпутицу, а кога 
хоћеш, упућујеш на Прави пут; Ти си 
наш Господар, па нам опрости и 
смилуј нам се! А Ти си Опроститељ 
најбољи!“ 

َوٱۡخَتاَر ُموَسيَٰ َقۡوَمُهۥ َسۡبعِيَن رَُجلٗا 
 ِ َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة َقاَل َرب 

َ
آ أ ۖۡ فَلَمه ل ِِميَقَٰتَِنا

ََٰيۖۡ  ِن َقۡبُل َوِإيه ۡهلَۡكَتُهم م 
َ
لَۡو ِشۡئَت أ

َفهَ  ُتۡهلُِكَنا بَِما َفَعَل ٱلسُّ
َ
ۖۡ إِۡن ِهَي أ آُء ِمنهآ

ها فِۡتنَُتَك تُِضلُّ بَِها َمن تََشآُء َوَتۡهِدي  إِل
 ۡۖ نَت َولِيَُّنا فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنا

َ
ۖۡ أ َمن تََشآُء

نَت َخيُۡر ٱلَۡغَٰفِرِينَ 
َ
 ١٥٥ َوأ

156. „И подари нам добро на овом 
свету, и на оном свету - ми се, уистину, 
Теби враћамо!“ „Својом Казном Ја 
кажњавам кога хоћу“, рече Он, „а 
милост Моја обухвата све; даћу је 
онима који се буду греха клонили и 
давали обавезну милостињу, и онима 
који у Наше речи и доказе буду 
веровали“, 

ۡنَيا َحَسَنٗة   ۞َوٱۡكُتۡب لََنا فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِنها ُهۡدنَآ إِلَۡيَكْۚ َقاَل َعَذابِٓي  
ۖۡ َوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت   َشآُء

َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
أ

هِذيَن َيتهُقوَن  ۡكُتُبَها لِل
َ
ِۚ فََسأ ُكله َشۡيٖء

هِذيَن ُهم أَـِبَيَٰتَِنا  ةَ َوٱل َكوَٰ َويُۡؤتُوَن ٱلزه
 ١٥٦ يُۡؤِمُنونَ 
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157. „онима који ће да следе 
Посланика, Веровесника, који неће да 
зна ни да чита ни да пише, којег они 
код себе, у Тори и Јеванђељу, налазе 
записаног, који ће од њих да тражи да 
чине добра дела, а од одвратних да 
одвраћа, који ће лепа јела да им 
дозволи, а ружна забрани, који ће да 
их терета и тешкоћа које су они имали 
ослободи. А они који у њега буду 
веровали, који га буду подржавали и 
помагали и светло по њему послато 
следили - они ће сигурно успети.“ 

هِذي  م ِيه ٱل
ُ
ِبيه ٱلۡأ هِذيَن يَتهبُِعوَن ٱلرهُسوَل ٱلنه ٱل

َٰةِ  َيِجُدونَ  ۡوَرى ُهۥ َمۡكُتوبًا ِعنَدُهۡم فِي ٱلته
َُٰهۡم   ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهى

ۡ
َوٱلِۡإنِجيِل يَأ

ي َِبَِٰت   َعِن ٱلُۡمنَكرِ َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطه
ئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم   ُِم َعلَۡيِهُم ٱلۡخََبَٰٓ َويَُحر 

ۡغَلََٰل ٱلهتِي َكانَۡت َعلَۡيِهۡمْۚ  
َ
إِۡصَرُهۡم َوٱلۡأ

ُروهُ َونََصُروهُ  َف  هِذيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
هِذٓي أ وَر ٱل َوٱتهَبُعواْ ٱلنُّ

 ١٥٧ ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

158. Реци: „О људи, ја сам заиста 
свима вама Аллахов посланик, власт 
Његова је и на небесима и на Земљи; 
нема другог бога осим Њега, Он даје 
живот и смрт, и зато верујте у Аллаха 
и Његовог Посланика, веровесника, 
који не зна да чита и да пише, који 
верује у Аллаха и Његове речи; њега 
следите - да бисте били упућени!“ 

  ِ اُس إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

 َ َمََٰوَِٰت إِل هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه ۡيُكۡم َجمِيًعا ٱل
ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ  ۡرِضِۖ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
َوٱلۡأ

هِذي  ِ ٱل م ِي 
ُ
ِبي ِ ٱلۡأ ِ َورَُسولِهِ ٱلنه فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله

ِ وََكلَِمَٰتِهِۦ َوٱتهبُِعوهُ لََعلهُكۡم   يُۡؤِمُن بِٱَّلله
 ١٥٨ َتۡهَتُدونَ 

159. У Мојсијевом народу има 
заједница људи који се упућују 
Истином и који према њој праведно 
суде. 

  ِ ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
َوِمن َقۡوِم ُموَسيَٰٓ أ

 ١٥٩ َوبِهِۦ َيۡعِدلُونَ 

160. И Ми смо их поделили у дванаест 
племена, и Мојсију смо објавили, кад 
му је његов народ затражио воду: 
„Удари штапом својим по стени!“ И из 
ње је дванаест врела проврело, свако 
племе је знало врело из којег ће да 
пије. И Ми смо им од облака правили 
хлад и давали смо им ману и 
препелице: „Једите оно лепо чиме вас 
опскрбљујемо!“ Они нису Нама 
учинили неправду, него сами себи.“ 

  ْۚ َمٗما
ُ
ۡسَباًطا أ

َ
ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََتۡي َعۡشَرةَ أ َوَقطه

ۥٓ  َُٰه َقۡوُمُه وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ إِذِ ٱۡستَۡسَقى
َ
َوأ

ۖۡ فَٱۢنَبَجَسۡت   ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر
َ
أ

ۖۡ َقۡد َعلَِم كُ  نَاٖس ِمۡنُه ٱثۡنََتا َعۡشَرةَ َعۡيٗنا
ُ
لُّ أ

نَزلَۡنا 
َ
ۡشَربَُهۡمْۚ َوَظلهلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلَۡغَمََٰم َوأ مه

لَۡوىَِٰۖ ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت  َعلَۡيِهُم ٱلَۡمنه َوٱلسه
َما َرَزۡقَنَُٰكۡمْۚ َوَما َظلَُمونَا َوَلَِٰكن َكانُٓواْ 

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ١٦٠ أ
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161. А када им је било речено: 
„Населите се у овом насељу и једите 
одакле хоћете и реците: 'Опрости! ' А 
на капију уђите погнутих глава“, 
опростићемо вам ваше грехе, а онима 
који чине добра дела даћемо и више. 

َوِإۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريََة وَُكلُواْ 
ة  َوٱۡدُخلُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم  َوُقولُواْ ِحطه

ٗدا نهۡغفِۡر لَُكۡم َخِطٓئَٰـتُِكۡمْۚ  ٱلَۡباَب ُسجه
 ١٦١ َسنَِزيُد ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

162. Онда су они међу њима који 
учинише неправду заменили другом 
речју реч која им је била речена, и Ми 
смо на њих са неба спустили казну 
зато што су чинили неправду. 

هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم َقۡولًا َغيَۡر   َل ٱل َفَبده
ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِۡجٗزا 

َ
هِذي قِيَل لَُهۡم فَأ ٱل

َمآِء بَِما َكانُواْ َيۡظلُِمونَ  َِن ٱلسه  ١٦٢ م 

163. И упитај их о насељу које се 
налазило поред мора кад су кршили 
прописе о суботи: када су им рибе, на 
очиглед, долазиле док су светковали 
суботу, а кад нису светковали оне им 
нису долазиле. Ето, тако смо их у 
искушење доводили зато што су били 
грешници. 

وَۡسـ َلُۡهۡم َعِن ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَۡت َحاِضَرةَ 
تِيِهۡم  ٱلۡبَ 

ۡ
ۡبِت إِۡذ تَأ ۡحرِ إِۡذ َيۡعُدوَن فِي ٱلسه

ٗعا َويَۡوَم لَا   ِحيَتاُنُهۡم يَۡوَم َسبۡتِِهۡم ُشره
تِيِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنۡبلُوُهم بَِما  

ۡ
يَۡسبُِتوَن لَا تَأ

 ١٦٣ َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

164. А кад неки од њих рекоше: „Зашто 
опомињете народ који ће Бог да 
уништи или да га на тешке муке 
стави?“ Они одговорише: „Да бисмо се 
пред вашим Господаром оправдали и 
да би се они тога клонили.“ 

ِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن َقۡوًما  ة  م  مه
ُ
َوِإۡذ َقالَۡت أ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ  ِ ۡو ُمَعذ 
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ٱَّلله

ۡعِذَرةً إِلَيَٰ َرب ُِكۡم َولََعلهُهۡم  َقالُواْ مَ 
 ١٦٤ َيتهُقونَ 

165. И када заборавише оно чиме су 
били упозоравани, Ми избависмо оне 
који су одвраћали од неваљалих дела, 
а неправеднике казнисмо тешком 
казном, зато што су стално били 
грешници. 

ا نَُسواْ َما هِذيَن  فَلَمه نجَۡيَنا ٱل
َ
ۦٓ أ ُِرواْ بِهِ ُذك 

هِذيَن َظلَُمواْ  َخۡذنَا ٱل
َ
وِٓء َوأ َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ

 ١٦٥ بَِعَذابِۭ بَـ ِيِۭس بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ 

166. И пошто су они бахато одбили да 
се окане онога што им је 
забрањивано, Ми смо им казали: 
„Постаните презрени мајмуни!“ 

ا ُنُهواْ َعۡنُه قُلَۡنا لَُهۡم   ا َعَتۡواْ َعن مه فَلَمه
 ١٦٦ ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰسـ ِينَ 
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167. И Господар твој обзнани да ће да 
препусти власт над њима до Судњег 
дана неком ко ће да их тлачи тешком 
казном. Твој Господар, уистину, брзо 
кажњава, а Он је, заиста, и Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

ذهَن َربَُّك لََيۡبَعثَنه َعلَۡيِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
َوِإۡذ تَأ

ٱلۡقَِيََٰمةِ َمن يَُسوُمُهۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِبِۗ إِنه  
َربهَك لََسِريُع ٱلۡعَِقاِب َوِإنهُهۥ لََغُفور  

 ١٦٧ رهِحيم  

168. И Ми смо их по Земљи као народе 
расподелили: било је међу њима 
добрих, а и оних који то нису; 
искушавали смо их и у добру и у злу, 
како би се исправном путу вратили. 

ِۡنُهُم   ۖۡ م  َمٗما
ُ
ۡرِض أ

َ
ۡعَنَُٰهۡم فِي ٱلۡأ َوَقطه

َٰلُِحوَن َوِمۡنُهۡم ُدو  َٰلَِكۖۡ َوبَلَۡوَنَُٰهم ٱلصه َن َذ
ي ِـ َاِت لََعلهُهۡم  بِٱلۡحََسَنَِٰت َوٱلسه

 ١٦٨ يَرِۡجُعونَ 

169. И после њих остале су генерације 
које су Књигу наследиле и које су 
узимале пролазна добра овог 
материјалног света, и говориле: „Биће 
нам опроштено!“ А ако би им опет 
допало шака тако нешто, опет би то 
прихватили. Зар од њих није узет 
завет у Књизи да ће о Аллаху само 
истину да говоре - а они читају оно 
што је у њој. Будући свет је бољи за 
оне који настоје да се сачувају; па зар 
не разумете? 

َخلۡف  َورِثُواْ  فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم 
ۡدنَيَٰ  

َ
ُخُذوَن َعرََض َهََٰذا ٱلۡأ

ۡ
ٱلِۡكَتََٰب يَأ

تِِهۡم َعرَض  
ۡ
َويَُقولُوَن َسُيۡغَفُر لََنا َوِإن يَأ

ِيَثَُٰق  لَۡم يُۡؤَخۡذ َعلَۡيِهم م 
َ
ُخُذوُهْۚ أ

ۡ
ِۡثلُُهۥ يَأ م 

ها ٱلۡحَقه  ِ إِل ها َيُقولُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل
َ
ٱلِۡكَتَِٰب أ
اُر ٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر   َوَدرَُسواْ َما فِيهِِۗ َوٱلده

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
هِذيَن َيتهُقوَنْۚ أ  ١٦٩ ل ِل

170. А они који се чврсто држе Књиге 
и који обављају молитву - па, Ми, 
заиста, нећемо да допустимо да 
пропадне награда онима који чине 
добра дела. 

ُكو ِ هِذيَن ُيَمس  َقاُمواْ َوٱل
َ
َن بِٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ۡجَر 
َ
ةَ إِنها لَا نُِضيُع أ لَوَٰ ٱلصه

 ١٧٠ ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

171. А када смо изнад њих подигли 
брдо, чинило се као облак, они су били 
уверени да ће на њих да падне. 
Прихватите снажно оно што смо вам 
дали, и нека вам је на уму оно што је у 
томе - да бисте се сачували! 

نهُهۥ ُظلهة  
َ
۞َوِإۡذ َنَتۡقَنا ٱلۡجََبَل َفۡوَقُهۡم َكأ

ُۢ بِِهۡم ُخُذواْ َمآ  نهُهۥ َواقُِع
َ
َوَظنُّٓواْ أ

ةٖ َوٱۡذُكُرواْ َما فِيهِ  َءاَتۡيَنَُٰكم بُِقوه
 ١٧١ لََعلهُكۡم َتتهُقونَ 
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172. И кад је Господар твој од 
Адамових синова, из њихових кичми, 
извео њихово потомство и затражио 
од њих да посведоче против себе: 
„Зар нисам Ја ваш Господар?“ Они су 
одговарали: „Јеси, ми сведочимо“, и 
зато да на Судњем дану не кажете: 
„Ми о овоме нисмо ништа знали.“ 

َخَذ رَ 
َ
بَُّك ِمنُۢ بَنِٓي َءاَدَم ِمن  َوِإۡذ أ

نُفِسِهۡم 
َ
ۡشَهَدُهۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
ِيهَتُهۡم َوأ ُظُهورِهِۡم ُذر 

ن  
َ
ْۚ أ ٓ لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖۡ َقالُواْ بَلَىَٰ َشِهۡدنَا

َ
أ

َتُقولُواْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنها ُكنها َعۡن َهََٰذا  
 ١٧٢ َغَٰفِلِينَ 

173. Или да не кажете: „Наши су преци 
пре нас друга божанства обожавали, а 
ми смо генерација после њих. Зар ћеш 
да нас казниш за оно што су 
лажљивци чинили?“ 

ۡشَرَك َءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل 
َ
ۡو َتُقولُٓواْ إِنهَمآ أ

َ
أ

َفُتۡهلُِكَنا بَِما 
َ
ِنُۢ َبۡعِدهِۡمۖۡ أ ِيهٗة م  َوُكنها ُذر 

 ١٧٣ لُونَ َفَعَل ٱلُۡمۡبطِ 

174. И тако, ето, Ми опширно 
износимо доказе, да би они дошли 
себи. 

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت َولََعلهُهۡم  ِ َوَكَذَٰلَِك ُنَفص 
 ١٧٤ يَرِۡجُعونَ 

175. И кажи им вест о ономе коме смо 
дали Наше доказе, а који се од њих 
удаљио па га је ђаво достигао, па 
постаде од залуталих. 

هِذٓي َءاَتۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا   ٱل
َ
َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

ۡيَطَُٰن َفكَاَن ِمَن  ۡتَبَعُه ٱلشه
َ
فَٱنَسلََخ ِمۡنَها فَأ

 ١٧٥ ٱلَۡغاوِينَ 

176. А да смо хтели, могли смо тиме 
да га узвисимо, али се он приклонио 
овом свету и за својом страшћу 
кренуо. Његов случај је као случај пса; 
ако га потераш, он исплаженог језика 
дахће, а ако га се оканиш – он опет 
дахће. Такви су људи који Наше речи 
и доказе сматрају лажним; зато, казуј 
догађаје да би они размислили. 

ۡخلََد إِلَي َولَۡو ِشۡئَنا لََرَفۡعَنَُٰه بَِها َوَلَٰ 
َ
ۥٓ أ ِكنهُه

َُٰهْۚ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل  ۡرِض َوٱتهَبَع َهَوى
َ
ٱلۡأ

ۡو َتتُۡرۡكُه 
َ
ٱلۡكَلِۡب إِن َتحِۡمۡل َعلَۡيهِ يَلَۡهۡث أ

بُواْ  هِذيَن َكذه َٰلَِك َمَثُل ٱلَۡقۡوِم ٱل يَلَۡهثِۚ ذه
ْۚ فَٱۡقُصِص ٱلَۡقَصَص لََعلهُهۡم  أَـِبَيَٰتَِنا

ُرونَ   ١٧٦ َيَتَفكه

177. Лош су пример људи који не 
признају Наше доказе, они неправду 
чине сами себи. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا  هِذيَن َكذه َسآَء َمَثلًا ٱلَۡقۡوُم ٱل
نُفَسُهۡم َكانُواْ َيۡظلُِمونَ 

َ
 ١٧٧ َوأ

178. Кога Аллах упути на Прави пут - 
биће на Правом путу, а кога на 
странпутицу скрене - па такви су прави 
губитници. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتِديِۖ َوَمن يُۡضلِۡل  َمن َيۡهِد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

ُ
 ١٧٨ فَأ
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179. Ми смо за Пакао многе џинне и 
људе створили; они срца имају - а 
њима не схватају, они очи имају - а 
њима не виде, они уши имају - а њима 
не чују; они су као стока, чак и гори - 
они су заиста немарни. 

  ِ َِن ٱلِۡجن  نَا ِلجََهنهَم َكثِيٗرا م 
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ها َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم  َوٱلۡإِنِسِۖ لَُهۡم ُقلُوب  ل
ها ُيۡبِصُروَن بَِها َولَُهۡم َءاَذان   ۡعيُن  ل

َ
ها   أ ل

نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َكٱلۡأ

ُ
ْۚ أ يَۡسَمُعوَن بَِهآ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
ُ
ْۚ أ َضلُّ

َ
 ١٧٩ أ

180. Аллах има најлепша имена и ви 
Га зовите тим именима, а клоните се 
оних који искрећу Његова имена; како 
буду радили, онако ће да буду 
кажњени! 

ۖۡ َوَذُرواْ  ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ فَٱۡدُعوهُ بَِها
َ
ِ ٱلۡأ َوَّلِله

ئِهِۚۦْ َسُيۡجَزۡوَن   ۡسَمَٰٓ
َ
هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي أ ٱل

 ١٨٠ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

181. А међу онима које стварамо има 
људи који друге упућују истини и који 
према њој праведно суде. 

ِ َوبِهِۦ َوِممه  ة  َيۡهُدوَن بِٱلۡحَق  مه
ُ
ۡن َخلَۡقَنآ أ

 ١٨١ َيۡعِدلُونَ 

182. А оне који Наше доказе и знакове 
поричу Ми ћемо мало - помало, а да 
они неће ни да знају, у пропаст да 
водимо. 

ِۡن  بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م  هِذيَن َكذه َوٱل
 ١٨٢ َحۡيُث لَا َيۡعلَُمونَ 

183. И даваћу им времена; замка је 
Моја, заиста чврста. 

ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 
ُ
 ١٨٣ َوأ

184. Па зашто они не размисле да 
Посланик који им је послат није луд; он 
је само јасни упозоритељ. 

ُْۗ َما ُروا َولَۡم َيَتَفكه
َ
ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن  أ بَِصاِحبِِهم م 

بِينٌ  ها نَِذير  مُّ  ١٨٤ ُهَو إِل

185. И зашто они не размисле о 
царству небеса и Земље и о свему 
ономе што је Он створио, и да им се, 
можда, крај примакао? Па у који ће 
говор, ако не у Кур'ан, да верују? 

 ْ َولَۡم يَنُظُروا
َ
َمََٰوَِٰت أ  فِي َملَُكوِت ٱلسه

ۡن 
َ
ُ ِمن َشۡيٖء َوأ ۡرِض َوَما َخلََق ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

َجلُُهۡمۖۡ  
َ
ن يَُكوَن َقِد ٱۡقتَرََب أ

َ
َعَسيَٰٓ أ

ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ١٨٥ فَبِأ

186. Кога Аллах на странпутицу 
скрене, нико не може да га упути на 
Прави пут! Он ће да их остави да у 
осионости својој лутају. 

ۚۥْ َويََذُرُهۡم  ُ فَلَا َهادَِي لَُه َمن يُۡضلِِل ٱَّلله
 ١٨٦ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 
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187. Питају те о Смаку света, када ће 
да се догоди. Реци: „То зна једино мој 
Господар, Он ће у одређено време да 
га открије, а тежак ће да буде 
небесима и Земљи, сасвим 
неочекивано ће да вам дође.“ Питају 
те као да ти о њему нешто знаш. Реци: 
„То зна само Аллах, али већина људи 
не зна.“ 

ۖۡ قُۡل  ََٰها يهاَن ُمۡرَسى
َ
اَعةِ أ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

ب ِيِۖ لَا ُيجَل ِيَها لَِوقۡتَِهآ  إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد رَ 
ۡرِضِۚ لَا  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ها ُهَوْۚ َثُقلَۡت فِي ٱلسه إِل

نهَك  
َ
ُۗ يَۡسـ َلُونََك َكأ ها َبۡغَتٗة تِيُكۡم إِل

ۡ
تَأ

  ِ ۖۡ قُۡل إِنهَما ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله َحِفيٌّ َعۡنَها
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ١٨٧ َوَلَِٰكنه أ

188. Реци: „Ја не могу да прибавим ни 
самом себи неку корист, ни да 
отклоним од себе какву штету; бива 
онако како хоће Аллах. А када бих 
знао оно што је недокучиво чулима, 
стекао бих многа добра, а зло би било 
далеко од мене; ја само доносим 
опомене и радосне вести људима који 
верују.“ 

ها   ا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َنۡفٗعا َولَا َضرًّ
َ
هٓا أ قُل ل

ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب  
َ
ْۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ َما َشآَء ٱَّلله

 ْۚ وُٓء نَِي ٱلسُّ لَٱۡسَتۡكثَۡرُت ِمَن ٱلۡخَيِۡر َوَما َمسه
ها نَِذير  َوبَِشير  ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ  نَا۠ إِل

َ
 ١٨٨ إِۡن أ

189. Он је Тај Који вас је од једног 
човека створио - а од њега је жену 
његову створио да се уз њу смири. И 
када је он њу обљубио, она је занела 
лако бреме и носила га; а кад јој је оно 
отежало, њих двоје су замолили 
Аллаха, свога Господара: „Ако нам 
подариш здравог потомка, бићемо, 
заиста, међу оним захвалним!“ 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ  هِذي َخلََقُكم م  ۞ُهَو ٱل
ا  ۖۡ فَلَمه وََجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها لِيَۡسُكَن إِلَۡيَها
ََٰها َحمَلَۡت َحمۡلًا َخفِيٗفا َفَمرهۡت بِهۖۦِۡ  ى َتَغشه

 َ َعَوا ٱَّلله ۡثَقلَت ده
َ
آ أ  َربهُهَما لَئِۡن فَلَمه

هَنُكوَننه ِمَن   َءاتَيَۡتَنا َصَٰلِٗحا ل
َِٰكرِينَ   ١٨٩ ٱلشه

190. И кад им је Он даровао здравог 
потомка, њих двоје су изједначили 
друге са Њим у ономе што им Он даје, 
а Аллах је врло високо изнад оних које 
Њему у обожавању придружују! 

َُٰهَما َصَٰلِٗحا َجَعلَا لَُهۥ ُشَرَكآَء  َف  آ َءاتَى لَمه
ا   ُ َعمه ْۚ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله َُٰهَما فِيَمآ َءاتَى

 ١٩٠ يُۡشِرُكونَ 

191. Зар да Њему придружују 
божанства, она која не могу да створе 
ништа, и која су сама створена, 

يُۡشِرُكوَن َما لَا َيخۡلُُق َشۡيـ ٗ 
َ
ا َوُهۡم أ

 ١٩١ ُيخۡلَُقونَ 

192. и који не могу да им помогну нити 
могу себи да помогну? 

نُفَسُهۡم  
َ
َولَا يَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡصٗرا َولَٓا أ

 ١٩٢ يَنُصُرونَ 
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193. А ако их замолите да вас на 
Прави пут упуте, неће вам се 
одазвати; исто вам је позивали их или 
ћутали. 

َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَتهبُِعوُكۡمْۚ 
نُتۡم  

َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُتُموُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيُكۡم أ

 ١٩٣ َصَِٰمُتونَ 

194. Они којима се ви, поред Аллаха, 
молите, заиста су робови, као и ви. Па, 
ви их молите, и нека вам се одазову 
ако истину говорите! 

ِ ِعَباٌد   هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل
ۡمَثالُُكۡمۖۡ فَٱۡدُعوُهۡم فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم 

َ
أ

 ١٩٤ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

195. Имају ли они ноге да на њима 
ходају, или руке да њима прихватају, 
имају ли очи да њима гледају, или уши 
да њима чују? Реци: „Зовите своја 
божанства, па смислите против мене 
какво хоћете лукавство, и не 
одуговлачите.“ 

يٖۡد  
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ رُۡجل  َيۡمُشوَن بَِهآ

َ
لَُهۡم أ

َ
أ

 ۡۖ ۡعيُن  ُيۡبِصُروَن بَِهآ
َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ۖۡ أ َيۡبِطُشوَن بَِهآ

ۡم لَُهۡم َءاذَ 
َ
ُۗ قُِل ٱۡدُعواْ أ ان  يَۡسَمُعوَن بَِها

 ١٩٥ ُشَرَكآَءُكۡم ُثمه كِيُدوِن فَلَا تُنِظُرونِ 

196. Мој је, заиста, заштитник Аллах 
Који Књигу објављује и Он се брине о 
доброчинитељима. 

َل ٱلِۡكَتََٰبۖۡ َوُهَو   هِذي نَزه ُ ٱل إِنه َوَيِّۧـِل ٱَّلله
 َٰ هي ٱلصه  ١٩٦ لِِحينَ َيَتَول

197. А они којима се ви, поред Њега, 
молите, не могу ни вама, а ни себи да 
помогну. 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ لَا  َوٱل
نُفَسُهۡم  

َ
يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُكۡم َولَٓا أ

 ١٩٧ يَنُصُرونَ 

198. А кад их замолите да вас упуте на 
прави пут, они не чују; видиш их као да 
те гледају, али они не виде. 

 ْۡۖ َوِإن تَۡدُعوُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ لَا يَۡسَمُعوا
َُٰهۡم يَنُظُروَن إِلَۡيَك َوُهۡم لَا   َوتََرى

 ١٩٨ ُيۡبِصُرونَ 

199. Ти оно лепо што чине прихвати! И 
тражи да се чине добра дела, а 
незналица се клони! 

ۡعرِۡض َعِن   ُخذِ 
َ
ُمۡر بِٱلُۡعۡرِف َوأ

ۡ
ٱلَۡعۡفَو َوأ

 ١٩٩ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

200. А ако ђаво покуша да те наведе 
на зло, ти потражи уточиште код 
Аллаха, Он је, уистину, Онај Који све 
чује и Онај Који све зна. 

ۡيَطَِٰن نَۡزغ    ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
ِْۚ إِنهُهۥ َسِميٌع َعلِيمٌ فَٱۡسَتعِذۡ   ٢٠٠  بِٱَّلله
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201. Заиста, они који се боје Аллаха, 
чим их додирне ђаволска саблазан, 
сете се, и постану разборити, 

َِن   ُهۡم َطَٰٓئِف  م  هِذيَن ٱتهَقۡواْ إَِذا َمسه إِنه ٱل
ۡبِصُرونَ  ُرواْ َفإَِذا ُهم مُّ ۡيَطَِٰن تََذكه  ٢٠١ ٱلشه

202. док ђавољеве поданике ђаволи 
подржавају у заблуди и никако не 
престају. 

وَنُهۡم فِي ٱلَۡغي ِ ُثمه لَا   َوِإۡخَوَُٰنُهۡم َيُمدُّ
 ٢٠٢ ُيۡقِصُرونَ 

203. Кад им не донесеш никакав знак, 
они говоре: „Зашто га сам не 
измислиш!“ Реци: „Ја следим само оно 
што ми мој Господар објављује.“ Ово 
су јасни докази од вашег Господара и 
упута и милост за људе који верују. 

 ْۚ تِِهم أَـِبيَةٖ َقالُواْ لَۡولَا ٱۡجَتبَۡيَتَها
ۡ
َوِإَذا لَۡم تَأ

ِۚ َهََٰذا  ب ِي تهبُِع َما يُوَحيَٰٓ إِلَيه ِمن ره
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ب ُِكۡم َوُهٗدى َوَرۡحمَة  ل َِقۡومٖ  بََصآئُِر ِمن ره
 ٢٠٣ يُۡؤِمُنونَ 

204. А кад се учи Кур'ан, ви га 
слушајте и ћутите - да би вам милост 
била указана. 

َوِإَذا قُرَِئ ٱلُۡقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ لَُهۥ 
نِصُتواْ لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

َ
 ٢٠٤ َوأ

205. И спомињи свога Господара у 
себи, понизно и са страхопоштовањем 
и не подижући јако глас - ујутро и 
навече, и не буди међу немарнима. 

ٗعا وَِخيَفٗة  بهَك فِي َنۡفِسَك تََضرُّ َوٱۡذُكر ره
  ِ َوُدوَن ٱلۡجَۡهرِ ِمَن ٱلَۡقۡوِل بِٱلُۡغُدو 

َِن ٱلَۡغَٰفِلِينَ   ٢٠٥ َوٱٓأۡلَصاِل َولَا تَُكن م 

206. Они који су код твога Господара 
заиста не зазиру да Га обожавају; 
само Њега хвале и само се Њему 
клањају. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن  إِنه ٱل
ِعَباَدتِهِۦ َويَُسب ُِحونَُهۥ َولَُهۥ  

 ٢٠٦ َۤنوُدُجۡسَي۩
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Плен الأنفال 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Питају те о плену. Реци: „Плен 
припада Аллаху и Посланику.“ Зато 
се бојте Аллаха и изгладите 
међусобне размирице, и покоравајте 
се Аллаху и Његовом Посланику, ако 
сте прави верници. 

 ِ نَفاُل َّلِله
َ
نَفاِلِۖ قُِل ٱلۡأ

َ
يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلۡأ

ۡصلُِحواْ َذاَت 
َ
َ َوأ َوٱلرهُسوِلِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

ۥٓ إِن ُكنُتم  َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
بَيۡنُِكۡمۖۡ َوأ

ۡؤِمنِينَ   ١ مُّ

2. Прави су верници само они чија се 
срца страхом испуне кад се Аллах 
спомене, а кад им се речи Његове 
казују, веровање им повећају и 
ослањају се само на свога 
Господара. 

  ُ هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم َوِإَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتُهۥ 

 ٢ ۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ َزادَ 

3. Они који обављају молитву и 
удељују део од онога што им Ми 
дајемо. 

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم   ةَ َوِممه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٣ يُنفُِقونَ 

4. Они су, заиста, прави верници - 
њих код њиховог Господара чекају 
почасти, и опрост, и дивна опскрба. 

هُهۡم َدَرَجٌَٰت   ْۚ ل ا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ
ُ
أ

 ٤ ِعنَد َرب ِِهۡم َوَمۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم  

5. Тако је било и онда када те је 
Господар твој са правом извео из 
твога дома, а то једној групи верника 
није никако било по вољи. 

ِ َوِإنه  ۡخرََجَك َربَُّك ِمنُۢ بَيۡتَِك بِٱلۡحَق 
َ
َكَمآ أ

َٰرُِهونَ  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لََك  ٥ فَرِيٗقا م 

6. Расправљали су са тобом о борби, 
након што је било очигледно да ће да 
победе, као да наочиглед своју смрт 
гоне. 

نهَما 
َ
ِ َبۡعَد َما تَبَيهَن َكأ يَُجَِٰدلُونََك فِي ٱلۡحَق 

 ٦ يَُساُقوَن إِلَي ٱلَۡموِۡت َوُهۡم يَنُظُرونَ 
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7. И кад вам је Аллах обећао да ће да 
буде ваша једна од две скупине, а ви 
сте више волели да то буде она која 
није била наоружана. Аллах је хтео 
Својим речима да утврди Истину и да 
порази невернике до последњег. 

نهَها 
َ
آئَِفَتيِۡن أ ُ إِۡحَدى ٱلطه َوِإۡذ يَعُِدُكُم ٱَّلله
ۡوَكةِ  نه َغيَۡر َذاِت ٱلشه

َ
وَن أ لَُكۡم َوتََودُّ

ن ُيحِقه ٱلۡحَقه 
َ
ُ أ تَُكوُن لَُكۡم َويُرِيُد ٱَّلله

َٰفِرِينَ  بِكَلَِمَٰتِهِۦ َويَۡقَطعَ   ٧ َدابَِر ٱلَۡك

8. Да Истину утврди и неистину 
уништи, макар то злочинцима не 
било по вољи. 

لُِيِحقه ٱلۡحَقه َويُۡبِطَل ٱلَۡبَِٰطَل َولَۡو َكرِهَ 
 ٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

9. И када сте од свога Господара 
затражили спас, Он вам се одазвао: 
„Послаћу вам у помоћ хиљаду 
анђела који ће једни за другим да 
долазе.“ 

إِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربهُكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم 
َِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  لٖۡف م 

َ
ُكم بِأ ن ِي ُمِمدُّ

َ
أ

 ٩ ُمۡرِدفِينَ 

10. Аллах је то учинио да би вас 
обрадовао и да би се тиме ваша срца 
умирила; а победа је само од Аллаха, 
јер Аллах је заиста силан и мудар. 

ها بُۡشَرىَٰ َولَِتۡطَمئِنه بِهِۦ  ُ إِل َوَما َجَعلَُه ٱَّلله
ِْۚ إِنه  ها ِمۡن ِعنِد ٱَّلله ۡصُر إِل قُلُوبُُكۡمْۚ َوَما ٱلنه

َ َعزِيٌز َحِكيمٌ   ١٠ ٱَّلله

11. Кад је Он учинио да вас сан, као 
спокојство од Њега, обузме и са неба 
вам кишу спустио да би вас њоме 
очистио, и да би од вас отклонио 
ђавољево узнемиравање, и да би 
учинио ваша срца јаким и да би њоме 
учврстио стопала. 

ُِل  ِۡنُه َويُنَز  َمَنٗة م 
َ
َعاَس أ يُكُم ٱلنُّ ِ إِۡذ ُيَغش 

َِرُكم بِهِۦ عَ  َمآِء َماٗٓء ل ُِيَطه  َِن ٱلسه لَۡيُكم م 
ۡيَطَِٰن َولِيَۡربَِط  َويُۡذهَِب َعنُكۡم رِۡجَز ٱلشه

ۡقَدامَ 
َ
 ١١ عَلَىَٰ قُلُوبُِكۡم َويَُثب َِت بِهِ ٱلۡأ

12. Кад је Господ твој надахнуо 
анђеле: „Ја сам са вама, па учврстите 
оне који верују! У срца неверника Ја 
ћу да улијем страх, па их ви по 
потиљцима ударите, и ударите их по 
свим деловима тела.“ 

ن ِي َمَعُكۡم 
َ
إِۡذ يُوِحي َربَُّك إِلَي ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

لِۡقي فِي قُلُوِب  
ُ
ْْۚ َسأ هِذيَن َءاَمُنوا َفَثب ُِتواْ ٱل

 ْ هِذيَن َكَفُرواْ ٱلرُّۡعَب فَٱۡضِربُوا َفۡوَق   ٱل
ۡعَناِق َوٱۡضِربُواْ ِمۡنُهۡم ُكله َبَنانٖ 

َ
 ١٢ ٱلۡأ

13. То је зато што су се 
супротстављали Аллаху и Његовом 
Посланику; а онога ко се 
супротставља Аллаху и Његовом 
Посланику, Аллах ће, заиста, да 
казни страшно. 

 َ نهُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ ۚۥْ َوَمن َذ  َورَُسولَُه

َ َشِديُد   َ َورَُسولَُهۥ َفإِنه ٱَّلله يَُشاقِِق ٱَّلله
 ١٣ ٱلۡعَِقابِ 
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14. Казна вам је то, па је искусите, а 
невернике чека патња у Ватри. 

َٰفِرِيَن َعَذاَب   نه لِلَۡك
َ
َٰلُِكۡم َفُذوُقوهُ َوأ َذ

ارِ   ١٤ ٱلنه

15. О ви који верујете, када се 
сукобите са неверницима, а њих је 
много, леђа им не окрећите. 

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡدبَارَ 
َ
ُّوُهُم ٱلۡأ  ١٥ َكَفُرواْ زَۡحٗفا فَلَا تَُول

16. Онај ко им тада окрене леђа, осим 
онај који се повуче са намером да се 
поновно бори или приступи другој 
чети, вратиће се натоварен Божјом 
срџбом; Пакао ће да буде његово 
пребивалиште, а ужасно је то крајње 
одредиште. 

ِٗفا  ها ُمَتَحر  ۥٓ إِل َوَمن يَُول ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرُه
ۡو ُمَتَحي ًِزا إِلَيَٰ فِئَةٖ َفَقۡد 

َ
بَآَء  ل ِقَِتاٍل أ

َُٰه َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
ِ َوَمأ َِن ٱَّلله بَِغَضٖب م 

 ١٦ ٱلَۡمِصيرُ 

17. Њих нисте ви убијали, него 
Аллах; и ниси ти гађао, кад си гађао, 
него је Аллах гађао, да би вернике 
лепом кушњом искушао - Аллах је, 
заиста, Онај Који све чује и Онај Који 
све зна. 

َ َقَتلَُهۡمْۚ َوَما  فَلَۡم َتۡقُتلُوُهۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ َرَميَٰ َولُِيۡبلَِى  َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ َسِميٌع  ْۚ إِنه ٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡنُه بَلَآًء َحَسًنا
 ١٧ َعلِيم  

18. Тако је то било, а заиста је Аллах 
Онај Који ослабљује сплетке 
неверника. 

َ ُموهُِن َكۡيِد  نه ٱَّلله
َ
َٰلُِكۡم َوأ َذ
َٰفِرِينَ   ١٨ ٱلَۡك

19. Ако сте се молили о неверници да 
победите, па дошла вам је, ето, 
'победа'! А да се оканите 
неверовања, било би вам боље! И 
ако се поново вратите, Ми ћемо 
поново да се вратимо, и нимало неће 
да вам користи ваш табор, ма колико 
био бројан, јер Аллах је, заиста, уз 
вернике. 

إِن تَۡسَتۡفتُِحواْ َفَقۡد َجآَءُكُم ٱلَۡفۡتُحۖۡ َوِإن 
تَنَتُهواْ َفُهَو َخيۡر  لهُكۡمۖۡ َوِإن َتُعوُدواْ َنُعۡد 

ا َولَۡو َولَن ُتۡغنَِي َعنُكۡم فِئَُتُكۡم َشۡيـ ٗ 
َ َمَع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه ٱَّلله

َ
 ١٩ َكثُرَۡت َوأ

20. О ви који верујете, покоравајте се 
Аллаху и Његовом Посланику, и не 
окрећите се од њега, а чујете га, 

َ َورَُسولَُهۥ  ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

هۡواْ َعۡنُه  نُتۡم تَۡسَمُعونَ َولَا تََول
َ
 ٢٠ َوأ

21. и не будите као они који су рекли: 
„Чули смо!“- А не слушају. 

هِذيَن َقالُواْ َسِمۡعَنا َوُهۡم لَا  َولَا تَُكونُواْ َكٱل
 ٢١ يَۡسَمُعونَ 



 

Плен 

 

211 

 

 الأنفال

22. Заиста, најгора бића код Аллаха 
су они који су глуви и неми на истину, 
који не разумеју. 

مُّ ٱلُۡبۡكُم  ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  ۞إِنه َشره ٱلده
هِذيَن لَا َيۡعقِلُونَ   ٢٢ ٱل

23. Да Аллах зна да од њих може да 
буде икаквог добра, учинио би да 
чују, а да је учинио и да чују, они би 
се, опет, окрећући се од тога 
удаљили. 

ۡسَمَعُهۡمۖۡ َولَۡو َولَۡو َعلِ 
َ
هأ ُ فِيِهۡم َخيٗۡرا ل َم ٱَّلله

ۡعرُِضونَ  هواْ وهُهم مُّ ۡسَمَعُهۡم لََتَول
َ
 ٢٣ أ

24. О ви који верујете, одазовите се 
Аллаху и Посланику кад од вас 
затражи да чините оно што вас 
оживљава; и нека знате да Аллах 
делује између човека и његовог срца, 
и да ћете сви да будете сакупљени 
пред Њим. 

 ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتِجيُبواْ َّلِله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َولِلرهُسوِل إَِذا َدعَاُكۡم لَِما ُيحۡيِيُكۡمۖۡ  
َ َيحُوُل َبيَۡن ٱلَۡمرِۡء َوقَلۡبِهِۦ  نه ٱَّلله

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۥٓ إِلَۡيهِ ُتحَۡشرُ  نهُه
َ
 ٢٤ ونَ َوأ

25. И чувајте се искушења која неће 
да погоде само оне међу вама који су 
чинили неправду, и знајте да Аллах 
страшно кажњава. 

هِذيَن َظلَُمواْ  ها تُِصيبَنه ٱل َوٱتهُقواْ فِۡتَنٗة ل
َ َشِديُد   نه ٱَّلله

َ
ۖۡ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٗة ِمنُكۡم َخآصه

 ٢٥ ٱلۡعَِقابِ 

26. И сетите се кад вас је било мало, 
кад сте на земљи били потлачени - 
бојали сте се да вас људи не 
похватају, па вам је Он дао 
склониште и Својом помоћу вас 
ојачао и благодатима вас опскрбио 
да бисте били захвални. 

نُتۡم 
َ
ۡسَتۡضَعُفوَن فِي  َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ قَلِيل  مُّ

اُس  َفُكُم ٱلنه ن َيَتَخطه
َ
ۡرِض َتخَاُفوَن أ

َ
ٱلۡأ

يهَدُكم بَِنۡصرِهِۦ َوَرَزقَُكم 
َ
َُٰكۡم َوأ فَـ َاَوى

ي َِبَِٰت لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ  َِن ٱلطه  ٢٦ م 

27. О ви који верујете, не 
изневеравајте Аллаха и Посланика и 
не проневеравајте оно што вам је 
дато на чување, а знате - свесни сте 
да то радите. 

 َ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتخُونُواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نُتۡم 
َ
َمََٰنَٰتُِكۡم َوأ

َ
َوٱلرهُسوَل َوَتخُونُٓواْ أ

 ٢٧ َتۡعلَُمونَ 

28. И нека знате да су ваша богатства 
и ваша деца само искушење, и да је 
само код Аллаха велика награда. 

ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة  
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َوأ

َ
نهَمآ أ

َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ نه ٱَّلله

َ
 ٢٨ َوأ
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29. О ви који верујете, ако се будете 
бојали Аллаха, Он ће способност да 
вам дарује да раздвајате истину од 
неистине и преко ваших ружних 
поступака ће да пређе и опростиће 
вам. А Аллахова је доброта 
неизмерна. 

َ َيجَۡعل  هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َتتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِۡر َعنُكۡم   لهُكۡم فُۡرَقاٗنا َويَُكف 
ُ ذُ  و ٱلَۡفۡضِل َسي ِـ َاتُِكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمُۗ َوٱَّلله

 ٢٩ ٱلَۡعِظيمِ 

30. И кад су ти неверници правили 
замке да би те бацили у тамницу или 
да би те убили, или да би те 
прогнали; они су замке спремали па 
је и Аллах њима спремао замке, а 
Аллах спрема најбоље замке. 

هِذيَن كَ  ۡو  َوِإۡذ َيۡمُكُر بَِك ٱل
َ
َفُرواْ لُِيثۡبُِتوَك أ
ۡو ُيخۡرُِجوَكْۚ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر 

َ
َيۡقُتلُوَك أ

ُ َخيُۡر ٱلَۡمَِٰكرِينَ  ۖۡ َوٱَّلله ُ  ٣٠ ٱَّلله

31. Када им се уче Наше речи, 
говоре: „Већ смо чули! Да хоћемо, и 
ми бисмо рекли тако нешто; то су 
само измишљотине древних народа.“ 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َقالُواْ َقۡد َسِمۡعَنا 
هٓا  لَۡو نََشآُء لَُقلَۡنا ِمۡثَل َهََٰذآ إِۡن َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٣١ أ

32. А кад су они рекли: „Аллаху, ако је 
ово збиља Твоја истина, Ти пусти на 
нас камење са неба као кишу или нам 
пошаљи болну патњу!“ 

َوِإۡذ َقالُواْ ٱللهُهمه إِن َكاَن َهََٰذا ُهَو ٱلۡحَقه ِمۡن 
َمآِء  َِن ٱلسه ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة م 

َ
ِعنِدَك فَأ

لِيمٖ 
َ
وِ ٱئۡتَِنا بَِعَذاٍب أ

َ
 ٣٢ أ

33. Аллах их и није казнио док си ти 
био међу њима; и Аллах неће да их 
казни све док они моле за опрост. 

نَت فِيِهۡمْۚ َوَما 
َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ لُِيَعذ  َوَما َكاَن ٱَّلله

َبُهۡم َوُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ  ِ ُ ُمَعذ   ٣٣ َكاَن ٱَّلله

34. А заслужују да их Аллах казни 
када бране другима приступ Часном 
храму, а они нису његови чувари. 
Чувари његови треба да буду само 
они који се боје Аллаха, али већина 
њих не зна. 

وَن   ُ َوُهۡم يَُصدُّ َبُهُم ٱَّلله ِ ها ُيَعذ  ل
َ
َوَما لَُهۡم أ

ۥْٓۚ  ۡولَِيآَءهُ
َ
َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوَما َكانُٓواْ أ
ها ٱلُۡمتهُقوَن َوَلَٰكِ  ۥٓ إِل ۡولَِيآُؤُه

َ
نه  إِۡن أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٤ أ

35. Њихова молитва поред Ка'бе 
своди се само на звиждање и 
пљескање рукама; зато искусите 
патњу јер не верујете. 

ها ُمكَاٗٓء  َوَما َكاَن َصلَاُتُهۡم ِعنَد ٱلَۡبۡيِت إِل
ْۚ َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم  َوتَۡصِديَٗة

 ٣٥ تَۡكُفُرونَ 
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36. Заиста они који не верују троше 
своју имовину да би одвраћали од 
Аллаховог пута. Они ће тако да је 
троше, затим ће због тога да се кају и 
на крају ће да буду побеђени. А они 
који не буду веровали - у Пакао ће да 
буду скупљени, 

ۡمَوَٰلَُهۡم  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ يُنفُِقوَن أ إِنه ٱل

ِْۚ فََسيُنفُِقوَنَها ُثمه  واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله لَِيُصدُّ
هِذيَن   تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَرٗة ُثمه ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱل

 ٣٦ َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُيحَۡشُرونَ 

37. да би Аллах одвојио добре од 
неваљалих и да би неваљале једне 
на друге наслагао, а онда их све у 
гомилу збио и у Пакао бацио. Они су 
заиста губитници. 

ي ِِب َويَۡجَعَل  ُ ٱلۡخَبِيَث ِمَن ٱلطه لَِيِميَز ٱَّلله
ٱلۡخَبِيَث َبۡعَضُهۥ عَلَىَٰ َبۡعٖض َفيَۡرُكَمُهۥ  

 
ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َجمِيٗعا َفَيۡجَعلَُهۥ فِي َجَهنهَمْۚ أ

 ٣٧ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

38. Реци онима који не верују: ако се 
окане неверовања, биће им 
опроштено оно што је било пре; а ако 
се не окане - па зна се шта је било са 
древним народима. 

ا  هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُيۡغَفۡر لَُهم مه قُل ل ِل
ۡد َسلََف َوِإن َيُعوُدواْ َفَقۡد َمَضۡت ُسنهُت  َق 

لِينَ  وه
َ
 ٣٨ ٱلۡأ

39. И борите се против њих док 
смутња не ишчезне и док само Божја 
вера не остане. Ако се они окане, па 
заиста Аллах добро види шта они 
раде. 

َٰتِلُوُهۡم َحتهيَٰ لَا تَُكوَن  فِۡتَنة  َويَُكوَن َوَق
َ بَِما  ِْۚ َفإِِن ٱنَتَهۡواْ َفإِنه ٱَّلله يُن ُكلُُّهۥ َّلِله ِ ٱلد 

 ٣٩ َيۡعَملُوَن بَِصير  

40. А ако се окрену, знајте да је Аллах 
ваш заштитник, а диван је Он 
Заштитник и диван Помагач! 

َ َموۡ  نه ٱَّلله
َ
هۡواْ فَٱۡعلَُمٓواْ أ َُٰكۡمْۚ نِۡعَم َوِإن تََول لَى

 ٤٠ ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ 

41. И знајте да од свега што 
заплените у борби једна петина 
припада Аллаху и Посланику, и 
његовој родбини, и сирочади, и 
сиромасима, и путницима - 
намерницима, ако верујете у Аллаха 
и у оно што смо објавили Нашем 
Посланику на Дан раздвајања Истине 
од неистине, на дан кад су се 
сукобиле две војске - а Аллах над 
свим има моћ - 

 ِ نه َّلِله
َ
ِن َشۡيٖء َفأ نهَما َغنِۡمُتم م 

َ
۞َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ُخمَُسُهۥ َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ 
بِيِل إِن ُكنُتۡم  َوٱلۡمَ  َسَِٰكيِن َوٱبِۡن ٱلسه

نَزلَۡنا عَلَىَٰ َعۡبِدنَا يَۡوَم 
َ
ِ َوَمآ أ َءاَمنُتم بِٱَّلله

 ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ٱلُۡفۡرَقاِن يَۡوَم ٱلَۡتَقي ٱلۡجَۡمَعاِنِۗ َوٱَّلله

 ٤١ َشۡيٖء َقِديرٌ 
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42. када сте ви били у ближој страни 
долине, они у даљој страни долине, а 
каравана је била испод вас. И да сте 
се договарали о времену борбе, не 
бисте се договорили, али се она 
догодила да би Аллах дао да се 
испуни оно што је морало да се 
догоди, да неверник остане неверник 
после очигледног доказа, и да верник 
остане верник после очигледног 
доказа - а Аллах је, заиста, Свечујући 
и Свезнајући. 

ۡنَيا َوُهم بِٱلُۡعۡدَوةِ   نُتم بِٱلُۡعۡدَوةِ ٱلدُّ
َ
إِۡذ أ

ۡسَفَل ِمنُكۡمْۚ َولَۡو  
َ
ۡكُب أ ٱلُۡقۡصَوىَٰ َوٱلره

تََواَعدتُّۡم لَٱۡخَتلَۡفُتۡم فِي ٱلِۡميَعَِٰد َوَلَِٰكن 
مۡ 

َ
ُ أ ٗرا َكاَن َمۡفُعولٗا ل َِيۡهلَِك َمۡن ل َِيۡقِضَي ٱَّلله

َهلََك َعنُۢ بَي َِنةٖ َويَۡحَييَٰ َمۡن َحيه َعنُۢ بَي َِنةِٖۗ 
َ لََسِميٌع َعلِيمٌ   ٤٢ َوِإنه ٱَّلله

43. Кад ти је Аллах у сну показао да 
је њих мало; а да ти је показао да их 
је много, ви бисте духом клонули и о 
борби се расправљали, али је Аллах 
указао спас. Он, заиста, добро зна 
шта скривају свачије груди. 

ُ فِي َمَناِمَك قَلِيلٗاۖۡ َولَۡو   إِۡذ يُرِيَكُهُم ٱَّلله
ََٰكُهۡم َكثِيٗرا لهَفِشلُۡتۡم َولََتَنَٰزَۡعُتۡم فِي  َرى

َ
أ

َ َسلهَمْۚ إِنهُهۥ َعلِ  ۡمرِ َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
ُۢ بَِذاِت ٱلۡأ يُم

ُدورِ   ٤٣ ٱلصُّ

44. А кад сте се сукобили, у вашим 
очима Он их је приказао у малом 
броју, а вас у њиховим очима такође 
у малом броју, да би Аллах дао да се 
испуни оно што је морало да се 
догоди - а Аллаху се све враћа. 

ۡعُينُِكۡم َوِإۡذ يُرِيُكُموُهۡم إِذِ 
َ
 ٱلَۡتَقۡيُتۡم فِٓي أ

 ُ ۡعُينِِهۡم لَِيۡقِضَي ٱَّلله
َ
قَلِيلٗا َويَُقل ِلُُكۡم فِٓي أ

ِ تُرَۡجُع  ۡمٗرا َكاَن َمۡفُعولٗاُۗ َوِإلَي ٱَّلله
َ
أ

ُمورُ 
ُ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. О ви који верујете, кад се са неком 
четом сукобите, будите храбри и 
непрестано славите Аллаха, да 
бисте успели, 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فِئَٗة فَٱثۡبُُتواْ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َكثِيٗرا لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ   ٤٥ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله

46. и покоравајте се Аллаху и 
Његовом Посланику, и не препирите 
се да не бисте клонули и остали без 
борбеног духа; и будите стрпљиви, а 
Аллах је, заиста, уз стрпљиве. 

َ َورَُسولَُهۥ َولَا تََنَٰزَُعواْ   ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

ْْۚ إِنه  َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡمۖۡ َوٱۡصبُِرٓوا
َٰبِِرينَ  َ َمَع ٱلصه  ٤٦ ٱَّلله

47. И не будите као они који су, да се 
покажу свету, надмено из свога града 
изашли да би одвраћали од 
Аллаховог пута, а Аллах обухвата 
оно што раде. 

هِذيَن َخرَُجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم  َولَا تَُكونُواْ َكٱل
وَن َعن َسبِيِل  اِس َويَُصدُّ َبَطٗرا َورِئَآَء ٱلنه

ُ بَِما َيۡعَملُوَن ُمحِيط   ِْۚ َوٱَّلله  ٤٧ ٱَّلله
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48. И када им је ђаво њихове 
поступке представио лепим и рекао: 
„Нико данас не може да вас победи, 
и ја сам, уистину, ваш заштитник!“ - 
Онда се он, кад су се сукобила два 
противничка табора, уназад повукао, 
и рекао: „Ја, заиста, немам ништа са 
вама, ја видим оно што ви не видите, 
и ја се бојим Аллаха, а Аллах 
страшно кажњава.“ 

ۡعَمَٰلَُهۡم َوَقاَل لَا 
َ
ۡيَطَُٰن أ َوِإۡذ َزيهَن لَُهُم ٱلشه

اِس َوِإن ِي َجار    غَالَِب لَُكُم ٱلَۡيۡوَم ِمَن ٱلنه
ا تََرآَءِت ٱلۡفِئََتاِن نََكَص عَلَىَٰ  لهُكۡمۖۡ فَلَمه

َرىَٰ َعقَِبۡيهِ 
َ
ِنُكۡم إِن ِٓي أ َوَقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م 

ُ َشِديُد  ْۚ َوٱَّلله َ َخاُف ٱَّلله
َ
َما لَا تََرۡوَن إِن ِٓي أ

 ٤٨ ٱلۡعَِقابِ 

49. И сети се када су лицемери и они 
чија су срца болесна говорили: „Ове 
је обманула њихова вера!“ А онај ко 
се поузда у Аллаха – па Аллах је, 
заиста, силан и мудар. 

هِذيَن فِي قُلُوبِِهم  إِۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
ُؤلَآِء دِيُنُهۡمُۗ َوَمن َيَتوَكهۡل عَلَى  رٌَض َغره َهَٰٓ مه

َ َعزِيٌز َحِكيم   ِ َفإِنه ٱَّلله  ٤٩ ٱَّلله

50. А да си само видео кад су анђели 
узимали душе неверницима и по 
њиховим лицима их и страга 
ударали: „Искусите патњу у Огњу!“ 

هِذيَن َكَفُرواْ   هي ٱل َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيَتَوف
ۡدَبََٰرُهۡم  

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن وُُجوَهُهۡم َوأ

 ٥٠ َوُذوُقواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 

51. То је оно што сте сами себи 
припремили, а Аллах, заиста, не чини 
неправду Својим створењима! 

َ لَيَۡس  نه ٱَّلله
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َٰلَِك بَِما َقده َذ

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ٥١ بَِظله

52. Тако је било и са фараоновим 
људима и онима пре њих - у 
Аллахове доказе нису веровали, па 
их је Аллах казнио због њихових 
греха. Аллах је, уистину, моћан и 
страшно кажњава. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ   ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

 ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
ِ فَأ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

َ َقوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ   ٥٢ بُِذنُوبِِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

53. То је зато што Аллах неће да 
лиши благостања народ коме је 
благостање подарио - све док се он 
сам не промени - а Аллах је Онај Који 
све чује и Онај Који све зна. 

ۡنَعَمَها 
َ
َ لَۡم يَُك ُمَغي ِٗرا ن ِۡعَمًة أ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ِ نه عَلَىَٰ َقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما ب
َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
أ

َ َسِميٌع َعلِيم    ٥٣ ٱَّلله
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54. Тако је било са фараоновим 
људима и онима пре њих: знакове 
свога Господара нису признавали, па 
смо их Ми, због њихових греха, 
уништили, а фараонове људе смо 
потопили – сви су они били 
неверници. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ   ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن َوٱل
ۡ
َكَدأ

ۡهلَۡكَنَُٰهم بُِذنُوبِهِۡم 
َ
بُواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم فَأ َكذه

ۡغَرۡقَنآ َءاَل فِرَۡعۡوَنْۚ وَُكل   َكانُواْ  
َ
َوأ

 ٥٤ َظَٰلِِمينَ 

55. Најгора бића код Аллаха су, 
заиста, они који поричу; они не 
верују, 

هِذيَن َكَفُرواْ إِ  ِ ٱل ِ ِعنَد ٱَّلله َوآب  نه َشره ٱلده
 ٥٥ َفُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

56. они са којима ти склапаш уговоре, 
па они сваки пут, не бојећи се 
Аллаха, крше свој уговор. 

هِذيَن َعََٰهدته ِمۡنُهۡم ُثمه يَنُقُضوَن   ٱل
 ِ

ةٖ َوُهۡم لَا َيتهُقونَ َعۡهَدُهۡم فِي ُكل   ٥٦ َمره

57. Ако се у борби сукобиш са њима, 
казни их тако да се због њих разбеже 
они који су иза њих, како би се 
присетили и узели поуку. 

ۡن  ِۡد بِِهم مه ا َتۡثَقَفنهُهۡم فِي ٱلۡحَۡرِب فََشر  َفإِمه
كه   ٥٧ ُرونَ َخلَۡفُهۡم لََعلهُهۡم يَذه

58. И чим приметиш издајство код 
неког народа, ти њима уговор откажи 
– јер Аллах, уистину, не воли 
издајице. 

ا َتخَاَفنه ِمن َقۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إِلَۡيِهۡم  َوِإمه
َ لَا ُيحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ  ِۚ إِنه ٱَّلله  ٥٨ عَلَىَٰ َسَوآٍء

59. И нека никако не мисле они који 
не верују да ће да се спасе; они, 
заиста, неће моћи да умакну. 

ْْۚ إِنهُهۡم لَا   هِذيَن َكَفُرواْ َسَبُقٓوا َولَا َيحَۡسبَنه ٱل
 ٥٩ ُيۡعِجُزونَ 

60. И против њих припремите колико 
год можете снаге и коња за бој, да 
бисте тиме заплашили Аллахове и 
ваше непријатеље, и друге осим њих 
- ви их не познајете, Аллах их зна. 
Све што на Аллаховом путу 
потрошите биће вам надокнађено, и 
неће да вам буде учињена неправда. 

ةٖ َوِمن   ِن ُقوه ا ٱۡسَتَطۡعُتم م  واْ لَُهم مه ِعدُّ
َ
َوأ

ِبَاِط ٱلۡخَۡيِل تُرۡ  ِ ر  هُِبوَن بِهِۦ َعُدوه ٱَّلله
ُكۡم وََءاَخرِيَن ِمن ُدونِِهۡم لَا   وََعُدوه

ُ َيۡعلَُمُهۡمْۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن   َتۡعلَُموَنُهُم ٱَّلله
نُتۡم 

َ
ِ يَُوفه إِلَۡيُكۡم َوأ َشۡيٖء فِي َسبِيِل ٱَّلله

 ٦٠ لَا ُتۡظلَُمونَ 

61. Ако они буду склони миру, буди и 
ти склон и поуздај се у Аллаха, а Он 
је, уистину, Свечујући и Свезнајући. 

لِۡم فَٱۡجَنۡح لََها َوتَوَكهۡل  ۞َوِإن َجَنُحواْ لِلسه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ِْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٦١ عَلَى ٱَّلله
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62. А ако буду хтели да те преваре - 
па теби је, заиста, довољан Аллах; 
Он те подржава Својом помоћу и 
верницима, 

ن َيخَۡدُعوَك َفإِنه َحۡسَبَك  
َ
َوِإن يُرِيُدٓواْ أ

يهَدَك بَِنۡصرِهِۦ 
َ
هِذٓي أ ْۚ ُهَو ٱل ُ ٱَّلله

 ٦٢ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

63. и Он је сјединио њихова срца. Да 
си ти потрошио све оно што на 
Земљи постоји, ти не би сјединио 
њихова срца, али их је Аллах 
сјединио. Он је заиста силан и мудар. 

نَفۡقَت َما فِي  
َ
لهَف َبيَۡن قُلُوبِِهۡمْۚ لَۡو أ

َ
َوأ

لهۡفَت َبيَۡن قُلُوبِِهۡم  
َ
آ أ ۡرِض َجمِيٗعا مه

َ
ٱلۡأ

لهَف بَيَۡنُهۡمْۚ إِنهُهۥ َعزِيٌز 
َ
َ أ َوَلَِٰكنه ٱَّلله

 ٦٣ َحِكيم  

64. О Веровесниче, Аллах је 
довољан теби и верницима који те 
следе. 

ُ َوَمِن ٱتهَبَعَك  ِبيُّ َحۡسُبَك ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦٤ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

65. О Веровесниче, бодри вернике на 
борбу! Ако вас буде двадесет 
издржљивих, победићете две 
стотине; а ако вас буде стотину - 
победићете хиљаду оних који не 
верују, зато што су они људи који не 
схватају. 

  ِۚ ِبيُّ َحر ِِض ٱلُۡمۡؤِمنِيَن عَلَى ٱلۡقَِتاِل َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِنُكۡم ِعۡشُروَن َصَٰبُِروَن  إِن يَُكن م 
ِاْئَة   ِنُكم م  َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن م 

نهُهۡم َقۡوم  َيۡغلِبُ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بِأ َِن ٱل لٗۡفا م 

َ
ٓواْ أ

ها َيۡفَقُهونَ   ٦٥ ل

66. Сада вам Аллах даје олакшицу и 
зна да међу вама има слабости. Ако 
вас буде стотину издржљивих - 
победићете две стотине, а ако вас 
буде хиљаду - победићете, 
Аллаховом дозволом, две хиљаде. А 
Аллах је уз стрпљиве. 

نه 
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ َف ٱَّلله ٱلَٰۡٔـَن َخفه

ِاْئَة   ِنُكم م  ْۚ َفإِن يَُكن م  فِيُكۡم َضۡعٗفا
ِنُكۡم  َصابَِرة  َيۡغلُِبواْ ِماْئَتَيِۡنِۚ َوِإن يَُكن م 

 ُِۗ لَۡفيِۡن بِإِۡذِن ٱَّلله
َ
لۡف  َيۡغلُِبٓواْ أ

َ
ُ َمَع  أ  َوٱَّلله

َٰبِِرينَ   ٦٦ ٱلصه

67. Ниједном веровеснику није било 
допуштено да држи заробљенике док 
не оствари победу на Земљи; ви 
желите пролазна добра овога света, 
а Аллах жели онај свет. Заиста је 
Аллах силан и мудар. 

ن يَُكونَ 
َ
ۡسَرىَٰ َحتهيَٰ  َما َكاَن لَِنِبي ٍ أ

َ
ۥٓ أ لَُه

ۡنَيا  ۡرِضِۚ تُرِيُدوَن َعرََض ٱلدُّ
َ
ُيۡثِخَن فِي ٱلۡأ

ُ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ َوٱَّلله ُ يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرَة  ٦٧ َوٱَّلله
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68. Да није раније Аллахове одредбе, 
снашла би вас патња велика због 
онога што сте узели. 

 ِ َِن ٱَّلله هۡولَا كَِتَٰب  م  ُكۡم فِيَمآ  ل  َسَبَق لََمسه
َخۡذُتۡم َعَذاٌب َعِظيم  

َ
 ٦٨ أ

69. Сада трошите оно што сте 
запленили као допуштено и лепо, и 
бојте се Аллаха; Аллах је, заиста, 
Онај Који опрашта грехе и милостив 
је. 

 ْ ْۚ َوٱتهُقوا ا َغنِۡمُتۡم َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا ْۚ َفكُلُواْ ِممه َ  ٱَّلله
َ َغُفور  رهِحيم    ٦٩ إِنه ٱَّلله

70. О Веровесниче, реци онима који 
су као заробљеници пали у ваше 
руке: „Ако Аллах зна да у вашим 
срцима има било шта добро, даће 
вам боље од онога што вам је узето 
и опростиће вам, а Аллах је Онај Који 
опрашта грехе и милостив је.“ 

َِن  يِۡديُكم م 
َ
ِبيُّ قُل ل َِمن فِٓي أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ُ فِي قُلُوبُِكۡم َخيٗۡرا  ۡسَرىَٰٓ إِن َيۡعلَِم ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ِخَذ ِمنُكۡم َويَۡغفِۡر 
ُ
آ أ ِمه يُۡؤتُِكۡم َخيٗۡرا م 

ُ َغُفور  رهِحيم    ٧٠ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

71. А ако желе да те преваре, па они 
су и пре настојали Аллаха да варају 
и зато ти је Он омогућио да их 
победиш; а Аллах је Онај Који све зна 
и мудар је. 

َ مِن  َوِإن يُرِيُدواْ ِخَياَنَتَك َفَقۡد َخانُواْ ٱَّلله
ُ َعلِيٌم   ۡمَكَن ِمۡنُهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
َقۡبُل فَأ
 ٧١ َحِكيمٌ 

72. Заиста они који верују и 
исељавају се, и у борби на 
Аллаховом путу залажу своја 
богатства и своје животе, и они који 
пружају уточиште и помажу, они су 
једни другима заштитници. А онима 
који верују, а који се нису иселили, ви 
не можете, све док се не иселе, да 
будете заштитници. А ако вас замоле 
да им помогнете у вери, дужни сте да 
им притекнете у помоћ, осим против 
народа са којим о ненападању имате 
закључен уговор. А Аллах добро 
види оно што радите. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  إِنه ٱل
 ِ هِذيَن ب ِ َوٱل نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
أ

ۡولَِيآُء  
َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
نََصُرٓواْ أ َءاَوواْ وه

هِذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم ُيَهاِجُرواْ َما  َبۡعٖضِۚ َوٱل
ِن َشۡيٍء َحتهيَٰ   ِن َوَلََٰيتِِهم م  لَُكم م 

ْْۚ َوِإِن ٱۡستَنَصُروُكۡم  يِن ُيَهاِجُروا ِ فِي ٱلد 
ها عَلَىَٰ َقۡوِۭم بَيَۡنُكۡم   ۡصُر إِل َفَعلَۡيُكُم ٱلنه

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ُۗ َوٱَّلله ِيَثَٰق  َوبَۡيَنُهم م 
 ٧٢ بَِصير  

73. Неверници су једни другима 
заштитници. Ако не поступите тако, 
настаће смутња на Земљи и велики 
неред. 

هِذيَن َكَفرُ  ها َوٱل ۡولَِيآُء َبۡعٍضِۚ إِل
َ
واْ َبۡعُضُهۡم أ

ۡرِض َوفََساد   
َ
َتۡفَعلُوهُ تَُكن فِۡتَنة  فِي ٱلۡأ

 ٧٣ َكبِير  
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74. Они који верују и иселе се, и боре 
се на Аллаховом путу, и они који 
пружају склониште и помажу - они су 
збиља прави верници - њих чека 
опрост и дивна опскрба. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
نََصُرٓواْ أ هِذيَن َءاَوواْ وه ِ َوٱل َسبِيِل ٱَّلله

ۡغفَِرة  َورِۡزق    هُهم مه ْۚ ل ا ُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحق ٗ
 ٧٤ َكرِيم  

75. А они који касније верници 
постану, па се иселе и у борби 
заједно са вама учествују - они су 
ваши. А рођаци су, према Аллаховој 
Књизи једни другима пречи. Аллах, 
заиста, све добро зна. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُۢ َبۡعُد َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ  َوٱل
رَۡحاِم 

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ِمنُكۡمْۚ َوأ

ُ
َمَعُكۡم فَأ

ِْۚ إِنه  َبۡعضُ  ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
َ
ُهۡم أ

 ُۢ ِ َشۡيٍء َعلِيُم
َ بِكُل   ٧٥ ٱَّلله
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Покајање    التوبة

1. Ово је обзнана о престанку 
заштите, од Аллаха и Његовог 
Посланика, оним многобошцима са 
којима сте закључили уговоре. 

هِذيَن َعََٰهدتُّم   ۦٓ إِلَي ٱل ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله بََرآَءة  م 
َِن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١ م 

2. “Путујте по свету још четири 
месеца, али знајте да Аллаху нећете 
умаћи и да ће Аллах невернике 
осрамотити." 

 ْ ۡشُهرٖ َوٱۡعلَُمٓواْ فَِسيُحوا
َ
ۡربََعَة أ

َ
ۡرِض أ

َ
 فِي ٱلۡأ

َ ُمخۡزِي  نه ٱَّلله
َ
ِ َوأ نهُكۡم َغيُۡر ُمۡعِجزِي ٱَّلله

َ
أ

َٰفِرِينَ   ٢ ٱلَۡك

3. Ово је и проглас од Аллаха и 
Његовог Посланика људима на 
највећи дан ходочашћа, да Аллах и 
Његов Посланик немају ништа са 
многобошцима, па ако се покајете - 
то је за вас боље а ако се окренете 
знајте да Аллаху нећете да умакнете. 
А неверницима наговести болну 
патњу. 

ۦٓ إِلَي ٱلنهاِس يَۡوَم  ِ َورَُسولِهِ َِن ٱَّلله َٰن  م  َذ
َ
َوأ

َِن  َ بَرِٓيء  م  نه ٱَّلله
َ
ۡكبَِر أ

َ
ٱلۡحَج ِ ٱلۡأ

ۚۥْ َفإِن تُبُۡتۡم َفُهَو َخيۡر  ٱلُۡمشۡ  ِركِيَن َورَُسولُُه
نهُكۡم َغيُۡر 

َ
هۡيُتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ لهُكۡمۖۡ َوِإن تََول

هِذيَن َكَفُرواْ  ِر ٱل ِ ُِۗ َوبَش  ُمۡعِجزِي ٱَّلله
لِيمٍ 

َ
 ٣ بَِعَذاٍب أ

4. Изузетак су многобошци са којима 
имате закључене уговоре које они 
нису ни у чему повредили, нити су 
помагали икога против вас, 
испоштујте уговоре са њима до 
договореног рока; Аллах заиста воли 
богобојазне. 

َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ُثمه لَۡم  هِذيَن َعََٰهدتُّم م  ها ٱل إِل
ا َولَۡم يَُظَِٰهُرواْ َعلَۡيُكۡم  يَنُقُصوُكۡم َشۡيـ ٗ

َحٗدا 
َ
تِِهۡمْۚ إِنه أ ٓواْ إِلَۡيِهۡم َعۡهَدُهۡم إِلَيَٰ ُمده تِمُّ

َ
فَأ

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ٤ ٱَّلله

5. Када прођу свети месеци, онда 
убијајте многобошце где год их 
нађете, заробљавајте их, опседајте и 
дочекујте на сваком пролазу. Па ако 
се покају и буду обављали молитву и 
давали милостињу, оставите их на 
миру, а Аллах је, заиста, Онај Који 
опрашта грехе и милостив је. 

ۡشُهُر ٱلۡحُُرُم فَٱۡقُتلُواْ  
َ
َفإَِذا ٱنَسلََخ ٱلۡأ

ٱلُۡمۡشِركِيَن َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم  
َصٖدِۚ َفإِن َوٱۡحُصُروُهۡم َوٱۡقُعُدواْ لَُهۡم ُكله َمرۡ 

ةَ فََخلُّواْ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه َقاُمواْ ٱلصه
َ
تَابُواْ َوأ

َ َغُفور  رهِحيم    ٥ َسبِيلَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
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6. Ако те неки многобожац замоли за 
заштиту, ти га заштити да би 
саслушао Аллахове речи, а потом га 
отпреми на сигурно место за њега. То 
је зато што су они народ који не зна. 

ِجۡرهُ 
َ
َِن ٱلُۡمۡشِركِيَن ٱۡسَتَجاَرَك فَأ َحد  م 

َ
َوِإۡن أ

ۚۥْ  َمَنُه
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثمه أ َحتهيَٰ يَۡسَمَع َكَلََٰم ٱَّلله

ها َيۡعلَُمونَ  نهُهۡم َقۡوم  ل
َ
َٰلَِك بِأ  ٦ َذ

7. Како многобожци могу да имају 
уговор са Аллахом и Његовим 
Послаником?! Могу да имају само 
они са којима сте уговор код Часног 
храма закључили; све док се они 
буду придржавали уговора, 
придржавајте се и ви, а Аллах, 
заиста, воли побожне. 

 ِ  َكۡيَف يَُكوُن لِلُۡمۡشِركِيَن َعۡهٌد ِعنَد ٱَّلله
هِذيَن َعََٰهدتُّۡم ِعنَد  ها ٱل ۦٓ إِل وَِعنَد رَُسولِهِ

ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِمِۖ َفَما ٱۡسَتَقَُٰمواْ لَُكۡم 
َ ُيحِبُّ ٱلُۡمتهقِينَ   ٧ فَٱۡسَتقِيُمواْ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

8. Како, када они, ако би вас 
победили, не би, кад сте ви у питању, 
поштовали ни сродство ни споразум? 
Они вам се умиљавају говором 
својих уста, али им се срца противе; 
већина њих су зликовци. 

َكۡيَف َوِإن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم لَا يَۡرُقُبواْ  
ۡفَوَٰهِِهۡم 

َ
ْۚ يُۡرُضونَُكم بِأ ٗة ا َولَا ذِمه

فِيُكۡم إِل ٗ
ۡكثَرُهُ 

َ
بَيَٰ قُلُوبُُهۡم َوأ

ۡ
َِٰسُقونَ َوتَأ  ٨ ۡم َف

9. Они Аллахове речи замењују за 
оно што мало вреди, па одвраћају од 
Његовог Пута, заиста је ружно како 
поступају. 

واْ   ِ َثَمٗنا قَلِيلٗا َفَصدُّ ٱۡشتََرۡواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ   َعن َسبِيلِهِ

 ٩ َيۡعَملُونَ 

10. Ни сродство ни споразум, када је 
верник у питању, не поштују, и све 
границе зла прекорачују. 

 ْۚ ٗة ا َولَا ذِمه
لَا يَۡرُقُبوَن فِي ُمۡؤِمٍن إِل ٗ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡعَتُدونَ 
ُ
 ١٠ َوأ

11. Али ако се они буду покајали и 
обављали намаз и давали зекат, 
браћа су вам по вери - а Ми доказе и 
знакове објашњавамо људима који 
знају. 

ةَ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتَُواْ ٱلزه َقاُمواْ ٱلصه
َ
َفإِن تَابُواْ َوأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت  ِ يِنِۗ َوُنَفص  ِ َفإِۡخَوَٰنُُكۡم فِي ٱلد 
 ١١ لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ 

12. А ако прекрше заклетве након 
што са њима склопите уговоре, и ако 
буду вређали вашу веру, онда се 
борите против коловођа неверства - 
за њих, заиста, не постоје заклетве - 
како би се оканили. 

ِنُۢ َبۡعِد َعۡهِدهِۡم  يَۡمََٰنُهم م 
َ
َوِإن نهَكُثٓواْ أ

َة ٱلُۡكۡفرِ َوَطَعُنواْ فِي دِينُِكۡم فََقَٰتِلُٓواْ  ئِمه
َ
 أ

يَۡمََٰن لَُهۡم لََعلهُهۡم يَنَتُهونَ 
َ
 ١٢ إِنهُهۡم لَٓا أ
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13. Зар нећете да се борите против 
људи који су прекршили своје 
заклетве, и настојали су да протерају 
Посланика и први су вас напали? Зар 
их се бојите? Прече је да се бојите 
Аллаха ако сте верници. 

واْ  يَۡمََٰنُهۡم َوَهمُّ
َ
لَا تَُقَٰتِلُوَن َقۡوٗما نهَكُثٓواْ أ

َ
أ

 ِۚ ٍة َل َمره وه
َ
بِإِۡخَراِج ٱلرهُسوِل َوُهم بََدُءوُكۡم أ

ن َتخَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم 
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َتخَۡشۡوَنُهۡمْۚ فَٱَّلله

َ
أ

ۡؤِمنِينَ   ١٣ مُّ

14. Борите се против њих, Аллах ће 
вашим рукама да их мучи и понизи, а 
вас ће да помогне против њих и 
залечиће груди верника, 

يِۡديُكۡم َويُۡخزِهِۡم 
َ
ُ بِأ ۡبُهُم ٱَّلله ِ َٰتِلُوُهۡم ُيَعذ  َق

َويَنُصۡرُكۡم َعلَۡيِهۡم َويَۡشِف ُصُدوَر َقۡوٖم 
ۡؤِمنِينَ   ١٤ مُّ

15. и одстраниће срџбу из њихових 
срца. А Аллах ће да прими покајање 
од онога од кога Он хоће; Аллах је 
Онај Који све чује и мудар је. 

ُ عَلَىَٰ  َويُۡذهِۡب َغۡيَظ قُلُوبِِهۡمُۗ َويَُتوُب ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُۗ َوٱَّلله  ١٥ َمن يََشآُء

16. Зар мислите да ћете да будете 
остављени, а да Аллах не укаже на 
оне међу вама који се боре и који 
уместо Аллаха и Његовог Посланика 
и верника нису узели никога за 
присног пријатеља?! А Аллах у 
потпуности зна оно што радите. 

 ُ ا َيۡعلَِم ٱَّلله ن ُتتَۡرُكواْ َولَمه
َ
ۡم َحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

 ْ هِذيَن َجََٰهُدوا ِمنُكۡم َولَۡم َيتهِخُذواْ ِمن  ٱل
ِ َولَا رَُسولِهِۦ َولَا ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ُدوِن ٱَّلله

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ َخبِيُر ْۚ َوٱَّلله  ١٦ َولِيَجٗة

17. Многобошци нису достојни да 
одржавају Аллахове куће, кад сами 
признају да су неверници. Њихова 
дела су поништена и вечно ће да 
остану у Ватри. 

ن َيۡعُمُرواْ َمَسَِٰجَد  
َ
َما َكاَن لِلُۡمۡشِركِيَن أ

 ِۚ نُفِسِهم بِٱلُۡكۡفرِ
َ
ِ َشَِٰهِديَن عَلَىَٰٓ أ ٱَّلله

ۡعَمَٰلُُهۡم َوفِي ٱلنهارِ ُهۡم 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
أ

 ١٧ َخَٰلُِدونَ 

18. Аллахове куће одржавају они који 
у Аллаха и у онај свет верују и који 
обављају молитву и дају обавезну 
милостињу и који се не боје никога 
осим Аллаха, они су на Правом путу. 

 ِ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّلله إِنهَما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّلله
َكوَٰةَ  لَوَٰةَ وََءاتَي ٱلزه َقاَم ٱلصه

َ
َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ن َولَۡم يَ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۖۡ َفَعَسيَٰٓ أ َ ها ٱَّلله خَۡش إِل

 ١٨ يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِدينَ 
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19. Зар сматрате да је напајање 
ходочасника водом и одржавање 
Часног храма попут вредности оног 
који верује у Аллаха и у онај свет и 
који се бори на Аллаховом путу? 
Нису они једнаки пред Аллахом, а 
Аллах неће да упути неправеднике. 

َجَعلُۡتۡم ِسَقايََة ٱلۡحَآج ِ وَِعَماَرةَ ٱلَۡمۡسِجِد 
َ
۞أ

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ٱلۡحََراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله
ِْۚ لَا يَۡسَتوُۥَن ِعنَد  َوَجََٰهَد فِي َسبِيِل ٱَّلله

ُ لَا َيهۡ  ُِۗ َوٱَّلله َٰلِِمينَ ٱَّلله  ١٩ ِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

20. Они који верују, и који се 
исељавају, и који се боре на 
Аллаховом путу, залажући своја 
богатства и своје животе на већем су 
степену код Аллаха; они су заиста 
успели. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ فِي سَ  بِيِل ٱل
ۡعَظُم َدرََجًة ِعنَد 

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ِ بِأ ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 
ُ
ِْۚ َوأ  ٢٠ ٱَّلله

21. Господар њихов им шаље 
радосни наговештај о Његовој 
милости и задовољству, и о рајским 
баштама у којима ће непрекидно да 
уживају. 

ِۡنُه َورِۡضَوَٰٖن   ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحمَةٖ م  ِ يُبَش 
قِيمٌ  هُهۡم فِيَها نَعِيم  مُّ َٰٖت ل  ٢١ وََجنه

22. У њима ће вечно да бораве. 
Уистину, код Аллаха је велика 
награда. 

ۡجٌر 
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدهُ بًَداْۚ إِنه ٱَّلله

َ
َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

 ٢٢ َعِظيم  

23. О ви који верујете, не узимајте за 
присне пријатеље ни своје очеве ни 
своју браћу, ако више воле 
неверовање од веровања. А ко год од 
вас буде одржавао са њима присно 
пријатељство, па такви су прави 
неправедници. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهخِ  َها ٱل يُّ
َ
ُذٓواْ  َيَٰٓأ

ۡولَِيآَء إِِن ٱۡسَتَحبُّواْ 
َ
َءابَآَءُكۡم َوِإۡخَوَٰنَُكۡم أ

ِنُكۡم  هُهم م  ٱلُۡكۡفَر عَلَى ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن َيَتَول
َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه

ُ
 ٢٣ فَأ

24. Реци: „Ако су вам ваши очеви, и 
ваши синови, и ваша браћа, и ваше 
жене, и ваш род, и ваша имања која 
сте стекли, и трговачка роба за коју 
страхујете да неће да се прода, и 
ваше куће у којима се пријатно 
осећате - дражи од Аллаха и 
Посланика, и од борбе на Његовом 
путу, онда причекајте док Аллах 
Своју одлуку не донесе. А Аллах неће 
да упути грешнике.“ 

ۡبَنآؤُُكۡم 
َ
قُۡل إِن َكاَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ۡزَوَُٰجُكۡم وََعِشيَرتُُكۡم  
َ
َوِإۡخَوَٰنُُكۡم َوأ

ۡمَوٌَٰل ٱۡقتََرۡفُتُموَها َوتَِجََٰرة  َتخَۡشۡوَن 
َ
َوأ

َحبه  
َ
َكَساَدَها َوَمَسَِٰكُن تَۡرَضۡوَنَهآ أ

ِ َورَُسولِهِۦ وَِجَهادٖ فِي   َِن ٱَّلله إِلَۡيُكم م 
ۡمرِهۗۦُِ َسبِ 

َ
ُ بِأ تَِي ٱَّلله

ۡ
يلِهِۦ َفتََربهُصواْ َحتهيَٰ يَأ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٢٤ َوٱَّلله



 

Покајање 

 

224 

 

 التوبة 

25. Аллах вас је помагао на многим 
бојиштима, а и онога дана на Хунејну 
кад вас је занело ваше мноштво, али 
вам оно није било ни од какве 
користи, него вам је земља, колико 
год да је била пространа, постала 
тесна, па сте се дали у бег. 

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرةٖ َويَۡوَم  لََقۡد نََصَرُكُم ٱَّلله
ۡعَجَبۡتُكۡم َكثَۡرتُُكۡم َفلَۡم ُتۡغِن 

َ
ُحَنيٍۡن إِۡذ أ

ا َوَضاَقۡت َعلَۡيُكُم  ۡرُض َعنُكۡم َشۡيـ ٗ
َ
ٱلۡأ

ۡدبِرِينَ  هۡيُتم مُّ  ٢٥ بَِما رَُحَبۡت ُثمه َول

26. Затим је Аллах на Свог 
Посланика и на вернике спустио Свој 
смирај, и послао је војске анђела које 
ви нисте видели, и оне који нису 
веровали ставио је на муке; то је 
била казна за невернике. 

ُ َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى  نَزَل ٱَّلله
َ
ُثمه أ

َب  هۡم تََرۡوَها وََعذه نَزَل ُجُنوٗدا ل
َ
ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوأ

َٰفِرِينَ  َٰلَِك َجَزآُء ٱلَۡك ْْۚ َوَذ هِذيَن َكَفُروا  ٢٦ ٱل

27. Аллах је после тога оном коме је 
хтео опростио. А Аллах прашта и 
самилостан је. 

َٰلَِك عَلَىَٰ َمن  ُ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ُثمه َيُتوُب ٱَّلله
ُ َغُفور  رهِحيم   ُۗ َوٱَّلله  ٢٧ يََشآُء

28. О ви који верујете, многобошци су 
сама поган и нека се, након ове 
године, више не приближују Часном 
храму Каби. А ако се бојите оскудице 
па Аллах ће да вас, ако хоће, учини 
богатим из Свога обиља. Аллах је, 
заиста, Онај Који све зна и мудар је. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنهَما ٱلُۡمۡشِرُكوَن   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َنجَس  فَلَا َيۡقَربُواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم َبۡعَد 
لَٗة فََسۡوَف عَاِمِهۡم َهََٰذاْۚ َوِإۡن ِخۡفُتۡم َعيۡ 

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ۦٓ إِن َشآَء ُ ِمن َفۡضلِهِ ُيۡغنِيُكُم ٱَّلله
 ٢٨ َعلِيٌم َحِكيم  

29. Борите се против оних којима је 
дата Књига, а који не верују ни у 
Аллаха ни у онај свет, они не 
сматрају забрањеним оно што Аллах 
и Његов Посланик забрањују и не 
исповедају истинску веру - све док не 
дају главарину послушно и при том 
буду понизни. 

ِ َولَا بِٱلَۡيۡوِم  هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َٰتِلُواْ ٱل َق
ُ َورَُسولُُهۥ  َم ٱَّلله ُِموَن َما َحره ٱٓأۡلِخرِ َولَا ُيحَر 

ِ ِمَن  وتُواْ َولَا يَِديُنوَن دِيَن ٱلۡحَق 
ُ
هِذيَن أ ٱل

ٱلِۡكَتََٰب َحتهيَٰ ُيۡعُطواْ ٱلِۡجۡزيََة َعن يَٖد وَُهۡم 
 ٢٩ َصَٰغُِرونَ 

30. Јевреји говоре: „Узејр је Аллахов 
син“, а хришћани кажу: „Месија је 
Аллахов син.“ То су њихове речи, из 
њихових уста, опонашају речи 
претходних неверника - убио их 
Аллах! Куда се одмећу? 

ِ َوَقالَِت   َوَقالَِت ٱلَۡيُهوُد ُعَزۡيٌر ٱۡبُن ٱَّلله
َٰلَِك َقۡولُُهم  ِۖۡ َذ ٱلنهَصََٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡبُن ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ  ۡفَوَٰهِِهۡمۖۡ يَُضَِٰهـ ُوَن َقۡوَل ٱل

َ
بِأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ْۚ َق  ٣٠ ِمن َقۡبُل
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31. Они, поред Аллаха, боговима 
сматрају своје свештенике, и своје 
монахе и Месију, Маријиног сина. А 
наређено им је да обожавају само 
јединог Аллаха – нема истинског бога 
осим Њега. Узвишен је Он у односу 
на оне које Њему придружују у 
обожавању. 

خَُذوٓ  ِن ٱته ۡربَاٗبا م 
َ
ۡحَباَرُهۡم َوُرۡهَبََٰنُهۡم أ

َ
اْ أ

ِمُرٓواْ 
ُ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم َوَمآ أ ُدوِن ٱَّلله

ها ُهَوْۚ  هٓا إَِلََٰه إِل ها لَِيۡعُبُدٓواْ إَِلَٰٗها َوَِٰحٗداۖۡ ل إِل
ا يُۡشِرُكونَ   ٣١ ُسۡبَحََٰنُهۥ َعمه

32. Они желе да својим 
измишљотинама утрну Аллахово 
светло, а Аллах ће, свакако, да 
употпуни Своје светло, макар то 
неверници мрзели. 

ۡفَوَٰهِِهۡم  
َ
ِ بِأ ن ُيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َ
يُرِيُدوَن أ

ن يُتِمه نُوَرُهۥ َولَۡو َكرِهَ  
َ
هٓا أ ُ إِل بَي ٱَّلله

ۡ
َويَأ

َٰفُِرونَ   ٣٢ ٱلَۡك

33. Он је послао Свог Посланика са 
упутом и правом вером, да би је 
уздигао изнад свих вера, макар то 
мрзели многобошци. 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  ٱلۡحَق 
 ٣٣ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 

34. О ви који верујете, многи 
свештеници и монаси, заиста, једу 
туђу имовину на недозвољен начин и 
одвраћају од Аллаховог пута. Онима 
који злато и сребро гомилају и не 
троше га на Аллаховом путу - 
наговести болну патњу. 

َِن   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه َكثِيٗرا م  َها ٱل يُّ
َ
۞َيَٰٓأ
ۡحبَ 

َ
ۡمَوََٰل  ٱلۡأ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ارِ َوٱلرُّۡهَباِن لََيأ

 ُِۗ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله اِس بِٱلَۡبَِٰطِل َويَُصدُّ ٱلنه
َة َولَا  َهَب َوٱلۡفِضه هِذيَن يَۡكنُِزوَن ٱلذه َوٱل

ۡرُهم بَِعَذاٍب  ِ ِ فَبَش  يُنفُِقوَنَها فِي َسبِيِل ٱَّلله
لِيمٖ 

َ
 ٣٤ أ

35. На дан кад се оно у пакленој 
ватри буде усијало па њиме њихова 
чела и њихове слабине и њихова 
леђа буду жигосана: „Ово је оно што 
сте за себе згртали, искусите зато 
казну за оно што сте гомилали.“ 

يَۡوَم ُيحَۡميَٰ َعلَۡيَها فِي نَارِ َجَهنهَم َفُتۡكَوىَٰ 
َوُظُهورُُهۡمۖۡ َهََٰذا َما بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوبُُهۡم 

نُفِسُكۡم َفُذوُقواْ َما ُكنُتۡم  
َ
َكنَۡزُتۡم لِأ
 ٣٥ تَۡكنُِزونَ 
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36. Број месеци код Аллаха, заиста, 
је дванаест, према Аллаховој Књизи, 
од дана када је небеса и Земљу 
створио, од којих су света четири. То 
је права вера. У њима не чините себи 
неправду! А борите се сви против 
многобожаца као што се сви они боре 
против вас, и знајте да је Аллах уз 
богобојазне. 

ِ ٱۡثَنا َعَشَر   ُهورِ ِعنَد ٱَّلله ةَ ٱلشُّ إِنه ِعده
َمََٰوَِٰت  ِ يَۡوَم َخلََق ٱلسه َشۡهٗرا فِي كَِتَِٰب ٱَّلله

ۡرَض مِ 
َ
يُن َوٱلۡأ ِ َٰلَِك ٱلد  ْۚ َذ ۡربََعٌة ُحُرم 

َ
ۡنَهآ أ

نُفَسُكۡمْۚ  
َ
ٱلَۡقي ُِمْۚ فَلَا َتۡظلُِمواْ فِيِهنه أ

َٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِركِيَن َكآفهٗة َكَما يَُقَٰتِلُونَُكۡم  َوَق
َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله

َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ٣٦ َكآفهٗة

37. Премештање светих месеци само 
је додатно неверовање, чиме они 
који не верују бивају доведени у 
заблуду; једне године га 
проглашавају обичним, а друге 
године га сматрају светим, да би 
испунили број месеци које је Аллах 
учинио светим, па држе обичним оне 
које је Аллах учинио светим, њихови 
ружни поступци представљени су им 
као лепи. А Аллах неће да упути 
људе невернике. 

إِنهَما ٱلنهِسٓيُء زِيَاَدة  فِي ٱلُۡكۡفرِِۖ يَُضلُّ بِهِ 
ُِمونَُهۥ  هِذيَن َكَفُرواْ ُيحِلُّونَُهۥ عَاٗما َويَُحر  ٱل

ُ َفُيحِ  َم ٱَّلله ةَ َما َحره لُّواْ عَاٗما ل ُِيَواِطـ ُواْ ِعده
 ُ ۡعَمَٰلِِهۡمُۗ َوٱَّلله

َ
ْۚ ُزي َِن لَُهۡم ُسوُٓء أ ُ َم ٱَّلله َما َحره

َٰفِرِينَ   ٣٧ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك

38. О ви који верујете, зашто су неки 
од вас оклевали кад вам је било 
речено: „Крените у борбу на 
Аллаховом путу!“ Као да сте за 
земљу приковани? Зар вам је дражи 
живот на овом свету од оног света? А 
уживање на овом свету према оном 
свету је незнатно. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ ٱثهاقَلُۡتۡم إِلَي   لَُكُم ٱنفُِرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله
َرِضيُتم بِٱلۡحَيَ 

َ
ۡرِضِۚ أ

َ
ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِِۚ ٱلۡأ ةِ ٱلدُّ وَٰ

ها   ۡنَيا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ةِ ٱلدُّ َفَما َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٨ قَلِيٌل 

39. Ако не будете ишли у бој, Он ће 
да вас стави на несносне муке и 
другим ће народом да вас замени, а 
ви нећете нимало да Му наудите. А 
Аллах има моћ над свим. 

لِيٗما  
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ ها تَنفُِرواْ ُيَعذ  إِل

 ُۗ ا وهُ َشۡيـ ٗ َويَۡستَۡبِدۡل َقۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا تَُضرُّ
ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٣٩ َوٱَّلله
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40. Ако га ви не помогнете, па 
помогао га је Аллах онда кад су га 
они који не верују присилили да оде, 
кад је са њим био само његов друг, 
кад су њих двојица били у пећини, и 
кад је он казао свом другу: „Не брини, 
Аллах је са нама!“ Па је Аллах 
спустио Свој смирај на њега и 
помагао га војском коју ви нисте 
видели и учинио је да реч неверника 
буде доња, а Аллахова реч - она је 
горња. Аллах је силан и мудар. 

ۡخرََجُه 
َ
ُ إِۡذ أ ها تَنُصُروهُ َفَقۡد نََصَرهُ ٱَّلله إِل

هِذيَن َكَفُرواْ ثَانَِي ٱثۡنَيِۡن إِۡذ ُهَما فِي ٱلَۡغارِ  ٱل
 ۡۖ َ َمَعَنا إِۡذ َيُقوُل لَِصَِٰحبِهِۦ لَا َتحَۡزۡن إِنه ٱَّلله

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
يهَدهُۥ ِبجُُنوٖد فَأ

َ
 َسِكينََتُهۥ َعلَۡيهِ َوأ

هِذيَن َكَفُرواْ   هۡم تََرۡوَها وََجَعَل َكلَِمَة ٱل ل
ُ َعزِيٌز  ُۗ َوٱَّلله ِ ِهَي ٱلُۡعلَۡيا ِۗ وََكلَِمُة ٱَّلله ۡفلَىَٰ ٱلسُّ

 ٤٠ َحِكيمٌ 

41. Крећите у бој, били слаби или 
снажни, и борите се на Аллаховом 
путу залажући своја богатства и своје 
животе! То вам је, да знате, боље! 

ۡمَوَٰلُِكۡم 
َ
ٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَِٰهُدواْ بِأ

َٰلُِكۡم َخيۡر   ِْۚ َذ نُفِسُكۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

 ٤١ لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

42. Да се радило о плену надохват 
руке и не толико далеком походу, 
лицемери би те сигурно следили, али 
им је пут изгледао далек. И они ће да 
се Аллахом заклињу: „Да смо могли, 
заиста бисмо са вама пошли.“ Они 
упропаштавају сами себе, а Аллах, 
заиста, зна да су они лажљивци. 

اَن َعَرٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا َقاِصٗدا لَۡو كَ 
 ْۚ ُة قه هٱتهَبُعوَك َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت َعلَۡيِهُم ٱلشُّ ل

ِ لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا لَخَرَۡجَنا   وََسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ُ َيۡعلَُم   نُفَسُهۡم َوٱَّلله

َ
َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ

َِٰذبُونَ   ٤٢ إِنهُهۡم لََك

43. Нека ти Аллах опрости што си 
дозволио да изостану! Иначе би ти се 
открили они који говоре истину, а 
знао би и оне који лажу. 

ذِنَت لَُهۡم َحتهيَٰ يَتََبيهَن 
َ
ُ َعنَك لَِم أ َعَفا ٱَّلله

َِٰذبِينَ  هِذيَن َصَدُقواْ َوَتۡعلََم ٱلَۡك  ٤٣ لََك ٱل

44. Они који верују у Аллаха и у онај 
свет неће да траже од тебе дозволу 
да се не боре залажући своја 
богатства и своје животе – а Аллах 
добро зна богобојазне. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم  هِذيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله لَا يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
نُفِسِهۡمُۗ  

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
ٱٓأۡلِخرِ أ
ُ عَ  ُۢ بِٱلُۡمتهقِينَ َوٱَّلله  ٤٤ لِيُم

45. Од тебе ће да траже дозволу 
само они који не верују у Аллаха и 
Будући свет, и чија се срца колебају, 
па су неодлучни у својој сумњи. 

  ِ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله إِنهَما يَۡسَتـ ِۡذنَُك ٱل
بَۡت قُلُوبُُهۡم َفُهۡم فِي َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱۡرتَا

ُدونَ   ٤٥ َرۡيبِِهۡم َيتََرده
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46. Да су имали намеру да пођу, 
сигурно би за то припремили оно што 
је потребно, али Аллах није волео да 
у борбу пођу, па их је задржао и би 
им речено: „Останите са онима који 
остају.“ 

ٗة  واْ لَُهۥ ُعده َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱلۡخُُروَج لَأ

َ
۞َولَۡو أ

ُ ٱۢنبَِعاَثُهۡم َفَثبهَطُهۡم َوقِيَل  َوَلَِٰكن َكرَِه ٱَّلله
 ٤٦ ٱۡقُعُدواْ َمَع ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

47. Да су пошли са вама, само би 
међу вама повећали раздор и брзо би 
међу вама убацили смутњу, а међу 
вама има и оних који их радо слушају. 
А Аллах добро зна неправеднике. 

ها َخَبالٗا  ا َزاُدوُكۡم إِل لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مه
ۡوَضُعواْ ِخَلَٰلَُكۡم َيۡبُغونَُكُم ٱلۡفِۡتَنَة 

َ
َولَأ

 ُۢ ُ َعلِيُم َُٰعوَن لَُهۡمُۗ َوٱَّلله َوفِيُكۡم َسمه
َٰلِِمينَ   ٤٧ بِٱلظه

48. Они су и пре прижељкивали 
смутњу и смишљали су ти смицалице 
све док није дошла Истина и док није 
завладала Аллахова вера, а они то 
нису волели. 

لََقِد ٱۡبَتَغُواْ ٱلۡفِۡتَنَة ِمن َقۡبُل َوقَلهُبواْ لََك 
 ِ ۡمُر ٱَّلله

َ
ُموَر َحتهيَٰ َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَظَهَر أ

ُ
ٱلۡأ

 ٤٨ َوُهۡم َكَٰرُِهونَ 

49. Има их који говоре: „Дозволи ми и 
не доведи ме у искушење!“ Ето, баш 
су пали у искушење! А Пакао ће 
сигурно да обухвати невернике. 

لَا 
َ
ِٓيِۚ أ ن َيُقوُل ٱئَۡذن ل ِي َولَا َتۡفتِن  َوِمۡنُهم مه

ُْۗ َوِإنه َجهَ  نهَم لَُمِحيَطُۢة  فِي ٱلۡفِۡتَنةِ َسَقُطوا
َٰفِرِينَ   ٤٩ بِٱلَۡك

50. Ако те задеси добро, то их 
ражалости, а кад те погоди несрећа - 
они говоре: „Ми смо и раније били 
опрезни“, и одлазе весели. 

إِن تُِصۡبَك َحَسَنة  تَُسۡؤُهۡمۖۡ َوِإن تُِصۡبَك 
 
َ
َخۡذنَآ أ

َ
ۡمَرنَا ِمن َقبُۡل ُمِصيَبة  َيُقولُواْ َقۡد أ

هواْ وهُهۡم فَرُِحونَ   ٥٠ َويََتَول

51. Реци: „Догодиће нам се само оно 
што нам Аллах одреди, Он је наш 
Господар, и нека се верници само у 
Аллаха поуздају!“ 

ُ لََنا ُهَو  ها َما َكَتَب ٱَّلله قُل لهن يُِصيبََنآ إِل
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ََٰناْۚ وَعَلَى ٱَّلله  ٥١ َمۡولَى

52. Реци: „Очекујете ли за нас шта 
друго већ једно од два добра?“ А ми 
очекујемо да вас Аллах Својом 
казном погоди, или да вас рукама 
нашим казни. Па чекајте! И ми ћемо, 
заиста, са вама да чекамо. 

هٓا إِۡحَدى  قُۡل َهۡل تََربهُصوَن بَِنآ إِل
ن 

َ
ٱلۡحُۡسنََييِۡنِۖ َوَنحُۡن َنتََربهُص بُِكۡم أ

ۡو 
َ
ۦٓ أ ِ ِۡن ِعنِده ُ بَِعَذاٖب م  يُِصيَبُكُم ٱَّلله

ۖۡ َفتََربهُصٓواْ إِنها َمَعُكم   يِۡديَنا
َ
بِأ

تََرب ُِصونَ   ٥٢ مُّ
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53. Реци: „Трошили милом или 
силом, од вас неће да буде 
примљено; ви сте, заиста, људи 
грешници.“ 

ۡو َكۡرٗها لهن ُيَتَقبهَل  
َ
نفُِقواْ َطوۡعًا أ

َ
قُۡل أ

َِٰسقِينَ   ٥٣ ِمنُكۡم إِنهُكۡم ُكنُتۡم َقۡوٗما َف

54. А милостиња њихова не може 
бити прихваћена јер не верују у 
Аллаха и Његовог Посланика, и зато 
што мрзовољно обављају намаз и 
само преко воље удељују. 

هٓا   ن ُتۡقَبَل ِمۡنُهۡم َنَفَقَُٰتُهۡم إِل
َ
َوَما َمَنَعُهۡم أ

تُوَن 
ۡ
ِ َوبِرَُسولِهِۦ َولَا يَأ نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله

َ
أ

ها  ها َوُهۡم ُكَسالَيَٰ َولَا يُنفُِقوَن إِل ةَ إِل لَوَٰ ٱلصه
 ٥٤ نَ َوُهۡم َكَٰرُِهو

55. Нека те не одушевљавају њихове 
имовине, а ни њихова деца! Аллах 
хоће да их због њих казни на овом 
свету и да им душе, док су 
неверници, изађу. 

ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما 
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َولَٓا أ

َ
فَلَا ُتۡعِجۡبَك أ

َبُهم بَِها فِي ِ ُ لُِيَعذ  ۡنَيا   يُرِيُد ٱَّلله ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
نُفُسُهۡم َوُهۡم َكَٰفُِرونَ 

َ
 ٥٥ َوتَۡزَهَق أ

56. Они се заклињу Аллахом да су 
заиста ваши, а они нису ваши, него су 
кукавички народ. 

ِ إِنهُهۡم لَِمنُكۡم َوَما ُهم  َويَۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ِنُكۡم َوَلَِٰكنهُهۡم َقۡوم    ٥٦ َيۡفَرُقونَ م 

57. Кад би нашли какво склониште, 
или какву пећину или јаму, они би 
тамо брзином побегли. 

َخلٗا  ۡو ُمده
َ
ۡو َمَغََٰرٍَٰت أ

َ
لَۡو َيِجُدوَن َملَۡجـ ًا أ

هۡواْ إِلَۡيهِ َوُهۡم َيجَۡمُحونَ  هَول  ٥٧ ل

58. Има их који ти приговарају због 
расподеле обавезне милостиње. Ако 
им се из ње да, задовољни су, а ако 
им се не да, одједном се разљуте. 

َِٰت َفإِۡن   َدَق ن يَلِۡمُزَك فِي ٱلصه َوِمۡنُهم مه
هۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا   ۡعُطواْ ِمۡنَها َرُضواْ َوِإن ل

ُ
أ

 ٥٨ ُهۡم يَۡسَخُطونَ 

59. А да су задовољни оним што им 
дају Аллах и Његов Посланик и да 
кажу: „Довољан нам је Аллах, Аллах 
ће нам дати из Свога обиља, а и 
Његов Посланик, и ми, заиста, за 
сусрет са Аллахом жудимо“. 

ُ َورَُسولُُهۥ  َُٰهُم ٱَّلله نهُهۡم َرُضواْ َمآ َءاتَى
َ
َولَۡو أ

 ُ ُ ِمن  َوَقالُواْ َحۡسبَُنا ٱَّلله  َسُيۡؤتِيَنا ٱَّلله
ِ َرَِٰغُبونَ  ۥٓ إِنهآ إِلَي ٱَّلله  ٥٩ َفۡضلِهِۦ َورَُسولُُه
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60. Обавезна милостиња припада 
само сиромасима и невољницима, и 
онима који је сакупљају, и онима чија 
срца треба да се придобију, и за 
откуп из ропства, и презадуженима, и 
у сврхе на Аллаховом путу, и путнику 
намернику. Аллах је одредио тако! А 
Аллах је свезнајући и мудар је. 

َُٰت لِلُۡفَقَرآِء َوٱلَۡمَسَِٰكيِن   َدَق ۞إِنهَما ٱلصه
َوٱلَۡعَِٰملِيَن َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلهَفةِ قُلُوبُُهۡم َوفِي 

َِقاِب َوٱلَۡغَٰرِِميَن َوفِي ِ َوٱبِۡن  ٱلر  َسبِيِل ٱَّلله
ُ َعلِيٌم   ُِۗ َوٱَّلله َِن ٱَّلله بِيِلِۖ فَرِيَضٗة م  ٱلسه

 ٦٠ َحِكيم  

61. Има их који узнемиравају 
Веровесника и говоре: „Он је као уво 
- верује у све што чује!“ Реци: „Он је 
као уво које чује оно што је добро по 
вас, верује у Аллаха и верује 
верницима, и милост је онима између 
вас који верују.“ А оне који Аллаховог 
Посланика узнемиравају чека болна 
патња. 

ِبيه َويَُقولُوَن ُهَو  هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلنه َوِمۡنُهُم ٱل
  ِ ُذُن َخيٖۡر لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله

ُ
ْۚ قُۡل أ ُذن 

ُ
أ

هِذيَن َءاَمُنواْ   َويُۡؤِمنُ  لِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَرۡحمَة  ل ِل
ِ لَُهۡم  هِذيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱَّلله ِمنُكۡمْۚ َوٱل

لِيم  
َ
 ٦١ َعَذاٌب أ

62. Заклињу вам се Аллахом да 
бисте били задовољни, а прече би им 
било да Аллах и Његов Посланик 
буду њима задовољни, ако су 
верници. 

  ُ ِ لَُكۡم لِيُرُۡضوُكۡم َوٱَّلله َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
ن يُۡرُضوهُ إِن َكانُواْ 

َ
َحقُّ أ

َ
ۥٓ أ َورَُسولُُه

 ٦٢ ُمۡؤِمنِينَ 

63. Зар они не знају да онога који се 
супротставља Аллаху и Његовом 
Посланику чека паклена ватра, у којој 
ће да остану вечно? То је велико 
понижење. 

َ َورَُسولَُهۥ  نهُهۥ َمن ُيحَادِدِ ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك   ْۚ َذ نه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِٗدا فِيَها
َ
فَأ

 ٦٣ ٱلۡخِۡزُي ٱلَۡعِظيمُ 

64. Лицемери се плаше да се 
верницима не објави поглавље које 
би открило оно што им је у срцима. 
Реци: „Само се ви ругајте.“ Аллах ће, 
заиста, на видело да изнесе оно чега 
се ви плашите. 

َل َعلَۡيِهۡم ُسوَرة   ن ُتنَزه
َ
َيحَۡذُر ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن أ

تُنَب ِئُُهم بَِما فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُِل ٱۡسَتۡهزُِءٓواْ إِنه 
ا َتحَۡذُرونَ  َ ُمخۡرِج  مه  ٦٤ ٱَّلله

65. Ако их запиташ, они ће сигурно да 
кажу: „Ми смо само разговарали и 
забављали се.“ Реци: „Зар се нисте 
ругали Аллаху, Његовим речима, и 
Његовом Посланику?“ 

لَۡتُهۡم لََيُقولُنه إِنهَما ُكنها َنخُوُض  
َ
َولَئِن َسأ

ِ وََءاَيَٰتِهِۦ َورَ  بِٱَّلله
َ
ُسولِهِۦ ُكنُتۡم َونَلَۡعُبْۚ قُۡل أ

 ٦٥ تَۡسَتۡهزُِءونَ 
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66. Не правдајте се! Јасно је да сте 
постали неверници након што сте 
веровали. Ако некима од вас и 
опростимо, друге ћемо да казнимо 
зато што су били кривци. 

إِيَمَٰنُِكۡمْۚ لَا َتۡعَتِذُرواْ َقۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد 
ۡب  ِ ِنُكۡم ُنَعذ  إِن نهۡعُف َعن َطآئَِفةٖ م 

نهُهۡم َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 
َ
 ٦٦ َطآئَِفَۢة بِأ

67. Лицемери и лицемерке слични су 
једни другима: траже да се раде 
неваљала дела, а одвраћају од 
добрих, и руке су им стиснуте, 
заборављају Аллаха, па је и Он 
заборавио њих. Лицемери су, заиста, 
прави неверници. 

ِنُۢ  ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت َبۡعُضُهم م 
ُمُروَن بِٱلُۡمنَكرِ َويَۡنَهۡوَن َعِن 

ۡ
َبۡعٖضِۚ يَأ

 َ يِۡدَيُهۡمْۚ نَُسواْ ٱَّلله
َ
ٱلَۡمۡعُروِف َويَۡقبُِضوَن أ

 ٦٧ َن ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ فَنَِسَيُهۡمْۚ إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِي

68. Лицемерима и лицемеркама и 
неверницима Аллах је обећао 
паклену ватру, вечно ће у њој да 
бораве, довољна ће им она бити! 
Аллах их је проклео, и њих чека 
непрестана патња. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلۡكُ  اَر وََعَد ٱَّلله فه
ْۚ ِهَي َحۡسُبُهۡمْۚ  نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها

قِيم   ۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  مُّ ُ  ٦٨ َولََعَنُهُم ٱَّلله

69. Ви сте као и они пре вас. Они су 
били јачи од вас и више су имали 
блага и деце, и живели су слатким 
животом, а и ви живите слатким 
животом, исто онако, као што су 
живели они пре вас, и ви се упуштате 
у неваљалштине као што су се и они 
упуштали. То су они чија ће дела да 
буду поништена и на овом и на оном 
свету, и они су заиста губитници. 

َشده ِمنُكۡم 
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َكانُٓواْ أ َكٱل

ۡوَلَٰٗدا فَٱۡسَتۡمَتُعواْ ُقوه 
َ
َٰلٗا َوأ ۡمَو

َ
ۡكثََر أ

َ
ٗة َوأ

َٰقِِهۡم فَٱۡسَتۡمَتۡعُتم ِبخََلَٰقُِكۡم َكَما   ِبخََل
َٰقِِهۡم   هِذيَن ِمن َقۡبلُِكم ِبخََل ٱۡسَتۡمَتَع ٱل

ْوَلَٰٓئَِك َحبَِطۡت  
ُ
ْْۚ أ هِذي َخاُضٓوا وَُخۡضُتۡم َكٱل

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ وَ  ۡعَمَٰلُُهۡم فِي ٱلدُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم أ

ُ
أ

 ٦٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

70. Зар до њих није допрла вест о 
онима пре њих: о Нојевом народу, и о 
Аду, и о Семуду, и о Аврамовом 
народу, и о становницима Медјена, и 
о онима чија су насеља преврнута? 
Њихови Посланици су им доносили 
јасне доказе и Аллах им није учинио 
никакву неправду, него су они сами 
себи чинили неправду. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َقۡوِم نُوٖح   ٱل
ُ
تِِهۡم َنَبأ

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

ۡصَحَِٰب  
َ
وَعَادٖ َوَثُموَد َوَقۡوِم إِبَۡرَٰهِيَم َوأ

َتۡتُهۡم رُُسلُُهم  
َ
َِٰتِۚ أ َمۡدَيَن َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن بِٱلَۡبي َِنَٰ  ِتِۖ َفَما َكاَن ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٧٠ َكانُٓواْ أ
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71. А верници и вернице пријатељи и 
заштитници су једни другима: траже 
да се раде добра дела, а одвраћају 
од неваљалих, и обављају намаз и 
дају зекат, и покоравају се Аллаху и 
Његовом Посланику. То су они којима 
ће Аллах сигурно да се смилује. 
Аллах је, заиста, силан и мудар. 

ۡولَِيآُء  
َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن 
ۡ
َبۡعٖضِۚ يَأ

ةَ ٱلُۡمنَكرِ َويُقِيُمو َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ َن ٱلصه
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه َويُِطيُعوَن ٱَّلله

َ َعزِيٌز َحِكيم   ُۗ إِنه ٱَّلله ُ  ٧١ َسيَۡرَحمُُهُم ٱَّلله

72. Аллах је обећао верницима и 
верницама рајске баште, кроз које 
теку реке, у којима ће да бораве 
вечно, и дивног ли боравишта у 
еденским вртовима. А Аллахово 
задовољство веће је од свега тога: то 
ће, заиста, да буде велики успех! 

َٰٖت   ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه وََعَد ٱَّلله
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها 

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َِٰت َعۡدٖنِۚ  َوَمَسَِٰكَن طَ  ي َِبٗة فِي َجنه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز  ۡكبَُرْۚ َذ

َ
ِ أ َِن ٱَّلله َورِۡضَوَٰن  م 

 ٧٢ ٱلَۡعِظيمُ 

73. О Веровесниче, бори се против 
неверника и лицемера и буди строг 
према њима. Њихово пребивалиште 
биће Пакао, а ужасно је то крајње 
одредиште! 

يُّ 
َ
اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َيَٰٓأ ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه َها ٱلنه

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ

 ٧٣ ٱلَۡمِصيرُ 

74. Лицемери се заклињу Аллахом да 
нису говорили, а сигурно су говорили 
речи неверства и показивали су да су 
неверници, након што су јавно ислам 
били примили, и хтели су да учине 
оно што нису успели. А приговарају 
само зато што их је Аллах, из Свог 
обиља, и Његов Посланик, учинили 
богатим. Па ако се покају, биће им 
добро, а ако се окрену, Аллах ће да 
их стави на болне муке на овом и на 
Будућем свету, а на Земљи ни 
заштитника ни помагача неће имати. 

ِ َما َقالُواْ َولََقۡد َقالُواْ َكلَِمَة   َيحۡلُِفوَن بِٱَّلله
واْ بَِما  ٱلُۡكۡفرِ َوَكَفُرواْ َبۡعَد إِۡسَلَِٰمِهۡم َوَهمُّ

 ُ َُٰهُم ٱَّلله ۡغَنى
َ
ۡن أ

َ
هٓا أ ْْۚ َوَما َنَقُمٓواْ إِل   لَۡم َيَنالُوا

َورَُسولُُهۥ ِمن َفۡضلِهۚۦِْ َفإِن َيُتوبُواْ يَُك  
ُ َعَذابًا  ۡبُهُم ٱَّلله ِ هۡواْ ُيَعذ  هُهۡمۖۡ َوِإن َيَتَول َخيٗۡرا ل

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوَما لَُهۡم فِي  لِيٗما فِي ٱلدُّ
َ
أ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ۡرِض ِمن َولِي 
َ
 ٧٤ ٱلۡأ

75. Има их који су се обавезали 
Аллаху: „Ако нам из Свога обиља 
подари, удељиваћемо, заиста, 
обавезну и добровољну милостињу и 
бићемо, заиста, добри.“ 

ََٰنا ِمن   َ لَئِۡن َءاتَى ََٰهَد ٱَّلله ۡن َع ۞َوِمۡنُهم مه
َقنه َولََنُكوَننه ِمَن  ده َفۡضلِهِۦ لََنصه

َٰلِِحينَ   ٧٥ ٱلصه
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76. А кад им је Он дао из Свога 
обиља, они су у томе постали шкрти 
и окрећући се - од тога удаљили. 

هواْ  ِن َفۡضلِهِۦ َبخِلُواْ بِهِۦ َوتََول َُٰهم م  آ َءاتَى فَلَمه
ۡعرُِضونَ   ٧٦ وهُهم مُّ

77. И надовезао им је Он на то и 
лицемерство у срцима све до дана 
када ће пред Њим да стану, а то је 
због тога што су изневерили оно што 
су обећали Аллаху, и зато што су 
стално лагали. 

ۡعَقَبُهۡم نَِفاٗقا فِي قُلُوبِِهۡم إِلَيَٰ يَۡوِم 
َ
فَأ

َ َما وََعُدوهُ َوبَِما  ۡخلَُفواْ ٱَّلله
َ
يَلَۡقۡونَُهۥ بَِمآ أ

 ٧٧ َكانُواْ يَۡكِذبُونَ 

78. Зар они не знају да Аллах зна оно 
што они у себи крију и оно о чему се 
сашаптавају и да Аллах Зна све 
скривено? 

َُٰهۡم  ُهۡم َوَنجَۡوى َ َيۡعلَُم ِسره نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َُٰم ٱلُۡغُيوبِ  َ َعله نه ٱَّلله
َ
 ٧٨ َوأ

79. Оне који оговарају вернике, који 
добровољно дају обавезну и 
добровољну милостињу, а ругају се и 
онима који је дају са муком – Аллах 
ће да извргне порузи, и њих чека 
болна патња. 

و ِِعيَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  هِذيَن يَلِۡمُزوَن ٱلُۡمطه ٱل
ها   هِذيَن لَا َيِجُدوَن إِل َِٰت َوٱل َدَق فِي ٱلصه

ُ  ُجۡهَدُهۡم فَيَۡسخَ  ُروَن ِمۡنُهۡم َسِخَر ٱَّلله
لِيمٌ 

َ
 ٧٩ ِمۡنُهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

80. Молио ти опрост за њих или не 
молио, молио чак и седамдесет пута, 
Аллах неће да им опрости - зато што 
у Аллаха и Његовог Посланика не 
верују. А Аллах неће да упути 
непокорне зле људе. 

ۡو لَا تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن  
َ
ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

 ُ ٗة فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعِيَن َمره
ۗۦُ  ِ َورَُسولِهِ نهُهۡم َكَفُرواْ بِٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ لَُهۡمْۚ َذ

ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ   ٨٠ َوٱَّلله

81. Они који су изостали за 
Аллаховим Послаником веселили су 
се у својим кућама - мрско им је било 
да се боре на Аллаховом путу 
залажући своја богатства и своје 
животе, и једни другима су говорили: 
„Не крећите у бој по врућини“, реци: 
„Ватра у Паклу је још врелија!“ Само 
да су они схватили!? 

فَرَِح ٱلُۡمَخلهُفوَن بَِمۡقَعِدهِۡم ِخَلََٰف رَُسوِل 
ۡمَوَٰلِِهۡم 

َ
ن يَُجَِٰهُدواْ بِأ

َ
ِ َوَكرُِهٓواْ أ ٱَّلله

ِ َوَقالُواْ لَا تَنفُِرواْ  نُفِسِهۡم فِي َسبِيِل ٱَّلله
َ
َوأ

هۡو َكانُواْ  اْۚ ل َشدُّ َحر ٗ
َ
ِِۗ قُۡل نَاُر َجَهنهَم أ فِي ٱلۡحَر 

 ٨١ ۡفَقُهونَ يَ 

82. Нека се сад мало смеју, а дуго ће 
плакати, биће то казна за оно што су 
зарадили. 

 ُۢ فَلَۡيۡضَحُكواْ َقلِيلٗا َولَۡيۡبُكواْ َكثِيٗرا َجَزآَء
 ٨٢ بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
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83. И ако те Аллах поново врати 
некима од њих, па те замоле да им 
допустиш да пођу са тобом у бој, ти 
им реци: „Никад са мном у бој нећете 
да идете и никада са мном против 
непријатеља нећете да се борите! 
Били сте задовољни што сте први пут 
изостали, зато останите са онима 
који ионако не иду у бој.“ 

 ُ ِۡنُهۡم  َفإِن رهَجَعَك ٱَّلله  إِلَيَٰ َطآئَِفةٖ م 
فَٱۡسَتـ َۡذنُوَك لِلُۡخُروِج َفُقل لهن َتخۡرُُجواْ  

اۖۡ إِنهُكۡم  بَٗدا َولَن تَُقَٰتِلُواْ َمِعَي َعُدوًّ
َ
َمِعَي أ

ةٖ فَٱۡقُعُدواْ َمَع   َل َمره وه
َ
َرِضيُتم بِٱلُۡقُعودِ أ

 ٨٣ ٱلَۡخَٰلِفِينَ 

84. И ниједном од њих, кад умре, 
немој да обавиш молитву, и немој да 
молиш за њега над његовим гробом. 
Они, у Аллаха и Његовог Посланика, 
заиста, нису веровали и као 
неверници они умиру. 

بَٗدا َولَا 
َ
اَت أ ِۡنُهم مه َحٖد م 

َ
ِ عَلَىَٰٓ أ

َولَا تَُصل 
 ِ ۦٓۖۡ إِنهُهۡم َكَفُرواْ ب ِ ِ َتُقۡم عَلَىَٰ َقبۡرِه ٱَّلله
 ٨٤ َورَُسولِهِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َفَِٰسُقونَ 

85. Нека те не усхићују њихова 
богатства и њихова деца! Аллах 
жели да их њима на овом свету 
намучи и да им душе - док су 
неверници - изађу. 

ۡوَلَُٰدُهۡمْۚ إِنهَما يُرِي 
َ
ۡمَوَٰلُُهۡم َوأ

َ
ُد َولَا ُتۡعِجۡبَك أ

ۡنَيا َوتَۡزَهَق   َبُهم بَِها فِي ٱلدُّ ِ ن ُيَعذ 
َ
ُ أ ٱَّلله

نُفُسُهۡم َوُهۡم َكَٰفُِرونَ 
َ
 ٨٥ أ

86. А када је објављено поглавље да 
у Аллаха верујете и да се заједно са 
Његовим Послаником борите, 
најбогатији од њих су затражили 
одобрење од тебе и рекли: „Остави 
нас да будемо са онима који не иду у 
бој!“ 

 ِ ۡن َءاِمُنواْ بِٱَّلله
َ
نزِلَۡت ُسوَرةٌ أ

ُ
َوِإَذآ أ

ْولُواْ 
ُ
َوَجَِٰهُدواْ َمَع رَُسولِهِ ٱۡسَتـ َۡذنََك أ

َع  ۡوِل ِمۡنُهۡم َوَقالُواْ َذۡرنَا نَُكن مه ٱلطه
 ٨٦ ٱلَۡقَٰعِِدينَ 

87. Задовољавају се да буду са 
онима који не иду у бој, њихова срца 
су запечаћена, па они не схватају. 

ن يَُكونُواْ َمَع ٱلۡخََوالِِف َوُطبَِع 
َ
َرُضواْ بِأ

 ٨٧ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

88. Али Посланик и они који верују са 
њим боре се залажући своја 
богатства и своје животе. Њима ће да 
припадне свако добро и они ће да 
успеју. 

هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ   َلَِٰكِن ٱلرهُسوُل َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم 

ُ
نُفِسِهۡمْۚ َوأ

َ
ۡمَوَٰلِِهۡم َوأ

َ
َجََٰهُدواْ بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٨٨ ٱلۡخَۡيَرَُٰتۖۡ َوأ
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89. Аллах им је припремио рајске 
баште кроз које теку реке, у којима ће 
да бораве вечно. То је велики успех. 

َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   ُ لَُهۡم َجنه َعده ٱَّلله
َ
أ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز   ْۚ َذ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ٱلۡأ

 ٨٩ ٱلَۡعِظيمُ 

90. Долазили су и неки бедуини који 
су се извињавали и тражили су 
допуштење да не иду, и тако су 
изостали они који су лагали Аллаха и 
Његовог Посланика, а тешка патња 
погодиће оне међу њима који нису 
веровали. 

ۡعَراِب لُِيۡؤَذَن لَُهۡم 
َ
ُروَن ِمَن ٱلۡأ ِ وََجآَء ٱلُۡمَعذ 

هِذينَ  ۚۥْ  َوَقَعَد ٱل َ َورَُسولَُه َكَذبُواْ ٱَّلله
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب   َسُيِصيُب ٱل

لِيم  
َ
 ٩٠ أ

91. Неће да се огреше немоћни и 
болесни, и они који не могу да нађу 
средства за борбу, само ако су 
искрени према Аллаху и Његовом 
Посланику. Нема разлога да се ишта 
приговара онима који чине добра 
дела - а Аллах је Онај Који опрашта 
грехе и милостив је. 

َعَفآِء َولَا عَلَى ٱلَۡمۡرَضيَٰ َولَا  لهيَۡس عَلَى ٱلضُّ
هِذيَن لَا َيِجُدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج  عَلَى ٱل

ِ َورَُسولِهۚۦِْ َما عَلَى  إَِذا نََصُحواْ َّلِله
ُ َغُفور  ٱلۡمُ  ۡحِسنِيَن ِمن َسبِيٖلِۚ َوٱَّلله

 ٩١ رهِحيم  

92. Ни онима којима си казао, кад су 
ти дошли да им даш животиње за 
јахање: „Не могу да нађем за вас 
животиње за јахање“, па су се 
вратили сузних очију, тужни што не 
немају ништа што би утрошили за 
борбу. 

تَۡوَك لَِتۡحِملَُهۡم  
َ
هِذيَن إَِذا َمآ أ َولَا عَلَى ٱل

هواْ  ۡحمِلُُكۡم َعلَۡيهِ تََول
َ
ِجُد َمآ أ

َ
قُلَۡت لَٓا أ

ها   ل
َ
ۡمِع َحَزنًا أ ۡعُيُنُهۡم تَفِيُض ِمَن ٱلده

َ
أ وه

 ٩٢ َيِجُدواْ َما يُنفُِقونَ 

93. Заслужују казну они који од тебе 
траже дозволу да изостану из боја, а 
богати су. Задовољни су тиме да 
остану са онима који не иду у бој, а 
Аллах је запечатио њихова срца, па 
зато они не знају. 

هِذيَن يَۡسَتـ ِۡذنُونََك   بِيُل عَلَى ٱل ۞إِنهَما ٱلسه
ن يَُكونُواْ َمَع  

َ
ْۚ َرُضواْ بِأ ۡغنَِيآُء

َ
َوُهۡم أ

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا ٱلۡخَوَ  الِِف َوَطَبَع ٱَّلله
 ٩٣ َيۡعلَُمونَ 
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94. Кад се вратите међу њима, они ће 
да вам се правдају. Реци: "Немојте да 
се правдате, ми вам не верујемо, јер 
нас је Аллах о вама обавестио. А 
Аллах и Његов Посланик ће видети и 
ваша друга дела, а затим ћете бити 
враћени Ономе који невидљиви и 
видљиви свет зна, па ће вас Он 
обавестити о ономе што сте радили." 

ها   َيۡعَتِذُروَن إِلَۡيُكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إِلَۡيِهۡمْۚ قُل ل
  ُ نَا ٱَّلله

َ
َتۡعَتِذُرواْ لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم َقۡد َنبهأ

خۡ 
َ
ُ َعَملَُكۡم  ِمۡن أ َبارُِكۡمْۚ وََسيََرى ٱَّلله

َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب  وَن إِلَيَٰ َع َورَُسولُُهۥ ُثمه تَُردُّ
َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  َوٱلشه

 ٩٤ َتۡعَملُونَ 

95. Кад се вратите међу њима, 
заклињаће вам се Аллахом, само да 
их пустите на миру, па пустите их. 
Они су, заиста, покварени и њихово 
пребивалиште биће Пакао, као казна 
за оно што су радили. 

ِ لَُكۡم إَِذا ٱنَقلَۡبُتۡم إِلَۡيِهۡم  َسَيۡحلُِفوَن بِٱَّلله
ۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ إِنهُهۡم  

َ
لُِتۡعرُِضواْ َعۡنُهۡمۖۡ فَأ

ُۢ بِمَ  َُٰهۡم َجَهنهُم َجَزآَء َوى
ۡ
ۖۡ َوَمأ ا َكانُواْ رِۡجس 
 ٩٥ يَۡكِسُبونَ 

96. Они вам се заклињу зато да бисте 
били задовољни њима. Ако ви 
будете задовољни њима, Аллах 
сигурно није задовољан народом 
неверничким. 

َيحۡلُِفوَن لَُكۡم لِتَرَۡضۡواْ َعۡنُهۡمۖۡ َفإِن تَۡرَضۡواْ 
َ لَا  يَۡرَضيَٰ َعِن ٱلَۡقۡوِم َعۡنُهۡم َفإِنه ٱَّلله

 ٩٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

97. Бедуини су жешћи у неверовању 
и лицемерству, и најприличније је да 
не познају прописе које Аллах 
објављује Своме Посланику. А Аллах 
све зна и мудар је. 

ها  ل
َ
ۡجَدُر أ

َ
َشدُّ ُكۡفٗرا َونَِفاٗقا َوأ

َ
ۡعَراُب أ

َ
ٱلۡأ

ۗۦُ  ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِ نَزَل ٱَّلله
َ
َيۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ
ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٩٧ َوٱَّلله

98. Има бедуина који оно што 
удељују сматрају наметом и једва 
чекају да вас стигну несреће - нека 
њих погоди несрећа, а Аллах све зна 
и мудар је. 

ۡعَراِب 
َ
َمن َيتهِخُذ َما يُنفُِق َمۡغَرٗما َوِمَن ٱلۡأ

ْۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ  َوآئَِر َويَتََربهُص بُِكُم ٱلده
ُ َسِميٌع َعلِيم   وِۡءِۗ َوٱَّلله  ٩٨ ٱلسه

99. А има бедуина који верују у 
Аллаха и у Будући свет и који 
сматрају да је оно што удељују пут да 
се Аллаху приближе и да заслуже 
Посланикове благослове. То им је, 
заиста, добро дело. Аллах ће да их 
обаспе Својом милошћу, Аллах, 
заиста, опрашта грехе и милостив је. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم   ۡعَراِب َمن يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َ
َوِمَن ٱلۡأ

 ِ  ٱٓأۡلِخرِ َويَتهِخُذ َما يُنفُِق قُُرَبٍَٰت ِعنَد ٱَّلله
هُهۡمْۚ  لَٓا إِنهَها قُۡربَة  ل

َ
ِۚ أ َوَصلََوَِٰت ٱلرهُسوِل

َ َغُفور   ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ فِي َرۡحمَتِهِ َسُيۡدِخلُُهُم ٱَّلله
 ٩٩ رهِحيم  
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100. Аллах је задовољан првим 
муслиманима, исељеницима из 
Мекке и становницима Медине, и 
свима онима који их следе радећи 
добра дела. А и они су задовољни 
Њиме. За њих је Бог припремио 
рајске баште, кроз које теку реке, и 
они ће вечно и заувек да бораве у 
њима. То је велики успех. 

لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن  وه
َ
َٰبُِقوَن ٱلۡأ َوٱلسه

هِذيَن ٱتهَبُعوُهم بِ  نَصارِ َوٱل
َ
إِۡحَسَٰٖن رهِضَي َوٱلۡأ

َٰٖت   َعده لَُهۡم َجنه
َ
ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُه َوأ ٱَّلله

بَٗداْۚ 
َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َتجۡرِي َتحَۡتَها ٱلۡأ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ١٠٠ َذ

101. Међу бедуинима око вас има 
лицемера, а има их и међу 
становницима Медине, који су упорни 
у свом лицемерству - ти их не 
познајеш, али их Ми познајемо. Њих 
ћемо да ставимо на двоструке муке, 
а затим ће да буду враћени у велику 
патњу. 

ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖۡ 
َ
َِن ٱلۡأ ۡن َحۡولَُكم م  َوِممه

ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ عَلَى ٱل
َ
َِفاِق لَا َوِمۡن أ ن 

َتيِۡن  ره ُبُهم مه ِ َتۡعلَُمُهۡمۖۡ َنحُۡن َنۡعلَُمُهۡمْۚ َسُنَعذ 
وَن إِلَيَٰ َعَذاٍب َعِظيمٖ   ١٠١ ُثمه يَُردُّ

102. А има и других који су признали 
своје грехе, и који су помешали добра 
дела са лошим делима; њима ће 
Аллах да опрости - Аллах, заиста, 
опрашта грехе и милостив је. 

وََءاَخُروَن ٱۡعتََرفُواْ بُِذنُوبِِهۡم َخلَُطواْ َعَملٗا 
ن َيُتوَب 

َ
ُ أ َصَٰلِٗحا وََءاَخَر َسي ِئًا َعَسي ٱَّلله

َ َغُفور  رهِحيمٌ   ١٠٢ َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله

103. Прихвати од њиховог иметка 
обавезну и добровољну милостињу, 
да их тиме очистиш од греха и 
учиниш их благословљеним, и 
помоли се за њих, молитва твоја ће, 
заиста, да их смири - а Аллах је 
Свечујући и Свезнајући. 

ِيِهم  ُِرُهۡم َوتَُزك  ۡمَوَٰلِِهۡم َصَدَقٗة ُتَطه 
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنه َص 
هُهۡمُۗ بَِها َوَصل  تََك َسَكن  ل لَوَٰ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   ١٠٣ َوٱَّلله

104. Зар не знају они да једино Аллах 
прима покајање од Својих робова и 
да само Он прихвата обавезну и 
добровољну милостињу, и да Аллах 
стално прима покајања, и да је Он 
Милостив? 

 ْ لَۡم َيۡعلَُمٓوا
َ
ۡوبََة َعۡن  أ َ ُهَو َيۡقَبُل ٱلته نه ٱَّلله

َ
أ

َ ُهَو   نه ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َدَق ُخُذ ٱلصه

ۡ
ِعَبادِهِۦ َويَأ

وهاُب ٱلرهِحيمُ   ١٠٤ ٱلته
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105. И реци: „Трудите се! Аллах ће да 
види ваш труд, а и Његов Посланик и 
верници, и ви ћете да будете враћени 
Ономе Који зна невидљиви и 
видљиви свет, па ће да вас обавести 
о ономе што сте радили.“ 

ُ َعَملَُكۡم   َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله
َٰلِِم  وَن إِلَيَٰ َع َورَُسولُُهۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖۡ وََستَُردُّ

َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه
 ١٠٥ َتۡعَملُونَ 

106. Има и других који су у 
неизвесности да ли ће Аллах да их 
казни или ће да им опрости. А Аллах 
све зна и мудар је. 

ُبُهۡم  ِ ا ُيَعذ  ِ إِمه ۡمرِ ٱَّلله
َ
وََءاَخُروَن ُمرَۡجۡوَن لِأ

ُ َعلِيٌم   ا َيُتوُب َعلَۡيِهۡمُۗ َوٱَّلله َوِإمه
 ۱۰۶ َحِكيم  

107. А они који су саградили џамију 
да би нанели штету, и оснажили 
неверовање, и унели раздор међу 
верницима, припремајући је за онога 
који се још пре борио против Аллаха 
и Његовог Посланика, сигурно ће се 
заклињати: „Ми смо желели само 
најбоље, а Аллах је сведок да су они 
сигурно лажљивци.“ 

خَُذواْ َمۡسِجٗدا ِضَراٗرا َوُكۡفٗرا   هِذيَن ٱته َوٱل
َوَتۡفرِيَقُۢا َبيَۡن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوِإۡرَصاٗدا ل َِمۡن  

ْۚ َولََيۡحلُِفنه  َ َورَُسولَُهۥ ِمن َقۡبُل َحاَرَب ٱَّلله
ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم   ِۖ َوٱَّلله ها ٱلۡحُۡسَنيَٰ َرۡدنَآ إِل

َ
إِۡن أ

َِٰذبُونَ لَ   ١٠٧ َك

108. Ти у њој немој никада да обавиш 
молитву! Џамија чији су темељи, већ 
од првог дана, постављени у страху 
од Аллаха, заиста више заслужује да 
у њој обавиш молитву. У њој су људи 
који воле често да се чисте, а Аллах 
воли оне који се много чисте. 

َس عَلَى  ِ س 
ُ
هَمۡسِجٌد أ بَٗداْۚ ل

َ
لَا َتُقۡم فِيهِ أ

ن َتُقوَم فِيهِِۚ 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وه

َ
ۡقَوىَٰ ِمۡن أ ٱلته

ُ ُيحِبُّ   ْْۚ َوٱَّلله ُروا ن َيَتَطهه
َ
فِيهِ رَِجال  ُيحِبُّوَن أ

ِرِينَ  ه   ۱۰۸ ٱلُۡمطه

109. Да ли је бољи онај који је темељ 
своје грађевине поставио у страху од 
Аллаха и желећи Његово 
задовољство, или онај који је темељ 
своје зграде поставио на руб 
подлокане обале која се нагнула, да 
се сруши заједно са њим у ватри 
Пакла? А Аллах неће да упути на 
Прави пут неправедне невернике. 

سه 
َ
َفَمۡن أ

َ
ِ أ َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ َتۡقَوىَٰ ِمَن ٱَّلله

َس ُبۡنَيََٰنُهۥ عَلَىَٰ  سه
َ
ۡن أ م مه

َ
َورِۡضَوٍَٰن َخيٌۡر أ

َشَفا ُجُرٍف َهارٖ فَٱۡنَهاَر بِهِۦ فِي نَارِ َجَهنهَمُۗ 
َٰلِِمينَ  ُ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه  ۱۰۹ َوٱَّلله
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110. Грађевина коју су они саградили 
стално ће да уноси немир у њиховим 
срцима, све док им срца не попуцају 
- а Аллах све зна и мудар је. 

هِذي َبَنۡواْ رِيَبٗة فِي  لَا يََزاُل ُبۡنَيَُٰنُهُم ٱل
ُ َعلِيٌم  َع قُلُوبُُهۡمُۗ َوٱَّلله ن َتَقطه

َ
هٓا أ قُلُوبِِهۡم إِل

 ١١٠ َحِكيمٌ 

111. Аллах је откупио од верника 
њихове животе и њихове имовине у 
замену за Рај који ће им подарити. 
Они ће да се боре на Аллаховом 
путу, па да у борби убијају и буду 
убијени. Он је то, заиста, обећао у 
Тори, Јеванђељу и Кур'ану. А ко од 
Аллаха доследније испуњава своје 
обећање? Зато се радујте својој 
погодби коју сте са Њим постигли, а 
то је засигурно велики успех. 

نُفَسُهۡم 
َ
َ ٱۡشتََرىَٰ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن أ ۞إِنه ٱَّلله

ْۚ يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل  نه لَُهُم ٱلۡجَنهَة
َ
ۡمَوَٰلَُهم بِأ

َ
َوأ

ِ َفَيۡقُتلُوَن َويُۡقَتلُوَنۖۡ وَۡعًدا ا  ٱَّلله َعلَۡيهِ َحق ٗ
ۡوفَيَٰ 

َ
َٰةِ َوٱلِۡإنِجيِل َوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َوَمۡن أ ۡوَرى فِي ٱلته

ِْۚ فَٱۡسَتبِۡشُرواْ بِبَۡيعُِكُم  بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱَّلله
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   هِذي بَاَيۡعُتم بِهۚۦِْ َوَذ ٱل

 ١١١ ٱلَۡعِظيمُ 

112. Они се кају, и Њега обожавају, и 
Њега хвале, и ради Њега посте, и 
прегибају се и падају ничице, и траже 
да се раде добра дела, а одвраћају 
од неваљалих и придржавају се 
Аллахових прописа. А такве вернике 
обрадуј! 

ئُِبوَن ٱلَۡعَٰبُِدوَن ٱلَۡحَِٰمُدوَن   َٰٓ ٱلته
َِٰجُدوَن   َٰكُِعوَن ٱلسه ئُِحوَن ٱلره َٰٓ ٱلسه

اُهوَن َعِن  ٱٓأۡل  ِمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱلنه
ِر   ِ ُِۗ َوبَش  ٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡحَٰفُِظوَن ِلحُُدودِ ٱَّلله

 ١١٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

113. Веровеснику и верницима није 
допуштено да моле Бога да опрости 
многобошцима, макар им били и 
најближи род, кад им је јасно да ће 
они становници у Паклу да буду. 

ن يَۡسَتۡغفُِرواْ 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َما َكاَن لِلنهِبي ِ َوٱل

ْولِي قُۡربَيَٰ ِمنُۢ َبۡعِد 
ُ
لِلُۡمۡشِركِيَن َولَۡو َكانُٓواْ أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
نهُهۡم أ

َ
 ١١٣ َما تَبَيهَن لَُهۡم أ

114. И једино због чега је Аврам 
тражио опрост за свога оца, јесте 
због обећања које му је дао. А чим му 
је било јасно да је он Аллахов 
непријатељ, одрекао га се. Аврам је, 
заиста, много Аллаху био посвећен и 
људима пуно праштао. 

ها َعن  بِيهِ إِل
َ
َوَما َكاَن ٱۡستِۡغَفاُر إِبَۡرَٰهِيَم لِأ

وِۡعدَ  نهُهۥ  مه
َ
ۥٓ أ ا تَبَيهَن لَُه ةٖ وََعَدَهآ إِيهاهُ فَلَمه

َٰهٌ  وه
َ
 ِمۡنُهْۚ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَأ

َ
أ ِ َتبَره ه ِ َعُدو   َّلل 

 ١١٤ َحلِيم  
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115. Аллах неће дати да залута 
народ којег је на Прави пут упутио 
пре него што им објасни оно чега 
треба да се чувају; Аллах, заиста, све 
добро зна. 

َُٰهۡم  ُ لُِيِضله َقۡوَمُۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدى َوَما َكاَن ٱَّلله
  ِ

َ بِكُل  ا َيتهُقوَنْۚ إِنه ٱَّلله َحتهيَٰ يُبَي َِن لَُهم مه
 ١١٥ َشۡيٍء َعلِيمٌ 

116. Заиста је Аллахова власт на 
небесима и на Земљи, Он живот и 
смрт даје, и ви осим Аллаха немате 
ни заштитника ни помагача. 

ۡرِضِۖ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه إِنه ٱَّلله

  ِ ِن ُدوِن ٱَّلله يُۡحِيۦ َويُِميُتْۚ َوَما لَُكم م 
ٖ َولَا نَِصيرٖ   ١١٦ ِمن َولِي 

117. Аллах је опростио Веровеснику, 
и исељеницима из Мекке, и 
становницима Медине, који су га 
следили у тешком часу, у време када 
су се срца неких од њих умало 
поколебала: Он је после и њима 
опростио. Он је према њима, заиста, 
милосрдан и милостив. 

ِبي ِ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن  ُ عَلَى ٱلنه لهَقد تهاَب ٱَّلله
هِذيَن ٱ نَصارِ ٱل

َ
تهَبُعوهُ فِي َساَعةِ ٱلُۡعۡسَرةِ  َوٱلۡأ

ِۡنُهۡم  ِمنُۢ َبۡعِد َما َكاَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٖق م 
 ١١٧ ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنهُهۥ بِِهۡم رَُءوف  رهِحيم  

118. А опростио је и оној тројици чије 
је покајање било одложено тако да 
им је Земља, колико год да је била 
пространа, постала тесна, и у 
душама њиховим им је било 
стиснуто, и схватили су да нема 
уточишта од Аллаха него само код 
Њега. Он им је после опростио, како 
би се и убудуће кајали, а Аллах је, 
уистину, Онај Који стално прима 
покајања, Милостиви. 

 َ هِذيَن ُخل ُِفواْ َحتهيَٰٓ إَِذا  وَعَل َلََٰثةِ ٱل ى ٱلثه
ۡرُض بَِما رَُحَبۡت  

َ
َضاَقۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

ها   ن ل
َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
َوَضاَقۡت َعلَۡيِهۡم أ

هٓا إِلَۡيهِ ُثمه تَاَب َعلَۡيِهۡم   ِ إِل  ِمَن ٱَّلله
َ
َملَۡجأ

وهاُب  َ ُهَو ٱلته ْْۚ إِنه ٱَّلله  ١١٨  ٱلرهِحيمُ لَِيُتوبُٓوا

119. О ви који верујете, бојте се 
Аллаха и будите са онима који су 
искрени! 

َ َوُكونُواْ َمَع   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َِٰدقِينَ   ١١٩ ٱلصه
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120. Није требало да становници 
Медине ни бедуини у његовој 
близини изостану за Аллаховим 
Послаником и да чувају свој живот 
запостављајући његов, јер њих неће 
да задеси ни жеђ, ни умор, ни глад на 
Аллаховом путу, нити ће да дођу на 
неко место које ће невернике да 
наљути, нити ће да остваре икакву 
добит над непријатељем, а да то све 
неће да им буде уписано као добро 
дело; Аллах, заиста, неће да допусти 
да пропадне награда онима који раде 
добро. 

َِن   ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َوَمۡن َحۡولَُهم م 
َ
َما َكاَن لِأ

ِ َولَا   ن َيَتَخلهُفواْ َعن رهُسوِل ٱَّلله
َ
ۡعَراِب أ

َ
ٱلۡأ

نُفِسِهمۡ 
َ
ُهۡم  يَرَۡغُبواْ بِأ نه

َ
َٰلَِك بِأ َعن نهۡفِسهۚۦِْ َذ

 َولَا نََصب  َولَا َمخَۡمَصة  
 
لَا يُِصيُبُهۡم َظَمأ

ِ َولَا َيَطـ ُوَن َمۡوِطٗئا يَغِيُظ  فِي َسبِيِل ٱَّلله
ها   ٖ نهۡيلًا إِل اَر َولَا َيَنالُوَن ِمۡن َعُدو  ٱلُۡكفه
َ لَا  ُكتَِب لَُهم بِهِۦ َعَمل  َصَٰلٌِحْۚ إِنه ٱَّلله

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
 ١٢٠ يُِضيُع أ

121. И неће уделити иметак, било то 
мало или много, нити ће прећи неку 
долину, а да им то неће бити 
записано, да би их Аллах наградио 
бољим од онога што су радили. 

َكبِيَرٗة َولَا َولَا يُنفُِقوَن َنَفَقٗة َصغِيَرٗة َولَا 
ها ُكتَِب لَُهۡم لَِيۡجزِيَُهُم  َيۡقَطُعوَن َوادِيًا إِل

ۡحَسَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 
َ
ُ أ  ١٢١ ٱَّلله

122. Не треба сви верници да иду бој. 
Нека се по неколико њих из сваке 
заједнице потруде да се подуче 
верским наукама и нека упозоравају 
свој народ када им се врате, да би 
били на опрезу. 

ْۚ فَلَۡولَا  ۞َوَما َكاَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لَِينفُِرواْ َكآفهٗة
ُهواْ  ِۡنُهۡم َطآئَِفة  ل َِيَتَفقه ِ فِۡرَقةٖ م 

َنَفَر ِمن ُكل 
يِن َولُِينِذُرواْ َقۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ   ِ فِي ٱلد 

 ١٢٢  َيحَۡذُرونَ إِلَۡيِهۡم لََعلهُهمۡ 

123. О ви који верујете, борите се 
против непријатељских неверника 
који су у вашој близини и нека они 
осете вашу чврстину, и знајте да је 
Аллах са богобојазнима. 

هِذيَن   َٰتِلُواْ ٱل هِذيَن َءاَمُنواْ َق َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َِن ٱلۡ  ارِ َولَۡيِجُدواْ فِيُكۡم يَلُونَُكم م  ُكفه
َ َمَع ٱلُۡمتهقِينَ  نه ٱَّلله

َ
ْۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ١٢٣ ِغلَۡظٗة

124. А кад буде објављено неко 
поглавље, има оних који говоре: 
„Коме је од вас ово поглавље 
повећало веровање? Што се тиче 
верника, њима је повећало веровање 
и они се радују. 

ن َيُقوُل  نزِلَۡت ُسوَرة  َفِمۡنُهم مه
ُ
َوِإَذا َمآ أ

هِذيَن  ا ٱل مه
َ
ْۚ فَأ ۦٓ إِيَمَٰٗنا ِ يُُّكۡم َزاَدتُۡه َهَِٰذه

َ
أ

 ١٢٤ َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰٗنا َوُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ 
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125. А што се тиче оних чија су срца 
болесна, оно им је додало сумњу на 
сумњу коју већ имају и они ће умрети 
као неверници. 

رَض  فََزاَدۡتُهۡم  هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ا ٱل مه
َ
َوأ

رِۡجًسا إِلَيَٰ رِۡجِسِهۡم َوَماتُواْ َوُهۡم  
 ١٢٥ َكَٰفُِرونَ 

126. Зар они не виде да им сваке 
године једном или двапута долазе 
искушења, и опет се не кају, нити 
поуку примају! 

ةً  ره ِ عَاٖم مه
نهُهۡم ُيۡفَتُنوَن فِي ُكل 

َ
َولَا يََرۡوَن أ

َ
أ

َتيِۡن ُثمه لَا َيُتوبُوَن َولَا ُهۡم  ۡو َمره
َ
أ

ُرونَ  كه  ١٢٦ يَذه

127. А кад буде објављено које 
поглавље, само се загледају: „Да ли 
вас ко види?“ И онда се окрену и 
напусте. Аллах је скренуо њихова 
срца, зато што су они људи који не 
схватају. 

نزِلَۡت ُسوَرة  نهَظَر َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ  
ُ
َوِإَذا َمآ أ

 ْْۚ َحٖد ُثمه ٱنَصَرفُوا
َ
ِۡن أ َُٰكم م  َبۡعٍض َهۡل يََرى

نهُهۡم َقوۡ 
َ
ُ قُلُوبَُهم بِأ ها  َصَرَف ٱَّلله م  ل

 ١٢٧ َيۡفَقُهونَ 

128. Дошао вам је Посланик, један од 
вас, тешко му је што ћете тешкоће и 
искушења да имате, једва чека да 
пођете Божјим путем, а према 
верницима је посебно благ и 
милостив. 

نُفِسُكۡم َعزِيٌز 
َ
ِۡن أ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

هِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم َعلَيۡ 
 ١٢٨ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَُءوف  رهِحيم  

129. А ако се они од тебе окрену, ти 
реци: „Мени је довољан Аллах, нема 
истинског божанства осим Њега; 
Само се на Њега ослањам, Он је 
Господар величанственог Престола!“ 

ه  ها ُهَوۖۡ َفإِن تََول ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ۡواْ َفُقۡل َحۡسِبَي ٱَّلله
 ١٢٩ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ َوُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 
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Јунус   يونس

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-ра. Ово су речи мудре 
Књиге. 

 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيمِ 

2. Зашто је чудно људима што Ми 
објављујемо једном између њих: 
„Опомињи људе! А оне који верују 
обрадуј да их искрена дела која су 
урадили чекају код њиховог 
Господара.“ Али, неверници говоре: „ 
Овај је, заиста, очити чаробњак!“ 

وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ رَُجٖل 
َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنهاِس َعَجًبا أ

َ
أ

هِذيَن َءاَمُنٓواْ  ِر ٱل ِ اَس َوبَش  نِذرِ ٱلنه
َ
ۡن أ

َ
ِۡنُهۡم أ م 

نه لَُهۡم َقَدَم ِصۡدٍق عِ 
َ
نَد َرب ِِهۡمُۗ َقاَل  أ

بِينٌ  َٰفُِروَن إِنه َهََٰذا لََسَِٰحر  مُّ  ٢ ٱلَۡك

3. Ваш Господар је Аллах, Који је 
створио небеса и Земљу за шест 
дана а онда се узвисио над 
Престолом, Он све одређује. Нико 
неће моћи да се заузима ни за кога 
без Његовог допуштења. То је Аллах, 
ваш Господар, па само Њега 
обожавајте! И зашто поуку не 
примите? 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل إِنه َربهُكُم ٱَّلله
يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى  

َ
ۡرَض فِي ِستهةِ أ

َ
َوٱلۡأ

ها ِمنُۢ  ۖۡ َما ِمن َشفِيٍع إِل ۡمَر
َ
ٱلَۡعۡرِشِۖ يَُدب ُِر ٱلۡأ

 ِ ُ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ  َبۡعِد إِۡذن َٰلُِكُم ٱَّلله هۚۦِْ َذ
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٣ أ

4. Њему ћете сви да се вратите - то је 
Аллахово истинско обећање; Он, 
заиста, из ничега ствара, и после ће 
поново да вас проживи, да би по 
правди наградио оне који буду 
веровали и добра дела чинили. А оне 
који не буду веровали чека пиће од 
кључале воде и болна патња, зато 
што су били неверници. 

ْۚ إِنهُهۥ  ا ِ َحقًّ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله إِلَۡيهِ َمرِۡجُعُكۡم َجمِيٗعا
هِذيَن   َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ لَِيۡجزَِي ٱل

 ْ َٰلَِحَِٰت بِٱلۡقِۡسِطِۚ  َءاَمُنواْ وََعِملُوا  ٱلصه
ِۡن َحمِيٖم  هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َشَراب  م  َوٱل

ُۢ بَِما َكانُواْ يَۡكُفُرونَ  لِيُم
َ
 ٤ وََعَذاٌب أ
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5. Он је Тај Који је Сунце учинио 
извором светлости а Месец сјајним, и 
одредио му је положаје да бисте 
знали број година и рачунање. Аллах 
је то са разлогом створио. Он потанко 
излаже доказе и знакове људима који 
знају. 

ۡمَس ِضَياٗٓء َوٱلَۡقَمَر  هِذي َجَعَل ٱلشه ُهَو ٱل
نِيَن  ِ َرُهۥ َمَنازَِل لَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  نُوٗرا َوَقده

 ِ ها ب َٰلَِك إِل ُ َذ ِۚ َوٱلۡحَِساَبْۚ َما َخلََق ٱَّلله ِ ٱلۡحَق 
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ  ِ  ٥ ُيَفص 

6. У смени ноћи и дана и у оном што 
је Аллах створио на небесима и на 
Земљи заиста постоје докази за 
људе који се Бога боје. 

َهارِ َوَما َخلََق  هۡيِل َوٱلنه إِنه فِي ٱۡختَِلَِٰف ٱل
ُ فِي  ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٦ َيتهُقونَ 

7. Заиста онима који не очекују да ће 
пред Нама да полажу рачун, и који су 
задовољни животом на овом 
пролазном свету, који су у њему 
смирени, и онима који су равнодушни 
према нашим речима и доказима, 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َوَرُضواْ  إِنه ٱل
هِذيَن ُهۡم  نُّواْ بَِها َوٱل

َ
ۡنَيا َوٱۡطَمأ ةِ ٱلدُّ بِٱلۡحََيوَٰ

 ٧ َعۡن َءاَيَٰتَِنا َغَٰفِلُونَ 

8. њихово пребивалиште ће да буде 
Пакао, због онога што су заслужили. 

اُر  َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
بَِما َكانُواْ  أ

 ٨ يَۡكِسُبونَ 

9. Оне који верују и раде добра дела 
њихов Господар ће, заиста, да 
учврсти и упути због њиховог 
веровања. Испод њих ће у Рају реке 
тећи у вртовима уживања. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ُهم بِإِيَمَٰنِِهۡمۖۡ َتجۡرِي ِمن َتحۡتِِهُم َيۡهِديِهۡم َربُّ 

َِٰت ٱلنهعِيمِ  نَۡهَُٰر فِي َجنه
َ
 ٩ ٱلۡأ

10. Њихова молитва биће у Рају: 
„Узвишен нека си, Аллаху“, и поздрав 
њихов биће: „Мир Божји“, а њихова 
последња молитва: „Хвала Аллаху, 
Господару светова.“ 

َُٰهۡم فِيهَ  ا ُسۡبَحََٰنَك ٱللهُهمه َوَتحِيهُتُهۡم َدۡعَوى
 ِ ِن ٱلۡحَۡمُد َّلِله

َ
َُٰهۡم أ ْۚ وََءاِخُر َدۡعَوى فِيَها َسَلَٰم 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٠ َرب 
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11. Када би се Бог одазивао молбама 
људи када траже зло онако брзо као 
што им се одазива када траже добро, 
они би, уистину, страдали. А Ми, 
ипак, остављамо да лутају у својој 
осионости они који не верују да ће 
пред Нама стати да одговарају за 
своја дела. 

ره  ُ لِلنهاِس ٱلشه ُل ٱَّلله ِ ۞َولَۡو ُيَعج 
َجلُُهۡمۖۡ 

َ
ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱلۡخَيِۡر لَُقِضَي إِلَۡيِهۡم أ

هِذيَن لَا يَ  رُۡجوَن لَِقآَءنَا فِي  َفَنَذُر ٱل
 ١١ ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

12. Када човека снађе невоља, он 
Нам се моли скрушено лежећи, или 
седећи, или стојећи. А чим му 
отклонимо невољу, он наставља да 
се понаша као да Нам се није ни 
обраћао молбом због невоље која га 
је задесила. Тако се неверницима 
чини лепим оно што су радили. 

ۡو  
َ
ۦٓ أ رُّ َدعَانَا ِلجَۢنبِهِ َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ٱلضُّ
ُهۥ  ا َكَشۡفَنا َعۡنُه ُضره ۡو َقآئِٗما فَلَمه

َ
َقاِعًدا أ

ۚۥْ َكَذَٰلَِك  ُه سه ٖ مه هۡم يَۡدُعَنآ إِلَيَٰ ُضر  ن ل
َ
َمره َكأ

 ١٢ ُمۡسرِفِيَن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ ُزي َِن لِلۡ 

13. Ми смо народе пре вас 
уништавали зато што нису 
поверовали кад су им посланици 
њихови јасне доказе доносили. Нису 
хтели да верују. Тако Ми кажњавамо 
народ невернички. 

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡقُروَن ِمن َقۡبلُِكمۡ 
َ
ا  َولََقۡد أ  لَمه

َظلَُمواْ وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوَما 
ْْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم   َكانُواْ لُِيۡؤِمُنوا

 ١٣ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

14. Затим смо вас, после њих, 
учинили наследницима на Земљи, да 
бисмо видели како ћете да 
поступате. 

ۡرِض ِمنُۢ ُثمه َجَعلَۡنَُٰكمۡ 
َ
 َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ
 ١٤ َبۡعِدهِۡم لَِننُظَر َكۡيَف َتۡعَملُونَ 

15. А кад им се уче Наше јасне речи, 
онда они који не верују да ће да стану 
пред Нама говоре: „Донеси ти неки 
други Кур'ан, или га измени!“ Реци: 
„Није моје да га ја сам од себе 
мењам, ја следим само оно што ми се 
објављује, ја се бојим, ако будем 
непокоран своме Господару, патње 
на Великом дану.“ 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُتَنا َبي َِنَٰٖت َقاَل 
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ٱئِۡت بُِقۡرَءاٍن   ٱل

 ۡ ل ِ ۡو بَد 
َ
ۡن َغيِۡر َهََٰذآ أ

َ
ْۚ قُۡل َما يَُكوُن لِٓي أ ُه

ها َما  تهبُِع إِل
َ
لَُهۥ ِمن تِلَۡقآيِٕ َنۡفِسٓيِۖ إِۡن أ ِ بَد 

ُ
أ

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي  
َ
ۖۡ إِن ِٓي أ يُوَحيَٰٓ إِلَيه

 ١٥ َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
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16. Реци: „Да Аллах није хтео, ја вам 
Кур'ан не бих учио нити би вас Он 
њиме подучио. Ја сам пре 
посланства дуго боравио међу вама - 
зар не разумете?“ 

ُ َما تَلَۡوتُُهۥ َعلَۡيُكۡم َولَٓا  هۡو َشآَء ٱَّلله قُل ل
َُٰكم بِهِۖۦۡ َفَقۡد لَبِۡثُت فِيُكۡم ُعُمٗرا  ۡدَرى

َ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
ۦْٓۚ أ ِن َقۡبلِهِ  ١٦ م 

17. Нико није неправеднији од онога 
који о Аллаху износи лажи или који 
Његове речи сматра неистинитим?! 
Неверници заиста неће успети. 

ۡو  
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َفَمۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح   َب أَـِبَيَٰتِهِ َكذه
 ١٧ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

18. Они, поред Аллаха, обожавају 
оно што не може нити да им науди 
нити да им какву корист донесе, и 
говоре: „Ови се за нас заузимају код 
Аллаха.“ Реци: „Зар да Аллаха 
обавештавате да на небесима и на 
Земљи постоји нешто што Он не зна 
да постоји?!“ Узвишен је Он и врло 
високо у односу на оне које Му 
придружују. 

ُهۡم َولَا   ِ َما لَا يَُضرُّ َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُؤلَآِء ُشَفَعَُٰٓؤنَا ِعنَد  يَنَفُعُهۡم َويَُقولُوَن َهَٰٓ

َ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي   تُنَب ِـ ُوَن ٱَّلله
َ
ِْۚ قُۡل أ ٱَّلله

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ  ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ ٱلسه

ا يُۡشِرُكونَ   ١٨ َعمه

19. Људи су били једна заједница, а 
онда су се разишли. А да није речи 
раније изречене од твога Господара, 
овима би већ било пресуђено о 
ономе у чему се разилазе. 

ٗة َوَٰحِ  مه
ُ
هٓا أ اُس إِل ْْۚ َوَما َكاَن ٱلنه َدٗة فَٱۡخَتلَُفوا

ب َِك لَُقِضَي  َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره
 ١٩ بَيَۡنُهۡم فِيَما فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

20. Они говоре: „Зашто му његов 
Господар не пошаље какво чудо?“ Ти 
реци: „Само Аллах зна оно што је 
недокучиво чулима, па причекајте, и 
ја ћу, заиста, с вама заједно да 
чекам.“ 

ب ِهِۖۦۡ  ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءايَة  م 
ُ
َويَُقولُوَن لَۡولَٓا أ

ِ فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي   َفُقۡل إِنهَما ٱلَۡغۡيُب َّلِله
َِن ٱلُۡمنَتِظرِينَ   ٢٠ َمَعُكم م 
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21. А када им подаримо да осете 
милост после невоље која их задеси, 
они опет у вези са Нашим речима и 
доказима смишљају сплетке. Реци: 
„Аллах најбрже узвраћа на сплетке; 
Наши анђели, оно што ви 
сплеткарите, заиста записују.“ 

آَء  ِنُۢ َبۡعِد َضره اَس َرۡحمَٗة م  َذۡقَنا ٱلنه
َ
َوِإَذآ أ

ۡكر  فِٓي َءا ۡتُهۡم إَِذا لَُهم مه ُ َمسه ْۚ قُِل ٱَّلله يَاتَِنا
ۡسَرُع َمۡكًراْۚ إِنه ُرُسلََنا يَۡكُتُبوَن َما  

َ
أ

 ٢١ َتۡمُكُرونَ 

22. Он је Тај Који вам омогућава да 
путујетe копном и морем, кад сте у 
лађама, и кад оне, заплове са 
путницима уз благ поветарац, па се 
они обрадују томе, а када наиђе 
силан ветар и валови навале на њих 
са свих страна и они тада уверени да 
ће да настрадају, искрено се моле 
Аллаху: „Ако нас из овога избавиш, 
сигурно ћемо да будемо од 
захвалних.“ 

ِ َوٱلَۡبۡحرِِۖ َحتهيَٰٓ  هِذي يَُسي ُِرُكۡم فِي ٱلۡبَر  ُهَو ٱل
ُكنُتۡم فِي ٱلُۡفلِۡك وََجَرۡيَن بِِهم بِرِيٖح  إَِذا 

َطي َِبةٖ َوفَرُِحواْ بَِها َجآَءۡتَها رِيٌح عَاِصف  
ُهۡم  نه

َ
ِ َمكَاٖن َوَظنُّٓواْ أ

وََجآَءُهُم ٱلَۡمۡوُج ِمن ُكل 
يَن  ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  ِحيَط بِِهۡم َدَعُواْ ٱَّلله

ُ
أ

نجَۡيتََنا ِمۡن َهَِٰذهِۦ 
َ
لََنُكوَننه ِمَن لَئِۡن أ

َِٰكرِينَ   ٢٢ ٱلشه

23. А кад их Он избави, одмах чине 
насиље на Земљи потпуно 
неосновано. О људи, ваше насиље 
које чините ради уживања у 
овосветском животу само вама 
штети; Нама ћете после да се 
вратите и Ми ћемо о оном што сте 
радили да вас обавестимо. 

ۡرِض  
َ
َُٰهۡم إَِذا ُهۡم َيۡبُغوَن فِي ٱلۡأ نجَى

َ
آ أ فَلَمه

اُس إِنهَما َبۡغُيُكۡم  َها ٱلنه يُّ
َ
ِۗ َيَٰٓأ ِ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

ۖۡ ُثمه  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ َتََٰع ٱلۡحََيوَٰ نُفِسُكمِۖ مه
َ
عَلَىَٰٓ أ

إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُكۡم َفُننَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  
 ٢٣ َتۡعَملُونَ 
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24. Живот на овом свету сличан је 
земаљском биљу на које Ми 
спустимо воду са неба са којим се 
она измеша, којим се онда хране 
људи и стока. Па кад се Земља окити 
својим накитом и украсима, и кад 
становници њени помисле да они 
тиме располажу, дође Наша 
одредба, ноћу или дању, и Ми то 
покосимо као да пре ничега није ни 
било. Ето, тако Ми појашњавамо 
речи и доказе људима који 
размишљају. 

نَزلَۡنَُٰه ِمَن 
َ
ۡنَيا َكَمآٍء أ ةِ ٱلدُّ إِنهَما َمَثُل ٱلۡحََيوَٰ

ا  ۡرِض ِممه
َ
َمآِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت ٱلۡأ  ٱلسه

َخَذِت 
َ
نَۡعَُٰم َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

َ
اُس َوٱلۡأ ُكُل ٱلنه

ۡ
يَأ

ُهۡم  نه
َ
ۡهلَُهآ أ

َ
يهَنۡت َوَظنه أ ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزه

َ
ٱلۡأ

ۡو َنَهاٗرا 
َ
ۡمُرنَا لَۡيلًا أ

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَۡيَهآ أ َق

ۡمِسِۚ 
َ
هۡم َتۡغَن بِٱلۡأ ن ل

َ
فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم  َكَذَٰلَِك نُ  ِ َفص 
ُرونَ   ٢٤ َيَتَفكه

25. Аллах позива у Рај, место мира и 
спаса, и упућује на Прави пут онога 
кога Он хоће. 

َلَِٰم َويَۡهِدي َمن  ُ يَۡدُعٓواْ إِلَيَٰ َدارِ ٱلسه َوٱَّلله
ۡسَتقِيمٖ   ٢٥ يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

26. Онима који чине добра дела 
припада лепа награда - Рај, а и више 
од тога! Њихова лица неће 
прекривати тама и потиштеност, они 
ће да буду становници Раја, у њему 
ће вечно да бораве. 

ۡحَسُنواْ ٱلۡحُۡسَنيَٰ َوزِيَاَدة ۖۡ َولَا  
َ
هِذيَن أ ۞ل ِل

ْوَلَٰٓئَِك  يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقتَر  َولَا ذِله 
ُ
ْۚ أ ٌة

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
 ٢٦ أ

27. А оне који чине лоша дела чека 
казна сразмерна оном што су чинили 
и њих ће прекривати потиштеност. 
Никога неће имати да их заштити од 
Аллаха, лица ће да им буду тамна 
као да су прекривена деловима 
мркле ноћи, они ће да буду 
становници Ватре, и у њој ће вечно 
да бораве. 

ي ِـ َاِت َجَزآُء َسي ِئَةِۭ   هِذيَن َكَسُبواْ ٱلسه َوٱل
ِ ِمۡن  َِن ٱَّلله ا لَُهم م  ۖۡ مه بِِمۡثلَِها َوتَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 

ۡغِشَيۡت وُُجوُهُهۡم قِطَ 
ُ
نهَمآ أ

َ
ٗعا عَاِصمِٖۖ َكأ

ارِِۖ  ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ هۡيِل ُمۡظلًِما َِن ٱل م 
 ٢٧ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
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28. А на Дан кад их све сакупимо, 
онима који су друге поред Аллаха 
обожавали рећи ћемо: „Останите на 
своме месту, и ви и ваша божанства!“ 
Па ћемо да их раздвојимо, а њихова 
божанства ће да кажу: „Нисте ви нас 
обожавали.“ 

هِذيَن   َويَۡوَم َنحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َنُقوُل لِل
نُتۡم َوُشَرَكآؤُُكۡمْۚ  

َ
ۡشَرُكواْ َمكَانَُكۡم أ

َ
أ

ا ُكنُتۡم   فََزيهلَۡنا بَيَۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل ُشَرَكآؤُُهم مه
 ٢٨ إِيهانَا َتۡعُبُدونَ 

29. Аллах је довољан сведок и нама 
и вама, ми, заиста, нисмо знали да 
сте нас обожавали. 

ِ َشِهيَدُۢا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكۡم إِن   َفَكَفيَٰ بِٱَّلله
 ٢٩ ُكنها َعۡن ِعَباَدتُِكۡم لََغَٰفِلِينَ 

30. Ту ће свако да зна оно што је пре 
урадио, и биће враћени Аллаху, свом 
истинском Господару, а неће да им 
буде оних које су измишљали. 

ٓواْ   ۡسلََفۡتْۚ َوُردُّ
َ
آ أ ُهَنالَِك َتۡبلُواْ ُكلُّ َنۡفٖس مه

ا  ِۖ َوَضله َعۡنُهم مه ِ َُٰهُم ٱلۡحَق  ِ َمۡولَى إِلَي ٱَّلله
 ٣٠ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

31. Упитај: „Ко вас опскрбљује са 
неба и из земље?“ Или: „Ко влада 
слухом и видом, ко изводи живо из 
неживог и из живог неживо, и ко 
управља свиме?“ „Аллах“, рећи ће 
они. А ти реци: „Па зар се Аллаха не 
бојите?!“ 

ۡرِض  
َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 

ۡمَع وَ  ن َيۡملُِك ٱلسه مه
َ
بَۡصََٰر َوَمن ُيخۡرُِج أ

َ
ٱلۡأ

ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت ِمَن  
 ْۚ ُ ْۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّلله ۡمَر

َ
ٱلَۡحي ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱلۡأ

فَلَا َتتهُقونَ 
َ
 ٣١ َفُقۡل أ

32. То вам је Аллах, ваш истински 
Господар! Зар после Истине има 
ишта осим заблуде?! Па куда се онда 
одмећете? 

ۖۡ َفَماَذا َبۡعَد   ُ َربُُّكُم ٱلۡحَقُّ َفَذَٰلُِكُم ٱَّلله
هيَٰ تُۡصَرُفونَ  ن

َ
ۖۡ فَأ َلَُٰل ها ٱلضه ِ إِل  ٣٢ ٱلۡحَق 

33. Тако се обистинила реч твога 
Господара над онима који су 
грешили, да неће да верују. 

ۡت  هِذيَن  َكَذَٰلَِك َحقه َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل
نهُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٣٣ فََسُقٓواْ أ
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34. Реци: „Има ли међу вашим 
божанствима иједно које ствара из 
ничега, а затим то након смрти 
оживи?“ Реци: „Аллах ствара без 
претходног примера, а затим то 
оживи након смрти! Па куда се онда 
одмећете?“ 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه   ۚۥْ قُِل ٱَّلله ُثمه يُعِيُدهُ

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۥۡ فَأ  ٣٤ يُعِيُدهُ

35. Реци: „Може ли иједно ваше 
божанство да упути ка Истини?“ И 
одговори: „Само Аллах упућује ка 
Истини! Па, да ли је онда достојнији 
слеђења Аллах Који ка Истини 
упућује или онај који ни сам није на 
Правом путу, осим ако га Аллах на 
прави пут не упути? Шта вам је, како 
расуђујете?“ 

ن َيۡهِدٓي إِلَي  قُۡل َهۡل ِمن ُشَرَكآئُِكم مه
 ِۚ ِ َفَمن َيۡهِدٓي  ٱلۡحَق 

َ
ِۗ أ ِ ُ َيۡهِدي لِلَۡحق  قُِل ٱَّلله

هٓا  ٓي إِل ِ ها يَِهد  ن ل مه
َ
ن يُتهَبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ إِلَي ٱلۡحَق 

ن ُيۡهَدىَِٰۖ َفَما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمونَ 
َ
 ٣٥ أ

36. Већина њих следи само 
претпоставке, али претпоставке 
нимало нису од користи Истини. 
Аллах уистину добро зна оно што они 
раде. 

نه لَا  ْۚ إِنه ٱلظه ها َظنًّا ۡكثَرُُهۡم إِل
َ
َوَما يَتهبُِع أ

ُۢ بَِما  َ َعلِيُم ْۚ إِنه ٱَّلله ِ َشۡيـ ًا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق 
 ٣٦ َيۡفَعلُونَ 

37. Овај Кур'ан није измишљен, од 
Аллаха је - он потврђује оно што је 
објављено пре њега и објашњава 
прописе, нема сумње да је он Објава 
од Господара светова! 

ن ُيۡفتََرىَٰ ِمن  
َ
َوَما َكاَن َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن أ

هِذي َبيَۡن  ِ َوَلَِٰكن تَۡصِديَق ٱل ُدوِن ٱَّلله
يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٧ رهب 

38. И зар они да говоре: „Мухаммед 
га измишља!“ Реци: „Па дајте ви 
једно поглавље као што је њему 
објављено, и кога год хоћете, од оних 
у које поред Аллаха верујете, у помоћ 
позовите, ако истину говорите.“ 

َُٰهۖۡ قُۡل  ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
ِۡثلِهِۦ أ تُواْ بُِسوَرةٖ م 

ۡ
فَأ

ِ إِن  ِن ُدوِن ٱَّلله َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م 
 ٣٨ ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 
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39. Заправо, они поричу пре него што 
темељно сазнају шта има у њему, а 
још им није дошло ни његово 
тумачење. Тако су и они пре њих 
порицали, па погледај како су 
завршили неверници. 

ا   بُواْ بَِما لَۡم ُيحِيُطواْ بِعِلِۡمهِۦ َولَمه بَۡل َكذه
هِذيَن ِمن  َب ٱل ۚۥْ َكَذَٰلَِك َكذه وِيلُُه

ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
يَأ

َقۡبلِِهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 
َٰلِِمينَ   ٣٩ ٱلظه

40. Има их који верују у истинитост 
Кур'ана, а има их који не верују. А твој 
Господар најбоље познаје 
смутљивце. 

ها يُۡؤِمُن   ن ل ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم مه َوِمۡنُهم مه
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِدينَ 

َ
 ٤٠ بِهۚۦِْ َوَربَُّك أ

41. И ако те они буду утеривали у 
лаж, ти реци: „Мени моја, а вама 
ваша дела; ви нећете да одговарате 
за оно што ја радим, а ја нећу да 
одговарам за оно што ви радите.“ 

بُوَك َفُقل ل ِي َعَملِى َولَُكۡم  َوِإن َكذه
نَا۠  

َ
ۡعَمُل َوأ

َ
آ أ نُتم بَرِيٓـ ُوَن ِممه

َ
َعَملُُكۡمۖۡ أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٤١ بَرِٓيء  م 

42. Има међу многобошцима оних 
који те слушају. А можеш ли ти да 
учиниш да те глуви чују, ако још и не 
разумеју?! 

نَت تُۡسِمُع 
َ
فَأ

َ
ن يَۡسَتِمُعوَن إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

مه َولَۡو َكانُواْ لَا َيۡعقِلُونَ   ٤٢ ٱلصُّ

43. А међу многобошцима има и оних 
који те посматрају, а можеш ли ти да 
упутиш на Прави пут слепе, ако још и 
не увиђају?! 

نَت َتۡهِدي  
َ
فَأ

َ
ن يَنُظُر إِلَۡيَكْۚ أ َوِمۡنُهم مه

 ٤٣ ٱلُۡعۡمَي َولَۡو َكانُواْ لَا ُيۡبِصُرونَ 

44. Аллах, заиста, никакву неправду 
не чини људима, људи је чине сами 
себи. 

َ لَا َيۡظلُِم  ا َوَلَِٰكنه إِنه ٱَّلله اَس َشۡيـ ٗ ٱلنه
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
اَس أ  ٤٤ ٱلنه

45. А на судњем Дану када их Аллах 
сакупи, учиниће им се да су боравили 
само један кратак део дана на 
Земљи, и тада ће једни друге да 
препознају. Страдаће, засигурно, они 
који су порицали да ће пред Аллахом 
да стану и који нису Упуту следили! 

ها َساَعٗة  هۡم يَلَۡبُثٓواْ إِل ن ل
َ
َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َكأ

َهارِ َيَتَعاَرُفوَن بَيَۡنُهۡمْۚ َقۡد َخِسَر  َِن ٱلنه م 
ِ َوَما َكانُواْ  بُواْ بِلَِقآِء ٱَّلله هِذيَن َكذه ٱل

 ٤٥ ُمۡهَتِدينَ 
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46. Било да ти покажемо део казне 
коју смо им припремили, било да те 
пре тога усмртимо, Нама ће сви да се 
врате, а Аллах је сведок ономе што 
они раде. 

ۡو  
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإمه

ُ َشِهيٌد  َينهَك َفإِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه ٱَّلله َنَتَوفه
 َ  ٤٦ ىَٰ َما َيۡفَعلُونَ عَل

47. Сваки је народ имао посланика, и 
кад њихов посланик дође међу њима 
на Судњем дану биће им праведно 
пресуђено, и неће им неправда бити 
учињена. 

ۖۡ َفإَِذا َجآَء رَُسولُُهۡم ُقِضَي  ةٖ رهُسول  مه
ُ
ِ أ

َولِكُل 
 ٤٧ ُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِط وَ 

48. Они говоре: „Када ће већ једном 
та претња да се оствари, ако истину 
говорите?“ 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 
 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 

49. Реци: „Сам од себе не могу 
никакву штету да отклоним, а ни неку 
корист себи да прибавим; бива онако 
како Аллах хоће!“ Сваки народ има 
одређени рок, а кад рок његов дође, 
ни за трен неће моћи ни да га одложе 
ни да га убрзају. 

ها َما  ا َولَا َنۡفًعا إِل ۡملُِك لَِنۡفِسي َضر ٗ
َ
هٓا أ قُل ل

ْۚ إَِذا  َجٌل
َ
ٍة أ مه

ُ
ِ أ

ُۗ لِكُل  ُ َجلُُهۡم َشآَء ٱَّلله
َ
َجآَء أ

فَلَا يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا 
 ٤٩ يَۡسَتۡقِدُمونَ 

50. Реци: „Кажите ви мени: Ако ће 
Његова казна да вас задеси ноћу или 
дању, зашто је онда пожурују 
злочинци?“ 

ۡو 
َ
َُٰكۡم َعَذابُُهۥ بََيًَٰتا أ تَى

َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

 ٥٠ اَذا يَۡسَتۡعِجُل ِمۡنُه ٱلُۡمۡجرُِمونَ َنَهاٗرا مه 

51. Зар ћете тек онда, кад се казна 
догоди, да поверујете?! Зар тек тада, 
а раније сте је пожуривали?! 

ۦْٓۚ َءٓالَٰۡٔـَن َوَقۡد  ُثمه إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُتم بِهِ
َ
أ

 ٥١ ُكنُتم بِهِۦ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

52. Затим ће онима који су били 
многобошци да буде речено: 
„Искусите вечну патњу; да ли сте 
кажњени осим према ономе што сте 
чинили?!“ 

هِذيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد  ُثمه قِيَل لِل
ها بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبونَ   ٥٢ َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل
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53. Они те запиткују: „Да ли је истина 
та патња?“ Реци: „Јесте, Господара 
ми мога, заиста је истина, и ви нећете 
моћи да је спречите.“ 

َحقٌّ ُهَوۖۡ قُۡل إِي َوَرب ِٓي 
َ
۞َويَۡسَتۢنبِـ ُونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
ۖۡ َوَمآ أ  ٥٣ إِنهُهۥ لَحَق  

54. Кад би онај ко је био многобожац 
имао све оно што постоји на Земљи, 
све то дао само да се казне искупи. А 
кад доживе патњу, сакриће тугу, и 
биће им по правди пресуђено и неће 
да им буде учињена неправда. 

ۡرِض 
َ
ِ َنۡفٖس َظلََمۡت َما فِي ٱلۡأ

نه لِكُل 
َ
َولَۡو أ

ۗۦُ  ُواْ لَٱۡفَتَدۡت بِهِ
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه واْ ٱلنه َسرُّ

َ
َوأ

ٱلَۡعَذاَبۖۡ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡقِۡسِط َوُهۡم لَا 
 ٥٤ ُيۡظلَُمونَ 

55. Зар једино Аллаху не припада све 
што је на небесима и на Земљи? 
Аллахово обећање је, заиста, истина, 
али већина људи не зна. 

 ِ لَٓا إِنه َّلِله
َ
لَٓا  أ

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ  َما فِي ٱلسه

ۡكثَرَُهۡم لَا 
َ
ِ َحق   َوَلَِٰكنه أ إِنه وَۡعَد ٱَّلله

 ٥٥ َيۡعلَُمونَ 

56. Он живот и смрт даје и Њему ћете 
да се вратите. 

 ٥٦ ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُت َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

57. О људи, већ вам је стигао Кур'ан 
као опомена од вашег Господара, он 
је лек за ваша срца, и упута и милост 
верницима. 

ِن  وِۡعَظة  م  اُس َقۡد َجآَءتُۡكم مه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُدورِ َوُهٗدى  ب ُِكۡم وَِشَفآء  ل َِما فِي ٱلصُّ ره
 ٥٧ َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

58. Реци: „Нека се зато због Кур'ана - 
Аллахове благодати и милости 
радују; то је боље од онога што 
гомилају.“ 

َٰلَِك   ِ َوبَِرۡحمَتِهِۦ فَبَِذ قُۡل بَِفۡضِل ٱَّلله
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٥٨ فَلَۡيۡفرَُحواْ ُهَو َخيۡر  م 

59. Реци: „Кажите ви мени зашто неку 
храну коју вам Аллах даје сматрате 
забрањеном, а другу допуштеном?“ 
Реци: „Да ли вам је то Аллах 
дозволио или о Аллаху износите 
лажи?!“ 

ِۡزٖق  ِن ر  ُ لَُكم م  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ رََءۡيُتم مه

َ
قُۡل أ

ذَِن 
َ
ُ أ ِۡنُه َحَراٗما وََحَلَٰلٗا قُۡل َءاَّلٓله فََجَعلُۡتم م 

ِ َتۡفتَرُ  ۡم عَلَى ٱَّلله
َ
 ٥٩ ونَ لَُكۡمۖۡ أ
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60. И, шта мисле они који о Аллаху 
износе лажи, шта ће на Судњем дану 
да буде? Аллах је, заиста, неизмерно 
добар према људима, али већина 
њих не захваљује. 

ِ ٱلَۡكِذَب  هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله َوَما َظنُّ ٱل
َ لَُذو َفۡضٍل عَلَى ٱلنهاِس يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ إِنه  ٱَّلله

ۡكثَرَُهۡم لَا يَۡشُكُرونَ 
َ
 ٦٠ َوَلَِٰكنه أ

61. Шта год ти чинио, и шта год из 
Кур'ана учио и какав год ви посао 
радили, Ми над вама надзиремо док 
год се тиме бавите. Твоме Господару 
није ништа скривено ни на Земљи ни 
на небу, ни колико трун један, и не 
постоји ништа, ни мање ни веће од 
тога, што није у јасној Књизи. 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن  
ۡ
َوَما تَُكوُن فِي َشأ

ها ُكنها  قُۡرَءاٖن َولَا َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِل
َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َوَما 

ةٖ فِي  يَ  ِۡثَقاِل َذره ب َِك ِمن م  ۡعُزُب َعن ره
ۡصَغَر ِمن 

َ
َمآِء َولَٓا أ ۡرِض َولَا فِي ٱلسه

َ
ٱلۡأ

بِينٍ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبََر إِل
َ
َٰلَِك َولَٓا أ  ٦١ َذ

62. Заиста, Аллахови одабраници не 
треба да страхују и ни за чим не 
треба да тугују, 

وۡ 
َ
لَٓا إِنه أ

َ
ِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا أ لَِيآَء ٱَّلله

 ٦٢ ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

63. они који буду веровали и који се 
Аллаха буду бојали, 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ٦٣ ٱل

64. њима припадају радосне вести и 
на овом и на Будућем свету - а 
Аллахове речи не може нико да 
измени - то је, заиста, велики успех. 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ  ةِ ٱلدُّ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِي ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   ِْۚ َذ لَا َتۡبِديَل لِكَلَِمَِٰت ٱَّلله

 ٦٤ ٱلَۡعِظيمُ 

65. Нека те Посланиче не жалосте 
њихове увреде! Уистину, сва моћ 
припада Аллаху; Он све чује и све 
зна. 

ْۚ ُهَو   ِ َجمِيًعا ةَ َّلِله َولَا َيحُۡزنَك َقۡولُُهۡمۘ إِنه ٱلۡعِزه
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٥ ٱلسه
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66. Заиста, у Аллаховој је власти све 
што је на небесима и на Земљи. А 
они који се, поред Аллаха, моле 
божанствима, поводе се само за 
претпоставкама и само измишљају 
лажи. 

َمََٰوَِٰت َوَمن فِي  ِ َمن فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله
َ
أ

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ۡرِضِۗ َوَما يَتهبُِع ٱل
َ
ٱلۡأ

نه َوِإۡن ُهۡم  ها ٱلظه ْۚ إِن يَتهبُِعوَن إِل ِ ُشَرَكآَء ٱَّلله
ها َيخُۡرُصونَ   ٦٦ إِل

67. Он је Тај Који вам је дао ноћ да у 
њој нађете смирај, а дан да видите. У 
томе су, заиста, докази за људе који 
чују поуку. 

هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ  هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُهَو ٱل
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم  َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ َوٱلنه

 ٦٧ يَۡسَمُعونَ 

68. Неки говоре: „Аллах је Себи узео 
дете!“ Узвишен је Он! Он ни од кога 
није зависан! Све што је на небесима 
и на Земљи Његово је! Ви за то 
никакав доказ немате. Зар о Аллаху 
да говорите оно што не знате? 

ۖۥۡ ُهَو ٱ ُ َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه خََذ ٱَّلله ۖۡ َقالُواْ ٱته لَۡغنِيُّ
ۡرِضِۚ إِۡن  

َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

َتُقولُوَن عَلَى 
َ
ِن ُسلَۡطَِٰۭن بَِهََٰذآْۚ أ ِعنَدُكم م 

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ   ٦٨ ٱَّلله

69. Реци: „Они који о Аллаху 
измишљају лажи неће успети.“ 

 ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله ٱلَۡكِذَب  قُۡل إِنه ٱل
 ٦٩ لَا ُيۡفلُِحونَ 

70. Уживаће кратко на овом свету, а 
затим ће Нама да се врате и Ми ћемо 
им дати да искусе жестоку патњу зато 
што нису веровали. 

ۡنَيا ُثمه إِلَۡيَنا َمرِۡجُعُهۡم ُثمه  َمَتَٰع  فِي ٱلدُّ
ِديَد بَِما كَانُواْ نُِذيُقُهُم ٱلَۡعَذاَب  ٱلشه

 ٧٠ يَۡكُفُرونَ 
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71. Кажи им казивање о Ноји! Када он 
рече своме народу: „О народе мој, 
ако вам је тежак мој боравак међу 
вама, и ако вам је тешко моје 
опомињање Аллаховим речима и 
доказима, па ја се ослањам само на 
Аллаха, а ви се, заједно са својим 
лажним божанствима, одлучите, и 
нека вам одлука ваша не буде 
нејасна; затим је нада мном 
извршите и не одгађајте нимало! 

 نُوٍح إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِۦ 
َ
۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َقامِي  َيََٰقۡوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَۡيُكم مه
ِ تَوَكهلُۡت   َوتَۡذكِيِري ِ َفَعلَى ٱَّلله أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

ۡمَرُكۡم َوُشَرَكآَءُكۡم ُثمه لَا يَُكۡن 
َ
ۡجمُِعٓواْ أ

َ
فَأ

ٗة ُثمه ٱۡقُضٓواْ إِلَيه َولَا  ۡمُرُكۡم َعلَۡيُكۡم ُغمه
َ
أ

 ٧١ تُنِظُرونِ 

72. А ако се окренете од мог позива, 
па ја од вас никакву награду не 
тражим, мене ће Аллах да награди, 
мени је наређено да будем од оних 
који су Аллаху предани и покорни.“ 

ۡجٍرِۖ إِۡن  
َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
هۡيُتۡم َفَما َسأ َفإِن تََول

ُكوَن 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِۖۡ َوأ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
أ

 ٧٢ ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

73. Али, прогласише га лажовом, па 
Ми у лађи њега и оне који су били уз 
њега спасисмо и учинисмо их 
наследницима а потописмо оне који 
су наше речи и доказе порицали, па 
погледај какав је био завршетак оних 
који су били упозорени! 

َعُهۥ فِي ۡيَنَُٰه َوَمن مه بُوهُ َفَنجه ٱلُۡفلِۡك  َفَكذه
بُواْ  هِذيَن َكذه ۡغَرۡقَنا ٱل

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم َخَلَٰٓئَِف َوأ

ۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة   أَـِبَيَٰتَِنا
 ٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 

74. Затим смо, после њега, 
посланике народима њиховим слали 
који су им доносили јасне доказе, али 
они нису хтели да верују у оно што су 
пре порицали. Тако Ми печатимо 
срца онима који прелазе Аллахове 
границе. 

ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رُُسلًا إِلَيَٰ َقۡوِمِهۡم  
فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما َكانُواْ لُِيۡؤِمُنواْ بَِما  

ْۚ َكَذَٰلَِك َنطۡ  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل َبُع عَلَىَٰ  َكذه
 ٧٤ قُلُوِب ٱلُۡمۡعَتِدينَ 

75. Затим смо, после њих, Мојсија и 
Арона послали са Нашим доказима 
фараону и његовим главешинама, 
али су се они узохолили; били су 
народ злочиначки. 

وَسيَٰ َوَهَُٰروَن إِلَيَٰ  ُثمه َبَعۡثَنا ِمنُۢ َبۡعِدهِم مُّ
 َوَملَِإيْهِۦ أَـِبَيَٰتَِنا فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ فِرَۡعۡونَ 

جۡرِِمينَ   ٧٥ َقۡوٗما مُّ
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76. А када им је од Нас дошла 
Истина, казали су: „Ово је, заиста, 
права враџбина!“ 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا َقالُٓواْ إِنه  فَلَمه
بِين  َهََٰذا لَِسۡحر    ٧٦ مُّ

77. „Зар за Истину која вам је дошла 
кажете да је враџбина?“ Казао је 
Мојсије, „а чаробњаци неће никад 
успети!“ 

ا َجآَءُكۡمۖۡ  ِ لَمه َتُقولُوَن لِلَۡحق 
َ
َقاَل ُموَسيَٰٓ أ

َِٰحُرونَ  ِسۡحٌر َهََٰذا َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه
َ
 ٧٧ أ

78. А они рекоше: „Зар си дошао да 
нас одвратиш од онога на чему смо 
затекли наше претке, да би вас 
двојица добили власт у овој земљи? 
Ми нећемо да поверујемо вама 
двојици!“ 

ا وََجۡدنَا َعلَۡيهِ   ِجۡئتََنا لَِتلۡفَِتَنا َعمه
َ
َقالُٓواْ أ

ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي  َءابَآَءنَا َوتَُكوَن لَُكَما 
ۡرِض َوَما َنحُۡن لَُكَما بُِمۡؤِمنِينَ 

َ
 ٧٨ ٱلۡأ

79. И фараон рече: „Доведите ми 
сваког ученог чаробњака!“ 

ِ َسَِٰحٍر َعلِيمٖ 
 ٧٩ َوَقاَل فِرَۡعۡوُن ٱۡئُتونِي بِكُل 

80. И кад чаробњаци дођоше, Мојсије 
им рече: „Баците оно што имате да 
баците!“ 

لُۡقواْ 
َ
وَسيَٰٓ أ َحَرةُ َقاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

لُۡقونَ  نُتم مُّ
َ
 ٨٠ َمآ أ

81. И кад они бацише, Мојсије 
узвикну: „Оно што сте приредили 
чаролија је! Аллах ће заиста да је 
уништи, заиста, Аллах не дозвољава 
да дела покварењака буду 
исправна.“ 

لَۡقۡواْ َقاَل ُموَسيَٰ َما ِجۡئُتم بِهِ 
َ
آ أ فَلَمه

َ لَا   ۥٓ إِنه ٱَّلله َ َسيُۡبِطلُُه ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡحُر ِ ٱلس 
 ٨١ يُۡصلُِح َعَمَل ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

82. Аллах ће Својим речима да 
утврди истину, макар то било криво 
неверницима! 

ُ ٱلۡحَ  قه بِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَۡو َكرِهَ َويُِحقُّ ٱَّلله
 ٨٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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83. И није поверовао Мојсију нико, 
осим мало њих из фараоновог 
народа, из страха да фараон и 
његове главешине не почну да их 
злостављају - а фараон је, заиста, на 
Земљи био насилник и заиста је био 
од оних који прелазе сваку границу. 

ِن َقۡوِمهِۦ عَلَىَٰ  ِيهة  م  ها ُذر  َفَمآ َءاَمَن لُِموَسيَٰٓ إِل
ن َيۡفتَِنُهۡمْۚ 

َ
ِن فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيِْهۡم أ َخۡوٖف م 

ۡرِض َوِإنهُهۥ لَِمَن 
َ
َوِإنه فِرَۡعۡوَن لََعاٖل فِي ٱلۡأ

 ٨٣ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

84. И Мојсије рече: „О народе мој, ако 
верујете у Аллаха, поуздајте се у 
Њега ако сте муслимани!“ 

 ِ َوَقاَل ُموَسيَٰ َيََٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّلله
ۡسلِِمينَ   ٨٤ َفَعلَۡيهِ تَوَكهلُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ

85. „Ослањамо се на Аллаха“, 
рекоше они. „Господару наш, не 
учини нас искушењем за људе који 
чине неправду. 

ِ تَوَكهلَۡنا َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة  َفَقالُواْ عَلَى ٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٨٥ ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه

86. И спаси нас Својом милошћу од 
неверничког народа!“ 

َٰفِرِينَ َوَنج َِنا بَِرۡحمَتَِك ِمَن ٱلَۡقۡوِم   ٨٦ ٱلَۡك

87. И ми објависмо Мојсију и његовом 
брату: „У Мисиру своме народу 
изградите куће и учините их 
богомољама и у њима обављајте 
молитву! А ти обрадуј вернике 
радосном вешћу!“ 

ن َتَبوهَءا  
َ
ِخيهِ أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰ َوأ

َ
َوأ

ا بِِمۡصَر ُبُيوٗتا َوٱۡجَعلُواْ ُبُيوتَُكۡم لَِقۡوِمُكمَ 
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُۗ َوبَش  َة لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه

َ
 ٨٧ قِۡبلَٗة َوأ

88. И Мојсије рече: „Господару наш! 
Ти си дао фараону и његовим 
главешинама украсе и богатства на 
овом свету, да они, мој Господару, 
заводе са Твога пута! Господару наш, 
уништи њихова богатства и запечати 
њихова срца, па нека не верују све 
док не доживе болну патњу!“ 

َوَقاَل ُموَسيَٰ َربهَنآ إِنهَك َءاَتۡيَت فِرَۡعۡوَن 
ۡنَيا َربهَنا  ةِ ٱلدُّ ۡمَوَٰلٗا فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
َوَملََأهُۥ زِيَنٗة َوأ

اْ َعن َسبِيلَِكۖۡ َربهَنا ٱۡطِمۡس عَلَىَٰٓ  لُِيِضلُّو
ۡمَوَٰلِِهۡم َوٱۡشُدۡد عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم فَلَا يُۡؤِمُنواْ  

َ
أ

لِيمَ 
َ
 ٨٨ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ

89. „Услишена је ваша молба!“ Рече 
Он, „а вас двојица устрајте на Правом 
путу и никако не следите пут 
незналица!“ 

ۡعَوتُُكَما فَٱۡسَتقِيَما َولَا   ِجيَبت ده
ُ
َقاَل َقۡد أ

هِذيَن لَا َيۡعلَُمونَ  ِ َسبِيَل ٱل  ٨٩ تَتهبَِعآن 
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90. И ми преведосмо преко мора 
Израиљеве синове, а за петама су им 
били фараон и његова војска, 
прогонећи их из злобе и 
непријатељства. Па када фараон 
поче да се дави, узвикну: „Ја верујем 
да нема бога осим Онога у Кога 
верују Израиљеви синови и ја сам 
муслиман!“ 

ۡتَبَعُهۡم 
َ
َِٰٓءيَل ٱلَۡبۡحَر فَأ ۞َوَجََٰوۡزنَا بِبَنِٓي إِۡسَر

فِرَۡعۡوُن وَُجُنوُدهُۥ َبۡغٗيا وََعۡدًواۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذآ  
ۡدَرَكُه ٱلۡ 

َ
ها أ نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
َغَرُق َقاَل َءاَمنُت أ

نَا۠ مَِن 
َ
َِٰٓءيَل َوأ هِذٓي َءاَمَنۡت بِهِۦ َبُنٓواْ إِۡسَر ٱل

 ٩٠ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

91. „Зар сада верујеш, а пре си 
непокоран био и неред си ширио?!“ 

َءٓالَٰۡٔـَن َوَقۡد َعَصۡيَت َقۡبُل َوُكنَت ِمَن 
 ٩١ ِدينَ ٱلُۡمۡفسِ 

92. „Данас ћемо да избавимо само 
твоје тело, да би био поучан пример 
онима после тебе, али многи људи су 
равнодушни према Нашим речима и 
доказима.“ 

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمۡن  ِ فَٱلَۡيۡوَم ُنَنج 
َِن  ْۚ َوِإنه َكثِيٗرا م  اِس َعۡن َخلَۡفَك َءايَٗة ٱلنه

 ٩٢ َءاَيَٰتَِنا لََغَٰفِلُونَ 

93. И Ми смо Израиљеве синове 
населили у часни предео и 
опскрбили смо их лепом храном, и 
тек кад им је дошло право знање, они 
су се разишли у мишљењу. А твој 
Господар ће, сигурно, да им пресуди 
на Судњем дану о ономе у чему су се 
разилазили. 

 ِصۡدٖق 
َ
أ َِٰٓءيَل ُمَبوه نَا بَنِٓي إِۡسَر

ۡ
َولََقۡد بَوهأ

ي َِبَِٰت َفَما ٱۡخَتلَُفواْ   َِن ٱلطه َوَرَزۡقَنَُٰهم م 
َحتهيَٰ َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡمْۚ إِنه َربهَك َيۡقِضي 

بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ  
 ٩٣ ونَ َيخَۡتلِفُ 

94. А ако сумњаш у оно што ти 
објављујемо, упитај оне који читају 
Књигу, објављену пре тебе. Теби 
Истина од твога Господара долази, и 
никако не буди од оних који сумњају. 

نَزلَۡنآ إِلَۡيَك  
َ
آ أ ِمه َفإِن ُكنَت فِي َشك ٖ م 

هِذيَن َيۡقرَُءوَن ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلَِكْۚ فَۡسـ َِل  ٱل
ب َِك فَلَا تَُكوَننه  لََقۡد َجآَءَك ٱلۡحَقُّ ِمن ره

 ٩٤ ِمَن ٱلُۡمۡمتَِرينَ 

95. И никако не буди од оних који 
поричу Аллахове речи и доказе, па да 
будеш од оних који ће страдати. 

هذِ  بُواْ أَـِبَيَِٰت  َولَا تَُكوَننه ِمَن ٱل يَن َكذه
ِ َفَتُكوَن ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ   ٩٥ ٱَّلله
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96. А они за које се испуни Реч твога 
Господара заиста неће никад 
поверовати, 

ۡت َعلَۡيِهۡم َكلَِمُت َرب َِك لَا  هِذيَن َحقه إِنه ٱل
 ٩٦ يُۡؤِمُنونَ 

97. Макар им дошли сви докази, све 
док не доживе болну патњу. 

َولَۡو َجآَءۡتُهۡم ُكلُّ َءايٍَة َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب 
لِيمَ 

َ
 ٩٧ ٱلۡأ

98. Није било ни једно насеље које је 
поверовало свом посланику, и да им 
је то веровање користило како би се 
сачували казне, осим Јониног 
народа; када су поверовали, 
отклонили смо им тешку патњу на 
овом свету, и дали смо им да још 
одређено време уживају у животу. 

فَلَۡولَا َكانَۡت قَۡريٌَة َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ إِيَمَُٰنَهآ 
آ َءاَمُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم  ها َقۡوَم يُونَُس لَمه إِل

ۡنَيا َوَمتهۡعَنَُٰهۡم   َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
 ٩٨ إِلَيَٰ ِحينٖ 

99. Када би твој Господар то хтео, на 
Земљи би, заиста, сви људи били 
верници. Па зашто онда ти да 
нагониш људе да буду верници? 

ۡرِض ُكلُُّهۡم 
َ
َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ

 ْۚ اَس َحتهيَٰ يَُكونُواْ َجمِيًعا نَت تُۡكرِهُ ٱلنه
َ
فَأ

َ
أ

 ٩٩ ُمۡؤِمنِينَ 

100. Ниједна особа не може да верује 
без Аллахове дозволе; а Он ће дати 
казну и пропаст онима који не 
размишљају. 

 ِْۚ ها بِإِۡذِن ٱَّلله ن تُۡؤِمَن إِل
َ
َوَما َكاَن لَِنۡفٍس أ
هِذيَن لَا   َويَۡجَعُل ٱلر ِۡجَس  عَلَى ٱل

 ١٠٠ َيۡعقِلُونَ 

101. Реци: „Посматрајте оно што је на 
небесима и на Земљи!“ А ни од какве 
користи неће бити докази и 
упозорења народу који не жели да 
верује. 

ۡرِضِۚ َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسه

ها  ُتۡغنِي ٱٓأۡلَيَُٰت  ُذُر َعن َقۡوٖم ل  َوٱلنُّ
 ١٠١ يُۡؤِمُنونَ 

102. Зар они чекају да их снађе нешто 
слично ономе што је снашло оне који 
су били пре њих и нестали?! Реци: 
„Па чекајте, и ја ћу са вама да чекам!“ 

هِذيَن  يهاِم ٱل
َ
ها ِمۡثَل أ َخلَۡواْ َفَهۡل يَنَتِظُروَن إِل

َِن  ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ قُۡل فَٱنَتِظُرٓواْ إِن ِي َمَعُكم م 
 ١٠٢ ٱلُۡمنَتِظرِينَ 
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103. Затим би спасили Наше 
посланике и оне који су веровали. 
Ето, тако је Наша обавеза да 
спасимо вернике. 

ْْۚ َكَذَٰلَِك  هِذيَن َءاَمُنوا ي ُرُسلََنا َوٱل ُثمه ُنَنج ِ
 ١٠٣ ا َعلَۡيَنا نُنِج ٱلُۡمۡؤِمنِينَ َحقًّ 

104. Реци: „О људи, ако сумњате у 
моју веру - па, ја нећу да обожавам 
оне које ви, мимо Аллаха, обожавате, 
већ ћу да обожавам Аллаха, Који ће 
да вас усмрти и душе вам узме. Мени 
је наређено да будем од искрених 
верника. 

ِن  اُس إِن ُكنُتۡم فِي َشك ٖ م  َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ۡعُبُد ٱل
َ
دِينِي فَلَآ أ

هِذي َيَتَوفهىَُٰكۡمۖۡ  َ ٱل ۡعُبُد ٱَّلله
َ
ِ َوَلَِٰكۡن أ ٱَّلله

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ١٠٤ َوأ

105. И наређено ми је: „Потпуно и 
искрено се предај чистој вери 
монотеизма, и никако не буди од 
оних који друге поред Аллаха 
обожавају! 

يِن َحنِيٗفا َولَا   ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
ۡن أ

َ
َوأ

 ١٠٥ تَُكوَننه ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

106. И поред Аллаха, не моли се 
ономе ко не може ни да ти користи ни 
да ти науди, јер ако би то урадио, 
уистину, би био међу 
неправедницима.“ 

ِ َما لَا يَنَفُعَك َولَا  َولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱَّلله
َِن  َكۖۡ َفإِن َفَعلَۡت َفإِنهَك إِٗذا م  يَُضرُّ

َٰلِِمينَ   ١٠٦ ٱلظه

107. Ако ти Аллах да какву невољу, 
нико осим Њега не може да је 
отклони, а ако ти Аллах жели добро, 
па - нико не може Његову благодат 
да спречи; Он њоме награђује онога 
кога хоће од Својих створења; Он 
прашта грехе, и милостив је. 

ۥٓ  ٖ فَلَا َكاِشَف لَُه ُ بُِضر  َوِإن َيۡمَسۡسَك ٱَّلله
ها ُهَوۖۡ َوِإن يُرِۡدَك ِبخَيۡ  ٖر فَلَا َرآده لَِفۡضلِهِۚۦْ إِل

ِۚۦْ َوُهَو   يُِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه
 ١٠٧ ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

108. Реци: „О људи, Истина вам је 
дошла од вашег Господара, и онај ко 
се упути Правим путем - упутио се за 
своје добро, а онај ко крене 
странпутицом, кренуо је на своју 
штету, а ја нисам задужен да се 
бринем о вашим делима.“ 

اُس َقۡد َجآَءُكُم ٱلۡحَقُّ مِن  َها ٱلنه يُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ب ُِكۡمۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ َفإِنهَما َيۡهَتِدي   ره
ۖۡ َوَمآ   لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَها

نَا۠ َعلَۡيُكم بَِوكِيلٖ 
َ
 ١٠٨ أ
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109. Ти следи Објаву која ти се 
објављује и буди стрпљив док Аллах 
не пресуди, Он је судија најбољи! 

َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َوٱۡصبِۡر َحتهيَٰ َيحُۡكَم 
ْۚ َوُهَو َخيُۡر ٱلَۡحَِٰكِمينَ  ُ  ١٠٩ ٱَّلله
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Худ  هود 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-ра. Ово је Књига чије су 
речи усавршене а потом разјашњене, 
од Мудрог и Оног Који све у 
потпуности зна, 

ۡحِكَمۡت َءاَيَُٰتُهۥ ُثمه 
ُ
لَۡت الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ ِ ُفص 

هُدۡن َحِكيٍم َخبِيرٍ   ١ ِمن ل

2. „да само Аллаха обожавате - ја сам 
вам од Њега онај који упозорава и 
доноси радосне вести, 

ِۡنُه نَِذير   ْۚ إِنهنِي لَُكم م  َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
أ

 ٢ َوبَِشير  

3. да од свога Господара тражите 
опрост и да се покајете, а Он ће да 
вам подари да на овом свету лепо 
живите до одређеног рока, и даће 
сваком вернику доброчинитељу 
потпуну награду из Своје 
дарежљивости. А ако напустите 
веровање - па, ја се, заиста, бојим за 
вас патње на великом Судњем дану.“ 

 
َ
ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ  َوأ

ي  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َتًَٰعا َحَسًنا إِلَيَٰٓ أ ُيَمت ِۡعُكم مه

هۡواْ   ۖۥۡ َوِإن تََول َويُۡؤِت ُكله ذِي َفۡضٖل َفۡضلَُه
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم  

َ
َفإِن ِٓي أ
 ٣ َكبِيرٍ 

4. Аллаху ћете да се вратите, а Он 
Својом моћи све може да учини! 

ِ َشۡيٖء  
ِ َمرِۡجُعُكۡمۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل  إِلَي ٱَّلله

 ٤ َقِديرٌ 

5. Ето, они своја прса окрећу да би се 
од Њега сакрили. А и кад се у одећу 
своју заогрћу, Он зна оно што 
скривају и оно што показују - Он, 
уистину, зна шта се у грудима крије. 

لَٓا إِنهُهۡم يَثُۡنوَن ُصُدوَرُهۡم لِيَۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهْۚ 
َ
أ

لَا ِحيَن يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما 
َ
أ

ُۢ بَِذاِت   وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم يُِسرُّ
ُدورِ   ٥ ٱلصُّ

6. На Земљи нема ниједног живог 
бића а да му Аллах није обезбедио 
опскрбу, и Он зна где се свако живо 
биће налази и где ће умрети. Све је 
то записано у јасној Књизи. 

  ِ ها عَلَى ٱَّلله ۡرِض إِل
َ
۞َوَما ِمن َدآبهةٖ فِي ٱلۡأ

ْۚ ُكل    رِۡزُقَها َويَۡعلَُم ُمۡسَتَقرهَها َوُمۡسَتۡوَدَعَها
بِينٖ فِي كَِتَٰٖب   ٦ مُّ
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7. Он је Тај Који је створио небеса и 
Земљу у шест временских периода - 
а Његов је Престо био изнад воде - 
да би вас искушао - који ће од вас 
боље да поступа. Ако ти кажеш: 
„После смрти бићете заиста 
оживљени“, неверници ће сигурно да 
кажу: „Ово није ништа друго до 
очигледна враџбина!“ 

ۡرَض فِي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه َوُهَو ٱل

يهاٖم وََكاَن َعۡرُشُهۥ عَلَى ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُوُكۡم 
َ
ِستهةِ أ

ۡحَسُن َعَملٗاُۗ َولَئِن قُلَۡت إِنهُكم 
َ
يُُّكۡم أ

َ
أ

ۡبُعوثُوَن ِمنُۢ َبۡعِد ٱلَۡمۡوِت لََيُقو هِذيَن مه لَنه ٱل
بِين   ها ِسۡحر  مُّ  ٧ َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

8. Ако им Ми одложимо патњу до 
одређеног рока, они ће сигурно да 
кажу: „Шта је задржава?“ А онога 
дана кад им дође, неће да буде 
отклоњена од њих и са свих страна 
биће окружени оним чему су се 
ругали. 

ةٖ  مه
ُ
ۡرنَا َعۡنُهُم ٱلَۡعَذاَب إِلَيَٰٓ أ خه

َ
َولَئِۡن أ

لَا يَۡوَم  
َ
ۥُٓۗ أ هَيُقولُنه َما َيحۡبُِسُه ۡعُدوَدةٖ ل مه

تِيِهۡم لَيَۡس َمۡصُروًفا َعۡنُهۡم وََحاَق بِِهم 
ۡ
يَأ

ا َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ   ٨ مه

9. Ако човеку дамо да осети Нашу 
милост, па му је после ускратимо, 
тада он, заиста, постаје прави 
очајник и незахвалник. 

َذۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة ُثمه نَزَۡعَنََٰها 
َ
َولَئِۡن أ

 ٩ ِمۡنُه إِنهُهۥ لََيـ ُوس  َكُفور  

10. А ако му дамо да након невоље 
која га је задесила осети благостање, 
он ће сигурно да каже: „Невоље су ме 
напустиле!“ Он је, заиста, превише 
радостан и хвалисав. 

ۡتُه  آَء َمسه َذۡقَنَُٰه َنۡعَمآَء َبۡعَد َضره
َ
َولَئِۡن أ

ِٓيِۚ إِنهُهۥ لََفرِح   ي ِـ َاُت َعن  لََيُقولَنه َذَهَب ٱلسه
 ١٠ فَُخورٌ 

11. Осим они који су били стрпљиви и 
радили добра дела - њима припада 
опрост и велика награда. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َصبَُرواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
ۡجر  َكبِير  

َ
ۡغفَِرة  َوأ ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه

ُ
 ١١ أ

12. Нећеш, ваљда, да изоставиш 
нешто од онога што ти се објављује, 
што тишти твоје груди, само зато што 
они говоре: „Зашто му није послато 
какво благо или, зашто са њим није 
дошао анђео?“ Ти си само онај који 
упозорава, а Аллах је свему 
Заштитник. 

فَلََعلهَك تَارُِكُۢ َبۡعَض َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك 
ن َيقُ 

َ
نزَِل َوَضآئُِقُۢ بِهِۦ َصۡدُرَك أ

ُ
ولُواْ لَۡولَٓا أ

نَت  
َ
ۡو َجآَء َمَعُهۥ َملٌَكْۚ إِنهَمآ أ

َ
َعلَۡيهِ َكنٌز أ

ِ َشۡيٖء َوكِيٌل 
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ َوٱَّلله  ١٢ نَِذير 
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13. Зар они да говоре: „Он га 
измишља!“ Реци: „Па сачините ви 
десет Кур'ану сличних, измишљених 
поглавља, и кога год хоћете, од оних 
у које верујете поред Аллаха, 
позовите у помоћ, ако истину 
говорите!“ 

تُواْ بَِعۡشِر ُسَورٖ 
ۡ
َُٰهۖۡ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى

َ
أ

ِن  ِۡثلِهِۦ ُمۡفتََرَيَٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م  م 
ِ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ١٣ ُدوِن ٱَّلله

14. А ако вам се не одазову, онда 
знајте да се он објављује само са 
Аллаховим знањем и да нема 
истинског бога осим Њега - па јесте 
ли муслимани?! 

نزَِل 
ُ
نهَمآ أ

َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُكۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ َفإِل

نتُ 
َ
ها ُهَوۖۡ َفَهۡل أ هٓا إَِلََٰه إِل ن ل

َ
ِ َوأ م بِعِلِۡم ٱَّلله

ۡسلُِمونَ   ١٤ مُّ

15. Онима који желе само живот на 
овоме свету и овосветске украсе, Ми 
ћемо то наспрам њихових дела - у 
потпуности - да им дамо, и у томе 
неће да буду закинути. 

 ِ ۡنَيا َوزِيَنَتَها نُوَف  ةَ ٱلدُّ َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيوَٰ
عۡ 

َ
َمَٰلَُهۡم فِيَها َوُهۡم فِيَها لَا إِلَۡيِهۡم أ

 ١٥ ُيۡبَخُسونَ 

16. То су они који ће на будућем свету 
да добију само ватру; у њој ће да 
пропадне све оно што су чинили на 
Земљи и биће узалудно све што су 
радили. 

هِذيَن لَيَۡس لَُهۡم فِي  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ها  أ ٱٓأۡلِخَرةِ إِل

ا   ۖۡ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطل  مه اُر ٱلنه
 ١٦ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

17. Јесу ли они као они којима је јасно 
ко је њихов Господар - којима је 
дошао Кур'ан - Његов сведок, а још 
пре њега и Мојсијева Књига, водич и 
милост?! То су они који верују у њега. 
А ко год га (Кур'ан) негира, међу 
разним групацијама, Ватра ће да му 
буде место где ће да сконча. Зато, ти 
никако не сумњај у њега, он је заиста 
истина од твога Господара, али 
већина људи не верује. 

َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ 
َ
ب ِهِۦ َويَۡتلُوهُ أ ِن ره م 

ِۡنُه َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ   َشاهِد  م 
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهۚۦِْ َوَمن 

ُ
ْۚ أ إَِماٗما َوَرۡحمًَة

ۚۥْ  اُر َموِۡعُدهُ ۡحَزاِب فَٱلنه
َ
يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱلۡأ

ب َِك  ِۡنُهْۚ إِنهُه ٱلۡحَقُّ ِمن ره فَلَا تَُك فِي ِمۡريَةٖ م 
اِس لَا يُۡؤِمُنونَ وَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ١٧ َلَِٰكنه أ

18. А има ли већих неправедника од 
оних који о Аллаху износе лаж?! Они 
ће пред својим Господаром да буду 
изведени, а сведоци ће да кажу: „Ови 
су измишљали лажи о своме 
Господару!“ Нека Аллахово 
проклетство стигне многобошце, 

  ْۚ ِ َكِذبًا ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ْوَلَٰٓئَِك ُيۡعَرُضوَن عَلَىَٰ َرب ِِهۡم َويَُقوُل 
ُ
أ

هِذيَن َكَذبُواْ عَلَىَٰ َرب ِِهۡمْۚ  ُؤلَآِء ٱل ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
ٱلۡأ

َٰلِِمينَ  ِ عَلَى ٱلظه لَا لَۡعَنُة ٱَّلله
َ
 ١٨ أ
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19. оне који одвраћају од Аллаховог 
пута и који га желе искривљеним, 
такви ни у Будући свет не верују. 

ِ َويَۡبُغوَنَها  وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن يَُصدُّ ٱل
 ١٩ ِعوَٗجا َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َكَٰفُِرونَ 

20. Они на Земљи не могу да умакну 
Аллаховој казни, нити, осим Аллаха, 
имају другог заштитника. Њихова 
патња биће умногостручена. Они 
нису желели да чују истину, и нису 
желели да сагледају доказе. 

ۡرِض 
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يَُكونُواْ ُمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

ُ
أ

ۡولَِيآَءۘ 
َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله َوَما َكاَن لَُهم م 

ٱلَۡعَذاُبْۚ َما َكانُواْ يَۡسَتِطيُعوَن  يَُضََٰعُف لَُهمُ 
ۡمَع َوَما َكانُواْ ُيۡبِصُرونَ   ٢٠ ٱلسه

21. То су они који су сами себе 
упропастили - а неће да буде ни трага 
од оних које су измишљали. 

نُفَسُهۡم َوَضله  
َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ا   ٢١ َكانُواْ َيۡفتَُرونَ َعۡنُهم مه

22. Без сумње, они ће на Будућем 
свету да буду највећи губитници. 

نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم 
َ
لَا َجَرَم أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. Заиста, они који верују и раде 
добра дела и који су пред својим 
Господаром скрушени - то су 
становници Раја, у њему ће вечно да 
бораве. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِِۖ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡخَبُتٓواْ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم أ

َ
َوأ

 ٢٣ ُهۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 

24. Пример неверника је попут оног 
ко је слеп и глув, а пример верника је 
попут оног који види и чује. Да ли су 
они у истом стању?! Па зашто поуку 
не узмете?! 

َصم ِ  
َ
ۡعَميَٰ َوٱلۡأ

َ
۞َمَثُل ٱلَۡفرِيَقيِۡن َكٱلۡأ

ِميِعِۚ َهۡل يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ  َوٱلَۡبِصيِر َوٱلسه
ُرونَ  فَلَا تََذكه

َ
 ٢٤ أ

25. И Ноју смо послали његовом 
народу: „Ја сам вам, уистину, јасни 
опомињач, 

ۦٓ إِن ِي لَُكۡم  ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِ
َ
َولََقۡد أ

بِينٌ   ٢٥ نَِذير  مُّ

26. да само Аллаха обожавате; ја се, 
заиста, плашим за вас патње на 
болном дану.“ 

ۖۡ إِن ِٓي  َ ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ن ل
َ
َخاُف  أ

َ
أ
لِيمٖ 

َ
 ٢٦ َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم أ
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27. Главешине његовог народа, они 
који нису веровали, рекоше: 
„Сматрамо да си и ти човек као и ми, 
и видимо да те, без икаквог 
размишљања, следе само они који су 
наш најнижи сталеж; и сматрамо да 
ви никакве предности немате над 
нама. Штавише, мислимо да сте 
лажљивци.“ 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡوِمهِۦ َما  َفَقاَل ٱلَۡملَُأ ٱل
ََٰك ٱتهَبَعَك  ِۡثلََنا َوَما نََرى ها بََشٗرا م  ََٰك إِل نََرى

ِي َوَما  
ۡ
أ َراذِلَُنا بَادَِي ٱلره

َ
هِذيَن ُهۡم أ ها ٱل إِل

ۡم َعلَۡيَنا ِمن َفۡضِۭل بَۡل َنُظنُُّكۡم نََرىَٰ لَكُ 
 ٢٧ َكَِٰذبِينَ 

28. „О мој народе“, рече он, „реците 
ми, ако ми је Господар мој дао јасан 
доказ и ако ми је дао веровесништво 
као милост Своју, а ви тога нисте 
свесни, да ли можемо да вас 
присилимо на веровање ако вам оно 
није по вољи?! 

ِن  رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

َِيۡت   ِۡن ِعنِدهِۦ َفُعم  َٰنِي َرۡحمَٗة م  ب ِي وََءاتَى ره
نُتۡم لََها  

َ
نُلۡزُِمُكُموَها َوأ

َ
َعلَۡيُكۡم أ

 ٢٨ َكَٰرُِهونَ 

29. О мој народе! За ово од вас не 
тражим иметак; ја само од Аллаха 
желим награду. И ја нећу да отерам 
оне који верују, они ће сигурно свога 
Господара да сретну; али, ја видим 
да сте ви неук народ. 

ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ َمالًاۖۡ إِۡن  
َ
َوَيََٰقۡوِم لَٓا أ

ه  نَا۠ بَِطارِدِ ٱل
َ
ِْۚ َوَمآ أ ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
ِذيَن أ

َُٰكۡم  َرى
َ
َلَُٰقواْ َرب ِِهۡم َوَلَِٰكن ِٓي أ ْْۚ إِنهُهم مُّ َءاَمُنٓوا

 ٢٩ َقۡوٗما َتجَۡهلُونَ 

30. О народе мој! Ко би ме од Аллаха 
одбранио кад бих их отерао? Зашто 
не размислите?! 

ِ إِن َطَردتُُّهۡمْۚ  َوَيََٰقۡوِم َمن يَنُصُرنِي ِمَن ٱَّلله
فَلَا تََذكه 

َ
 ٣٠ ُرونَ أ

31. Ја вам не кажем: 'Поседујем 
Аллахове ризнице' - нити: 'Мени је 
познато оно што је недокучиво 
чулима' - нити кажем: 'Ја сам анђео' - 
а не говорим ни о онима које ваше 
очи са презиром гледају: 'Аллах 
никакво добро неће да им да', Аллах 
најбоље зна шта је у њиховим 
душама - у супротном бих, сигурно, 
био међу неправеднима.“ 

ِ َولَٓا  ُقوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱَّلله
َ
َولَٓا أ

ُقوُل إِن ِي َملَك  َولَٓا  
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَٓا أ

َ
أ

ۡعُيُنُكۡم لَن 
َ
هِذيَن تَۡزَدرِٓي أ ُقوُل لِل

َ
يُۡؤتَِيُهُم أ

نُفِسِهۡم إِن ِٓي 
َ
ۡعلَُم بَِما فِٓي أ

َ
ُ أ ُ َخيًۡراۖۡ ٱَّلله ٱَّلله

َٰلِِمينَ  هِمَن ٱلظه  ٣١ إِٗذا ل

32. „О Ноје“, рекоше они, 
„расправљао си са нама и претерао 
си у расправи. Дај, нека се оствари 
оно чиме нам претиш, ако си од 
искрених!“ 

 ْ ۡكثَرَۡت ِجَدَٰلََنا  َقالُوا
َ
َيَُٰنوُح َقۡد َجََٰدلَۡتَنا فَأ

تَِنا بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن 
ۡ
فَأ

َِٰدقِينَ   ٣٢ ٱلصه
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33. „Само Аллах даје казну, ако то 
буде хтео“, рече Ноје, „и ви тада 
нећете моћи да умакнете казни.“ 

ُ إِن  تِيُكم بِهِ ٱَّلله
ۡ
َشآَء َوَمآ َقاَل إِنهَما يَأ

نُتم بُِمۡعِجزِينَ 
َ
 ٣٣ أ

34. „Неће вам мој савет користити, ма 
колико ја желео да вас саветујем, ако 
Аллах одреди да вас остави у 
заблуду. Он је ваш Господар и Њему 
ћете да се вратите.“ 

نَصَح 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
َولَا يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

ن ُيۡغوِيَُكۡمْۚ ُهَو  لَ 
َ
ُ يُرِيُد أ ُكۡم إِن َكاَن ٱَّلله

 ٣٤ َربُُّكۡم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

35. Зар да говоре: „Он га измишља!“ 
Реци им Мухаммеде: „Ако га 
измишљам, сам ћу сносити казну за 
мој грех, а ја се одричем вашег 
порицања истине. 

ۡم َيُقولُوَن ٱفۡ 
َ
َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََرۡيُتُهۥ َفَعلَىه أ تََرى

ا ُتجۡرُِمونَ  ِمه نَا۠ بَرِٓيء  م 
َ
 ٣٥ إِۡجَرامِي َوأ

36. И Ноји би објављено: „Нико више 
од твог народа неће веровати осим 
оних који су до сад веровали; зато не 
тугуј због онога што они чине, 

وِحَي 
ُ
نهُهۥ لَن يُۡؤِمَن ِمن َقۡوِمَك َوأ

َ
إِلَيَٰ نُوٍح أ

ها َمن َقۡد َءاَمَن َفلَا تَبَۡتئِۡس بَِما َكانُواْ  إِل
 ٣٦ َيۡفَعلُونَ 

37. и прави лађу пред Нашим очима 
и пажњом, и по Нашем упутству, и не 
обраћај Ми се молећи се за оне који 
су били неправедни - они ће сигурно 
да буду потопљени!“ 

ۡعُينَِنا َووَۡحيَِنا َولَا  
َ
َوٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم   تَُخَِٰطۡبنِي فِي ٱل
ۡغَرُقونَ   ٣٧ مُّ

38. И он је градио лађу. И кад год би 
поред њега пролазили поглавари из 
његовог народа, исмејавали би му се. 
„Ако се ви нама исмејавате“, говорио 
је он, „исмејаваћемо се и ми вама, 
као што се и ви нама исмејавате, 

ِن   م 
 
َويَۡصَنُع ٱلُۡفلَۡك وَُكلهَما َمره َعلَۡيهِ َملَأ

َقۡوِمهِۦ َسِخُرواْ ِمۡنُهْۚ َقاَل إِن تَۡسَخُرواْ ِمنها 
 ٣٨ ونَ َفإِنها نَۡسَخُر ِمنُكۡم َكَما تَۡسَخرُ 

39. и сазнаћете, заиста, коме ће да 
дође казна која ће да га понизи и кога 
ће да снађе вечна патња." 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ 
ۡ
فََسۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

قِيمٌ   ٣٩ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاب  مُّ
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40. И кад је стигла Наша одредба и 
кад је покуљала вода са површине 
земље, рекли смо: „Укрцај у лађу од 
сваке животињске врсте по један пар, 
и своју породицу - осим оних којима 
је прописано да буду потопљени - и 
укрцај вернике“, а мало је било оних 
који су са њим веровали. 

ۡمُرنَا َوَف 
َ
نُّوُر قُلَۡنا  َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ اَر ٱلته

ۡهلََك 
َ
ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن َوأ

ٱۡحمِۡل فِيَها ِمن ُكل 
ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل َوَمۡن َءاَمَنْۚ َوَمآ  إِل

ها َقلِيل   ۥٓ إِل  ٤٠ َءاَمَن َمَعُه

41. И он рече: „Укрцајте се у њу, у име 
Аллаха, нека плови и нека пристане! 
Мој Господар уистину је Опростилац 
греха, Милостиви.“ 

ََٰها   ِ َمجۡرٜى ۞َوَقاَل ٱۡرَكُبواْ فِيَها ِمۡسِب ٱَّلله
ْۚ إِنه َرب ِي لََغُفور  رهِحيم   ََٰهآ  ٤١ َوُمۡرَسى

42. И лађа их је понела на валовима 
великим као брда; и Ноје дозва свога 
сина који је био издвојен: „О синко 
мој, укрцај се са нама, не буди са 
неверницима!“ 

َوِهَي َتجۡرِي بِِهۡم فِي َمۡوٖج َكٱلِۡجَباِل َونَاَدىَٰ 
نُوٌح ٱۡبَنُهۥ وََكاَن فِي َمۡعزِٖل َيَُٰبَنيه ٱۡرَكب 

َٰفِرِينَ  َع ٱلَۡك َعَنا َولَا تَُكن مه  ٤٢ مه

43. А он рече: „Склонићу се на неко 
брдо које ће да ме заштити од воде.“ 
„Од Аллахове казне данас нема 
спаса, осим ономе коме се Он 
смиловао!“ Рече Ноје, и вал их 
раздвоји, и син би потопљен. 

 ِۚ َقاَل َسـ َاوِٓي إِلَيَٰ َجَبٖل َيۡعِصُمنِي ِمَن ٱلَۡمآِء
مۡ 

َ
ها َمن َقاَل لَا عَاِصَم ٱلَۡيۡوَم ِمۡن أ ِ إِل رِ ٱَّلله

رهِحَمْۚ وََحاَل بَيَۡنُهَما ٱلَۡمۡوُج َفكَاَن ِمَن 
 ٤٣ ٱلُۡمۡغَرقِينَ 

44. И би речено: „О Земљо, упиј своју 
воду, а ти, о небо, престани!“ И вода 
се повуче и испуни се одредба, а 
лађа пристаде на планини Ел-Џудијј, 
и би речено: „Далеко нека је 
неправедни народ!“ 

ۡرُض ٱبۡلَِعي َمآَءِك َوَيََٰسَمآُء 
َ
َوقِيَل َيَٰٓأ

ۡمُر 
َ
قۡلِِعي وَِغيَض ٱلَۡمآُء َوُقِضَي ٱلۡأ

َ
أ

ِۖ َوقِيَل ُبۡعٗدا ل ِلَۡقۡوِم  َوٱۡسَتوَۡت عَلَى ٱلۡجُودِي ِ
َٰلِِمينَ   ٤٤ ٱلظه

45. А Ноје се пре тога обрати своме 
Господару и рече: „Мој Господару, 
мој син је, уистину, из моје породице, 
а обећање Твоје је, заиста, истинито 
и Ти си Судија најправеднији!“ 

ِ إِنه ٱبۡنِي ِمۡن  بهُهۥ َفَقاَل َرب  َونَاَدىَٰ نُوح  ره
ۡحَكُم 

َ
نَت أ

َ
ۡهلِى َوِإنه وَۡعَدَك ٱلۡحَقُّ َوأ

َ
أ

 ٤٥ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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46. „О Ноје“, рече Аллах: „он није од 
оних из твоје породице које сам 
обећао да спасим; он је, заиста, 
радио оно што не ваља, зато Ме не 
моли за оно што не знаш! Саветујем 
те да не будеш међу незналицама.“ 

ۡهلَِكۖۡ إِنهُهۥ َقاَل َيَُٰنوُح إِنهُهۥ لَيَۡس ِمۡن 
َ
أ

َعَمٌل َغيُۡر َصَٰلِٖحِۖ فَلَا تَۡسـ َلِۡن َما لَيَۡس  
ن تَُكوَن مَِن 

َ
ِعُظَك أ

َ
لََك بِهِۦ ِعلٌۡمۖۡ إِن ِٓي أ

 ٤٦ ٱلَۡجَِٰهلِينَ 

47. „Мој Господару“, рече, „Уточиште 
код Тебе тражим да Те више никада 
не замолим за оно што не знам! Ако 
ми не опростиш и не смилујеш ми се, 
сигурно ћу да будем међу 
губитницима.“ 

ۡسـ َلََك َما  
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ِ إِن ِٓي أ َقاَل َرب 

ها َتۡغفِۡر لِي َوتَۡرَحمۡنِٓي   ۖۡ َوِإل لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم 
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ُكن م 

َ
 ٤٧ أ

48. „О Ноје“, рече Аллах „искрцај се 
спашен и у миру, и благословима 
подареним теби и народима који ће 
да се изроде од ових који су са тобом! 
Биће народа којима ћемо дати да 
уживају у пролазном животу, а затим 
ће их од Нас задесити заслужена 
болна казна." 

ِنها وَ  بَرََكٍَٰت قِيَل َيَُٰنوُح ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰٖم م 
َمم  

ُ
َعَكْۚ َوأ ن مه ِمه َمٖم م 

ُ
َعلَۡيَك وَعَلَىَٰٓ أ

لِيم  
َ
ِنها َعَذاٌب أ ُهم م   ٤٨ َسُنَمت ُِعُهۡم ُثمه َيَمسُّ

49. То казивање спада у вести о 
нечему непознатом, које ти Ми 
објављујемо; ни ти Мухаммеде ни 
твој народ нисте пре овога ништа 
знали о томе. Зато буди стрпљив, 
победа ће, заиста, да припадне 
онима који су се Бога бојали. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيَهآ إِلَۡيَكۖۡ َما 
َ
تِلَۡك ِمۡن أ

نَت َولَا َقۡوُمَك ِمن َقۡبِل 
َ
ُكنَت َتۡعلَُمَهآ أ

 ٤٩ َهََٰذاۖۡ فَٱۡصبِۡرۖۡ إِنه ٱلَۡعَٰقَِبَة لِلُۡمتهقِينَ 

50. И Аду - њиховог брата Худа 
посласмо. „О мој народе“, говорио је 
он, „Аллаха обожавајте, ви другог 
бога осим Њега немате, ви износите 
само неистине. 

َخاُهۡم ُهوٗداْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ  
َ
َوِإلَيَٰ عَاٍد أ

ۥٓۖۡ إِ  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ها ٱَّلله نُتۡم إِل
َ
ۡن أ

 ٥٠ ُمۡفتَُرونَ 

51. О мој народе, ја не тражим од вас 
награду за ово; награду желим само 
од Онога Који ме је створио! Зар не 
разумете?! 

ۡجرَِي 
َ
ۡجًراۖۡ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ أ

َ
َيََٰقۡوِم لَٓا أ

هِذي  ها عَلَى ٱل فَلَا َتۡعقِلُونَ إِل
َ
ِۚ أ  ٥١ َفَطَرنِٓي
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52. О мој народе, молите свога 
Господара да вам опрости, и покајте 
Му се, а Он ће да вам шаље обилну 
кишу и даће вам још већу снагу, уз 
ону коју имате, и не одлазите као они 
који чине зло!“ 

ُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِ  َوَيََٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربه 
ِۡدَراٗرا َويَزِۡدُكۡم  َمآَء َعلَۡيُكم م  يُۡرِسِل ٱلسه

هۡواْ ُمجۡرِِمينَ  تُِكۡم َولَا َتَتَول  ٥٢ ُقوهةً إِلَيَٰ ُقوه

53. „О Худе“, говорили су они, „ниси 
нам донео никакав доказ и ми на саму 
твоју реч нећемо да напустимо своја 
божанства, јер ми теби не верујемо. 

َقالُواْ َيَُٰهوُد َما ِجۡئتََنا بِبَي َِنةٖ َوَما َنحُۡن  
بَِتارِكِٓي َءالَِهتَِنا َعن َقۡولَِك َوَما َنحُۡن لََك 

 ٥٣ بُِمۡؤِمنِينَ 

54. Ми тврдимо да те је неко наше 
божанство злом погодило.“ „Ја 
позивам Аллаха за сведока“, рече 
Худ, „а и ви посведочите да ја немам 
ништа са тим што ви друга божанства 
обожавате – 

ََٰك َبۡعُض َءالَِهتَِنا بُِسوٖٓءِۗ  ها ٱۡعتََرى إِن نهُقوُل إِل
ن ِي بَرِٓيء  

َ
َ َوٱۡشَهُدٓواْ أ ۡشِهُد ٱَّلله

ُ
َقاَل إِن ِٓي أ

ا تُۡشِرُكونَ  ِمه  ٥٤ م 

55. поред Аллаха; и зато сви заједно 
против мене лукавство смислите и 
немојте ништа да одлажете, 

ِمن ُدونِهِۖۦۡ َفِكيُدونِي َجمِيٗعا ُثمه لَا  
 ٥٥ تُنِظُرونِ 

56. ја се уздам у Аллаха, Он је мој и 
ваш Господар! Све живо је 
потчињено само Њему; заиста је мој 
Господар истинит и праведан. 

ا مِن  ِ َرب ِي َوَرب ُِكمِۚ مه إِن ِي تَوَكهلُۡت عَلَى ٱَّلله
ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ  ُۢ بَِناِصَيتَِهآ ها ُهَو َءاِخُذ َدآبهٍة إِل

ۡسَتقِيمٖ   ٥٦ ِصَرَٰٖط مُّ

57. Па ако се окренете - а ја сам вам 
саопштио оно што вам је Аллах по 
мени послао - мој Господар ће 
уместо вас други народ да подари, и 
ви не можете ничим да Му наудите; 
мој Господар заиста надзире над 
свим.“ 

ۦٓ  ۡرِسلُۡت بِهِ
ُ
آ أ بۡلَۡغُتُكم مه

َ
هۡواْ َفَقۡد أ َفإِن تََول

إِلَۡيُكۡمْۚ َويَۡسَتۡخلُِف َرب ِي َقۡوًما َغيَۡرُكۡم َولَا  
ِ َشۡيٍء 

ْۚ إِنه َرب ِي عَلَىَٰ ُكل  ونَُهۥ َشۡيـ ًا تَُضرُّ
 ٥٧ َحفِيظ  

58. И кад је дошла Наша одредба, Ми 
смо, Нашом милошћу, спасили Худа 
и вернике са њим и поштедили смо их 
жестоке казне. 

هِذيَن  ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُهوٗدا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َءاَمُنواْ َولَمه

ِۡن َعَذاٍب   ِنها َوَنجهۡيَنَُٰهم م  َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م 
 ٥٨ َغلِيٖظ 
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59. Ето, то је био народ Ад, они су 
доказе свога Господара порицали и 
били су непослушни својим 
посланицима, и покоравали су се 
наредби сваког силника и пркосника. 

ۖۡ َجَحُدواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم وََعَصۡواْ َوتِلَۡك عَا د 
ِ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

ۡمَر ُكل 
َ
 ٥٩ رُُسلَُهۥ َوٱتهَبُعٓواْ أ

60. И сустигло их је проклетство и 
понижење на овом свету, а биће 
проклети и понижени и на Судњем 
дану. Ад, заиста, није веровао у свога 
Господара; далеко нека је Ад, Худов 
народ! 

ۡنَيا لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ   تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
ُ
َوأ

لَا ُبۡعٗدا ل َِعادٖ 
َ
لَٓا إِنه عَاٗدا َكَفُرواْ َربهُهۡمُۗ أ

َ
أ

 ٦٠ َقۡوِم ُهودٖ 

61. И народу Семуду смо послали 
њиховог брата Салаха. „О мој 
народе“, говорио је он, „обожавајте 
само Аллаха, ви другог истинског 
бога осим Њега немате! Он вас је 
створио од земље и дао вам је да 
живите на њој! Зато Га молите да вам 
опрости и покајте Му се! Мој 
Господар је, заиста, близу и одазива 
се на молитве.“ 

ْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم  َخاُهۡم َصَٰلِٗحا
َ
۞َوِإلَيَٰ َثُموَد أ

ۖۥۡ ُهَو  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها 

َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
أ

فَٱۡسَتۡغفُِروهُ ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي قَرِيب  
ِجيب    ٦١ مُّ

62. „О Салахе“, говорили су они, „ти 
си међу нама пре овог позива био 
цењен. Зашто браниш да обожавамо 
оно што су преци наши обожавали? 
Ми увелико сумњамо у оно чему нас 
ти позиваш.“ 

ا َقبَۡل  َقالُواْ َيََٰصَٰلُِح َقۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجو ٗ
ن نه 

َ
ََٰنآ أ َتۡنَهى

َ
ۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا  َهََٰذاۖٓۡ أ

ا تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ   ِمه َوِإنهَنا لَِفي َشك ٖ م 
 ٦٢ ُمرِيبٖ 

63. „О мој народе“, говорио је он, „шта 
мислите: ако је мени јасно ко је мој 
Господар и ако ми је сам Он милост 
дао, па ко ће од Аллаха да ме 
одбрани ако Му не будем послушан? 
Ви бисте ми само повећали моју 
пропаст. 

ِن  رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

َٰنِي ِمۡنُه َرۡحمَٗة َفَمن يَنُصُرنِي ِمَن  ب ِي وََءاتَى ره
ۖۥۡ َفَما تَزِيُدونَنِي َغيَۡر  ِ إِۡن َعَصۡيُتُه ٱَّلله

 ٦٣ َتخِۡسيرٖ 
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64. О мој народе, ево, ова Аллахова 
камила је знак вама, па је пустите 
нека пасе по Аллаховој земљи и не 
чините јој никакво зло, да вас не би 
убрзо задесила казна.“ 

 ۡۖ ِ لَُكۡم َءايَٗة َوَيََٰقۡوِم َهَِٰذهِۦ نَاَقُة ٱَّلله
ِۖۡ َولَا  ۡرِض ٱَّلله

َ
ُكۡل فِٓي أ

ۡ
َفَذُروَها تَأ

ُخَذُكۡم َعَذاب  َتمَ 
ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ سُّ

 ٦٤ قَرِيب  

65. Али, они је заклаше, па он рече: 
„Уживајте у животу у земљи својој још 
само три дана, то није лажна 
претња!“ 

ََٰثَة  َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتهُعواْ فِي َدارُِكۡم ثََل
َٰلَِك وَۡعٌد َغيُۡر  يهامِٖۖ َذ

َ
 ٦٥ َمۡكُذوبٖ أ

66. И кад је дошла Наша одредба, Ми 
смо, Нашом милошћу, спасили 
Салаха и вернике са њим од казне 
тога дана - твој Господар је, уистину, 
Моћни и Силни, 

هِذيَن  ۡمُرنَا َنجهۡيَنا َصَٰلِٗحا َوٱل
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

ِنها َوِمۡن ِخۡزِي يَۡوِمئٍِذِۚ َءاَمُنواْ َمَعُهۥ  بَِرۡحمَةٖ م 
 ٦٦ إِنه َربهَك ُهَو ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ 

67. а оне који су били неверници 
погодио је страшан глас и они су у 
својим домовима осванули мртви, 
непомични, 

ۡصَبُحواْ  
َ
ۡيَحُة فَأ هِذيَن َظلَُمواْ ٱلصه َخَذ ٱل

َ
فِي  َوأ

 ٦٧ دَِيَٰرِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

68. као да ту никад нису ни живели. 
Народ Семуд, заиста, у свога 
Господара није веровао; далеко нека 
је Семуд! 

لَٓا إِنه َثُموَداْ َكَفُرواْ 
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

لَا ُبۡعٗدا ل َِثُمودَ 
َ
 ٦٨ َربهُهۡمُۗ أ

69. И Авраму су дошли Наши анђели 
да му донесу радосну вест. „Мир 
Божји!“ Рекоше. „Мир Божји!“ 
Одговори он, и убрзо им донесе 
печено теле. 

َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ  
ن َجآَء 

َ
ۖۡ َفَما لَبَِث أ ۖۡ َقاَل َسَلَٰم  َقالُواْ َسَلَٰٗما

 ٦٩ يذٖ بِعِۡجٍل َحنِ 

70. А кад виде да се њихове руке не 
дотичу хране, он схвати да су 
необични и осети страх од њих. "Не 
бој се!" рекоше они, "ми смо послати 
Лотовом народу." 

يِۡدَيُهۡم لَا تَِصُل إِلَۡيهِ نَِكَرُهۡم 
َ
ا رََءآ أ فَلَمه

ْۚ َقا وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
لُواْ لَا َتخَۡف إِنهآ َوأ

ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوِم لُوطٖ 
ُ
 ٧٠ أ

71. А жена његова стајаше ту, 
насмеја се, и Ми је обрадовасмо 
Исаком, а након Исака Јаковом. 

ۡرَنََٰها  تُُهۥ َقآئَِمة  َفَضِحَكۡت فَبَشه
َ
َوٱۡمَرأ

 ٧١ َيۡعُقوَب بِإِۡسَحََٰق َوِمن َوَرآِء إِۡسَحََٰق 
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72. „Јадна ја!“ Рече, „зар да родим 
овако стара, а и овај мој муж је стар?! 
Ово је заиста нешто необично!“ 

نَا۠ َعُجوز  َوَهََٰذا  
َ
لُِد َوأ

َ
َقالَۡت َيََٰوۡيلََتيَٰٓ َءأ

ۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء َعِجيب    ٧٢ َبۡعلِى َشۡيًخا

73. „Зар се чудиш Аллаховој 
одредби?“ Рекоше они, „Аллахова 
милост и Његови благослови нека су 
на вама, веровесничка породицо. 
Заиста је Он хваљен и слављен!“ 

 ِ ِۖۡ َرۡحمَُت ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله
َ
َتۡعَجبِيَن ِمۡن أ

َ
َقالُٓواْ أ

ۡهَل ٱلَۡبۡيِتِۚ إِنهُهۥ  
َ
َوبَرََكَُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ

ِجيد    ٧٣ َحمِيد  مه

74. И пошто Аврама прође страх и 
дође му радосна вест, он поче да 
расправља са Нама о Лотовом 
народу; 

ۡوُع وََجآَءتُۡه  ا َذَهَب َعۡن إِبَۡرَٰهِيَم ٱلره فَلَمه
 ٧٤ ٱلۡبُۡشَرىَٰ يَُجَِٰدلَُنا فِي َقۡوِم لُوٍط 

75. Аврам је, заиста, био благ, 
Аллаха је пуно молио и пуно се кајао. 

نِيب   َٰه  مُّ وه
َ
 ٧٥ إِنه إِبَۡرَٰهِيَم لَحَلِيٌم أ

76. „О Авраме, прођи се тога, стигло 
је наређење од твога Господара; њих 
ће да стигне неизбежна патња!“ 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاۖٓۡ إِنهُهۥ َقۡد 
َ
إِبَۡرَٰهِيُم أ َجآَء َيَٰٓ

ۡمُر َرب َِكۖۡ َوِإنهُهۡم َءاتِيِهۡم َعَذاٌب َغيُۡر 
َ
أ

 ٧٦ َمۡرُدودٖ 

77. И када Наши анђели дођоше 
Лоту, он се због њих нађе у 
неприлици и то му тешко паде, па 
рече: „Ово је мучан дан!“ 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم َوَضاَق  َولَمه
 ٧٧ َذۡرٗعا َوَقاَل َهََٰذا يَۡوٌم َعِصيب  بِِهۡم 

78. И његов народ похрли њему - а 
пре су неваљаштине чинили. „О мој 
народе“, рече он, „ето вам за брак 
моје кћери, оне су вам чистије! Бојте 
се Аллаха и пред мојим гостима не 
срамотите ме! Зар међу вама нема 
разумног човека?“ 

وََجآَءهُۥ َقۡوُمُهۥ ُيۡهرَُعوَن إِلَۡيهِ َوِمن َقۡبُل 
ي ِـ َاِتِۚ َقاَل َيََٰقۡوِم  َكانُواْ َيۡعَملُوَن ٱلسه

 َ ۡطَهُر لَُكۡمۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
ُؤلَآِء َبَناتِي ُهنه أ َهَٰٓ

لَيَۡس ِمنُكۡم  
َ
َولَا ُتخُۡزوِن فِي َضۡيِفٓيِۖ أ

 ٧٨ رَُجل  رهِشيد  

79. „Теби је свакако познато да нам 
твоје кћери нису потребне“, рекоше 
они, „ти, заиста, знаш шта ми 
желимо.“ 

َقالُواْ لََقۡد َعلِۡمَت َما لََنا فِي َبَناتَِك ِمۡن 
ٖ َوِإنهَك لََتۡعلَُم َما نُرِيدُ   ٧٩ َحق 
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80. „Када бих само имао какву снагу 
да вас одбијем“, рече он, „или да могу 
код снажног заштитника да нађем 
помоћ!“ 

ۡو َءاوِٓي إِلَيَٰ ُرۡكٖن 
َ
نه لِي بُِكۡم ُقوهةً أ

َ
َقاَل لَۡو أ

 ٨٠ َشِديدٖ 

81. Анђели одговорише: „О Лоте, ми 
смо изасланици твога Господара, они 
теби не могу да науде. Ти крени са 
породицом својом у глуво доба ноћи 
без своје жене, њу ће да задеси исто 
што и њих, и нека се нико од вас не 
окреће! Рок им је јутро, а зар јутро 
није близу?“ 

َقالُواْ َيَٰلُوُط إِنها رُُسُل َرب َِك لَن يَِصلُٓواْ  
َِن  ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 

َ
ۡسِر بِأ

َ
هۡيِل َولَا إِلَۡيَكۖۡ فَأ ٱل

تََكۖۡ إِنهُهۥ 
َ
ها ٱۡمَرأ َحٌد إِل

َ
يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ

بُۡحْۚ  َصاَبُهۡمْۚ إِنه َموِۡعَدُهُم ٱلصُّ
َ
ُمِصيُبَها َمآ أ

ۡبُح بَِقرِيبٖ  لَيَۡس ٱلصُّ
َ
 ٨١ أ

82. И када је дошла Наша наредба, 
Ми њихова насеља наопако 
окренусмо, и на њих спустисмо кишу 
грумења од печеног блата, које је 
непрекидно падало, 

َٰلَِيَها َسافِلََها   ۡمُرنَا َجَعلَۡنا َع
َ
ا َجآَء أ فَلَمه

يٖل   ِ ِن ِسج  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها ِحَجاَرٗة م 
َ
َوأ

نُضودٖ   ٨٢ مه

83. обележено од твога Господара, а 
оно од неправедника није далеко. 

َسوهَمًة عِ  َٰلِِميَن مُّ نَد َرب َِكۖۡ َوَما ِهَي ِمَن ٱلظه
 ٨٣ بَِبعِيدٖ 

84. И Медену - посласмо њиховог 
брата Јофора. „О народе мој“, 
говорио је он, „Аллаха обожавајте, ви 
немате истинског бога осим Њега, и 
немојте из посуде за мерење и са 
ваге ништа да умањујете. Видим да 
заиста у обиљу живите и бојим се за 
вас казне на Дан који ће све да 
обухвати. 

ْۚ َقاَل َيََٰقۡوِم   َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
۞َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

ۖۥۡ َولَا  ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َُٰكم  َرى

َ
تَنُقُصواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميَزاَنۖۡ إِن ِٓي أ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٖم بِ 
َ
خَيٖۡر َوِإن ِٓي أ

حِيٖط   ٨٤ مُّ

85. О мој народе! Посуду за мерење 
и вагу праведно испуните, и не 
закидајте људе ни у чему што је 
њихово, и не чините зло по Земљи 
неред правећи. 

ۡوُفواْ ٱلِۡمۡكَياَل َوٱلِۡميزَ 
َ
اَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ َوَيََٰقۡوِم أ

ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ 
َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ٨٥ فِي ٱلۡأ

86. Оно што вам претекне, а што вам 
је Аллах дозволио, боље вам је, ако 
хоћете да будете верници; а ја нисам 
ваш чувар.“ 

 ِ ۡؤِمنِيَنْۚ بَقِيهُت ٱَّلله َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتم مُّ
نَا۠ َعلَۡيُكم ِبحَفِيٖظ 

َ
 ٨٦ َوَمآ أ
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87. „О Јофоре“, говорили су они, „да 
ли твоја молитва тражи од тебе да 
напустимо оно што су преци наши 
обожавали или да не поступамо са 
имањима нашим онако како нам је 
воља? Е баш си обазрив и разуман!“ 

ن نهتۡرَُك 
َ
ُمُرَك أ

ۡ
تَُك تَأ َصلَوَٰ

َ
َقالُواْ َيَُٰشَعۡيُب أ

َٰلَِنا َما  ۡمَو
َ
ن نهۡفَعَل فِٓي أ

َ
ۡو أ

َ
َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَآ أ

نَت ٱلۡحَلِيُم ٱلرهِشيدُ 
َ
ْۖۡ إِنهَك لَأ ُؤا  ٨٧ نََشَٰٓ

88. „О мој народе“, говорио је он, „шта 
мислите, ако ја имам јасан доказ од 
мога Господара, а притом ми је Он 
дао и лепу опскрбу?! Ја не желим да 
чиним оно што вама забрањујем; 
једино желим да учиним добро 
колико могу, а мој успех зависи само 
од Аллаха; у Њега се уздам и Њему 
се обраћам. 

ِن َقاَل  رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
َيََٰقۡوِم أ

ۡن 
َ
رِيُد أ

ُ
ْۚ َوَمآ أ ب ِي َوَرَزقَنِي ِمۡنُه رِۡزًقا َحَسٗنا ره

رِيُد 
ُ
ۡنَهىَُٰكۡم َعۡنُهْۚ إِۡن أ

َ
َخالَِفُكۡم إِلَيَٰ َمآ أ

ُ
أ

ها  ها ٱلۡإِۡصَلََٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتْۚ َوَما تَۡوفِيِقٓي إِل إِل
ِْۚ َعلَ  نِيُب بِٱَّلله

ُ
 ٨٨ ۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ أ

89. О мој народе! Нека вас неслагање 
са мном никако не доведе до тога да 
вас задеси оно што је задесило Нојев 
народ, или Худов народ, или 
Салахов народ. А и Лотов народ није 
од вас далеко. 

ن  َوَيََٰقۡوِم لَا َيجۡرَِمنه 
َ
ُكۡم ِشَقاقِٓي أ

ۡو 
َ
َصاَب َقۡوَم نُوٍح أ

َ
ِۡثُل َمآ أ يُِصيَبُكم م 

ۡو َقۡوَم َصَٰلِٖحِۚ َوَما َقۡوُم لُوٖط 
َ
َقۡوَم ُهوٍد أ

ِنُكم بَِبعِيدٖ   ٨٩ م 

90. И тражите опрост од свога 
Господара, и онда Му се покајте! 
Господар је мој, уистину, милостив и 
Онај Који воли.“ 

َوٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم ُثمه تُوبُٓواْ إِلَۡيهِِۚ إِنه َرب ِي 
 ٩٠ رَِحيم  َوُدود  

91. „Јофоре“, рекоше они, „Ми не 
схватамо много тога што ти говориш, 
а видимо да си ти међу нама јадан; 
да није твоје родбине, ми бисмо те 
каменовали, ти над нама немаш моћ 
и не уживаш никакав углед.“ 

ا َتُقوُل  ِمه َقالُواْ َيَُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه َكثِيٗرا م 
ۖۡ َولَۡولَا َرۡهُطَك   ََٰك فِيَنا َضعِيٗفا َوِإنها لَنََرى

نَت َعلَۡيَنا بَِعزِيزٖ 
َ
 ٩١ لََرَجمَۡنََٰكۖۡ َوَمآ أ

92. „О мој народе“, рече он, „зар 
родбина моја код вас има већи углед 
од Бога, а Њега сте иза себе 
одбацили?! Уистину мој Господар 
оно што радите знањем обухвата. 

 ِ َِن ٱَّلله َعزُّ َعلَۡيُكم م 
َ
َرۡهِطٓي أ

َ
َقاَل َيََٰقۡوِم أ

ۖۡ إِنه َرب ِي بَِما  خَۡذُتُموهُ َوَرآَءُكۡم ِظۡهرِيًّا َوٱته
 ٩٢ َتۡعَملُوَن ُمحِيط  



 

Худ 

 

277 

 

 هود 

93. О мој народе, чините све што 
можете, а чинићу и ја. Ви ћете 
сигурно да сазнате кога ће казна да 
стигне која ће да га осрамоти и ко је 
лажов. Па, чекајте пресуду, и ја ћу са 
вама да чекам!“ 

 ۡۖ َِٰمل  َوَيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي َع
تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ سَ 

ۡ
ۡوَف َتۡعلَُموَن َمن يَأ

ۖۡ َوٱۡرتَقُِبٓواْ إِن ِي َمَعُكۡم   َوَمۡن ُهَو َكَِٰذب 
 ٩٣ َرقِيب  

94. И када је наступила Наша 
наредба, Ми смо, из Наше милости, 
спасили Јофора и оне који су са њим 
веровали, а оне који су били 
неправедни погодио је ужасан глас и 
они су осванули у земљи својој 
мртви, непомични, 

هِذيَن  ۡمُرنَا َنجهۡيَنا ُشَعۡيٗبا َوٱل
َ
ا َجآَء أ َولَمه

هِذيَن   َخَذِت ٱل
َ
ِنها َوأ َءاَمُنواْ َمَعُهۥ بَِرۡحمَةٖ م 

ۡصَبُحواْ فِي دَِيَٰرِهِۡم  
َ
ۡيَحُة فَأ َظلَُمواْ ٱلصه

 ٩٤ َجَٰثِِمينَ 

95. као да на њој никад нису ни 
постојали. Далеко био Меден, као и 
Семуд! 

لَا ُبۡعٗدا ل َِمۡدَيَن َكَما 
َ
ُۗ أ هۡم َيۡغَنۡواْ فِيَهآ ن ل

َ
َكأ

 ٩٥ بَعَِدۡت َثُمودُ 

96. И Мојсија смо послали са Нашим 
знаковима и доказом јасним, 

ۡرَسلَۡنا 
َ
ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن  َولََقۡد أ

بِينٍ   ٩٦ مُّ

97. фараону и његовим 
главешинама, али су они следили 
фараонову веру, а фараонова вера 
била је заблуда. 

ۡمَر فِرَۡعۡوَنۖۡ 
َ
إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱتهَبُعٓواْ أ

ۡمُر فِرَۡعۡوَن بِرَِشيدٖ 
َ
 ٩٧ َوَمآ أ

98. На Судњем дану он ће свој народ 
да предводи и у Пакао да га уведе, а 
ужасно је место у које ће да буде 
доведен! 

  ۡۖ اَر ۡوَرَدُهُم ٱلنه
َ
َيۡقُدُم َقۡوَمُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَأ

 ٩٨ َوبِۡئَس ٱلۡوِۡرُد ٱلَۡمۡوُرودُ 

99. На овом свету их је пратило 
проклетство а пратиће их и на 
Судњем дану; страшна је казна којом 
ће да буду кажњавани. 

تۡبُِعواْ فِي َهَِٰذهِۦ لَۡعَنٗة َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ  
ُ
َوأ

ِۡفُد ٱلَۡمۡرُفودُ   ٩٩ بِۡئَس ٱلر 

100. То су неке вести које ти казујемо 
о насељима; нека од њих још постоје, 
а нека су са земљом сравњена. 

ُهۥ َعلَۡيَكۖۡ  ۢنَبآِء ٱلُۡقَرىَٰ َنُقصُّ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

 ١٠٠ ِمۡنَها َقآئِم  وََحِصيد  
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101. Ми им нисмо учинили неправду. 
Они су сами себи учинили неправду. 
Ништа им нису помогла њихова 
божанства која су молили мимо 
Аллаха кад је наступила наредба 
твога Господара, само су им пропаст 
њихову повећала. 

نُفَسُهۡمۖۡ َفَمآ  
َ
َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َظلَُمٓواْ أ

ۡغَنۡت َعۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ٱلهتِي يَۡدُعوَن ِمن 
َ
أ

ۡمُر َرب َِكۖۡ 
َ
ا َجآَء أ همه ِ ِمن َشۡيٖء ل ُدوِن ٱَّلله

 ١٠١ َزاُدوُهۡم َغيَۡر تَتۡبِيبٖ َوَما 

102. Ето, тако твој Господар кажњава 
када кажњава она насеља која чине 
неправду. Његова казна заиста је 
болна и жестока. 

َخَذ ٱلُۡقَرىَٰ َوِهَي 
َ
ۡخُذ َرب َِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

لِيم  َشِديدٌ 
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
ْۚ إِنه أ  ١٠٢ َظَٰلَِمٌة

103. У томе је, заиста, поука за оне 
који се плаше патње на будућем 
свету; то је Дан када ће сви људи да 
буду сабрани и то је Дан кад ће сви 
да буду присутни, 

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِمۡن َخاَف َعَذاَب   إِنه فِي َذ
ههُ  جُۡموع  ل َٰلَِك يَۡوم  مه َٰلَِك ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َذ اُس َوَذ  ٱلنه

ۡشُهود    ١٠٣ يَۡوم  مه

104. а Ми га одлажемо до тачно 
одређеног времена. 

ۡعُدودٖ  َجٖل مه
َ
ها لِأ ۥٓ إِل ُرُه ِ  ١٠٤ َوَما نَُؤخ 

105. А онда кад дође, без Његовог 
допуштења нико ни реч неће да 
изусти, а међу њима биће несрећних 
и срећних. 

ها بِإِۡذنِهۚۦِْ َفِمۡنُهۡم  ِت لَا تََكلهُم َنۡفٌس إِل
ۡ
يَۡوَم يَأ

 ١٠٥ َشِقي   وََسعِيد  

106. И несрећни ће у Ватру, у њој ће 
тешко да издишу и удишу; 

ارِ لَُهۡم فِيَها َزفِير   هِذيَن َشُقواْ فَِفي ٱلنه ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٠٦ وََشِهيقٌ 

107. У њој ће да остану док је небеса 
и Земље, осим ако другачије твој 
Господар не одреди. Твој Господар, 
заиста, ради оно што жели. 

َمََٰوَُٰت   َخَٰلِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
ال   ها َما َشآَء َربَُّكْۚ إِنه َربهَك َفعه ۡرُض إِل

َ
َوٱلۡأ

 ١٠٧ ل َِما يُرِيدُ 

108. А срећни ће у Рај; у њему ће 
вечно да бораве, док је небеса и 
Земље, осим ако другачије твој 
Господар не одреди; биће то дар који 
ће да траје непрекидно. 

هِذيَن ُسعُِدواْ فَِفي ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن  ا ٱل مه
َ
۞َوأ

ه  ۡرُض إِل
َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ ا َما فِيَها َما َداَمِت ٱلسه
 ١٠٨ َشآَء َربَُّكۖۡ َعَطآًء َغيَۡر َمجُۡذوذٖ 
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109. Зато не сумњај да је лажно оно 
што вишебошци обожавају; они 
обожавају управо оно што су, још 
пре, обожавали њихови преци. Ми 
ћемо, заиста, казну коју су заслужили 
- без умањивања да им дамо! 

ِۚ َما  فَلَا تَ  ُؤلَآِء ا َيۡعُبُد َهَٰٓ ِمه ُك فِي ِمۡريَةٖ م 
 ْۚ ِن َقۡبُل ها َكَما َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم م  َيۡعُبُدوَن إِل

 ١٠٩ َوِإنها لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم َغيَۡر َمنُقوٖص 

110. И Мојсију смо дали Књигу, па су 
се о њој у мишљењу подвојили. И да 
није речи твога Господара раније 
изречене, било би са њима свршено, 
јер они у њу много сумњају. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف 
ب َِك لَُقِضَي  فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ١١٠ بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفي َشك ٖ م 

111. И свима њима ће твој Господар 
дати према делима, Он у потпуности 
зна оно што су радили. 

ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ إِنهُهۥ 
َ
َِينهُهۡم َربَُّك أ ا لَُيوَف  همه ا ل

َوِإنه ُكل ٗ
 ١١١ بَِما َيۡعَملُوَن َخبِير  

112. Буди устрајан на Правом путу, 
као што ти је наређено, и нека тако 
поступе и верници који су уз тебе, и 
не будите охоли, Он добро види оно 
што радите. 

ِمۡرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َولَا 
ُ
فَٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ

ْْۚ إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير    ١١٢ َتۡطَغۡوا

113. И не нагињите многобошцима, 
па да вас Ватра пржи, јер ви осим 
Аллаха немате друге заштитнике, па 
да немате никог ко ће вам помоћи. 

ُكُم  هِذيَن َظلَُمواْ َفَتَمسه َولَا تَۡرَكُنٓواْ إِلَي ٱل
ۡولَِيآَء 

َ
ِ ِمۡن أ ِن ُدوِن ٱَّلله اُر َوَما لَُكم م  ٱلنه

 ١١٣ ُثمه لَا تُنَصُرونَ 

114. И обављај молитву почетком и 
крајем дана, и у првим часовима 
ноћи! Добра дела заиста 
поништавају рђава. То је опомена за 
оне којима опомена користи. 

هۡيِلِۚ  َِن ٱل َهارِ َوُزلَٗفا م  ةَ َطَرفَيِ ٱلنه لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
َوأ

َٰلَِك  ي ِـ َاِتِۚ َذ إِنه ٱلۡحََسَنَِٰت يُۡذهِبَۡن ٱلسه
َٰكِرِ   ١١٤ ينَ ذِۡكَرىَٰ لِلذه

115. И буди стрпљив! Аллах, заиста, 
неће да ускрати награду онима који 
добра дела чине. 

ۡجَر  
َ
َ لَا يُِضيُع أ َوٱۡصبِۡر َفإِنه ٱَّلله

 ١١٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
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116. А да је барем међу народима 
пре вас било честитих који су 
бранили да се на Земљи чини неред, 
осим мало њих које смо Ми спасили! 
А они који су били многобошци 
одавали су се страстима у којима су 
уживали, и били су тешки грешници. 

ْولُواْ 
ُ
فَلَۡولَا َكاَن ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمن َقۡبلُِكۡم أ

ۡرِض 
َ
ها بَقِيهةٖ َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلَۡفَسادِ فِي ٱلۡأ إِل

هِذيَن   نجَۡيَنا ِمۡنُهۡمُۗ َوٱتهَبَع ٱل
َ
ۡن أ ِمه قَلِيلٗا م 

تۡرُِفواْ فِيهِ وََكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 
ُ
 ١١٦ َظلَُمواْ َمآ أ

117. Твој Господар не би никада 
уништавао насеља због неправде 
ако би њени становници поправљали 
стање и позивали на добро. 

ا َكاَن َربَُّك لُِيۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ بُِظلٖۡم َومَ 
ۡهلَُها ُمۡصلُِحونَ 

َ
 ١١٧ َوأ

118. А да је твој Господар хтео, све 
би људе учинио следбеницима једне 
вере. Међутим, они ће увек у 
веровању да се разилазе, 

ٗة  مه
ُ
اَس أ ۖۡ َولَۡو َشآَء َربَُّك لَجََعَل ٱلنه َوَِٰحَدٗة

 ١١٨ َولَا يََزالُوَن ُمخَۡتلِفِينَ 

119. осим оних којима се твој 
Господар смилује. А зато их је и 
створио. И испуниће се реч твога 
Господара: „Напунићу, заиста, Пакао 
џиннима и људима - заједно!“ 

َٰلَِك َخلََقهُ  ها َمن رهِحَم َربَُّكْۚ َولَِذ ۡت  إِل ۡمُۗ َوَتمه
ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ 

َ
َكلَِمُة َرب َِك لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١١٩ َوٱلنه

120. А све ове вести које ти о 
појединим догађајима о посланицима 
казујемо је зато да тиме твоје срце 
учврстимо. И у овом поглављу дошла 
ти је права истина, и поука, и 
верницима опомена. 

ۢنَبآِء ٱلرُُّسِل َما 
َ
ا نهُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

وَُكل ٗ
نُثَب ُِت بِهِۦ فَُؤاَدَكْۚ وََجآَءَك فِي َهَِٰذهِ ٱلۡحَقُّ 

 ١٢٠ َوَموِۡعَظة  َوذِۡكَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

121. И реци онима који неће да 
верују: „Радите што год можете, и ми 
ћемо да радимо; 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ  َوقُل ل ِل
َِٰملُونَ   ١٢١ َمكَانَتُِكۡم إِنها َع

122. и чекајте, и ми ћемо, сигурно, да 
чекамо!“ 

 ١٢٢ َوٱنَتِظُرٓواْ إِنها ُمنَتِظُرونَ 

123. Аллах зна тајне небеса и Земље 
и Њему се све враћа, зато само Њега 
обожавај и само се у Њега уздај! А 
Господар твој није немаран према 
ономе што радите. 

ۡرِض َوِإلَۡيهِ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

ۡمُر ُكلُُّهۥ فَٱۡعُبۡدهُ َوتَوَكهۡل َعلَۡيهِِۚ 
َ
يُرَۡجُع ٱلۡأ

ا تَ   ١٢٣ ۡعَملُونَ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه
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Јусуф يوسف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-ра. Ово су речи јасне 

Књиге! 
 ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِينِ 

2. Објављујемо га као Кур'ан на 

арапском језику, да бисте разумели. 
ا لهَعلهُكۡم   نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

َ
إِنهآ أ

 ٢ َتۡعقِلُونَ 

3. Ми ти о најлепшим догађајима 

казујемо тиме што ти овај Кур'ан 

објављујемо, иако си пре њега, један 

од неуких био. 

ۡحَسَن ٱلَۡقَصِص 
َ
 بَِمآ َنحُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َوِإن ُكنَت ِمن 
َ
أ

 ٣ َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلَۡغَٰفِلِينَ 

4. Кад Јосиф рече своме оцу: „О мој 

оче, сањао сам једанаест звезда, и 

Сунце и Месец, и у сну сам их видео 

како ми се поклонише.“ 

بِ 
َ
يُۡت إِۡذ َقاَل يُوُسُف لِأ

َ
بَِت إِن ِي َرأ

َ
يهِ َيَٰٓأ

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر   َحَد َعَشَر َكۡوَكٗبا َوٱلشه
َ
أ

ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِدينَ 
َ
 ٤ َرأ

5. Он рече: „О синко мој, не казуј свој 

сан својој браћи, да ти не учине какву 

сплетку; ђаво је, заиста, човеку 

отворени непријатељ.“ 

يه لَا َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك عَلَىَٰٓ إِۡخَوتَِك َقاَل َيَُٰبنَ 
ۡيَطََٰن لِلِۡإنَسَِٰن  َفَيِكيُدواْ لََك َكۡيًداۖۡ إِنه ٱلشه

بِين    ٥ َعُدو   مُّ

6. И, ето тако, твој Господар ће тебе 

да одабере, и тумачењу снова научи, 

и Своју благодат теби и Јаковљевој 

породици да употпуни, као што је пре 

употпунио твојим прецима, Авраму и 

Исаку. Твој Господар, заиста, све зна 

и мудар је. 

َوَكَذَٰلَِك َيجَۡتبِيَك َربَُّك َويَُعل ُِمَك ِمن  
َحادِيِث َويُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك  

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
تَأ

َها عَلَىَٰٓ  َتمه
َ
بََوۡيَك وَعَلَىَٰٓ َءاِل َيۡعُقوَب َكَمآ أ

َ
 أ

ْۚ إِنه َربهَك َعلِيٌم  ِمن َقۡبُل إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق
 ٦ َحِكيم  
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7. У причи о Јосифу и његовој браћи 

налазе се поуке за све који се 

распитују. 

ۦٓ َءاَيَٰت    ۞لهَقۡد َكاَن فِي يُوُسَف َوِإۡخَوتِهِ
آئِلِينَ   ٧ ل ِلسه

8. Када они рекоше: „Јосиф и његов 

брат су дражи нашем оцу од нас, а 

нас је читава скупина. Наш отац је, 

заиста, у очигледној заблуди. 

بِيَنا ِمنها 
َ
َحبُّ إِلَيَٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
إِۡذ َقالُواْ لَُيوُسُف َوأ

بِينٍ  بَانَا لَِفي َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٨ َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنه أ

9. Убијте Јосифа или га оставите у 

некој забити, ваш отац ће да се 

окрене вама, и после тога ћете да 

будете добри људи.“ 

ۡرٗضا َيخُۡل 
َ
وِ ٱۡطرَُحوهُ أ

َ
ٱۡقُتلُواْ يُوُسَف أ

بِيُكۡم َوتَُكونُواْ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ 
َ
لَُكۡم وَۡجُه أ

 ٩ َقۡوٗما َصَٰلِِحينَ 

10. Један од њих рече: „Ако баш 

хоћете нешто да учините, онда 

Јосифа не убијте, већ га баците на 

дно неког бунара, узеће га нека 

каравана.“ 

لُۡقوهُ 
َ
ِۡنُهۡم لَا َتۡقُتلُواْ يُوُسَف َوأ َقاَل َقآئِل  م 

يهاَرةِ   ِ يَلَۡتقِۡطُه َبۡعُض ٱلسه فِي َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 
َٰعِ   ١٠ لِينَ إِن ُكنُتۡم َف

11. „О оче наш“, рекоше они, „зашто 

нам не повериш Јосифа? Ми му, 

заиста, желимо добро. 

َ۬منها عَلَىَٰ يُوُسَف 
ۡ
بَانَا َما لََك لَا تَأ

َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

 ١١ َوِإنها لَُهۥ لََنَِٰصُحونَ 

12. Пошаљи га сутра са нама да се 

забави и разоноди, ми ћемо, сигурно, 

да га чувамо.“ 

ۡرِسلُۡه َمَعَنا َغٗدا يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب َوِإنها لَُهۥ 
َ
أ

 ١٢ لََحَٰفُِظونَ 

13. Он одговори: „Биће ми, заиста, 

жао ако га одведете, а плашим се да 

га вук не поједе кад ви не будете 

пазили на њега.“ 

َخاُف  َقاَل إِن ِي لََيۡحُزنُنِيٓ 
َ
ن تَۡذَهُبواْ بِهِۦ َوأ

َ
أ

نُتۡم َعۡنُه َغَٰفِلُونَ 
َ
ِئُۡب َوأ ُكلَُه ٱلذ 

ۡ
ن يَأ

َ
 ١٣ أ

14. Они рекоше: „Ако би га вук појео, 

а нас оволико, били бисмо заиста 

губитници.“ 

ِئُۡب َوَنحُۡن ُعۡصَبٌة إِنهآ  َكلَُه ٱلذ 
َ
َقالُواْ لَئِۡن أ

 ١٤ إِٗذا لهَخَِٰسُرونَ 
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15. И када га одведоше и одлучише 

да га баце на дно бунара, Ми Јосифу 

објависмо: „Ти ћеш о овом њиховом 

поступку сигурно да их обавестиш, а 

они те неће ни препознати.“ 

ن َيجَۡعلُوهُ فِي  
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ا َذَهُبواْ بِهِۦ َوأ فَلَمه

وۡ 
َ
ِۚ َوأ ِ َحۡيَنآ إِلَۡيهِ لَُتنَب ِئَنهُهم  َغَيََٰبِت ٱلۡجُب 

ۡمرِهِۡم َهََٰذا َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 
َ
 ١٥ بِأ

16. И увече дођоше свом оцу 

плачући. 
بَاُهۡم ِعَشاٗٓء َيۡبُكونَ 

َ
 ١٦ وََجآُءٓو أ

17. „О оче наш“, рекоше, „отишли смо 

били да се такмичимо, а Јосифа смо 

оставили код наших ствари, па га је 

вук појео. А ти нећеш да нам верујеш 

иако истину говоримо.“ 

بَانَآ إِنها َذَهۡبَنا نَۡستَبُِق َوتََرۡكَنا  
َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

ِئُۡبۖۡ َوَمآ  َكلَُه ٱلذ 
َ
يُوُسَف ِعنَد َمَتَٰعَِنا فَأ

هَنا َولَۡو ُكنها  نَت بُِمۡؤِمٖن ل
َ
 ١٧ َصَِٰدقِينَ أ

18. И кошуљу његову окрвавише 

лажном крвљу. „У вашим душама је 

поникла зла мисао“, рече он, „а 

стрпљивост је лепа; од Аллаха 

тражим помоћ у ономе што ви 

говорите.“ 

وََجآُءو عَلَىَٰ َقِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبِۚ َقاَل بَۡل 
نُفسُ 

َ
لَۡت لَُكۡم أ ۡمٗراۖۡ َفَصبۡر  َسوه

َ
ُكۡم أ

ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ  ۖۡ َوٱَّلله  ١٨ َجمِيل 

19. И дође једна каравана, па 

послаше свог водоношу и он спусти 

своје ведро. „Гле среће!“ Викну он, 

„ево једног дечака!“ И они су га као 

трговачку робу сакрили, а Аллах 

добро зна шта су чинили. 

ۡدلَيَٰ 
َ
ۡرَسلُواْ َوارَِدُهۡم فَأ

َ
وََجآَءۡت َسيهاَرة  فَأ

وهُ   َسرُّ
َ
ْۚ َوأ ۖۥۡ َقاَل َيَٰبُۡشَرىَٰ َهََٰذا ُغَلَٰم  َدلَۡوُه

ُۢ بَِما َيۡعَملُونَ  ُ َعلِيُم ْۚ َوٱَّلله  ١٩ بَِضََٰعٗة

20. И продадоше га јефтино, за 

неколико сребрењака; били су према 

њему равнодушни. 

َوَشَرۡوهُ بَِثَمِۭن َبخٖۡس َدَرَٰهَِم َمۡعُدوَدةٖ وََكانُواْ 
َٰهِِدينَ   ٢٠ فِيهِ ِمَن ٱلزه



 

Јусуф 

 

284 

 

 يوسف

21. И онда онај из Мисира, који га је 

купио, рече својој жени: „Учини му 

боравак пријатним! Може да нам 

буде користан, а можемо и да га 

посинимо!“ И ето тако смо Ми дали 

Јосифу лепо место на Земљи и 

научисмо га тумачењу снова - а 

Аллах чини шта хоће, али већина 

људи не зна. 

ۦٓ   تِهِ
َ
ِۡصَر لِٱۡمَرأ َُٰه ِمن م  هِذي ٱۡشتََرى َوَقاَل ٱل

ۡو 
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
َُٰه َعَسيَٰٓ أ ۡكرِمِي َمۡثَوى

َ
أ

نها لُِيوُسَف فِي َنتهِخَذهُۥ َولَٗداْۚ وَ  َكَذَٰلَِك َمكه
َحادِيِثِۚ 

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ۡرِض َولُِنَعل َِمُهۥ ِمن تَأ

َ
ٱلۡأ

ۡكثََر 
َ
ۡمرِهِۦ َوَلَِٰكنه أ

َ
ُ غَالٌِب عَلَىَٰٓ أ َوٱَّلله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٢١ ٱلنه

22. Кад он стаса, Ми му подарисмо 

мудрост и знање; тако Ми 

награђујемо оне који добра дела 

чине. 

  ْۚ ۥٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما هُ ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

 ٢٢ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

23. И поче да га наводи на грех она у 

чијој је кући био, па закључа сва 

врата и рече: „Приђи!“ „Аллахову 

заштиту тражим!“ Узвикну он, 

„Власник мој ме лепо пази; а 

неправедници никад неће успети.“ 

َوَرََٰوَدتُۡه ٱلهتِي ُهَو فِي بَيۡتَِها َعن نهۡفِسهِۦ 
ََٰب َوَقالَۡت َهۡيَت لََكْۚ َقاَل  بَۡو

َ
وََغلهَقِت ٱلۡأ

ۡحَسَن َمۡثَواَيۖۡ إِنهُهۥ لَا 
َ
ِۖۡ إِنهُهۥ َرب ِٓي أ َمَعاَذ ٱَّلله

َٰلِ   ٢٣ ُمونَ ُيۡفلُِح ٱلظه

24. И она га је била пожелела, а и он 

би њу пожелео да од свога 

Господара није угледао јасан знак - 

тако би, да одвратимо од њега зло и 

блуд. Уистину је он међу Нашим 

одабраним верницима. 

ن 
َ
ۡت بِهۖۦِۡ َوَهمه بَِها لَۡولَٓا أ رهَءا َولََقۡد َهمه

وَٓء  بُۡرَهََٰن َرب ِهۚۦِْ َكَذَٰلَِك لَِنۡصرَِف َعۡنُه ٱلسُّ
ْۚ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا  َوٱلَۡفۡحَشآَء

 ٢٤ ٱلُۡمۡخلَِصينَ 

25. И њих двоје према вратима 

потрчаше - а она поцепа његову 

кошуљу страга - и затекоше њеног 

мужа крај врата. „Какву казну 

заслужује онај који је хтео твојој жени 

зло да учини“, рече она, „ако не 

тамницу или болну казну?“ 

ۡت َقِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ  َوٱۡستََبَقا ٱلَۡباَب َوَقده
لَۡفَيا َسي َِدَها لََدا ٱلَۡباِبِۚ َقالَۡت َما َجَزآُء 

َ
َوأ

ن يُۡسجَ 
َ
هٓا أ ۡهلَِك ُسوًٓءا إِل

َ
َراَد بِأ

َ
ۡو َمۡن أ

َ
َن أ

لِيم  
َ
 ٢٥ َعَذاٌب أ
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26. „Она је покушала да ме заведе“, 

рече Јосиф. И посведочи један 

сведок из њене породице: „Ако је 

његова кошуља поцепана спреда, 

онда она истину говори, а он је међу 

лажљивцима, 

اهِد  َقاَل ِهَي َرََٰوَدتۡنِي َعن نهۡفِسيِۚ وََشِهَد شَ 
ۡهلَِهآ إِن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقده ِمن ُقُبٖل 

َ
ِۡن أ م 

َِٰذبِينَ   ٢٦ َفَصَدَقۡت َوُهَو ِمَن ٱلَۡك

27. а ако је његова кошуља поцепана 

страга, онда она лаже, а он говори 

истину.“ 

َوِإن َكاَن َقِميُصُهۥ ُقده ِمن ُدبُرٖ َفَكَذبَۡت 
َِٰدقِ   ٢٧ ينَ َوُهَو ِمَن ٱلصه

28. И кад он виде да је његова 

кошуља поцепана страга, рече: „То је 

једно од ваших - женских лукавстава; 

ваша лукавства су, заиста, велика! 

ا رََءا َقِميَصُهۥ ُقده ِمن ُدبُرٖ َقاَل إِنهُهۥ  فَلَمه
ۖۡ إِنه َكۡيَدُكنه   ٢٨ َعِظيم  ِمن َكۡيِدُكنه

29. Ти, Јосифе, заборави и не 

спомињи ово. А ти тражи опроштење 

за свој грех; ти си, уистину, била 

једна од грешница!“ 

ۡعرِۡض َعۡن َهََٰذاْۚ َوٱۡسَتۡغفِرِي 
َ
يُوُسُف أ

 ٢٩ لَِذۢنبِِكِۖ إِنهِك ُكنِت ِمَن ٱلۡخَاِطـ ِينَ 

30. И жене у граду почеше да причају: 

„Управникова жена заводи младића, 

свог слугу, у њега се лудо заљубила! 

Ми мислимо да је она у очигледној 

заблуди.“ 

ُت ٱلَۡعزِيزِ 
َ
۞َوَقاَل نِۡسَوة  فِي ٱلَۡمِديَنةِ ٱۡمَرأ

 ۡۖ ََٰها َعن نهۡفِسهِۖۦۡ َقۡد َشَغَفَها ُحبًّا َٰوُِد َفَتى تَُر
ََٰها بِينٖ  إِنها لَنََرى  ٣٠ فِي َضَلَٰٖل مُّ

31. И кад је она чула за њихова 

оговарања, посла по њих, па им 

припреми наслоне, дала је свакој од 

њих по нож и рече: „Изађи пред њих!“ 

А кад га оне угледаше, његова 

лепота их занесе и по рукама својим 

се порезаше: „Сачувај Аллаху!“ 

Ускликнуше, „ово није човек, ово је 

племенити анђео!“ 

ۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنه 
َ
ا َسِمَعۡت بَِمۡكرِهِنه أ فَلَمه

ا وََءاتَۡت ُكله َوَِٰحَدةٖ  ۡعَتَدۡت لَُهنه ُمتهَكـ ٗ
َ
َوأ

ا   ۖۡ فَلَمه ِيٗنا َوَقالَِت ٱۡخُرۡج َعلَۡيِهنه ِۡنُهنه ِسك  م 
ۡكبَۡرنَهُ 

َ
ۥٓ أ ۡيَنُه

َ
يِۡدَيُهنه َوقُلَۡن َرأ

َ
ۡعَن أ ۥ َوَقطه

ها َملَك   ِ َما َهََٰذا بََشًرا إِۡن َهََٰذآ إِل َحََٰش َّلِله
 ٣١ َكرِيم  
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32. „Е, то вам је онај због кога сте ме 

критиковале“, рече она. „Истина је да 

сам га заводила, али се он сачувао. 

Ако не учини оно што од њега 

тражим, сигурно ће да заврши у 

затвору и биће међу пониженим.“ 

هِذي لُۡمُتنهنِي فِيهِِۖ َولََقۡد  َقالَۡت َفَذَٰلُِكنه ٱل
هۡم  َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ فَٱۡسَتۡعَصَمۖۡ َولَئِن ل
َِن  َيۡفَعۡل َمآ َءاُمُرُهۥ لَيُۡسَجنَنه َولََيُكوٗنا م 

َٰغِرِينَ   ٣٢ ٱلصه

33. „Мој Господару“, рече он, „дража 

ми је тамница од овога на шта ме оне 

навраћају! И ако Ти не одвратиш од 

мене њихова лукавства, ја могу 

према њима да осетим наклоност и 

да постанем један од лакомислених.“ 

ا  َحبُّ إِلَيه ِممه
َ
ۡجُن أ ِ ِ ٱلس  يَۡدُعونَنِٓي  َقاَل َرب 

ۡصُب  
َ
ها تَۡصرِۡف َعن ِي َكۡيَدُهنه أ إِلَۡيهِِۖ َوِإل

َِن ٱلَۡجَِٰهلِينَ  ُكن م 
َ
 ٣٣ إِلَۡيِهنه َوأ

34. И Господар његов му услиша 

молбу и спаси га њиховог лукавства; 

Он, уистину, све чује и све зна. 

فَٱۡسَتَجاَب لَُهۥ َربُُّهۥ َفَصَرَف َعۡنُه  
ِميُع ٱلَۡعلِيمُ  ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٣٤ َكۡيَدُهنه

35. После им на памет паде, иако су 

се били уверили да је недужан, да га 

за неко време баце у тамницу. 

ُواْ ٱٓأۡلَيَِٰت 
َ
ِنُۢ َبۡعِد َما َرأ ُثمه بََدا لَُهم م 

 ٣٥ لَيَۡسُجُننهُهۥ َحتهيَٰ ِحينٖ 

36. Са њим су у тамницу ушла још 

два момка. „Ја сам сањао да цедим 

вино“, рече један од њих. „А ја, опет“, 

рече други, „како на глави носим хлеб 

који птице кљују. Протумачи нам то, 

јер видимо да си, заиста, један од 

доброчинитеља.“ 

ۡجَن َفَتَياِنِۖ  ِ َحُدُهَمآ َوَدَخَل َمَعُه ٱلس 
َ
 َقاَل أ

ۡعِصُر َخمٗۡراۖۡ َوَقاَل ٱٓأۡلَخُر إِن ِٓي  
َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
إِن ِٓي أ

ُكُل 
ۡ
ِسي ُخبٗۡزا تَأ

ۡ
ۡحمُِل َفۡوَق َرأ

َ
َٰنِٓي أ َرى

َ
أ

ََٰك ِمَن  ۦٓۖۡ إِنها نََرى وِيلِهِ
ۡ
يُۡر ِمۡنُهۖۡ نَب ِۡئَنا بَِتأ ٱلطه

 ٣٦ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

37. Ништа од онога што једете неће 

да вам буде донесено, а да вас ја не 

обавестим о томе детаљно пре него 

што вам буде донесено“, рече Јосиф. 

„То је само део онога чему ме је 

научио мој Господар, ја се клоним 

вере народа који у Аллаха не верује 

и који Будући свет негира, 

تِي
ۡ
ها  َقاَل لَا يَأ ۦٓ إِل ُكَما َطَعام  تُۡرَزقَانِهِ

  ْۚ تَِيُكَما
ۡ
ن يَأ

َ
وِيلِهِۦ َقۡبَل أ

ۡ
تُُكَما بَِتأ

ۡ
َنبهأ

ِۚ إِن ِي تََرۡكُت ِملهَة  ا َعلهَمنِي َرب ِٓي َٰلُِكَما ِممه َذ
ِ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم  ها يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله َقۡوٖم ل

 ٣٧ َكَٰفُِرونَ 
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38. и следим веру својих предака, 

Аврама и Исака и Јакова; није на 

нама да поред Аллаха било шта 

обожавамо. То је из Аллахове 

дарежљивости према нама и 

осталим људима, али већина људи 

не захваљује.“ 

َوٱتهَبۡعُت ِملهَة َءابَآِءٓي إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق  
ِ ِمن َويَۡعُقوَبْۚ َما َكاَن لَنَ  ُّۡشرَِك بِٱَّلله ن ن

َ
آ أ

ِ َعلَۡيَنا وَعَلَى  َٰلَِك ِمن َفۡضِل ٱَّلله ِۚ َذ َشۡيٖء
ۡكثََر ٱلنهاِس لَا 

َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ٱلنه

 ٣٨ يَۡشُكُرونَ 

39. „О моји другови у тамници, да ли 

су разноразна божанства боља или 

Аллах, Једини и Свемоћни? 

ُِقوَن َخيٌۡر  َتَفر  ۡربَاب  مُّ
َ
ۡجِن َءأ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ارُ  ُ ٱلَۡوَِٰحُد ٱلَۡقهه ِم ٱَّلله
َ
 ٣٩ أ

40. Они које, мимо Њега, обожавате - 

само су имена којима сте их 

насловили ви и ваши преци - Аллах о 

њима није објавио никакав доказ. Суд 

припада једино Аллаху, а Он је 

наредио да само Њега обожавате. То 

је једино права вера, али већина 

људи не зна. 

ۡسَماٗٓء  
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدونِهِ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ نُتۡم وََءابَآؤُُكم مه

َ
ۡيُتُموَهآ أ َسمه

 ِ ها َّلِله َمَر بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ إِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
َ
 أ

يُن ٱلَۡقي ُِم  ِ َٰلَِك ٱلد  ْۚ َذ هٓا إِيهاهُ ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه
َ
 ٤٠ َوَلَِٰكنه أ

41. О моји другови у тамници, један 

ће од вас свога господара вином да 

поји, а други ће да буде разапет, па 

ће птице главу да му кљују. Оно што 

сте питали већ је одређено!“ 

َحُدُكَما فَيَۡسِقي  
َ
آ أ مه

َ
ۡجِن أ ِ َيََٰصَِٰحَبِي ٱلس 

ُكُل 
ۡ
ا ٱٓأۡلَخُر َفُيۡصلَُب َفَتأ مه

َ
َربهُهۥ َخمٗۡراۖۡ َوأ

هِذي فِيهِ  ۡمُر ٱل
َ
ِسهۚۦِْ ُقِضَي ٱلۡأ

ۡ
أ يُۡر ِمن ره ٱلطه

 ٤١ تَۡسَتۡفتَِيانِ 

42. А ономе од њих двојице за којег је 

знао да ће да буде спашен рече: 

„Спомени ме своме господару!“ Али 

ђаво учини па он заборави да га 

спомене своме господару, и Јосиф 

остаде у тамници неколико година. 

ِۡنُهَما ٱۡذُكۡرنِي  نهُهۥ نَاٖج م 
َ
هِذي َظنه أ َوَقاَل لِل

 
َ
ۡيَطَُٰن ذِۡكَر َرب ِهِۦ ِعنَد َرب َِك فَأ َُٰه ٱلشه نَسى

ۡجِن بِۡضَع ِسنِينَ  ِ  ٤٢ فَلَبَِث فِي ٱلس 
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43. И владар рече: „Сањао сам како 

седам мршавих крава поједе седам 

дебелих, и сањао сам седам класова 

зелених и седам других, сасушених. 

О великани, протумачите ми мој сан, 

ако знате да тумачите снове?“ 

َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰٖت ِسَماٖن 
َ
َوَقاَل ٱلَۡملُِك إِن ِٓي أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبَع ُسۢنُبَلٍَٰت 
ۡ
يَأ

ۡفُتونِي 
َ
َها ٱلَۡملَُأ أ يُّ

َ
َخَر يَابَِسَٰٖتِۖ َيَٰٓأ

ُ
ُخۡضٖر َوأ

 ٤٣ فِي رُۡءَيََٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َتۡعبُُرونَ 

44. „Збрканих ли снова!“ Рекоше они, 

„ми снове не знамо да тумачимо.“ 
وِيِل  

ۡ
ۡحَلَٰمِٖۖ َوَما َنحُۡن بَِتأ

َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
َقالُٓواْ أ

ۡحَلَِٰم بَِعَٰلِِمينَ 
َ
 ٤٤ ٱلۡأ

45. И тада један од оне двојице који 

се спасио, који се после толико 

времена сетио, рече: „Ја ћу да вам 

протумачим сан, само ме пошаљите!“ 

نَا۠ 
َ
ٍة أ مه

ُ
َكَر َبۡعَد أ هِذي َنجَا ِمۡنُهَما َوٱده َوَقاَل ٱل

ۡرِسلُونِ 
َ
وِيلِهِۦ فَأ

ۡ
نَب ِئُُكم بَِتأ

ُ
 ٤٥ أ

46. “Јосифе, о ти који си увек искрен, 

протумачи нам шта значи: седам 

мршавих крава поједе седам 

дебелих; и седам класова зелених и 

седам других сасушених - па да се 

вратим људима, да би они сазнали.“ 

فۡتَِنا فِي َسۡبِع َبَقَرَٰٖت 
َ
يُق أ ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

ُكلُُهنه َسۡبٌع ِعَجاف  وََسۡبِع 
ۡ
ِسَماٖن يَأ

رۡجِ 
َ
َخَر يَابَِسَٰٖت لهَعل ِٓى أ

ُ
ُع ُسۢنُبَلٍَٰت ُخۡضٖر َوأ

اِس لََعلهُهۡم َيۡعلَُمونَ   ٤٦ إِلَي ٱلنه

47. „Сејаћете седам година 

узастопно“, рече, „па оно што 

пожањете у класу оставите, осим оно 

мало што ћете да једете. 

ٗبا َفَما  
َ
َقاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنِيَن َدأ

ها  ۦٓ إِل ا   َحَصدتُّۡم َفَذُروهُ فِي ُسۢنُبلِهِ ِمه قَلِيلٗا م 
ُكلُونَ 

ۡ
 ٤٧ تَأ

48. Затим ће после да дође седам 

тешких које ће да поједу оно што сте 

за њих припремили, остаће једино 

оно мало што ћете за сетву да 

сачувате. 

َٰلَِك َسۡبع  ِشَداد    تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ
ۡ
ُثمه يَأ

ۡمُتۡم لَهُ  ُكلَۡن َما َقده
ۡ
ا يَأ ِمه ها َقلِيلٗا م  نه إِل

 ٤٨ ُتحِۡصُنونَ 

49. Затим, после тога, ће да дође 

година у којој ће људима кише у 

обиљу да буде и у којој ће да цеде.“ 

َٰلَِك عَام  فِيهِ ُيَغاُث   تِي ِمنُۢ َبۡعِد َذ
ۡ
ُثمه يَأ

اُس َوفِيهِ َيۡعِصُرونَ   ٤٩ ٱلنه
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50. И владар рече: „Доведите ми га!“ 

И кад Јосифу дође изасланик, он 

рече: „Врати се своме господару и 

упитај га: 'Шта је са оним женама које 

су своје руке порезале? Мој Господар 

добро зна њихове сплетке!'“ 

ا َجآَءهُ   َوَقاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتونِي بِهۖۦِۡ فَلَمه
 َقاَل ٱرِۡجۡع إِلَيَٰ َرب َِك فَۡسـ َلُۡه َما بَاُل  ٱلرهُسوُل 

ْۚ إِنه َرب ِي   يِۡدَيُهنه
َ
ۡعَن أ َٰتِي َقطه ٱلن ِۡسَوةِ ٱله

 ٥٠ بَِكۡيِدهِنه َعلِيم  

51. „Шта је са вама било кад сте 

Јосифа заводиле?“ Упита владар. 

„Сачувај Аллаху!“ Рекоше оне, „ми о 

њему ништа ружно не знамо!“ „Сад ће 

истина да изађе на видело“, рече 

управникова жена, „ја сам га 

заводила, а он је, заиста, један од 

искрених. 

َقاَل َما َخۡطُبُكنه إِۡذ َرََٰودتُّنه يُوُسَف َعن 
ِ َما َعلِۡمَنا َعلَۡيهِ  نهۡفِسهۚۦِْ قُلَۡن َحََٰش َّلِله

ِۚ َقالَِت ٱ ُت ٱلَۡعزِيزِ ٱلَٰۡٔـَن  ِمن ُسوٖٓء
َ
ۡمَرأ

نَا۠ َرََٰودتُُّهۥ َعن نهۡفِسهِۦ 
َ
َحۡصَحَص ٱلۡحَقُّ أ

َِٰدقِينَ   ٥١ َوِإنهُهۥ لَِمَن ٱلصه

52. То је зато да зна да га ја нисам 

преварила и да Аллах неће дати да 

се остваре сплетке издајника. 

ُخۡن 
َ
ن ِي لَۡم أ

َ
َٰلَِك لَِيۡعلََم أ َ َذ نه ٱَّلله

َ
ُه بِٱلَۡغۡيِب َوأ

 ٥٢ لَا َيۡهِدي َكۡيَد ٱلۡخَآئِنِينَ 

53. Ја не правдам себе, душа је 

заиста склона злу, осим оне којој се 

мој Господар смилује. Мој Господар, 

заиста, опрашта грехе и милостив је.“ 

ۡفَس  بَر ُِئ َنۡفِسٓيِۚ إِنه ٱلنه
ُ
ُۢ   ۞َوَمآ أ اَرُة مه

َ
لَأ

ِۚ إِنه َرب ِي َغُفور   ها َما رَِحَم َرب ِٓي وِٓء إِل بِٱلسُّ
 ٥٣ رهِحيم  

54. И владар рече: „Доведите ми га, 

узећу га у своју свиту“, и пошто 

поразговара са њим, рече: „Ти ћеш 

од данас код нас да будеш утицајан и 

од поверења.“ 

ۡسَتۡخلِۡصُه  َوَقاَل ٱلَۡملِ 
َ
ۦٓ أ ُك ٱۡئُتونِي بِهِ

ا َكلهَمُهۥ َقاَل إِنهَك ٱلَۡيۡوَم لََدۡيَنا  لَِنۡفِسيِۖ فَلَمه
ِمين  

َ
 ٥٤ َمِكيٌن أ

55. „Постави ме“, рече, „да водим 

бригу о залихама у земљи, ја заиста 

знам да чувам и имам знање.“ 

ۡرِضِۖ إِن ِي  َقاَل ٱۡجَعلۡنِي عَلَىَٰ 
َ
َخَزآئِِن ٱلۡأ

 ٥٥ َحفِيٌظ َعلِيم  
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56. И тако смо Ми Јосифу дали власт 

у земљи; боравио је где је хтео; своју 

милост Ми дајемо ономе коме 

хоћемо и не дозвољавамо да 

пропадне награда онима који чине 

добра дела. 

نها    َوَكَذَٰلَِك َمكه
ُ
أ ۡرِض يَتََبوه

َ
لُِيوُسَف فِي ٱلۡأ

ْۚ نُِصيُب بَِرۡحمَتَِنا َمن  ِمۡنَها َحۡيُث يََشآُء
ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

َ
ۖۡ َولَا نُِضيُع أ هَشآُء  ٥٦ ن

57. А награда на оном свету је боља 

за оне који верују и који се боје 

Аллаха и греха клоне. 

ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َولَأ ر  ل ِل

 ٥٧ َيتهُقونَ 

58. И дођоше браћа Јосифова и 

уђоше код њега, па их он познаде, а 

они њега не познадоше. 

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف َفَدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفُهۡم 
 ٥٨ َوُهۡم لَُهۥ ُمنِكُرونَ 

59. И кад их подмири намирницама и 

товаре им припреми, рече: „Доведите 

ми свога брата по оцу, зар не видите 

да пуну меру дајем и да најбоље 

угошћујем. 

ٖخ 
َ
زَُهم ِبجََهازِهِۡم َقاَل ٱۡئُتونِي بِأ ا َجهه َولَمه

وفِي 
ُ
ن ِٓي أ

َ
لَا تََرۡوَن أ

َ
بِيُكۡمْۚ أ

َ
ِۡن أ لهُكم م 

نَا۠ خَ 
َ
 ٥٩ يُۡر ٱلُۡمنِزلِينَ ٱلَۡكۡيَل َوأ

60. Ако ми га не доведете, нећете 

више од мене да добијете меру са 

намирницама и не приближавајте ми 

се!“ 

تُونِي بِهِۦ فَلَا َكۡيَل لَُكۡم 
ۡ
هۡم تَأ َفإِن ل

 ٦٠ ِعنِدي َولَا َتۡقَربُونِ 

61. „Побринућемо се да га некако 

измамимо од његовог оца, заиста 

ћемо тако да поступимо“, рекоше 

они. 

بَاهُ َوِإنها لََفَٰعِلُونَ 
َ
 ٦١ َقالُواْ َسُنَرَٰوُِد َعۡنُه أ

62. А Јосиф рече момцима својим: 

„Ставите њихове ствари за које су 

купили намирнице у њихове товаре, 

они ће, кад се својима врате, да их 

препознају и опет ће да се врате. 

َوَقاَل لِفِۡتَيَٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضََٰعَتُهۡم فِي رَِحالِِهۡم 
ۡهلِِهۡم  

َ
لََعلهُهۡم َيۡعرُِفوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

 ٦٢ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 
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63. И пошто се вратише своме оцу, 

рекоше: „О оче наш, бићемо 

ускраћени за меру са намирницама. 

Зато пошаљи са нама брата нашег да 

бисмо добили меру са намирницама, 

а ми ћемо, заиста, да га чувамо.“ 

بَانَا ُمنَِع 
َ
بِيِهۡم َقالُواْ َيَٰٓأ

َ
ا رََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ فَلَمه

َخانَ 
َ
ۡرِسۡل َمَعَنآ أ

َ
ا نَۡكَتۡل ِمنها ٱلَۡكۡيُل فَأ

 ٦٣ َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ 

64. „Зар да вам га поверим као што 

сам пре поверио његовог брата?“ 

Рече он. „Али, Аллах је Чувар 

најбољи и Он је Најмилостивији!“ 

ها َكَمآ  َقاَل َهۡل َءاَمُنُكۡم َعلَۡيهِ إِل
ِخيهِ ِمن َقۡبُل 

َ
ِمنُتُكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
ُ َخيٌۡر أ  فَٱَّلله

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
ۖۡ َوُهَو أ  ٦٤ َحَٰفِٗظا

65. А када отворише своје товаре, 

нађоше да су им враћене њихове 

ствари, и рекоше: „О оче наш, шта 

можемо више да пожелимо? Ево, 

враћене су нам наше ствари, и нашу 

породицу ћемо храном да намиримо, 

и нашег брата ћемо да чувамо, а 

добићемо и додатни товар који 

камила може да понесе; то је за њега 

незнатан износ.“ 

ا َفَتُحواْ َمَتََٰعُهۡم وََجُدواْ بَِضََٰعَتُهۡم  َولَمه
بَانَا َما َنۡبِغيِۖ َهَِٰذهِۦ 

َ
ۡت إِلَۡيِهۡمۖۡ َقالُواْ َيَٰٓأ ُرده

ۡهلََنا َوَنحَۡفُظ 
َ
ۖۡ َونَِميُر أ ۡت إِلَۡيَنا بَِضََٰعُتَنا ُرده

َٰلَِك َكۡيل   َخانَا َونَۡزَداُد َكۡيَل بَعِيٖرِۖ َذ
َ
أ

 ٦٥ يَِسير  

66. „Ја нећу са вама да га пошаљем“, 

рече, „док се чврсто Аллахом не 

закунете да ћете заиста да ми га 

вратите, осим ако онемогућени 

будете.“ И пошто му се они заклеше, 

он рече: „Аллах је јамац за оно што 

смо казали!“ 

ۡرِسلَُهۥ َمَعُكۡم َحتهيَٰ تُۡؤتُوِن 
ُ
َقاَل لَۡن أ

ن ُيحَاَط 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل تُنهنِي بِهِ

ۡ
ِ لََتأ َِن ٱَّلله َمۡوثِٗقا م 

 ُ آ َءاتَۡوهُ َمۡوثَِقُهۡم َقاَل ٱَّلله  عَلَىَٰ َما بُِكۡمۖۡ فَلَمه
 ٦٦ َنُقوُل َوكِيل  

67. И рече: „О моји синови, не 

улазите на једну капију, већ на разне 

капије, а ја не могу да вас спасим од 

онога што вам Аллах одреди; власт 

припада једино Њему, ја се у Њега 

уздам, и нека се само у Њега уздају 

они који се уздају!“ 

َوَقاَل َيََٰبنِيه لَا تَۡدُخلُواْ ِمنُۢ بَاٖب َوَِٰحٖد 
ۡغنِي  

ُ
َِقةِٖۖ َوَمآ أ َتَفر  بَۡوَٰٖب مُّ

َ
َوٱۡدُخلُواْ ِمۡن أ

ِ ِمن َشۡيٍءِۖ إِِن ٱلۡحُۡكُم  َِن ٱَّلله َعنُكم م 
ِۖۡ َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡتۖۡ وََعلَۡيهِ فَلَۡيَتوَكهِل   ها َّلِله إِل

 ٦٧ ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ 
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68. И кад уђоше онако како им је 

наредио њихов отац, то им нимало 

није помогло да буду поштеђени 

онога што им је Аллах био одредио, 

једино се остварила жеља 

Јаковљева, коју је извршио, а он је, 

уистину, имао знање, зато што смо га 

Ми научили, али већина људи не зна. 

ا  بُوُهم مه
َ
َمَرُهۡم أ

َ
ا َدَخلُواْ ِمۡن َحۡيُث أ َولَمه

ها   ِ ِمن َشۡيٍء إِل َِن ٱَّلله َكاَن ُيۡغنِي َعۡنُهم م 
ْۚ َوِإنهُهۥ   ََٰها َحاَجٗة فِي َنۡفِس َيۡعُقوَب َقَضى
ۡكثََر  

َ
لَُذو ِعلٖۡم ل َِما َعلهۡمَنَُٰه َوَلَِٰكنه أ

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٦٨ ٱلنه

69. И кад дођоше код Јосифа, он 

приви на груди свога брата и рече: 

„Ја сам, заиста, твој брат и не 

жалости се због оног што су они 

чинили.“ 

َخاهُۖۡ 
َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ َولَمه
ُخوَك فَلَا تَبَۡتئِۡس بَِما َكا

َ
نَا۠ أ

َ
نُواْ َقاَل إِن ِٓي أ
 ٦٩ َيۡعَملُونَ 

70. И пошто их намири потребном 

храном, стави пехар у товар свога 

брата, а после један гласник поче да 

узвикује: „О каравано, ви сте, заиста, 

крадљивци!“ 

َقايََة فِي  ِ زَُهم ِبجََهازِهِۡم َجَعَل ٱلس  ا َجهه فَلَمه
 
َ
ِخيهِ ُثمه أ

َ
ُتَها ٱلۡعِيُر رَۡحِل أ يه

َ
ذهَن ُمَؤذ ٌِن أ

 ٧٠ إِنهُكۡم لََسَٰرُِقونَ 

71. Они им приђоше и упиташе: „Шта 

сте то изгубили?“ 
اَذا َتۡفقُِدونَ  ۡقَبلُواْ َعلَۡيِهم مه

َ
 ٧١ َقالُواْ َوأ

72. „Изгубили смо владареву посуду“, 

одговорише. „Ко је донесе, добиће 

товар хране који камила може да 

понесе. Ја за то гарантујем.“ 

َقالُواْ َنۡفقُِد ُصَواَع ٱلَۡملِِك َولَِمن َجآَء بِهِۦ 
نَا۠ بِهِۦ زَِعيم  

َ
 ٧٢ ِحمُۡل بَعِيٖر َوأ

73. „Аллаха нам“, рекоше они, „ви 

знате да ми нисмо дошли да чинимо 

неред у земљи, и ми нисмо 

крадљивци.“ 

ا ِجۡئَنا لُِنۡفِسَد  ِ لََقۡد َعلِۡمُتم مه َقالُواْ تَٱَّلله
ۡرِض َوَما ُكنها َسَٰرِقِينَ 

َ
 ٧٣ فِي ٱلۡأ

74. „А каква је казна за таквог ако 

будете лагали?“ Упиташе. 
ۥٓ إِن ُكنُتۡم َكَِٰذبِينَ  ُؤُه  ٧٤ َقالُواْ َفَما َجَزَٰٓ

75. „Казна за оног у чијем се товару 

то нађе – јесте сам он“, одговорише 

браћа. „Ето тако ми кажњавамо 

насилнике.“ 

َقالُواْ َجَزَُٰٓؤُهۥ َمن وُِجَد فِي رَۡحلِهِۦ َفُهَو  
َٰلِِمينَ  ۚۥْ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلظه ُؤُه  ٧٥ َجَزَٰٓ
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76. И он поче са њиховим врећама, 

пре вреће свога брата, а онда извади 

пехар из вреће свога брата. Тако смо, 

ето, у Јосифову корист варку 

направили. Он, по владаревом 

закону, није могао да узме као роба 

свога брата, осим ако то Аллах жели. 

Ми уздижемо на веће положаје онога 

кога хоћемо. Све знанији од знанијег 

има, а Свезнајући је изнад сваког. 

ِخيهِ ُثمه 
َ
وِۡعَيتِِهۡم َقۡبَل وِعَآِء أ

َ
 بِأ

َ
َفَبَدأ

ِخيهِِۚ َكَذَٰلَِك كِۡدنَا 
َ
ٱۡسَتۡخرََجَها ِمن وِعَآِء أ

َخاهُ فِي دِيِن  
َ
ُخَذ أ

ۡ
لُِيوُسَفۖۡ َما َكاَن لَِيأ

ْۚ نَۡرَفُع َدَرَجَٰٖت  ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ ٱلَۡملِِك إِل

هشَ  ن ن ِ ذِي ِعلٍۡم َعلِيم  مه
ُۗ َوَفۡوَق ُكل   ٧٦ آُء

77. „Ако је он украо“, рекоше они, „па 

и пре је брат његов крао!“ И Јосиф то 

у себи затаји и то им не откри. „Ви сте 

у горем положају“, помисли у себи, 

„Аллах најбоље зна оно што ви 

спомињете.“ 

 َ هُهۥ ِمن ۞َقالُٓواْ إِن ي خ  ل
َ
ۡسِرۡق َفَقۡد َسَرَق أ

َها يُوُسُف فِي َنۡفِسهِۦ َولَۡم   َسره
َ
ْۚ فَأ َقۡبُل

ۡعلَُم 
َ
ُ أ ۖۡ َوٱَّلله كَاٗنا نُتۡم َشر   مه

َ
ُيۡبِدَها لَُهۡمْۚ َقاَل أ

 ٧٧ بَِما تَِصُفونَ 

78. „О великану“, рекоше они, „он има 

врло старог оца, па узми једног од 

нас уместо њега! Ми уистину видимо 

да си доброчинитељ.“ 

ٗبا َشۡيٗخا  
َ
ۥٓ أ َها ٱلَۡعزِيُز إِنه لَُه يُّ

َ
َقالُواْ َيَٰٓأ

ََٰك مَِن  ۥٓۖۡ إِنها نََرى َحَدنَا َمكَانَُه
َ
َكبِيٗرا فَُخۡذ أ

 ٧٨ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

79. „Сачувај Аллаху“, рече, „да 

узмемо неког другог до оног код кога 

смо нашли оно што је наше! Тада 

бисмо заиста били неправедници!“ 

ها َمن وََجۡدنَا  ُخَذ إِل
ۡ
ن نهأ

َ
ِ أ َقاَل َمَعاَذ ٱَّلله

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهَظَٰلُِمونَ   ٧٩ َمَتََٰعَنا ِعنَدهُ

80. И пошто у њему изгубише сваку 

наду да ће брата да спасу, одвојише 

се са стране да се посаветују. „Зар не 

знате“, рече најстарији међу њима, 

„да сте се заклели Аллахом своме 

оцу, а и да сте пре тога у вези са 

Јосифом учинили пропуст?! Нећу да 

напустим ову земљу док ми то мој 

отац не дозволи или док Аллах у моју 

корист не пресуди, а Он је Судија 

најбољи.“ 

ۖۡ َقاَل   ا ا ٱۡستَۡيـ َُسواْ ِمۡنُه َخلَُصواْ َنِجي ٗ فَلَمه
َخَذ 

َ
بَاُكۡم َقۡد أ

َ
نه أ

َ
لَۡم َتۡعلَُمٓواْ أ

َ
َكبِيرُُهۡم أ

ِ َوِمن َقۡبُل َما   َِن ٱَّلله ۡوثِٗقا م  َعلَۡيُكم مه
ۡرَض َحتهيَٰ  

َ
بَۡرَح ٱلۡأ

َ
فَرهطُتۡم فِي يُوُسَفۖۡ فَلَۡن أ

ذَ 
ۡ
ُ لِيِۖ َوُهَو َخيُۡر يَأ ۡو َيحُۡكَم ٱَّلله

َ
بِٓي أ

َ
َن لِٓي أ

 ٨٠ ٱلَۡحَِٰكِمينَ 
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81. „Вратите се свом оцу па реците: 

'О оче наш, твој син је украо; ми 

тврдимо само оно што смо видели, а 

ми нисмо могли да знамо непознато.'“ 

بِيُكۡم 
َ
بَانَآ إِنه ٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َ
َفُقولُواْ َيَٰٓأ

ها بَِما َعلِۡمَنا َوَما  ٱۡبَنَك َسَرَق َوَما َشِهۡدنَآ إِل
 ٨١ ُكنها لِلَۡغۡيِب َحَٰفِِظينَ 

82. Питај насеље у којем смо 

боравили и каравану са којом смо 

дошли. Ми, заиста, говоримо истину! 

ا فِيَها َوٱلۡعِيَر ٱلهتِٓي وَۡسـ َِل ٱلَۡقۡريََة ٱلهتِي ُكنه 
ۖۡ َوِإنها لََصَِٰدُقونَ  ۡقَبلَۡنا فِيَها

َ
 ٨٢ أ

83. „Није тако“, рече Јаков, „у вашим 

душама је поникла зла мисао, а лепо 

је стрпити се. Надам се да ће Аллах 

све да ми их врати; уистину је Он 

Свезнајући и Мудри.“ 

ۡمٗراۖۡ َقاَل بَۡل َسوه 
َ
نُفُسُكۡم أ

َ
لَۡت لَُكۡم أ

تِيَنِي بِِهۡم  
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ۖۡ َعَسي ٱَّلله َفَصبۡر  َجمِيٌل

ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ   ٨٣ َجمِيًعا

84. И окрену се од њих и рече: „О 

Јосифе, туго моја!“ И очи му 

побелеше од јада, био је врло 

потиштен. 

هيَٰ عَ  َسَفيَٰ عَلَىَٰ يُوُسَف َوتََول
َ
أ ۡنُهۡم َوَقاَل َيَٰٓ

ۡت َعۡيَناهُ ِمَن ٱلۡحُۡزِن َفُهَو  َوٱۡبَيضه
 ٨٤ َكِظيم  

85. „Аллаха нам“, рекоше они, „ти 

толико спомињеш Јосифа да ћеш 

тешко да оболиш или умреш!“ 

ِ َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َحتهيَٰ   َقالُواْ تَٱَّلله
ۡو تَُكوَن ِمَن  تَُكوَن 

َ
َحَرًضا أ

 ٨٥ ٱلَۡهَٰلِِكينَ 

86. „Ја своју тугу и свој јад износим 

само Аллаху, а Аллах ми је дао да 

знам оно што ви не знате“, рече он. 

 ِ ۡشُكواْ َبث ِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
َقاَل إِنهَمآ أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
 ٨٦ َوأ

87. „О синови моји, идите и 

распитајте се за Јосифа и његовог 

брата, и не губите наду у Аллахову 

милост; заиста, наду у Аллахову 

милост губе само људи који су 

неверници.“ 

ُسواْ ِمن يُوُسَف   َيََٰبنِيه ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسه
ِخيهِ َولَا 

َ
ِۖۡ إِنهُهۥ لَا َوأ ۡوِح ٱَّلله تَاْيۡـ َُسواْ ِمن ره

ها ٱلَۡقۡوُم   ِ إِل ۡوِح ٱَّلله يَاْيۡـ َُس ِمن ره
َٰفُِرونَ   ٨٧ ٱلَۡك
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88. И кад они уђоше код њега, 

рекоше: „О великану, и нас и нашу 

породицу притисла је невоља; 

донели смо мало вредне ствари, али 

ти нам дај пуну меру и удели нам 

милостињу, јер Аллах, заиста, 

награђује оне који удељују 

милостињу.“ 

َها ٱلَۡعزِيُز   يُّ
َ
ا َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َقالُواْ َيَٰٓأ فَلَمه

َٰةٖ  زَۡجى رُّ وَِجۡئَنا بِبَِضََٰعةٖ مُّ ۡهلََنا ٱلضُّ
َ
َنا َوأ َمسه

ۡق  ۡوِف لََنا ٱلَۡكۡيَل َوتََصده
َ
َ  فَأ ۖۡ إِنه ٱَّلله َعلَۡيَنآ

قِينَ  ِ  ٨٨ َيجۡزِي ٱلُۡمَتَصد 

89. „А знате ли“, упита он, „шта сте 

урадили са Јосифом и његовим 

братом када сте били лакомислени?“ 

ِخيهِ 
َ
ا َفَعلُۡتم بُِيوُسَف َوأ َقاَل َهۡل َعلِۡمُتم مه

نُتۡم َجَِٰهلُونَ 
َ
 ٨٩ إِۡذ أ

90. „А да ти ниси, уистину, Јосиф?“ 

Повикаше они. „Да, ја сам Јосиф, а 

ово је мој брат, Аллах нам је даровао 

милост; а ко год буде био богобојазан 

и стрпљив - па, Аллах, уистину, неће 

да допусти да пропадне награда 

онима који чине добра дела.“ 

نَت 
َ
ِءنهَك لَأ

َ
نَا۠ يُوُسُف َقالُٓواْ أ

َ
 يُوُسُفۖۡ َقاَل أ

ۖۡ إِنهُهۥ َمن   ُ َعلَۡيَنآ ِخيِۖ َقۡد َمنه ٱَّلله
َ
َوَهََٰذآ أ

ۡجَر  
َ
َ لَا يُِضيُع أ َيتهِق َويَۡصبِۡر َفإِنه ٱَّلله

 ٩٠ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

91. „Аллаха нам“, рекоше они, „Аллах 

ти је над нама дао предност, ми смо, 

заиста, грешили!“ 

ُ َعلَۡيَنا َوِإن ُكنها  ِ لََقۡد َءاثََرَك ٱَّلله َقالُواْ تَٱَّلله
 ٩١ لََخَِٰطـ ِينَ 

92. "Данас вам неће бити укора", 

рече, "Аллах ће вам опростити, Он је 

најмилостивији!" 

 ُ ۖۡ َيۡغفُِر ٱَّلله َقاَل لَا َتثِۡريَب َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم
َِٰحمِينَ لَُكۡمۖۡ َوُهَو  رَۡحُم ٱلره

َ
 ٩٢ أ

93. „Понесите ову моју кошуљу и 

баците је на лице мога оца; он ће 

прогледати; и сву своју породицу ми 

доведите!“ 

بِي  
َ
لُۡقوهُ عَلَىَٰ وَۡجهِ أ

َ
ٱۡذَهُبواْ بَِقِميِصي َهََٰذا فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡهلُِكۡم أ

َ
تُونِي بِأ

ۡ
ِت بَِصيٗرا َوأ

ۡ
 ٩٣ يَأ

94. И кад каравана напусти Мисир, 

њихов отац рече: „Ја заиста осећам 

Јосифов мирис, иако ви то поричете.“ 

ِجُد 
َ
بُوُهۡم إِن ِي لَأ

َ
ا َفَصلَِت ٱلۡعِيُر َقاَل أ َولَمه

ن ُتَفن ُِدونِ 
َ
 ٩٤ رِيَح يُوُسَفۖۡ لَۡولَٓا أ

95. „Аллаха нам“, рекоше они, „ти си 

заиста још увек у претходној 

обмањености.“ 

ِ إِنهَك لَِفي َضَلَٰلَِك ٱلَۡقِديمِ   ٩٥ َقالُواْ تَٱَّلله
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96. А кад гласник дође са радосном 

вешћу, он стави кошуљу на његово 

лице и он прогледа. „Зар вам не 

рекох“, рече, „да ја знам од Аллаха 

оно што ви не знате.“ 

َُٰه عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ فَلَمه  لَۡقى
َ
ن َجآَء ٱلۡبَِشيُر أ

َ
آ أ

قُل لهُكۡم إِن ِٓي  
َ
لَۡم أ

َ
فَٱۡرتَده بَِصيٗراۖۡ َقاَل أ

ِ َما لَا َتۡعلَُمونَ  ۡعلَُم ِمَن ٱَّلله
َ
 ٩٦ أ

97. „О оче наш“, рекоше они, „замоли 

за опрост наших греха, ми смо, 

заиста, грешили.“ 

بَانَا ٱۡسَتۡغفِۡر لََنا ُذنُوبََنآ إِنها ُكنها  
َ
َقالُواْ َيَٰٓأ
 ٩٧ َخَِٰطـ ِينَ 

98. „Замолићу Господара свога да 

вам опрости“, одговори он, „јер Он 

прашта грехе и милостив је.“ 

ۡسَتۡغفُِر لَُكۡم َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو  
َ
َقاَل َسۡوَف أ

 ٩٨ ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

99. И кад дођоше код Јосифа, он 

приви своје родитеље на груди и 

рече: „Настаните се у Мисиру, од 

свега, ако Аллах да, сигурни!“ 

بََوۡيهِ 
َ
ا َدَخلُواْ عَلَىَٰ يُوُسَف َءاَوىَٰٓ إِلَۡيهِ أ فَلَمه

  ُ َوَقاَل ٱۡدُخلُواْ ِمۡصَر إِن َشآَء ٱَّلله
 ٩٩ َءاِمنِينَ 

100. И он своје родитеље постави на 

престо и сви му се поклонише, па он 

рече: „О мој оче, ово је остварење 

мог некадашњег сна. Мој Господар га 

је учинио истинитим. Он је био добар 

према мени кад ме је избавио из 

тамнице и вас довео из пустиње, 

након што је ђаво између мене и моје 

браће посејао раздор. Господар мој 

је, заиста, благ према ономе коме Он 

хоће, и Он је, заиста, Свезнајући и 

Мудри! 

ٗداۖۡ  واْ لَُهۥ ُسجه بََوۡيهِ عَلَى ٱلَۡعۡرِش وََخرُّ
َ
َوَرَفَع أ

وِيُل رُۡءَيََٰي ِمن َقبۡ 
ۡ
بَِت َهََٰذا تَأ

َ
ُل َوَقاَل َيَٰٓأ

ۡحَسَن بِٓي إِۡذ 
َ
ۖۡ َوَقۡد أ ا َقۡد َجَعلََها َرب ِي َحق ٗ

َِن   ۡجِن وََجآَء بُِكم م  ِ ۡخرََجنِي ِمَن ٱلس 
َ
أ

ۡيَطَُٰن بَيۡنِي  ن نهَزَغ ٱلشه
َ
ٱلَۡبۡدوِ ِمنُۢ َبۡعِد أ

ْۚ إِنهُهۥ  ِۚ إِنه َرب ِي لَِطيف  ل َِما يََشآُء َوبَيَۡن إِۡخَوتِٓي
 ١٠٠ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ 

101. Господару мој, Ти си ми дао део 

власти и научио си ме тумачењу 

снова! О Ти Који си створио небеса и 

Земљу без претходног примера, Ти 

си мој Заштитник и на овом свету и на 

другом; дај да умрем као муслиман и 

придружи ме честитима!“ 

ِ َقۡد ءَ  اتَيَۡتنِي ِمَن ٱلُۡملِۡك وََعلهۡمَتنِي ۞َرب 
َمََٰوَِٰت   َحادِيِثِۚ َفاِطَر ٱلسه

َ
وِيِل ٱلۡأ

ۡ
ِمن تَأ

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ   ِۦ فِي ٱلدُّ نَت َولِي 
َ
ۡرِض أ

َ
َوٱلۡأ

َٰلِِحينَ  لۡحِۡقنِي بِٱلصه
َ
 ١٠١ تََوفهنِي ُمۡسلِٗما َوأ
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102. Ето, то су неке вести непознате 

које објављујемо теби, а ти ниси био 

са њима када су се они одлучили, и 

када су сплетке смислили. 

ۢنَبآِء ٱلَۡغۡيِب نُوِحيهِ إِلَۡيَكۖۡ َوَما 
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ۡمَرُهۡم َوُهۡم  
َ
ۡجمَُعٓواْ أ

َ
ُكنَت لََديِۡهۡم إِۡذ أ

 ١٠٢ َيۡمُكُرونَ 

103. А већина људи, ма колико ти 

настојао, нису верници. 
اِس َولَۡو َحَرۡصَت   ۡكثَُر ٱلنه

َ
َوَمآ أ

 ١٠٣ بُِمۡؤِمنِينَ 

104. Ти од њих не тражиш награду за 

то, то је само опомена свим 

световима. 

ها   ۡجٍرِۚ إِۡن ُهَو إِل
َ
َوَما تَۡسـ َلُُهۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 ١٠٤ ل ِلَۡعَٰلَِمينَ ذِۡكر  

105. А колико има доказа на 

небесима и на Земљи поред којих 

пролазе, и том приликом се од њих 

окрећу! 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِۡن َءايَةٖ فِي ٱلسه ي ِن م 

َ
َوَكأ

وَن َعلَۡيَها َوُهۡم َعۡنَها ُمۡعرُِضونَ   ١٠٥ َيُمرُّ

106. Већина њих не верује у Бога, 

осим тако што Му друге у обожавању 

придружује. 

ها َوُهم   ِ إِل ۡكثَرُُهم بِٱَّلله
َ
َوَما يُۡؤِمُن أ

ۡشِرُكونَ   ١٠٦ مُّ

107. Зар могу да буду сигурни да 

невоља, као Аллахова казна, неће да 

их стигне или да суђени Час неће да 

их изненади, а да они то неће ни да 

примете? 

 ِ ِۡن َعَذاِب ٱَّلله تَِيُهۡم َغَِٰشَية  م 
ۡ
ن تَأ

َ
ِمُنٓواْ أ

َ
فَأ

َ
أ

اَعُة َبۡغَتٗة َوُهۡم لَا  تَِيُهُم ٱلسه
ۡ
ۡو تَأ

َ
أ

 ١٠٧ يَۡشُعُرونَ 

108. Реци: „Ово је мој пут, ја позивам 

к Аллаху, имајући јасне доказе, ја, и 

сваки онај који ме следи, и нека је 

Узвишен Аллах, ја нисам од оних који 

друге поред Њега обожавају.“ 

ِْۚ عَلَىَٰ  ۡدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
قُۡل َهَِٰذهِۦ َسبِيلِٓى أ

ِ َوَمآ  نَا۠ َوَمِن ٱتهَبَعنِيِۖ َوُسۡبَحََٰن ٱَّلله
َ
بَِصيَرٍة أ

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
َ
 ١٠٨ أ
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109. А Ми смо и пре тебе само људе 

као посланике слали, који су били из 

насељених места и којима смо објаве 

достављали. Зашто ови не путују по 

свету, па да виде како су скончали 

они пре њих – а онај свет је заиста 

бољи за богобојазне - зар не 

разумете?! 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك 
َ
ها رَِجالٗا نُّوِحٓي   َوَمآ أ إِل

فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي 
َ
ُۗ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰٓ

َ
ِۡن أ إِلَۡيِهم م 

هِذيَن  ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
َ
ٱلۡأ

 ْْۚ َقۡوا هِذيَن ٱته ِمن َقۡبلِِهۡمُۗ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر  ل ِل
فَلَا َتۡعقِلُونَ 

َ
 ١٠٩ أ

110. И кад би посланици готово наду 

губили и помишљали да ће за лажове 

да их прогласе, Наша помоћ би им 

дошла. Спасили бисмо оне које смо 

Ми хтели, а Наша казна не би 

мимоишла невернички народ. 

نهُهۡم َقۡد 
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا ٱۡستَۡيـ ََس ٱلرُُّسُل َوَظنُّٓواْ أ

ۖۡ َولَا  ُكِذبُواْ َجآَءهُ  هَشآُء َي َمن ن ۡم نَۡصُرنَا َفُنج ِ
ُسَنا َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

ۡ
 ١١٠ يَُردُّ بَأ

111. У казивању о њима је поука за 

оне који су разумом обдарени. Кур'ан 

није измишљен говор, он признаје 

књиге пре њега објављене, и 

објашњава све, и упута је и милост 

народу који верује. 

ْولِي 
ُ
لََقۡد َكاَن فِي َقَصِصِهۡم ِعبَۡرة  ل ِأ

لَۡبَِٰبِۗ َما َكاَن َحِديٗثا ُيۡفتََرىَٰ َوَلَِٰكن 
َ
ٱلۡأ

 ِ
هِذي َبيَۡن يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ُكل  تَۡصِديَق ٱل

 ١١١ َشۡيٖء َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 
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Гром  الرعد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-мим-ра. Ово су речи 

Књиге! А оно што ти се објављује од 

твога Господара је истина, али 

већина људи не верује. 

نزَِل  الٓٓمرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰبِۗ 
ُ
هِذٓي أ َوٱل

ۡكثََر 
َ
ب َِك ٱلۡحَقُّ َوَلَِٰكنه أ إِلَۡيَك ِمن ره

اِس لَا يُۡؤِمُنونَ   ١ ٱلنه

2. Аллах је небеса, видите их, 

подигао без стубова, и онда се 

узвисио над Престољем, и потчинио 

Сунце и Месец; свако се креће до 

одређеног рока. Он свиме управља и 

потанко излаже доказе како бисте у 

сусрет са својим Господаром били 

чврсто уверени. 

َمََٰوَِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد   هِذي َرَفَع ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله
َر  ۖۡ ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ وََسخه تََرۡوَنَها

يِۚ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر ٱلشه

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكم   ِ ۡمَر ُيَفص 
َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

 ٢ بِلَِقآِء َرب ُِكۡم تُوقُِنونَ 

3. И Он је Тај Који је распростро 

Земљу и на њој створио стабилне 

планине и реке и од сваког плода дао 

по пар, мушко и женско; Он дан 

застире ноћу. У томе, заиста, има 

доказа за људе који размишљају. 

ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي 
َ
هِذي َمده ٱلۡأ َوُهَو ٱل

َمَرَِٰت َجَعَل فِيَها   ِ ٱلثه
نَۡهَٰٗراۖۡ َوِمن ُكل 

َ
َوأ

ْۚ إِنه فِي  َهاَر هۡيَل ٱلنه َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ ُيۡغِشي ٱل
ُرونَ  َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٣ َذ

4. На Земљи има предела који се 

граниче једни са другима, и башта са 

грожђем, и њива, и палми; са више 

изданака и само са једним, и једном 

те истом водом се напајају; ипак плод 

неких чинимо укуснијим од других. У 

томе, заиста, има доказа за људе који 

разумеју. 

 ِ ِۡن َوف َٰت  م  َتَجَٰوَِرَٰت  وََجنه ۡرِض قَِطع  مُّ
َ
ي ٱلۡأ

ۡعَنَٰٖب َوَزۡرع  َوَنخِيل  ِصۡنَوان  وََغيُۡر  
َ
أ

ُل َبۡعَضَها  ِصۡنَواٖن يُۡسَقيَٰ بَِمآٖء َوَِٰحٖد َوُنَفض ِ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ُكِلِۚ إِنه فِي َذ

ُ
عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي ٱلۡأ

 ٤ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 
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5. А ако се чудиш, па - чудо су њихове 

речи: „Зар ћемо кад будемо прах, 

заиста поново да будемо створени?“ 

То су они који не верују у свога 

Господара. То су они на чијим 

вратовима ће да буду окови. То су 

становници Ватре; у њој ће да остану 

вечно. 

ِءَذا ُكنها  ۞َوِإن َتۡعَجۡب َفَعَجب  
َ
 َقۡولُُهۡم أ

هِذيَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِءنها لَِفي َخلٖۡق َجِديٍدِۗ أ

َ
َٰبًا أ تَُر

ۡغَلَُٰل فِٓي  
َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ َوأ

ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ۡعَناقِِهۡمۖۡ َوأ

َ
أ

 ٥ فِيَها َخَٰلُِدونَ 

6. Они те пожурују са Аллаховом 

казном, пре него са Аллаховим 

милосрђем, а било је казни и пре 

њих. Твој Господар људима прашта и 

упркос њиховом насиљу, али твој 

Господар, заиста, и жестоко 

кажњава. 

ي ِئَةِ َقۡبَل ٱلۡحََسَنةِ   َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلسه
َقۡبلِِهُم ٱلَۡمُثَلَُٰتُۗ َوِإنه َربهَك َوَقۡد َخلَۡت ِمن 

لَُذو َمۡغفَِرةٖ ل ِلنهاِس عَلَىَٰ ُظلِۡمِهۡمۖۡ َوِإنه َربهَك 
 ٦ لََشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

7. А они који не верују говоре: „Зашто 

му његов Господар не пошаље какво 

чудо?“ Ти си, међутим, само онај који 

упозорава, а сваки народ је имао 

онога који га је на Прави пут 

усмеравао. 

نزَِل َعلَۡيهِ 
ُ
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَٓا أ َويَُقوُل ٱل

ِ َقۡوٍم 
ۖۡ َولِكُل  نَت ُمنِذر 

َ
ۦُٓۗ إِنهَمآ أ ب ِهِ ِن ره َءايَة  م 

 ٧ َهادٍ 

8. Аллах зна шта носи свако женско и 

шта материце краће носе, а шта 

дуже; код Њега све има меру. 

نَثيَٰ َوَما تَغِيُض 
ُ
ُ َيۡعلَُم َما َتحِۡمُل ُكلُّ أ ٱَّلله

رَۡحاُم َوَما تَۡزَداُدْۚ وَُكلُّ َشۡيٍء ِعنَدهُۥ 
َ
ٱلۡأ

 ٨ بِِمۡقَدارٍ 

9. Он је Зналац и оног што је 

недокучиво чулима и оног што је 

појавно, Он је Величанствени и 

Узвишени. 

َهََٰدةِ ٱلَۡكبِيُر   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع
 ٩ ٱلُۡمَتَعالِ 

10. За Њега је једнак онај од вас који 

тихо говори и онај који то гласно 

чини, онај који се ноћу скрива и онај 

који по дану хода. 

َسره ٱلَۡقۡوَل َومَ 
َ
ۡن أ ِنُكم مه ن َجَهَر َسَوآء  م 

هۡيِل وََسارُِبُۢ   بِهِۦ َوَمۡن ُهَو ُمۡسَتۡخفِۭ بِٱل
َهارِ   ١٠ بِٱلنه
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11. И уз сваког од вас су анђели, који 

се смењују испред њега и иза њега - 

по Аллаховом наређењу надзиру над 

њим. Сигурно је да Аллах неће да 

измени стање у којем се налази 

одређени народ све док се тај народ 

не промени. А кад Аллах одреди 

неком народу нешто што је лоше, 

нико то не може да спречи; без Њега 

им нема заштитника. 

ِنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ  َِبَٰت  م  لَُهۥ ُمَعق 
 َ ُِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله

َ
 لَا ُيَغي ُِر َيحَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

نُفِسِهۡمُۗ َوِإَذآ  
َ
َما بَِقۡوٍم َحتهيَٰ ُيَغي ُِرواْ َما بِأ

ۚۥْ َوَما لَُهم  ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَلَا َمَرده لَُه َراَد ٱَّلله
َ
أ

ِن ُدونِهِۦ ِمن َوالٍ   ١١ م 

12. Он је Тај Који вам показује муњу, 

да се уплашите и понадате, и Он даје 

да изнова настају тешки облаци. 

هِذي يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا   ُهَو ٱل
َِقاَل  َحاَب ٱلث   ١٢ َويُنِشُئ ٱلسه

13. И грмљавина Њега велича и 

хвали, а и анђели, из 

страхопоштовања према Њему; Он 

шаље громове и њима погађа кога 

хоће, а они, и поред тога, 

расправљају о Аллаху, а Он жестоко 

кажњава. 

َويَُسب ُِح ٱلرهۡعُد ِبحَۡمِدهِۦ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ِمۡن 
َوَِٰعَق َفُيِصيُب بَِها  ِخيَفتِهِۦ َويُۡرِسُل ٱلصه

ِ َوُهَو   َمن يََشآُء َوُهۡم يَُجَِٰدلُوَن فِي ٱَّلله
 ١٣ َشِديُد ٱلِۡمَحالِ 

14. Само Њему може истински да се 

моли. А они којима се поред Њега 

моле - неће да им се одазову, као што 

ни вода неће да стигне у уста ономе 

који према њој само своје дланове 

пружи; молба неверника засигурно је 

бескорисна. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ   ِۚ َوٱل ِ لَُهۥ َدۡعَوةُ ٱلۡحَق 
ها َكَبَِٰسِط  لَا يَۡسَتِجيُبوَن لَُهم بَِشۡيٍء إِل

ۡيهِ إِلَي ٱلَۡمآِء لَِيۡبلَُغ َفاهُ َوَما ُهَو بَِبَٰلِغِهۚۦِْ   َكفه
ها فِي َضَلَٰلٖ  َٰفِرِيَن إِل  ١٤ َوَما ُدعَآُء ٱلَۡك

15. Аллаху се клања све што је на 

небесима и на Земљи, добровољно 

или зато што морају, а и њихове 

сенке - ујутро и на крају дана. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن فِي ٱلسه

 ِ َطوٗۡعا َوَكۡرٗها َوِظَلَٰلُُهم بِٱلُۡغُدو 
 ١٥ َوٱٓأۡلَصاِل۩
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16. Реци: „Ко је Господар небеса и 

Земље?“ - И одговори: „Аллах!“ Реци: 

„Па зашто сте онда уместо Њега као 

заштитнике прихватили оне који сами 

себи не могу неку корист да прибаве 

нити од себе какву штету да 

отклоне?“ Реци: „Зар су једнаки 

слепац и онај који види, или, зар су 

исто тмине и светло? Зар су Аллаху 

придружили божанства која стварају 

као што Он ствара, па им се 

стварање чини сличним?!“ Реци: 

„Аллах је Створитељ свега и Он је, 

Једини, Потчинитељ свега.“ 

 ْۚ ُ ۡرِض قُِل ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه

ۡولَِيآَء لَا  
َ
ۦٓ أ ِن ُدونِهِ خَۡذتُم م  فَٱته

َ
قُۡل أ

نُفِسِهۡم َنفۡ 
َ
اْۚ قُۡل َهۡل  َيۡملُِكوَن لِأ ٗعا َولَا َضر ٗ

ۡم َهۡل تَۡسَتوِي 
َ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر أ

َ
يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ِ ُشَرَكآَء  ۡم َجَعلُواْ َّلِله
َ
ُۗ أ وُر لَُمَُٰت َوٱلنُّ ٱلظُّ

َخلَُقواْ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشََٰبَه ٱلۡخَلُۡق َعلَۡيِهۡمْۚ  
ِ َشۡيٖء َوُهَو ٱلَۡوَِٰحُد 

ُ َخَٰلُِق ُكل  قُِل ٱَّلله
 َٰ  ١٦ رُ ٱلَۡقهه

17. Он воду са неба спусти, па сваком 

удолином потече онолико колико 

може да прихвати и бујица носи пену 

која нараста. И оно што људи топе на 

ватри у жељи да добију накит или 

оруђе има, такође, отпад сличан 

пени. Тако Аллах наводи пример за 

истину и неистину: пена се 

распршује, док оно што користи 

људима остаје на Земљи. Тако, ето, 

Аллах наводи примере. 

ۡوِديَُۢة  
َ
َمآِء َماٗٓء فََسالَۡت أ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
أ

ا   ۖۡ َوِممه ابِٗيا ۡيُل َزبَٗدا ره بَِقَدرَِها فَٱۡحَتَمَل ٱلسه
ۡو يُوقُِدوَن َعلَۡيهِ فِي ٱ

َ
لنهارِ ٱبۡتَِغآَء ِحلَۡيٍة أ

ُ ٱلۡحَقه  ۚۥْ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله ِۡثلُُه َمَتَٰٖع َزبَد  م 
ا  مه

َ
ۖۡ َوأ بَُد َفَيۡذَهُب ُجَفاٗٓء ا ٱلزه مه

َ
ْۚ فَأ َوٱلَۡبَِٰطَل

ۡرِضِۚ  
َ
اَس َفَيۡمُكُث فِي ٱلۡأ َما يَنَفُع ٱلنه

ۡمَثاَل 
َ
ُ ٱلۡأ  ١٧ َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب ٱَّلله

18. Онима који се одазову своме 

Господару - припада најлепша 

награда; а они који Му се не одазову 

- кад би све што је на Земљи било 

њихово, и још толико, радо би се 

тиме откупили. Њих чека ужас 

полагања рачуна, пребивалиште 

њихово биће Пакао, а грозно ли је он 

боравиште! 

هِذيَن لَۡم  ِۚ َوٱل هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ لِل
ۡرِض  

َ
ا فِي ٱلۡأ نه لَُهم مه

َ
يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۥ لَۡو أ

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۦْٓۚ أ َجمِيٗعا َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِ

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِئۡ  َوى
ۡ
َس لَُهۡم ُسوُٓء ٱلۡحَِساِب َوَمأ

 ١٨ ٱلِۡمَهادُ 

19. Зар је онај који зна да је истина 

оно што ти се објављује од твога 

Господара као онај који је слеп?! А 

поуку примају само они који имају 

разум, 

ب َِك  نزَِل إِلَۡيَك ِمن ره
ُ
نهَمآ أ

َ
َفَمن َيۡعلَُم أ

َ
۞أ

ۡعَميَْٰٓۚ 
َ
ْولُواْ ٱلۡحَقُّ َكَمۡن ُهَو أ

ُ
ُر أ إِنهَما َيَتَذكه

لَۡبَٰبِ 
َ
 ١٩ ٱلۡأ
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20. Они који обавезу према Богу 

испуњавају и не крше обећање; 
ِ َولَا يَنُقُضوَن  هِذيَن يُوُفوَن بَِعۡهِد ٱَّلله ٱل

 ٢٠ ٱلِۡميَثَٰقَ 

21. И они који одржавају оно што је 

Аллах наредио да се одржава и свога 

Господара се боје и плаше се 

ужасног обрачуна. 

ن يُوَصَل 
َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
هِذيَن يَِصلُوَن َمآ أ َوٱل

َويَۡخَشۡوَن َربهُهۡم َويََخاُفوَن ُسوَٓء 
 ٢١ ٱلۡحَِسابِ 

22. И они који трпе у жељи за лицем 

свога Господара, и они који обављају 

молитву, и који од онога што им 

дајемо удељују и тајно и јавно, и који 

узвраћају добрим на зло - њима ће да 

припадне леп исход овога света, њих 

чека најлепше пребивалиште. 

َقاُمواْ 
َ
هِذيَن َصبَُرواْ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ا  نَفُقواْ ِممه
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ا ٱلصه َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ

ي ِئََة  وََعلَانَِيٗة َويَۡدرَُءوَن بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه
ارِ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم ُعۡقَبي ٱلده

ُ
 ٢٢ أ

23. Еденски вртови у којима ће да уђу 

и они и њихови родитељи и њихове 

жене и њихов пород - они који су били 

честити - анђели ће да им улазе на 

свака врата. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن  َجنه
َٰتِِهۡمۖۡ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة  ِيه ۡزَوَِٰجِهۡم َوُذر 

َ
َءابَآئِِهۡم َوأ

ِ بَابٖ 
ِن ُكل   ٢٣ يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم م 

24. Мир Божји нека је над вама, зато 

што сте трпели, а дивно ли је ваше 

коначно боравиште! 

َسَلٌَٰم َعلَۡيُكم بَِما َصبَۡرُتۡمْۚ فَنِۡعَم ُعۡقَبي 
ارِ   ٢٤ ٱلده

25. А они који крше обећање према 

Аллаху, након што су се на то чврсто 

обавезали, и кидају оно што је Аллах 

наредио да се одржава, и чине неред 

на Земљи - њих чека проклетство и 

ужасно боравиште. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد  هِذيَن يَنُقُضوَن َعۡهَد ٱَّلله َوٱل
ن  

َ
ۦٓ أ ُ بِهِ َمَر ٱَّلله

َ
ِميَثَٰقِهِۦ َويَۡقَطُعوَن َمآ أ

ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم 
ُ
ۡرِض أ

َ
يُوَصَل َويُۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ارِ   ٢٥ ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

26. Коме жели, Аллах даје опскрбу у 

изобиљу, и ускраћује. Они се радују 

животу на овом свету, а живот на 

овом свету према оном свету само је 

пролазно уживање. 

 ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ُ يَبُۡسُط ٱلر  ٱَّلله
ۡنَيا  ةُ ٱلدُّ ۡنَيا َوَما ٱلۡحََيوَٰ ةِ ٱلدُّ َوفَرُِحواْ بِٱلۡحََيوَٰ

ها َمَتَٰع  فِي ٱٓأۡل   ٢٦ ِخَرةِ إِل
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27. Они који не верују говоре: „Зашто 

му од његовог Господара није 

спуштен какав знак?“ Реци: „Аллах 

одводи на странпутицу онога кога Он 

жели, а ка Себи упућује онога ко Му 

се покајнички обраћа.“ 

 َ هِذيَن َكَفُرواْ ل نزَِل َعلَۡيهِ َويَُقوُل ٱل
ُ
ۡولَٓا أ

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء  ب ِهۚۦِْ قُۡل إِنه ٱَّلله ِن ره َءايَة  م 
نَاَب 

َ
 ٢٧ َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمۡن أ

28. Оне који верују и чија се срца, кад 

се Аллах спомене, смирују - а срца 

се, заиста, смирују кад се Аллах 

спомене. 

 ُِۗ هِذيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ ُقلُوبُُهم بِِذۡكرِ ٱَّلله ٱل
ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلُۡقلُوُب  لَا بِِذۡكرِ ٱَّلله

َ
 ٢٨ أ

29. Онима који верују и чине добра 

дела - благо њима, њих чека дивно 

пребивалиште. 

َٰلَِحَِٰت ُطوبَيَٰ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ٱل
 ٢٩ ۡم وَُحۡسُن َمـ َابٖ لَهُ 

30. И тако смо те послали народу пре 

којег су били и нестали други народи, 

да им казујеш оно што ти 

објављујемо, а они у Свемилосног не 

верују. Реци: „Он је мој Господар, 

нема бога осим Њега, на Њега се 

ослањам и Њему се кајем.“ 

ةٖ َقۡد َخلَۡت ِمن كَ  مه
ُ
ۡرَسلَۡنََٰك فِٓي أ

َ
َذَٰلَِك أ

وَۡحۡيَنآ 
َ
هِذٓي أ َمم  ل َِتۡتلَُواْ َعلَۡيِهُم ٱل

ُ
َقۡبلَِهآ أ

ِنَٰمۡحْۚ قُۡل ُهَو َرب ِي  إِلَۡيَك َوُهۡم يَۡكُفُروَن بِٱلره
ها ُهَو َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ  لَٓا إَِلََٰه إِل

 ٣٠ َمَتابِ 

31. Кад би се каквом књигом 

покренула брда или искомадала 

земља или дозвали мртви, био би то 

Кур'ан! Аллаху све припада! А зар не 

знају верници да кад би Аллах само 

хтео, све људе би упутио? А 

невернике ће несрећа непрестано да 

погађа или ће у близини њиховог 

места да се дешава, због онога што 

раде - све док се Аллахово обећање 

не оствари. Аллах, заиста, не крши 

обећање. 

ۡو  
َ
نه قُۡرَءاٗنا ُسي ِرَۡت بِهِ ٱلِۡجَباُل أ

َ
َولَۡو أ

ِۗ بَل   ۡو ُكل َِم بِهِ ٱلَۡمۡوتَيَٰ
َ
ۡرُض أ

َ
َعۡت بِهِ ٱلۡأ ِ ُقط 

َف 
َ
ُۗ أ ۡمُر َجمِيًعا

َ
ِ ٱلۡأ ه ِ هِذيَن  َّلل  لَۡم يَاْيۡـ َِس ٱل

ُ لََهَدى ٱلنهاَس  هۡو يََشآُء ٱَّلله ن ل
َ
َءاَمُنٓواْ أ

هِذيَن َكَفُرواْ تُِصيُبُهم  ُۗ َولَا يََزاُل ٱل َجمِيٗعا
ِن   ۡو َتحُلُّ قَرِيٗبا م 

َ
بَِما َصَنُعواْ َقارَِعٌة أ

َ لَا   ِْۚ إِنه ٱَّلله تَِي وَۡعُد ٱَّلله
ۡ
َدارِهِۡم َحتهيَٰ يَأ

 ٣١ لُِف ٱلِۡميَعادَ ُيخۡ 
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32. И пре тебе су посланици били 

исмејавани, па сам Ја онима који 

нису веровали остављао времена, и 

после сам их кажњавао, а каква је 

само била Моја казна! 

ۡملَۡيُت  
َ
ِن َقۡبلَِك فَأ َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 

هِذيَن َكَفُرواْ ثُ  َخۡذُتُهۡمۖۡ َفَكۡيَف َكاَن لِل
َ
مه أ

 ٣٢ ِعَقابِ 

33. Па зар је Онај Који над сваким 

надзире, шта год да уради, као онај 

ко то није у стању да уради?! И узели 

су друга божанства поред Аллаха. 

Реци: 'Именујте их!' Зар да Га ви 

обавештавате о нечему што се на 

Земљи налази - што он зна да 

постоји, или их ви тако називате по 

своме нахођењу?! Онима који не 

верују чини се лепим сплеткарење 

њихово, и они су са правог пута 

залутали. А онај кога Аллах на 

странпутицу окрене неће наћи никога 

да га на Прави пут упути. 

 
َ
ِ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتُۗ  أ

َفَمۡن ُهَو َقآئٌِم عَلَىَٰ ُكل 
ۡم  

َ
وُهۡمْۚ أ ِ ُشَرَكآَء قُۡل َسمُّ وََجَعلُواْ َّلِله

م بَِظَِٰهرٖ 
َ
ۡرِض أ

َ
تُنَب ِـ ُونَُهۥ بَِما لَا َيۡعلَُم فِي ٱلۡأ

هِذيَن َكَفُرواْ   َِن ٱلَۡقۡوِلِۗ بَۡل ُزي َِن لِل م 
واْ َعِن ٱلسه  بِيِلِۗ َوَمن يُۡضلِِل َمۡكُرُهۡم َوُصدُّ

ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٖ   ٣٣ ٱَّلله

34. Они ће да пате у животу на овом 

свету, али ће патња на оном свету 

сигурно да буде тежа; нико неће да их 

одбрани од Аллаха. 

ۖۡ َولََعَذاُب  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ هُهۡم َعَذاب  فِي ٱلۡحََيوَٰ ل
 
َ
ِ ِمن َواقٖ ٱٓأۡلِخَرةِ أ َِن ٱَّلله ۖۡ َوَما لَُهم م   ٣٤ َشقُّ

35. Пример Раја обећан онима који се 

буду бојали Аллаха је: вртови са 

рекама, кроз њега теку реке, његови 

плодови и хладовина су трајни; то ће, 

на крају, да припадне онима који се 

боје Аллаха и клоне греха, а 

одредиште неверника је Пакао. 

َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱلُۡمتهُقوَنۖۡ َتجۡرِي  ۞مه
ُكلَُها َدآئِم  َوِظلَُّهاْۚ 

ُ
ۖۡ أ نَۡهَُٰر

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰفِرِيَن  ْْۚ وهُعۡقَبي ٱلَۡك هِذيَن ٱتهَقوا تِلَۡك ُعۡقَبي ٱل
ارُ   ٣٥ ٱلنه

36. Они којима смо дали Књигу радују 

се свему што ти објављујемо, али 

неке групе међу њима поричу нешто 

од тога. Реци: „Мени је наређено да 

само Аллаха обожавам и да Њему 

никога у обожавању не придружујем; 

Њему ја позивам и Њему се враћам.“ 

هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب َيۡفرَُحوَن  بَِمآ َوٱل
ۡحَزاِب َمن يُنِكُر  

َ
نزَِل إِلَۡيَكۖۡ َوِمَن ٱلۡأ

ُ
أ

َ َولَٓا  ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ۚۥْ قُۡل إِنهَمآ أ َبۡعَضُه

ۡدُعواْ َوِإلَۡيهِ َمـ َابِ 
َ
ۦْٓۚ إِلَۡيهِ أ ۡشرَِك بِهِ

ُ
 ٣٦ أ
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37. И Ми га тако објављујемо 

усавршеног на арапском језику. А ако 

би се ти повео за њиховим 

прохтевима, након што ти је дошло 

знање, ти не би имао никога ко би те 

заштитио нити одбранио од Аллаха. 

ْۚ َولَئِِن   نَزلَۡنَُٰه ُحۡكًما َعَربِي ٗا
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡهَوآَءُهم َبۡعَد َما َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم 
َ
ٱتهَبۡعَت أ

 ِ ٖ َولَا َواقٖ َما لََك ِمَن ٱَّلله  ٣٧  ِمن َولِي 

38. И пре тебе смо слали посланике, 

и давали смо им да имају супруге и 

потомке. И ниједан посланик није 

могао да иступи са неким чудом, 

осим са Аллаховом дозволом. Свако 

доба имало је Књигу. 

ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا 
َ
ِن َقۡبلَِك وََجَعلَۡنا  َولََقۡد أ م 

ن 
َ
ْۚ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ ِيهٗة ۡزَوَٰٗجا َوُذر 

َ
لَُهۡم أ

َجٖل  
َ
ِ أ

ُِۗ لِكُل  ها بِإِۡذِن ٱَّلله تَِي أَـِبيٍَة إِل
ۡ
يَأ

 ٣٨ كَِتاب  

39. Аллах уклања шта хоће, а 

оставља шта хоће; код Њега је 

главна Књига. 

ُ َما  مُّ َيۡمُحواْ ٱَّلله
ُ
ۥٓ أ يََشآُء َويُۡثبُِتۖۡ وَِعنَدهُ

 ٣٩ ٱلِۡكَتَٰبِ 

40. Било да ти покажемо део онога 

чиме им претимо, било да ти 

одузмемо живот, твоје је да 

обзнањујеш, а Наше да сводимо 

рачуне. 

ۡو  
َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ ا نُرِيَنهَك َبۡعَض ٱل َوِإن مه

َينهَك َفإِ  نهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ وََعلَۡيَنا َنَتَوفه
 ٤٠ ٱلۡحَِساُب 

41. Зар они не виде да Ми сужавамо 

Земљу умањујући њене крајеве?! А 

Аллах суди и нико не може побити 

Његову пресуду, и Он брзо своди 

рачун. 

ۡرَض نَنُقُصَها ِمۡن 
َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ
 
َ
َِب ِلحُۡكِمهۚۦِْ  أ ُ َيحُۡكُم لَا ُمَعق  ْۚ َوٱَّلله ۡطَرافَِها

 ٤١ َوُهَو َسِريُع ٱلۡحَِسابِ 

42. Сплетке су плели и они пре њих, 

само, Аллах је Господар свих 

сплетки, и Он зна шта свако 

заслужује. А неверници ће сигурно да 

сазнају коме ће леп исход да 

припадне на крају. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم ِهَّلِلَف ٱلَۡمۡكُر  َوَقۡد َمَكَر ٱل
ۖۡ َيۡعلَُم َما تَۡكِسُب ُكلُّ َنۡفٖسِۗ   َجمِيٗعا

ارِ  َُٰر لَِمۡن ُعۡقَبي ٱلده  ٤٢ وََسَيۡعلَُم ٱلُۡكفه

43. Они који не верују говоре: „Ти 

ниси посланик.“ Реци: „Мени и вама 

Аллах ће да буде довољан као 

сведок, и они који знање из Књиге 

имају.“ 

هِذيَن َكَفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسلٗاْۚ قُۡل  َويَُقوُل ٱل
ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن   َكَفيَٰ بِٱَّلله

 ٤٣ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلِۡكَتَٰبِ 
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Ибрахим  ابراهيم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-ра. Ово је књига коју ти 

објављујемо да људе дозволом 

њиховог Господара изведеш из 

тмина на светло, на пут Силнога и 

Хваљенога 

نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج 
َ
اَس الٓرِۚ كَِتٌَٰب أ ٱلنه

لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ بِإِۡذِن َرب ِِهۡم إِلَيَٰ  ِمَن ٱلظُّ
 ١ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

2. Аллаха, чије је оно што је на 

небесима и оно што је на Земљи. А 

тешко неверницима од жестоке 

патње, 

 ِ َمََٰوَِٰت َوَما ف هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ي  ٱَّلله
َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٖب  ۡرِضِۗ َوَوۡيل  ل ِلَۡك

َ
ٱلۡأ

 ٢ َشِديدٍ 

3. онима који живот на овом свету 

више воле од оног света и који 

одвраћају од Аллаховог пута и 

настоје да га прикажу кривим! Они су 

далеко залутали. 

هِذيَن يَۡسَتِحبُّوَن  ۡنَيا عَلَى ٱل ةَ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ
  ِ وَن َعن َسبِيِل ٱَّلله ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُصدُّ

ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَِٰۭل  
ُ
ْۚ أ َويَۡبُغوَنَها ِعوًَجا

 ٣ بَعِيدٖ 

4. Ми нисмо послали ниједног 

посланика а да није говорио језиком 

свога народа, како би им објаснио 

посланицу. Па Аллах у заблуди 

остави онога кога жели а на Прави 

пут упути онога кога жели; Он је 

Силни и Мудри. 

ها بِلَِساِن َقۡوِمهِۦ  ۡرَسلَۡنا ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

ُ َمن يََشآُء َويَۡهِدي  لُِيبَي َِن لَُهۡمۖۡ َفُيِضلُّ ٱَّلله
ْۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٤ َمن يََشآُء

5. И Мојсија смо послали са Нашим 

доказима: „Изведи свој народ из 

тмина на светло и подсети га на 

Аллахове благодати.“ То су, уистину, 

докази за сваког ко је стрпљив и 

захвалан. 

ۡخرِۡج 
َ
ۡن أ

َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

َ
َولََقۡد أ

ِۡرُهم َقۡوَمَك ِمَن ٱلظُّ  لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّورِ َوَذك 
ِ َصبهارٖ  

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  ِْۚ إِنه فِي َذ َِٰم ٱَّلله يهى
َ
بِأ

 ٥ َشُكورٖ 
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6. И кад је Мојсије свом народу казао: 

„Сетите се Аллахове благодати када 

вас је избавио од фараонових људи 

који су вас мучили најгорим мукама, 

који су вам клали мушку децу, а 

женску остављали у животу - то је 

било велико искушење од вашега 

Господара.“ 

 ِ َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله
ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن   َُٰكم م  نجَى

َ
َعلَۡيُكۡم إِۡذ أ

حُوَن  يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب وَ  يَُذب ِ
ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمْۚ َوفِي 

َ
أ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن ره َٰلُِكم بَلَآء  م   ٦ َذ

7. И кад је ваш Господар објавио: 

„Ако будете захвални, Ја ћу сигурно 

још више да вам дам; будете ли 

незахвални, заиста ће жестока да 

буде Моја казна.“ 

ذهَن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم  
َ
َوِإۡذ تَأ

زِيَدنهُكۡمۖۡ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنه َعَذابِي 
َ
لَأ

 ٧ لََشِديد  

8. И Мојсије је још казао: „Ако будете 

незахвални и ви и сви други на 

Земљи, па, Аллах је, заиста, 

независан и хваљен.“ 

نُتۡم َوَمن فِي َوَقاَل 
َ
ُموَسيَٰٓ إِن تَۡكُفُرٓواْ أ

َ لََغنِيٌّ َحمِيدٌ  ۡرِض َجمِيٗعا َفإِنه ٱَّلله
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. Зар до вас није дошла вест о онима 

пре вас, о Нојевом народу, и о Аду, и 

о Семуду, и о онима после њих? 

Само их Аллах зна! Њихови 

Посланици су им доносили јасне 

доказе, али они су стављали на уста 

своје руке и говорили: „Ми не 

верујемо у оно што се по вама шаље 

и ми итекако сумњамо у оно у шта нас 

позивате.“ 

هِذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َقۡوِم  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

هِذيَن ِمنُۢ  َبۡعِدهِۡم لَا  نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوٱل
ْۚ َجآَءۡتُهۡم ُرُسلُُهم   ُ ها ٱَّلله َيۡعلَُمُهۡم إِل

ۡفَوَٰهِِهۡم َوَقالُٓواْ 
َ
يِۡدَيُهۡم فِٓي أ

َ
ٓواْ أ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََردُّ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ َوِإنها لَِفي َشك ٖ 
ُ
إِنها َكَفۡرنَا بَِمآ أ

ا تَۡدُعوَنَنآ إِلَۡيهِ ُمرِيبٖ  ِمه  ٩ م 

10. Њихови посланици су говорили: 

„Зар може да се сумња у Аллаха, Који 

је небеса и Земљу из ничега 

створио? Он вас позива да би вам 

опростио грехе и да би вас оставио 

до одређеног рока.“ Они су 

одговорили: „Ви сте људи као и ми; 

хоћете да нас одвратите од оних које 

су наши преци обожавали - па, 

донесите нам доказ јасни.“ 

ِ َشك   َفاِطرِ   فِي ٱَّلله
َ
۞َقالَۡت رُُسلُُهۡم أ

ۡرِضِۖ يَۡدُعوُكۡم لَِيۡغفَِر لَُكم 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

يِۚ  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َرُكۡم إِلَيَٰٓ أ ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  م 

ها بََشر   نُتۡم إِل
َ
ن َقالُٓواْ إِۡن أ

َ
ِۡثلَُنا تُرِيُدوَن أ م 

تُونَا  
ۡ
ا َكاَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا فَأ ونَا َعمه تَُصدُّ

بِينٖ   ١٠ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
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11. „Ми јесмо људи као и ви“, 

говорили су им њихови посланици, 

„али, Аллах дарује само оне Своје 

робове које Он хоће; ми не можемо 

да вам донесемо доказ осим са 

Аллаховом дозволом – а верници 

нека се само у Аллаха уздају.“ 

ها بََشر    حُۡن إِل َقالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن نه
َ َيُمنُّ عَلَىَٰ َمن يََشآُء  ِۡثلُُكۡم َوَلَِٰكنه ٱَّلله م 

تَِيُكم 
ۡ
ن نهأ

َ
ِمۡن ِعَبادِهۖۦِۡ َوَما َكاَن لََنآ أ

ِ فَلَۡيَتوَكهِل بُِسلَۡطَٰ  ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله ها بِإِۡذِن ٱَّلله ٍن إِل
 ١١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

12. „Зашто да се не ослонимо на 

Аллаха кад нас је Он путевима којим 

идемо упутио? Ми ћемо, заиста, 

стрпљиво да подносимо оно чиме 

нас узнемиравате - а они који се 

ослањају, нека се само на Аллаха 

ослањају!“ 

ََٰنا   ِ َوَقۡد َهَدى ها َنَتوَكهَل عَلَى ٱَّلله ل
َ
َوَما لََنآ أ

ْۚ وَعَلَى  ْۚ َولََنۡصبَِرنه عَلَىَٰ َمآ َءاَذۡيُتُمونَا ُسُبلََنا
ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ   ١٢ ٱَّلله

13. Они који нису веровали говорили 

су својим посланицима: „Или ћете у 

нашу веру да се вратите или ћемо, 

заиста, из наше земље да вас 

протерамо!“ А посланицима је њихов 

Господар објављивао: „Ми ћемо 

насилнике сигурно да уништимо. 

هِذيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِِهۡم  َوَقاَل ٱل
 
َ
ۡرِضَنآ أ

َ
ِۡن أ ۡو لََتُعوُدنه فِي  لَُنۡخرَِجنهُكم م 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيِهۡم َربُُّهۡم لَُنۡهلَِكنه  
َ
ۖۡ فَأ ِملهتَِنا

َٰلِِمينَ   ١٣ ٱلظه

14. И после њих вас на Земљи да 

настанимо. Биће то за оне који ће 

полагања рачуна преда Мном да се 

боје и који ће од Моје претње да 

страхују.“ 

َٰلَِك  ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َذ
َ
َولَنُۡسِكَننهُكُم ٱلۡأ

 ١٤ لَِمۡن َخاَف َمَقامِي وََخاَف وَِعيدِ 

15. И посланици су тражили помоћ, 

па је сваки охоли пркосник 

настрадао. 

 ١٥ َوٱۡسَتۡفَتُحواْ وََخاَب ُكلُّ َجبهاٍر َعنِيدٖ 

16. Пред њим ће да буде Пакао - и он 

ће да буде напајан течношћу од 

сукрвице. 

آٖء  ِن َوَرآئِهِۦ َجَهنهُم َويُۡسَقيَٰ ِمن مه م 
 ١٦ َصِديدٖ 
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17. Мучиће се да је прогута, али 

никако неће моћи да је прождере и 

смрт ће са свих страна да му 

прилази, али он неће да умре; њега 

тек после тога чека тешка патња. 

تِيهِ  
ۡ
َيَتَجرهُعُهۥ َولَا يَكَاُد يُِسيُغُهۥ َويَأ

ِ َمكَاٖن َوَما ُهَو بَِمي ِٖتِۖ َوِمن 
ٱلَۡموُۡت ِمن ُكل 

 ١٧ َوَرآئِهِۦ َعَذاٌب َغلِيظ  

18. Дела оних који не верују у свога 

Господара налик су на пепео који 

разнесе вихор у олујном дану; неће 

моћи да очекују никакву награду за 

дела која су учинили, то је далека 

странпутица. 

ۡعَمَٰلُُهۡم 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡمۖۡ أ َثُل ٱل مه

ِيُح فِي يَۡوٍم عَاِصٖفِۖ  ۡت بِهِ ٱلر  َكَرَماٍد ٱۡشَتده
َٰلَِك  ِۚ َذ ا َكَسُبواْ عَلَىَٰ َشۡيٖء ها َيۡقِدُروَن ِممه ل

َلَُٰل ٱلَۡبعِيدُ  ُهوَ   ١٨ ٱلضه

19. Зар не видиш да је Аллах небеса 

и Земљу створио са Истином? Ако 

жели вас ће уклонити и нова 

створења довести. 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ َخلََق ٱلسه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ِت 
ۡ
 يُۡذهِۡبُكۡم َويَأ

ۡ
ِۚ إِن يََشأ ِ ِبخَلٖۡق بِٱلۡحَق 

 ١٩ َجِديدٖ 

20. То Аллаху није тешко.  ٖبَِعزِيز ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٢٠ َوَما َذ

21. И изаћи ће сви пред Аллахом, па 

ће они који су били слабићи рећи 

својим главешинама, онима који су 

били охоли: „Ми смо били ваше 

присталице, па да ли сте у стању да 

нас бар мало заштитите од Аллахове 

казне?“ „Да је нас Аллах упутио“, 

одговориће они, „и ми бисмо вас 

упутили. Жалили се ми или трпели, 

свеједно нам је, нема нам више 

спаса.“ 

هِذيَن  ُؤاْ لِل َعَفَٰٓ ِ َجمِيٗعا َفَقاَل ٱلضُّ َوبََرُزواْ َّلِله
نُتم ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ 

َ
إِنها ُكنها لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل أ

 ِۚ ِ ِمن َشۡيٖء ۡغُنوَن َعنها ِمۡن َعَذاِب ٱَّلله مُّ
ُ لََهَديَۡنَُٰكۡمۖۡ َسَوآٌء   ََٰنا ٱَّلله َقالُواْ لَۡو َهَدى

ۡم َصبَۡرنَا َما لََنا ِمن  
َ
َجزِۡعَنآ أ

َ
َعلَۡيَنآ أ
حِيٖص   ٢١ مه
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22. И када буде све решено, ђаво ће 

да каже: „Аллах вам је истинско 

обећање дао, а ја сам вам обећавао 

и своја обећања изневерио; али, ја 

нисам никаквог доказа над вама 

имао, само сам вас позивао и ви сте 

ми се одазивали; зато не корите 

мене, већ сами себе; нити ја могу 

вама да помогнем, нити ви можете да 

помогнете мени. Ја немам ништа са 

тим што сте ме пре обожавали поред 

Њега. Многобошце сигурно чека 

болна патња.“ 

  َ ۡمُر إِنه ٱَّلله
َ
ا ُقِضَي ٱلۡأ ۡيَطَُٰن لَمه َوَقاَل ٱلشه

ِ َووََعدتُُّكۡم  وََعَدُكۡم وَۡعَد ٱلۡحَق 
ۡخلَۡفُتُكۡمۖۡ َوَما َكانَ 

َ
ِن  فَأ لَِي َعلَۡيُكم م 

ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم لِيِۖ 
َ
هٓا أ ُسلَۡطٍَٰن إِل

نَا۠ 
َ
آ أ نُفَسُكمِۖ مه

َ
فَلَا تَلُوُمونِي َولُوُمٓواْ أ

نُتم بُِمۡصِرِخيه إِن ِي 
َ
بُِمۡصرِِخُكۡم َوَمآ أ

ُۗ إِنه  ۡشَرۡكُتُموِن ِمن َقۡبُل
َ
َكَفۡرُت بَِمآ أ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعذَ  لِيم  ٱلظه
َ
 ٢٢ اٌب أ

23. А они који су веровали и чинили 

добра дела биће уведени, са 

дозволом њиховог Господара, у 

рајске баште кроз које теку реке и у 

њима ће да бораве вечно, њихов 

поздрав ће у њима да буде: 'Мир 

Божји'. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعمِ  ۡدِخَل ٱل
ُ
َٰلَِحَِٰت  َوأ لُواْ ٱلصه

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

 ٢٣ فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمۖۡ َتحِيهُتُهۡم فِيَها َسَلَٰمٌ 

24. Зар не видиш како Аллах наводи 

пример - лепа је реч као лепо дрво: 

корен му је чврсто у земљи а гране 

према небу. 

ُ َمَثلٗا َكلَِمٗة َطي َِبٗة  لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱَّلله
َ
أ

ۡصلَُها ثَابِت  َوفَرُۡعَها فِي 
َ
َكَشَجَرةٖ َطي َِبٍة أ

َمآءِ   ٢٤ ٱلسه

25. Оно свој плод даје у сваком 

моменту са дозволом свога 

Господара - а Аллах људима наводи 

примере да би узели поуку, 

 ِ ُۗ  تُۡؤت ُكلََها ُكله ِحيِۭن بِإِۡذِن َرب َِها
ُ
ٓي أ

ۡمَثاَل لِلنهاِس لََعلهُهۡم 
َ
ُ ٱلۡأ َويَۡضرُِب ٱَّلله

ُرونَ   ٢٥ َيَتَذكه

26. а ружна реч је као ружно дрво које 

је ишчупано са површине земље. 

Њему нема опстанка. 

  َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثةٍ 
ۡرِض َما لََها ِمن  

َ
ٱۡجُتثهۡت ِمن َفۡوِق ٱلۡأ

 ٢٦ قََرارٖ 
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27. Аллах учвршћује вернике 

постојаном речју у животу на овом 

свету, а и на оном свету, а 

многобошце одводи у заблуду; Аллах 

ради шта хоће. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ُ ٱل ابِِت يُثَب ُِت ٱَّلله بِٱلَۡقۡوِل ٱلثه
 ُ ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َويُِضلُّ ٱَّلله ةِ ٱلدُّ فِي ٱلۡحََيوَٰ

ُ َما يََشآءُ  َٰلِِميَنْۚ َويَۡفَعُل ٱَّلله  ٢٧ ٱلظه

28. Зар не видиш оне који су уместо 

захвалности Аллаху на благодатима 

– узвратили незахвалношћу и народ 

свој довели у Кућу пропасти, 

 ِ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّلله هِذيَن بَده لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

َحلُّواْ َقۡوَمُهۡم َداَر ٱلَۡبَوارِ 
َ
 ٢٨ ُكۡفٗرا َوأ

29. у Пакао, у коме ће да горе - а 

ужасно је он пребивалиште! 
ۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ   ٢٩ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها

30. И који су поред Аллаха друга 

божанства узели да би заводили са 

Његовог пута? Реци: „Уживајте, 

завршићете, сигурно, у Ватри!“ 

ۗۦُ  نَداٗدا ل ُِيِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِ
َ
ِ أ وََجَعلُواْ َّلِله

 ٣٠ قُۡل َتَمتهُعواْ َفإِنه َمِصيَرُكۡم إِلَي ٱلنهارِ 

31. Реци Мојим слугама које верују да 

обављају молитву и да удељују и 

тајно и јавно из онога што им Ми 

дарујемо, пре него што наступи Дан у 

коме неће да буде ни трговања ни 

пријатељства. 

ةَ  لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنواْ يُقِيُمواْ ٱلصه قُل ل ِعَِبادَِي ٱل
ا َرَزۡقَنَُٰهمۡ  ِن َويُنفُِقواْ ِممه ا وََعلَانَِيٗة م   ِسر ٗ

ها َبۡيع  فِيهِ َولَا   تَِي يَۡوم  ل
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ
 ٣١ ِخَلٌَٰل 

32. Аллах је Тај Који је створио 

небеса и Земљу; Он спушта са неба 

воду и чини да помоћу ње рађају 

плодови којима се храните; и 

потчинио вам је лађе да морем плове 

по Његовој одредби, и потчинио вам 

је реке, 

نَزَل 
َ
ۡرَض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

َمَرَِٰت  ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثه
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ِمَن ٱلسه

َر لَُكُم ٱلُۡفلَۡك لَِتۡجرَِي  رِۡزٗقا لهُكۡمۖۡ وََسخه
َر لَكُ  ۡمرِهۖۦِۡ وََسخه

َ
نَۡهَٰرَ فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

َ
 ٣٢ ُم ٱلۡأ

33. и потчинио вам је Сунце и Месец, 

који се стално крећу, и потчинио вам 

је ноћ и дан. 

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َدآئَِبيِۡنِۖ  َر لَُكُم ٱلشه وََسخه
َهارَ  هۡيَل َوٱلنه َر لَُكُم ٱل  ٣٣ وََسخه
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34. И даје вам од свега онога што од 

Њега тражите, и ако бисте Аллахове 

благодати бројали, не бисте их 

набројали. Човек је, уистину, итекако 

неправедан и незахвалан. 

واْ   لُۡتُموُهْۚ َوِإن َتُعدُّ
َ
ِ َما َسأ

ِن ُكل  َُٰكم م  وََءاتَى
ُۗ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََظلُوم   ِ لَا ُتحُۡصوَهآ نِۡعَمَت ٱَّلله

ار    ٣٤ َكفه

35. А када Аврам рече: „Господару 

мој, учини овај град Мекку сигурним и 

сачувај и мене и моје синове од тога 

да обожавамо кипове. 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱلَۡبلََد  َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم َرب 
ۡصَنامَ 

َ
ن نهۡعُبَد ٱلۡأ

َ
 ٣٥ َءاِمٗنا َوٱۡجُنبۡنِي َوبَنِيه أ

36. Они су, мој Господару, многе 

људе на странпутицу навели. Онај ко 

буде мене следио - моје је вере, а 

онај ко буде против мене устајао, па - 

Ти си, уистину, Онај Који опрашта 

грехе и милостив си. 

اِسِۖ َفَمن  َِن ٱلنه ۡضلَلَۡن َكثِيٗرا م 
َ
ِ إِنهُهنه أ َرب 

َفإِنهُهۥ ِمن ِيِۖ َوَمۡن َعَصانِي َفإِنهَك  تَبَِعنِي 
 ٣٦ َغُفور  رهِحيم  

37. Господару наш, ја сам неке своје 

потомке населио у котлини у којој се 

ништа не сеје, код Твоје часне Ка'бе, 

да би, Господару наш, обављали 

молитву; зато учини да срца неких 

људи за њима чезну и опскрби их 

разним плодовима да би били 

захвални. 

ِيهتِي بَِواٍد َغيِۡر   ۡسَكنُت ِمن ُذر 
َ
بهَنآ إِن ِٓي أ ره

ِم َربهَنا   ذِي َزۡرٍع ِعنَد بَيۡتَِك ٱلُۡمَحره
اِس  َِن ٱلنه فۡـ َِدٗة م 

َ
ةَ فَٱۡجَعۡل أ لَوَٰ لُِيقِيُمواْ ٱلصه

َمَرَِٰت لََعلهُهۡم َتۡهوِٓي إِلَۡيِهۡم َوٱۡرُزقۡ  َِن ٱلثه ُهم م 
 ٣٧ يَۡشُكُرونَ 

38. Господару наш, Ти сигурно знаш 

шта ми кријемо, а шта на јаву 

износимо. А Аллаху ништа није 

скривено; ни на Земљи, ни на небу. 

َربهَنآ إِنهَك َتۡعلَُم َما ُنخِۡفي َوَما ُنۡعلُِنُۗ َوَما  
ۡرِض َولَا فِي  َيخَۡفيَٰ عَلَى

َ
ِ ِمن َشۡيٖء فِي ٱلۡأ ٱَّلله

َمآءِ   ٣٨ ٱلسه

39. Хвала Аллаху, Који ми је у 

старости подарио Јишмаила и Исака; 

мој Господар молбе, уистину, 

услишава. 

هِذي َوَهَب لِي عَلَى ٱلِۡكبَِر   ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ْۚ إِنه َرب ِي لََسِميُع   إِۡسَمَٰعِيَل َوِإۡسَحََٰق

عَآءِ   ٣٩ ٱلدُّ
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40. Господару мој, дај да ја и моји 

потомци у обављању молитве 

будемо устрајни; Господару наш, Ти 

услиши моју молбу! 

ِيهتِيِۚ   ةِ َوِمن ُذر  لَوَٰ ِ ٱۡجَعلۡنِي ُمقِيَم ٱلصه َرب 
 ٤٠ َربهَنا َوَتَقبهۡل ُدعَآءِ 

41. Господару наш, опрости мени, и 

мојим родитељима и свим 

верницима – на Дан кад се буде 

полагао рачун!“ 

َٰلَِديه َولِلُۡمۡؤِمنِيَن يَۡوَم  َربهَنا ٱۡغفِۡر لِي َولَِو
 ٤١ َيُقوُم ٱلۡحَِساُب 

42. А ти никако не мисли да Аллах не 

мари за оним што раде неверници! 

Он им само одгађа до Дана када ће 

очи да им остану отворене! 

ا َيۡعَمُل   َ َغَٰفِلًا َعمه َولَا َتحَۡسبَنه ٱَّلله
ُرُهۡم لَِيۡوٖم تَۡشَخُص  ِ َٰلُِموَنْۚ إِنهَما يَُؤخ  ٱلظه

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٤٢ فِيهِ ٱلۡأ

43. Журиће, уздигнутих глава, 

укоченог погледа; а срца ће да им 

буду празна. 

ُمۡهِطعِيَن ُمۡقنِِعي رُُءوِسِهۡم لَا يَۡرتَدُّ إِلَۡيِهۡم 
فۡـ َِدُتُهۡم َهَوآء  

َ
 ٤٣ َطۡرُفُهۡمۖۡ َوأ

44. Ти опомињи људе Даном када ће 

казна да им дође, кад ће они који су 

неправедни били – да говоре: 

„Господару наш, остави нас још само 

кратко време, одазваћемо се Твоме 

позиву и следићемо посланике!“ А 

зар се пре нисте заклињали да са 

овог света нећете да одете? 

تِيِهُم ٱلَۡعَذاُب َفَيُقوُل 
ۡ
اَس يَۡوَم يَأ نِذرِ ٱلنه

َ
َوأ

َجٖل قَرِيٖب  
َ
ۡرنَآ إِلَيَٰٓ أ ِ خ 

َ
هِذيَن َظلَُمواْ َربهَنآ أ ٱل

ِجۡب َدۡعوَ  َولَۡم تَُكونُٓواْ نُّ
َ
ُۗ أ تََك َونَتهبِِع ٱلرُُّسَل

ِن َزَوالٖ  ِن َقۡبُل َما لَُكم م  قَۡسۡمُتم م 
َ
 ٤٤ أ

45. И настанили сте се били у 

местима где су живели они који су се 

према себи огрешили, а било вам је 

познато како смо поступили са њима, 

и наводили смо вам примере. 

هِذيَن َظلَُمٓواْ  وََسَكنُتۡم فِي َمَسَِٰكِن ٱل
نُفَسُهۡم َوتَبَيهَن لَُكۡم َكۡيَف َفَعلَۡنا بِِهۡم 

َ
أ

ۡمَثاَل 
َ
 ٤٥ َوَضَرۡبَنا لَُكُم ٱلۡأ

46. И они лукавства своја плету, а 

Аллах зна за њихова лукавства, само 

што њихова лукавства не могу брда 

да покрену. 

ِ َمۡكُرُهۡم  َوَقۡد َمَكُرواْ َمۡكَرُهۡم وَِعنَد ٱَّلله
 ٤٦ َوِإن َكاَن َمۡكُرُهۡم لِتَُزوَل ِمۡنُه ٱلِۡجَباُل 
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47. Немој ни да помислиш да Аллах 

неће да одржи Своје обећање Својим 

посланицима - Аллах је, уистину, 

силан и строг. 

ۥْٓۚ إِنه  فَلَا َتحَۡسبَنه  َ ُمخۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُسلَُه ٱَّلله
َ َعزِيز  ُذو ٱنتَِقامٖ   ٤٧ ٱَّلله

48. На Дан кад Земља буде 

замењена другом земљом, а и 

небеса, и кад сви изађу пред 

Аллахом, Јединим, Свемоћним. 

َمََٰوَُٰتۖۡ  ۡرِض َوٱلسه
َ
ۡرُض َغيَۡر ٱلۡأ

َ
ُل ٱلۡأ يَۡوَم ُتَبده

ارِ َوبَ  ِ ٱلَۡوَِٰحِد ٱلَۡقهه  ٤٨ َرُزواْ َّلِله

49. Тог дана ћеш да видиш грешнике 

у оковима заједно повезане. 
نِيَن فِي  َقره َوتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن يَۡوَمئِٖذ مُّ

ۡصَفادِ
َ
 ٤٩ ٱلۡأ

50. Одећа ће од катрана да им буде, 

а ватра ће обавијати њихова лица. 
ِن َقِطَراٖن َوَتۡغَشيَٰ وُُجوَهُهُم َسَرابِيلُ  ُهم م 

ارُ   ٥٠ ٱلنه

51. То је зато да Аллах свакоме да 

шта је заслужио - Аллах заиста брзо 

своди рачун. 

ا َكَسَبۡتْۚ إِنه   ُ ُكله َنۡفٖس مه لَِيۡجزَِي ٱَّلله
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ   ٥١ ٱَّلله

52. Овај Кур'ан је обзнана људима, и 

да њиме буду опоменути, и да знају 

да је само Он Један Бог, и да приме 

поуку они који имају разум! 

َٰغ  ل ِلنهاِس َولُِينَذُرواْ بِهِۦ َولَِيۡعلَُمٓواْ  َهََٰذا بََل
ْولُواْ 

ُ
َر أ كه نهَما ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َولَِيذه

َ
أ

لَۡبَٰبِ 
َ
 ٥٢ ٱلۡأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-ра. Ово су речи Књиге, 

јасног Кур'ана! 
بِينٖ   ١ الٓرِۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب َوقُۡرَءاٖن مُّ

2. Неверници ће често да жале што 

нису били муслимани. 
هِذيَن َكَفُرواْ لَۡو َكانُواْ   بََما يََودُّ ٱل رُّ

 ٢ ُمۡسلِِمينَ 

3. Пусти их нека једу и наслађују се, 

и нека их заварава нада - знаће они! 
 ۡۖ َمُل

َ
ُكلُواْ َويََتَمتهُعواْ َويُلِۡهِهُم ٱلۡأ

ۡ
َذۡرُهۡم يَأ

 ٣ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 

4. А ниједно насеље нисмо уништили 

а да му није прописан одређени рок. 
ها َولََها كَِتاب   ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل

َ
َوَمآ أ

ۡعلُوم    ٤ مه

5. Ниједан народ не може ни да 

убрза ни да успори одређено му 

време. 

َجلََها َوَما  
َ
ٍة أ مه

ُ
ا تَۡسبُِق ِمۡن أ مه

 ٥ يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

6. Они говоре: „Хеј ти коме се Кур'ан 

објављује, ти си уистину луд! 
ِۡكُر إِنهَك  َِل َعلَۡيهِ ٱلذ  هِذي نُز  َها ٱل يُّ

َ
َوَقالُواْ َيَٰٓأ

 ٦ لََمۡجُنون  

7. Зашто нам анђеле не доведеш, 

ако је истина то што говориш!” 
هۡوَما  تِيَنا بِٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ُكنَت ِمَن ل

ۡ
تَأ

َِٰدقِينَ   ٧ ٱلصه

8. Ми анђеле шаљемо само са 

Истином, а када би их послали, тада 

се њима не би дало времена да 

чекају. 

ِ َوَما َكانُٓواْ إِٗذا   ها بِٱلۡحَق  ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إِل َما ُننَز 
نَظرِينَ   ٨ مُّ

9. Ми, уистину, Кур'ан објављујемо и 

заиста ћемо Ми над њим да 

надзиремо. 

ِۡكَر َوِإنها لَُهۥ لََحَٰفُِظونَ  لَۡنا ٱلذ   ٩ إِنها َنحُۡن نَزه
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10. И пре тебе смо слали посланике 

претходним народима. 
ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي ِشَيِع 

َ
َولََقۡد أ

لِينَ  وه
َ
 ١٠ ٱلۡأ

11. И ниједан им посланик није 

дошао а да му се нису изругивали. 
ها َكانُواْ بِهِۦ   ِن رهُسوٍل إِل تِيِهم م 

ۡ
َوَما يَأ

 ١١ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

12. Ето, тако дајемо да то уђе у срца 

неверника. 
 ١٢ َكَذَٰلَِك نَۡسلُُكُهۥ فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

13. Они у Кур’ан неће да поверују, а 

зна се шта је било с народима 

давнашњим. 

لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َوَقۡد َخلَۡت ُسنهُة  
لِينَ  وه

َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Кад бисмо им отворили капију на 

небу и кад би се они кроз њу 

успињали, 

َمآءِ  َِن ٱلسه َفَظلُّواْ  َولَۡو َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا م 
 ١٤ فِيهِ َيۡعرُُجونَ 

15. опет би они, сигурно, казали: 

„Наше очи су опијене, штавише, ми 

смо људи опчињени.“ 

بَۡصَُٰرنَا بَۡل َنحُۡن َقۡوم  
َ
َِرۡت أ لََقالُٓواْ إِنهَما ُسك 

ۡسُحوُرونَ   ١٥ مه

16. Ми смо на небу сазвежђа 

створили и за оне који их посматрају 

украсили… 

ََٰها   َمآِء بُُروٗجا َوَزيهنه َولََقۡد َجَعلَۡنا فِي ٱلسه
َِٰظرِينَ   ١٦ لِلنه

17. И заштитили смо га од сваког 

проклетог ђавола. 
ِ َشۡيَطَٰٖن رهِجيمٍ 

 ١٧ وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُكل 

18. А онога који крадом прислушкује 

стиже видљиви пламен. 
ۡتَبَعُهۥ ِشَهاب   

َ
ۡمَع فَأ ها َمِن ٱۡستََرَق ٱلسه إِل

بِين    ١٨ مُّ

19. А Земљу смо прострли и по њој 

смо поставили непомичне планине и 

учинили смо да на њој све расте са 

мером. 

لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي  
َ
ۡرَض َمَدۡدَنََٰها َوأ

َ
َوٱلۡأ

ۢنَبتَۡنا فِ 
َ
ۡوُزونٖ َوأ ِ َشۡيٖء مه

 ١٩ يَها ِمن ُكل 
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20. И ту смо вам дали све што је за 

живот потребно, а и онима које ви не 

храните. 

هۡسُتۡم  وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن ل
َٰزِقِينَ   ٢٠ لَُهۥ بَِر

21. И не постоји ништа чије ризнице 

не поседујемо, а од тога Ми дајемо 

само по одређеној мери. 

ها ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما  ِن َشۡيٍء إِل َوِإن م 
ۡعلُومٖ  ها بَِقَدرٖ مه ۥٓ إِل ِلُُه  ٢١ ُننَز 

22. Ми шаљемо ветрове да оплођују, 

а из неба спуштамо воду па вас 

њоме напајамо - ви нисте у стању да 

је задржите. 

 
َ
َمآِء َوأ نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َٰقَِح فَأ ََٰح لََو َِي ۡرَسلَۡنا ٱلر 

نُتۡم لَُهۥ 
َ
ۡسَقۡيَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ

َ
َماٗٓء فَأ

 ٢٢ بَِخَٰزِنِينَ 

23. И само Ми дајемо живот и смрт, 

и Ми ћемо све наследити 
َوِإنها لََنۡحُن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوَنحُۡن  

 ٢٣ ٱلَۡوَٰرِثُونَ 

24. и само Ми знамо оне који су вам 

претходили, и само Ми знамо оне 

који ће после да дођу. 

َولََقۡد َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتۡقِدِميَن ِمنُكۡم َولََقۡد 
 ٢٤ َعلِۡمَنا ٱلُۡمۡسَتـ ِۡخرِينَ 

25. А Он, твој Господар, заиста ће да 

их сабере. Он је Мудри и Свезнајући. 
َوِإنه َربهَك ُهَو َيحُۡشُرُهۡمْۚ إِنهُهۥ َحِكيٌم  

 ٢٥ َعلِيم  

26. Ми смо створили Адама од суве 

глине; од глатког блата. 
ِۡن َحمَإٖ  َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن َصلَۡصَٰٖل م 

ۡسُنونٖ   ٢٦ مه

27. А још пре смо створили џинне од 

ужарене ватре. 
َوٱلۡجَآنه َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقۡبُل ِمن نهارِ 

ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. И кад твој Господар рече 

анђелима: „Ја ћу да створим човека 

од суве глине, од глатког блата. 

َوِإۡذ َقاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا 
ِۡن  ِن َصلَۡصَٰٖل م  ۡسُنونٖ م   ٢٨ َحمَإٖ مه
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29. И кад му дам лик и у њега 

удахнем душу, ви му се поклоните.“ 
وِحي  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َفإَِذا َسوه

 ٢٩ َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ 

30. Па су се сви анђели скупа 

поклонили. 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٣٠ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

31. осим Сотоне; он је одбио да се 

поклони. 
ن يَُكوَن َمَع  

َ
بَيَٰٓ أ

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ إِل

َِٰجِدينَ   ٣١ ٱلسه

32. „О Сотоно“, упита Он, „зашто се 

ниси поклонио са онима који су се 

поклонили?“ 

ها تَُكوَن َمَع  ل
َ
إِبۡلِيُس َما لََك أ َقاَل َيَٰٓ

َِٰجِدينَ   ٣٢ ٱلسه

33. “Не приличи ми”, рече, “да се 

поклоним човеку кога си створио од 

иловаче, од блата устајалог.” 

ۡسُجَد لِبََشٍر َخلَۡقَتُهۥ ِمن 
َ
ُكن ل ِأ

َ
َقاَل لَۡم أ

ۡسُنونٖ  ِۡن َحمَإٖ مه  ٣٣ َصلَۡصَٰٖل م 

34. „Онда излази из Раја“, нареди 

Аллах, „заиста си проклет! 
 ٣٤ َقاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها َفإِنهَك رَِجيم  

35. И нека се проклетство задржи на 

теби до Дана судњег!“ 
ِينِ   ٣٥ َوِإنه َعلَۡيَك ٱللهۡعَنَة إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 

36. „Господару мој“, рече он, „дај ми 

времена до Дана кад ће они да буду 

оживљени!“ 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ َقا
َ
ِ فَأ  ٣٦ َل َرب 

37. „Даје ти се време“, рече Он,  َ٣٧ َقاَل َفإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِين 

38. „до Дана већ одређеног.“  ِ٣٨ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

39. „Господару мој“, рече, „зато што 

си ме довео у заблуду, ја ћу њима на 

Земљи пороке да прикажем лепим и 

све ћу да их заведем, 

َزي ِنَنه لَُهۡم فِي  
ُ
ۡغَوۡيَتنِي لَأ

َ
ِ بَِمآ أ َقاَل َرب 

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡغوِيَنهُهۡم أ

ُ
ۡرِض َولَأ

َ
 ٣٩ ٱلۡأ

40. осим Твојих искрених верника 

међу њима.“ 
 ۡ ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱل  ٤٠ ُمۡخلَِصينَ إِل
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41. „Ове ћу се истине Ја држати”, 

рече Аллах. 
 ٤١ َقاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط عَلَىه ُمۡسَتقِيمٌ 

42. „Ти нећеш да имаш никакве 

власти над Мојим верницима, осим 

над онима који те буду следили, од 

оних залуталих; 

ها إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيهِ  ۡم ُسلَۡطٌَٰن إِل
 ٤٢ َمِن ٱتهَبَعَك ِمَن ٱلَۡغاوِينَ 

43. за све њих Пакао ће да буде 

одредиште, 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٣ َوِإنه َجَهنهَم لََموِۡعُدُهۡم أ

44. он седам капија има и кроз сваку 

ће да прође одређен број њих.“ 
َٰٖب  بَۡو

َ
ِۡنُهۡم ُجزۡء  لََها َسۡبَعُة أ ِ بَاٖب م 

ل ِكُل 
ۡقُسومٌ   ٤٤ مه

45. Они који су се Аллаха бојали и 

оног што им је забрањено клонили, 

они ће у Рајским баштама поред 

извора бити. 

َٰٖت وَُعُيونٍ   ٤٥ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

46. „Уђите у њих сигурни, страха 

ослобођени!“ 
 ٤٦ ُخلُوَها بَِسَلٍَٰم َءاِمنِينَ ٱدۡ 

47. Ми ћемо да истиснемо злобу из 

њихових груди; као браћа ће да буду, 

они ће на диванима да седе једни 

наспрам других. 

ٍ إِۡخَوَٰنًا 
ِۡن ِغل  َونَزَۡعَنا َما فِي ُصُدورِهِم م 

َتَقَٰبِلِينَ   ٤٧ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

48. Ту их умор неће дотицати, они 

одатле никада неће да буду 

изведени. 

ِۡنَها   ُهۡم فِيَها نََصب  َوَما ُهم م  لَا َيَمسُّ
 ٤٨ بُِمۡخرَِجينَ 

49. Кажи Мојим створењима да сам 

Ја, заиста, Онај Који опрашта грехе, 

Милостиви, 

نَا ٱلَۡغُفوُر ٱلرهحِ 
َ
ن ِٓي أ

َ
 ٤٩ يمُ ۞َنب ِۡئ ِعَبادِٓي أ

50. али да је и Моја казна, заиста, 

болна казна! 
لِيمُ 

َ
نه َعَذابِي ُهَو ٱلَۡعَذاُب ٱلۡأ

َ
 ٥٠ َوأ

51. И обавести их о Аврамовим 

гостима, 
 ٥١ َونَب ِۡئُهۡم َعن َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيمَ 
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52. када су дошли код њега и казали: 

„Мир Божји!“ Он рече: „Ми смо се вас 

уплашили!” 

إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ َسَلَٰٗما َقاَل إِنها  
 ٥٢ ِمنُكۡم وَِجلُونَ 

53. “Не плаши се!” Рекоше, 

“доносимо ти радосну вест, ученог 

ћеш сина имати.” 

ُرَك بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ  ِ  ٥٣ َقالُواْ لَا تَوَۡجۡل إِنها نُبَش 

54. „Доносите радосну вест сада кад 

ме је старост опхрвала?“ Рече он, 

„чиме ћете да ме обрадујете?“ 

نَِي ٱلِۡكبَُر َفبَِم  سه ن مه
َ
ۡرُتُمونِي عَلَىَٰٓ أ بَشه

َ
َقاَل أ

ُرونَ  ِ  ٥٤ تُبَش 

55. „Доносимо ти радосну вест која 

ће заиста да се обистини“, казаше 

они, „зато не буди од оних који губе 

наду!“ 

َِن   ِ فَلَا تَُكن م  ۡرَنََٰك بِٱلۡحَق  َقالُواْ بَشه
 ٥٥ ٱلَۡقَٰنِِطينَ 

56. „А ко губи наду у милост свога 

Господара осим заблудели?!“ Рече 

он. 

ها   ۦٓ إِل َقاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن رهۡحمَةِ َرب ِهِ
ُّونَ  آل  ٥٦ ٱلضه

57. И упита: „А који је тачно разлог 

вашег доласка, о изасланици?“ 
َها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  يُّ

َ
 ٥٧ َقاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

58. „Ми смо“, казаше, „заиста, 

послати народу који је огрезао у злу, 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوٖم مُّ

ُ
 ٥٨ َقالُٓواْ إِنهآ أ

59. изузев Лотове породице, њих 

ћемо, заиста, све да спасимо, 
ۡجمَعِينَ 

َ
وُهۡم أ هٓا َءاَل لُوٍط إِنها لَُمَنجُّ  ٥٩ إِل

60. осим његове жене, она ће, 

одредили смо, да буде од оних који 

ће да остану и искусе казну.“ 

ۡرنَآ إِنهَها لَِمَن  تَُهۥ َقده
َ
ها ٱۡمَرأ  ٦٠ ٱلَۡغَٰبِِرينَ إِل

61. И кад изасланици дођоше до 

Лотове породице, 
ا َجآَء َءاَل لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلُونَ   ٦١ فَلَمه

62. он рече: „Ви сте, заиста, 

непознати људи!“ 
نَكُرونَ   ٦٢ َقاَل إِنهُكۡم َقۡوم  مُّ

63. „Не“, казаше они. „Доносимо ти 

оно у шта ови стално сумњају, 
 ٦٣ َقالُواْ بَۡل ِجۡئَنََٰك بَِما َكانُواْ فِيهِ َيۡمتَُرونَ 
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64. доносимо ти оно што ће да се 

догоди сигурно, а ми, заиста, истину 

говоримо. 

ِ َوِإنها لََصَِٰدُقونَ  َتۡيَنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
 ٦٤ َوأ

65. Изведи породицу своју у глуво 

доба ноћи, а ти буди на њиховом 

зачељу, и нека се нико од вас не 

осврће, и идите тамо где вам се 

наређује!“ 

هۡيِل َوٱتهبِۡع   َِن ٱل ۡهلَِك بِقِۡطٖع م 
َ
ۡسِر بِأ

َ
فَأ

َحد  َوٱۡمُضواْ 
َ
ۡدَبََٰرُهۡم َولَا يَلَۡتفِۡت ِمنُكۡم أ

َ
أ

 ٦٥ َحۡيُث تُۡؤَمُرونَ 

66. И Ми смо му објавили оно што ће 

да се догоди: да ће они, сви до 

последњег, у свитање да буду 

уништени. 

ُؤلَآِء  نه َدابَِر َهَٰٓ
َ
ۡمَر أ

َ
َٰلَِك ٱلۡأ َوَقَضۡيَنآ إِلَۡيهِ َذ

ۡصبِِحينَ   ٦٦ َمۡقُطوع  مُّ

67. И дођоше становници града, 

весели. 
ۡهُل ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَتبِۡشُرونَ 

َ
 ٦٧ وََجآَء أ

68. „Заиста су ово моји гости“, рече, 

„па ме не срамотите, 
ُؤلَآِء َضۡيِفي فَلَا َتۡفَضُحونِ   ٦٨ َقاَل إِنه َهَٰٓ

69. и бојте се Аллаха, и не 

понижавајте ме!“ 
َ َولَا ُتخُۡزونِ   ٦٩ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

70. „А зар ти нисмо забранили да 

било кога угостиш?“ 
َولَۡم َنۡنَهَك َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

َ
 ٧٠ َقالُٓواْ أ

71. Он рече: „Ево вам за брак моје 

кћери, ако то хоћете да учините!“ 
َٰعِلِينَ  ُؤلَآِء َبَناتِٓي إِن ُكنُتۡم َف  ٧١ َقاَل َهَٰٓ

72. А живота ми твога, они су у 

пијанству свом лутали. 
 ٧٢ لََعۡمُرَك إِنهُهۡم لَِفي َسۡكَرتِِهۡم َيۡعَمُهونَ 

73. И њих је задесио страшан глас 

кад је Сунце излазило, 
ۡيَحُة ُمۡشرِقِينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٧٣ فَأ

74. и Ми смо њихова насеља 

изврнули, и на њих смо сручили кишу 

грумења од скамењене глине. 

ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهۡم فََجَعلۡنَ 
َ
َٰلَِيَها َسافِلََها َوأ ا َع

يلٍ  ِ ِن ِسج   ٧٤ ِحَجاَرٗة م 

75. У томе су, заиста, знаци за оне 

који о томе проницљиво 

размишљају, 

ِمينَ  ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلُۡمَتوَس   ٧٥ إِنه فِي َذ
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76. а насеље Содома је поред 

постојећег пута. 
قِيمٍ   ٧٦ َوِإنهَها لَبَِسبِيٖل مُّ

77. У томе су, заиста, знаци за оне 

који верују. 
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٧٧ إِنه فِي َذ

78. А и становници Ејке били су 

неверници, 
يَۡكةِ لََظَٰلِِمينَ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٧٨ َوِإن َكاَن أ

79. па смо их казнили, и оба насеља 

су поред пута видљивог. 
بِينٖ   ٧٩ فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم َوِإنهُهَما لَبِإَِماٖم مُّ

80. И становници Хиџра су 

посланике сматрали лажним, 
ۡصَحَُٰب ٱلۡحِۡجرِ  

َ
َب أ َولََقۡد َكذه

 ٨٠ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

81. а Ми смо им доказе Наше дали, 

али су се они од њих окретали. 
وََءاَتۡيَنَُٰهۡم َءاَيَٰتَِنا َفكَانُواْ َعۡنَها 

 ٨١ ُمۡعرِِضينَ 

82. Они су клесали куће у брдима, 

верујући да су сигурни, 
وََكانُواْ َيۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوتًا  

 ٨٢ َءاِمنِينَ 

83. па и њих у свитање задеси 

страшан глас, 
ۡيَحُة ُمۡصبِِحينَ  َخَذۡتُهُم ٱلصه

َ
 ٨٣ فَأ

84. и није им ни од какве користи 

било оно што су стицали. 
ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
 ٨٤ َفَمآ أ

85. Ми смо створили небеса и Земљу 

и оно између њих са Истином. Час 

оживљења ће да дође засигурно, 

зато ти великодушно опрости, 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

ۖۡ فَٱۡصَفِح  اَعَة ٓأَلتَِية  ِۗ َوِإنه ٱلسه ِ ها بِٱلۡحَق  إِل
ۡفَح ٱلۡجَِميَل   ٨٥ ٱلصه

86. твој Господар је, заиста, 

Створитељ свега, Свезнајући. 
َُٰق ٱلَۡعلِيمُ إِنه َربه   ٨٦ َك ُهَو ٱلۡخَله

87. Ми смо ти дали седам одломака, 

који се понављају, а и 

величанствени Кур'ан. 

َِن ٱلَۡمَثانِي َوٱلُۡقۡرَءاَن  َولََقۡد َءاَتۡيَنََٰك َسۡبٗعا م 
 ٨٧ ٱلَۡعِظيمَ 
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88. Не пружај своје погледе на оно 

што Ми дајемо на уживање некима 

од њих и не буди тужан због њих, а 

према верницима буди благ, 

ۡزَوَٰٗجا 
َ
ۦٓ أ نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ لَا َتُمده

ِۡنُهۡم َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك  م 
 ٨٨ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. и реци: „Ја само јавно 

опомињем.“ 
ِذيُر ٱلُۡمبِينُ  نَا ٱلنه

َ
 ٨٩ َوقُۡل إِن ِٓي أ

90. Као што смо следбенике Књиге 

опоменули. 
نَزلَۡنا عَلَى ٱلُۡمۡقتَِسِمينَ 

َ
 ٩٠ َكَمآ أ

91. Оне који Кур'ан поделише на 

делове. 
هِذيَن َجَعلُواْ ٱلُۡقۡرَءاَن ِعِضينَ   ٩١ ٱل

92. И тако Ми твога Господара, њих 

ћемо све да позовемо на 

одговорност 

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٩٢ َفَوَرب َِك لَنَۡسـ َلَنهُهۡم أ

93. за оно што су радили!  َا َكانُواْ َيۡعَملُون  ٩٣ َعمه

94. Ти јавно исповедај оно што ти се 

наређује и вишебожаца се клони. 
ۡعرِۡض َعِن 

َ
فَٱۡصَدۡع بَِما تُۡؤَمُر َوأ

 ٩٤ ٱلُۡمۡشِركِينَ 

95. Ми те чувамо од оних који ти се 

ругају. 
 ٩٥ إِنها َكَفۡيَنََٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِِءينَ 

96. који поред Аллаха обожавају 

другог бога; а знаће они! 
ْۚ فََسۡوَف  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر هِذيَن َيجَۡعلُوَن َمَع ٱَّلله ٱل

 ٩٦ َيۡعلَُمونَ 

97. Ми добро знамо да ти је тешко у 

прсима због онога што они говоре, 
نهَك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما  

َ
َولََقۡد َنۡعلَُم أ

 ٩٧ َيُقولُونَ 

98. зато, величај свога Господара и 

хвали Га, и буди од оних који Му се 

клањају, 

َِن  َِٰجِدينَ فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوُكن م   ٩٨ ٱلسه

99. и Господара свога обожавај све 

док ти смрт не дође! 
تَِيَك ٱلَۡيقِينُ 

ۡ
 ٩٩ َوٱۡعُبۡد َربهَك َحتهيَٰ يَأ
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Пчела   النحل

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Оно што је Аллах одредио – 

догодиће се; зато то не пожурујте! 

Хваљен је Он и врло високо изнад 

оних које поред Њега обожавају! 

ِ فَلَا تَۡسَتۡعِجلُوُهْۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ  ۡمُر ٱَّلله
َ
تَيَٰٓ أ

َ
أ

ا   ١ يُۡشِرُكونَ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

2. Он шаље анђеле с Објавом, по 

вољи Својој, оним верницима Својим 

којима хоће: “Опомињите да нема 

бога осим Мене и бојте Ме се!” 

ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن 
َ
وِح ِمۡن أ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة بِٱلرُّ ُينَز 

ۡن 
َ
ۦٓ أ ِ نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
أ

نَا۠ فَٱتهُقونِ 
َ
هٓا أ  ٢ إِل

3. Он је мудро небеса и Земљу 

створио; нека је Он врло високо 

изнад оних које поред Њега 

обожавају! 

ا   ِۚ تََعَٰلَىَٰ َعمه ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

 ٣ يُۡشِرُكونَ 

4. Он ствара човека од капи семена, 

а он одједном – отворени противник! 
َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفةٖ َفإَِذا ُهَو َخِصيم  

بِين    ٤ مُّ

5. И стоку Он за вас ствара; њоме се 

од хладноће штитите, а и других 

користи имате, њоме се највише и 

храните, 

نَۡعََٰم َخلََقهَ 
َ
ۖۡ لَُكۡم فِيَها دِۡفء  َوَمَنَٰفُِع  َوٱلۡأ ا

ُكلُونَ 
ۡ
 ٥ َوِمۡنَها تَأ

6. она вам је украс кад је враћате са 

испаше и кад је на пашу изгоните. 
َولَُكۡم فِيَها َجمَاٌل ِحيَن تُرِيُحوَن وَِحيَن 

 ٦ تَۡسَرُحونَ 
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7. А носи вам и терете у места у која, 

осим уз велике муке, не бисте стигли. 

Ваш Господар је, уистину, благ и 

милостив. 

هۡم تَُكونُواْ  ۡثَقالَُكۡم إِلَيَٰ بَلَٖد ل
َ
َوَتحِۡمُل أ

نُفِسِۚ إِنه َربهُكۡم  
َ
ِ ٱلۡأ ها بِِشق  َبَٰلِغِيهِ إِل

 ٧ لَرَُءوف  رهِحيم  

8. И коње, и мазге, и магарце - да их 

јашете, и као украс - а створиће и оно 

што не знате. 

 ْۚ َوٱلۡخَۡيَل َوٱلۡبَِغاَل َوٱلۡحَِميَر لِتَۡرَكُبوَها َوزِيَنٗة
 ٨ َويَۡخلُُق َما لَا َتۡعلَُمونَ 

9. Аллахово је да укаже на Прави пут, 

а има их и кривих путева; а да Он 

хоће, све би вас упутио. 

ِ َقۡصدُ  ْۚ َولَۡو وَعَلَى ٱَّلله بِيِل َوِمۡنَها َجآئِر   ٱلسه
ۡجمَعِينَ 

َ
َُٰكۡم أ  ٩ َشآَء لََهَدى

10. Он је Тај Који са неба спушта воду 

коју пијете и она помаже да изникне 

биље којим стоку напасате. 

ِۡنُه  ۖۡ لهُكم م  َمآِء َماٗٓء نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

 ١٠ َشَجر  فِيهِ تُِسيُمونَ َشَراب  َوِمۡنُه 

11. Он вам даје да помоћу ње 

изникне жито, и маслине, и палме, и 

грожђе, и разноврсни плодови - у 

томе је, заиста, доказ за људе који 

размишљају. 

ۡيُتوَن َوٱلنهِخيَل  ۡرَع َوٱلزه يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزه
ۡعَنََٰب َوِمن ُكل ِ 

َ
َٰلَِك َوٱلۡأ َمَرَِٰتِۚ إِنه فِي َذ  ٱلثه

ُرونَ   ١١ ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيَتَفكه

12. Он вам је потчинио ноћ и дан, и 

Сунце и Месец, и звезде су 

потчињене по Његовој одредби. У 

томе су, уистину, докази људима који 

памети имају, 

هۡيَل  َر لَُكُم ٱل ۡمَس  وََسخه َهاَر َوٱلشه َوٱلنه
ۦْٓۚ إِنه فِي  ِ ۡمرِه

َ
َرَُٰتُۢ بِأ ۖۡ َوٱلنُُّجوُم ُمَسخه َوٱلَۡقَمَر

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ   ١٢ َذ

13. и све што вам је на Земљи 

разнобојно створио - у томе је, 

заиста, доказ људима који поуку 

примају. 

 لَُكۡم 
َ
ۥْٓۚ َوَما َذَرأ لَۡوَٰنُُه

َ
ۡرِض ُمخَۡتلًِفا أ

َ
فِي ٱلۡأ

ُرونَ  كه َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم يَذه  ١٣ إِنه فِي َذ
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14. И Он је Тај Који је потчинио море, 

да из њега једете свеже месо и да 

вадите накит који носите - ти видиш 

лађе како га секу да бисте нешто из 

обиља Његовог стекли и да бисте 

захвални били. 

ُكلُواْ ِمۡنُه 
ۡ
َر ٱلَۡبۡحَر لَِتأ هِذي َسخه َوُهَو ٱل

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحلَۡيٗة  لَحۡٗما َطرِي ٗ
ۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك َمَواِخَر فِيهِ  تَلۡبَُسوَنَها

َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  
 ١٤ تَۡشُكُرونَ 

15. И по Земљи је стабилне планине 

поставио да вас она не потресе, и 

реке, а и путеве да се усмеравате, 

ن تَِميَد بُِكۡم 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
لَۡقيَٰ فِي ٱلۡأ

َ
َوأ

نَۡهَٰٗرا وَُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 
َ
 ١٥ َوأ

16. а и путоказе, а и по звездама се 

они управљају: 
ۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدونَ وَعَ   ١٦ َلََٰمَٰٖتِۚ َوبِٱلنه

17. Па је ли онда Онај Који ствара као 

онај који не ствара!? Уразумите се! 
فَلَا 

َ
ْۚ أ ها َيخۡلُُق َفَمن َيخۡلُُق َكَمن ل

َ
أ

ُرونَ   ١٧ تََذكه

18. Ако бисте бројали Аллахове 

благодати, не бисте их набројали; 

Аллах, уистину, опрашта грехе и 

милостив је. 

 َ ُۗ إِنه ٱَّلله ِ لَا ُتحُۡصوَهآ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله َوِإن َتُعدُّ
 ١٨ لََغُفور  رهِحيم  

19. Аллах зна шта кријете, а шта 

јавно износите. 
وَن َوَما ُتۡعلُِنونَ  ُ َيۡعلَُم َما تُِسرُّ  ١٩ َوٱَّلله

20. А они којима се они моле уместо 

Аллаха – ништа не стварају; они су 

сами створени; 

ِ لَا َيخۡلُُقوَن  هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱل
ا َوُهۡم ُيخۡلَُقونَ   ٢٠ َشۡيـ ٗ

21. мртви су, нису живи и не знају 

када ће да буду оживљени. 
ۡحَيآٖءِۖ 

َ
ۡمَوٌَٰت َغيُۡر أ

َ
يهاَن  أ

َ
َوَما يَۡشُعُروَن أ

 ٢١ ُيۡبَعُثونَ 
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22. Ваш Бог је – један Бог! Срца оних 

који у онај свет не верују поричу, они 

се охолошћу размећу. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن   ْۚ فَٱل إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
نِكَرة  َوُهم   بِٱٓأۡلِخَرةِ قُلُوبُُهم مُّ

ۡسَتۡكبُِرونَ   ٢٢ مُّ

23. Нема сумње да Аллах зна и оно 

што они крију, а и оно што јавно 

износе; Он, заиста, не воли оне који 

се охоле. 

وَن َوَما   َ َيۡعلَُم َما يُِسرُّ نه ٱَّلله
َ
لَا َجَرَم أ

 ٢٣ ُيۡعلُِنوَنْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡسَتۡكبِِرينَ 

24. А када их неко упита: „Шта је то 

што ваш Господар објављује?“ Они 

одговарају: „Измишљотине народа 

древних!“ 

نَزَل َربُُّكۡم َقالُٓواْ 
َ
اَذآ أ َوِإَذا قِيَل لَُهم مه

لِينَ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
 ٢٤ أ

25. То је зато да би на Судњем дану 

носили своје грехе у потпуности и 

део греха оних које су, а да они нису 

били свесни, у заблуду довели. 

Ужасан је терет који ће они да носе! 

ۡوَزاَرُهۡم َكاِملَٗة يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوِمۡن  
َ
لَِيۡحِملُٓواْ أ

لَا َسآَء 
َ
هِذيَن يُِضلُّوَنُهم بَِغيِۡر ِعلٍۡمِۗ أ ۡوَزارِ ٱل

َ
أ

 ٢٥ َما يَزُِرونَ 

26. И они пре њих су правили 

сплетке, па је Аллах порушио из 

темеља њихове зграде, и кров се на 

њих срушио - стигла их је казна 

одакле нису ни очекивали. 

 ُ تَي ٱَّلله
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفأ َقۡد َمَكَر ٱل

َِن ٱلَۡقَواِعِد فََخره َعلَۡيِهُم   ُبۡنَيََٰنُهم م 
قۡ  َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن ٱلسه تَى

َ
ُف ِمن َفۡوقِِهۡم َوأ

 ٢٦ َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

27. А на Судњем дану Он ће да их 

осрамоти и упита: „Где су они које сте 

Мени у обожавању придруживали, 

они због којих сте се 

супротстављали?“ Они којима је дато 

знање ће да кажу: „Данас ће срамота 

и мука невернике, заиста, да снађе, 

ۡيَن 
َ
ُثمه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ُيخۡزِيِهۡم َويَُقوُل أ

وَن فِيِهۡمْۚ َقاَل  قُّ هِذيَن ُكنُتۡم تَُشَٰٓ ُشَرَكآِءَي ٱل
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم إِنه ٱلۡخِۡزَي ٱلَۡيۡوَم  

ُ
هِذيَن أ ٱل

َٰفِرِينَ  وَٓء عَلَى ٱلَۡك  ٢٧ َوٱلسُّ
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28. оне којима су анђели узели душе 

у тренутку када су многобошци били.“ 

И они ће тада да се покоре и да кажу: 

„Ми нисмо никакво зло радили!“ 

„Јесте, Аллах, заиста добро зна оно 

што сте радили. 

نُفِسِهۡمۖۡ 
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓي أ هِذيَن َتَتَوفهى  ٱل

 ْۚ ِِۭۚ بَلَىَٰٓ لََم َما ُكنها َنۡعَمُل ِمن ُسوٓء لَۡقُواْ ٱلسه
َ
فَأ

ُۢ بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  َ َعلِيُم  ٢٨ إِنه ٱَّلله

29. Зато, улазите на капије Пакла, у 

њему ћете да останете вечно! О како 

ће да буде грозно пребивалиште 

оних који су се охолили!“ 

ۖۡ فَٱدۡ  بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ُخلُٓواْ أ

 ٢٩ فَلَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

30. А онима који су се бојали Аллаха 

и клонили греха рећи ће се: „Шта је 

објављивао ваш Господар?“ „Велико 

добро!“ Одговориће. Они који чине 

добра дела имаће већ на овом свету 

лепу награду, а онај свет је, сигурно, 

још бољи. О како ће да буде дивно 

боравиште оних који су се бојали 

Аллаха: 

نَزَل َربُُّكۡمْۚ  
َ
هِذيَن ٱتهَقۡواْ َماَذآ أ ۞َوقِيَل لِل

ۡنَيا  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
هِذيَن أ َقالُواْ َخيٗۡراُۗ ل ِل

 ْۚ َولََداُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخيۡر ْۚ َولَنِۡعَم َداُر َحَسَنة 
 ٣٠ ٱلُۡمتهقِينَ 

31. Еденски вртови у које ће да уђу, 

где теку реке, и где ће да имају све 

што пожеле. Тако ће Аллах да 

награди оне који Га се буду бојали, 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها  َجنه
ۖۡ لَُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَنْۚ َكَذَٰلَِك  نَۡهَُٰر

َ
ٱلۡأ

ُ ٱلُۡمتهقِينَ   ٣١ َيجۡزِي ٱَّلله

32. оне којима анђели узимају душу 

док су честити, и којима говоре: „Мир 

Божји вама! Уђите у Рај због онога 

што сте радили!“ 

َُٰهُم  هِذيَن َتَتَوفهى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َطي ِبِيَن َيُقولُوَن ٱل
َسَلٌَٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة بَِما ُكنُتۡم 

 ٣٢ َتۡعَملُونَ 
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33. Зар незнанобошци чекају да им 

дођу анђели, или да дође одредба 

твога Господара?! Тако су поступили 

и они пре њих; њима није неправду 

учинио Аллах, они су сами себи 

учинили неправду. 

ۡو  
َ
تَِيُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ َهۡل يَنُظُروَن إِل

هِذيَن ِمن  ۡمُر َرب َِكْۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل ٱل
َ
تَِي أ

ۡ
يَأ

ُ َوَلَِٰكن َكانُٓواْ   َقۡبلِِهۡمْۚ َوَما َظلََمُهُم ٱَّلله
نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 

َ
 ٣٣ أ

34. И стигла их је казна за оно што су 

чинили, и са свих страна их је 

обузело оно чему су се ругали. 

ا  َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه
َ
فَأ

 ٣٤ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

35. И говоре они који друге поред 

Њега обожавају: „Да је Аллах хтео, 

не бисмо ни ми ни наши преци, поред 

Аллаха, никога обожавали и не 

бисмо ништа, без Његове воље, 

забрањеним сматрали.“ Исто тако су 

и они пре њих поступали. А зар су 

посланици били дужни ишта друго 

него да јасно обзнане истину?! 

هِذيَن  ُ َما َعَبۡدنَا  َوَقاَل ٱل ۡشَرُكواْ لَۡو َشآَء ٱَّلله
َ
أ

حُۡن َولَٓا َءابَآُؤنَا َولَا  ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء نه
ِۚ َكَذَٰلَِك َفَعَل  ۡمَنا ِمن ُدونِهِۦ ِمن َشۡيٖء َحره

ها  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َفَهۡل عَلَى ٱلرُُّسِل إِل ٱل
 ٣٥ ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

36. Ми смо сваком народу посланика 

послали који им је наређивао: 

„Аллаха обожавајте, а ђавола се 

клоните!“ И било је међу њима оних 

које је Аллах упутио, а и оних који су 

заслужили заблуду. Зато путујте 

Земљом да видите какав је био 

завршетак оних који су посланике 

утеривали у лаж. 

ِن ٱۡعُبُدواْ  
َ
ةٖ رهُسولًا أ مه

ُ
ِ أ

َولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكل 
ۡن َهَدى  َُٰغوَتۖۡ َفِمۡنُهم مه َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطه ٱَّلله

  ْۚ َلَٰلَُة ۡت َعلَۡيهِ ٱلضه ۡن َحقه ُ َوِمۡنُهم مه ٱَّلله
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن 

َ
فَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ
 ٣٦ بِينَ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمَكذ ِ 

37. Ма колико ти желео да их упутиш, 

Аллах, заиста, неће указати на Прави 

пут оном кога је у заблуди оставио, и 

њима нико неће помоћи. 

َ لَا َيۡهِدي  َُٰهۡم َفإِنه ٱَّلله إِن َتحۡرِۡص عَلَىَٰ ُهَدى
َِٰصِرينَ  ِن نه ۖۡ َوَما لَُهم م   ٣٧ َمن يُِضلُّ
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38. Они се заклињу Аллахом, 

најтежом заклетвом: „Аллах неће да 

оживи онога који умре!“ Али хоће! То 

Његово обећање заиста ће да се 

испуни, али то већина људи не зна. 

يَۡمَٰنِِهۡم لَا َيۡبَعُث  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ُ َمن َيُموُتْۚ بَلَىَٰ وَۡعًدا عَ  ا  ٱَّلله لَۡيهِ َحق ٗ
اِس لَا َيۡعلَُمونَ  ۡكثََر ٱلنه

َ
 ٣٨ َوَلَِٰكنه أ

39. Да би им објаснио оно у чему су 

се разилазили, и да би сазнали они 

који нису веровали да су били 

лажови. 

هِذي َيخَۡتلُِفوَن فِيهِ َولَِيۡعلََم  لُِيبَي َِن لَُهُم ٱل
نه 

َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ  ٣٩ ُهۡم َكانُواْ َكَِٰذبِينَ ٱل

40. Ако нешто хоћемо, Ми само за то 

кажемо: „Буди!“ И оно буде. 
ن نهُقوَل لَُهۥ 

َ
َرۡدَنَُٰه أ

َ
إِنهَما َقۡولَُنا لَِشۡيٍء إَِذآ أ

 ٤٠ ُكن َفَيُكونُ 

41. Оне који су се иселили ради 

Аллаха, након што су били тлачени, 

Ми ћемо још на овом свету на лепо 

место да сместимо; а награда на 

будућем свету биће још већа кад би 

само знали. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما ُظلُِمواْ  هِذيَن َهاَجُرواْ فِي ٱَّلله َوٱل
ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ 

َ
ۖۡ َولَأ ۡنَيا َحَسَنٗة َِئنهُهۡم فِي ٱلدُّ لَُنَبو 

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكا 
َ
 ٤١ نُواْ َيۡعلَُمونَ أ

42. Онима који су били стрпљиви и на 

Господара свога се ослањали. 
هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ   ٤٢ ٱل

43. Ми смо и пре тебе само људе као 

посланике са објавом слали; ако за 

то не знате, питајте следбенике 

Књиге! 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا   ۡهَل ٱلذ 
َ
إِلَۡيِهۡمۖۡ فَۡسـ َلُٓواْ أ

 ٤٣ َتۡعلَُمونَ 

44. Слали смо их са јасним доказима 

и књигама, а теби објављујемо 

Кур'ан, да би објаснио људима оно 

што им се објављује, и да би они 

размислили. 

ِۡكَر  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلذ 
َ
بُرِِۗ َوأ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱلزُّ

َِل إِلَۡيِهۡم َولََعلهُهۡم  لُِتبَي َِن لِلنهاِس َما نُز 
ُرونَ   ٤٤ َيَتَفكه



 

Пчела 

 

332 

 

 النحل

45. А зар су сигурни они који 

подмукло праве зло - да Аллах неће 

у земљу да их утера, или да неће, 

одакле не могу ни да помисле, казна 

да им дође, 

ن َيخِۡسَف 
َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َمَكُرواْ ٱلسه ِمَن ٱل

َ
فَأ

َ
أ

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ِمۡن 
ۡ
ۡو يَأ

َ
ۡرَض أ

َ
ُ بِِهُم ٱلۡأ ٱَّلله

 ٤٥ َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

46. или да их неће на путовањима 

њиховим казнити – а они Му неће 

моћи умаћи. 

ُخَذُهۡم فِي َتَقلُّبِِهۡم َفَما ُهم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٦ بُِمۡعِجزِينَ 

47. Или да их неће казнити док у 

страху стрепе? Али, Господар ваш је 

заиста благ и милостив. 

ُخَذُهۡم عَلَىَٰ َتخَوُّٖف َفإِنه َربهُكۡم  
ۡ
ۡو يَأ

َ
أ

 ٤٧ لَرَُءوف  رهِحيمٌ 

48. Зар они не виде да све оно што је 

Аллах створио сад десно, сад лево, 

пружа своје сенке клањајући се 

Аллаху и да је све то покорно? 

ُ ِمن َشۡيٖء   َولَۡم يََرۡواْ إِلَيَٰ َما َخلََق ٱَّلله
َ
أ

َمآئِِل   َيَتَفيهُؤاْ ِظَلَٰلُُهۥ َعِن ٱلَۡيِميِن َوٱلشه
 ِ ه ِ ٗدا َّلل   ٤٨  َوُهۡم َدَِٰخُرونَ ُسجه

49. Аллаху се клања све живо на 

небесима и на Земљи, и анђели, а 

они се не охоле, 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي   َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسه
ۡرِض ِمن َدآبهةٖ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهۡم لَا  

َ
ٱلۡأ

 ٤٩ يَۡسَتۡكبُِرونَ 

50. боје се свога Господара који је 

изнад њих и чине оно што им се 

нареди. 

ِن َفۡوقِِهۡم َويَۡفَعلُوَن َما  َيخَاُفوَن َربهُهم م 
 ٥٠ يُۡؤَمُروَن۩

51. Аллах каже: „Двојицу богова за 

обожавање не узимајте!“ Само је 

један Бог, „и само од Мене страхујте!“ 

َما  ۞َوَقاَل  ُ لَا َتتهِخُذٓواْ إَِلََٰهيِۡن ٱثۡنَيِۡنِۖ إِنه ٱَّلله
ََٰي فَٱۡرَهُبونِ   ٥١ ُهَو إَِلَٰه  َوَِٰحد  َفإِيه
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52. Све што је на небесима и на 

Земљи Аллахово је, и Њему треба 

увек послушан бити. Зар некога 

другог осим Аллаха да се бојите?! 

يُن َولَُهۥ َما فِي ٱلسه  ِ ۡرِض َولَُه ٱلد 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ

ِ َتتهُقونَ  َفَغيَۡر ٱَّلله
َ
ْۚ أ  ٥٢ َواِصًبا

53. Сваку благодат коју имате вам је 

од Аллаха, а чим вас задеси каква 

невоља, опет од Њега гласно помоћ 

тражите. 

ِۖۡ ُثمه إَِذا   ِن ن ِۡعَمةٖ َفِمَن ٱَّلله َوَما بُِكم م 
رُّ َفإِلَۡيهِ َتجۡـ َُرونَ َمسه   ٥٣ ُكُم ٱلضُّ

54. А потом, кад вам Он невољу 

отклони, неки од вас поред 

Господара свога друга божанства 

обожавају, 

ره َعنُكۡم إَِذا فَرِيق    ُثمه إَِذا َكَشَف ٱلضُّ
ِنُكم بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ   ٥٤ م 

55. да би занегирали оно што смо им 

Ми дали. Па уживајте, али заиста, 

знаћете! 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسۡوَف 
 ٥٥ َتۡعلَُمونَ 

56. Незнанобошци својим 

божанствима која ништа не знају 

остављају део хране коју им Ми 

дајемо. Кунем се, бићете сигурно 

питани за све што сте измишљали! 

ا   ِمه َويَۡجَعلُوَن لَِما لَا َيۡعلَُموَن نَِصيٗبا م 
ا ُكنُتۡم  ِ لَتُۡسـ َلُنه َعمه َرَزۡقَنَُٰهۡمُۗ تَٱَّلله

 ٥٦ َتۡفتَُرونَ 

57. Они Аллаху приписују кћери - 

Узвишен је Он! - А себи оно што 

прижељкују. 

 ِ ا َويَۡجَعلُوَن َّلِله ٱلَۡبَنَِٰت ُسۡبَحََٰنُهۥ َولَُهم مه
 ٥٧ يَۡشَتُهونَ 

58. И кад се неком од њих јави да му 

се родила ћерка, лице му потамни и 

постаје потиштен. 

نَثيَٰ َظله وَۡجُهُهۥ 
ُ
َحُدُهم بِٱلۡأ

َ
َر أ ِ َوِإَذا بُش 

ا َوُهَو َكِظيم    ٥٨ ُمۡسَود ٗ
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59. Крије се од људи због лоше вести 

која му је дојављена: да ли да је 

задржи уз понижење, или да је 

зарови у прашину? Како ружно они 

просуђују! 

ۦْٓۚ  َر بِهِ ِ َيَتَوََٰرىَٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوِٓء َما بُش 
ُهۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ  ۡم يَُدسُّ

َ
ُيۡمِسُكُهۥ عَلَىَٰ ُهوٍن أ

َ
أ

لَا َسآَء َما َيحۡكُ 
َ
 ٥٩ ُمونَ أ

60. Они који у онај свет не верују 

имају лоша својства, а Аллах има 

најузвишенија својства: Он је Силни 

и Мудри. 

وِۡءِۖ  هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َمَثُل ٱلسه لِل
ِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  عۡلَىَٰ

َ
ِ ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ  ٦٠ َوَّلِله

61. Кад би Аллах људе због грехова 

њихових кажњавао, ништа живо на 

Земљи не би оставио, али Он их до 

рока одређеног оставља, и кад рок 

њихов дође, ни за трен га један не 

могу ни одложити ни убрзати. 

ا تََرَك  اَس بُِظلِۡمِهم مه ُ ٱلنه َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
ُرُهۡم إِلَيَٰٓ َعلَيۡ  ِ َها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

َجلُُهۡم لَا  
َ
يِۖ َفإَِذا َجآَء أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
أ

 ٦١ يَۡسَتـ ِۡخُروَن َساَعٗة َولَا يَۡسَتۡقِدُمونَ 

62. Они Аллаху приписују оно према 

чему сами осећају одвратност и 

њихови језици говоре лаж да њих 

чека најлепша награда; а њих, нема 

сумње, чека Ватра: они ће у њу први 

да буду потерани. 

ِ َما يَۡكَرُهوَنْۚ َوتَِصُف  َويَۡجَعلُوَن َّلِله
ِۚ لَا َجَرَم  نه لَُهُم ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
لِۡسنَُتُهُم ٱلَۡكِذَب أ

َ
أ

ۡفَرُطونَ  نهُهم مُّ
َ
اَر َوأ نه لَُهُم ٱلنه

َ
 ٦٢ أ

63. Кунем се Собом, Ми смо и пре 

тебе народима слали посланике, али 

им је ђаво улепшао њихове поступке, 

па им је он сада заштитник, и њих све 

чека болна патња. 

ِن َقۡبلَِك  َمٖم م 
ُ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
ِ لََقۡد أ تَٱَّلله

ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهوَ 
َ
ۡيَطَُٰن أ  َولِيُُّهُم فََزيهَن لَُهُم ٱلشه

لِيم  
َ
 ٦٣ ٱلَۡيۡوَم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

64. Ми ти објављујемо Књигу само да 

би им објаснио оно у чему се 

разилазе, и да буде упута и милост 

верницима. 

ها لُِتبَي َِن لَُهُم  نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب إِل
َ
َوَمآ أ

هِذي ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ وَ  ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل َِقۡومٖ ٱل
 ٦٤ يُۡؤِمُنونَ 



 

Пчела 

 

335 

 

 النحل

65. Аллах воду с неба спушта и њоме 

живот мртвој земљи враћа! То је, 

заиста, доказ за људе који хоће да 

чују. 

ۡحَيا بِهِ 
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسه

َ
ُ أ َوٱَّلله

َٰلَِك  ْۚ إِنه فِي َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ
َ
 ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم ٱلۡأ

 ٦٥ يَۡسَمُعونَ 

66. Ви имате поуку и у стоци: „Ми вам 

дајемо да пијете оно што долази из 

њене утробе, што настаје између 

гризина и крви; то је млеко, укусно 

онима који га пију. 

 ۡۖ نَۡعَِٰم لَعِبَۡرٗة
َ
ُّۡسقِيُكم  َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ ن

هَبًنا  ا فِي ُبُطونِهِۦ ِمنُۢ َبيِۡن فَرٖۡث َوَدٖم ل ِمه م 
َٰرِبِينَ   ٦٦ َخالِٗصا َسآئِٗغا ل ِلشه

67. А од плодова палми и лозе 

припремате опојно пиће и пријатну 

храну. Ту је, заиста, доказ за људе 

који схватају.“ 

ۡعَنَِٰب َتتهِخُذوَن َوِمن َثَمَرَِٰت 
َ
ٱلنهِخيِل َوٱلۡأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة  ْۚ إِنه فِي َذ ِمۡنُه َسَكٗرا َورِۡزًقا َحَسًنا
 ٦٧ ل َِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ 

68. Твој Господар је надахнуо пчелу: 

„Прави себи куће у брдима, на 

дрвећу и у ономе што направе људи, 

ۡوَحيَٰ َربَُّك إِلَي ٱلنه 
َ
خِِذي ِمَن َوأ ِن ٱته

َ
ۡحِل أ

ا  َجرِ َوِممه ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َوِمَن ٱلشه
 ٦٨ َيۡعرُِشونَ 

69. затим, храни се разноврсним 

плодовима, па онда иди стазама 

свога Господара, послушно!“ Из 

њихових утроба излази пиће 

различитих боја, у њему је лек 

људима. Ту је, уистину, доказ за 

људе који размишљају. 

َمَرَِٰت فَٱۡسلُكِي ُسُبَل   ِ ٱلثه
ُثمه كُلِى ِمن ُكل 

َرب ِِك ُذلُلٗاْۚ َيخُۡرُج ِمنُۢ ُبُطونَِها َشَراب  
لَۡوَٰنُُهۥ فِيهِ ِشَفآء  ل ِلنهاِسِۚ إِنه فِي 

َ
خَۡتلٌِف أ مُّ

ُرونَ  َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيَتَفكه  ٦٩ َذ

70. Аллах вас ствара и после вам 

душе узима. Има вас који дубоку 

старост доживите, па брзо 

заборавите оно што сазнате. Аллах 

је, заиста, Свезнајући и Свемоћни. 

ُ َخلََقُكۡم ُثمه َيَتَوفهىَُٰكۡمْۚ َوِمنُكم  َوٱَّلله
 َ ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لِكَۡي ل

َ
ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ أ ا َيۡعلََم َبۡعَد  مه

َ َعلِيم  َقِدير   ْۚ إِنه ٱَّلله  ٧٠ ِعلٖۡم َشۡيـ ًا
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71. Аллах опскрбљујући вас даје 

једнима више него другима. Али они 

којима је дато више не дају онима 

који су у њиховој власти, а потребе су 

им једнаке. Зашто нису на 

Аллаховим благодатима захвални?! 

َل َبۡعَضُكۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض فِي  ُ َفضه َوٱَّلله
لُواْ بَِرآد ِي رِۡزقِِهۡم  هِذيَن ُفض ِ ِۡزِقِۚ َفَما ٱل ٱلر 
  ْۚ يَۡمَُٰنُهۡم َفُهۡم فِيهِ َسَوآٌء

َ
عَلَىَٰ َما َملََكۡت أ

ِ َيجَۡحُدونَ  فَبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
َ
 ٧١ أ

72. Аллах вам од вашег рода ствара 

жене, а од жена ваших даје вам 

синове и унуке, и укусна јела вам 

даје. Па зашто у лаж они верују, а 

Аллахове благодати поричу. 

ۡزَوَٰٗجا 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ِۡن أ ُ َجَعَل لَُكم م  َوٱَّلله

ۡزَوَِٰجُكم بَنِيَن وََحَفَدٗة  
َ
ِۡن أ وََجَعَل لَُكم م 

 ِ ي  َِن ٱلطه فَبِٱلَۡبَِٰطِل  َوَرَزقَُكم م 
َ
َبَِٰتِۚ أ

ِ ُهۡم يَۡكُفُرونَ   ٧٢ يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمِت ٱَّلله

73. И обожавају, поред Аллаха, оне 

који нису у стању да им дају било 

какву опскрбу, ни из небеса ни из 

земље, и који ништа не могу! 

ِ َما لَا َيمۡ  لُِك لَُهۡم َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ا َولَا   ۡرِض َشۡيـ ٗ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َِن ٱلسه رِۡزٗقا م 

 ٧٣ يَۡسَتِطيُعونَ 

74. Зато ништа не поредите са 

Аллахом! Аллах, заиста, зна, а ви не 

знате! 

َ َيۡعلَُم   ْۚ إِنه ٱَّلله ۡمَثاَل
َ
ِ ٱلۡأ فَلَا تَۡضِربُواْ َّلِله

نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ 
َ
 ٧٤ َوأ

75. Аллах наводи пример роба у 

туђем власништву, који ништа нема, 

и онога коме смо Ми дали лепу 

опскрбу и који удељује из тога, и 

тајно и јавно – зар су они једнаки?! 

Нека је хваљен Аллах! Али, већина 

њих не зна! 

ه  ۡملُوٗكا ل ُ َمَثلًا َعۡبٗدا مه ا َيۡقِدُر ۞َضَرَب ٱَّلله
َزۡقَنَُٰه ِمنها رِۡزًقا َحَسٗنا   عَلَىَٰ َشۡيٖء َوَمن ره

ا وََجۡهًراۖۡ َهۡل يَۡسَتوُۥَنْۚ  َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِسر ٗ
ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 

َ
ِْۚ بَۡل أ  ٧٥ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
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76. Аллах вам наводи као пример 

двојицу људи од којих је један 

глувонем, који ништа нема и који је на 

терету господару свом – куд год га 

пошаље, никаквог добра не донесе. 

Да ли је он једнак оном који тражи да 

се праведно поступа, а и сам је на 

Правом путу?! 

بَۡكُم 
َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ُ َمَثلٗا رهُجلَيِۡن أ َوَضَرَب ٱَّلله

 َ َُٰه ل ا َيۡقِدُر عَلَىَٰ َشۡيٖء َوُهَو َكلٌّ عَلَىَٰ َمۡولَى
ِت ِبخَيٍۡر َهۡل يَۡسَتوِي ُهَو  

ۡ
ههُّ لَا يَأ ِ ۡيَنَما يُوَج 

َ
أ

ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوُهَو عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  
ۡ
َوَمن يَأ

ۡسَتقِيمٖ   ٧٦ مُّ

77. Аллах зна тајне небеса и Земље! 

А Смак света ће у трен ока доћи, или 

још брже, јер је Аллах, уистину, 

Свемоћни! 

ۡمُر  
َ
ۡرِضِۚ َوَمآ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َغۡيُب ٱلسه َوَّلِله

قَۡرُبْۚ إِنه 
َ
ۡو ُهَو أ

َ
ها َكلَۡمِح ٱلَۡبَصِر أ اَعةِ إِل ٱلسه

ِ َشۡيٖء َقِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل   ٧٧ ٱَّلله

78. Аллах вас из утроба ваших мајки 

изводи док још ништа не знате, и даје 

вам слух и вид и разум - да бисте 

били захвални. 

َهَٰتُِكۡم لَا  مه
ُ
ِنُۢ ُبُطوِن أ ۡخرََجُكم م 

َ
ُ أ َوٱَّلله

ۡمَع  ا وََجَعَل لَُكُم ٱلسه َتۡعلَُموَن َشۡيـ ٗ
فۡـ َِدةَ لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
 ٧٨ َوٱلۡأ

79. Зар они не виде птице како без 

муке лете у пространству небеском?! 

Њих само Аллах држи. Ту су, заиста, 

докази људима који верују. 

 ِ َرَٰٖت فِي َجو  يِۡر ُمَسخه لَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه
َ
أ

َٰلَِك  ْۚ إِنه فِي َذ ُ ها ٱَّلله َمآِء َما ُيۡمِسُكُهنه إِل ٱلسه
 ٧٩ ُنونَ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤمِ 
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80. Аллах вам даје да у кућама 

својим станујете и даје вам од коже 

стоке шаторе које лако носите кад на 

пут идете и кад коначите, а од вуне 

њихове и длаке њихове и кострети 

њихове простирку и корисне ствари – 

све док се не истроше. 

ُ َجعَ  ِنُۢ ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا  َوٱَّلله َل لَُكم م 
نَۡعَِٰم ُبُيوٗتا 

َ
ِن ُجلُودِ ٱلۡأ وََجَعَل لَُكم م 

وَنَها يَۡوَم َظۡعنُِكۡم َويَۡوَم إَِقاَمتُِكۡم  تَۡسَتِخفُّ
َثَٰٗثا  

َ
ۡشَعارَِهآ أ

َ
ۡوبَارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
َوِمۡن أ

 ٨٠ َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ 

81. Аллах вам у ономе што је створио 

даје хлад, и даје вам склоништа у 

брдима, и даје вам одећу која вас 

чува од врућине, даје вам и оклопе 

који вас у борби штите - тако вам 

употпуњава Своју благодат да бисте 

били Њему предани. 

ا َخلََق  ِمه ُ َجَعَل لَُكم م  ِظَلَٰلٗا وََجَعَل َوٱَّلله
ۡكَنَٰٗنا وََجَعَل لَُكۡم 

َ
َِن ٱلِۡجَباِل أ لَُكم م 

َسَرَٰبِيَل تَقِيُكُم ٱلۡحَره وََسَرَٰبِيَل تَقِيُكم 
َسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُتِمُّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم  

ۡ
بَأ

 ٨١ لََعلهُكۡم تُۡسلُِمونَ 

82. А ако се они окрену од веровања, 

па твоја дужност је само да јасно 

доставиш поруку. 

هۡواْ َفإِنهَما َعلَۡيَك ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ   ٨٢ َفإِن تََول

83. Они признају да је благодат од 

Аллаха, па је после поричу – већина 

њих су неверници. 

ِ ُثمه يُنِكُروَنَها  َيۡعرُِفوَن نِۡعَمَت ٱَّلله
ۡكثَرُهُ 

َ
َٰفُِرونَ َوأ  ٨٣ ُم ٱلَۡك

84. А на Дан када из сваког народа 

доведемо сведока, неверницима 

неће да буде допуштено да се 

правдају, нити ће им се пружити 

прилика да се врате на Земљу, како 

би постали верници. 

ةٖ َشِهيٗدا ُثمه لَا  مه
ُ
ِ أ

  َويَۡوَم َنۡبَعُث ِمن ُكل 
هِذيَن َكَفُرواْ َولَا ُهۡم   يُۡؤَذُن لِل

 ٨٤ يُۡسَتۡعَتُبونَ 
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85. Кад они који нису веровали 

угледају казну, она им неће бити ни 

умањена ни одгођена. 

ُف  هِذيَن َظلَُمواْ ٱلَۡعَذاَب فَلَا ُيخَفه َوِإَذا رََءا ٱل
 ٨٥ يُنَظُرونَ َعۡنُهۡم َولَا ُهۡم 

86. А кад они који су, поред Аллаха, 

обожавали друга божанства виде 

своја божанства, рећи ће: „Господару 

наш, ово су наша божанства којима 

смо се, мимо Тебе, молили. 

“Божанства ће им одговорити: „Ви 

сте, уистину, лажљивци!“ 

ه  ۡشَرُكواْ ُشَرَكآَءُهۡم َقالُواْ َوِإَذا رََءا ٱل
َ
ِذيَن أ

هِذيَن ُكنها نَۡدُعواْ  ُؤلَآِء ُشَرَكآُؤنَا ٱل َربهَنا َهَٰٓ
لَۡقۡواْ إِلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوَل إِنهُكۡم  

َ
ِمن ُدونَِكۖۡ فَأ

َِٰذبُونَ   ٨٦ لََك

87. И они ће тога дана Аллаху да се 

покоре, и нестаће лажи које су 

измишљали. 

لََمۖۡ َوَضله َعۡنُهم  ِ يَۡوَمئٍِذ ٱلسه لَۡقۡواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٨٧ مه

88. Онима који нису веровали и који 

су од Аллаховог пута одвраћали, Ми 

ћемо двоструком казном казнити 

зато што су правили смутњу. 

 ْ وا هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ِ ٱل  َعن َسبِيِل ٱَّلله
زِۡدَنَُٰهۡم َعَذاٗبا َفۡوَق ٱلَۡعَذاِب بَِما َكانُواْ 

 ٨٨ ُيۡفِسُدونَ 

89. А на Дан када из сваког народа 

доведемо по једног сведока који ће 

да сведочи против свог народа, а 

тебе доведемо као сведока против 

ових! Ми теби објављујемо Књигу као 

објашњење за све и као упуту и 

милост и радосну вест за оне који 

једино у Њега верују. 

ِۡن  ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنۡبَعُث فِي ُكل 
 ِۚ ُؤلَآِء نُفِسِهۡمۖۡ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا عَلَىَٰ َهَٰٓ

َ
أ

لَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰنٗ  ِ َشۡيٖء َونَزه
ا ل ِكُل 

 ٨٩ َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسلِِمينَ 

90. Аллах, заиста, наређује правду, 

доброчинство и помагање ближњих, 

а разврат, све што је одвратно и 

насиље забрањује; Он вас саветује 

како бисте узели поуку. 

 َ ُمُر بِٱلَۡعۡدِل َوٱلۡإِۡحَسَِٰن َوِإيَتآيِٕ ۞إِنه ٱَّلله
ۡ
يَأ

ذِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َويَۡنَهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء  
َوٱلُۡمنَكرِ َوٱلَۡبۡغِيِۚ يَعُِظُكۡم لََعلهُكۡم  

ُرونَ   ٩٠ تََذكه
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91. И испуњавајте обавезе на које сте 

се обавезали Аллаху и не кршите 

заклетве кад сте их чврсто дали, а 

Аллаха као јамца себи узели, јер 

Аллах зна оно што радите. 

ِ إَِذا َعََٰهدتُّۡم َولَا تَنُقُضواْ  ۡوُفواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
َ
َوأ

 َ يَۡمََٰن َبۡعَد تَۡوكِيِدَها َوَقۡد َجَعلُۡتُم ٱَّلله
َ
ٱلۡأ

َ َيۡعلَُم َما   َعلَۡيُكۡم َكفِيلًاْۚ إِنه ٱَّلله
 ٩١ َتۡفَعلُونَ 

92. И не будите као она која би своју 

плетеницу распрела кад би је већ 

била чврсто уплела, и не служите се 

заклетвама својим да бисте једни 

друге преварили само зато што је 

једно племе многобројније од другог. 

Аллах вас тиме само искушава, а на 

Судњем дану ће вам, заиста, 

објаснити оно око чега сте се 

разилазили. 

َولَا تَُكونُواْ َكٱلهتِي َنَقَضۡت َغۡزلََها ِمنُۢ 
ُۢا  َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل

َ
َٰٗثا َتتهِخُذوَن أ نَك

َ
ٍة أ َبۡعِد ُقوه

ٍةِۚ  مه
ُ
ۡربَيَٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِهَي أ مه

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
بَيَۡنُكۡم أ

 ُ  بِهۚۦِْ َولَُيبَي ِنَنه لَُكۡم يَۡوَم إِنهَما َيۡبلُوُكُم ٱَّلله
 ٩٢ ٱلۡقَِيََٰمةِ َما ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

93. Да Аллах хоће, учинио би вас 

следбеницима једне вере, али Он у 

заблуду одводи оног кога хоће, а на 

Прави пут указује оном коме Он хоће; 

и ви ћете заиста одговарати за оно 

што сте радили. 

ٗة َوَِٰحَدٗة  مه
ُ
ُ لَجََعلَُكۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

 ْۚ َوَلَِٰكن يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٩٣ َولَتُۡسـ َلُنه َعمه

94. И не служите се заклетвама 

својим зато да бисте једни друге 

варали, да се не би поклизнула нога 

која чврсто стоји и да не бисте 

несрећу искусили зато што сте од 

Аллаховог пута одвраћали; а патња 

велика вас још чека. 

ُۢا بَيَۡنُكۡم   َ يَۡمََٰنُكۡم َدَخل
َ
َولَا َتتهِخُذٓواْ أ

وٓءَ  ُۢ َبۡعَد ُثُبوتَِها َوتَُذوُقواْ ٱلسُّ بَِما   َفتَِزله َقَدُم
ِ َولَُكۡم َعَذاٌب  َصَددتُّۡم َعن َسبِيِل ٱَّلله

 ٩٤ َعِظيم  

95. И не замењујте обавезу дату 

Аллаху за нешто што мало вреди - 

оно што је код Аллаха за вас је боље, 

ако знате! 

ِ َثَمٗنا قَلِيلًاْۚ إِنهَما  َولَا تَۡشتَُرواْ بَِعۡهِد ٱَّلله
 ِ ُهَو َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم  ِعنَد ٱَّلله

 ٩٥ َتۡعلَُمونَ 
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96. Оно што је код вас - пролазно је, 

а оно што је код Аллаха - вечно је. Ми 

ћемо, сигурно, оне који су били 

стрпљиви наградити многоструком 

наградом за оно што су чинили. 

ِ بَاٖقِۗ  َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما  ِعنَد ٱَّلله
ۡحَسِن 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
هِذيَن َصبَُرٓواْ أ َولََنۡجزِيَنه ٱل

 ٩٦ َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

97. Оном ко чини добро, био 

мушкарац или жена, а верник је, Ми 

ћемо дати да проживи леп живот и 

заиста ћемо их наградити бољом 

наградом него што су заслужили. 

نَثيَٰ َوُهَو 
ُ
ۡو أ

َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م 

ۖۡ َولََنۡجزِيَنهُهۡم  ٗة َطي َِبٗة ُمۡؤِمن  فَلَُنۡحيِيَنهُهۥ َحَيوَٰ
ۡحَسِن َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 ٩٧ أ

98. Када будеш хтео да учиш Кур'ан, 

затражи Аллахову заштиту од 

проклетог ђавола, 

ِ ِمَن  َت ٱلُۡقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله
ۡ
َفإَِذا قََرأ

ۡيَطَِٰن ٱلرهِجيمِ   ٩٨ ٱلشه

99. он заиста нема никакве моћи над 

онима који верују и који се уздају у 

свога Господара, 

هِذيَن َءاَمُنواْ  إِنهُهۥ لَيَۡس لَُهۥ ُسلَۡطٌَٰن عَلَى ٱل
 َ  ٩٩ لَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ وَع

100. његова је моћ једино над онима 

који њега за заштитника узимају и 

који друге поред Аллаха обожавају. 

هِذيَن  هۡونَُهۥ َوٱل هِذيَن َيَتَول إِنهَما ُسلَۡطَُٰنُهۥ عَلَى ٱل
 ١٠٠ ُهم بِهِۦ ُمۡشِرُكونَ 

101. Када Ми пропис заменимо 

другим - а Аллах најбоље зна шта 

објављује - они говоре: „Ти само 

измишљаш!“ А није тако, него већина 

њих не зна. 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ كَاَن َءايَةٖ َوٱَّلله لَۡنآ َءايَٗة مه َوِإَذا بَده

كۡ 
َ
نَت ُمۡفَتِۭرْۚ بَۡل أ

َ
ُِل َقالُٓواْ إِنهَمآ أ ثَرُُهۡم ُينَز 

 ١٠١ لَا َيۡعلَُمونَ 

102. Реци: „Од твог Господара 

спушта га анђео Гаврило као истину, 

да још више учврсти вернике, и да 

буде упута и радосна вест онима који 

су Аллаху покорни и предани.“ 

 ِ ب َِك بِٱلۡحَق  لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن ره قُۡل نَزه
هِذيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِيُ  ثَب َِت ٱل

 ١٠٢ لِلُۡمۡسلِِمينَ 
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103. Ми добро знамо да они говоре: 

“Поучава га један човек!” Језик оног 

због кога они криво говоре је језик 

неарапина, а овај Кур’ан је на јасном 

арапском језику. 

نه 
َ
ُهۡم َيُقولُوَن إِنهَما ُيَعل ُِمُهۥ  َولََقۡد َنۡعلَُم أ

ۡعَجِمي   
َ
هِذي يُلِۡحُدوَن إِلَۡيهِ أ ُۗ ل َِساُن ٱل بََشر 

بِينٌ   ١٠٣ َوَهََٰذا لَِساٌن َعَربِي   مُّ

104. Онима који неће да верују у 

Аллахове доказе Аллах, сигурно, 

неће указати на Прави пут, и њих 

чека патња несносна. 

ِ لَا  هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن أَـِبَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
لِيمٌ 

َ
ُ َولَُهۡم َعَذاٌب أ  ١٠٤ َيۡهِديِهُم ٱَّلله

105. Усуђују се да лажи измишљају 

само они који у Аллахове речи не 

верују, и они су прави лажљивци. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمنُ  وَن  إِنهَما َيۡفتَِري ٱلَۡكِذَب ٱل
َِٰذبُونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
ِۖۡ َوأ  ١٠٥ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

106. Оног који занегира Аллаха, 

након што је у Њега веровао – осим 

ако буде на то приморан, а срце му 

остане чврсто у вери – чека 

Аллахова казна. Оне којима се 

неверство буде милило стићи ће 

срџба Аллахова и њих чека патња 

велика. 

ها َمۡن  ۦٓ إِل ِ ِمنُۢ َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ َمن َكَفَر بِٱَّلله
ُۢ بِٱلِۡإيَمَِٰن َوَلَِٰكن  ۡكرِهَ َوقَلُۡبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ

ُ
أ

ن َشَرَح بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم  مه
ِ َولَُهۡم َعَذاٌب  َِن ٱَّلله  ١٠٦ َعِظيم  َغَضب  م 

107. Зато што су више волели живот 

на овом свету од Будућег света, а 

Аллах неће да упути на Прави пут 

народ који не верује. 

ۡنَيا عَلَى  ةَ ٱلدُّ نهُهُم ٱۡسَتَحبُّواْ ٱلۡحََيوَٰ
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  نه ٱَّلله
َ
ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

 َٰ  ١٠٧ فِرِينَ ٱلَۡك

108. То су они чија је срца и слух и 

вид Аллах запечатио, и они су заиста 

немарни; 

ُ عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم  هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ َوأ

َ
وََسۡمعِِهۡم َوأ

 ١٠٨ ٱلَۡغَٰفِلُونَ 
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109. они ће, нема сумње, на оном 

свету бити изгубљени. 
نهُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم 

َ
لَا َجَرَم أ

 ١٠٩ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

110. Господар твој ће онима који се 

иселе, након што су злостављани 

били, па се онда буду борили и све 

стрпљиво подносили – Господар твој 

ће им, после тога, заиста опростити и 

самилостан бити. 

هِذيَن َهاَجُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما  ُثمه إِنه َربهَك لِل
فُتُِنواْ ُثمه َجََٰهُدواْ َوَصبَُرٓواْ إِنه َربهَك ِمنُۢ  

 ١١٠ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيم  

111. На Дан у којем ће сваки човек 

само о себи да брине и у коме ће се 

сваком човеку за дела његова пуна 

награда или казна дати, неправда им 

се неће учинити! 

تِي ُكلُّ َنۡفٖس تَُجَِٰدُل َعن نهۡفِسَها 
ۡ
۞يَۡوَم تَأ

ا َعِملَۡت َوُهۡم لَا  هيَٰ ُكلُّ َنۡفٖس مه َوتَُوف
 ١١١ ُيۡظلَُمونَ 

112. Аллах наводи као пример град, 

сигуран и спокојан, коме је у обиљу 

долазила храна са свих страна, а који 

је незахвалан на Божјим 

благодатима био, па му је Аллах дао 

да искуси и глад и страх због онога 

што су радили његови становници. 

ُ َمَثلٗا قَۡريَٗة َكانَۡت َءاِمَنٗة   َوَضَرَب ٱَّلله
تِيَها 

ۡ
ۡطَمئِنهٗة يَأ ِ َمَكاٖن مُّ

ِن ُكل  رِۡزُقَها رََغٗدا م 
ُ لَِباَس  ََٰقَها ٱَّلله َذ

َ
ِ َفأ ۡنُعِم ٱَّلله

َ
فََكَفَرۡت بِأ

 ١١٢ ٱلۡجُوِع َوٱلۡخَۡوِف بَِما َكانُواْ يَۡصَنُعونَ 

113. И њима је дошао посланик, 

један од њих, али су га они 

лажљивцем назвали, и њих је стигла 

казна зато што су неправедни били. 

بُوهُ  ِۡنُهۡم َفَكذه َولََقۡد َجآَءُهۡم رَُسول  م 
َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُب َوُهۡم َظَٰلُِمونَ 

َ
 ١١٣ فَأ

114. Храните се допуштеним и лепим 

јелима која вам Аллах дарује и 

будите захвални Аллаху на Његовим 

благодатима, ако само Њега 

обожавате. 

ُ َحَلَٰلٗا َطي ِٗبا  ا َرَزقَُكُم ٱَّلله َفكُلُواْ ِممه
ِ إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ   َوٱۡشُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله

 ١١٤ َتۡعُبُدونَ 
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115. Он вам забрањује једино стрв, и 

крв, и свињско месо, и ону стоку која 

је заклана у нечије друго, а не у 

Аллахове име. А оном ко буде 

приморан, али не из жеље, него само 

толико да утоли глад – па Господар 

твој ће, заиста, да опрости и 

самилостан да буде. 

َم َولَحَۡم  َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱلده إِنهَما َحره
ِ بِهۖۦِۡ َفَمِن   هِله لَِغيِۡر ٱَّلله

ُ
ٱلۡخِنِزيرِ َوَمآ أ

َ َغُفور  ٱضۡ  ُطره َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَادٖ َفإِنه ٱَّلله
 ١١٥ رهِحيم  

116. И не говорите неистине 

језицима својим: “Ово је допуштено, 

а ово је забрањено” – да бисте тако о 

Аллаху неистине износили. Они који 

о Аллаху говоре неистине неће 

успети. 

 ُ لِۡسنَُتُكُم ٱلَۡكِذَب َولَا َتُقول
َ
واْ لَِما تَِصُف أ

 ِ َهََٰذا َحَلَٰل  َوَهََٰذا َحَرام  ل َِتۡفتَُرواْ عَلَى ٱَّلله
 ِ هِذيَن َيۡفتَُروَن عَلَى ٱَّلله ٱلَۡكِذَبْۚ إِنه ٱل

 ١١٦ ٱلَۡكِذَب لَا ُيۡفلُِحونَ 

117. кратко ће уживати, и њих чека 

страшна патња. 
لِيم  َمَتَٰع  

َ
 ١١٧ قَلِيل  َولَُهۡم َعَذاٌب أ

118. Јеврејима смо забранили оно о 

чему смо ти пре казивали; Ми према 

њима нисмо неправедни били, они су 

сами себи неправду нанели. 

ۡمَنا َما َقَصۡصَنا   هِذيَن َهاُدواْ َحره وَعَلَى ٱل
ۖۡ َوَما َظلَۡمَنَٰ  ُهۡم َوَلَِٰكن َعلَۡيَك ِمن َقۡبُل

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ١١٨ َكانُٓواْ أ

119. Онима који ураде зло из 

незнања, па се касније покају и 

поправе, твој Господар ће, после 

тога, сигурно да опрости и да буде 

милостив. 

وَٓء ِبجََهَٰلَةٖ  هِذيَن َعِملُواْ ٱلسُّ  ُثمه إِنه َربهَك لِل
ۡصلَُحٓواْ إِنه َربهَك 

َ
َٰلَِك َوأ ُثمه تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ

 ١١٩ ِمنُۢ َبۡعِدَها لََغُفور  رهِحيمٌ 

120. Аврам је био пример честитости, 

покоран Аллаху, прави верник, и није 

био од оних који су друге поред 

Аллаха обожавали. 

مه 
ُ
ِ َحنِيٗفا َولَۡم إِنه إِبَۡرَٰهِيَم َكاَن أ ه ِ ٗة َقانِٗتا َّلل 

 ١٢٠ يَُك ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 
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121. И био је захвалан на Његовим 

благодатима; њега је Аллах изабрао 

и на Прави пут упутио. 

َُٰه إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  َُٰه َوَهَدى ۡنُعِمهِِۚ ٱۡجَتبَى
َ
َشاكِٗرا ل ِأ
ۡسَتقِيمٖ   ١٢١ مُّ

122. и Ми смо му сачували леп 

спомен на овом свету, а на оном 

свету ће заиста бити међу онима 

добрима. 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا َحَسَنٗة وََءاَتۡيَنَُٰه فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ١٢٢ لَِمَن ٱلصه

123. После смо теби објавили: 

„Следи Аврамову веру, праву веру, 

он није био од оних који су друге 

поред Аллаха обожавали!“ 

ِن ٱتهبِۡع ِملهَة إِبَۡرَٰهِيَم 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك أ

َ
ُثمه أ

ۖۡ َوَما َكاَن ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ   ١٢٣ َحنِيٗفا

124. Светковање суботе прописано је 

онима који су имали о њој различита 

мишљења, и твој Господар ће на 

Судњем дану да пресуди у вези са 

оним у чему су се разилазили. 

هِذيَن ٱۡخَتلَُفواْ   ۡبُت عَلَى ٱل إِنهَما ُجعَِل ٱلسه
فِيهِِۚ َوِإنه َربهَك لََيۡحُكُم بَيَۡنُهۡم يَۡوَم  

 ١٢٤ ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

125. На пут свога Господара мудро 

позивај и лепим саветом, и са њима 

на најлепши начин расправљај! Твој 

Господар зна оне који су залутали са 

Његовог пута, и Он зна оне који 

следе Упуту. 

ٱۡدُع إِلَيَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱلۡحِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ 
ۡحَسُنْۚ إِنه   ٱلۡحََسَنةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلهتِي

َ
ِهَي أ

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو 
َ
َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ١٢٥ أ

126. Ако хоћете да на неправду 

узвратите, онда учините то само у 

оноликој мери колико вам је 

учињено; а ако се стрпите - то је, 

заиста, боље за стрпљиве. 

َوِإۡن عَاَقۡبُتۡم َفَعاقُِبواْ بِِمۡثِل َما ُعوقِۡبُتم بِهِۖۦۡ  
َٰبِِرينَ   ١٢٦ َولَئِن َصبَۡرُتۡم لَُهَو َخيۡر  ل ِلصه
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127. Стрпљив буди! Али, стрпљив 

ћеш да будеш само уз Аллахову 

помоћ. И не тугуј за њима, и нека ти 

није тешко због њиховог 

сплеткарења. 

ِْۚ َولَا َتحَۡزۡن   ها بِٱَّلله َوٱۡصبِۡر َوَما َصبۡرَُك إِل
ا  ِمه َعلَۡيِهۡم َولَا تَُك فِي َضۡيٖق م 

 ١٢٧ َيۡمُكُرونَ 

128. Аллах је заиста на страни оних 

који се Њега боје и греха клоне и који 

добра дела чине. 

هِذيَن  َ َمَع ٱل هِذيَن ُهم  إِنه ٱَّلله ٱل ٱتهَقواْ وه
حِۡسُنونَ   ١٢٨ مُّ
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Ноћно путовање الإسراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Узвишен нека је Онај Који је у 

једном часу ноћи превео Свог слугу 

Мухаммеда од Часне џамије до 

Далеке џамије, чију смо околину 

благословили како бисмо му нека 

знамења Наша показали. Он, 

уистину, све чује и све види. 

َِن   ۡسَرىَٰ بَِعۡبِدهِۦ لَۡيلٗا م 
َ
هِذٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱل

ۡقَصا  
َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم إِلَي ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡأ

هِذي َبََٰرۡكَنا  ْۚ ٱل َحۡولَُهۥ لِنُِريَُهۥ ِمۡن َءاَيَٰتَِنآ
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ١ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

2. А Мојсију смо дали Књигу и упутом 

је Израиљевим синовима учинили и 

казали: “Поред Мене – Господара 

другог не узимајте, 

وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى وََءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب 
ها َتتهِخُذواْ ِمن ُدونِي  ل

َ
َِٰٓءيَل أ ل َِبنِٓي إِۡسَر

 ٢ َوكِيلٗا

3. о потомци оних које смо са Нојем у 

лађи превезли!“ Он је, заиста, био 

слуга захвални. 

ِيهَة َمۡن َحمَلَۡنا َمَع نُوٍحِۚ إِنهُهۥ َكاَن َعۡبٗدا  ُذر 
 ٣ َشُكوٗرا

4. И Ми смо у Књизи објавили 

Израиљевим синовима: „Ви ћете 

заиста два пута неред на Земљи да 

учините и увелико да се охолите.“ 

َِٰٓءيَل فِي ٱلِۡكَتَِٰب   َوَقَضۡيَنآ إِلَيَٰ بَنِٓي إِۡسَر
ا  َتيِۡن َولََتۡعلُنه ُعلُو ٗ ۡرِض َمره

َ
لَُتۡفِسُدنه فِي ٱلۡأ

 ٤ َكبِيٗرا

5. Када дође време прве претње, 

послаћемо против вас Наше слуге 

жестоке снаге, они ће уздуж и 

попреко земљу вашу да прегазе, и 

обећање о казни ће да се испуни. 

َُٰهَما َبَعۡثَنا َعلَۡيُكۡم  ولَى
ُ
َفإَِذا َجآَء وَۡعُد أ

ٖس َشِديٖد فََجا
ۡ
ْولِي بَأ

ُ
هَنآ أ ُسواْ ِخَلََٰل ِعَباٗدا ل

ۡفُعولٗا  ِۚ وََكاَن وَۡعٗدا مه يَارِ ِ  ٥ ٱلد 
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6. Затим ћемо да вам дамо победу 

против њих и повећаћемо вам 

имовину и синове и учинићемо вас 

бројнијим. 

ةَ َعلَۡيِهۡم   ُثمه َرَدۡدنَا لَُكُم ٱلَۡكره
ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن وََجَعلَۡنَٰ 

َ
ۡمَدۡدَنَُٰكم بِأ

َ
ُكۡم َوأ

ۡكثََر نَفِيًرا 
َ
 ٦ أ

7. Све што чините – чините себи, 

добро и зло. А кад дође време друге 

претње, послаћемо их да на лицима 

вашим тугу и јад оставе и да у Храм 

као и први пут, поново провале и да 

све што освоје до темеља поруше. 

نُفِسُكۡمۖۡ َوِإۡن  إِۡن 
َ
ۡحَسنُتۡم لِأ

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
أ

ْۚ َفإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ  ُتۡم فَلََها
ۡ
َسأ

َ
أ

وُُجوَهُكۡم َولَِيۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما  
ةٖ َولُِيتَب ُِرواْ َما َعلَۡواْ   َل َمره وه

َ
َدَخلُوهُ أ

 ٧ تَتۡبِيًرا 

8. И Господар ће вам се ваш опет 

смиловати; али ако се вратите 

нереду, вратићемо се и Ми казни. А 

Пакао смо за невернике учинили 

тамницом. 

ن يَۡرَحمَُكۡمْۚ َوِإۡن ُعدتُّۡم 
َ
َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰفِرِيَن   ْۚ وََجَعلَۡنا َجَهنهَم لِلَۡك ُعۡدنَا
 ٨ َحِصيًرا 

9. Овај Кур’ан води једином 

исправном путу, и верницима који 

чине добра дела доноси радосну 

вест да их чека награда велика, 

ۡقَوُم 
َ
إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلهتِي ِهَي أ

هِذيَن َيۡعَملُوَن   ُر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل ِ َويُبَش 
ۡجٗرا َكبِيٗرا

َ
نه لَُهۡم أ

َ
َٰلَِحَِٰت أ  ٩ ٱلصه

10. а да смо за оне који у онај свет не 

верују - припремили болну патњу. 
ۡعَتۡدنَا 

َ
هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ أ نه ٱل

َ
َوأ

لِيٗما
َ
 ١٠ لَُهۡم َعَذابًا أ

11. Човек и проклиње и благосиља; 

човек је склон журби и брзим 

одлукама. 

ِ ُدعَ  ر  آَءهُۥ بِٱلۡخَيِۡرِۖ وَكَاَن َويَۡدُع ٱلۡإِنَسَُٰن بِٱلشه
 ١١ ٱلۡإِنَسَُٰن َعُجولٗا 
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12. И Ми смо ноћ и дан као два 

знамења учинили: знак ноћи смо 

уклонили, а знак дана смо учинили 

видним како бисте могли да тражите 

благодати свога Господара и да 

бисте број година знали и да бисте 

време рачунали - и све смо потанко 

објаснили. 

َهاَر َءايَتَيِۡنِۖ َفَمَحۡونَآ َءايََة  هۡيَل َوٱلنه وََجَعلَۡنا ٱل
َهارِ ُمۡبِصَرٗة ل َِتبَۡتُغواْ  هۡيِل وََجَعلَۡنآ َءايََة ٱلنه ٱل

نِيَن  ِ ب ُِكۡم َولَِتۡعلَُمواْ َعَدَد ٱلس  ِن ره َفۡضلٗا م 
لَۡنَُٰه َتۡفِصيلٗا  ١٢ َوٱلۡحَِساَبْۚ وَُكله َشۡيٖء َفصه

13. И сваком човеку је сачувано и 

забележено све што је урадио, а на 

Судњем дану показаћемо му књигу 

отворену: 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرُهۥ فِي ُعُنقِهِۖۦۡ 
َ
وَُكله إِنَسٍَٰن أ

َُٰه َوُنخۡرُِج لَُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰ  َمةِ كَِتَٰٗبا يَلَۡقى
 ١٣ َمنُشوًرا 

14. “Читај своју књигу, доста ти је 

данас то што ћеш свој рачун да 

полажеш!“ 

 كَِتََٰبَك َكَفيَٰ بَِنۡفِسَك ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيَك 
ۡ
ٱقَۡرأ

 ١٤ َحِسيٗبا

15. Онај који иде Правим путем, од 

тога ће само он користи имати; а онај 

ко лута – на своју штету лута, и 

ниједна душа неће да носи туђе 

грехе. А Ми ниједан народ нисмо 

казнили док посланика нисмо 

послали! 

ِن ٱۡهَتَدىَٰ َفإِنهَما َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهۖۦِۡ َوَمن  مه
ْۚ َولَا تَزُِر َوازَِرة    َضله َفإِنهَما يَِضلُّ َعلَۡيَها

بِيَن َحتهيَٰ َنۡبَعَث  وِۡزرَ  ِ ۡخَرىَِٰۗ َوَما ُكنها ُمَعذ 
ُ
 أ

 ١٥ رَُسولٗا 

16. Кад хоћемо да уништимо неко 

насеље, онима који су у њему на 

раскош навикли наредимо 

покорност, а они у њему буду 

непокорни и тако се над њима 

обистини Реч казне, па га до темеља 

разрушимо. 

َمۡرنَا ُمتَۡرفِيَها 
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
َوِإَذآ أ

َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقه َعلَۡيَها ٱلَۡقۡوُل  
ۡرَنََٰها تَۡدِميٗرا  ١٦ َفَدمه
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17. И колико смо само народа после 

Ноје уништили! А довољно је то што 

твој Господар у потпуности зна и 

види грехе Својих створења. 

ۡهلَۡكَنا ِمَن ٱلُۡقُروِن ِمنُۢ َبۡعِد نُوٖحِۗ 
َ
َوَكۡم أ

َوَكَفيَٰ بَِرب َِك بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ َخبِيَرُۢا  
 ١٧ بَِصيٗرا

18. Ономе који жели овај 

краткотрајни свет, Ми му на њему 

брзо дајемо - шта хоћемо и коме 

хоћемо, али ћемо после да му 

припремимо Пакао, у коме ће да гори 

презрен и одбачен. 

لَۡنا لَُهۥ فِيَها  ن َكاَن يُرِيُد ٱلَۡعاِجلََة َعجه مه
َما نََشآُء لَِمن نُّرِيُد ُثمه َجَعلَۡنا لَُهۥ َجَهنهَم 

ۡدُحوٗرا ََٰها َمۡذُموٗما مه  ١٨ يَۡصلَى

19. А онај ко жели Будући свет и 

труди се да га заслужи, а верник је, 

труд ће му хвале вредан бити. 

َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ وََسَعيَٰ لََها َسۡعَيَها َوُهَو  
َ
َوَمۡن أ

ۡشُكوٗرا ْوَلَٰٓئَِك َكاَن َسۡعُيُهم مه
ُ
 ١٩ ُمۡؤِمن  فَأ

20. Свим људима, и једнима и 

другима, Господар твој пружа Своје 

дарове; а дарови твога Господара 

нису никоме забрањени. 

ُؤلَآِء ِمۡن َعَطآِء  ُؤلَآِء َوَهَٰٓ ا نُِّمدُّ َهَٰٓ
ُكل ٗ

 ٢٠ َرب َِكْۚ َوَما َكاَن َعَطآُء َرب َِك َمحُۡظوًرا 

21. Гледај како некима дајемо 

предност над другима; а на оном 

свету ће да буде разлика у 

степенима и предностима, заиста, 

већа. 

لَۡنا َبۡعَضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ   ٱنُظۡر َكۡيَف َفضه
ۡكبَُر 

َ
ۡكبَُر َدَرَجَٰٖت َوأ

َ
َولٓأَۡلِخَرةُ أ

 ٢١ َتۡفِضيلٗا

22. Не узимај уз Аллаха неког другог 

бога, па да будеш понижен и без 

помоћи! 

ِ إَِلًَٰها َءاخَ  ها َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله َر َفَتۡقُعَد ل
خُۡذولٗا   ٢٢ َمۡذُموٗما مه
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23. Твој Господар заповеда да само 

Њега обожавате и да родитељима 

чините доброчинство. Кад једно од 

њих двоје, или обоје, код тебе 

доживе старост, не реци им ни: „Уф!“, 

и не одбиј их од себе, и обраћај им се 

речима пуним поштовања. 

هٓا إِيهاهُ  ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
۞َوَقَضيَٰ َربَُّك أ

ا َيۡبلَُغنه ِعنَدَك  ْۚ إِمه َوبِٱلَۡوَٰلَِديِۡن إِۡحَسًَٰنا
هُهَمآ  ۡو كِلَاُهَما فَلَا َتُقل ل

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
ٱلِۡكبََر أ

هُهَما َقۡولٗا  ٖ َولَا َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل ف 
ُ
أ

 ٢٣ َكرِيٗما

24. Буди према њима пажљив и 

понизан и реци: “Господару мој, 

смилуј им се, они су мене, кад сам 

био дете, неговали!” 

ِ ِمَن ٱلرهۡحمَةِ   ل  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلذُّ
ِ ٱۡرَحمُۡهَما َكَما َربهَيانِي َصغِيٗرا  ٢٤ َوقُل رهب 

25. Господар ваш најбоље зна шта је 

у вашим душама: ако будете 

доброчинитељи, па Аллах ће, заиста, 

да опрости онима који се кају. 

ۡعلَُم بَِما فِي ُنُفوِسُكۡمْۚ إِن 
َ
بُُّكۡم أ ره

َٰبِيَن   تَُكونُواْ َصَٰلِِحيَن َفإِنهُهۥ َكاَن لِلَۡأوه
 ٢٥ َغُفوٗرا

26. Дај своме ближњем његово 

право, и сиромаху, и путнику, али 

нипошто не расипај. 

ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكيَن َوٱۡبَن  وََءاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
ۡر َتۡبِذيًرا  ِ بِيِل َولَا ُتَبذ   ٢٦ ٱلسه

27. Заиста су расипници ђавољева 

браћа, а ђаво је своме Господару 

итекако незахвалан. 

رِيَن َكانُ  ِ َيَِٰطيِنِۖ وَكَاَن إِنه ٱلُۡمَبذ  ٓواْ إِۡخَوََٰن ٱلشه
ۡيَطَُٰن لَِرب ِهِۦ َكُفوٗرا  ٢٧ ٱلشه

28. А ако немаш ништа да уделиш, 

јер и сам од Господара свог милост 

тражиш и њој се надаш, онда им 

барем коју лепу реч реци. 

ا ُتۡعرَِضنه َعۡنُهُم ٱبۡتَِغآَء  ِن َوِإمه َرۡحمَةٖ م 
يُۡسوٗرا هُهۡم َقۡولٗا مه ب َِك تَرُۡجوَها َفُقل ل  ٢٨ ره
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29. Не држи руку своју стиснуту, а ни 

посве отворену, па да будеш укорен 

и да без ичега останеш. 

َولَا َتجَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إِلَيَٰ ُعُنقَِك َولَا 
ۡقُعَد َملُوٗما  تَبُۡسۡطَها ُكله ٱلۡبَۡسِط َفتَ 

حُۡسوًرا   ٢٩ مه

30. Твој Господар, заиста, пружа 

обилну опскрбу ономе коме хоће, а и 

ограничава је. Он, уистину, у 

потпуности зна и види Своја 

створења. 

  ْۚ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر إِنه َربهَك يَبُۡسُط ٱلر 
 ِ  ٣٠ ۦ َخبِيَرُۢا بَِصيٗراإِنهُهۥ َكاَن بِعَِبادِه

31. Не убијајте своју децу из страха 

од сиромаштва, и њих и вас Ми 

хранимо, њихово убијање је заиста 

велики грех! 

حُۡن  ۡوَلََٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلَٰٖقِۖ نه
َ
َولَا َتۡقُتلُٓواْ أ

ا  نَۡرُزُقُهۡم َوِإيهاُكۡمْۚ إِنه َقۡتلَُهۡم َكاَن ِخۡطـ ٗ 
 ٣١ َكبِيٗرا

32. И никако се не приближавајте 

блуду. Заиста је блуд разврат, и 

ружан пут! 

َِٰحَشٗة وََسآَء  ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َف ِنَيَٰٓ َولَا َتۡقَربُواْ ٱلز 
 ٣٢ َسبِيلٗا

33. И не убијајте никога кога је Аллах 

забранио, осим када је то законом 

оправдано! А ако је неко, ни крив ни 

дужан, убијен, онда његовом 

наследнику или старатељу дајемо 

власт, али нека ни он не прекорачује 

границу у убијању. Он је, заиста, од 

Бога потпомогнут. 

ها   ُ إِل َم ٱَّلله ۡفَس ٱلهتِي َحره َولَا َتۡقُتلُواْ ٱلنه
ِۗ َوَمن قُتِ  ِ َل َمۡظلُوٗما َفَقۡد َجَعلَۡنا بِٱلۡحَق 

لَِولِي ِهِۦ ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يُۡسرِف ف ِي ٱلَۡقۡتِلِۖ إِنهُهۥ 
 ٣٣ َكاَن َمنُصوٗرا

34. И не приближавајте се имовини 

сирочета, осим ако желите да је 

унапредите, све док не постане 

пунолетно. И испуњавајте оно на шта 

сте се обавезали, јер ће за уговоре 

заиста да се одговара! 

ها بِٱلهتِي ِهَي   َولَا َتۡقَربُواْ َماَل ٱلَۡيتِيِم إِل
ۡوُفواْ بِٱلَۡعۡهدِِۖ 

َ
ۚۥْ َوأ هُ ُشده

َ
ۡحَسُن َحتهيَٰ َيۡبلَُغ أ

َ
أ

 ٣٤ إِنه ٱلَۡعۡهَد َكاَن َمۡسـ ُولٗا 
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35. Употпуните меру када мерите и 

вагајте исправном вагом! То је боље 

и последице су лепше. 

ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا كِلُۡتۡم َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس 
َ
َوأ

وِيلٗا
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخيۡر  َوأ  ٣٥ ٱلُۡمۡسَتقِيِمِۚ َذ

36. И не поводи се за оним што не 

знаш! И слух и вид и разум - за све то 

ће, заиста, да се одговара. 

َولَا َتۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعلٌۡمْۚ إِنه 
ْوَلَٰٓئَِك َكاَن 

ُ
ۡمَع َوٱلَۡبَصَر َوٱلُۡفَؤاَد ُكلُّ أ ٱلسه

 ٣٦ َعۡنُه َمۡسـ ُولٗا 

37. Не ходај по Земљи охоло! Земљу 

сигурно не можеш да пробијеш ни 

брда висином да достигнеш. 

 ۡ ۖۡ إِنهَك لَن َتخۡرَِق َولَا َتۡمِش فِي ٱل ۡرِض َمرًَحا
َ
أ

ۡرَض َولَن َتۡبلَُغ ٱلِۡجَباَل ُطولٗا 
َ
 ٣٧ ٱلۡأ

38. Све су то ружна дела, Господару 

твоме мрска. 
َٰلَِك َكاَن َسي ِئُُهۥ ِعنَد َرب َِك   ُكلُّ َذ

 ٣٨ َمۡكُروٗها

39. То је мудрост коју ти твој 

Господар објављује. И не сматрај да 

поред Аллаха постоји друго 

божанство, да не би био бачен у 

Пакао, понижен и од милости 

одбачен. 

ۡوَحيَٰٓ إِلَۡيَك َربَُّك ِمَن ٱلۡحِۡكَمةِِۗ 
َ
آ أ َٰلَِك ِممه َذ

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفُتلَۡقيَٰ فِي  َولَا َتجَۡعۡل َمَع ٱَّلله
ۡدُحورً   ٣٩ ا َجَهنهَم َملُوٗما مه

40. Зар је вас ваш Господар обдарио 

синовима, а Себи, као кћери, узео 

анђеле?! Ви, заиста, изговарате 

крупне речи. 

خََذ ِمَن  ۡصَفىَُٰكۡم َربُُّكم بِٱلَۡبنِيَن َوٱته
َ
فَأ

َ
أ

ْۚ إِنهُكۡم لََتُقولُوَن َقۡولًا  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إَِنًَٰثا
 ٤٠ َعِظيٗما

41. У Кур'ану смо мноштво опомена 

навели да би они поуку извукли, али 

њима Кур'ан само одбојност 

повећава. 

ُرواْ   كه ۡفَنا فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَِيذه َولََقۡد َصره
ها ُنُفوٗرا  ٤١ َوَما يَزِيُدُهۡم إِل
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42. Реци: „Да поред Њега постоји 

друго божанство, као што они говоре, 

они би онда потражили пут до 

Власника Престола.“ 

ۥٓ َءالَِهة  َكَما َيُقولُوَن إِٗذا  هۡو َكاَن َمَعُه قُل ل
هٱۡبَتَغۡواْ إِلَيَٰ ذِي ٱلَۡعۡرِش َسبِيلٗا  ٤٢ ل

43. Слављен нека је Он и врло 

високо изнад оног што они говоре! 
ا ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ عَ  ا َيُقولُوَن ُعلُو ٗ مه

 ٤٣ َكبِيٗرا

44. Њега величају седам небеса, и 

Земља, и они на њима; и не постоји 

ништа што Га не велича, хвалећи Га; 

али ви не разумете њихово 

величање. Он, заиста, не жури са 

казном и опрашта грехе. 

ۡرُض َوَمن تَُسب ُِح لَُه 
َ
ۡبُع َوٱلۡأ َمََٰوَُٰت ٱلسه ٱلسه

ها يَُسب ُِح ِبحَۡمِدهِۦ  ِن َشۡيٍء إِل ْۚ َوِإن م  فِيِهنه
ها َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن  َوَلَِٰكن ل

 ٤٤ َحلِيًما َغُفوٗرا

45. А када учиш Кур'ан, између тебе 

и оних који у Будући свет не верују 

Ми ставимо невидљиви застор који 

раздваја, 

َت ٱلُۡقۡرَءاَن َجَعلَۡنا بَيَۡنَك َوبَيَۡن 
ۡ
َوِإَذا قََرأ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِحَجاٗبا  ٱل
ۡسُتوٗرا  ٤٥ مه

46. а на њихова срца покриваче да га 

не би разумели, и учинимо их глувим. 

И када ти у Кур'ану споменеш свога 

Господара да је Једини, они из 

одбојности окрену леђа. 

ن َيۡفَقُهوهُ 
َ
ِكنهًة أ

َ
وََجَعلَۡنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم أ

َوفِٓي َءاَذانِِهۡم َوقٗۡراْۚ َوِإَذا َذَكۡرَت َربهَك فِي 
ۡدَبَٰرِهِۡم  

َ
هۡواْ عَلَىَٰٓ أ ٱلُۡقۡرَءاِن وَۡحَدهُۥ َول

 ٤٦ ُنُفوٗرا

47. Ми добро знамо шта они желе да 

чују када долазе да те прислушкују, и 

о чему се сашаптавају кад 

неправедници говоре: „Ви следите 

само опчињеног човека!“ 

ۦٓ إِۡذ يَۡسَتِمُعوَن  ۡعلَُم بَِما يَۡسَتِمُعوَن بِهِ
َ
حُۡن أ نه

َٰلُِموَن  إِلَۡيَك َوِإۡذ ُهۡم َنجَۡوىَٰٓ إِۡذ َيُقوُل  ٱلظه
ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه  ٤٧ إِن تَتهبُِعوَن إِل
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48. Погледај шта о теби они говоре, 

па онда лутају и не могу да нађу 

Прави пут. 

ۡمَثاَل َفَضلُّواْ  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٤٨ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

49. Они говоре: „Зар кад се у кости и 

прашину претворимо, зар ћемо 

новим стварањем, заиста, да будемо 

оживљени?!“ 

ِءنها  
َ
ًَٰتا أ ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
َوَقالُٓواْ أ

 ٤٩ لََمۡبُعوثُوَن َخلٗۡقا َجِديٗدا

50. Реци: “Хоћете, и да сте камење 

или гвожђе, 
ۡو َحِديًدا۞قُۡل ُكونُواْ 

َ
 ٥٠ ِحَجاَرةً أ

51. или било какво створење за које 

мислите да не може да буде 

оживљено!“ „А ко ће у живот да нас 

врати?“ Упитаће они. Ти реци: „Онај 

Који вас је и први пут створио“, а они 

ће према теби да одмахну главама 

својим и да упитају: „Када то?“ Ти 

реци: „Можда убрзо!“ 

ا يَۡكبُُر فِي ُصُدورُِكۡمْۚ  ِمه ۡو َخلٗۡقا م 
َ
أ

هِذي َفَطَرُكۡم  ۖۡ قُِل ٱل فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا
ةِٖۚ َفَسيُۡنغُِضوَن إِلَۡيَك رُُءوَسُهۡم   َل َمره وه

َ
أ

ن يَُكوَن 
َ
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ ُهَوۖۡ قُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٥١ قَرِيٗبا

52. На Дан када вас Он позове, ви 

ћете са захвалом да Му се 

одазовете, и помислићете да сте 

само мало времена на Земљи 

боравили. 

يَۡوَم يَۡدُعوُكۡم فَتَۡسَتِجيُبوَن ِبحَۡمِدهِۦ  
ها َقلِيلٗا هبِثُۡتۡم إِل  ٥٢ َوَتُظنُّوَن إِن ل

53. И реци Мојим верницима да 

говоре само лепе речи: јер би ђаво 

могао посејати непријатељство међу 

њима, ђаво је, заиста, човеков 

отворени непријатељ. 

ۡحَسُنْۚ إِنه 
َ
َوقُل ل ِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلهتِي ِهَي أ

ۡيَطََٰن َكاَن  ۡيَطََٰن يَنَزُغ بَيَۡنُهۡمْۚ إِنه ٱلشه ٱلشه
بِيٗنالِلِۡإنَسَِٰن َعُدو ٗ   ٥٣ ا مُّ

54. Господар ваш вас најбоље 

познаје: ако хоће, Он ће вам се 

смиловати или ће вас, ако хоће, 

казнити. И Ми ти нисмо дали власт 

над њима. 

ۡو  
َ
 يَۡرَحمُۡكۡم أ

ۡ
ۡعلَُم بُِكۡمۖۡ إِن يََشأ

َ
بُُّكۡم أ ره

ۡرَسلَۡنََٰك 
َ
بُۡكۡمْۚ َوَمآ أ ِ  ُيَعذ 

ۡ
َعلَۡيِهۡم  إِن يََشأ

 ٥٤ َوكِيلٗا
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55. Твој Господар најбоље зна оне на 

небесима и оне на Земљи; Ми смо 

једне веровеснике над другима 

одликовали, а Давиду смо Псаламе 

дали. 

ۡرِضِۗ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡعلَُم بَِمن فِي ٱلسه

َ
َوَربَُّك أ

لَۡنا َبۡعَض  بِي ِـَۧن عَلَىَٰ َبۡعٖضِۖ َولََقۡد َفضه ٱلنه
 ٥٥ وََءاتَيَۡنا َداوُۥَد َزبُوٗرا

56. Реци: “Молите се онима које, 

поред Њега, сматрате боговима – 

али вас они неће моћи невоље 

ослободити нити је изменити.” 

ِن ُدونِهِۦ فَلَا  هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
ِ َعنُكۡم َولَا  َيۡملُِكوَن كَ  ر  ۡشَف ٱلضُّ

 ٥٦ َتحۡوِيلًا

57. Они којима се они моле и сами 

траже начин како ће што више своме 

Господару да се приближе, и надају 

се Његовој милости и плаше се 

Његове казне. А казне Господара 

твог свако треба да се чува. 

ه  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِذيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إِلَيَٰ َرب ِهُِم أ

قَۡرُب َويَرُۡجوَن َرۡحمََتُهۥ 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ٱلۡوَِسيلََة أ

ۥْٓۚ إِنه َعَذاَب َرب َِك َكاَن  َويََخاُفوَن َعَذابَُه
 ٥٧ َمحُۡذوٗرا

58. И не постоји ниједно насеље које 

Ми пре Судњег дана нећемо да 

уништимо или да га тешкој муци 

изложимо; то је у Књизи одређено. 

ها َنحُۡن ُمۡهلُِكوَها َقۡبَل يَۡوِم  ِن قَۡريٍَة إِل َوِإن م 
بُوَها َعَذاٗبا َشِديٗداْۚ َكاَن   ِ ۡو ُمَعذ 

َ
ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

َٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡسُطوٗرا  ٥٨ َذ

59. А не шаљемо чуда само зато што 

древни народи у њих нису 

поверовали. Семуду смо као 

видљиво чудо камилу дали, али они 

у њу нису поверовали. А чуда 

шаљемо само да застрашимо. 

ن  
َ
هٓا أ ن نُّۡرِسَل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل

َ
َوَما َمَنَعَنآ أ

اَقَة  لُوَنْۚ وََءاتَيَۡنا َثُموَد ٱلنه وه
َ
َب بَِها ٱلۡأ َكذه

ها  ُمۡبِصَرٗة َفَظلَ  ْۚ َوَما نُۡرِسُل بِٱٓأۡلَيَِٰت إِل ُمواْ بَِها
 ٥٩ َتخۡوِيٗفا
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60. И казали смо ти: “Сви су људи у 

Божјој власти!” А сан који смо ти дали 

да усниш и дрво уклето, у Кур’ану 

споменуто, искушење су за људе. Ми 

их застрашујемо, али њима то само 

повећава ионако велико безверство. 

اِسِۚ َوَما  َحاَط بِٱلنه
َ
َوِإۡذ قُلَۡنا لََك إِنه َربهَك أ

ها فِۡتَنٗة  َرۡيَنََٰك إِل
َ
َجَعلَۡنا ٱلرُّۡءيَا ٱلهتِٓي أ

َجَرةَ ٱلَۡملُۡعونََة فِي ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ   ل ِلنهاِس َوٱلشه
ها  ُطۡغَيَٰٗنا  َوُنخَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إِل

 ٦٠ َكبِيٗرا

61. И када смо казали анђелима: 

„Поклоните се Адаму!“ - Они се сви, 

осим Сотоне, поклонише. „Зар да се 

поклоним ономе кога си од глине 

створио?“ Рече. 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
هٓا إِبۡلِيَس  ۡسُجُد لَِمۡن  فََسَجُدٓواْ إِل

َ
 َقاَل َءأ

 ٦١ َخلَۡقَت ِطيٗنا

62. “Реци ми”, рече онда, “ево овог 

кога си изнад мене уздигао: ако ме 

оставиш до Судњег дана сигурно ћу, 

осим малобројних, над потомством 

његовим загосподарити.” 

 َ ۡمَت عَل هِذي َكره رََءۡيَتَك َهََٰذا ٱل
َ
ىه لَئِۡن َقاَل أ

ۡحَتنَِكنه 
َ
ۡرتَِن إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَأ خه

َ
أ

ها قَلِيلٗا ۥٓ إِل ِيهَتُه  ٦٢ ُذر 

63. “Одлази!” Рече Он. “Теби и онима 

који се за тобом буду повели следи 

потпуна казна у Паклу." 

َقاَل ٱۡذَهۡب َفَمن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم َفإِنه َجَهنهَم 
ۡوُفوٗراجَ   ٦٣ َزآؤُُكۡم َجَزاٗٓء مه

64. И заводи гласом својим кога 

можеш и сакупи против њих своју 

коњицу и своју пешадију, и имај 

удела у њиховој имовини и деци, и 

дај им обећања – а само је обмана то 

што им ђаво обећава. 

ۡنُهم بَِصۡوتَِك  َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت مِ 
ۡجلِۡب َعلَۡيِهم ِبخَۡيلَِك َورَِجلَِك 

َ
َوأ

ۡوَلَِٰد وَِعۡدُهۡمْۚ َوَما 
َ
ۡمَوَِٰل َوٱلۡأ

َ
وََشارِۡكُهۡم فِي ٱلۡأ

ها ُغُروًرا  ۡيَطَُٰن إِل  ٦٤ يَعُِدُهُم ٱلشه

65. Ти, заиста, нећеш да имаш 

никакве власти над Мојим 

верницима!“ А твој Господар је 

довољан као заштитник! 

 ْۚ إِنه ِعَبادِي لَيَۡس لََك َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰن 
 ٦٥ َوَكَفيَٰ بَِرب َِك َوكِيلٗا
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66. Господар ваш је Тај Који због вас 

покреће лађе по мору да бисте 

трагали за Његовим обиљем. Он је, 

заиста, према вама милостив. 

بُُّكُم  هِذي يُۡزِجي لَُكُم ٱلُۡفلَۡك فِي  ره ٱل
ۦْٓۚ إِنهُهۥ َكاَن بُِكۡم  ٱلَۡبۡحرِ لَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِ

 ٦٦ رَِحيٗما

67. Кад вас на мору невоља задеси, 

тад нема оних којима се иначе 

молите, постоји само Он. А кад вас 

Он на копно спаси, ви окрећете главе 

– човек је увек незахвалан! 

رُّ فِي ٱلَۡبۡحرِ َضله َمن   ُكُم ٱلضُّ َوِإَذا َمسه
 ِ ا َنجهىَُٰكۡم إِلَي ٱلۡبَر  هٓا إِيهاهُۖۡ فَلَمه تَۡدُعوَن إِل

ۡعَرۡضُتۡمْۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن َكُفوًرا 
َ
 ٦٧ أ

68. Зар сте сигурни да Он неће 

Земљу да потресе па да вас у њу 

утера или да неће да пошаље на вас 

кишу камења, па да онда себи 

никаквог заштитника не нађете?! 

ۡو  
َ
ِ أ ن َيخِۡسَف بُِكۡم َجانَِب ٱلۡبَر 

َ
ِمنُتۡم أ

َ
فَأ

َ
أ

يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا ُثمه لَا َتِجُدواْ  
 ٦٨ لَُكۡم َوكِيلًا

69. Или сте можда сигурни да Он 

неће на море поново да вас изведе, 

и буру на вас да пошаље и потопи 

вас због ваше непослушности?! Тада 

не бисте никога нашли ко би Нас због 

вас на одговорност позвао. 

ۡخَرىَٰ 
ُ
ن يُعِيَدُكۡم فِيهِ تَاَرةً أ

َ
ِمنُتۡم أ

َ
ۡم أ

َ
أ

ِيِح  َِن ٱلر  َفيُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم َقاِصٗفا م 
ُيۡغرِقَُكم بَِما َكَفۡرُتۡم ُثمه لَا َتِجُدواْ فَ 

 ٦٩ لَُكۡم َعلَۡيَنا بِهِۦ تَبِيٗعا

70. Ми смо Адамовом потомству 

почаст указали: дали смо им да 

копном и морем путују, и опскрбили 

смо их укусним јелима, и дали Смо 

им посебну предност над многим 

створењима које смо створили. 

 ِ ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر  ۞َولََقۡد َكره
ي َِبَِٰت   َِن ٱلطه َوٱلَۡبۡحرِ َوَرَزۡقَنَُٰهم م 

ۡن َخلَۡقَنا   ِمه لَۡنَُٰهۡم عَلَىَٰ َكثِيٖر م  َوَفضه
 ٧٠ َتۡفِضيلٗا

71. А на Дан кад позовемо све људе 

с вођом својим, они којима се књига 

њихова да у десну руку њихову 

читаће књигу своју и неће им бити ни 

колико трун један учињена неправда. 

وتَِي 
ُ
نَاِۭس بِإَِمَِٰمِهۡمۖۡ َفَمۡن أ

ُ
يَۡوَم نَۡدُعواْ ُكله أ

ْوَلَٰٓئَِك َيۡقرَُءوَن 
ُ
كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ فَأ

 ٧١ ُموَن فَتِيلٗاكَِتََٰبُهۡم َولَا ُيۡظلَ 
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72. онај ко је на овом свету био слеп 

за истину биће слеп и на Будућем 

свету и далеко од Правог пута. 

ۡعَميَٰ َفُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ 
َ
ۦٓ أ ِ َوَمن َكاَن فِي َهَِٰذه
َضلُّ َسبِيلٗا

َ
ۡعَميَٰ َوأ

َ
 ٧٢ أ

73. И замало да те они одврате од 

онога што ти Ми објављујемо, да би 

против Нас нешто друго изнео, и 

тада би те они као пријатеља 

прихватили. 

وَۡحۡيَنآ  
َ
هِذٓي أ َوِإن َكاُدواْ لََيۡفتُِنونََك َعِن ٱل

خَُذوَك   هٱته ۖۥۡ َوِإٗذا ل إِلَۡيَك لَِتۡفتَِرَي َعلَۡيَنا َغيَۡرُه
 ٧٣ َخلِيلٗا

74. А да те нисмо учинили чврстим, 

готово да би им се мало приклонио, 
ن ثَبهۡتَنََٰك لََقۡد كِدته تَۡرَكُن إِلَۡيِهۡم 

َ
َولَۡولَٓا أ

ا قَلِيلًا  ٧٤ َشۡيـ ٗ

75. и тада бисмо ти, заиста, дали да 

искусиш двоструку патњу у животу и 

двоструку патњу после смрти; тада 

не би никога нашао да те од Нас 

спаси. 

ةِ َوِضۡعَف  َذۡقَنََٰك ِضۡعَف ٱلۡحََيوَٰ
َ
هأ إِٗذا ل

 ٧٥ ٱلَۡمَماِت ُثمه لَا َتِجُد لََك َعلَۡيَنا نَِصيٗرا

76. А они су те толико на Земљи 

узнемиравали како би те из ње 

истерали, али тад ни они у њој не би 

дуго, после тебе, остали, 

ۡرِض 
َ
ونََك ِمَن ٱلۡأ َوِإن َكاُدواْ لَيَۡسَتفِزُّ

ها يَلَۡبُثوَن ِخَلََٰفَك  ۖۡ َوِإٗذا ل لُِيۡخرُِجوَك ِمۡنَها
ها قَلِيلٗا  ٧٦ إِل

77. јер тако је било са свима онима 

који су посланике протерали, које смо 

пре тебе послали, и ни ти нећеш 

наићи на одступање од закона 

Нашег. 

ۖۡ َولَا  ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمن رُُّسلَِنا
َ
ُسنهَة َمن َقۡد أ

 ٧٧ َتِجُد لُِسنهتَِنا َتحۡوِيلًا

78. Обављај молитву кад сунце с 

половине неба крене, па до ноћне 

тмине, и молитву у зору, јер молитви 

у зору многи присуствују. 

 ِ ةَ ل لَوَٰ قِِم ٱلصه
َ
ۡمِس إِلَيَٰ َغَسِق  أ ُدلُوِك ٱلشه

هۡيِل َوقُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِِۖ إِنه قُۡرَءاَن ٱلَۡفۡجرِ َكاَن  ٱل
 ٧٨ َمۡشُهوٗدا
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79. И пробди део ноћи у молитви – то 

је само твоја дужност; Господар твој 

ће ти на оном свету хвале достојно 

место даровати. 

هۡيِل َفتَ  هَك َعَسيَٰٓ َوِمَن ٱل ۡد بِهِۦ نَافِلَٗة ل َهجه
حُۡموٗدا ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمَقاٗما مه

َ
 ٧٩ أ

80. И реци: “Господару мој, подстакни 

ме на оно што је исправно и добро за 

мене, и поштеди ме свега оног у чему 

је зло за мене, и даруј ми од Себе 

доказе и снагу која ће ми помоћи!” 

ۡدِخلۡنِي ُمۡدَخَل ِصۡدٖق 
َ
ِ أ َوقُل رهب 

ۡخرِۡجنِي ُمخَۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَعل ل ِي ِمن 
َ
َوأ

هُدنَك ُسلَۡطَٰٗنا نهِصيٗرا  ٨٠ ل

81. И реци: “Дошла је истина, а 

нестало је лажи – лаж, заиста, 

нестаје!” 

ْۚ إِنه   ٱلَۡبَِٰطَل َوقُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوزََهَق ٱلَۡبَِٰطُل
 ٨١ َكاَن زَُهوٗقا

82. Ми објављујемо у Кур'ану оно што 

је лек и милост верницима, а 

неверницима он само повећава 

пропаст. 

ُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآء  َوَرۡحمَة   َوُننَز 
ها  َٰلِِميَن إِل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َولَا يَزِيُد ٱلظه

 ٨٢ َخَساٗرا

83. Кад човеку какву благодат 

дарујемо, он се окреће и охоло 

удаљава, а кад га задеси зло, онда 

очајава. 

ۡعرََض َونَـ َا  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ َكاَن يَـ ُوٗسا ُه ٱلشه  ٨٣ ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه

84. Реци: „Свако на свој начин 

поступа, а ваш Господар најбоље зна 

ко је на Правом путу.“ 

ۡعلَُم 
َ
قُۡل ُكل   َيۡعَمُل عَلَىَٰ َشاكِلَتِهِۦ فََربُُّكۡم أ

ۡهَدىَٰ َسبِيلٗا
َ
 ٨٤ بَِمۡن ُهَو أ

85. Питају те о души. Реци: “Шта је 

душа само Господар мој зна, а вама 

је дато само мало знања.” 

وُح ِمۡن  وِحِۖ قُِل ٱلرُّ َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلرُّ
ها   َِن ٱلۡعِلِۡم إِل وتِيُتم م 

ُ
ۡمرِ َرب ِي َوَمآ أ

َ
أ

 ٨٥ قَلِيلٗا
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86. А да хоћемо, Ми бисмо учинили 

да ишчезне оно што смо ти објавили, 

и ти, после, не би никога нашао ко би 

ти против Нас помогао, 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َولَ 
َ
هِذٓي أ ئِن ِشۡئَنا لََنۡذَهبَنه بِٱل

 ٨٦ ُثمه لَا َتِجُد لََك بِهِۦ َعلَۡيَنا َوكِيلًا

87. али, твој Господар је према теби 

милостив и Његова доброта према 

теби заиста је велика. 

ب َِكْۚ إِنه  ِن ره ها َرۡحمَٗة م  َفۡضلَُهۥ َكاَن َعلَۡيَك إِل
 ٨٧ َكبِيٗرا

88. Реци: „Кад би се сви људи и 

духови удружили да саставе један 

овакав Кур'ан, они, као што је он, не 

би саставили, па макар једни 

другима помагали.“ 

ن 
َ
قُل لهئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَىَٰٓ أ

 ِ تُواْ ب
ۡ
تُوَن بِِمۡثلِهِۦ يَأ

ۡ
ِمۡثِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لَا يَأ

 ٨٨ َولَۡو َكاَن َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٖض َظِهيٗرا

89. Ми у овом Кур'ану објашњавамо 

људима свакакве примере, али 

већина људи никако неће да верује. 

ۡفَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن مِن  َولََقۡد َصره
ها ُكُفوٗرا اِس إِل ۡكثَُر ٱلنه

َ
بَيَٰٓ أ

َ
ِ َمَثٖل فَأ

 ٨٩ ُكل 

90. И говоре: „Нећемо да ти 

поверујемо све док не учиниш да из 

земље извор потече; 

َوَقالُواْ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتهيَٰ َتۡفُجَر لََنا ِمَن 
ۡرِض يَۢنُبوعًا

َ
 ٩٠ ٱلۡأ

91. или док не будеш имао врт од 

палми и лозе, па да кроз њега реке 

проведеш; 

خِيٖل وَِعَنٖب  ِن نه ۡو تَُكوَن لََك َجنهة  م 
َ
أ

نَۡهََٰر ِخَلَٰلََها َتۡفِجيًرا 
َ
َر ٱلۡأ ِ  ٩١ َفُتَفج 

92. или док на нас небо у парчадима 

не обориш, као што тврдиш; или док 

нам Аллаха и анђеле не доведеш да 

их својим очима видимо; 

َمآَء َكَما زََعۡمَت َعلَۡيَنا   ۡو تُۡسقَِط ٱلسه
َ
أ

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ قَبِيلًا تَِي بِٱَّلله
ۡ
ۡو تَأ

َ
 ٩٢ كَِسًفا أ
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93. или док не будеш имао кућу од 

злата, или док се на небо не 

успењеш; а нећемо да верујемо ни да 

си се успео све док нам не донесеш 

Књигу да је читамо.“ Реци: „Узвишен 

нека је мој Господар! Зар ја нисам 

само човек, посланик?!“ 

ۡو تَۡرقَيَٰ 
َ
ِن زُۡخُرٍف أ ۡو يَُكوَن لََك َبۡيت  م 

َ
أ

َِل  َمآِء َولَن نُّۡؤِمَن لُِرقِي َِك َحتهيَٰ ُتنَز  فِي ٱلسه
ۗۥُ قُۡل ُسۡبَحاَن َرب ِي َهۡل َعلَۡيَنا كَِتَٰٗبا نهۡقَرؤُ  ُه

ها بََشٗرا رهُسولٗا   ٩٣ ُكنُت إِل

94. А људе је, кад им је долазила 

објава, одвраћало од веровања само 

то што су говорили: „Зар је Бог као 

посланика послао човека?!“ 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم 
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

ُ بََشٗرا ٱ َبَعَث ٱَّلله
َ
ن َقالُٓواْ أ

َ
هٓا أ لُۡهَدىَٰٓ إِل

 ٩٤ رهُسولٗا 

95. Реци: „Кад би се на Земљи 

анђели кретали смирено, Ми бисмо 

им са неба анђела као посланика 

послали.“ 

ۡرِض َمَلَٰٓئَِكة  َيۡمُشوَن  
َ
هۡو َكاَن فِي ٱلۡأ قُل ل

لَۡنا َمآِء َملَٗكا  ُمۡطَمئِن ِيَن لَنَزه َِن ٱلسه َعلَۡيِهم م 
 ٩٥ رهُسولٗا 

96. Реци: “Аллах је довољан сведок 

мени и вама, јер Он зна и види Своја 

створења.” 

ِ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي َوبَۡيَنُكۡمْۚ إِنهُهۥ  قُۡل َكَفيَٰ بِٱَّلله
 ٩٦ َكاَن بِعَِبادِهِۦ َخبِيَرُۢا بَِصيٗرا

97. Онај кога Аллах упути - он је 

упућен, а онога кога на странпутицу 

одведе, томе, мимо Њега, нећеш да 

нађеш заштитника. Ми ћемо, на 

Судњем дану, да их сакупимо, лицем 

земљи окренуте, слепе, неме и 

глуве; боравиште њихово биће 

Пакао; кад год му пламен јења, 

појачаћемо им огањ. 

ُ َفُهَو ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل  َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ۡولَِيآَء ِمن ُدونِهِۖۦۡ َوَنحُۡشُرُهۡم 

َ
فَلَن َتِجَد لَُهۡم أ

يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُعۡمٗيا َوبُۡكٗما 
َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ ُكلهَما َخَبۡت زِۡدَنَُٰهۡم  َوى

ۡ
أ ۖۡ مه ا َوُصم ٗ

 ٩٧ َسعِيٗرا

98. То ће да им буде казна зато што 

у речи и доказе Наше нису веровали 

и што су говорили: „Зар кад 

постанемо кости и прах, зар ћемо као 

нова створења заиста да будемо 

оживљени?!“ 

نهُهۡم َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا 
َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم بِأ َذ

ِءنها  
َ
ًَٰتا أ ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما َوُرَف

َ
َوَقالُٓواْ أ

 ٩٨ لََمۡبُعوثُوَن َخلٗۡقا َجِديًدا
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99. Зар они не знају да је Аллах, 

Створитељ небеса и Земље, 

способан да створи њима сличне и 

да им је већ одредио час оживљења, 

у који нема сумње? Али неверници 

само поричу. 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ

ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل 
َ
ۡرَض َقادٌِر عَلَىَٰٓ أ

َ
َوٱلۡأ

ها   َٰلُِموَن إِل بَي ٱلظه
َ
ها َرۡيَب فِيهِ فَأ َجلٗا ل

َ
لَُهۡم أ

 ٩٩ ُكُفوٗرا

100. Реци: „Да ви поседујете ризнице 

милости мога Господара, и тада 

бисте шкртарили из страха да не 

потрошите; човек је заиста тврдица.“ 

نُتۡم َتۡملُِكوَن َخَزآئَِن َرۡحمَةِ َرب ِٓي إِٗذا  
َ
هۡو أ قُل ل

ۡمَسۡكُتۡم َخۡشَيَة ٱلِۡإنَفاِقِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن 
َ
هأ ل

 ١٠٠ َقُتوٗرا

101. Ми смо Мојсију девет 

очигледних знамења дали, па упитај 

Израиљеве синове кад је њиховим 

прецима дошао и када му је фараон 

рекао: „Ја мислим, о Мојсије, да си ти 

заиста опчињен“, 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ تِۡسَع َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۖ 
َِٰٓءيَل إِۡذ َجآءَ  ُهۡم َفَقاَل لَُهۥ فَۡسـ َۡل بَنِٓي إِۡسَر

ُظنَُّك َيَُٰموَسيَٰ َمۡسُحوٗرا
َ
 ١٠١ فِرَۡعۡوُن إِن ِي لَأ

102. а Мојсије одговори: „Ти знаш да 

ово није дао нико други него 

Господар небеса и Земље, као 

очигледна знамења, и ја мислим да 

ћеш ти, о фараоне, сигурно да 

настрадаш.“ 

ها َربُّ َقاَل لَقَ  ُؤلَآِء إِل نَزَل َهَٰٓ
َ
ۡد َعلِۡمَت َمآ أ

ُظنَُّك 
َ
ۡرِض بََصآئَِر َوِإن ِي لَأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ١٠٢ َيَٰفِرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗرا

103. Фараон одлучи да их из земље 

истера, па ми потописмо и њега и све 

оне који су били са њим, 

ن يَۡستَ 
َ
َراَد أ

َ
ۡغَرۡقَنَُٰه فَأ

َ
ۡرِض فَأ

َ
َِن ٱلۡأ فِزهُهم م 

َعُهۥ َجمِيٗعا  ١٠٣ َوَمن مه

104. и после тога казасмо 

Израиљевим синовима: „Населите се 

у земљи, па кад време Смака света 

наступи, све ћемо заједно да вас 

окупимо.“ 

َِٰٓءيَل ٱ ۡسُكُنواْ َوقُلَۡنا ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ لَِبنِٓي إِۡسَر
ۡرَض َفإَِذا َجآَء وَۡعُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئَنا  

َ
ٱلۡأ

 ١٠٤ بُِكۡم لَفِيٗفا
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105. Ми Кур’ан пун истинске 

мудрости објављујемо, и на истинит 

начин се он објављује. А тебе смо 

послали само зато да радосне вести 

доносиш и да опомињеш. 

ُۗ َوَمآ  ِ نََزَل نَزلَۡنَُٰه َوبِٱلۡحَق 
َ
ِ أ َوبِٱلۡحَق 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
 ١٠٥ أ

106. И као Кур'ан, све део по део га 

објављујемо да би га ти људима 

постепено казивао, и према потреби 

га објављујемо. 

 
َ
اِس عَلَىَٰ  َوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَنَُٰه لَِتۡقَرأ هُۥ عَلَى ٱلنه

لَۡنَُٰه تَنِزيلٗا  ١٠٦ ُمۡكٖث َونَزه

107. Реци: “Веровали у њега или не 

веровали, они којима је још пре 

објављивања његовог дато знање 

падају лицем на тло кад им се он 

чита. 

ه  ْْۚ إِنه ٱل ۡو لَا تُۡؤِمُنٓوا
َ
ۦٓ أ ِذيَن  قُۡل َءاِمُنواْ بِهِ

ۦٓ إَِذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم   وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلِهِ
ُ
أ

 ١٠٧ َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس

108. И говоре: „Узвишен нека је наш 

Господар, обећање нашег Господара 

се испунило!“ 

َويَُقولُوَن ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِن َكاَن وَۡعُد َرب َِنا 
 ١٠٨ ُعولٗا لََمفۡ 

109. И падају лицем на тло плачући, 

и он им увећава страхопоштовање. 
وَن لِلَۡأۡذَقاِن َيۡبُكوَن َويَزِيُدُهۡم  َويَِخرُّ

 ١٠٩ ُخُشوٗعا۩

110. Реци: „Зовите Га: 'Аллах', или 

зовите: 'Свемилосни', а како год Га 

будете звали, Његова су имена 

најлепша. Не изговарај на сав глас 

Кур'ан кад молитву обављаш, а и не 

пригушуј га; нађи средину између 

тога.“ 

ا  ي ٗا مه
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرهۡحَمََٰنۖۡ أ

َ
َ أ قُِل ٱۡدُعواْ ٱَّلله

ِۚ َولَا َتجَۡهۡر   ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ
َ
تَۡدُعواْ فَلَُه ٱلۡأ

َٰلَِك بَِصلَاتَِك َولَا  ُتخَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبيَۡن َذ
 ١١٠ َسبِيلٗا

111. И реци: „Сва хвала Аллаху Који 

Себи није узео детета и Који у власти 

нема сличног, и Коме не треба 

заштитник због немоћи“ – и истински 

Га величај! 

هِذي لَۡم َيتهِخۡذ وَ  ِ ٱل لَٗدا َولَۡم َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
هُهۥ َشِريك  فِي ٱلُۡملِۡك َولَۡم يَُكن  يَُكن ل

ِۖ َوَكب ِۡرهُ تَۡكبِيَرُۢا ِ ل  َِن ٱلذُّ هُهۥ َولِي   م   ١١١ ل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Сва хвала припада Богу Који Свом 

слуги објављује Књигу, у којој нема 

искривљености, 

نَزَل عَلَىَٰ َعۡبِدهِ ٱلِۡكَتََٰب  
َ
هِذٓي أ ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

هُهۥ ِعوََجا    ١ َولَۡم َيجَۡعل ل

2. тачна и потпуна, да тешком казном, 

коју ће Он дати, упозори, а да 

вернике који раде добра дела дивном 

наградом обрадује. 

َر  ِ هُدنُۡه َويُبَش  ِن ل ٗسا َشِديٗدا م 
ۡ
َقي ِٗما ل ُِينِذَر بَأ

نه 
َ
َٰلَِحَِٰت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلصه ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱل

ۡجًرا َحَسٗنا
َ
 ٢ لَُهۡم أ

3. У којима ће вечно да бораве, بَٗدا
َ
َِٰكثِيَن فِيهِ أ  ٣ مه

4. и да упозори оне који говоре: 

„Аллах има сина.“ 
ُ َولَٗدا خََذ ٱَّلله هِذيَن َقالُواْ ٱته  ٤ َويُنِذَر ٱل

5. О томе они ништа не знају, а ни 

њихови преци. Како крупна реч 

излази из њихових уста! Они не 

говоре осим неистину! 

ا لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٖۡم َولَا ٓأِلبَآئِِهۡمْۚ َكبُرَۡت  مه
ها  ۡفَوَٰهِِهۡمْۚ إِن َيُقولُوَن إِل

َ
َكلَِمٗة َتخُۡرُج ِمۡن أ

 ٥ َكِذٗبا

6. Па зар ћеш да уништиш себе од 

туге за њима, ако они у Кур'ан неће 

да поверују?! 

هۡم   فَلََعلهَك َبَِٰخع   نهۡفَسَك عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم إِن ل
َسًفا

َ
 ٦ يُۡؤِمُنواْ بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

7. Све што је на Земљи Ми смо 

створили као украс да би искушали 

људе ко ће од њих боље да се влада. 

هَها   ۡرِض زِيَنٗة ل
َ
إِنها َجَعلَۡنا َما عَلَى ٱلۡأ

ۡحَسُن َعَملٗا
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
 ٧ لَِنۡبلُوَُهۡم أ
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8. и заиста ћемо Ми све што је на њој 

у опустошено тло да претворимо! 
 ٨ َوِإنها لََجَٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا 

9. Мислиш ли ти да су само 

становници Пећине, чија су имена на 

плочи написана, били чудо међу 

чудима Нашим? 

ۡصَحََٰب ٱلَۡكۡهِف َوٱلرهقِيِم 
َ
نه أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
أ

 ٩ َكانُواْ ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َعَجًبا

10. Кад се неколико момака у пећини 

склонуло па казало: “Господару наш, 

дај нам Своју милост и пружи нам у 

овом нашем поступку присебност.” 

َوى ٱلۡفِۡتَيُة إِلَي ٱلَۡكۡهِف َفَقالُواْ َربهَنآ إِذۡ 
َ
 أ

ۡمرِنَا 
َ
هُدنَك َرۡحمَٗة َوَهي ِۡئ لََنا ِمۡن أ َءاتَِنا ِمن ل

 ١٠ رََشٗدا

11. И Ми смо их у пећини дубоким 

сном успавали за дуго година. 
َفَضَرۡبَنا عَلَىَٰٓ َءاَذانِِهۡم فِي ٱلَۡكۡهِف ِسنِيَن  

 ١١ َعَدٗدا

12. После смо их пробудили како би 

се видело која ће од две скупине 

боље оценити колико су времена ту 

провели. 

ۡحَصيَٰ 
َ
يُّ ٱلۡحِۡزبَيِۡن أ

َ
ُثمه َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِنۡعلََم أ

َمٗدا
َ
 ١٢ لَِما لَبُِثٓواْ أ

13. Испричаћемо ти повест њихову – 

онако како је било. То су били момци, 

веровали су у Господара свог, а Ми 

смо им уверење још више учврстили. 

ِۚ إِنهُهۡم   ِ ُهم بِٱلۡحَق 
َ
حُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك َنَبأ نه

 ١٣ فِۡتَيٌة َءاَمُنواْ بَِرب ِِهۡم َوزِۡدَنَُٰهۡم ُهٗدى

14. Оснажили смо били њихова срца 

кад су се дигли и рекли: „Наш 

Господар - Господар је небеса и 

Земље, ми нећемо поред Њега 

другом богу да се молимо, јер бисмо 

тада лаж казали. 

َوَربَۡطَنا عَلَىَٰ قُلُوبِِهۡم إِۡذ َقاُمواْ َفَقالُواْ َربَُّنا 
ۡرِض لَن نهۡدُعَواْ ِمن  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َربُّ ٱلسه

ۦٓ إِ  ۖۡ لهَقۡد قُلَۡنآ إِٗذا َشَطًطاُدونِهِ  ١٤ َلَٰٗها
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15. Овај наш народ обожава друга 

божанства мимо Аллаха, па зашто о 

њима јасан доказ не донесу? А има 

ли већег неправедника од онога који 

о Аллаху износи лаж?!“ 

ۦٓ َءا خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ُؤلَآِء َقۡوُمَنا ٱته ۖۡ  َهَٰٓ لَِهٗة
تُوَن َعلَۡيِهم بُِسلَۡطَِٰۭن َبي ِٖنِۖ َفَمۡن 

ۡ
هۡولَا يَأ ل

ِ َكِذٗبا ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
 ١٥ أ

16. Кад напустите њих и оне које 

мимо Аллаха обожавају, склоните се 

у пећину, ваш Господар ће Својом 

милошћу да вас обаспе и 

припремиће вам све оно што ће да 

вам буде корисно. 

 َ ها ٱَّلله َوِإذِ ٱۡعتََزلُۡتُموُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن إِل
اْ إِلَي ٱلَۡكۡهِف يَنُشۡر لَُكۡم َربُُّكم   ۥٓ ُو

ۡ
فَأ

ۡمرُِكم  
َ
ِۡن أ ِن رهۡحمَتِهِۦ َويَُهي ِۡئ لَُكم م  م 

ِۡرفَٗقا  ١٦ م 

17. И ти си могао видети како Сунце, 

кад се рађа, обилази пећину с десне 

стране, а кад залази – заобилази је с 

леве стране, а они су били у средини 

њеној. То је доказ Аллахове моћи! 

Коме Аллах укаже на Прави пут, он 

ће Правим путем ићи, а кога у 

заблуду одведе, ти му нећеш наћи 

заштитника који ће га на Прави пут 

упутити. 

ۡمَس إَِذا َطلََعت تهَزََٰوُر َعن  ۞َوتََرى ٱلشه
َكۡهفِِهۡم َذاَت ٱلَۡيِميِن َوِإَذا َغَربَت  

ِۡنُهْۚ  َماِل َوُهۡم فِي فَۡجَوةٖ م  ِ تهۡقرُِضُهۡم َذاَت ٱلش 
ُ َفُهَو  ُِۗ َمن َيۡهِد ٱَّلله َٰلَِك ِمۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َذ

ا  ٱلُۡمۡهَتدِِۖ َوَمن يُۡضلِۡل َفلَن َتِجَد لَُهۥ َولِي ٗ
ۡرِشٗدا  ١٧ مُّ

18. И помислио би да су будни, али 

они су спавали; и Ми смо их 

превртали сад на десну, сад на леву 

страну, а пас њихов, опружених 

предњих шапа, на улазу је лежао; да 

си их видео, од њих би побегао и 

страх би те ухватио. 

ْۚ َوُنَقل ُِبُهۡم   ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرُقود 
َ
َوَتحَۡسُبُهۡم أ

َماِلِۖ وََكلُۡبُهم َبَِٰسط   ِ َذاَت ٱلَۡيِميِن َوَذاَت ٱلش 
لَۡعَت َعلَۡيِهۡم   ذَِراَعۡيهِ بِٱلۡوَِصيِدِۚ لَوِ ٱطه

هۡيَت ِمۡنُهۡم فَِراٗرا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهمۡ    لََول
 ١٨ رُۡعٗبا
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19. И Ми смо их, исто тако, пробудили 

да би једни друге питали. „Колико сте 

овде остали?“ Упита један од њих. 

„Остали смо дан или део дана“, 

одговорише. „Ваш Господар најбоље 

зна колико сте остали“, рекоше. 

„Пошаљите једног од вас са овим 

вашим сребрењацима у град, па нека 

види код кога је најчистије јело и нека 

вам од њега донесе храну и нека 

буде пажљив, и нека никоме не 

говори ништа о вама, 

َوَكَذَٰلَِك َبَعۡثَنَُٰهۡم لَِيتََسآَءلُواْ بَيَۡنُهۡمْۚ َقاَل 
ِۡنُهۡم َكۡم لَبِثُۡتۡمۖۡ َقا ۡو  َقآئِل  م 

َ
لُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ۡعلَُم بَِما لَبِثُۡتۡم 
َ
َبۡعَض يَۡوٖمِۚ َقالُواْ َربُُّكۡم أ

ۦٓ إِلَي   ِ َحَدُكم بَِورِقُِكۡم َهَِٰذه
َ
فَٱۡبَعُثٓواْ أ

ۡزكَيَٰ َطَعاٗما  
َ
َهآ أ يُّ

َ
ٱلَۡمِديَنةِ فَلَۡينُظۡر أ

ۡف َولَا   ِۡنُه َولَۡيَتلَطه تُِكم بِرِۡزٖق م 
ۡ
فَلَۡيأ

َحًدايُۡشعِرَ 
َ
 ١٩ نه بُِكۡم أ

20. јер, ако они сазнају за вас, 

каменоваће вас или ће на силу у 

своју веру да вас обрате, и тада 

никад нећете да успете!“ 

ۡو  
َ
إِنهُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم يَۡرُجمُوُكۡم أ
يُعِيُدوُكۡم فِي ِملهتِِهۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا  

بَٗدا
َ
 ٢٠ أ

21. И Ми смо, исто тако, учинили да 

они за њих сазнају, да би се уверили 

да је истинито Аллахово обећање и 

да у час оживљења нема никакве 

сумње, кад су се између себе о њима 

расправљали, и рекли: “Саградите на 

улазу у њу ограду, Господар њихов 

најбоље зна ко су они.” А онда они до 

чијих се речи највише држало 

рекоше: “Направићемо на улазу у њу 

богомољу!” 

نه وَۡعَد 
َ
ۡعثَۡرنَا َعلَۡيِهۡم لَِيۡعلَُمٓواْ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

اَعَة لَا َرۡيَب فِيَهآ إِۡذ  نه ٱلسه
َ
ِ َحق   َوأ ٱَّلله

ۡمَرُهۡمۖۡ َفَقالُواْ ٱۡبُنواْ  َيَتَنَٰزَُعوَن بَيَۡنهُ 
َ
ۡم أ

هِذيَن  ۡعلَُم بِِهۡمْۚ َقاَل ٱل
َ
بُُّهۡم أ ۖۡ ره َعلَۡيِهم ُبۡنَيَٰٗنا

ۡمرِهِۡم لََنتهِخَذنه َعلَۡيِهم 
َ
َغلَُبواْ عَلَىَٰٓ أ

ۡسِجٗدا  ٢١ مه



 

Пећина 

 

369 

 

 الكهف

22. Неки ће да кажу: „Била су тројица, 

пас њихов је био четврти“, а неки ће 

да говоре: „Била су петорица, пас 

њихов је био шести“, нагађајући о 

ономе што не знају, док ће неки да 

кажу: „Била су седморица, а пас 

њихов био је осми.“ Реци: „Мој 

Господар најбоље зна њихов број, 

само мало њих то зна. Зато не 

расправљај о њима осим површно и 

лепо, и не питај о њима никога од 

њих!“ 

ابُِعُهۡم َكلُۡبُهۡم َويَُقولُوَن  ََٰثة  ره َسَيُقولُوَن ثََل
ُۢا بِٱلَۡغۡيِبِۖ  َخمَۡسة  َسادُِسُهۡم َكلُۡبُهۡم َرۡجمَ

ب ِٓي  َويَُقولُوَن َسۡبَعة  َوثَاِمُنُهۡم َكلُۡبُهۡمْۚ قُل ره
ه  ا َيۡعلَُمُهۡم إِل تِِهم مه ۡعلَُم بِعِده

َ
ُۗ َفلَا أ ا قَلِيل 

ها ِمَراٗٓء َظَِٰهٗرا َولَا تَۡسَتۡفِت  ُتَمارِ فِيِهۡم إِل
َحٗدا

َ
ِۡنُهۡم أ  ٢٢ فِيِهم م 

23. И ни у ком случају не реци: 

„Урадићу то сигурно сутра!“ 
َٰلَِك   َولَا َتُقولَنه لَِشاْۡيٍء إِن ِي َفاِعل  َذ

 ٢٣ َغًدا

24. Не додавши: „Ако Аллах да!“ А 

када заборавиш, сети се свога 

Господара и реци: “Господар мој ће 

ме упутити на оно што је боље и 

корисније од овог.” 

بهَك إَِذا نَِسيَت   ْۚ َوٱۡذُكر ره ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ إِل

قَۡرَب ِمۡن 
َ
ن َيۡهِديَِن َرب ِي لِأ

َ
َوقُۡل َعَسيَٰٓ أ

 ٢٤ َهََٰذا رََشٗدا

25. А они су остали у пећини својој 

три стотине година, а ка томе додајте 

још девет. 

َولَبُِثواْ فِي َكۡهفِِهۡم ثََلََٰث ِماْئَةٖ ِسنِيَن  
 ٢٥ َوٱۡزَداُدواْ تِۡسٗعا

26. Реци: “Аллах најбоље зна колико 

су остали; тајне небеса и Земље 

једино Он зна. Како Он све види, како 

Он све чује! Они немају другог 

заштитника осим Њега, а Он не 

узима никог у одлукама Својим као 

судруга.” 

ْۖۡ لَُهۥ َغۡيُب  ۡعلَُم بَِما لَبُِثوا
َ
ُ أ قُِل ٱَّلله

ۡسِمۡعْۚ َما 
َ
بِۡصۡر بِهِۦ َوأ

َ
ۡرِضِۖ أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ِن ُدونِهِۦ ِمن وَ  ٖ َولَا يُۡشرُِك فِي لَُهم م  لِي 
َحٗدا

َ
ۦٓ أ  ٢٦ ُحۡكِمهِ



 

Пећина 

 

370 

 

 الكهف

27. А ти казуј из Књиге свога 

Господара оно што ти се објављује, 

нико не може да измени Његове 

речи, и ти осим код Њега, нећеш наћи 

никакво уточиште. 

وِحَي إِلَۡيَك ِمن كَِتاِب َرب َِكۖۡ لَا 
ُ
َوٱتُۡل َمآ أ

َل لِكَلَِمَٰتِهِۦ َولَن َتِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمبَ  ِ د 
 ٢٧ ُملَۡتَحٗدا

28. Буди стрпљив уз оне који се 

своме Господару моле ујутру и 

навече у жељи за Његовим Лицем, и 

не окрећи се од њих из жеље за 

украсима живота на овоме свету, и не 

слушај онога чије смо срце учинили 

немарним да Нас слави, који страст 

своју следи и чији су поступци далеко 

од разборитости. 

هِذيَن يَۡدُعوَن َربهُهم  َوٱۡصبِۡر َنۡفَسَك َمَع ٱل
ۖۥۡ َولَا   بِٱلَۡغَدوَٰةِ َوٱلَۡعِشي ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه

ةِ  َتۡعُد َعۡيَناَك َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة ٱلۡ  حََيوَٰ
ۡغَفلَۡنا َقلَۡبُهۥ َعن 

َ
ۖۡ َولَا تُِطۡع َمۡن أ ۡنَيا ٱلدُّ

ۡمُرُهۥ فُُرٗطا
َ
َُٰه وََكاَن أ  ٢٨ ذِۡكرِنَا َوٱتهَبَع َهَوى

29. И реци: „Истина долази од вашег 

Господара, па ко хоће – нека верује, 

а ко хоће - нека не верује!' Ми смо 

неверницима припремили Ватру чији 

ће пламен да их обухвати са свих 

страна; ако замоле помоћ, помоћи ће 

им се течношћу попут растопљене 

руде која ће лица да испече. Ужасног 

ли пића и грозног ли боравишта! 

ب ُِكۡمۖۡ َفَمن َشآَء فَلُۡيۡؤِمن  َوقُِل ٱلۡحَقُّ ِمن ره
َٰلِِميَن َوَمن َشآَء فَلۡ  ۡعَتۡدنَا لِلظه

َ
ْۚ إِنهآ أ َيۡكُفۡر

ْۚ َوِإن يَۡسَتغِيُثواْ  َحاَط بِِهۡم ُسَرادُِقَها
َ
نَاًرا أ

ُيَغاثُواْ بَِمآٖء َكٱلُۡمۡهِل يَۡشوِي ٱلۡوُُجوَهْۚ بِئَۡس 
َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقا  ٢٩ ٱلشه

30. Оне који буду веровали и добра 

дела чинили – Ми заиста нећемо 

допустити да пропадне награда оном 

који је добра дела чинио, 

َٰلَِحَِٰت إِنها  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡحَسَن َعَملًا

َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
 ٣٠ لَا نُِضيُع أ

31. њих сигурно чекају еденски 

вртови, кроз које теку реке, у њима ће 

наруквицама од злата да се ките и у 

зелена одела од свиле и броката 

облаче, на софама ће у њима да буду 

наслоњени. Дивне ли награде и 

величанственог ли боравишта! 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجنه
ُ
أ

َساوِرَ 
َ
نَۡهَُٰر ُيحَلهۡوَن فِيَها ِمۡن أ

َ
 ِمن َتحۡتِِهُم ٱلۡأ

ِن ُسنُدٖس  َذَهٖب َويَلۡبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضٗرا م 
َرآئِِكِۚ نِۡعَم 

َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ َوِإۡستَبَۡرٖق مُّ

َواُب وََحُسَنۡت ُمۡرَتَفٗقا  ٣١ ٱلثه
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32. И наведи им као пример два 

човека: једном од њих смо дали два 

врта засађена лозом и опасали смо 

их палмама, а између њих смо 

поставили њиве. 

َثلٗا رهُجلَيِۡن َجَعلَۡنا   ۞َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
ۡعَنَٰٖب وََحَفۡفَنَُٰهَما  

َ
َحِدهَِما َجنهتَيِۡن ِمۡن أ

َ
لِأ

 ٣٢ بَِنۡخٖل وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهَما َزۡرٗعا

33. Оба врта давала су свој плод, 

ничега није мањкало, а кроз њихову 

средину смо провели реку. 

ُكلََها َولَۡم َتۡظلِم 
ُ
كِلَۡتا ٱلۡجَنهتَيِۡن َءاتَۡت أ

ۡرنَا ِخَلَٰلَُهَما َنَهٗرا ْۚ َوفَجه ا ِۡنُه َشۡيـ ٗ  ٣٣ م 

34. Он је и другог иметка имао. И 

рече другу свом, док је с њиме 

разговарао: “Од тебе сам богатији и 

јачег сам рода!” 

وََكاَن لَُهۥ َثَمر  َفَقاَل لَِصَِٰحبِهِۦ َوُهَو  
َعزُّ 

َ
ۡكثَُر ِمنَك َمالٗا َوأ

َ
نَا۠ أ

َ
ۥٓ أ ُيحَاوُِرُه

 ٣٤ َنَفٗرا

35. И уђе у врт свој незахвалан 

Господару свом на благодатима, 

говорећи: “Не мислим да ће овај врт 

икад пропасти, 

َوَدَخَل َجنهَتُهۥ َوُهَو َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ َقاَل َمآ 
بَٗدا

َ
ۦٓ أ ِ ن تَبِيَد َهَِٰذه

َ
ُظنُّ أ

َ
 ٣٥ أ

36. и не мислим да ће Смак света 

икада да дође; а ако будем враћен 

своме Господару, сигурно ћу да 

нађем нешто боље од овог мог врта.“ 

ا ُظنُّ ٱلسه
َ
ِددتُّ إِلَيَٰ َوَمآ أ َعَة َقآئَِمٗة َولَئِن رُّ

ِۡنَها ُمنَقلَٗبا ِجَدنه َخيٗۡرا م 
َ
 ٣٦ َرب ِي لَأ

37. И рече му његов друг, док је са 

њим разговарао: „Зар не верујеш у 

Онога Који те је створио од земље, 

затим од капи семена, и најзад те 

учинио потпуним човеком? 

َكَفۡرَت 
َ
ۥٓ أ َقاَل لَُهۥ َصاِحُبُهۥ َوُهَو ُيحَاوُِرُه

هِذي َخلََقَك ِمن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمه  بِٱل
ََٰك رَُجلٗا ى  ٣٧ َسوه

38. Што се мене тиче, Он је Аллах мој 

Господар, и ја поред свог Господара 

не обожавам никога. 

 ِ ُ َرب  َِٰكنها۠ ُهَو ٱَّلله ۡشرُِك بَِرب ِٓي له
ُ
ي َولَٓا أ

َحٗدا
َ
 ٣٨ أ
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39. А зашто ниси, кад си у врт ушао, 

рекао: 'Машаллах! Сва снага 

припада само Аллаху!' Ако видиш да 

је код мене мање богатства и 

потомства него код тебе, 

َولَۡولَٓا إِۡذ َدَخلَۡت َجنهَتَك قُلَۡت َما َشآَء 
قَله ِمنَك 

َ
نَا۠ أ

َ
ِْۚ إِن تََرِن أ ها بِٱَّلله ُ لَا ُقوهةَ إِل ٱَّلله

 ٣٩ َمالٗا َوَولَٗدا

40. па мој Господар ми може дати 

бољи врт од твога, а на твој да 

пошаље казну са неба, па да остане 

само клизава ледина без ичега, 

ن يُۡؤتِيَِن خَ 
َ
ِن َجنهتَِك َفَعَسيَٰ َرب ِٓي أ يٗۡرا م 

َمآِء   َِن ٱلسه َويُۡرِسَل َعلَۡيَها ُحۡسَباٗنا م 
 ٤٠ َفُتۡصبَِح َصعِيٗدا َزلًَقا

41. или да му вода у понор оде па да 

не можеш да је пронађеш никада.“ 
ۡو يُۡصبَِح َمآؤَُها َغۡوٗرا فَلَن تَۡسَتِطيَع لَُهۥ 

َ
أ

 ٤١ َطلَٗبا

42. И пропадоше плодови његови и 

он поче кршити руке своје жалећи за 

оним што је на њега утрошио – а лоза 

се беше поваљала по подупирачима 

својим - и говораше: „Камо среће да 

своме Господару нисам никога у 

обожавању придруживао!“ 

ۡصَبَح ُيَقل ُِب 
َ
ِحيَط بَِثَمرِهِۦ فَأ

ُ
ۡيهِ عَلَىَٰ َوأ  َكفه

نَفَق فِيَها َوِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها 
َ
َمآ أ

َحٗدا
َ
ۡشرِۡك بَِرب ِٓي أ

ُ
 ٤٢ َويَُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

43. И није имао никога ко би могао да 

му помогне, осим Аллаха; а сам себи 

није могао да помогне. 

هُهۥ فِئَة   يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن  َولَۡم تَُكن ل
ِ َوَما َكاَن ُمنَتِصًرا   ٤٣ ٱَّلله

44. Тада може да помогне само 

Аллах Истинити, Он даје најбољу 

награду и чини да се све на најбољи 

начин оконча. 

ِۚ ُهَو َخيۡر  ثََواٗبا   ِ ِ ٱلۡحَق  ُهَنالَِك ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِله
 ٤٤ ُعۡقٗباوََخيٌۡر 
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45. Наведи им као пример да је живот 

на овом свету као биље, које и после 

натапања водом, коју Ми спуштамо 

са неба, ипак постане суво и ветрови 

га разнесу. А Аллах над свиме има 

моћ. 

ۡنَيا َكَمآٍء  ةِ ٱلدُّ َثَل ٱلۡحََيوَٰ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه
نزَ 

َ
َمآِء فَٱۡخَتلََط بِهِۦ َنَباُت أ لَۡنَُٰه ِمَن ٱلسه

َُٰحُۗ   َِي ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذُروهُ ٱلر 
َ
ۡرِض فَأ

َ
ٱلۡأ

ۡقَتِدًرا  ِ َشۡيٖء مُّ
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٤٥ وََكاَن ٱَّلله

46. Богатство и синови су украс у 

животу на овом свету, а добра дела, 

која вечно остају, биће од Господара 

твог боље награђена и оно у шта се 

човек може поуздати. 

  ۡۖ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلَۡماُل َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيوَٰ
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك  َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

َملٗا
َ
 ٤٦ ثََواٗبا وََخيٌۡر أ

47. А на Дан кад планине уклонимо и 

кад видиш Земљу опустошену – а 

њих смо већ сакупили, ниједног 

нисмо изоставили. 

ۡرَض بَارَِزٗة  
َ
َويَۡوَم نَُسي ُِر ٱلِۡجَباَل َوتََرى ٱلۡأ

َحٗدا
َ
 ٤٧ وََحَشۡرَنَُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ

48. Пред твојим Господаром биће они 

у редове поређани: „Дошли сте нам 

онако како смо вас први пут 

створили, а тврдили сте да нећемо 

да вам одредимо време за 

оживљавање.“ 

ا لهَقۡد ِجۡئُتُمونَا   وَُعرُِضواْ عَلَىَٰ َرب َِك َصف ٗ
لهن 

َ
ِِۭۚ بَۡل زََعۡمُتۡم أ ة َل َمره وه

َ
َكَما َخلَۡقَنَُٰكۡم أ

وِۡعٗدا جَۡعَل لَُكم مه  ٤٨ نه

49. И Књига ће бити постављена и 

видећеш грешнике престрављене 

због оног што је у њој. “Тешко нама!” 

Говориће, “каква је ово Књига: ни 

мали ни велики грех није пропустила, 

све је набројала!” – И наћи ће 

уписано оно што су радили. Господар 

твој неће ником неправду учинити. 

َوُوِضَع ٱلِۡكَتَُٰب َفتََرى ٱلُۡمۡجرِِميَن  
ا فِيهِ َويَُقولُوَن َيََٰوۡيلََتَنا َماِل  ُمۡشفِقِيَن ِممه

َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب لَا ُيَغادُِر َصغِيَرٗة َولَا َكبِيَرةً 
ْۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗراُۗ  ََٰها ۡحَصى

َ
هٓا أ إِل

َحٗدا
َ
 ٤٩ َولَا َيۡظلُِم َربَُّك أ
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50. И када смо рекли анђелима: 

„Поклоните се Адаму!“ Сви су се 

поклонише осим Сотоне, он је био 

један од џинна, па је одбио 

послушност на заповест свог 

Господара. Па зар ћете њега и његов 

пород, поред Мене, као заштитнике 

да прихватите, кад су вам они 

непријатељи? Како је ђаво лоша 

замена неверницима! 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
  ِ هٓا إِبۡلِيَس َكاَن ِمَن ٱلِۡجن  فََسَجُدٓواْ إِل
َفَتتهِخُذونَُهۥ 

َ
ۦُٓۗ أ ۡمرِ َرب ِهِ

َ
َفَفَسَق َعۡن أ

ۡولَِيآَء ِمن ُدونِي َوُهۡم لَُكمۡ 
َ
ۥٓ أ ِيهَتُه   َوُذر 

َٰلِِميَن بََدلٗا  ُْۢۚۚ بِۡئَس لِلظه  ٥٠ َعُدوُّ

51. Ја их нисам узимао за сведоке 

приликом стварања небеса и Земље, 

нити неке од њих приликом стварања 

других, и за помагаче нисам узимао 

оне који на пут заблуде одводе. 

َمََٰوَٰتِ  ۡشَهدتُُّهۡم َخلَۡق ٱلسه
َ
آ أ ۡرِض ۞مه

َ
 َوٱلۡأ

نُفِسِهۡم َوَما ُكنُت ُمتهِخَذ  
َ
َولَا َخلَۡق أ

 ٥١ ٱلُۡمِضل ِيَن َعُضٗدا

52. А на Судњем дану када каже: 

“Позовите оне за које сте тврдили да 

су божанства поред Мене!” – И кад их 

позову, они им се неће одазвати, и 

Ми ћемо их све увести у Паклену 

ватру. 

هِذيَن زََعۡمُتۡم  َويَۡوَم َيُقوُل نَاُدواْ ُشَرَكآِءَي ٱل
َفَدَعوُۡهۡم فَلَۡم يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم وََجَعلَۡنا  

ۡوبِٗقا  ٥٢ بَيَۡنُهم مه

53. И неверници ће угледати ватру и 

увериће се да ће у њу пасти, и да им 

из ње неће никад повратка бити. 

نهُهم وَ 
َ
اَر َفَظنُّٓواْ أ رََءا ٱلُۡمۡجرُِموَن ٱلنه

َواقُِعوَها َولَۡم َيِجُدواْ َعۡنَها َمۡصِرٗفا  ٥٣ مُّ

54. У овом Кур'ану Ми на разне 

начине објашњавамо људима 

многобројне примере, али је човек, 

више него ико, спреман да 

расправља. 

 ِ ۡفَنا ف ي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن لِلنهاِس مِن َولََقۡد َصره
ۡكثََر َشۡيٖء  

َ
ِ َمَثٖلِۚ وََكاَن ٱلۡإِنَسَُٰن أ

ُكل 
 ٥٤ َجَدلٗا 
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55. А људе, кад им долази упута, 

одвраћа од веровања и од тражења 

опроста од свог Господара, само то 

што очекују судбину древних народа, 

или то што очекују очиту казну! 

ن يُۡؤِمُنٓواْ إِۡذ َجآَءُهُم 
َ
اَس أ َوَما َمَنَع ٱلنه

تَِيُهۡم 
ۡ
ن تَأ

َ
هٓا أ ٱلُۡهَدىَٰ َويَۡسَتۡغفُِرواْ َربهُهۡم إِل

تَِيُهُم ٱلَۡعَذاُب ُقُبلٗا
ۡ
ۡو يَأ

َ
لِيَن أ وه

َ
 ٥٥ ُسنهُة ٱلۡأ

56. Ми шаљемо посланике само зато 

да доносе радосне вести и да 

упозоре. А неверници се 

расправљају, служећи се 

неистинама, да би тиме оповргли 

истину, и исмејавају се доказима 

Мојим и Мојим опоменама. 

ِريَن   ِ ها ُمبَش  َوَما نُۡرِسُل ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
هِذيَن َكَفُرواْ   َوُمنِذرِيَنْۚ َويَُجَِٰدُل ٱل

خَُذٓواْ بِٱلَۡبَِٰطِل  ۖۡ َوٱته لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه
نِذُرواْ ُهُزٗوا

ُ
 ٥٦ َءاَيَٰتِي َوَمآ أ

57. И има ли неправеднијег од оног 

који, кад се доказима Господара свог 

опомиње, за њих не мари, и 

заборавља на последице оног што је 

учинио? Ми на срца њихова 

покриваче стављамо да Кур’ан не 

схвате, и глувим их чинимо; и ако их 

ти на Прави пут позовеш они, кад су 

такви, никад неће Правим путем 

поћи. 

َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ  ن ُذك  ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ْۚ إِنها  َمۡت يََداهُ ۡعرََض َعۡنَها َونَِسَي َما َقده
َ
فَأ

ن َيۡفَقُهوهُ َوفِٓي   َجَعلَۡنا عَلَىَٰ 
َ
ِكنهًة أ

َ
قُلُوبِِهۡم أ

َءاَذانِِهۡم َوقٗۡراۖۡ َوِإن تَۡدُعُهۡم إِلَي ٱلُۡهَدىَٰ فَلَن  
بَٗدا

َ
 ٥٧ َيۡهَتُدٓواْ إًِذا أ

58. Твој Господар прашта грехе и 

милостив је; да их Он кажњава за оно 

што заслужују, одмах би их на муке 

ставио. Али, њих чека одређени час 

од кога неће моћи да побегну. 

َوَربَُّك ٱلَۡغُفوُر ُذو ٱلرهۡحمَةِِۖ لَۡو يَُؤاِخُذُهم بَِما  
وِۡعد   هُهم مه َل لَُهُم ٱلَۡعَذاَبْۚ بَل ل َكَسُبواْ لََعجه

 ٥٨ لهن َيِجُدواْ ِمن ُدونِهِۦ َمۡوئِلٗا

59. А она села и градове смо 

разорили зато што становници 

њихови нису веровали и за пропаст 

њихову бисмо тачно време 

одредили. 

ا َظلَُمواْ   ۡهلَۡكَنَُٰهۡم لَمه
َ
َوتِلَۡك ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

وِۡعٗدا  ٥٩ وََجَعلَۡنا لَِمۡهلِِكِهم مه
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60. И када Мојсије рече помоћнику 

свом: „Нећу стати све док не стигнем 

до места где се састају два мора, или 

ћу дуго, дуго да идем.“ 

بۡلَُغ 
َ
بَۡرُح َحتهيَٰٓ أ

َ
َُٰه لَٓا أ َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِفَتى

ۡمِضَي ُحُقٗبا
َ
ۡو أ

َ
 ٦٠ َمجَۡمَع ٱلَۡبۡحَرۡيِن أ

61. И кад њих двојица стигоше до 

места на коме се мора састају, 

заборавише на своју рибу, па она у 

море клизну. 

ا بَلََغا َمجَۡمَع بَيۡنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما   فَلَمه
خََذ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ َسَرٗبا  ٦١ فَٱته

62. А кад се удаљише, Мојсије рече 

своме помоћнику: „Дај нам нашу 

ужину, уморили смо се од овог нашег 

путовања.“ 

َُٰه َءاتَِنا َغَدآَءنَا لََقۡد  ا َجاَوَزا َقاَل لَِفَتى فَلَمه
 ٦٢ لَقِيَنا ِمن َسَفرِنَا َهََٰذا نََصٗبا

63. „Види!“ Рече он, „кад смо код оне 

стене свратили, ја сам заборавио ону 

рибу - сам ђаво је учинио да је 

заборавим, да ти је не споменем - па 

мора да је она склизнула у море; баш 

чудновато!” 

ۡخَرةِ َفإِن ِي   َوۡيَنآ إِلَي ٱلصه
َ
رََءيَۡت إِۡذ أ

َ
َقاَل أ

ۡيَطَُٰن  ها ٱلشه َٰنِيُه إِل نَسى
َ
نَِسيُت ٱلۡحُوَت َوَمآ أ

خََذ َسبِيلَُهۥ فِي ٱلَۡبۡحرِ   ۚۥْ َوٱته ۡذُكَرُه
َ
ۡن أ

َ
أ

 ٦٣ َعَجٗبا

64. „Е, то је оно што тражимо!“ Рече 

Мојсије, и њих двојица се вратише 

путем којим су били дошли, 

ا عَلَىَٰٓ  َٰلَِك َما ُكنها َنۡبِغِۚ فَٱۡرتَده َقاَل َذ
 ٦٤ َءاثَارِهَِما َقَصٗصا

65. и нађоше једног Нашег слугу 

којем смо Нашу милост даровали и 

ономе што само Ми знамо, научили. 

ِۡن  ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه َرۡحمَٗة م  َفوََجَدا َعۡبٗدا م 
هُدنها ِعلۡٗما  ٦٥ ِعنِدنَا وََعلهۡمَنَُٰه ِمن ل

66. „Могу ли да те пратим?“ Упита 

Мојсије, „али да ме подучиш ономе 

чему си ти исправно подучен.“ 

ن ُتَعل َِمِن َقاَل لَُهۥ ُموَسيَٰ َهۡل 
َ
تهبُِعَك عَلَىَٰٓ أ

َ
أ

ا ُعل ِۡمَت رُۡشٗدا  ٦٦ ِممه

67. „Ти сигурно нећеш моћи са мном 

да се стрпиш“, рече онај, 
 ٦٧ َقاَل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَي َصبٗۡرا



 

Пећина 

 

377 

 

 الكهف

68. „а и како би се стрпео у ономе о 

чему ништа не знаш?“ 
 َما لَۡم ُتحِۡط بِهِۦ  َوَكۡيَف تَۡصبُِر عَلَىَٰ 

 ٦٨ ُخبٗۡرا

69. „Видећеш да ћу да будем 

стрпљив, ако Аллах да!“ Рече 

Мојсије, „и да нећу ни у чему да ти се 

супротстављам.“ 

ُ َصابِٗرا َولَٓا   َقاَل َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
ۡمٗرا

َ
ۡعِصي لََك أ

َ
 ٦٩ أ

70. „Ако ћеш већ да ме пратиш“, рече 

онај, „онда ме ни о чему не питај док 

ти ја о томе први не кажем.“ 

َقاَل َفإِِن ٱتهَبۡعَتنِي فَلَا تَۡسـ َلۡنِي َعن َشۡيٍء 
ۡحِدَث لََك ِمۡنُه ذِۡكٗرا

ُ
 ٧٠ َحتهيَٰٓ أ

71. И њих двојица кренуше. И кад се 

у лађу укрцаше, он је пробуши. 

Мојсије рече: „Зар је пробуши да 

потопиш оне који на њој плове? 

Учинио си нешто, заиста, крупно.“ 

 ۡۖ فِيَنةِ َخَرَقَها فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا َركَِبا فِي ٱلسه
ۡهلََها لََقۡد ِجۡئَت  

َ
َخَرۡقَتَها لُِتۡغرَِق أ

َ
َقاَل أ

 ٧١ َشۡيـ ًا إِۡمٗرا

72. „Не рекох ли ја“, рече онај, „да ти, 

заиста, нећеш моћи да се стрпиш са 

мном?“ 

قُۡل إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَي  
َ
لَۡم أ

َ
َقاَل أ
 ٧٢ َصبٗۡرا

73. „Не замерај ми што сам 

заборавио“, рече, „и не отежавај ми.“ 
َقاَل لَا تَُؤاِخۡذنِي بَِما نَِسيُت َولَا تُۡرهِۡقنِي 

ۡمرِي ُعسۡ 
َ
 ٧٣ ٗراِمۡن أ

74. И њих двојица кренуше. И кад 

сретоше једног дечака па га онај уби, 

Мојсије рече: „Зашто уби безгрешно 

дете, које није никога убило! Учинио 

си, заиста, нешто врло ружно.“ 

فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذا لَقَِيا ُغَلَٰٗما َفَقَتلَُهۥ َقاَل 
َقَتلَۡت نَ 

َ
ۡفٗسا َزكِيهَۢة بَِغيِۡر َنۡفٖس لهَقۡد  أ

ا نُّۡكٗرا  ٧٤ ِجۡئَت َشۡيـ ٗ

75. „Не рекох ли ја теби“, рече он, „да 

ти, заиста, нећеш моћи да се стрпиш 

са мном.“ 

هَك إِنهَك لَن تَۡسَتِطيَع َمِعَي  قُل ل
َ
لَۡم أ

َ
۞َقاَل أ

 ٧٥ َصبٗۡرا



 

Пећина 

 

378 

 

 الكهف

76. “Ако те и после овог за било шта 

упитам”, рече, “онда се немој са мном 

дружити. То је моје обећање!” 

لُۡتَك َعن َشۡيءِۭ َبۡعَدَها فَلَا 
َ
َقاَل إِن َسأ

هُدن ِي ُعۡذٗرا  ٧٦ تَُصَِٰحۡبنِيِۖ َقۡد بَلَۡغَت ِمن ل

77. И њих двојица кренуше; и кад 

дођоше до једног града, замолише 

његове становнике да их нахране, 

али они одбише да их угосте. У граду 

њих двојица наиђоше на један зид 

који само што се није срушио, па га 

онај презида и усправи. „Могао си“, 

рече Мојсије, „за њега да узмеш 

награду.“ 

ۡهَل قَۡريَ 
َ
َتَيآ أ

َ
ٍة ٱۡسَتۡطَعَمآ  فَٱنَطلََقا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ن يَُضي ُِفوُهَما َفوََجَدا فِيَها  
َ
بَۡواْ أ

َ
ۡهلََها فَأ

َ
أ

ۖۥۡ َقاَل لَۡو  َقاَمُه
َ
ن يَنَقضه فَأ

َ
ِجَداٗرا يُرِيُد أ

ۡجٗرا
َ
َخۡذَت َعلَۡيهِ أ  ٧٧ ِشۡئَت لَته

78. “Сад се растајемо ја и ти”, рече 

он, “па да ти објасним због чега ниси 

могао да се стрпиш.” 

نَب ِئَُك  
ُ
َقاَل َهََٰذا فَِراُق بَيۡنِي َوبَۡينَِكْۚ َسأ

لَۡيهِ َصبًۡرا  وِيِل َما لَۡم تَۡسَتِطع عه
ۡ
 ٧٨ بَِتأ

79. Што се тиче оне лађе, она је 

припадала сиромасима који раде на 

мору, и ја сам хтео да је оштетим, јер 

је пред њима био један владар који је 

сваку исправну лађу отимао. 

فِيَنُة َفكَانَۡت لَِمَسَِٰكيَن َيۡعَملُوَن فِي  ا ٱلسه مه
َ
أ

ِعيَبَها وََكاَن َوَرآَءُهم 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
ٱلَۡبۡحرِ فَأ

ُخُذ ُكله َسفِيَنٍة َغۡصٗبا
ۡ
لِك  يَأ  ٧٩ مه

80. Што се тиче оног дечака, његови 

родитељи су били верници; побојали 

смо се да их не наведе на 

непослушност и неверовање, 

بََواهُ ُمۡؤِمَنيِۡن فََخِشيَنآ 
َ
ا ٱلُۡغَلَُٰم َفكَاَن أ مه

َ
َوأ

ن يُۡرهَِقُهَما ُطۡغَيَٰٗنا َوُكۡفٗرا
َ
 ٨٠ أ

81. па смо хтели да им њихов 

Господар, уместо њега, да бољег и 

честитијег, и милостивијег. 

ٗة  ِۡنُه َزَكوَٰ ن ُيۡبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيٗۡرا م 
َ
َرۡدنَآ أ

َ
فَأ

قَۡرَب ُرۡحٗما
َ
 ٨١ َوأ
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82. А што се тиче онога зида, то је био 

зид двојице дечака, сирочади из 

града, а под њим је закопано њихово 

благо. Њихов отац је био добар човек 

и твој Господар жели, из Своје 

милости, да они одрасту и изваде 

своје благо. Све то ја нисам урадио 

по своме нахођењу. Ето то је 

тумачење онога за шта ти ниси могао 

да се стрпиш.“ 

ا ٱلِۡجَداُر َفكَاَن لُِغَلََٰميِۡن يَتِيَميِۡن فِي   مه
َ
َوأ

هُهَما وََكاَن  ٱلَۡمِديَنةِ وََكاَن َتحۡ  َتُهۥ َكنز  ل
ن َيۡبلَُغآ 

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
بُوُهَما َصَٰلِٗحا فَأ

َ
أ

ِن  ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكنزَُهَما َرۡحمَٗة م  ُشده
َ
أ

وِيُل 
ۡ
َٰلَِك تَأ ۡمرِيِۚ َذ

َ
ب َِكْۚ َوَما َفَعلُۡتُهۥ َعۡن أ ره

لَۡيهِ َصبٗۡرا  ٨٢ َما لَۡم تَۡسِطع عه

83. И питају те о Зулкарнејну. Реци: 

„Казаћу вам о њему неке вести. 
تۡلُواْ 

َ
َويَۡسـ َلُونََك َعن ذِي ٱلَۡقۡرَنيِۡنِۖ قُۡل َسأ

ِۡنُه ذِۡكًرا   ٨٣ َعلَۡيُكم م 

84. Ми смо му дали власт на Земљи 

и омогућили смо му да изврши оно 

што жели. 

ۡرِض وََءاَتيۡ 
َ
نها لَُهۥ فِي ٱلۡأ ِ إِنها َمكه

َنَُٰه ِمن كُل 
 ٨٤ َشۡيٖء َسبَٗبا

85. И он је следио пут. ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٨٥ فَأ

86. Кад је стигао до места где Сунце 

залази, учини му се као да залази у 

један мутан извор и нађе у близини 

његовој један народ. “О Зулкарнејне,” 

рекосмо Ми, “или их казни или с 

њима лепо поступи!” 

ۡمِس وََجَدَها   َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡغرَِب ٱلشه
 ۡۖ َتۡغُرُب فِي َعيٍۡن َحمِئَةٖ َووََجَد ِعنَدَها َقۡوٗما
ن 

َ
آ أ َب َوِإمه ِ ن ُتَعذ 

َ
آ أ قُلَۡنا َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيِۡن إِمه

 ٨٦ َتتهِخَذ فِيِهۡم ُحۡسٗنا

87. “Оног ко остане многобожац”, 

рече, “казнићемо, а после ће се свом 

Господару вратити, па ће га и Он 

тешком муком мучити. 

بُُهۥ ُثمه يَُردُّ  ِ ا َمن َظلََم فََسۡوَف ُنَعذ  مه
َ
َقاَل أ

بُُهۥ َعَذاٗبا نُّۡكٗرا ِ  ٨٧ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ َفُيَعذ 

88. А оног ко буде веровао и добра 

дела чинио чека награда најлепша, и 

с њиме ћемо благо поступити.” 

ا َمۡن َءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَُهۥ َجَزآًء  مه
َ
َوأ

ۡمرِنَا يُۡسٗرا
َ
ِۖ وََسَنُقوُل لَُهۥ ِمۡن أ  ٨٨ ٱلۡحُۡسَنيَٰ
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89. И он настави даље. ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٨٩ ُثمه أ

90. И кад дође до места где Сунце 

излази, он нађе да оно излази изнад 

једног народа коме Ми нисмо дали да 

се од њега било чим заклони. 

ۡمِس وََجَدَها   َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ َمۡطلَِع ٱلشه
ِن ُدونَِها  هُهم م  هۡم َنجَۡعل ل َتۡطلُُع عَلَىَٰ َقۡوٖم ل

 ٩٠ ِستٗۡرا

91. Тако то би. А Ми обухватамо 

знањем све што је он поседовао. 
َحۡطَنا بَِما لََديۡهِ ُخبٗۡرا

َ
 ٩١ َكَذَٰلَِكۖۡ َوَقۡد أ

92. И он опет настави. ۡتَبَع َسبًَبا
َ
 ٩٢ ُثمه أ

93. Кад стиже између две планине, 

нађе испред њих народ који је једва 

говор разумевао. 

يِۡن وََجَد ِمن َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ   ده َبيَۡن ٱلسه
ها يَكَاُدوَن َيۡفَقُهوَن َقۡولٗا   ٩٣ ُدونِِهَما َقۡوٗما ل

94. „О Зулкарнејне“, рекоше они, „Гог 

и Магог чине неред по Земљи, па 

хоћеш ли да између нас и њих зид 

подигнеш, ми ћемо да те наградимо.” 

ُجوَج َقالُواْ َيََٰذا ٱلَۡقۡرَنيۡ 
ۡ
ُجوَج َوَمأ

ۡ
ِن إِنه يَأ

ۡرِض َفَهۡل َنجَۡعُل لََك  
َ
ُمۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ

ا ن َتجَۡعَل بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُهۡم َسد ٗ
َ
 ٩٤ َخرًۡجا عَلَىَٰٓ أ

95. „Боље је оно што ми је мој 

Господар дао“, рече он. „Него, само 

помозите ви мени што више можете, 

и ја ћу између вас и њих преграду да 

подигнем. 

ِعيُنونِي 
َ
ن ِي فِيهِ َرب ِي َخيۡر  فَأ َقاَل َما َمكه

ۡجَعۡل بَيَۡنُكۡم َوبَۡيَنُهۡم َرۡدًما
َ
ٍة أ  ٩٥ بُِقوه

96. Донесите ми велике комаде 

гвожђа.“ И кад он изравна две стране 

брда, рече: „Распалите ватру!“ А кад 

га усија, рече: „Донесите ми 

растопљени бакар да га залијем.“ 

َءاتُونِي ُزبََر ٱلۡحَِديدِِۖ َحتهيَٰٓ إَِذا َساَوىَٰ َبيَۡن 
ْۖۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َجَعلَُهۥ   َدَفيِۡن َقاَل ٱنُفُخوا ٱلصه

فۡرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطٗرا
ُ
 ٩٦ نَاٗرا َقاَل َءاتُونِٓي أ
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97. И тако они нису могли ни да га 

пређу нити су могли да га прокопају. 
ن َيۡظَهُروهُ َوَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ 

َ
َفَما ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ

 ٩٧ لَُهۥ َنۡقٗبا

98. „Ово је благодат Господара мога!“ 

Рече он. „А кад се претња мога 

Господара испуни, Он ће са земљом 

да је сравни, а обећање мога 

Господара ће сигурно да се испуни.“ 

ب ِيِۖ َفإَِذا َجآَء وَۡعُد  ِن ره َقاَل َهََٰذا َرۡحمَة  م 
ا ۖۡ وََكاَن وَۡعُد َرب ِي َحق ٗ  ٩٨ َرب ِي َجَعلَُهۥ َدكهآَء

99. И Ми ћемо тада да оставимо да 

се једни од њих као таласи сударају 

са другима. И дувнуће се у рог, па 

ћемо све да их скупимо. 

۞َوتََرۡكَنا َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئِٖذ َيُموُج فِي َبۡعٖضِۖ 
ورِ فََجَمۡعَنَُٰهۡم َجمۡٗعا  ٩٩ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

100. Тог дана ћемо јасно да покажемо 

неверницима Пакао, 
َٰفِرِيَن   وََعَرۡضَنا َجَهنهَم يَۡوَمئِٖذ ل ِلَۡك

 ١٠٠ َعۡرًضا

101. онима чије су очи биле копреном 

застрте, да о доказима Мојим 

размисле, онима који нису хтели 

ништа да чују. 

ۡعُيُنُهۡم فِي ِغَطآٍء َعن  
َ
هِذيَن َكانَۡت أ ٱل

 ١٠١ ذِۡكرِي وََكانُواْ لَا يَۡسَتِطيُعوَن َسۡمًعا

102. Зар неверници мисле да поред 

Мене за божанства могу да узимају 

Моја створења?! Ми смо, заиста, 

неверницима Пакао као место 

боравка припремили. 

ن َيتهِخُذواْ  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ فََحِسَب ٱل

َ
أ

ۡعَتۡدنَا َجَهنهَم 
َ
ْۚ إِنهآ أ ۡولَِيآَء

َ
ِعَبادِي ِمن ُدونِٓي أ

َٰفِرِيَن نُُزلٗا   ١٠٢ لِلَۡك

103. Реци: “Хоћете ли да вам кажем 

чија дела неће никако призната бити? 
ۡعَمَٰلًا

َ
ۡخَسِريَن أ

َ
 ١٠٣ قُۡل َهۡل نُنَب ِئُُكم بِٱلۡأ

104. Чији ће труд у животу на овом 

свету да буде узалудан, а који ће да 

мисле да је добро оно што раде?“ 

هِذيَن َضله َسۡعُيُهۡم فِي ٱلۡ  ۡنَيا َوُهۡم ٱل ةِ ٱلدُّ حََيوَٰ
نهُهۡم ُيحِۡسُنوَن ُصۡنًعا

َ
 ١٠٤ َيحَۡسُبوَن أ
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105. То су они који у речи и доказе 

свога Господара не буду веровали и 

који буду порицали да ће пред Њим 

да изађу; због тога ће труд њихов да 

буде узалудан и на Судњем дану 

неће имати никакав углед нити 

вредност. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡعَمَٰلُُهۡم فَلَا نُقِيُم لَُهۡم 
َ
َولَِقآئِهِۦ فََحبَِطۡت أ

 ١٠٥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوۡزٗنا

106. Њима ће казна да буде Пакао, 

зато што су били неверници и што су 

се Мојим речима и Мојим 

посланицима исмејавали. 

خَُذٓواْ  َٰلَِك َجَزآؤُُهۡم َجَهنهُم بَِما َكَفُرواْ َوٱته َذ
 ١٠٦ َءاَيَٰتِي َورُُسلِى ُهُزًوا 

107. Онима који буду веровали и 

добра дела чинили припадају 

најузвишенији степени у Рају, 

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَ  َٰلَِحَِٰت  إِنه ٱل ِملُواْ ٱلصه
َُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًا   ١٠٧ َكانَۡت لَُهۡم َجنه

108. вечно ће да бораве у њему и 

неће да пожеле да га нечим другим 

замене. 

 ١٠٨ َخَٰلِِديَن فِيَها لَا َيۡبُغوَن َعۡنَها ِحَولٗا 

109. Реци: „Када би море било 

мастило да се испишу речи мога 

Господара, море би пресушило, али 

не и речи мога Господара, па и кад 

бисмо га проширили морем попут 

њега.“ 

هۡو َكاَن ٱلَۡبۡحُر ِمَداٗدا ل ِكَلَِمَِٰت َرب ِي  قُل ل
ن تَنَفَد َكلَِمَُٰت َرب ِي َولَۡو 

َ
لََنفَِد ٱلَۡبۡحُر َقۡبَل أ

 ِ  ١٠٩ هِۦ َمَدٗداِجۡئَنا بِِمۡثل

110. Реци: „Ја сам човек као и ви, 

мени се објављује да је ваш Бог - 

један Бог. Па ко се нада сусрету са 

својим Господаром, нека ради добра 

дела и нека поред свог Господара 

никога не обожава!“ 

ِۡثلُُكۡم يُوحَ  نَا۠ بََشر  م 
َ
نهَمآ قُۡل إِنهَمآ أ

َ
يَٰٓ إِلَيه أ

ۖۡ َفَمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء  إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
َرب ِهِۦ فَلَۡيۡعَمۡل َعَملٗا َصَٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك 

َحَدُۢا
َ
ۦٓ أ  ١١٠ بِعَِباَدةِ َرب ِهِ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Каф-ха-ја-ајн-сад.  ١ ٓكهيٓعٓص 

2. Ово је спомен о милости твога 

Господара према Његовом слуги 

Захарији, 

 ٢ ذِۡكُر َرۡحمَِت َرب َِك َعۡبَدهُۥ َزَكرِيهآ 

3. кад је он свога Господара тихо 

замолио, 
اإِۡذ   ٣ نَاَدىَٰ َربهُهۥ نَِدآًء َخفِي ٗ

4. и рекао: „Господару мој, кости су 

ми оронуле и глава оседела, а 

никада нисам, кад сам Ти, мој 

Господару, молбу упутио, остао 

разочаран. 

ِ إِن ِي َوَهَن ٱلَۡعۡظُم ِمن ِي َوٱۡشَتَعَل  َقاَل َرب 
ُس َشيٗۡبا َولَمۡ 

ۡ
أ ِ   ٱلره ُكنُۢ بُِدعَآئَِك َرب 

َ
أ

ا  ٤ َشقِي ٗ

5. Бојим се мојих рођака по крви 

после мене, а жена ми је нероткиња, 

зато ми поклони сина наследника, 

َوِإن ِي ِخۡفُت ٱلَۡمَوَٰلَِي ِمن َوَرآِءي وََكانَِت 
ا هُدنَك َولِي ٗ تِي عَاقِٗرا َفَهۡب لِي ِمن ل

َ
 ٥ ٱۡمَرأ

6. да наследи мене и породицу 

Јаковљеву, и учини, Господару мој, 

да се буде задовољно њиме.“ 

يَرِثُنِي َويَرُِث ِمۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖۡ َوٱۡجَعلُۡه  
ا ِ َرِضي ٗ  ٦ َرب 

7. „О Захарија, јављамо ти радосну 

вест да ће ти се родити дечак, име ће 

да му буде Јахја (Јован), ником пре 

њега то име нисмо хтели да дамо.” 

ُرَك بُِغَلٍَٰم ٱۡسُمُهۥ َيحَۡييَٰ لَۡم  ِ َيََٰزَكرِيهآ إِنها نُبَش 
ا هُهۥ ِمن َقۡبُل َسِمي ٗ  ٧ َنجَۡعل ل



 

Мерјем 

 

384 

 

 مريم

8. „Господару мој“, рече он, „како ћу 

да имам сина кад ми је жена 

нероткиња, а већ сам доживео 

дубоку старост?“ 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  وََكانَِت   ن
َ
ِ أ َقاَل َرب 

تِي عَاقِٗرا َوَقۡد بَلَۡغُت ِمَن ٱلِۡكبَِر  
َ
ٱۡمَرأ

ا  ٨ ِعتِي ٗ

9. „Ето тако“, рече. Твој Господар је 

рекао: „То је мени лако, и тебе сам 

раније створио, а ниси ништа био.“ 

 َربَُّك ُهَو عَلَىه َهي ِن  َوَقۡد َقاَل َكَذَٰلَِك َقاَل 
ا  ٩ َخلَۡقُتَك ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡيـ ٗ

10. „Господару мој“, рече, „дај ми 

неки знак.“ „Знак ће да ти буде то што 

три ноћи нећеш моћи са људима да 

разговараш, а здрав ћеш да будеш.“ 

ِ ٱۡجَعل ل ِٓي َءايَ  ها َقاَل َرب  ل
َ
ۖۡ َقاَل َءاَيُتَك أ ٗة

ََٰث لََياٖل َسوِي ٗا اَس ثََل  ١٠ تُكَل َِم ٱلنه

11. И он изађе из храма у народ свој 

и знаком им даде на знање: “Славите 

Га ујутру и навече!” 

ۡوَحيَٰٓ 
َ
فََخَرَج عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ ِمَن ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ن َسب ُِحواْ بُۡكرَ 
َ
اإِلَۡيِهۡم أ  ١١ ٗة وََعِشي ٗ

12. „Јоване, прихвати Књигу 

одлучно!“ А дали смо му мудрост још 

док је био дечак, 

ةِٖۖ وََءاَتۡيَنَُٰه  َيََٰيۡحَييَٰ ُخِذ ٱلِۡكَتََٰب بُِقوه
ا  ١٢ ٱلۡحُۡكَم َصبِي ٗ

13. и нежност и чедност, и 

богобојазан је био, 
ِن  ۖۡ وََكاَن تَقِي ٗاوََحَناٗنا م  ٗة هُدنها َوَزَكوَٰ  ١٣ ل

14. и родитељима својим је био 

послушан, и није био дрзак и 

непослушан. 

ا َٰلَِديۡهِ َولَۡم يَُكن َجبهاًرا َعِصي ٗ ُۢا بَِو  ١٤ َوبَره

15. Нека су мир и спас над њим на 

дан кад се родио и на дан кад је умро 

и на дан кад буде из мртвих устао! 

وََسَلٌَٰم َعلَۡيهِ يَۡوَم ُولَِد َويَۡوَم َيُموُت َويَۡوَم  
 ١٥ ُيۡبَعُث َحي ٗا
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16. И спомени из Књиге Марију: када 

се од укућана својих повукла на 

источну страну, 

َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب َمۡريََم إِذِ ٱنتََبَذۡت مِۡن 
ۡهلَِها مَ 

َ
اأ  ١٦ كَاٗنا َشۡرقِي ٗ

17. и од њих узела заклон, Ми смо ка 

њој послали Нашег анђела и он јој се 

показао у потпуном људском облику. 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيَها 
َ
خََذۡت ِمن ُدونِِهۡم ِحَجاٗبا فَأ فَٱته

 ١٧ ُروَحَنا َفَتَمثهَل لََها بََشٗرا َسوِي ٗا

18. „Тражим заштиту Свемилосног од 

тебе, ако се Њега бојиш!“ Узвикну 

она. 

ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت  ُعوُذ بِٱلره
َ
َقالَۡت إِن ِٓي أ

ا  ١٨ تَقِي ٗ

19. „А ја сам управо изасланик твога 

Господара“, рече он, „да ти поклоним 

честитог дечака!“ 

َهَب لَِك ُغَلَٰٗما  َقاَل إِنهَمآ 
َ
نَا۠ رَُسوُل َرب ِِك لِأ

َ
أ

ا  ١٩ َزكِي ٗ

20. „Како ћу да имам дечака?“ Рече 

она, „кад ме ниједан мушкарац није 

додирнуо, а ја нисам блудница.“ 

هيَٰ يَُكوُن لِي ُغَلَٰم  َولَۡم َيۡمَسۡسنِي  ن
َ
َقالَۡت أ

ا ُك بَغِي ٗ
َ
 ٢٠ بََشر  َولَۡم أ

21. А он рече: „Ето тако, Господар 

твој је казао: 'То је Мени лако, и зато 

да га учинимо да буде знак људима и 

знак наше милости.' Тако је унапред 

одређено.“ 

  ۡۖ َقاَل َكَذَٰلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو عَلَىه َهي ِن 
 ْۚ ِنها ۥٓ َءايَٗة ل ِلنهاِس َوَرۡحمَٗة م   وََكاَن َولَِنۡجَعلَُه

ا ۡقِضي ٗ ۡمٗرا مه
َ
 ٢١ أ

22. И она занесе и бременита се 

склони негде далеко. 
ا  ٢٢ ۞فََحَملَۡتُه فَٱنتََبَذۡت بِهِۦ َمكَاٗنا َقِصي ٗ

23. И порођајни болови присилише је 

да дође до стабла једне палме. „Камо 

среће да сам раније умрла и да сам 

потпуно у заборав пала!“ Узвикну 

она. 

ۡخلَةِ  َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض إِلَيَٰ ِجۡذِع ٱلنه
َ
فَأ

َقالَۡت َيَٰلَۡيتَنِي ِمتُّ َقۡبَل َهََٰذا َوُكنُت نَۡسٗيا 
ا نِسي ٗ  ٢٣ مه
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24. И он је испод ње зовну: „Не 

жалости се, твој Господар је дао да 

ниже тебе потече поток. 

ها َتحَۡزنِي َقۡد َجَعَل  َفنَ  ل
َ
ََٰها ِمن َتحۡتَِهآ أ اَدى

ا  ٢٤ َربُِّك َتحَۡتِك َسِري ٗ

25. Затреси палмино стабло, посуће 

по теби свеже урме, 
ۡخلَةِ تَُسَٰقِۡط   ِٓي إِلَۡيِك ِبِجۡذِع ٱلنه َوُهز 

ا  ٢٥ َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِي ٗ

26. па једи и пиј и буди весела! А ако 

видиш неког човека, ти реци: 'Ја сам 

се заветовала Свемилосном да ћу да 

ћутим, и данас ни са ким нећу да 

говорим.'“ 

ا تََريِنه ِمَن  ۖۡ َفإِمه ِي َعۡيٗنا فَكُلِى َوٱۡشَربِي َوقَر 
ِنَٰمۡح   َحٗدا َفُقولِٓي إِن ِي نََذۡرُت لِلره

َ
ٱلۡبََشِر أ

كَ 
ُ
 ٢٦ ل َِم ٱلَۡيۡوَم إِنِسي ٗاَصۡوٗما فَلَۡن أ

27. И дође она са њим своме народу, 

носећи га. „О Марија!“ Рекоше они, 

„учинила си нешто нечувено!" 

ۖۥۡ َقالُواْ َيََٰمۡريَُم لََقۡد  تَۡت بِهِۦ َقۡوَمَها َتحِۡملُُه
َ
فَأ

ا ا فَرِي ٗ  ٢٧ ِجۡئِت َشۡيـ ٗ

28. Хеј ти, која личиш на Арону, отац 

ти није био неваљао, а ни мајка твоја 

није била блудница!“ 

 َسوۡءٖ 
َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
ۡخَت َهَُٰروَن َما َكاَن أ

ُ
َيَٰٓأ

ا ِك بَغِي ٗ مُّ
ُ
 ٢٨ َوَما َكانَۡت أ

29. Она им показа на Исуса. „Како да 

говоримо са бебом у колевци?“ 

Рекоше они. 

َشاَرۡت إِلَيۡ 
َ
هِِۖ َقالُواْ َكۡيَف نُكَل ُِم َمن َكاَن فَأ

 ٢٩ فِي ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗا

30. „Ја сам Аллахов слуга“, рече он, 

„мени ће Он Књигу да подари и 

веровесником да ме учини, 

َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب  ِ َءاتَى َقاَل إِن ِي َعۡبُد ٱَّلله
ا  ٣٠ وََجَعلَنِي نَبِي ٗ

31. и учиниће ме, где год будем, 

благословљеним, и наредиће ми да 

док год сам жив, обављам молитву и 

да удељујем милостињу, 

ۡوَصَٰنِي  
َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
وََجَعلَنِي ُمَبارًَكا أ

ةِ َما ُدۡمُت َحي ٗا َكوَٰ ةِ َوٱلزه لَوَٰ  ٣١ بِٱلصه
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32. и да мајци својој будем добар, а 

неће ми допустити да будем дрзак и 

непристојан. 

ا َٰلَِدتِي َولَۡم َيجَۡعلۡنِي َجبهاٗرا َشقِي ٗ ُۢا بَِو  ٣٢ َوبَره

33. И нека је мир нада мном на дан 

када сам се родио и на дан када 

будем умро и на дан кад будем 

проживљен из мртвих.“ 

َلَُٰم عَلَىه يَۡوَم  ُموُت َويَۡوَم َوٱلسه
َ
ُولِدتُّ َويَۡوَم أ

ا ۡبَعُث َحي ٗ
ُ
 ٣٣ أ

34. То је Исус, Маријин син, то је 

права истина о њему, онај у кога они 

сумњају. 

هِذي  ِ ٱل َٰلَِك ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََمۖۡ َقۡوَل ٱلۡحَق  َذ
 ٣٤ فِيهِ َيۡمتَُرونَ 

35. Незамисливо је да Аллах има 

дете, Узвишен је Он! Кад нешто 

одреди, Он за то само каже: „Буди!“- 

И оно буде. 

ۥْٓۚ  ن َيتهِخَذ ِمن َولَٖدِۖ ُسۡبَحََٰنُه
َ
ِ أ َما َكاَن َّلِله

ۡمٗرا َفإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن 
َ
إَِذا َقَضيَٰٓ أ

 ٣٥ َفَيُكونُ 

36. И рече: " И Аллах је, уистину, и мој 

и ваш Господар, зато обожавајте 

само Њега! То је Прави пут." 

َ َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا  َوِإنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٣٦ ِصَرَٰط  مُّ

37. И следбеници Књиге су се у 

погледу њега подвојили, па тешко 

онима који не верују када на Дану 

великом буду присутни! 

ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ َفَوۡيل   
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

ۡشَهِد يَۡوٍم َعِظيمٍ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن مه  ٣٧ ل ِل

38. Како ће добро чути и како ће 

добро видети оног Дана кад пред Нас 

стану! А неверници су сад у очитој 

заблуди! 

بِۡصۡر يَۡوَم يَ 
َ
ۡسِمۡع بِِهۡم َوأ

َ
تُوَنَنا َلَِٰكِن  أ

ۡ
أ

بِينٖ  َٰلُِموَن ٱلَۡيۡوَم فِي َضَلَٰٖل مُّ  ٣٨ ٱلظه

39. И упозори их на Судњи дан кад ће 

бити с полагањем рачуна завршено, 

а они су немарни били и нису 

веровали. 

ۡمُر َوُهۡم 
َ
نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱلۡحَۡسَرةِ إِۡذ ُقِضَي ٱلۡأ

َ
َوأ

 ٣٩ َغۡفلَةٖ َوُهۡم لَا يُۡؤِمُنونَ فِي 
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40. Ми ћемо Земљу и оне који живе 

на њој да наследимо и Нама ће они 

да се врате. 

ۡرَض َوَمۡن َعلَۡيَها َوِإلَۡيَنا 
َ
إِنها َنحُۡن نَرُِث ٱلۡأ

 ٤٠ يُرَۡجُعونَ 

41. И спомени из Књиге Аврама! Он 

је био истинољубив, веровесник. 
َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِبَۡرَٰهِيَمْۚ إِنهُهۥ َكاَن  

يٗقا نهبِيًّا ِ  ٤١ ِصد 

42. Када је рекао своме оцу: „О оче 

мој, зашто обожаваш оно што нити 

чује нити види, нити може да ти буде 

од какве користи? 

 َ بَِت لَِم َتۡعُبُد َما ل
َ
بِيهِ َيَٰٓأ

َ
ا يَۡسَمُع إِۡذ َقاَل لِأ

ا  ٤٢ َولَا ُيۡبِصُر َولَا ُيۡغنِي َعنَك َشۡيـ ٗ

43. О оче мој, објављује ми се знање 

које ти не знаш; зато ме следи, па ћу 

те ја упутити на Прави пут. 

بَِت إِن ِي َقۡد َجآَءنِي ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لَۡم  
َ
َيَٰٓأ

ۡهِدَك ِصَرَٰ 
َ
تَِك فَٱتهبِۡعنِٓي أ

ۡ
 ٤٣ ٗطا َسوِي ٗايَأ

44. Оче мој, не обожавај сотону, 

сотона је Свемилосном увек 

непокоран; 

ۡيَطََٰن   ۡيَطََٰنۖۡ إِنه ٱلشه بَِت لَا َتۡعُبِد ٱلشه
َ
َيَٰٓأ

ا ِنَٰمۡح َعِصي ٗ  ٤٤ َكاَن لِلره

45. оче мој, бојим се да те од 

Свемилосног не стигне казна, па да 

будеш сотони друг.“ 

َِن  َك َعَذاب  م  ن َيَمسه
َ
َخاُف أ

َ
بَِت إِن ِٓي أ

َ
َيَٰٓأ

ا ۡيَطَِٰن َولِي ٗ ِنَٰمۡح َفَتُكوَن لِلشه  ٤٥ ٱلره

46. Његов отац рече: „Зар си ти 

против мојих божанстава, о Авраме? 

Ако се не оканиш, заиста ћу те 

каменовати, зато ме заувек напусти.“ 

إِبَۡرَٰهِيُمۖۡ َق  نَت َعۡن َءالَِهتِي َيَٰٓ
َ
َراِغٌب أ

َ
اَل أ

ا ۡرُجمَنهَكۖۡ َوٱۡهُجۡرنِي َملِي ٗ
َ
هۡم تَنَتهِ لَأ  ٤٦ لَئِن ل

47. „Мир теби!“ Рече Аврам. „Молићу 

Господара свога да ти опрости, јер 

Он је врло добар према мени. 

ۡسَتۡغفُِر 
َ
لََك َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ َقاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

ا  ٤٧ َكاَن بِي َحفِي ٗ
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48. И напустићу и вас и све оне које 

мимо Аллаха обожавате, и само ћу 

своме Господару да се молим; 

Господар мој ме неће разочарати 

одбијањем моје молбе.“ 

 ِ ۡعتَِزلُُكۡم َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َوأ

دۡ 
َ
ُكوَن بُِدعَآِء َرب ِي َوأ

َ
هٓا أ ل

َ
ُعواْ َرب ِي َعَسيَٰٓ أ

 ٤٨ َشقِي ٗا

49. Пошто их је напустио и оне које 

су, мимо Аллаха, обожавали, Ми му 

даровасмо Исака и Јакова, и обојицу 

веровесницима учинисмо, 

ا ٱۡعتََزلَُهۡم َوَما َيۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِ فَلَمه ٱَّلله
ا َجَعلَۡنا 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۖۡ وَُكل ٗ َوَهۡبَنا لَُه
ا  ٤٩ نَبِي ٗ

50. и даровасмо им Нашу милост и 

учинисмо да буду хваљени и по 

добру спомињани. 

ِن رهۡحمَتَِنا وََجَعلَۡنا لَُهۡم لَِساَن  َوَوَهۡبَنا لَُهم م 
ا  ٥٠ ِصۡدٍق َعلِي ٗ

51. И спомени из Књиге Мојсија! Он је 

био одабран и био је посланик, 

веровесник. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب ُموَسيَٰٓ
ا  ٥١ ُمخۡلَٗصا وََكاَن رَُسولٗا نهبِي ٗ

52. Ми смо га позвали са десне 

стране Синаја и приближили смо га 

Себи да чује Наше речи, 

ۡيَمِن  
َ
ورِ ٱلۡأ َوَنََٰديَۡنَُٰه ِمن َجانِِب ٱلطُّ

ا ۡبَنَُٰه َنِجي ٗ  ٥٢ َوقَره

53. и даровали смо му, из Наше 

милости, као веровесника његовог 

брата Арона.“ 

َخاهُ َهَُٰروَن  
َ
َوَوَهۡبَنا لَُهۥ ِمن رهۡحمَتَِنآ أ

ا  ٥٣ نَبِي ٗ

54. И спомени из Књиге Јишмаила! 

Он је испуњавао дато обећање и био 

је посланик, веровесник. 

ْۚ إِنهُهۥ َكاَن   َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡسَمَٰعِيَل
ا  ٥٤ َصادَِق ٱلۡوَۡعِد وََكاَن رَُسولٗا نهبِي ٗ

55. Наређивао је својој породици да 

обављају молитву, и да удељују 

милостињу, и Господар је био њиме 

задовољан. 

َكوَٰةِ وََكاَن  ةِ َوٱلزه لَوَٰ ۡهلَُهۥ بِٱلصه
َ
ُمُر أ

ۡ
وََكاَن يَأ

 ٥٥ ِعنَد َرب ِهِۦ َمۡرِضي ٗا
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56. И спомени из Књиге Идриза 

(Хенока)! Он је био истинољубив, 

веровесник, 

َوٱۡذُكۡر فِي ٱلِۡكَتَِٰب إِۡدرِيَسْۚ إِنهُهۥ َكاَن  
يٗقا نهبِي ٗ  ِ  ٥٦ اِصد 

57. и Ми смо га уздигли на високо 

место. 
 ٥٧ َوَرَفۡعَنَُٰه َمكَانًا َعلِيًّا

58. То су веровесници које је Аллах 

обасуо благодатима, од Адамових 

потомака и оних које смо са Нојем на 

лађи спасили, и Аврамових и 

Јаковљевих потомака, и оних које 

смо упутили и одабрали. Кад би им се 

училе речи Свемилосног, они би 

ничице падали и плакали. 

َِن   ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّلله
َ
هِذيَن أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

ۡن َحمَلَۡنا َمَع  ِيهةِ َءاَدَم َوِممه بِي ِـَۧن ِمن ُذر  ٱلنه
َِٰٓءيَل  ِيهةِ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَر ۡن نُوٖح َوِمن ُذر   َوِممه

ْۚ إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت  َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنآ
ِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوبُِكي ٗا۩  ٥٨ ٱلره

59. А њих сменише зли потомци, који 

молитву напустише и за пожудама 

пођоше – они ће сигурно зло проћи. 

َضاُعواْ  ۞فََخلََف ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َخلۡ 
َ
ٌف أ

َهَوَِٰتِۖ فََسۡوَف يَلَۡقۡوَن  ةَ َوٱتهَبُعواْ ٱلشه لَوَٰ ٱلصه
 ٥٩ َغيًّا

60. Али они који су се покајали, и 

веровали, и радили добра дела, 

њима се неће никаква неправда 

учинити, и они ће у Рај ући. 

ها َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل  َصَٰلِٗحا  إِل
ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة َولَا ُيۡظلَُموَن 

ُ
فَأ

ا  ٦٠ َشۡيـ ٗ

61. У еденским вртовима које је 

Свемилосни Својим верницима 

обећао иако их нису видели – а 

обећање Његово ће заиста да се 

испуни. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعَد ٱلرهۡحَمَُٰن ِعَب  اَدهُۥ َجنه
ا تِي ٗ

ۡ
 ٦١ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنهُهۥ َكاَن وَۡعُدهُۥ َمأ

62. У њима празне приче неће да 

слушају, већ само: „Мир Божји!“ - И у 

њима ће ујутру и навече да буду 

опскрбљени. 

ۖۡ َولَُهۡم  ها َسَلَٰٗما ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغًوا إِل ل
 ٦٢ ٗة وََعِشي ٗارِۡزُقُهۡم فِيَها بُۡكرَ 
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63. Даћемо да такав Рај наследи 

сваки Наш богобојазни слуга. 
تِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِي نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن  

ا  ٦٣ َكاَن تَقِي ٗ

64. „А ми анђели силазимо само по 

наредби твога Господара. Њему 

припада оно што је пред нама и оно 

што је за нама, и што је између тога. 

А твој Господар ништа не 

заборавља.“ 

ۡمرِ َرب َِكۖۡ لَُهۥ َما َبيَۡن 
َ
ها بِأ ُل إِل َوَما نَتَنَزه

َٰلَِكْۚ َوَما َكاَن  يِۡديَنا َوَما َخلَۡفَنا َوَما َبيَۡن َذ
َ
أ

ا  ٦٤ َربَُّك نَِسي ٗ

65. Он је Господар небеса и Земље и 

онога што је између њих, зато само 

Њега обожавај и у томе буди 

устрајан! Знаш ли да има неко Њему 

сличан? 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ رهبُّ ٱلسه

فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطبِۡر لِعَِبََٰدتِهۚۦِْ َهۡل َتۡعلَُم لَُهۥ 
ا  ٦٥ َسِمي ٗ

66. Човек говори: „Зар ћу, кад умрем, 

заиста да будем проживљен?“ 
ِءَذا َما ِمتُّ لََسۡوَف  

َ
َويَُقوُل ٱلۡإِنَسَُٰن أ

ۡخَرُج َحيًّا
ُ
 ٦٦ أ

67. А зар се човек не сећа да смо га 

још пре створили, а да није био 

ништа? 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن َقبُۡل 
َ
َولَا يَۡذُكُر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

اَولَۡم يَُك   ٦٧ َشۡيـ ٗ

68. Кунем се Собом, да ћемо да 

скупимо и невернике и ђаволе, затим 

ћемо да их доведемо да клече на 

коленима око Пакла, 

َيَِٰطيَن ُثمه  َفَوَرب َِك لََنۡحُشَرنهُهۡم َوٱلشه
ا  ٦٨ لَُنۡحِضَرنهُهۡم َحۡوَل َجَهنهَم ِجثِي ٗ

69. а онда ћемо из сваке групе да 

издвојимо оне који су према 

Свемилосном били најдрскији, 

َشدُّ عَلَى 
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

ُثمه لََننزَِعنه ِمن ُكل 
ا ِنَٰمۡح ِعتِي ٗ  ٦٩ ٱلره
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70. јер Ми најбоље знамо оне који су 

највише заслужили да у њој горе. 
هذِ  ۡعلَُم بِٱل

َ
ۡولَيَٰ بَِها ُثمه لََنۡحُن أ

َ
يَن ُهۡم أ

ا  ٧٠ ِصلِي ٗ

71. И сваки од вас ће до Пакла да 

стигне! Твој Господар се сигурно тако 

обавезао! 

ْۚ َكاَن عَلَىَٰ َرب َِك   ها َوارُِدَها ِنُكۡم إِل َوِإن م 
ا ۡقِضي ٗ  ٧١ َحۡتٗما مه

72. Затим ћемо да спасимо оне који 

су се бојали Аллаха и клонили греха, 

а невернике ћемо да оставимо у 

њему на коленима да клече. 

َٰلِِميَن  نََذُر ٱلظه هِذيَن ٱتهَقواْ وه ي ٱل ُثمه ُنَنج ِ
ا  ٧٢ فِيَها ِجثِي ٗ

73. Када су им се Наше јасне речи 

казивале, онда су неверници 

говорили верницима: “Шта мислите, 

ко је у бољем положају и ко има више 

поборника?” 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َقاَل 
يُّ ٱلَۡفرِيَقيِۡن 

َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ هِذيَن َكَفُرواْ لِل ٱل

ۡحَسُن نَِدي ٗا
َ
َقاٗما َوأ  ٧٣ َخيۡر  مه

74. А колико смо Ми пре њих народа 

уништили који су благом и изгледом 

дивљење изазивали! 

ۡحَسُن 
َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ

َثَٰٗثا َورِۡءٗيا
َ
 ٧٤ أ

75. Реци: „Ономе ко је у заблуди, нека 

Свемилосни дуг живот да!“ Али кад 

такви доживе да се претње остваре, 

било казна, било Смак света, заиста 

ће да сазнају ко је у горем положају и 

ко има слабију војску и помагаче. 

َلَٰلَةِ فَلَۡيۡمُدۡد لَُه  قُۡل َمن َكاَن فِي ٱلضه
ۡواْ َما يُوَعُدوَن  

َ
اْۚ َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ ٱلرهۡحَمَُٰن َمدًّ

اَعَة فََسَيۡعلَُموَن َمۡن  ا ٱلسه ا ٱلَۡعَذاَب َوِإمه إِمه
ۡضَعُف ُجنٗداُهوَ 

َ
كَاٗنا َوأ  ٧٥  َشر   مه

76. А Аллах ће помоћи онима који су 

на Правом путу! А добра дела која 

вечно остају – од Господара твог 

биће боље награђена и лепше 

узвраћена. 

هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ ُهٗدىِۗ  ُ ٱل َويَزِيُد ٱَّلله
َٰلَِحَُٰت َخيٌۡر ِعنَد َرب َِك  َوٱلَۡبَٰقَِيَُٰت ٱلصه

ا َردًّ  ٧٦ ثََواٗبا وََخيۡر  مه
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77. Зар ниси видео онога који у Наше 

речи и доказе не верује и говори: 

„Засигурно ће ми бити дато богаство 

и деца!“ 

وتَ 
ُ
هِذي َكَفَر أَـِبَيَٰتَِنا َوَقاَل لَأ فَرََءيَۡت ٱل

َ
يَنه أ

 ٧٧ َمالٗا َوَولًَدا

78. Или је он будућност прозрео или 

је од Милостивог обећање примио? 
ِنَٰمۡح   خََذ ِعنَد ٱلره ِم ٱته

َ
لََع ٱلَۡغۡيَب أ طه

َ
أ

 ٧٨ َعۡهٗدا

79. Ниједно! Ми ћемо да запишемо 

оно што он говори и патњу ћемо 

знатно да му продужимо, 

هاْۚ   َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ لَُهۥ ِمَن َكل
ا  ٧٩ ٱلَۡعَذاِب َمد ٗ

80. а оно о чему он говори - 

наследићемо и сам лично ће да Нам 

се врати. 

تِيَنا فَۡرٗدا
ۡ
 ٨٠ َونَرِثُُهۥ َما َيُقوُل َويَأ

81. Они, уместо Аллаха, узимају 

некаква божанства тражећи од њих 

помоћ и славу. 

ِ َءالَِهٗة ل َِيُكونُواْ لَُهۡم  خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱته
ا  ٨١ ِعز ٗ

82. Никада! Божанства ће да порекну 

њихово обожавање, и биће им 

противници. 

هاْۚ َسَيۡكُفُروَن بِعَِباَدتِِهۡم َويَُكونُوَن   َكل
ا  ٨٢ َعلَۡيِهۡم ِضدًّ

83. Зар не видиш да Ми невернике 

ђаволима препуштамо да их што 

више на зло навраћају? 

َيَِٰطيَن عَلَى   ۡرَسلَۡنا ٱلشه
َ
نهآ أ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ا ز ٗ
َ
َٰفِرِيَن تَُؤزُُّهۡم أ  ٨٣ ٱلَۡك

84. Зато не тражи да што пре буду 

кажњени, Ми им полако одбројавамо 

дане. 

افَلَا   ٨٤ َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنهَما َنُعدُّ لَُهۡم َعد ٗ

85. На Дан када богобојазне, као 

изасланике, пред Свемилосним 

сакупимо, 

ِنَٰمۡح َوۡفٗدا  ٨٥ يَۡوَم َنحُۡشُر ٱلُۡمتهقِيَن إِلَي ٱلره
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86. а кад у Пакао потерамо жедне 

невернике, 
 ٨٦  إِلَيَٰ َجَهنهَم وِۡرٗداَونَُسوُق ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

87. нико се неће моћи ни за кога 

заузимати, осим онај коме 

Милостиви то допусти. 

خََذ ِعنَد  ها َمِن ٱته َفََٰعَة إِل ها َيۡملُِكوَن ٱلشه ل
ِنَٰمۡح َعۡهٗدا  ٨٧ ٱلره

88. Они говоре: „Свемилосни је узео 

дете!“ 
خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗدا  ٨٨ َوَقالُواْ ٱته

89. Ви, заиста, говорите нешто 

страшно и гнусно! 
ا  ٨٩ لهَقۡد ِجۡئُتۡم َشۡيـ ًا إِد ٗ

90. Готово да се од тога небеса 

распадну, а Земља провали и 

планине здробе, 

ۡرَن ِمۡنُه َوتَنشَ  َمََٰوَُٰت َيَتَفطه قُّ  تَكَاُد ٱلسه
ا ۡرُض َوَتخِرُّ ٱلِۡجَباُل َهدًّ

َ
 ٩٠ ٱلۡأ

91. што Свемилосном приписују 

дете! 
ِنَٰمۡح َولَٗدا ن َدَعۡواْ لِلره

َ
 ٩١ أ

92. Незамисливо је да Свемилосни 

има дете! 
ن َيتهِخَذ َولًَدا

َ
ِنَٰمۡح أ  ٩٢ َوَما يَۢنَبِغي لِلره

93. Па, сви ће они, и они на небесима 

и они на Земљи, да дођу 

Свемилосном као слуге. 

هٓا َءاتِي   ۡرِض إِل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِن ُكلُّ َمن فِي ٱلسه

ِنَٰمۡح َعۡبٗدا  ٩٣ ٱلره

94. Он их је све знањем обухватио и 

и зна колико их има, 
ا ُهۡم َعد ٗ َُٰهۡم وََعده ۡحَصى

َ
 ٩٤ لهَقۡد أ

95. и сви ће на Судњем дану да Му 

појединачно дођу. 
 ٩٥ وَُكلُُّهۡم َءاتِيهِ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَۡرًدا
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96. Оне који верују и раде добра дела 

Свемилосни ће вољеним учинити. 
َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل

ا  ٩٦ َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرهۡحَمَُٰن ُود ٗ

97. Ми смо Кур'ан учинили лаким, на 

твоме језику, да би њиме обрадовао 

богобојазне, а упозорио пркосне 

грешнике. 

َر بِهِ ٱلُۡمتهقِيَن  ِ ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لُِتبَش  َفإِنهَما يَسه
ا ُّد ٗ  ٩٧ َوتُنِذَر بِهِۦ َقۡوٗما ل

98. А колико смо само народа пре 

њих уништили! Да ли иједног од њих 

видиш и да ли и најслабији глас 

њихов чујеш?! 

ِن قَۡرٍن َهۡل ُتحِسُّ  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
َوَكۡم أ

ۡو تَۡسَمُع لَُهۡم رِۡكَزُۢا
َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ  ٩٨ ِمۡنُهم م 
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Та-ха  طه 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Та-ха. ١ طه 

2. Не објављујемо ти Кур'ан да би 

туговао, 
نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقيَٰٓ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. већ да буде опомена ономе који се 

Аллаха боји; 
ها تَۡذكَِرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰ   ٣ إِل

4. објављује га Створитељ Земље и 

небеса високих. 
َمََٰوَِٰت  ۡرَض َوٱلسه

َ
ۡن َخلََق ٱلۡأ ِمه تَنِزيلٗا م 

 ٤ ٱلُۡعلَى

5. Свемилосни, Који се узвисио над 

Престољем. 
 ٥ ٱلرهۡحَمَُٰن عَلَى ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ 

6. Њему припада све што је на 

небесима и на Земљи и све што је 

између њих и све што је под земљом. 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٦ بَيَۡنُهَما َوَما َتحَۡت ٱلثهَرىَٰ 

7. И кад гласно говориш – знај да Он 

зна и шта другом тајно говориш и шта 

само помислиш! 

ره َوِإن َتجَۡهۡر  ِ بِٱلَۡقۡوِل َفإِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلس 
ۡخَفي 

َ
 ٧ َوأ

8. Аллах, истинског бога осим Њега 

нема, најлепша имена има. 
ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ 

َ
ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡأ ُ لَٓا إَِلََٰه إِل  ٨ ٱَّلله

9. А да ли је до тебе дошла вест о 

Мојсију, 
ََٰك َحِديُث ُموَس  تَى

َ
 ٩ يَٰٓ َوَهۡل أ
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10. када је ватру угледао, па својој 

породици казао: „Сачекајте ме овде, 

видео сам ватру, отићи ћу до ње да 

вам можда донесем некакву потпалу 

или ћу поред ватре да нађем некога 

ко ће да ми покаже пут.“ 

 ْ ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓوا
َ
 إِن ِٓي إِۡذ رََءا نَاٗرا َفَقاَل لِأ

ِۡنَها بَِقبٍَس  َءانَۡسُت نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم م 
ارِ ُهٗدى ِجُد عَلَى ٱلنه

َ
ۡو أ

َ
 ١٠ أ

11. А када до ње дође, неко га је 

позвао: „О Мојсије, 
ََٰها نُودَِي َيَُٰموَسيَٰٓ  تَى

َ
آ أ  ١١ فَلَمه

12. Ја сам, уистину, твој Господар! 

Изуј своју обућу, јер ти си, заиста, у 

благословљеној долини Тува. 

نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنهَك بِٱلَۡوادِ 
َ
إِن ِٓي أ

ِس ُطٗوى  ١٢ ٱلُۡمَقده

13. Тебе сам изабрао, зато слушај 

оно што ти се објављује! 
نَا ٱۡختَۡرتَُك فَٱۡسَتِمۡع لَِما يُوَحيَٰٓ 

َ
 ١٣ َوأ

14. Ја сам, уистину, Аллах, другог 

истинског бога осим Мене нема; зато 

само Мене обожавај и молитву 

обављај да би Ме у њој славио! 

قِِم 
َ
نَا۠ فَٱۡعُبۡدنِي َوأ

َ
هٓا أ ُ لَٓا إَِلََٰه إِل نَا ٱَّلله

َ
إِنهنِٓي أ

ةَ لِِذۡكرِيٓ  لَوَٰ  ١٤ ٱلصه

15. Час оживљења сигурно ће да 

дође, од сваког га кријем, како би 

сваки човек према труду своме био 

награђен или кажњен. 

ۡخفِيَها لُِتۡجَزىَٰ 
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ إِنه ٱلسه

 ١٥ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما تَۡسَعيَٰ 

16. И нека те зато од веровања у 

Судњи дан никако не одврати онај 

који у њега не верује и који следи 

своју страст, па да настрадаш. 

ها يُۡؤِمُن بَِها  نهَك َعۡنَها َمن ل فَلَا يَُصده
َُٰه َفتَۡرَدىَٰ   ١٦ َوٱتهَبَع َهَوى

17. А шта ти је то у десној руци, о 

Мојсије?“ 
 ١٧ َوَما تِلَۡك بَِيِمينَِك َيَُٰموَسيَٰ 
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18. „Ово је мој штап“, одговори он, 

„којим се поштапам и којим лишће 

својим овцама скидам, а служи ми и 

за друге потребе.“ 

ُهشُّ بَِها 
َ
ُؤاْ َعلَۡيَها َوأ تََوكه

َ
َقاَل ِهَي َعَصاَي أ

ۡخَرىَٰ 
ُ
 ١٨ عَلَىَٰ َغَنِمي َولَِي فِيَها َمـ َارُِب أ

19. „Баци га, о Мојсије!“ Рече Он.  ۡل
َ
 ١٩ قَِها َيَُٰموَسيَٰ َقاَل أ

20. И он га баци, кад он, змија која 

гмиже. 
ََٰها َفإَِذا ِهَي َحيهة  تَۡسَعيَٰ  لَۡقى

َ
 ٢٠ فَأ

21. “Узми је и не бој се!“ Рече Он, „Ми 

ћемо да је вратимо у оно што је пре 

била. 

َقاَل ُخۡذَها َولَا َتخَۡفۖۡ َسُنعِيُدَها ِسيَرَتَها 
 َ ول

ُ
 ٢١ يَٰ ٱلۡأ

22. И увуци руку под свој пазух, рука 

ће да се укаже бела, без икакве мане; 

и то је знамење друго, 

َوٱۡضُمۡم يََدَك إِلَيَٰ َجَناِحَك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء 
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٢٢ ِمۡن َغيِۡر ُسوٍٓء َءايًَة أ

23. како би ти показали неке Наше 

највеће знакове. 
 ٢٣ لِنُِريََك ِمۡن َءاَيَٰتَِنا ٱلُۡكبَۡرى

24. Иди код фараона, јер је у злу 

сваку меру превршио!” 
 ٢٤ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغيَٰ 

25. „Мој Господару“, рече Мојсије, 

„учини пространим моја прса, 
ِ ٱۡشَرۡح لِي َصۡدرِي  ٢٥ َقاَل َرب 

26. и олакшај мој задатак: ۡمرِي
َ
ۡر لِٓي أ ِ  ٢٦ َويَس 

27. одреши чвор са мог језика ِن ل َِسانِي  ٢٧ َوٱۡحلُۡل ُعۡقَدٗة م 

28. да би разумели мој говор ٢٨ َيۡفَقُهواْ َقۡولِي 
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29. и подари ми помоћника из моје 

породице, 
ِۡن  ۡهلِىَوٱۡجَعل ل ِي َوزِيٗرا م 

َ
 ٢٩ أ

30. Арона мог брата; ِخي
َ
 ٣٠ َهَُٰروَن أ

31. учврсти ме њиме ۡزرِي
َ
ۦٓ أ  ٣١ ٱۡشُدۡد بِهِ

32. и придружи ми га у мом задатку ۡمرِي
َ
ۡشِرۡكُه فِٓي أ

َ
 ٣٢ َوأ

33. да бисмо Те много величали и 

славили 
 ٣٣ كَۡي نَُسب َِحَك َكثِيٗرا

34. и Твоје име много спомињали.  ٣٤ َونَۡذُكَرَك َكثِيًرا 

35. Јер нас Ти, уистину, видиш.” ٣٥ إِنهَك ُكنَت بَِنا بَِصيٗرا 

36. „Удовољено је твојој молби, о 

Мојсије“, рече Он, 
وتِيَت ُسۡؤلََك َيَُٰموَسيَٰ 

ُ
 ٣٦ َقاَل َقۡد أ

37. „а указали смо ти милост Своју 

још једном, 
ۡخَرىَٰٓ َولَ 

ُ
ةً أ  ٣٧ َقۡد َمَننها َعلَۡيَك َمره

38. када смо твоју мајку надахнули 

оним што се само надахнућем 

постиже: 

َِك َما يُوَحيَٰٓ  م 
ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
 ٣٨ إِۡذ أ

39. Стави га у сандук и спусти у реку, 

река ће на обалу да га избаци, па ће 

га Мој и његов непријатељ 

прихватити.' И Ја сам учинио да те 

свако воли и да растеш под оком 

Мојим. 

ابُوِت فَٱۡقِذفِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ  ِن ٱۡقِذفِيهِ فِي ٱلته
َ
أ

ُخۡذهُ َعُدو   ل ِي  
ۡ
اِحِل يَأ فَلُۡيلۡقِهِ ٱلَۡيمُّ بِٱلسه

لَۡقۡيُت َعلَۡيَك َمحَبهةٗ 
َ
ۚۥْ َوأ هُه ِن ِي  وََعُدو   ل  م 

 ٣٩ َولُِتۡصَنَع عَلَىَٰ َعۡينِيٓ 
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40. Када је твоја сестра отишла и 

казала: 'Хоћете ли да вам покажем 

жену која ће да се брине о њему? Ми 

смо те твојој мајци опет вратили да 

се радује и да више не тугује. И кад 

си убио човека, па смо те Ми 

ослободили бриге и из разних 

невоља смо те спасили. И ти си остао 

годинама међу становницима 

Медена, затим си, о Мојсије, у 

одређено време дошао, 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ 
َ
ۡخُتَك َفَتُقوُل َهۡل أ

ُ
إِۡذ َتۡمِشٓي أ

َِك كَۡي َتَقره  م 
ُ
ۖۥۡ فَرََجۡعَنََٰك إِلَيَٰٓ أ َمن يَۡكُفلُُه

ۡيَنََٰك  َعۡيُنَها َولَا َتحَۡزَنْۚ َوَقَتلَۡت َنۡفٗسا َفَنجه
ْۚ فَلَبِۡثَت ِسنِيَن فِٓي  ََٰك ُفُتوٗنا ِمَن ٱلَۡغم ِ َوَفَتنه

ۡهِل َمۡدَيَن ُثمه ِجۡئَت عَلَىَٰ َقَدرٖ 
َ
أ

 ٤٠ َيَُٰموَسيَٰ 

41. и изабрао сам те за Свог 

посланика 
 ٤١ َوٱۡصَطَنۡعُتَك لَِنۡفِسي

42. Идите ти и брат твој, с доказима 

Мојим, и нека сам вам Ја увек на 

памети. 

ُخوَك أَـِبَيَٰتِي َولَا تَنَِيا فِي 
َ
نَت َوأ

َ
ٱۡذَهۡب أ

 ٤٢ ذِۡكرِي

43. Идите код фараона, јер је он, 

заиста, претерао у неправди. 
 ٤٣ ٱۡذَهَبآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغيَٰ 

44. И обратите му се благим речима, 

како би размислио или се побојао.“ 
ۡو  

َ
ُر أ هُهۥ َيَتَذكه هي ِٗنا لهَعل َفُقولَا لَُهۥ َقۡولٗا ل

 ٤٤ َيخَۡشيَٰ 

45. „Господару наш“, рекоше они, 

„бојимо се да нас одмах не казни или 

да истину одбије." 

ۡو  َقالَا َربهَنآ 
َ
ن َيۡفُرَط َعلَۡيَنآ أ

َ
َنا َنخَاُف أ إِنه

ن َيۡطَغيَٰ 
َ
 ٤٥ أ

46. “Не бојте се!”, рече Он, “Ја сам с 

вама, Ја све чујем и видим. 
َرىَٰ 

َ
ۡسَمُع َوأ

َ
ۖۡ إِنهنِي َمَعُكَمآ أ  ٤٦ َقاَل لَا َتخَاَفآ
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47. Идите ка њему и реците: „Ми смо 

посланици твога Господара, пусти 

Израиљеве синове да иду са нама и 

немој да их мучиш! Донели смо ти 

знак од твога Господара, па нека је 

спас ономе ко следи Упуту! 

ۡرِسۡل َمَعَنا 
َ
تَِياهُ َفُقولَٓا إِنها َرُسولَا َرب َِك َفأ

ۡ
فَأ

ۡبُهۡمۖۡ َقۡد ِجۡئَنََٰك  ِ َِٰٓءيَل َولَا ُتَعذ    بَنِٓي إِۡسَر
َلَُٰم عَلَىَٰ َمِن ٱتهَبَع   ب َِكۖۡ َوٱلسه ِن ره أَـِبيَةٖ م 

 ٤٧ ٱلُۡهَدىَٰٓ 

48. Нама се објављује да ће, сигурно, 

стићи казна оног који не поверује и од 

истине главу окрене.’” 

نه ٱلَۡعَذاَب عَلَىَٰ َمن 
َ
وِحَي إِلَۡيَنآ أ

ُ
إِنها َقۡد أ

هيَٰ  َب َوتََول  ٤٨ َكذه

49. „Па ко је ваш Господар, о 

Мојсије?“ Упитао је фараон. 
بُُّكَما َيَُٰموَسيَٰ   ٤٩ َقاَل َفَمن ره

50. “Господар наш је Онај Који је 

свему оном што је створио дао оно 

што му је потребно, затим га како да 

се тиме користи надахнуо.” 

ۡعَطيَٰ ُكله َشۡيٍء َخلَۡقُهۥ َقاَل َربَُّنا 
َ
هِذٓي أ ٱل

 ٥٠ ُثمه َهَدىَٰ 

51. „А шта је са претходним 

народима?“ Упитао је он. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٥١ َقاَل َفَما بَاُل ٱلُۡقُروِن ٱلۡأ

52. „Знање о њима је код мога 

Господара, у Књизи!“ Рече Мојсије, 

„Моме Господару није ништа 

скривено и Он не заборавља.“ 

ها يَِضلُّ  َقاَل ِعلُۡمَها ِعنَد َرب ِي فِي كَِتَٰٖبِۖ ل
 ٥٢ َرب ِي َولَا يَنَسي

53. Онај Који вам је Земљу 

прилагодио и по њој вам пролазе 

дао, и Он спушта кишу са неба, па Ми 

дајемо да уз њену помоћ у паровима 

ниче разноврсно биље. 

ه  ۡرَض َمۡهٗدا وََسلََك ٱل
َ
ِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ

َمآِء َماٗٓء  نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
لَُكۡم فِيَها ُسُبلٗا َوأ

ِن نهَباٖت َشتهيَٰ  ۡزَوَٰٗجا م 
َ
ۦٓ أ ۡخرَۡجَنا بِهِ

َ
 ٥٣ فَأ

54. Једите и напасајте своју стоку! Ту 

су докази за оне који имају памети. 
 
َ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  ُكلُواْ َوٱرَۡعۡواْ أ نَۡعََٰمُكۡمْۚ إِنه فِي َذ
َهيَٰ  ْولِي ٱلنُّ

ُ
 ٥٤ ل ِأ
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55. Од земље вас стварамо и у њу 

вас враћамо и из ње ћемо да вас 

проживимо. 

۞ِمۡنَها َخلَۡقَنَُٰكۡم َوفِيَها نُعِيُدُكۡم  
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٥٥ َوِمۡنَها ُنخۡرُِجُكۡم تَاَرةً أ

56. И Ми смо фараону све Наше 

доказе показали, али је он ипак 

порекао и одбио да поверује. 

بَيَٰ 
َ
َب َوأ َرۡيَنَُٰه َءاَيَٰتَِنا ُكلهَها َفَكذه

َ
 ٥٦ َولََقۡد أ

57. „Зар си дошао да нас помоћу 

своје враџбине из земље наше 

истераш, о Мојсије?“ Упита фараон. 

ِجۡئتََنا
َ
ۡرِضَنا بِِسۡحرَِك  َقاَل أ

َ
لُِتۡخرَِجَنا ِمۡن أ

 ٥٧ َيَُٰموَسيَٰ 

58. „И ми ћемо, заиста, теби да 

припремимо враџбину сличну овој! 

Закажи нам време састанка којег 

ћемо се и ми и ти придржавати, на 

месту које свима одговара!“ 

ِۡثلِهِۦ فَٱ تِيَنهَك بِِسۡحرٖ م 
ۡ
ۡجَعۡل بَيَۡنَنا  فَلََنأ

نَت 
َ
ها ُنخۡلُِفُهۥ َنحُۡن َولَٓا أ َوبَۡيَنَك َموِۡعٗدا ل

 ٥٨ َمكَاٗنا ُسٗوى

59. „Нека време сусрета буде на дан 

вашег празника“, рече Мојсије, „и 

нека се народ ујутру сакупи.“ 

ن ُيحَۡشَر  
َ
ِيَنةِ َوأ َقاَل َموِۡعُدُكۡم يَۡوُم ٱلز 

اُس ضُ   ٥٩ ٗحيٱلنه

60. И фараон оде, сакупи своје 

чаробњаке и после дође. 
تَيَٰ 

َ
هيَٰ فِرَۡعۡوُن فََجَمَع َكۡيَدهُۥ ُثمه أ  ٦٠ َفَتَول

61. „Тешко вама!“ Рече им Мојсије. 

„Не износите лажи о Аллаху, па да 

вас Он казном уништи, а сигурно 

неће да успе онај који износи лажи.“ 

وَسيَٰ َوۡيلَُكۡم لَا َتۡفتَُرواْ عَلَى  َقاَل لَُهم مُّ
ِ َكِذٗبا فَيُۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبِۖ َوَقۡد  ٱَّلله

 ٦١ َخاَب َمِن ٱۡفتََرىَٰ 

62. И они су стали да се расправљају 

међу собом, тихо шапћући. 
واْ  َسرُّ

َ
ۡمَرُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
َفَتَنَٰزَُعٓواْ أ

 ٦٢ نهۡجَوىَٰ ٱل
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63. „Мојсије и Арон су чаробњаци“, 

рекоше једни другима, „хоће да вас 

својим враџбинама истерају из ваше 

земље и да униште вашу најчаснију 

веру; 

ن  
َ
َقالُٓواْ إِۡن َهََٰذَِٰن لََسَِٰحَرَِٰن يُرِيَداِن أ

ۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما  
َ
ِۡن أ ُيخۡرَِجاُكم م 

 ٦٣ يَۡذَهَبا بَِطرِيَقتُِكُم ٱلُۡمۡثلَىَٰ وَ 

64. зато паметно припремите своје 

лукавство, а онда у ред станите. Ко 

данас победи, сигурно ће да постигне 

оно што жели.“ 

ْۚ َوَقۡد  ا ۡجمُِعواْ َكۡيَدُكۡم ُثمه ٱۡئُتواْ َصف ٗ
َ
فَأ

فۡلََح ٱلَۡيۡوَم َمِن ٱۡسَتۡعلَىَٰ 
َ
 ٦٤ أ

65. „О Мојсије“, рекоше они, „хоћеш 

ли ти први да бациш свој штап или 

ћемо ми бацити своје конопце?“ 

ن  
َ
آ أ ن تُلِۡقَي َوِإمه

َ
آ أ َقالُواْ َيَُٰموَسيَٰٓ إِمه

لَۡقيَٰ 
َ
َل َمۡن أ وه

َ
 ٦٥ نهُكوَن أ

66. „Баците ви!“, рече он, и одједном 

му се причини да се њихови канапи и 

њихови штапови крећу због њихове 

враџбине. 

ْۖۡ َفإَِذا ِحَبالُُهۡم وَِعِصيُُّهۡم ُيخَيهُل  لُۡقوا
َ
َقاَل بَۡل أ

نهَها تَۡسَعيَٰ 
َ
 ٦٦ إِلَۡيهِ ِمن ِسۡحرِهِۡم أ

67. И Мојсије осети зебњу у себи.  َٰوَسي وَۡجَس فِي َنۡفِسهِۦ ِخيَفٗة مُّ
َ
 ٦٧ فَأ

68. „Не бој се!“ Рекосмо Ми, „ти ћеш, 

заиста, да победиш! 
عۡلَىَٰ 

َ
نَت ٱلۡأ

َ
 ٦٨ قُلَۡنا لَا َتخَۡف إِنهَك أ

69. "Баци штап, који је у твојој десној 

руци, прогутаће оно што су они 

направили, јер је оно што су они 

направили је само варка чаробњака, 

а чаробњак, ма где био, неће успети." 

ْۖۡ إِنهَما   لِۡق َما فِي يَِمينَِك تَلَۡقۡف َما َصَنُعٓوا
َ
َوأ

اِحُر  َصَنُعواْ َكۡيُد َسَِٰحرِٖۖ َولَا ُيۡفلُِح ٱلسه
تَيَٰ 

َ
 ٦٩ َحۡيُث أ

70. И чаробњаци се поклонише 

лицем на тло говорећи: „Ми верујемо 

у Ароновог и Мојсијевог Господара!“ 

ِ  َف  ٗدا َقالُٓواْ َءاَمنها بَِرب  َحَرةُ ُسجه لِۡقَي ٱلسه
ُ
أ

 ٧٠ َهَُٰروَن َوُموَسيَٰ 
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71. „Ви сте му поверовали“, викну 

фараон, „пре него што сам вам ја 

допустио! Он је ваш учитељ, он вас је 

научио враџбини и ја ћу, засигурно, 

унакрст ваше руке и ноге да вам 

одсечем и по стаблима палми да вас 

разапнем и сигурно ћете да знате ко 

је од нас у мучењу страшнији и 

устрајнији.“ 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ 
َ
َقاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

  ۡۖ ۡحَر ِ هِذي َعلهَمُكُم ٱلس  لََكبِيُرُكُم ٱل
يِۡديَُكۡم وَ 

َ
َعنه أ ِ ِۡن  فَلَُأَقط  رُۡجلَُكم م 

َ
أ

َصل َِبنهُكۡم فِي ُجُذوِع ٱلنهۡخِل 
ُ
ِخَلَٰٖف َولَأ

ۡبَقيَٰ 
َ
َشدُّ َعَذاٗبا َوأ

َ
َنآ أ يُّ

َ
 ٧١ َولََتۡعلَُمنه أ

72. „Нећемо ти дати предност над 

јасним доказима који су нам дошли 

нити над нашим Створитељем“, 

одговорише они, „па ради шта хоћеш, 

то можеш само у овосветском 

животу. 

َقالُواْ لَن نُّۡؤثَِرَك عَلَىَٰ َما َجآَءنَا ِمَن  
نَت  

َ
ۖۡ فَٱقِۡض َمآ أ هِذي َفَطَرنَا ٱلَۡبي َِنَِٰت َوٱل

ۡنَيآ  ةَ ٱلدُّ  ٧٢ َقاٍضِۖ إِنهَما َتۡقِضي َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ

73. Ми верујемо у нашег Господара 

да би нам наше грехе опростио и 

враџбине на које си нас ти приморао. 

А Аллах најбоље награђује и казна 

Његова је вечна.” 

إِنهآ َءاَمنها بَِرب َِنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَطََٰيََٰنا َوَمآ 
ُ َخيۡر    ۡحرِِۗ َوٱَّلله ِ ۡكَرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن ٱلس 

َ
أ

ۡبَقيَٰٓ 
َ
 ٧٣ َوأ

74. Заиста, онога који пред својим 

Господарем дође као неверник - чека 

Пакао; у њему неће ни да умре ни да 

живи; 

ِت َربهُهۥ ُمجۡرِٗما َفإِنه لَُهۥ َجَهنهَم 
ۡ
إِنهُهۥ َمن يَأ

 ٧٤ لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

75. а оне који пред Њим дођу као 

верници, а радили су добра дела, 

чекају високи степени, 

َٰلَِحَِٰت  تِهِۦ ُمۡؤِمٗنا َقۡد َعِمَل ٱلصه
ۡ
َوَمن يَأ

َرَجَُٰت ٱلُۡعلَىَٰ  ْوَلَٰٓئَِك لَُهُم ٱلده
ُ
 ٧٥ فَأ

76. еденски вртови кроз које теку 

реке, у њима ће они вечно да остану, 

и то ће да буде награда за оне који се 

буду греха очистили. 

نَۡهَُٰر 
َ
َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

هيَٰ  َٰلَِك َجَزآُء َمن تََزك ْۚ َوَذ  ٧٦ َخَٰلِِديَن فِيَها



 

Та-ха 

 

405 

 

 طه 

77. И Ми објависмо Мојсију: „Ноћу 

изведи Моје слуге и с њима сувим 

путем кроз море прођи, и не страхуј 

да ће те они стићи, нити се плаши 

утапања.“ 

ۡسِر بِعَِبادِي 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
َولََقۡد أ

ها   فَٱۡضرِۡب لَُهۡم َطرِيٗقا فِي ٱلَۡبۡحرِ يَبَٗسا ل
 ٧٧ تََخَُٰف َدرَٗكا َولَا َتخَۡشيَٰ 

78. И фараон је са својим војскама за 

њима кренуо, па су их огромни 

таласи мора прекрили; 

ۡتبَ 
َ
َِن  فَأ َعُهۡم فِرَۡعۡوُن ِبجُُنودِهِۦ َفَغِشَيُهم م 

 ٧٨ ٱلَۡيم ِ َما َغِشَيُهمۡ 

79. И фараон је одвео свој народ у 

заблуду, а није му указао на Пут 

прави. 

َضله فِرَۡعۡوُن َقۡوَمُهۥ َوَما َهَدىَٰ 
َ
 ٧٩ َوأ

80. О Израиљеви синови, Ми смо вас 

избавили од вашег непријатеља, и на 

десној страни Синаја вас довели, и 

дали вам пиће као мед слатко и 

препелице укусне. 

ِۡن  نجَۡيَنَُٰكم م 
َ
َِٰٓءيَل َقۡد أ َيََٰبنِٓي إِۡسَر

ورِ   َعُدو ُِكۡم َوَوََٰعۡدَنَُٰكۡم َجانَِب ٱلطُّ
لَۡنا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنه   ۡيَمَن َونَزه

َ
ٱلۡأ

لَۡوىَٰ   ٨٠ َوٱلسه

81. Једите укусна јела којима вас 

опскрбљујемо и не будите у томе 

незахвални да вас не би снашла Моја 

срџба; а кога снађе Моја срџба - 

настрадао је! 

ُكلُواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َرَزۡقَنَُٰكۡم َولَا َتۡطَغۡواْ 
ۡل فِيهِ َفَيِحله َعلَۡيُكۡم َغَضِبيِۖ َوَمن َيحۡلِ 

 ٨١ َعلَۡيهِ َغَضِبي َفَقۡد َهَوىَٰ 

82. Ја ћу сигурно да опростим ономе 

ко се покаје и буде верник и ради 

добра дела, а затим устраје на 

Правом путу.“ 

ار  ل َِمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل   َوِإن ِي لََغفه
 ٨٢ َصَٰلِٗحا ُثمه ٱۡهَتَدىَٰ 

83. „А зашто си пре народа свог 

пожурио, о Мојсије?“ 
ۡعَجلََك َعن َقۡوِمَك َيَُٰموَسيَٰ 

َ
 ٨٣ ۞َوَمآ أ
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84. „Ево иду за мном“, одговори он, „а 

пожурио сам ка Теби, мој Господару, 

да будеш задовољан.“ 

ثَرِي وََعِجلُۡت إِلَۡيَك 
َ
ْولَآِء عَلَىَٰٓ أ

ُ
َقاَل ُهۡم أ

ِ لِتَۡرَضيَٰ   ٨٤ َرب 

85. „Ми смо твој народ, после твог 

одласка, ставили на искушење“, рече 

Он, „и њих је завео Самирија.“ 

َقاَل َفإِنها َقۡد َفَتنها َقۡوَمَك ِمنُۢ َبۡعِدَك  
اِمرِيُّ  َضلهُهُم ٱلسه

َ
 ٨٥ َوأ

86. И Мојсије се своме народу врати 

љут и жалостан. „О мој народе“, рече, 

„зар вам ваш Господар није дао лепо 

обећање? Зар вам се време 

одужило, или хоћете да вас стигне 

срџба вашега Господара, па се зато 

нисте држали обећања које сте ми 

дали?!“ 

  ْۚ ِسٗفا
َ
فَرََجَع ُموَسيَٰٓ إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َغۡضَبََٰن أ

لَۡم 
َ
يَعِۡدُكۡم َربُُّكۡم وَۡعًدا َقاَل َيََٰقۡوِم أ

َردتُّۡم 
َ
ۡم أ

َ
َفَطاَل َعلَۡيُكُم ٱلَۡعۡهُد أ

َ
ْۚ أ َحَسًنا

ب ُِكۡم  ِن ره ن َيحِله َعلَۡيُكۡم َغَضب  م 
َ
أ

وِۡعِدي ۡخلَۡفُتم مه
َ
 ٨٦ فَأ

87. „Нисмо својевољно прекршили 

обећање које смо ти дали“, 

одговорише. „Били смо натоварени 

теретима, накитом фараоновог 

народа, па смо то бацили.“ А то је 

урадио и Самирија, 

ۡخلَۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا َوَلَِٰكنها 
َ
َقالُواْ َمآ أ

ِن زِيَنةِ ٱلَۡقۡوِم َفَقَذۡفَنََٰها   ۡوَزاٗرا م 
َ
ُحم ِلَۡنآ أ

اِمرِيُّ  لَۡقي ٱلسه
َ
 ٨٧ َفَكَذَٰلَِك أ

88. па им је излио теле које као да је 

мукало, и они су тада рекли: „Ово је 

ваш бог и Мојсијев бог, којег је 

заборавио.“ 

هُهۥ ُخَوار   ۡخَرَج لَُهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا ل
َ
فَأ

َفَقالُواْ َهََٰذآ إَِلَُٰهُكۡم َوِإَلَُٰه ُموَسيَٰ 
 ٨٨ فَنَِسيَ 

89. Зар они нису видели да им оно ни 

речи не одговара и да од њих не 

може да отклони никакву невољу 

нити може икакву корист да им 

прибави? 

ها يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم َقۡولٗا َولَا   ل
َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
أ

ا َولَا َنۡفٗعا  ٨٩ َيۡملُِك لَُهۡم َضر ٗ
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90. А њима је Арон још пре говорио: 

„О народе мој, ви сте тиме само 

стављени у искушење; ваш Господар 

је Свемилосни, зато следите мене и 

слушајте моја упуства.“ 

َولََقۡد َقاَل لَُهۡم َهَُٰروُن ِمن َقۡبُل َيََٰقۡوِم إِنهَما  
فُتِنُتم بِهِۖۦۡ َوِإنه َربهُكُم ٱلرهۡحَمَُٰن فَٱتهبُِعونِي  

 
َ
ِطيُعٓواْ أ

َ
 ٩٠ ۡمرِيَوأ

91. „Ми ћемо да га обожавамо све док 

нам се не врати Мојсије,“ рекоше они. 
َقالُواْ لَن نهبَۡرَح َعلَۡيهِ َعَِٰكفِيَن َحتهيَٰ يَرِۡجَع 

 ٩١ إِلَۡيَنا ُموَسيَٰ 

92. „О Ароне!“ Повика Мојсије. „Шта 

те је спречило, кад си их видео да су 

залутали, 

ۡيَتُهۡم  
َ
َقاَل َيََٰهَُٰروُن َما َمَنَعَك إِۡذ َرأ

 ْ  ٩٢ َضلُّٓوا

93. па за мном ниси пошао? Зашто 

ниси послушао моје наређење?“ 
ۡمرِي

َ
َفَعَصۡيَت أ

َ
ها تَتهبَِعِنِۖ أ ل

َ
 ٩٣ أ

94. „Брате мој“, рече Арон, „не хватај 

ме за браду и за косу! Ја сам се 

плашио да не кажеш: 'Раздор си међу 

Изриљевим синовима посејао и ниси 

поступио онако како сам ти рекао.'“ 

ِسٓيِۖ 
ۡ
ُخۡذ بِلِۡحَيتِي َولَا بَِرأ

ۡ
َقاَل يَبَۡنُؤمه لَا تَأ

ۡقَت َبيَۡن بَنِٓي  ن َتُقوَل فَره
َ
إِن ِي َخِشيُت أ

َِٰٓءيَل َولَۡم تَۡرُقۡب َقۡولِي  ٩٤ إِۡسَر

95. „А шта си ти то хтео, о Самирија?“ 

Упита Мојсије. 
 ٩٥ َقاَل َفَما َخۡطُبَك َيََٰسَِٰمرِيُّ 

96. „Ја сам видео оно што они нису 

видели“, одговори он, „а затим сам за 

анђелом узео шаку земље, па то 

после бацио, и ето, тако ме је моја 

зла душа навела на зло.” 

ُصۡرُت بَِما لَۡم َيۡبُصُرواْ بِهِۦ َفَقَبۡضُت  َقاَل بَ 
ثَرِ ٱلرهُسوِل َفَنَبۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك 

َ
ِۡن أ َقۡبَضٗة م 

لَۡت لِي َنۡفِسي  ٩٦ َسوه
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97. “Губи се одавде!” Рече Мојсије. 

“Читавог свог живота говорићеш: 

‘Нека ме нико не дотиче!’ – А чека те 

још и одређени час који те неће 

мимоићи. Погледај само ово твоје 

божанство које си обожавао; ми ћемо 

га, сигурно, спалити и по мору му 

прах расути.” 

ن َتُقوَل 
َ
ةِ أ َقاَل فَٱۡذَهۡب َفإِنه لََك فِي ٱلۡحََيوَٰ

ۖۥۡ  لَا ِمَساَسۖۡ َوِإنه لََك َموِۡعٗدا لهن ُتخۡلََفُه
 َ هِذي َظلَۡت َعلَۡيهِ َوٱنُظۡر إِل يَٰٓ إَِلَِٰهَك ٱل

َِقنهُهۥ ُثمه لََننِسَفنهُهۥ فِي ٱلَۡيم ِ   هُنَحر  ۖۡ ل عَاكِٗفا
 ٩٧ نَۡسًفا

98. Ваш Бог је Аллах, другог 

истинског бога осим Њега нема! Он 

све зна.“ 

ها ُهَوْۚ  هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل إِنهَمآ إَِلَُٰهُكُم ٱَّلله
 ٩٨ وَِسَع ُكله َشۡيٍء ِعلۡٗما

99. Тако ти казујемо неке вести о 

онима који су били и нестали, и 

објављујемо ти од Себе Кур’ан. 

ۢنَبآِء َما َقۡد  
َ
َكَذَٰلَِك َنُقصُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

هُدنها ذِۡكٗرا ْۚ َوَقۡد َءاَتۡيَنََٰك ِمن ل  ٩٩ َسَبَق

100. Ко се окрене од Кур'ана, на 

Судњем дану ће, заиста, огромни 

грех да понесе; 

ۡعرََض َعۡنُه َفإِنهُهۥ َيحِۡمُل يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
َ
ۡن أ مه
 ١٠٠ وِۡزًرا 

101. вечно ће у казни да остану, а 

језив терет ће на Судњем дану да 

носе. 

َمةِ  َخَٰلِِديَن فِيهِِۖ وََسآَء لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰ 
 ١٠١ ِحمۡلٗا

102. На Дан када ће анђео у рог да 

дувне - тога Дана ћемо да сакупимо 

невернике од страха модре, 

ِۚ َوَنحُۡشُر ٱلُۡمۡجرِِميَن   ورِ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
 ١٠٢ يَۡوَمئِٖذ ُزۡرٗقا

103. и један другом ће тихо да говоре: 

„Нисте на Земљи боравили више од 

десет дана.“ 

ها َعۡشٗرا هبِثُۡتۡم إِل  ١٠٣ َيَتَخََٰفُتوَن بَيَۡنُهۡم إِن ل
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104. Ми добро знамо о чему ће они да 

говоре кад најразборитији међу њима 

каже: „Остали сте само један дан.“ 

ۡمَثلُهُ 
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل أ

َ
حُۡن أ ۡم نه

ها يَۡوٗما هبِثُۡتۡم إِل  ١٠٤ َطرِيَقًة إِن ل

105. А питају те о планинама, па ти 

реци: “Господар мој ће их у прах 

претворити и разасути, 

َويَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلِۡجَباِل َفُقۡل يَنِسُفَها َرب ِي 
 ١٠٥ نَۡسٗفا

106. а места на којима су биле да 

остави равном ледином, 
 ١٠٦ َفَيَذُرَها َقاٗعا َصۡفَصٗفا

107. ни удубине ни узвисине на 

Земљи нећеш да видиш. 
ۡمٗتا

َ
ها تََرىَٰ فِيَها ِعوَٗجا َولَٓا أ  ١٠٧ ل

108. Тог дана ће они да се одазову 

гласнику, мораће да га следе и пред 

Свемилосним ће да се стишају 

гласови и ти ћеш само да чујеш 

шапат. 

ۖۥۡ   اِعَي لَا ِعَوَج لَُه يَۡوَمئِٖذ يَتهبُِعوَن ٱلده
ِنَٰمۡح فَلَا تَۡسَمُع  ۡصَواُت لِلره

َ
وََخَشَعِت ٱلۡأ

ها َهۡمٗسا  ١٠٨ إِل

109. Тог дана ником неће да буде од 

користи заузимање осим ономе коме 

Свемилосни допусти да се за неког 

заузме. 

ذَِن لَُه  
َ
ها َمۡن أ َفََٰعُة إِل ها تَنَفُع ٱلشه يَۡوَمئِٖذ ل

 ١٠٩ ٱلرهۡحَمَُٰن َوَرِضَي لَُهۥ َقۡولٗا 

110. Он зна шта су радили и шта их 

чека, а они знањем не могу Њега да 

обухвате. 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

 ١١٠ ُطوَن بِهِۦ ِعلۡٗماُيحِي

111. Људи ће се Живом и Вечном 

покорити, онај који је друге поред 

Њега обожавао сигурно ће да 

настрада. 

۞وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِلَۡحي ِ ٱلَۡقيُّوِمِۖ َوَقۡد َخاَب 
 ١١١ َمۡن َحمََل ُظلۡٗما
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112. а онај ко је добра дела чинио, а 

верник био, неће се неправде ни 

закидања награде плашити. 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو ُمۡؤِمن   َوَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
 ١١٢ فَلَا َيخَاُف ُظلۡٗما َولَا َهۡضٗما

113. И Ми тако Кур’ан на арапском 

језику објављујемо и у њему опомене 

понављамо да би се они греха 

клонили или да би их на послушност 

подстакао. 

ۡفَنا فِيهِ  ا َوَصره نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ۡو ُيحِۡدُث لَُهۡم 
َ
ِمَن ٱلۡوَِعيِد لََعلهُهۡم َيتهُقوَن أ

 ١١٣ ذِۡكٗرا

114. Нека је узвишен Аллах, Владар 

Истинити! И не жури са читањем 

Кур'ана пре него што ти се његово 

објављивање заврши, и реци: 

„Господару мој, Ти моје знање 

повећај!“ 

ُۗ َولَا َتۡعَجۡل   ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
ۖۥۡ  ن ُيۡقَضيَٰٓ إِلَۡيَك وَۡحُيُه

َ
بِٱلُۡقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ

ِ زِۡدنِي ِعلۡٗما  ١١٤ َوقُل رهب 

115. А Адаму смо одмах у почетку 

наредили, али он је заборавио и није 

одлучан био. 

َولََقۡد َعِهۡدنَآ إِلَيَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل فَنَِسَي َولَۡم 
 ١١٥ َنِجۡد لَُهۥ َعۡزٗما

116. А кад смо казали анђелима: 

„Поклоните се Адаму!“ Они сви 

ничице падоше, осим Сотоне који је 

то одбио. 

َوِإۡذ قُلَۡنا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم 
بَيَٰ 

َ
هٓا إِبۡلِيَس أ  ١١٦ فََسَجُدٓواْ إِل

117. „О Адаме!“ Рекли смо, „овај је 

заиста непријатељ теби и твојој 

жени, зато никако не дозволи да због 

њега будете истерани из Раја, па да 

се онда мучиш. 

هَك َولَِزوِۡجَك َفُقلۡ  ـ َاَدُم إِنه َهََٰذا َعُدو   ل َنا َيَٰٓ
 ١١٧ فَلَا ُيخۡرَِجنهُكَما ِمَن ٱلۡجَنهةِ فَتَۡشَقيَٰٓ 

118. У Рају нећеш никад огладнити 

нити го бити, 
ها َتجُوَع فِيَها َولَا َتۡعَرىَٰ  ل

َ
 ١١٨ إِنه لََك أ

119. нити ћеш у њему ожеднити, нити 

врелину осетити.“ 
نهَك لَا َتۡظَمُؤاْ فِيَها َولَا تَۡضَحيَٰ 

َ
 ١١٩ َوأ
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120. Али Сотона поче да га наговара 

и говори: „О Адаме, хоћеш ли да ти 

покажем дрво бесмртности и царство 

које неће да нестане?“ 

ـ َاَدُم َهۡل   ۡيَطَُٰن َقاَل َيَٰٓ َفوَۡسوََس إِلَۡيهِ ٱلشه
ها َيۡبلَىَٰ  َُّك عَلَىَٰ َشَجَرةِ ٱلۡخُلِۡد َوُملٖۡك ل ُدل

َ
 ١٢٠ أ

121. И њих двоје поједоше са дрвета 

и указаше им се њихова стидна 

места па почеше да стављају по 

њима рајско лишће. Адам није свога 

Господара послушао, па је скренуо. 

َكلَا ِمۡنَها َفَبَدۡت 
َ
 لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما  فَأ

َوَطفَِقا َيخِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱلۡجَنهةِِۚ 
 ١٢١ وََعَصيَٰٓ َءاَدُم َربهُهۥ َفَغَوىَٰ 

122. После га је његов Господар 

изабраником учинио, и опростио му 

је, и на Прави пут упутио. 

 ١٢٢ هِ َوَهَدىَٰ ُثمه ٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَيۡ 

123. „Напустите Рај сви“, рече Аллах, 

„једни другима ћете да будете 

непријатељи! Од Мене ће да вам 

долази Упута, и онај ко буде следио 

Моју Упуту неће да залута и неће да 

буде несрећан. 

ُۢاۖۡ َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٍض   َقاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجمِيَع
ِن ِي ُهٗدى َفَمِن ٱتهَبَع   تِيَنهُكم م 

ۡ
ا يَأ ۖۡ َفإِمه َعُدو  

 ١٢٣ ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ َولَا يَۡشَقيَٰ 

124. А онај ко се окрене од Моје 

Опомене, тај ће да живи тешким 

животом и на Судњем дану ћемо да 

га проживимо слепим.“ 

ۡعرََض َعن 
َ
ذِۡكرِي َفإِنه لَُهۥ َمعِيَشٗة َوَمۡن أ

ۡعَميَٰ 
َ
 ١٢٤ َضنٗكا َوَنحُۡشُرُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ

125. „Господару мој“, рећи ће, „зашто 

си ме слепог проживео кад сам имао 

вид?“ 

ۡعَميَٰ َوَقۡد ُكنُت 
َ
ِ لَِم َحَشۡرتَنِٓي أ َقاَل َرب 

 ١٢٥ بَِصيٗرا

126. „Ево зашто“, рећи ће Он. „Наши 

докази и знаци су ти долазили, али си 

их занемаривао, па ћеш данас тако и 

ти да будеш занемарен.“ 

 ۡۖ َتۡتَك َءاَيَُٰتَنا فَنَِسيَتَها
َ
َقاَل َكَذَٰلَِك أ

 ١٢٦ َوَكَذَٰلَِك ٱلَۡيۡوَم تُنَسيَٰ 



 

Та-ха 

 

412 

 

 طه 

127. И тако ћемо Ми да казнимо све 

оне који су у греху претеривали, и у 

речи свога Господара нису веровали. 

А патња на Будућем свету биће, 

уистину, болнија и вечна. 

ۡسَرَف َولَۡم يُۡؤِمنُۢ  
َ
َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمۡن أ

َشدُّ  
َ
أَـِبَيَِٰت َرب ِهۚۦِْ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

ۡبَقيَٰٓ 
َ
 ١٢٧ َوأ

128. Зар њима није познато колико 

смо уништили народа пре њих, оних 

по чијим селима и градовима се они 

крећу! То су, заиста, поуке за разумне 

људе. 

َِن   ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
فَلَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي 
ْولِي ٱلنُّ 

ُ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِأ  ١٢٨ َهيَٰ َذ

129. И да није реч твог Господара још 

пре одређена, стигла би их 

заслужена казна. 

ب َِك لَكَاَن لَِزاٗما  َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره
ي  َسم ٗ َجل  مُّ

َ
 ١٢٩ َوأ

130. Зато отрпи њихове увреде и 

обављај молитву, славећи 

Господара свог, пре изласка и пре 

заласка Сунца, и обављај је у ноћним 

сатима, и на крајевима дана – да би 

постигао задовољство. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك 
ۖۡ َوِمۡن  ۡمِس َوَقۡبَل ُغُروبَِها َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشه

طۡ 
َ
هۡيِل فََسب ِۡح َوأ َهارِ لََعلهَك َءانَآيِٕ ٱل َراَف ٱلنه

 ١٣٠ تَۡرَضيَٰ 

131. И никако не жуди за лепотама 

овог света које Ми као ужитак разним 

неверницима пружамо, да их тиме на 

кушњу ставимо, награда Господара 

твог је боља и вечна. 

نه َعۡينَۡيَك إِلَيَٰ َما َمتهۡعَنا بِهِ  ۦٓ َولَا َتُمده
ۡنَيا لَِنۡفتَِنُهۡم  ةِ ٱلدُّ ِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱلۡحََيوَٰ ۡزَوَٰٗجا م 

َ
أ

ۡبَقيَٰ 
َ
 ١٣١ فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك َخيۡر  َوأ

132. Нареди породици својој да 

молитву обављају и буди у томе 

стрпљив и устрајан! Ми не тражимо 

од тебе да сам себе опскрбљујеш, Ми 

ћемо те опскрбити! А само 

богобојазнима припада леп 

завршетак. 

ۖۡ لَا  ةِ َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَها لَوَٰ ۡهلََك بِٱلصه
َ
ُمۡر أ

ۡ
َوأ

حُۡن نَۡرُزُقَكُۗ َوٱلَۡعَٰقَِبُة   ۖۡ نه نَۡسـ َلَُك رِۡزٗقا
 ١٣٢ لِلتهۡقَوىَٰ 
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133. Многобошци говоре: “Зашто нам 

не донесе какво чудо од Господара 

свог?” А зар им не долази објашњење 

о оном што има у давнашњим 

објавама? 

َولَۡم  
َ
ۦْٓۚ أ ب ِهِ ِن ره تِيَنا أَـِبيَةٖ م 

ۡ
َوَقالُواْ لَۡولَا يَأ

ولَيَٰ 
ُ
ُحِف ٱلۡأ تِِهم بَي َِنُة َما فِي ٱلصُّ

ۡ
 ١٣٣ تَأ

134. А да смо их каквом казном 

уништили пре њега, сигурно би 

казали: „Господару наш, зашто нам 

ниси послао посланика, па да 

следимо Твоју Објаву пре него што 

смо понижени и осрамоћени у Паклу.“ 

ِن َقۡبلِهِۦ   ۡهلَۡكَنَُٰهم بَِعَذاٖب م 
َ
نهآ أ

َ
َولَۡو أ

ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا رَُسولٗا  
َ
لََقالُواْ َربهَنا لَۡولَٓا أ

ن نهِذله َفَنته 
َ
بَِع َءاَيَٰتَِك ِمن َقۡبِل أ

 ١٣٤ َوَنخَۡزىَٰ 

135. Реци: „Сви ишчекујемо, па 

ишчекујте и ви, а сигурно ћете 

сазнати ко су били следбеници праве 

вере и ко је био на Правом путу.” 

 ْۡۖ تََرب ِص  َفتََربهُصوا فََسَتۡعلَُموَن َمۡن قُۡل ُكل   مُّ
وِي ِ َوَمِن  َرَِٰط ٱلسه ِ ۡصَحَُٰب ٱلص 

َ
أ

 ١٣٥ ٱۡهَتَدىَٰ 
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Веровесници   الأنبياء

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Људима се ближи њихово 

полагања рачуна, а они, немарни, 

окрећу се од истине. 

ٱۡقتَرََب لِلنهاِس ِحَساُبُهۡم َوُهۡم فِي َغۡفلَةٖ 
ۡعرُِضونَ   ١ مُّ

2. И не дође им ниједна нова опомена 

од Господара њиховог којој се, 

слушајући је, не подсмехују, 

ها  حَۡدٍث إِل ب ِِهم مُّ ِن ره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َما يَأ

 ٢ ٱۡسَتَمُعوهُ َوُهۡم يَلَۡعُبونَ 

3. немарних срца. И тихо рекоше 

многобожци: „Да ли је овај нешто 

друго до човек као и ви?! Зар ћете да 

се предате враџбини, а видите да то 

јесте?!“ 

هِذيَن  واْ ٱلنهۡجَوى ٱل َسرُّ
َ
لَاهَِيٗة ُقلُوبُُهۡمُۗ َوأ

ِۡثلُُكۡمۖۡ  َظلَُمواْ َهۡل َهَٰ  ها بََشر  م  َذآ إِل
نُتۡم ُتۡبِصُرونَ 

َ
ۡحَر َوأ ِ تُوَن ٱلس 

ۡ
َفَتأ

َ
 ٣ أ

4. “Господар мој зна”, рече он, “шта 

се говори и на небу и на Земљи. – Он 

све чује и све зна!” 

ۡرِضِۖ 
َ
َمآِء َوٱلۡأ َقاَل َرب ِي َيۡعلَُم ٱلَۡقۡوَل فِي ٱلسه

ِميعُ   ٤ ٱلَۡعلِيمُ  َوُهَو ٱلسه

5. Они, чак, говоре: “То је само 

кошмар! Он га измишља! Он је 

песник! Нека нам донесе какво чудо 

као и претходни посланици!” 

َُٰه بَۡل ُهَو   ۡحَلَِٰۭم بَِل ٱۡفتََرى
َ
ۡضَغَُٰث أ

َ
بَۡل َقالُٓواْ أ

 
َ
ۡرِسَل ٱلۡأ

ُ
تَِنا أَـِبيَةٖ َكَمآ أ

ۡ
لُونَ َشاِعر  فَلَۡيأ  ٥ وه

6. Ниједно насеље које смо Ми 

уништили пре њих није у чудо 

поверовало, па зар ће они да 

поверују?! 

  ۡۖ ۡهلَۡكَنََٰهآ
َ
ِن قَۡريٍَة أ َمآ َءاَمَنۡت َقۡبلَُهم م 

َفُهۡم يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ٦ أ
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7. И пре тебе смо само људе као 

посланике слали и објављивали смо 

им, зато питајте следбенике Књиге, 

ако ви не знате! 

ها رَِجالٗا نُّوِحٓي إِلَۡيِهۡمۖۡ  ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك إِل
َ
َوَمآ أ

ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم لَا   ۡهَل ٱلذ 
َ
فَۡسـ َلُٓواْ أ
 ٧ َتۡعلَُمونَ 

8. Ми их нисмо створили као бића 

која живе без хране, нити су били 

бесмртни. 

َعاَم   ُكلُوَن ٱلطه
ۡ
ها يَأ َوَما َجَعلَۡنَُٰهۡم َجَسٗدا ل

 ٨ َوَما َكانُواْ َخَٰلِِدينَ 

9. Затим би им обећање испуњавали, 

и њих, и оне које смо хтели 

спашавали, а невернике 

уништавали.“ 

هَشآُء ُثمه َصَدۡقَنَُٰهُم ٱلۡوَۡعَد  نجَۡيَنَُٰهۡم َوَمن ن
َ
فَأ

ۡهلَۡكَنا ٱلُۡمۡسرِفِينَ 
َ
 ٩ َوأ

10. Ми вам Књигу објављујемо у којој 

је слава ваша, па зашто се не 

опаметите? 

نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم كَِتَٰٗبا فِيهِ ذِۡكُرُكۡمْۚ 
َ
لََقۡد أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ١٠ أ

11. А колико смо само уништили 

насеља која су била многобожачка и 

после којих би друге народе довели! 

َوَكۡم َقَصۡمَنا ِمن قَۡريَةٖ َكانَۡت َظالَِمٗة  
نَا َبۡعَدَها َقۡوًما َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ١١ َوأ

12. И када би казну нашу 

предосетили, из домова својих би се 

разбежали. 

آ  ِۡنَها فَلَمه َسَنآ إَِذا ُهم م 
ۡ
واْ بَأ َحسُّ

َ
أ

 ١٢ يَۡرُكُضونَ 

13. „Не бежите сад, и вратите се 

вашим уживањима и вашим 

домовима, можда ће вас неко шта 

упитати.” 

تۡرِۡفُتۡم فِيهِ  
ُ
لَا تَۡرُكُضواْ َوٱرِۡجُعٓواْ إِلَيَٰ َمآ أ

 ١٣ َوَمَسَِٰكنُِكۡم لََعلهُكۡم تُۡسـ َلُونَ 

14. “Тешко нама”, они би говорили, 

“ми смо, заиста, неверници били!” 
 ١٤ َقالُواْ َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 
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15. И кукали би тако све док их не 

бисмо учинили, као жито пожњевено, 

непомичним. 

َُٰهۡم َحتهيَٰ َجَعلۡ  َنَُٰهۡم َفَما َزالَت ت ِلَۡك َدۡعَوى
 ١٥ َحِصيًدا َخَِٰمِدينَ 

16. Ми нисмо створили небо и Земљу 

и оно што је између њих да се 

забављамо. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما 
َ
َمآَء َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

 ١٦ َلَٰعِبِينَ 

17. Да смо хтели да се забављамо, 

забављали бисмо се онако како Нама 

доликује, али Ми то не чинимо. 

هُدنهآ  خَۡذَنَُٰه ِمن ل هٱته ن نهتهِخَذ لَۡهٗوا ل
َ
َرۡدنَآ أ

َ
لَۡو أ

َٰعِلِينَ   ١٧ إِن ُكنها َف

18. Него истином сузбијамо лаж, 

истина је угуши и лажи нестане – а 

тешко вама због лажи које о Њему 

износите! 

ِ عَلَى ٱلَۡبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ بَۡل َنۡقِذُف  بِٱلۡحَق 
ا   ْۚ َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِممه َفإَِذا ُهَو َزاهِق 

 ١٨ تَِصُفونَ 

19. Његово је оно што је на небесима 

и на Земљи! А они који су код Њега 

не зазиру да Га обожавају, нити им то 

досади, 

 ۡ َمََٰوَِٰت َوٱل ۡرِضِۚ َوَمۡن  َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه
َ
أ

ِعنَدهُۥ لَا يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِهِۦ َولَا 
 ١٩ يَۡسَتۡحِسُرونَ 

20. славе Га ноћу и дању, не 

малаксавају. 
َهاَر لَا َيۡفتُُرونَ  هۡيَل َوٱلنه  ٢٠ يَُسب ُِحوَن ٱل

21. Зар божанства која они од земље 

праве могу да оживе мртве?! 
ِم ٱ

َ
ۡرِض ُهۡم  أ

َ
َِن ٱلۡأ خَُذٓواْ َءالَِهٗة م  ته

 ٢١ يُنِشُرونَ 

22. Да на Земљи и небесима уистину 

постоје божанства поред Аллаха, 

пореметила би се. Па нека је 

слављен и узвишен Аллах, Господар 

Престола, од оног како Га описују! 

ْۚ  لَۡو َكاَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ  ُ لََفَسَدتَا ها ٱَّلله ل
ا  ِ ٱلَۡعۡرِش َعمه ِ َرب  فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله

 ٢٢ يَِصُفونَ 
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23. Он неће бити питан за Своје 

поступке, а они ће бити питани. 
ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـ َلُونَ   ٢٣ لَا يُۡسـ َُل َعمه

24. Зар да они уместо Њега узимају 

богове!? Реци: “Дајте ваш доказ! У 

овом Кур'ану и књигама пре мене 

објављеним немате доказ.” Али 

већина њих не зна истину, па је зато 

не прихватају. 

ۖۡ قُۡل َهاتُواْ   ۦٓ َءالَِهٗة خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته
َ
أ

ِعَي َوذِۡكُر َمن  بُۡرَهََٰنُكۡمۖۡ َهََٰذا ذِۡكُر َمن مه
ِۚ بَۡل  ۖۡ َفُهم َقۡبلِى ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُموَن ٱلۡحَقه

َ
 أ
ۡعرُِضونَ   ٢٤ مُّ

25. Пре тебе нисмо послали ниједног 

посланика, а да му нисмо објавили: 

„Нема истинског бога осим Мене, 

зато само Мене обожавај!“ 

ها   ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٍل إِل
َ
َوَمآ أ

نَا۠  
َ
هٓا أ نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ

 ٢٥ فَٱۡعُبُدونِ 

26. Они говоре: „Свемилосни има 

дете!“, Узвишен и слављен је Он! А 

анђели су само слуге поштоване! 

ۚۥْ بَۡل  خََذ ٱلرهۡحَمَُٰن َولَٗداُۗ ُسۡبَحََٰنُه َوَقالُواْ ٱته
ۡكَرُمونَ   ٢٦ ِعَباد  مُّ

27. Они не говоре док то Он не 

одобри и поступају онако како Он 

нареди. 

ۡمرِهِۦ  
َ
لَا يَۡسبُِقونَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل َوُهم بِأ

 ٢٧ َيۡعَملُونَ 

28. Он зна шта су радили и шта ће да 

ураде, и они се заузимају само за 

оног са којим је Он задовољан, а и 

сами су, из страхопоштовања према 

Њему, богобојазни. 

يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َولَا  
َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ِۡن   ها لَِمِن ٱۡرتََضيَٰ َوُهم م  يَۡشَفُعوَن إِل
 ٢٨ َخۡشيَتِهِۦ ُمۡشفُِقونَ 

29. А ако би неки од њих казао: „Ја 

сам, поред Њега, такође бог!“ 

Казнили бисмо га Паклом, јер Ми 

тако кажњавамо многобошце. 

ِن ُدونِهِۦ  ۞َوَمن َيُقۡل ِمۡنُهۡم إِن ِٓي إَِلَٰه  م 
َفَذَٰلَِك َنجۡزِيهِ َجَهنهَمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي  

َٰلِِمينَ   ٢٩ ٱلظه
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30. Зар не знају неверници да су 

небеса и Земља били једна целина, 

па смо их Ми раздвојили, и да Ми од 

воде све живо стварамо?! И зар неће 

да верују?! 

َمََٰوَِٰت  نه ٱلسه
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َولَۡم يََر ٱل

َ
أ

ۖۡ وََجَعلَۡنا   ۡرَض َكاَنَتا َرتٗۡقا َفَفَتۡقَنَُٰهَما
َ
َوٱلۡأ

فَلَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
ِۚ أ  ٣٠ ِمَن ٱلَۡمآِء ُكله َشۡيٍء َحي ٍ

31. Ми смо на Земљи створили 

стабилне планине да их она не 

потресе, и по њима смо учинили 

пролазе и стазе да би они стизали 

куда желе. 

ن تَِميَد بِِهۡم 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
وََجَعلَۡنا فِي ٱلۡأ

وََجَعلَۡنا فِيَها فَِجاٗجا ُسُبلٗا لهَعلهُهۡم 
 ٣١ َيۡهَتُدونَ 

32. И створио је сигурни небески 

свод, а они се ипак окрећу од доказа 

која су на њему. 

ۖۡ َوُهۡم َعۡن  حُۡفوٗظا َمآَء َسۡقٗفا مه وََجَعلَۡنا ٱلسه
 ٣٢ َءاَيَٰتَِها ُمۡعرُِضونَ 

33. И ноћ и дан Његово су дело, и 

Сунце и Месец, и сви они у свемиру 

плове. 

هۡيَل َوٱل هِذي َخلََق ٱل ۡمَس َوُهَو ٱل َهاَر َوٱلشه نه
ۖۡ ُكل   فِي فَلَٖك يَۡسَبُحونَ   ٣٣ َوٱلَۡقَمَر

34. И Ми нисмо ниједном човеку пре 

тебе дали вечност; ако ти умреш, зар 

ће они довека да живе? 

َفإِيْن 
َ
ۖۡ أ ِن َقۡبلَِك ٱلۡخُلَۡد َوَما َجَعلَۡنا لِبََشٖر م 

ِته َفُهُم   ٣٤ ٱلَۡخَٰلُِدونَ م 

35. Свако живо биће смрт ће да 

окуси! Ми вас стављамо на искушење 

и у добру и у злу, и Нама ћете да се 

вратите. 

 ِ ر  ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ َوَنۡبلُوُكم بِٱلشه
ۖۡ َوِإلَۡيَنا تُرَۡجُعونَ   ٣٥ َوٱلۡخَيِۡر فِۡتَنٗة

36. Када те неверници угледају, само 

ти се исмејавају: „Је ли то онај који 

хули ваша божанства?“ А они сами, 

кад се спомене Свемилосни, не 

верују. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِن َيتهِخُذونََك  َوِإَذا رََءاَك ٱل
هِذي يَۡذُكُر َءالَِهَتُكۡم  َهََٰذا ٱل

َ
ها ُهُزًوا أ إِل

ِنَٰمۡح ُهۡم َكَٰفُِرونَ َوُهم بِِذۡكرِ   ٣٦ ٱلره
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37. Човек је створен по природи 

нестрпљив. Показаћу Ја вама, 

заиста, доказе Своје, зато Ме не 

пожурујте! 

ْورِيُكۡم  
ُ
ُخلَِق ٱلۡإِنَسَُٰن ِمۡن َعَجٖلِۚ َسأ

 ٣٧ َءاَيَٰتِي َفلَا تَۡسَتۡعِجلُونِ 

38. Они говоре: „Када ће већ једном 

та претња да се оствари, ако истину 

говорите?“ 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 
 ٣٨ َصَِٰدقِينَ 

39. А кад би неверници само знали да 

тада неће моћи да отклоне ватру од 

својих лица и својих леђа, и да нико 

неће моћи да им пружи помоћ. 

وَن  هِذيَن َكَفُرواْ ِحيَن لَا يَُكفُّ لَۡو َيۡعلَُم ٱل
اَر َولَا َعن ُظُهورِهِۡم َولَا  َعن وُُجوهِِهُم ٱلنه

 ٣٩ ُهۡم يُنَصُرونَ 

40. Напротив, казна ће изненада да 

им дође и они неће моћи да је 

отклоне, и неће им се дати прилика 

за покајање. 

تِيِهم
ۡ
َبۡغَتٗة َفَتۡبَهُتُهۡم فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن   بَۡل تَأ

َها َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ   ٤٠ َرده

41. Посланицима су се и пре тебе 

исмејавали, па је оне који су им се 

исмејавали стигла казна којој су се 

исмејавали. 

ِن َقۡبلَِك فََحاَق  َولََقِد ٱۡسُتۡهزَِئ بِرُُسٖل م 
ا َكانُواْ بِهِۦ  هِذيَن َسِخُرواْ ِمۡنُهم مه بِٱل

 ٤١ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

42. Реци: „Ко ће вас, ноћу и дању, 

заштитити од казне Свемилосног?!“ 

Па, ипак, се они од Објаве свога 

Господара окрећу. 

ِنَٰمۡحْۚ  َهارِ ِمَن ٱلره هۡيِل َوٱلنه قُۡل َمن يَۡكلَُؤُكم بِٱل
ۡعرُِضونَ بَ   ٤٢ ۡل ُهۡم َعن ذِۡكرِ َرب ِِهم مُّ

43. Зар ће их њихова божанства од 

наше казне одбранити? Па она сама 

себи не могу да помогну, и нико 

невернике од Наше казне не може да 

сачува! 

ْۚ لَا   ِن ُدونَِنا ۡم لَُهۡم َءالَِهة  َتۡمَنُعُهم م 
َ
أ

ِنها  يَۡسَتِطيُعوَن  نُفِسِهۡم َولَا ُهم م 
َ
نَۡصَر أ

 ٤٣ يُۡصَحُبونَ 
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44. Ми смо неверницима, а и 

њиховим прецима, дали да уживају 

тако да им се живот у томе одужио. А 

зар они не виде да Ми Земљу са 

њених крајева умањујемо, па како да 

они буду победници?! 

ُؤلَآِء وََءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َطاَل  بَۡل  َمتهۡعَنا َهَٰٓ
ۡرَض 

َ
تِي ٱلۡأ

ۡ
نها نَأ

َ
فَلَا يََرۡوَن أ

َ
ُۗ أ َعلَۡيِهُم ٱلُۡعُمُر

َفُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 
َ
ْۚ أ ۡطَرافَِهآ

َ
 ٤٤ نَنُقُصَها ِمۡن أ

45. Реци: „Ја вас упозоравам 

Објавом!“ Али, глуви не чују позив 

када се упозоравају. 

مُّ  نِذُرُكم بِٱلَۡوۡحِيِۚ َولَا يَۡسَمُع ٱلصُّ
ُ
قُۡل إِنهَمآ أ

عَآَء إَِذا َما يُنَذُرونَ   ٤٥ ٱلدُّ

46. А када би их дотакнуо само мали 

део казне твога Господара, сигурно 

би повикали: „Тешко нама, заиста 

смо били неправедни!“ 

ۡتُهۡم َنفۡ  سه ِۡن َعَذاِب َرب َِك َولَئِن مه َحة  م 
 ٤٦ لََيُقولُنه َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

47. И на Судњем дану ћемо 

поставити тачне ваге за вагање дела, 

па никоме се неће учинити неправда. 

А ако дело буде тешко колико зрно 

горушице, нећемо га занемарити. А 

довољно је то што ћемо Ми рачуне 

испитивати. 

َونََضُع ٱلَۡمَوَٰزِيَن ٱلۡقِۡسَط لَِيۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ فَلَا 
ۖۡ َوِإن َكاَن ِمۡثَقاَل َحبهةٖ  ا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ

ُۗ َوَكَفيَٰ بَِنا  تَيَۡنا بَِها
َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ م 

 ٤٧ َحَِٰسبِينَ 

48. Ми смо Мојсију и Арону дали оно 

што раставља Истину од неистине, 

светло и опомену за богобојазне, 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسيَٰ َوَهَُٰروَن ٱلُۡفۡرَقاَن  
 ٤٨ َوِضَياٗٓء َوذِۡكٗرا ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. за оне који се Господара свог боје 

и кад их нико не види, и који се брину 

због Часа проживљења. 

َِن  هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوُهم م  ٱل
اَعةِ ُمۡشفُِقونَ   ٤٩ ٱلسه

50. Овај Кур’ан је благословљена 

поука коју објављујемо, па зар да га 

ви поричете? 

نُتۡم لَُهۥ  
َ
فَأ

َ
نَزلَۡنَُٰهْۚ أ

َ
َباَرٌك أ َوَهََٰذا ذِۡكر  مُّ

 ٥٠ ُمنِكُرونَ 
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51. Ми смо још пре Авраму дали 

разборитост и добро смо га 

познавали. 

۞َولََقۡد َءاتَيَۡنآ إِبَۡرَٰهِيَم رُۡشَدهُۥ ِمن َقۡبُل  
 ٥١ َوُكنها بِهِۦ َعَٰلِِمينَ 

52. Кад он своме оцу и своме народу 

рече: „Какви су ово кипови које тако 

предано обожавате?“ 

بِيهِ وَ 
َ
َماثِيُل إِۡذ َقاَل لِأ َقۡوِمهِۦ َما َهَِٰذهِ ٱلته

نُتۡم لََها َعَِٰكُفونَ 
َ
 ٥٢ ٱلهتِٓي أ

53. Они одговорише: „Затекли смо 

наше претке како их обожавају.“ 
 ٥٣ َقالُواْ وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََها َعَٰبِِدينَ 

54. Аврам рече: "Заиста се ви, а и 

преци ваши, у очигледној заблуди.“ 
نُتۡم وََءابَآؤُُكۡم فِي َضَلَٰٖل 

َ
َقاَل لََقۡد ُكنُتۡم أ

بِينٖ   ٥٤ مُّ

55. „Говориш ли ти то озбиљно или се 

само шалиш?“ Упиташе они. 
نَت ِمَن 

َ
ۡم أ

َ
ِ أ ِجۡئتََنا بِٱلۡحَق 

َ
َقالُٓواْ أ

َٰعِبِينَ   ٥٥ ٱلله

56. “Не!” Рече. “Господар ваш је 

Господар небеса и Земље, Он је њих 

створио, и ја ћу вам то доказати. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ بُُّكۡم َربُّ ٱلسه َقاَل بَل ره

َِن  َٰلُِكم م  نَا۠ عَلَىَٰ َذ
َ
هِذي َفَطرَُهنه َوأ ٱل

َِٰهِدينَ   ٥٦ ٱلشه

57. И нечујно рече: "Тако ми Бога, ја 

ћу, чим се удаљите, вашим идолима 

сплетку учинити!” 

ن  
َ
ۡصَنََٰمُكم َبۡعَد أ

َ
ِكيَدنه أ

َ
ِ لَأ َوتَٱَّلله

ُّواْ ُمۡدبِرِينَ   ٥٧ تَُول

58. И поразбија их он у комаде, осим 

оног највећег, да би се њему 

обратили. 

هُهۡم لََعلهُهۡم إِلَۡيهِ  ها َكبِيٗرا ل فََجَعلَُهۡم ُجَذًَٰذا إِل
 ٥٨ يَرِۡجُعونَ 
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59. „Ко уради ово са нашим 

боговима?“ Повикаше они, „заиста је 

насилник.“ 

َقالُواْ َمن َفَعَل َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنآ إِنهُهۥ لَِمَن  
َٰلِِمينَ   ٥٩ ٱلظه

60. „Чули смо једног момка како их 

хули“, рекоше, „име му је Аврам.“ 
ۥٓ َقالُواْ َسِمۡعَنا فَٗتي  يَۡذُكُرُهۡم ُيَقاُل لَُه

 ٦٠ إِبَۡرَٰهِيمُ 

61. „Доведите га пред народ“, 

рекоше, „да људи посведоче.“ 
اِس لََعلهُهۡم  ۡعيُِن ٱلنه

َ
تُواْ بِهِۦ عَلَىَٰٓ أ

ۡ
َقالُواْ فَأ

 ٦١ يَۡشَهُدونَ 

62. „Јеси ли ти урадио ово са нашим 

боговима, о Авраме?“ Упиташе. 
نَت َفَعلَۡت َهََٰذا أَـِبلَِهتَِنا َقالُوٓ 

َ
اْ َءأ

إِبَۡرَٰهِيمُ   ٦٢ َيَٰٓ

63. „То је учинио овај највећи међу 

њима; питајте их ако могу да говоре“, 

рече он. 

َقاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيرُُهۡم َهََٰذا فَۡسـ َلُوُهۡم إِن 
 ٦٣ َكانُواْ يَنِطُقونَ 

64. И они схватише, па сами себи 

рекоше: “Ви сте, заиста, 

неправедни!” 

نُتُم 
َ
نُفِسِهۡم َفَقالُٓواْ إِنهُكۡم أ

َ
فَرََجُعٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َٰلُِمونَ   ٦٤ ٱلظه

65. Затим се на своје вратише: „Ти 

знаш да ови не говоре!“ 
ُثمه نُِكُسواْ عَلَىَٰ رُُءوِسِهۡم لََقۡد َعلِۡمَت َما 

ُؤلَآِء يَن  ٦٥ ِطُقونَ َهَٰٓ

66. „Па зашто онда, уместо Аллаха, 

обожавате оне који не могу ни да вам 

користе нити могу од вас какву штету 

да отклоне?“ Упита он. 

ِ َما لَا  َفَتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
َ
َقاَل أ

ُكمۡ  ا َولَا يَُضرُّ  ٦٦ يَنَفُعُكۡم َشۡيـ ٗ
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67. „Тешко вама и онима које, уместо 

Аллаха, обожавате! Зашто се не 

опаметите?“ 

 ِْۚ ٖ لهُكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ف 
ُ
أ

فَلَا َتۡعقِلُونَ 
َ
 ٦٧ أ

68. “Спалите га и богове ваше 

осветите, ако хоћете ишта да 

учините!” Повикаше. 

 ِ ُِقوهُ َوٱنُصُرٓواْ َءال َهَتُكۡم إِن ُكنُتۡم َقالُواْ َحر 
َٰعِلِينَ   ٦٨ َف

69. „О ватро!“ Рекосмо Ми, „буди 

хладна, и спас Авраму!“ 
قُلَۡنا َيََٰناُر ُكونِي بَۡرٗدا وََسَلًَٰما عَلَىَٰٓ 

 ٦٩ إِبَۡرَٰهِيمَ 

70. И хтели су да му поставе сплетку, 

али их Ми учинисмо највећим 

губитницима! 

َراُدواْ بِهِ 
َ
ۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم َوأ

ۡخَسِرينَ 
َ
 ٧٠ ٱلۡأ

71. И спасили смо њега и Лота и 

послали их у земљу коју смо за људе 

благословили, 

ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا 
َ
َوَنجهۡيَنَُٰه َولُوًطا إِلَي ٱلۡأ

 ٧١ فِيَها لِلَۡعَٰلَِمينَ 

72. и поклонили смо му Исака, и још 

Јакова као унука и све учинисмо 

честитим. 

ا 
ۖۡ وَُكل ٗ ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة َوَوَهۡبَنا لَُه

 ٧٢ َجَعلَۡنا َصَٰلِِحينَ 

73. И учинили смо их веровесницима 

да упућују према Нашој заповеди, и 

објавили смо им да раде добра дела, 

и да обављају молитву, и да удељују 

милостињу, и само су Нас 

обожавали. 

وَۡحۡيَنآ 
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمه

َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

ةِ َوِإيَتآَء  لَوَٰ إِلَۡيِهۡم فِۡعَل ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوِإَقاَم ٱلصه
ةِِۖ وََكانُواْ لََنا َعَٰبِِدينَ  َكوَٰ  ٧٣ ٱلزه

74. И Лоту мудрост и знање смо дали 

и из града га, у ком су становници 

његови одвратне ствари чинили, 

избавили – то је, уистину, био народ 

развратан и зао. 

َولُوًطا َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما وَِعلۡٗما َوَنجهۡيَنَُٰه مَِن 
ئَِثْۚ إِنهُهۡم  ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِي َكانَت تهۡعَمُل ٱلۡخََبَٰٓ

َِٰسقِينَ َكا  ٧٤ نُواْ َقۡوَم َسوٖۡء َف
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75. и у Нашу милост смо га увели; он 

је, заиста, од оних добрих. 
ۖۡ إِنهُهۥ ِمَن  ۡدَخلَۡنَُٰه فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٧٥ ٱلصه

76. И спомени Ноја - кад је још давно 

завапио, па смо Му се одазвали, и 

њега и његову породицу од јада 

великог спасили, 

َونُوًحا إِۡذ نَاَدىَٰ ِمن َقۡبُل فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ  
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب ٱلَۡعِظيمِ 

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ٧٦ َفَنجه

77. и заштитили смо га од народа који 

је сматрао Наше речи и доказе 

неистинитим. То су били опаки људи, 

па смо их све потопили. 

 ْۚ بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ هِذيَن َكذه َونََصۡرَنَُٰه ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱل
ۡغَرۡقَنَُٰهۡم 

َ
إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوَم َسوٖۡء فَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٧٧ أ

78. И спомени Давида и Соломона, 

када су судили о усеву којег су по 

ноћи нечије овце опасле, и Ми смо 

били сведоци њиховом суђењу, 

َوَداوُۥَد َوُسلَۡيَمََٰن إِۡذ َيحُۡكَماِن فِي ٱلۡحَرِۡث إِۡذ  
َنَفَشۡت فِيهِ َغَنُم ٱلَۡقۡوِم َوُكنها ِلحُۡكِمِهۡم  

 ٧٨ َشَِٰهِدينَ 

79. и учинили смо да Соломон 

проникне у то, а обојици смо дали 

мудрост и знање. И потчинили смо 

планине и птице да са Давидом 

Аллаха славе и величају: све то Ми 

смо учинили. 

ًّا َءاتَيَۡنا ُحۡكٗما  ۡمَنََٰها ُسلَۡيَمََٰنْۚ وَُكل َفَفهه
ۡرنَا َمَع َداوُۥَد ٱلِۡجَباَل يَُسب ِۡحَن  وَِعلۡٗماْۚ وََسخه

يَۡرْۚ َوُكنها َفَٰعِلِينَ   ٧٩ َوٱلطه

80. И научили смо га да израђује 

панцире за вас да вас штите у борби 

са непријатељем, па зашто нисте 

захвални? 

وََعلهۡمَنَُٰه َصۡنَعَة لَُبوٖس لهُكۡم  
نُتۡم 

َ
ِسُكۡمۖۡ َفَهۡل أ

ۡ
ِنُۢ بَأ لُِتۡحِصَنُكم م 

 ٨٠ َشَِٰكُرونَ 
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81. А Соломону смо јак ветар 

послушним учинили, по његовој 

заповеди је дувао према земљи коју 

смо благословили; и Ми све добро 

знамо, 

ۦٓ  ِ ۡمرِه
َ
ِيَح عَاِصَفٗة َتجۡرِي بِأ َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 

 ِ
ْۚ َوُكنها بِكُل  ۡرِض ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا فِيَها

َ
إِلَي ٱلۡأ

 ٨١ َشۡيٍء َعَٰلِِمينَ 

82. и потчинио му је неке ђаволе да 

због њега роне, а радили су и друге 

послове, и над њима смо Ми бдели. 

َيَِٰطيِن َمن َيُغوُصوَن لَُهۥ   َوِمَن ٱلشه
َٰلَِكۖۡ َوُكنها لَُهۡم   َويَۡعَملُوَن َعَملٗا ُدوَن َذ

 ٨٢ َحَٰفِِظينَ 

83. И спомени Јова, када је своме 

Господару завапио: „Мене је снашла 

невоља, а Ти си од милостивих 

најмилостивији.“ 

رُّ  نَِي ٱلضُّ ن ِي َمسه
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
۞َوأ

َِٰحمِينَ  رَۡحُم ٱلره
َ
نَت أ

َ
 ٨٣ َوأ

84. И Ми смо му се одазвали и 

отклонили невољу која га је мучила и 

вратили смо му, милошћу Нашом, 

његову породицу, и уз њих још 

толико, и да буде узор онима који су 

Нама покорни. 

 ِٖۖ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َفَكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضر 
ِۡن  َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه

َ
وََءاَتۡيَنَُٰه أ

 ٨٤ ِعنِدنَا َوذِۡكَرىَٰ لِلَۡعَٰبِِدينَ 

85. И спомени Јишмаела, и Еноха, и 

Језекиља, а сви су они били 

стрпљиви. 

َِن  َوِإۡسَمَٰعِيَل َوِإۡدرِيَس َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ ُكل   م 
َٰبِِرينَ   ٨٥ ٱلصه

86. И увели смо их у окриље Наше 

милости, они су заиста били добри. 
َِن  ۖۡ إِنهُهم م  ۡدَخلَۡنَُٰهۡم فِي َرۡحمَتَِنآ

َ
َوأ

َٰلِِحينَ   ٨٦ ٱلصه
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87. Јону кад срдит оде и помисли да 

га нећемо казнити – па после у 

тминама завапи: “Нема бога, осим 

Тебе, хваљен нека си, а ја сам се 

заиста огрешио према себи!” 

ن لهن 
َ
َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذهَهَب ُمَغَِٰضٗبا َفَظنه أ

هٓا  ن ل
َ
لَُمَِٰت أ نهۡقِدَر َعلَۡيهِ َفَناَدىَٰ فِي ٱلظُّ

نَت ُسۡبَحََٰنَك إِن ِي ُكنُت ِمَن  إَِلََٰه 
َ
هٓا أ إِل

َٰلِِمينَ   ٨٧ ٱلظه

88. Па смо му се одазвали и тегобе га 

спасили; ето тако Ми спашавамо 

вернике. 

ِۚ َوَكَذَٰلَِك  فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجهۡيَنَُٰه ِمَن ٱلَۡغم ِ
 ٨٨ نُـِۨجي ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

89. И спомени Захарија, када је 

позвао свога Господара: „Мој 

Господару, не остављај ме самог, Ти 

си једини вечан." 

ِ لَا تََذۡرنِي فَۡرٗدا  َوَزَكرِيهآ إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُهۥ َرب 
نَت َخيُۡر ٱلَۡوَٰرِثِينَ 

َ
 ٨٩ َوأ

90. Одазвали смо му се и, излечивши 

му жену, Јована му поклонисмо. Они 

су се трудили да што више добра 

ураде и молили су Нам се у нади и 

страху, и били су према Нама 

понизни. 

ۡصلَۡحَنا 
َ
فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَوَهۡبَنا لَُهۥ َيحَۡييَٰ َوأ

ۥْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ يَُسَٰرُِعوَن فِي   لَُهۥ َزوَۡجُه
ۖۡ وََكانُواْ لََنا ٱلۡخَۡيَرَِٰت َويَۡدُعونَ  َنا رََغٗبا َوَرَهٗبا

 ٩٠ َخَِٰشعِينَ 

91. И спомени ону која је сачувала 

чедност - своје девичанство, па смо у 

њу удахнули живот, и њу и њеног 

сина смо учинили да буду свим 

световима знамење. 

ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِ 
َ
يَها ِمن َوٱلهتِٓي أ

وِحَنا وََجَعلَۡنََٰها َوٱۡبَنَهآ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٩١ رُّ

92. Ова ваша вера – једина је права 

вера, а Ја сам ваш Господар, зато 

само Мене обожавајте! 

نَا۠ َربُُّكۡم 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ إِنه َهَِٰذه
 ٩٢ فَٱۡعُبُدونِ 

93. Људи су се, међутим, разишли и 

поделили у вери, а сви ће се Нама 

вратити. 

ۡمَرُهم بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلٌّ إِلَۡيَنا  
َ
ُعٓواْ أ َوَتَقطه

 ٩٣ َرَِٰجُعونَ 
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94. Ко буде радио добра дела а 

притом је верник, труд му неће 

остати лишен награде, јер смо га Ми 

сигурно записали. 

َٰلَِحَِٰت َوُهَو ُمۡؤِمن   َفَمن َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصه
فَلَا ُكۡفَراَن لَِسۡعيِهِۦ َوِإنها لَُهۥ 

 ٩٤ َكَٰتُِبونَ 

95. А немогуће је да се становници 

било којег насеља које смо Ми 

уништили поново врате на овај свет! 

نهُهۡم لَا  وََحَرٌَٰم عَلَىَٰ قَۡريَ 
َ
ۡهلَۡكَنََٰهآ أ

َ
ٍة أ

 ٩٥ يَرِۡجُعونَ 

96. И кад се ослободе Гог и Магог и 

кад се буду низ све стрмине журно 

спуштали, 

ُجوُج َوُهم 
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َحتهيَٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ

ِ َحَدٖب يَنِسلُونَ 
ِن ُكل   ٩٦ م 

97. и приближи се Истинита претња, 

тада ће погледи неверника да се 

укоче. „Тешко нама, ми смо према 

овоме били равнодушни, сами себи 

смо неправду учинили!” 

َوٱۡقتَرََب ٱلۡوَۡعُد ٱلۡحَقُّ َفإَِذا ِهَي َشَِٰخَصٌة  
هِذيَن َكَفُرواْ َيََٰوۡيلََنا َقۡد ُكنها فِي  بَۡصَُٰر ٱل

َ
أ

ِۡن َهََٰذا بَۡل كُ   ٩٧ نها َظَٰلِِمينَ َغۡفلَةٖ م 

98. И ви, и они које поред Аллаха 

обожавате, бићете гориво у Паклу, а 

у њему ћете сигурно да уђете. 

  ِ إِنهُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
نُتۡم لََها َوَٰرُِدونَ 

َ
 ٩٨ َحَصُب َجَهنهَم أ

99. Да су они богови, не би у Пакао 

ушли, и сви ће у њему вечно да 

бораве. 

ۖۡ وَُكل   فِيَها  ا َوَرُدوَها ُؤلَآِء َءالَِهٗة مه لَۡو َكاَن َهَٰٓ
 ٩٩ َخَٰلُِدونَ 

100. У њему ће да уздишу пригушено, 

у њему ништа неће чути. 
 ١٠٠ لَُهۡم فِيَها َزفِير  َوُهۡم فِيَها لَا يَۡسَمُعونَ 

101. А они којима смо још пре 

обећали лепу награду, они ће да буду 

далеко од Пакла. 

ِنها ٱلۡحُۡسَنيَٰٓ  هِذيَن َسَبَقۡت لَُهم م  إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدونَ 

ُ
 ١٠١ أ
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102. Његову буку неће да чују, и 

вечно ће да уживају у ономе што им 

буду душе желеле. 

ۖۡ َوُهۡم فِي َما ٱۡشَتَهۡت   لَا يَۡسَمُعونَ  َحِسيَسَها
نُفُسُهۡم َخَٰلُِدونَ 

َ
 ١٠٢ أ

103. Неће осетити страх због 

највећег ужаса, него ће их анђели 

дочекивати: „Ево, ово је ваш Дан који 

вам је обећан!“ 

َُٰهُم   ى ۡكبَُر َوَتَتلَقه
َ
لَا َيحُۡزُنُهُم ٱلَۡفَزُع ٱلۡأ

هِذي ُكنُتۡم  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َهََٰذا يَۡوُمُكُم ٱل
 ١٠٣ تُوَعُدونَ 

104. На Дан кад смотамо небеса као 

што се смота лист папира за писање, 

онако како смо први пут из ништа 

створили, тако ћемо поново из ништа 

да створимо, то је Наше обећање, Ми 

ћемо, заиста, то да учинимо. 

ِ لِلُۡكُتِبِۚ  
ِجل  ِ َمآَء َكَطي ِ ٱلس  يَۡوَم َنۡطوِي ٱلسه

 ْۚ ۚۥْ وَۡعًدا َعلَۡيَنآ َل َخلٖۡق نُّعِيُدهُ وه
َ
نَآ أ

ۡ
َكَما بََدأ

َٰعِلِينَ   ١٠٤ إِنها ُكنها َف

105. Ми смо у објавама, после Торе, 

написали да ће Земљу да наследе 

Моје честите слуге. 

نه 
َ
ِۡكرِ أ بُورِ ِمنُۢ َبۡعِد ٱلذ  َولََقۡد َكَتبَۡنا فِي ٱلزه

َٰلُِحونَ  ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصه
َ
 ١٠٥ ٱلۡأ

106. У овом је заиста поука за људе 

који буду само Бога обожавали, 
 ١٠٦ إِنه فِي َهََٰذا لََبَلَٰٗغا ل َِقۡوٍم َعَٰبِِدينَ 

107. а тебе смо послали само као 

милост световима. 
ها َرۡحمَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ  ۡرَسلَۡنََٰك إِل

َ
 ١٠٧ َوَمآ أ

108. Реци: „Мени се објављује да је 

ваш Бог један једини Бог, па само 

Њему будите предани и покорни!“ 

نهَمآ 
َ
ۖۡ قُۡل إِنهَما يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد 
ۡسلُِمونَ  نُتم مُّ

َ
 ١٠٨ َفَهۡل أ

109. А ако они одбију, ти реци: „Ја сам 

вас све, без разлике, опоменуо, а не 

знам да ли је близу или далеко оно 

чиме вам се прети.“ 

هۡواْ َفُقۡل َءاَذنُتُكۡم عَلَىَٰ َسَوآٖءِۖ َوِإۡن  َفإِن تََول
 
َ
ا تُوَعُدونَ أ م بَعِيد  مه

َ
قَرِيٌب أ

َ
 ١٠٩ ۡدرِٓي أ
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110. Он зна шта гласно говорите и 

шта кријете, 
إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر ِمَن ٱلَۡقۡوِل َويَۡعلَُم َما  

 ١١٠ تَۡكُتُمونَ 

111. а ја не знам, можда вам је то 

искушење, и препуштање световном 

уживању до одређеног времена. 

هُهۥ فِۡتَنة  لهُكۡم َوَمَتٌَٰع إِلَيَٰ  ۡدرِي لََعل
َ
َوِإۡن أ
 ١١١ ِحينٖ 

112. “Господару мој, пресуди онако 

како су заслужили!” Рече он. “А од 

Господара нашег, Милостивог, треба 

тражити помоћ против оног што ви 

износите.” 

 ِ ِ ٱۡحُكم ب ََٰل َرب  ِۗ َوَربَُّنا ٱلرهۡحَمَُٰن َق ِ ٱلۡحَق 
 ١١٢ ٱلُۡمۡسَتَعاُن عَلَىَٰ َما تَِصُفونَ 
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Хаџџ     الحج

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О људи, Господара свог се бојте! 

Заиста ће потрес, кад Смак света 

наступи, велики догађај бити! 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ إِنه َزلَۡزلََة  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

اَعةِ َشۡيٌء َعِظيم    ١ ٱلسه

2. Тада када угледате Судњи дан, 

заборавиће свака дојиља своје дете, 

а свака трудница ће свој плод да 

побаци и ти ћеш да видиш пијане 

људе, а они неће да буду пијани, него 

ће тако изгледати због страшне Божје 

казне. 

آ   يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكلُّ ُمۡرِضَعٍة َعمه
ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحمٍۡل َحمۡلََها 

َ
أ

ََٰرىَٰ  ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك اَس ُسَك َوتََرى ٱلنه
ِ َشِديد  َوَلَِٰكنه َعَذاَب ٱ  ٢ َّلله

3. А међу људима има ко расправља 

о Аллаху без знања, и следи сваког 

ђавола пркосног. 

ِ بَِغيِۡر   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
رِيدٖ   ٣ ِعلٖۡم َويَتهبُِع ُكله َشۡيَطَٰٖن مه

4. За кога је већ прописано да ће 

сваког оног ко га узме за заштитника 

да заведе на странпутицу и да га 

одведе у огњену патњу. 

ُُّهۥ  نهُهۥ يُِضل
َ
هاهُ فَأ نهُهۥ َمن تََول

َ
ُكتَِب َعلَۡيهِ أ

عِيرِ   ٤ َويَۡهِديهِ إِلَيَٰ َعَذاِب ٱلسه
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5. О људи! Ако сте у сумњи према 

проживљењу - па Ми смо вас, заиста, 

створили од земље, затим од капи 

семена, потом од заквачка, затим од 

груде меса, обликованих и 

необликованих удова, да бисмо вам 

показали нашу моћ! А у материцама 

задржавамо шта хоћемо, до 

одређеног рока, затим чинимо да се 

рађате као дојенчад и да после до 

мужевног доба израстете; једни од 

вас умиру, а други дубоку старост 

доживљавају, тако да зачас, 

забораве оно што су знали. И ти 

видиш земљу како је замрла, али кад 

на њу спустимо воду, она устрепће и 

узбуја, и из ње изникне разноразно 

прекрасно биље. 

َها ٱ يُّ
َ
َِن َيَٰٓأ اُس إِن ُكنُتۡم فِي َرۡيٖب م  لنه

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن  ٱلَۡبۡعِث َفإِنها َخلَۡقَنَُٰكم م 
خَلهَقةٖ  ۡضَغةٖ مُّ نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ ُثمه ِمن مُّ

وََغيِۡر ُمخَلهَقةٖ ل ُِنبَي َِن لَُكۡمْۚ َونُقِرُّ فِي  
سَ  َجٖل مُّ

َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إِلَيَٰٓ أ

َ
ي ُثمه ٱلۡأ م ٗ

ُكۡمۖۡ   ُشده
َ
ُنخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ

ن يَُردُّ إِلَيَٰٓ  هيَٰ َوِمنُكم مه ن ُيَتَوف َوِمنُكم مه
ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيلَا َيۡعلََم ِمنُۢ َبۡعِد ِعلٖۡم 

َ
أ

نَزلَۡنا  
َ
ۡرَض َهاِمَدٗة َفإَِذآ أ

َ
ْۚ َوتََرى ٱلۡأ ا َشۡيـ ٗ

ۢنَبَتۡت مِن َعلَۡيَها ٱلَۡمآءَ 
َ
 ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡت َوأ

ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 
 ٥ ُكل 

6. Зато што Аллах постоји, и што Он 

може мртве да оживи, и што Он све 

може. 

نهُهۥ يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ  
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ِ َشۡيٖء 
نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

َ
 ٦ َقِدير  َوأ

7. и што ће Час оживљења да дође, у 

то нема сумње, и што ће Аллах да 

оживи оне у гробовима. 

 َ نه ٱَّلله
َ
ها َرۡيَب فِيَها َوأ اَعَة َءاتَِية  ل نه ٱلسه

َ
َوأ

 ٧ َيۡبَعُث َمن فِي ٱلُۡقُبورِ 

8. Има људи који расправљају о 

Аллаху без икаквог знања, и без 

Упуте и без Књиге светиљке, 

ِ بَِغيِۡر   اِس َمن يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
نِيرٖ   ٨ ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا كَِتَٰٖب مُّ

9. ходајући надмено, да би 

одвраћали од Аллаховог Пута, њих 

на овом свету чека понижење, а на 

Судњем дану даћемо им да искусе 

патњу у огњу. 

ِۖۡ لَُهۥ فِي  ثَانَِي ِعۡطفِهِۦ لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله
ۖۡ َونُِذيُقُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعَذاَب  ۡنَيا ِخۡزي  ٱلدُّ

 ٩ ٱلۡحَرِيقِ 
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10. „Ето, то је због твојих дела, а 

Аллах, заиста, не чини насиље 

Својим створењима.“ 

َٰلَِك بَِما َق  َ لَيَۡس َذ نه ٱَّلله
َ
َمۡت يََداَك َوأ ده

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ   ١٠ بَِظله

11. Има људи који Аллаха обожавају, 

али без правог уверења. Ако га прати 

срећа, он је смирен, а ако западне и 

у најмање искушење, враћа се 

неверству – па тако изгуби и овај и 

онај свет. То је, уистину, очити 

губитак. 

َ عَلَىَٰ َحۡرٖفِۖ   اِس َمن َيۡعُبُد ٱَّلله َوِمَن ٱلنه
َصاَبۡتُه 

َ
نه بِهۖۦِۡ َوِإۡن أ

َ
َصابَُهۥ َخيٌۡر ٱۡطَمأ

َ
َفإِۡن أ

ۡنَيا   فِۡتَنٌة ٱنَقلََب عَلَىَٰ وَۡجِههِۦ َخِسَر ٱلدُّ
َٰلَِك ُهَو ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ  ْۚ َذ  ١١ َوٱٓأۡلِخَرَة

12. Он, се поред Аллаха, моли ономе 

који од њега не може никакву штету 

да отклони нити може било какву 

корист да му прибави; то је, заиста, 

далека странпутица; 

ُهۥ َوَما لَا  ِ َما لَا يَُضرُّ يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ۡ َلَُٰل ٱل َٰلَِك ُهَو ٱلضه ۚۥْ َذ  ١٢ َبعِيدُ يَنَفُعُه

13. моли се ономе због чије ће 

молитве пре штету имати него 

корист; лош је то заштитник и зао 

пријатељ! 

قَۡرُب ِمن نهۡفعِهۚۦِْ 
َ
ۥٓ أ ُه يَۡدُعواْ لََمن َضرُّ

 ١٣ لَبِۡئَس ٱلَۡمۡولَيَٰ َولَبِۡئَس ٱلَۡعِشيرُ 

14. Аллах ће оне који верују и раде 

добра дела, заиста, да уведе у баште 

Раја, кроз које теку реке. Аллах ради 

оно што хоће! 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

َ َيۡفَعُل َما يُرِيدُ  ْۚ إِنه ٱَّلله نَۡهَُٰر
َ
 ١٤ ٱلۡأ

15. Онај ко мисли да Аллах неће 

помоћи Посланику ни на овом свету 

ни на Будућем, нека растегне уже до 

таванице и нека га пресече, па нек 

види да ли ће његов поступак да 

отклони оно што га срди. 

ۡنَيا  ُ فِي ٱلدُّ ن لهن يَنُصَرهُ ٱَّلله
َ
َمن َكاَن َيُظنُّ أ

َمآِء ُثمه  َوٱٓأۡلِخَرةِ فَلَۡيمۡ  ُدۡد بَِسَبٍب إِلَي ٱلسه
لَۡيۡقَطۡع فَلَۡينُظۡر َهۡل يُۡذهِبَنه َكۡيُدهُۥ َما  

 ١٥ يَغِيُظ 
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16. И Ми га тако у виду јасних 

одломака објављујемо, а Бог ће оном 

коме Он хоће на Прави пут да укаже. 

نَزلَۡنَُٰه َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت وَ 
َ
َ َوَكَذَٰلَِك أ نه ٱَّلله

َ
أ

 ١٦ َيۡهِدي َمن يُرِيدُ 

17. Аллах ће, заиста, на Судњем 

дану да одвоји вернике од Јевреја, 

Сабијаца, хришћана, поклоника 

ватре и многобожаца. Аллах је, 

заиста, свему сведок. 

هِذيَن َهاُدواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱل َٰبِـ ِيَن إِنه ٱل َوٱلصه
ۡشَرُكٓواْ إِنه 

َ
هِذيَن أ َصََٰرىَٰ َوٱلَۡمُجوَس َوٱل َوٱلنه

 َ َ َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 

 ١٧ عَلَىَٰ ُكل 

18. Зар не знаш да се и они на 

небесима и они на Земљи Аллаху 

клањају, а и Сунце, и Месец, и 

звезде, и планине, и дрвеће, и 

животиње, и многи људи, а многи 

казну заслужују. А кога Аллах понизи, 

нико га не може поштованим учинити; 

Аллах, заиста, ради шта хоће. 

َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن فِي   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡر 
َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ ۡمُس ٱلسه ِض َوٱلشه

َجُر   َوٱلَۡقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجَباُل َوٱلشه
اِسِۖ َوَكثِيٌر َحقه   َِن ٱلنه َوآبُّ َوَكثِير  م  َوٱلده

ُ َفَما لَُهۥ مِن  َعلَۡيهِ ٱلَۡعَذاُبُۗ َوَمن يُِهِن ٱَّلله
َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩ ۡكرٍِمِۚ إِنه ٱَّلله  ١٨ مُّ

19. Ова два противничка табора 

споре се око Господара свог. Онима 

који не буду веровали биће одела од 

ватре скројена, а кључала вода биће 

сипана на главе њихове. 

۞َهََٰذاِن َخۡصَماِن ٱۡخَتَصُمواْ فِي َرب ِِهۡمۖۡ 
ِن  َعۡت لَُهۡم ثَِياب  م  ِ هِذيَن َكَفُرواْ ُقط  فَٱل

 ١٩ ن َفۡوِق رُُءوِسِهُم ٱلۡحَِميمُ نهارٖ يَُصبُّ مِ 

20. Од ње ће да се истопи оно што је 

у њиховим стомацима, и кожа, 
 ٢٠ يُۡصَهُر بِهِۦ َما فِي ُبُطونِِهۡم َوٱلۡجُلُودُ 

21. а биће ударани гвозденим 

маљевима; 
َقَِٰمُع ِمۡن َحِديدٖ   ٢١ َولَُهم مه

22. кад год покушају да због тешког 

јада из ње изађу, биће у њу враћени: 

“Ето вам патња у ужасној ватри!” 

ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَها ِمۡن َغم ٍ 
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ُكلهَمآ أ

ِعيُدواْ فِيَها َوُذوُقواْ َعَذاَب ٱلۡحَرِيقِ 
ُ
 ٢٢ أ
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23. А оне који буду веровали и 

радили добра дела - Аллах ће 

сигурно да уведе у рајске баште кроз 

које теку реке; у њима ће се китити 

наруквицама од злата и бисером а 

одећа ће да им буде од свиле. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

نَۡهَُٰر ُيحَله 
َ
َساوَِر ِمن َذَهٖب  ٱلۡأ

َ
ۡوَن فِيَها ِمۡن أ

 ٢٣ َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها َحرِير  

24. Они су били надахнути да 

изговарају најлепше речи и били су 

надахнути на пут Оног Који је хвале 

достојан. 

ي ِِب ِمَن ٱلَۡقۡوِل  َوُهُدٓواْ إِلَيَٰ َوُهُدٓواْ إِلَي ٱلطه
 ٢٤ ِصَرَِٰط ٱلۡحَِميدِ 

25. Заиста ћемо онима који не верују 

и одвраћају од Аллаховог пута и 

Часне Кабе, коју смо одредили за све 

људе - једнако за мештанина и за 

посетиоца, и ономе ко у њој било 

какво насиље учини, дати да искуси 

болну патњу. 

وَن َعن َسبِيِل  هِذيَن َكَفُرواْ َويَُصدُّ إِنه ٱل
هِذي َجَعلَۡنَُٰه   ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم ٱل ٱَّلله

ِۚ َوَمن  لِلنهاِس َسَوآًء ٱلَۡعَِٰكُف فِيهِ َوٱلَۡبادِ
يُرِۡد فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بُِظلٖۡم نُِّذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب 

لِيمٖ 
َ
 ٢٥ أ

26. И кад смо Авраму показали место 

за изградњу Храма: “Не обожавај 

осим Мене никог, и нека овај Храм 

Мој буде чист за оне који ће га 

обилазити, који ће ту у близини 

његовој становати, и који ће молитву 

обављати. 

ها  ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرَٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
َوِإۡذ بَوهأ

آئِفِيَن تُۡشرِ  ِۡر بَيۡتَِي لِلطه ا َوَطه  ۡك بِي َشۡيـ ٗ
ُجوِد ِع ٱلسُّ كه  ٢٦ َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ

27. И огласи људима хаџ - и долазиће 

ти пешке и на изнуреним камилама 

које долазе са далеког пута, 

تُوَك رَِجالٗا وَعَلَىَٰ 
ۡ
اِس بِٱلۡحَج ِ يَأ ذ ِن فِي ٱلنه

َ
َوأ

ِ فَج ٍ َعِميقٖ 
تِيَن ِمن ُكل 

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

 ٢٧ ُكل 
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28. да би користи имали и да би у 

одређене дане, приликом клања 

жртвенице, којом их је Аллах 

опскрбио, Његово име спомињали. 

Једите то месо, а нахраните и тешког 

сиромаха! 

ِ ل ِيَۡشَهُدواْ  َمَنَٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله
ِنُۢ  ۡعلُوَمٍَٰت عَلَىَٰ َما َرَزَقُهم م  يهاٖم مه

َ
فِٓي أ

ۡطعُِمواْ 
َ
نَۡعَِٰمِۖ َفكُلُواْ ِمۡنَها َوأ

َ
بَِهيَمةِ ٱلۡأ

 ٢٨ ٱلَۡبآئَِس ٱلَۡفقِيرَ 

29. Затим, нека са себе прљавштину 

уклоне, нека своје завете испуне и 

нека око Храма древнога обилазе. 

ُثمه لَۡيۡقُضواْ َتَفَثُهۡم َولُۡيوُفواْ نُُذوَرُهۡم 
ُفواْ بِٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيقِ  وه  ٢٩ َولَۡيطه

30. Ето толико! А ко поштује Божје 

светиње, уживаће милост Господара 

свог. А дозвољена вам је стока, осим 

оне о којој вам је речено – па клоните 

се идола поганих и клоните се лажног 

говора! 

ِ َفُهَو َخيۡر   ۡم ُحُرَمَِٰت ٱَّلله ِ َٰلَِكۖۡ َوَمن ُيَعظ  َذ
ها  نَۡعَُٰم إِل

َ
ِحلهۡت لَُكُم ٱلۡأ

ُ
ۗۦُ َوأ هُهۥ ِعنَد َرب ِهِ ل

َما ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن 
ۡوَثَِٰن َوٱۡجتَ 

َ
ورِ ٱلۡأ  ٣٠ نُِبواْ َقۡوَل ٱلزُّ

31. Будите искрено Богу одани, не 

придружујући Му никога у 

обожавању! А онај ко Аллаху 

придружује некога у обожавању - као 

да је са неба пао, па су га птице 

разграбиле, или га је ветар у далеки 

предео одувао. 

 ِ َغيَۡر ُمۡشِركِيَن بِهۚۦِْ َوَمن يُۡشرِۡك  ُحَنَفآَء َّلِله
َمآِء َفَتۡخَطُفُه  نهَما َخره ِمَن ٱلسه

َ
ِ َفَكأ بِٱَّلله

ِيُح فِي َمكَاٖن   ۡو َتۡهوِي بِهِ ٱلر 
َ
يُۡر أ ٱلطه
 ٣١ َسِحيقٖ 

32. Тако је то! Па ко поштује 

Аллахове прописе - то је знак 

богобојазног срца. 

َٰلَِكۖۡ َوَمن  ِ َفإِنهَها ِمن َذ ۡم َشَعَٰٓئَِر ٱَّلله ِ ُيَعظ 
 ٣٢ َتۡقَوى ٱلُۡقلُوبِ 

33. Вама оне користе до одређеног 

рока, а после, њихово место је крај 

древног храма. 

ي ُثمه   َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
لَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع إِلَيَٰٓ أ

 ٣٣ ٱلَۡعتِيقِ َمحِلَُّهآ إِلَي ٱلَۡبۡيِت 
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34. Свакој заједници прописали смо 

клање жртве да би спомињали 

Аллахово име приликом клања стоке 

коју им Он даје. Ваш Бог је један Бог, 

зато се само Њему искрено предајте! 

А радосном вешћу обрадуј послушне, 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكٗ  مه
ُ
ِ أ

ا ل َِيۡذُكُرواْ ٱۡسَم َولِكُل 
نَۡعَِٰمِۗ 

َ
ِنُۢ بَِهيَمةِ ٱلۡأ ِ عَلَىَٰ َما َرَزَقُهم م  ٱَّلله

ِر  ِ ُْۗ َوبَش  ۡسلُِموا
َ
ۥٓ أ َفإَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَلَُه

 ٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِينَ 

35. чија срца, кад се Аллах спомене, 

обузме страх, и оне који стрпљиво 

подносе невоље које их задесе, и оне 

који обављају молитву и који, од 

онога што им Ми дајемо, удељују. 

ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم   هِذيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّلله ٱل
َصاَبُهۡم َوٱلُۡمقِيِمي 

َ
َٰبِِريَن عَلَىَٰ َمآ أ َوٱلصه

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم يُنفُِقونَ  ةِ َوِممه لَوَٰ  ٣٥ ٱلصه

36. А камиле смо вам учинили једним 

од Аллахових знамења и ви у њима 

имате добро; зато спомињите 

Аллахово име над њима, када буду 

за клање припремљене, а када се то 

заврши, једите месо, а нахраните и 

онога који не проси, а и оног који 

проси; тако смо вам их потчинили да 

бисте захвални били. 

 ِ ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّلله َوٱلُۡبۡدَن َجَعلَۡنََٰها لَُكم م 
ِ َعلَيَۡها  لَُكۡم فِيَها َخيۡر ۖۡ فَٱۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱَّلله

ۖۡ َفإَِذا وََجَبۡت ُجُنوبَُها َفكُلُواْ ِمۡنَها  َصَوآفه
ۡرَنََٰها  ْۚ َكَذَٰلَِك َسخه ۡطعُِمواْ ٱلَۡقانَِع َوٱلُۡمۡعتَره

َ
َوأ

 ٣٦ ُكۡم لََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ لَ 

37. До Аллаха неће допрети њихово 

месо и њихова крв, али ће допрети 

ваша искрено учињена дела. Тако 

вам их је потчинио да бисте величали 

Аллаха јер вас је на Прави пут 

упутио. И обрадуј оне који раде добра 

дела! 

َ لُحُوُمَها َولَا دَِمآؤَُها َوَلَِٰكن  لَن َيَناَل  ٱَّلله
رََها   ۡقَوىَٰ ِمنُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك َسخه َيَنالُُه ٱلته
َُٰكۡمُۗ   َ عَلَىَٰ َما َهَدى لَُكۡم لُِتَكب ُِرواْ ٱَّلله

ِر ٱلُۡمۡحِسنِينَ  ِ  ٣٧ َوبَش 

38. Аллах, заиста, штити вернике, 

Аллах сигурно не воли ниједног 

издајника, незахвалника. 

 َ ُْۗ إِنه ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنٓوا َٰفُِع َعِن ٱل َ يَُد ۞إِنه ٱَّلله
 ٣٨ لَا ُيحِبُّ ُكله َخوهاٖن َكُفورٍ 
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39. Допушта се одбрана онима које 

други нападну, зато што им се 

насиље чини – а Аллах је, заиста, 

способан да их помогне. 

ذَِن 
ُ
َ أ ْْۚ َوِإنه ٱَّلله نهُهۡم ُظلُِموا

َ
هِذيَن يَُقََٰتلُوَن بِأ لِل

 ٣٩ عَلَىَٰ نَۡصرِهِۡم لََقِديرٌ 

40. Онима који су бесправно 

прогнани из свога завичаја само зато 

што су говорили: „Господар наш је 

Аллах!“ А да Аллах не сузбије неке 

људе другима, до темеља би били 

порушени манастири и цркве, и 

синагоге, а и џамије, у којима се 

много спомиње Аллахово име. А 

Аллах ће сигурно да помогне оне који 

Њега помажу - Аллах је, заиста, 

моћан и силан; 

هٓا  ۡخرُِجواْ ِمن دَِيَٰرِهِم بَِغيِۡر َحق ٍ إِل
ُ
هِذيَن أ ٱل

ن
َ
اَس  أ ِ ٱلنه ُۗ َولَۡولَا َدۡفُع ٱَّلله ُ َيُقولُواْ َربَُّنا ٱَّلله

َمۡت َصَوَِٰمُع َوبَِيع    ِ هُهد  َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
 ِ َوَصلََوَٰت  َوَمَسَِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱَّلله

 َ ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ُ َمن يَنُصُرُه َكثِيٗراُۗ َولََينُصَرنه ٱَّلله
 ٤٠ لََقوِيٌّ َعزِيزٌ 

41. оне који ће, ако им дамо власт на 

Земљи, да обављају молитву и 

удељују милостињу и који ће да 

траже да се раде добра дела, а 

одвраћају од неваљалих - а Аллаху 

се, на крају, све враћа. 

َقاُمواْ 
َ
ۡرِض أ

َ
َُٰهۡم فِي ٱلۡأ نه كه هِذيَن إِن مه ٱل

لَوَٰةَ وَءَ  َمُرواْ بِٱلَۡمۡعُروِف ٱلصه
َ
ةَ َوأ َكوَٰ اتَُواْ ٱلزه

ُمورِ 
ُ
ِ َعَٰقَِبُة ٱلۡأ  ٤١ َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِله

42. А ако те они буду угонили у лаж, 

па и пре њих су народ Нојев, и Ад, и 

Семуд посланике угонили у лаж, 

بَۡت َقبۡ  بُوَك َفَقۡد َكذه ِ لَُهۡم َقۡوُم َوِإن يَُكذ 
 ٤٢ نُوٖح وَعَاد  َوَثُمودُ 

43. и народ Аврамов, и народ Лотов,  ٖ٤٣ َوَقۡوُم إِبَۡرَٰهِيَم َوَقۡوُم لُوط 

44. и становници Медена; а лажним 

је сматран и Мојсије, а Ја сам 

неверницима давао времена, затим 

сам их кажњавао, па каква је била 

Моја осуда?! 

ۡملَۡيُت  
َ
ِۖ فَأ َب ُموَسيَٰ ِ ۡصَحَُٰب َمۡدَيَنۖۡ َوُكذ 

َ
َوأ

َخۡذُتُهۡمۖۡ َفَكۡيَف َكاَن  
َ
َٰفِرِيَن ُثمه أ لِلَۡك

 ٤٤ نَِكيرِ 



 

Хаџџ 

 

438 

 

 الحج 

45. И колико смо насеља уништили, 

чији су житељи многобошци били, па 

су пуста у рушевинама остала! И 

колико бунарева има запуштених и 

колико високих палата празних! 

ۡهلَۡكَنََٰها َوِهَي َظالَِمة  
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
َفَكأ

لَةٖ   َعطه فَِهَي َخاوِيٌَة عَلَىَٰ ُعُروِشَها َوبِئٖۡر مُّ
ِشيدٍ   ٤٥ َوَقۡصٖر مه

46. Зашто они по свету не путују па 

да срца њихова схвате оно што 

требају да схвате и да уши њихове 

чују оно што требају да чују, али очи 

нису слепе, већ срца у грудима. 

ۡرِض َفَتُكوَن لَُهۡم 
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ۡۖ ۡو َءاَذان  يَۡسَمُعوَن بَِها
َ
قُلُوب  َيۡعقِلُوَن بَِهآ أ

بَۡصَُٰر َوَلَِٰكن َتۡعَمي  
َ
َفإِنهَها لَا َتۡعَمي ٱلۡأ

ُدورِ ٱلۡقُ   ٤٦ لُوُب ٱلهتِي فِي ٱلصُّ

47. Они од тебе траже да их казна 

што пре стигне, а Бог ће испунити 

претњу Своју; само један дан код 

Господара твог траје колико хиљаду 

година, по вашем рачунању. 

 ُ َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَن ُيخۡلَِف ٱَّلله
لِۡف َسَنةٖ وَعۡ 

َ
ۚۥْ َوِإنه يَۡوًما ِعنَد َرب َِك َكأ َدهُ

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه  ٤٧ م 

48. И колико је било насеља чији су 

житељи били неправедни, којима сам 

Ја казну одлагао, да бих их најзад 

казнио! А Мени се све враћа. 

ۡملَۡيُت لََها وَ 
َ
ِن قَۡريٍَة أ ي ِن م 

َ
ِهَي َظالَِمة  َوَكأ

َخۡذُتَها َوِإلَيه ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٤٨ ُثمه أ

49. Реци: „О људи, ја сам ту само да 

вас јасно упозорим!“ 
نَا۠ لَُكۡم نَِذير   

َ
اُس إِنهَمآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
قُۡل َيَٰٓأ

بِين    ٤٩ مُّ

50. Они који буду веровали и радили 

добра дела имаће опрост и 

племениту опскрбу; 

َٰلَِحَِٰت لَُهم  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه فَٱل
ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٥٠ مه

51. а они који се буду трудили да 

доказе Наше порекну, уверени да ће 

Нам умаћи, биће становници Пакла. 

هِذيَن َسَعۡواْ فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِ  ْوَلَٰٓئَِك َوٱل
ُ
يَن أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
 ٥١ أ
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52. Пре тебе, Ми ниједног посланика 

и веровесника нисмо послали а да 

Сотона није, кад би он казивао, у 

његово казивање нешто убацио. 

Аллах би уклонио оно што би Сотона 

убацио, а затим би учврстио Своје 

речи, а Аллах све зна и мудар је. 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رهُسوٖل َولَا نَِبي ٍ  
َ
َوَمآ أ

ۡمنِيهتِهِۦ 
ُ
ۡيَطَُٰن فِٓي أ لَۡقي ٱلشه

َ
هٓا إَِذا َتَمنهيَٰٓ أ إِل

ۡيَطَُٰن ُثمه ُيحِۡكُم  ُ َما يُلِۡقي ٱلشه َفَينَسُخ ٱَّلله
ُ َعلِيٌم َحِكيم   ۗۦُ َوٱَّلله ُ َءاَيَٰتِهِ  ٥٢ ٱَّلله

53. Да би оно што је Сотона убацио 

учинио искушењем за оне у чијим 

срцима је болест и за оне чија су срца 

окорела. А заиста су неверници у 

бескрајној неслози. 

هِذيَن فِي  ۡيَطَُٰن فِۡتَنٗة ل ِل ل َِيۡجَعَل َما يُلِۡقي ٱلشه
رَض  َوٱلَۡقاِسَيةِ  قُلُوبُُهۡمُۗ َوِإنه  قُلُوبِِهم مه

َٰلِِميَن لَِفي ِشَقاقِۭ بَعِيدٖ   ٥٣ ٱلظه

54. И да би они који су знањем 

обдарени спознали да је Кур'ан 

Истина од твог Господара, па у њега 

поверовали и да према Аллаху срца 

њихова буду понизна. Заиста оне који 

верују Аллах упућује на Прави пут. 

نهُه ٱلۡحَقُّ ِمن 
َ
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم أ

ُ
هِذيَن أ َولَِيۡعلََم ٱل

ب َِك َفُيۡؤِمُنواْ بِهِۦ َفُتۡخبَِت لَُهۥ قُلُوبُُهۡمُۗ  ره
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط   َ لََهادِ ٱل َوِإنه ٱَّلله

ۡسَتقِيمٖ   ٥٤ مُّ

55. А неверници неће да престану да 

у Кур'ан сумњају, све док им Час 

изненада не дође или док им не дође 

патња у страховитом Дану. 

ِۡنُه  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِمۡريَةٖ م  َولَا يََزاُل ٱل
تَِيُهۡم 

ۡ
ۡو يَأ

َ
اَعُة َبۡغَتًة أ تَِيُهُم ٱلسه

ۡ
َحتهيَٰ تَأ

 ٥٥ َعَذاُب يَۡوٍم َعقِيمٍ 

56. Тог Дана власт ће само Аллах 

имати, Он ће им судити: верници и 

они који су добра дела чинили биће у 

рајским баштама уживања. 

هِذيَن  ِ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡمْۚ فَٱل ه ِ ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئِٖذ َّلل 
َِٰت   َٰلَِحَِٰت فِي َجنه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

عِيمِ   ٥٦ ٱلنه

57. А они који нису веровали и 

порицали су Наше речи и доказе, они 

ће бити у понижавајућој патњи. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َفأ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ِهين    ٥٧ لَُهۡم َعَذاب  مُّ



 

Хаџџ 

 

440 

 

 الحج 

58. Аллах ће, заиста, лепо да награди 

оне који су напустили свој родни крај 

да би се борили на Аллаховом путу, 

па затим погинули или умрли, а 

заиста је Аллах најбољи 

Опскрбитељ. 

ۡو  
َ
ِ ُثمه قُتِلُٓواْ أ هِذيَن َهاَجُرواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله َوٱل

 َ ْۚ َوِإنه ٱَّلله ُ رِۡزًقا َحَسٗنا َماتُواْ لَيَۡرُزَقنهُهُم ٱَّلله
َٰزِ   ٥٨ قِينَ لَُهَو َخيُۡر ٱلره

59. Он ће их у место којим ће они бити 

задовољни заиста увести! – А Аллах 

све зна и благ је. 

 َ ۚۥْ َوِإنه ٱَّلله ۡدَخلٗا يَۡرَضۡونَُه لَُيۡدِخلَنهُهم مُّ
 ٥٩ لََعلِيٌم َحلِيم  

60. Ето тако! А оном ко истом мером 

узврати за учињено зло и коме опет 

неправда буде учињена, Аллах ће, 

сигурно, да му помогне - Аллах је, 

заиста, Онај Који стално брише грехе 

и Онај Који опрашта. 

َٰلَِكۖۡ َوَمۡن عَاَقَب بِِمۡثِل َما ُعوقَِب بِهِۦ  ۞َذ
َ لََعُفوٌّ  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ُثمه بُِغَي َعلَۡيهِ لََينُصَرنهُه ٱَّلله

 ٦٠ ور  َغفُ 

61. Ето тако! А Аллах смењује ноћ 

даном, а дан ноћу, и Аллах све чује и 

све види. 

َهارِ َويُولُِج   هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ َسِميُعُۢ بَِصير   نه ٱَّلله
َ
هۡيِل َوأ َهاَر فِي ٱل  ٦١ ٱلنه

62. То је зато што је Аллах - Истина, 

а они које они, поред Аллаха, моле - 

лаж, и зато што је Аллах Свевишњи и 

Велики. 

نه َما يَۡدُعوَن 
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ  نه ٱَّلله
َ
ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

 ٦٢ ٱلَۡكبِيرُ 

63. Зар не видиш да Аллах с неба 

спушта кишу од које земља 

зазелени? – Аллах је заиста добар и 

све зна. 

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َ لَِطيٌف   ْۚ إِنه ٱَّلله ًة ۡرُض ُمخَۡضره
َ
َفُتۡصبُِح ٱلۡأ

 ٦٣ َخبِير  

64. Његово је оно што је на небесима 

и оно што је на Земљи! Аллах, 

заиста, није ни о коме овисан, и Он је 

једини хвале достојан! 

ۡرِضِۚ َوِإنه 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ هُهۥ َما فِي ٱلسه ل

َ لَُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٦٤ ٱَّلله
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65. Зар не видиш да вам је Аллах 

потчинио све што је на Земљи, па и 

лађе које, Његовом одредбом, морем 

плове?! Он чува оно што је на 

небесима да не падне на Земљу, 

осим са Његовом дозволом. Аллах је, 

уистину, према људима благ и 

милостив. 

ۡرِض 
َ
ا فِي ٱلۡأ َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡمرِهِۦ
َ
َويُۡمِسُك  َوٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِأ

ۦْٓۚ إِنه  ها بِإِۡذنِهِ ۡرِض إِل
َ
ن َتَقَع عَلَى ٱلۡأ

َ
َمآَء أ ٱلسه

اِس لَرَُءوف  رهِحيم   َ بِٱلنه  ٦٥ ٱَّلله

66. Он вам даје живот и затим ће да 

вам га одузме и после ће да вас опет 

оживи; човек је, заиста, прави 

незахвалник! 

حۡ 
َ
هِذٓي أ َياُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه  َوُهَو ٱل

 ٦٦ ُيحۡيِيُكۡمُۗ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََكُفور  

67. Свакој заједници прописали смо 

верозакон према којем је требало да 

се влада; и не дозволи, никако, да са 

тобом о томе расправљају. Ти 

позивај своме Господару, ти си, 

уистину, на Правом путу. 

ةٖ َجَعلَۡنا َمنَسكًا ُهۡم نَاِسُكوُهۖۡ فَلَا  مه
ُ
ِ أ

ل ِكُل 
ِۚ َوٱۡدُع إِلَيَٰ َرب َِكۖۡ إِنهَك  ۡمرِ

َ
يَُنَٰزُِعنهَك فِي ٱلۡأ

ۡسَتقِيمٖ   ٦٧ لََعلَىَٰ ُهٗدى مُّ

68. А ако се они буду са тобом 

препирали, реци: „Аллах најбоље зна 

оно што ви радите!“ 

ۡعلَُم بَِما  
َ
ُ أ َوِإن َجََٰدلُوَك َفُقِل ٱَّلله

 ٦٨ َتۡعَملُونَ 

69. Аллах ће да вам пресуди на 

Судњем дану о ономе у чему се 

разилазите. 

ُ َيحُۡكُم بَيَۡنُكۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما  ٱَّلله
 ٦٩ ُكنُتۡم فِيهِ َتخَۡتلُِفونَ 

70. Зар не знаш да Аллах зна све што 

је на небу и на Земљи?! То је све у 

Књизи, то је, уистину, Аллаху лако! 

َمآِء   َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

َٰلَِك عَلَى  َٰلَِك فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه َذ ۡرِضِۚ إِنه َذ
َ
َوٱلۡأ

ِ يَِسير    ٧٠ ٱَّلله
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71. Незнанобошци, поред Аллаха, 

обожавају оне за које им Он није дао 

никакав доказ, и о њима сами ништа 

не знају. А незнанобошце неће имати 

ко да спаси. 

ِۡل بِهِۦ  ِ َما لَۡم ُينَز  َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُۗ َوَما  ُسلَۡطَٰٗنا َوَما لَيَۡس لَُهم بِهِۦ ِعلۡم 

َٰلِِميَن ِمن نهِصيرٖ   ٧١ لِلظه

72. А кад им се Наше јасне речи 

казују, ти примећујеш велико 

негодовање на лицима оних који не 

верују, који умало да не насрну на 

оне који им речи Наше казују. Реци: 

“Хоћете ли да вам кажем што ће вам 

бити мрзније од тога? – Ватра којом 

Аллах неверницима прети, а грозно 

ће она пребивалиште бити.” 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َتۡعرُِف فِي  
ۖۡ يَكَاُدوَن  هِذيَن َكَفُرواْ ٱلُۡمنَكَر وُُجوهِ ٱل

ُۗ ُقۡل  هِذيَن َيۡتلُوَن َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا يَۡسُطوَن بِٱل
 ٖ نَب ِئُُكم بَِشر 

ُ
فَأ

َ
اُر وََعَدَها  أ َٰلُِكُمْۚ ٱلنه ِن َذ م 

ْۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ  هِذيَن َكَفُروا ُ ٱل  ٧٢ ٱَّلله

73. О људи, ево једног примера, па га 

послушајте: „Они које ви, поред 

Аллаха обожавате, не могу никако да 

створе ни мушицу, макар се ради ње 

удружили. А ако би им мушица нешто 

уграбила, они то не би могли да 

избаве од ње. Слаб је онај који 

обожава и онај који се обожава!“ 

ۥْٓۚ  اُس ُضرَِب َمَثل  فَٱۡسَتِمُعواْ لَُه َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِ لَن  هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله إِنه ٱل
ۖۥۡ َوِإن  َيخۡلُُقواْ ُذبَاٗبا َولَوِ ٱۡجَتَمُعواْ لَهُ 

ها يَۡستَنقُِذوهُ ِمۡنُهْۚ  ا ل بَاُب َشۡيـ ٗ يَۡسلُۡبُهُم ٱلذُّ
الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب   ٧٣ َضُعَف ٱلطه

74. Они не величају и не познају 

Аллаха како треба, а Аллах је, 

уистину, моћан и силан. 

َ لََقوِ  ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َ َحقه َقۡدرِه يٌّ َما َقَدُرواْ ٱَّلله
 ٧٤ َعزِيزٌ 

75. Аллах одабира изасланике међу 

анђелима и људима - Аллах, заиста, 

све чује и све види. 

ُ يَۡصَطِفي ِمَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلٗا َوِمَن   ٱَّلله
َ َسِميُعُۢ بَِصير   اِسِۚ إِنه ٱَّلله  ٧٥ ٱلنه

76. Он зна шта су урадили и шта ће 

да ураде. А Аллаху се све враћа. 
يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمْۚ َوِإلَي 

َ
َيۡعلَُم َما َبيَۡن أ

ُمورُ 
ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٧٦ ٱَّلله
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77. О верници, клањајте се и ничице 

падајте и свога Господара 

обожавајте, и радите добра дела да 

бисте постигли оно што желите. 

ه  َها ٱل يُّ
َ
ِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡرَكُعواْ َوْۤاوُدُجۡسٱ  َيَٰٓأ

َوٱۡعُبُدواْ َربهُكۡم َوٱۡفَعلُواْ ٱلۡخَيَۡر لََعلهُكۡم 
 ٧٧ ُتۡفلُِحوَن۩

78. И борите се, ради Аллаха, 

истински, онако како треба да се 

бори! Он вас је изабрао и у вери вам 

није ништа тешко прописао, у вери 

вашег претка Аврама. Аллах вас је 

одавно назвао муслиманима, и у 

овом Кур'ану, да би Посланик био 

сведок против вас, и да бисте ви били 

сведоци против осталих људи. Зато, 

обављајте молитву и дајте обавезну 

милостињу и Аллаха се чврсто 

држите. Он је Господар ваш, и то 

какав Господар и какав заштитник! 

ِۚۦْ ُهَو   ِ َحقه ِجَهادِه َوَجَِٰهُدواْ فِي ٱَّلله
يِن  ِ َُٰكۡم َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم فِي ٱلد  ٱۡجَتبَى

بِيُكۡم إِبَۡرَٰهِيَمْۚ ُهَو  
َ
ِلهَة أ ِمۡن َحَرٖجِۚ م 

ىَُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِميَن ِمن َقۡبُل َوفِي َهََٰذا  َسمه
ُسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم لَِيُكوَن ٱلره 

قِيُمواْ  
َ
َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء عَلَى ٱلنهاِسِۚ فَأ

ِ ُهَو   ةَ َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱَّلله َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه ٱلصه
َُٰكۡمۖۡ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡولَيَٰ َونِۡعَم ٱلنهِصيرُ   ٧٨ َمۡولَى
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Верници  المؤمنون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Верници ће успети,  َفۡلََح ٱلُۡمۡؤِمُنون
َ
 ١ َقۡد أ

2. они који су скрушени у својој 

молитви, 
هِذيَن ُهۡم فِي َصلَاتِِهۡم َخَِٰشُعونَ   ٢ ٱل

3. и који се окрећу од бесмислица,  هِذيَن ُهۡم  ٣ َعِن ٱللهۡغوِ ُمۡعرُِضونَ َوٱل

4. и који милостињу удељују,  ََٰعِلُون ةِ َف َكوَٰ هِذيَن ُهۡم لِلزه  ٤ َوٱل

5. и који чувају своја стидна места,  َهِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظون  ٥ َوٱل

6. осим од својих супруга или оних 

које су у њиховом поседу; они, 

заиста, неће да буду прекорени; 

يَۡمَُٰنُهۡم 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

 ٦ َفإِنهُهۡم َغيُۡر َملُوِمينَ 

7. а они који и преко тога нешто 

траже, то су заиста они који прелазе 

границу; 

َٰلَِك  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َفَمِن ٱۡبَتَغيَٰ َوَرآَء َذ
ُ
فَأ

 ٧ ٱلَۡعاُدونَ 

8. и који на поверене им аманете и 

обавезе своје пазе, 
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٨ َوٱل

9. и који своје молитве на време 

обављају, 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلََوَٰتِِهۡم ُيحَافُِظونَ   ٩ َوٱل

10. они су заиста наследници,  َْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡوَٰرِثُون
ُ
 ١٠ أ
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11. који ће Рај да наследе, они ће у 

њему вечно да бораве. 
هِذيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِيَها   ٱل

 ١١ َخَٰلُِدونَ 

12. Ми смо, заиста, створили човека 

од бити земље, 
ِن َولََقۡد َخلَۡقَنا  ٱلۡإِنَسََٰن ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 

 ١٢ ِطينٖ 

13. затим чинимо да доспе у 

припремљено станиште као кап 

семена, 

ِكينٖ   ١٣ ُثمه َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفٗة فِي قََرارٖ مه

14. па онда кап семена угрушком 

створимо, затим од угрушка заквачак 

створимо, па од заквачка кости 

створимо, а онда кости месом 

заоденемо, и после га, као друго 

створење, формирамо, па нека је 

узвишен Аллах, Најбољи Створитељ! 

ۡطَفَة َعلََقٗة فََخلَۡقَنا ٱلَۡعلََقَة  ُثمه َخلَۡقَنا ٱلنُّ
ُمۡضَغٗة فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضَغَة ِعَظَٰٗما َفَكَسۡونَا 

ْۚ ٱلۡعَِظََٰم لَ  َنَُٰه َخلًۡقا َءاَخَر
ۡ
نَشأ

َ
حۡٗما ُثمه أ

ۡحَسُن ٱلَۡخَٰلِقِينَ 
َ
ُ أ  ١٤ َفَتَباَرَك ٱَّلله

15. Ви ћете, после тога, заиста, да 

помрете, 
َٰلَِك لََمي ُِتونَ   ١٥ ُثمه إِنهُكم َبۡعَد َذ

16. затим ћете, на Судњем дану, да 

будете оживљени. 
 ١٦ ٱلۡقَِيََٰمةِ ُتۡبَعُثونَ  ُثمه إِنهُكۡم يَۡومَ 

17. Ми смо седам небеса изнад вас 

створили, и Ми нисмо немарни према 

оном што смо створили. 

َولََقۡد َخلَۡقَنا َفۡوقَُكۡم َسۡبَع َطَرآئَِق َوَما 
 ١٧ ُكنها َعِن ٱلۡخَلِۡق َغَٰفِلِينَ 

18. Ми са неба спуштамо воду са 

мером, и у земљи је задржавамо - а 

можемо да учинимо и да нестане, 

َُٰه  ۡسَكنه
َ
ُۢ بَِقَدرٖ فَأ َمآِء َمآَء نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه

َ
َوأ

ۡرِضِۖ َوِإنها عَلَىَٰ َذَهابِۭ بِهِۦ  
َ
فِي ٱلۡأ

 ١٨ لََقَِٰدُرونَ 
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19. и помоћу ње баште за вас 

подижемо од палми и винове лозе - у 

њима имате много воћа, и ви га 

једете, 

خِيٖل   ِن نه َٰٖت م  نَا لَُكم بِهِۦ َجنه
ۡ
نَشأ

َ
فَأ

ۡعَنَٰٖب لهُكۡم فِيَها َفَوَٰكُِه َكثِيَرة  َوِمۡنَها 
َ
َوأ

ُكلُونَ 
ۡ
 ١٩ تَأ

20. и маслиново дрво које расте на 

Синајској гори, од њега добијате уље 

и зачин. 

ُرُج ِمن ُطورِ َسيَۡنآَء تَۢنُبُت وََشَجَرٗة َتخۡ 
ۡهِن َوِصۡبٖغ ل ٓأِۡلكِلِينَ   ٢٠ بِٱلدُّ

21. И у стоци вам је поука: Ми вам 

дајемо да пијете оно што се налази у 

њеним утробама, и ви од ње имате 

многе користи и ви се њоме храните, 

نَۡعَِٰم لَعِبۡرَ 
َ
ُّۡسقِيُكم  َوِإنه لَُكۡم فِي ٱلۡأ ۖۡ ن ٗة

ا فِي ُبُطونَِها َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َكثِيَرة   ِمه م 
ُكلُونَ 

ۡ
 ٢١ َوِمۡنَها تَأ

22. и на њима, и на лађама се 

превозите. 
 ٢٢ وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك ُتحَۡملُونَ 

23. Ми смо послали Ноја његовом 

народу, па им он рече: „О мој народе, 

само Аллаха обожавајте, ви немате 

другог истинског бога осим Њега; зар 

се не бојите?!“ 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ َفَقاَل َيََٰقۡوِم 
َ
َولََقۡد أ

َفلَا 
َ
ۥْٓۚ أ ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

 ٢٣ َتتهُقونَ 

24. Али су главешине његовог 

народа, које нису веровале, 

говориле: „Он је само човек као и ви, 

жели предност над вама. Да је Аллах 

хтео, послао би анђеле; овако нешто 

нисмо чули од наших давних 

предака. 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡوِمهِۦ َما  َفَقاَل ٱلَۡملَُؤاْ ٱل
ها  َل َهََٰذآ إِل ن َيَتَفضه

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ بََشر  م 

ا  نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة مه
َ
ُ لَأ َعلَۡيُكۡم َولَۡو َشآَء ٱَّلله

لِينَ  وه
َ
 ٢٤ َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ

25. Он је човек опседнут духовима, 

па пустите га неко време!” 
ها رَُجُلُۢ بِهِۦ ِجنه  ة  َفتََربهُصواْ بِهِۦ إِۡن ُهَو إِل

 ٢٥ َحتهيَٰ ِحينٖ 
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26. „Мој Господару“, рече он, „помози 

ми, зато што ме у лаж утерују!“ 
بُونِ  ِ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه  ٢٦ َقاَل َرب 

27. И Ми му објависмо: “Гради лађу 

под очима Нашим и према надахнућу 

Нашем, па кад заповед Наша дође и 

вода испод пећи на површину земље 

избије, ти у њу укрцај од сваке врсте 

животиње по пар, мужјака и женку, и 

чељад своју, али не оне о којима је 

већ суд донесен, и не обраћај Ми се 

за невернике, јер ће, заиста, бити 

потопљени.” 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيهِ 
َ
ۡعُينَِنا  فَأ

َ
ِن ٱۡصَنِع ٱلُۡفلَۡك بِأ

َ
 أ

نُّوُر   ۡمُرنَا َوَفاَر ٱلته
َ
َووَۡحيَِنا َفإَِذا َجآَء أ

ٖ َزوَۡجيِۡن ٱثۡنَيِۡن 
فَٱۡسلُۡك فِيَها ِمن ُكل 

ها َمن َسَبَق َعلَۡيهِ ٱلَۡقۡوُل ِمۡنُهۡمۖۡ  ۡهلََك إِل
َ
َوأ

هِذيَن َظلَُمٓواْ إِنهُهم   َولَا تَُخَِٰطۡبنِي فِي ٱل
 ٢٧ ۡغَرُقونَ مُّ 

28. Па кад се сместиш у лађу, ти и 

они који су уз тебе, реци: 'Хвала 

Аллаху, Који нас је спасио 

безбожничког народа!' 

َعَك عَلَى ٱلُۡفلِۡك  نَت َوَمن مه
َ
َفإَِذا ٱۡسَتَوۡيَت أ

ََٰنا ِمَن  هِذي َنجهى ِ ٱل ٱلَۡقۡوِم َفُقِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َٰلِِمينَ   ٢٨ ٱلظه

29. И реци: “Господару мој, искрцај 

ме на благословљено место, Ти то 

најбоље умеш!” 

نَت َخيُۡر 
َ
َبارَٗكا َوأ نزِلۡنِي ُمنَزلٗا مُّ

َ
ِ أ َوقُل رهب 

 ٢٩ ٱلُۡمنِزلِينَ 

30. У томе су, заиста, поуке, а Ми смо 

заиста стављали на кушњу. 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت َوِإن ُكنها لَُمۡبَتلِينَ إِ   ٣٠ نه فِي َذ

31. После њих смо друга поколења 

стварали. 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قَۡرنًا َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣١ ُثمه أ

32. и послали смо им, као посланика, 

једног између њих: „Само Аллаха 

обожавајте, ви немате другог 

истинског бога осим Њега; зар се не 

бојите?!“ 

ِن ٱۡعُبُدواْ  
َ
ِۡنُهۡم أ ۡرَسلَۡنا فِيِهۡم رَُسولٗا م 

َ
فَأ

فَلَا  
َ
ۥْٓۚ أ ِۡن إَِلٍَٰه َغيُۡرُه َ َما لَُكم م  ٱَّلله

 ٣٢ َتتهُقونَ 
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33. Али су великани његовог народа, 

који нису веровали, који су порицали 

да ће да буду оживљени на Оном 

свету, и којима смо дали да раскошно 

живе у животу на овом свету, 

говорили: „Он је човек као и ви; једе 

оно што и ви једете, и пије оно што и 

ви пијете; 

هِذيَن َكَفُرواْ  َوَقاَل ٱلَۡملَُأ ِمن َقۡوِمهِ ٱل
بُواْ بِلَِقآِء  ةِ َوَكذه تَۡرۡفَنَُٰهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ

ُكُل 
ۡ
ِۡثلُُكۡم يَأ ها بََشر  م  ۡنَيا َما َهََٰذآ إِل ٱلدُّ

ا   ُكلُوَن ِمۡنُه َويَۡشَرُب ِممه
ۡ
ا تَأ ِممه

 ٣٣ تَۡشَربُونَ 

34. и ако се будете покоравали 

човеку попут вас, сигурно ћете да 

будете изгубљени. 

ِۡثلَُكۡم إِنهُكۡم إِٗذا  َولَئِۡن  َطۡعُتم بََشٗرا م 
َ
أ

 ٣٤ لهَخَِٰسُرونَ 

35. Зар вама он да прети да ћете, 

након што умрете и земља и кости 

постанете, заиста, да будете 

оживљени?! 

نهُكۡم إَِذا ِمتُّۡم َوُكنُتۡم تَُراٗبا 
َ
يَعُِدُكۡم أ

َ
أ

خۡرَجُ  نهُكم مُّ
َ
 ٣٥ ونَ وَِعَظًَٰما أ

36. Немогуће је оно чиме вам се 

прети! 
 ٣٦ ۞َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

37. „Постоји само наш живот на овом 

свету, ту живимо и умиремо, а 

оживљени нећемо бити. 

ۡنَيا َنُموُت َوَنحَۡيا َوَما  ها َحَياُتَنا ٱلدُّ إِۡن ِهَي إِل
 ٣٧ ثِينَ َنحُۡن بَِمۡبُعو

38. Он је човек који о Аллаху износи 

лажи, и ми му не верујемо.“ 
ِ َكِذٗبا   ها رَُجٌل ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله إِۡن ُهَو إِل

 ٣٨ َوَما َنحُۡن لَُهۥ بُِمۡؤِمنِينَ 

39. „Мој Господару,“ замолио је он, 

„помози ми, они ме у лаж утерују!“ 
 ِ بُونِ َقاَل َرب   ٣٩ ٱنُصۡرنِي بَِما َكذه

40. „Ускоро ће они да се кају!“ 

Одговори Он, 
هُيۡصبُِحنه َنَِٰدِمينَ  ا قَلِيٖل ل  ٤٠ َقاَل َعمه
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41. и заслужено их је погодио 

страшан глас, и Ми смо их учинили 

као што је речни нанос, па далеко био 

насилнички народ! 

َخَذتۡ 
َ
ِ فََجَعلَۡنَُٰهۡم فَأ ۡيَحُة بِٱلۡحَق  ُهُم ٱلصه

َٰلِِمينَ  ْۚ َفُبۡعٗدا ل ِلَۡقۡوِم ٱلظه  ٤١ ُغَثاٗٓء

42. А затим смо, после њих, друга 

поколења ствoрили, 
نَا ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم قُُرونًا َءاَخرِينَ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٤٢ ُثمه أ

43. ниједан народ не може убрзати ни 

успорити време своје пропасти. 
َجلََها َوَما  

َ
ٍة أ مه

ُ
َما تَۡسبُِق ِمۡن أ

 ٤٣ يَۡسَتـ ِۡخُرونَ 

44. Затим смо посланике, једне за 

другим слали. Кад год би неком 

народу дошао његов посланик, 

утеривали би га у лаж, и Ми смо их 

зато редом уништавали, и само смо у 

причама о њима сачували спомен; па 

далеко били људи који нису 

веровали! 

ٗة  مه
ُ
ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا َتتَۡراۖۡ ُكله َما َجآَء أ

َ
ُثمه أ

ۡتَبۡعَنا َبۡعَضُهم َبۡعٗضا  
َ
بُوُهۖۡ فَأ رهُسولَُها َكذه

ها  َحادِيَثْۚ َفُبۡعٗدا ل َِقۡوٖم ل
َ
وََجَعلَۡنَُٰهۡم أ

 ٤٤ ونَ يُۡؤِمنُ 

45. После смо послали Мојсија и 

брата му Арона са Нашим знаковима 

и очигледним доказом, 

َخاهُ َهَُٰروَن أَـِبَيَٰتَِنا 
َ
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ َوأ

َ
ُثمه أ

بِينٍ   ٤٥ وَُسلَۡطَٰٖن مُّ

46. фараону и његовим 

главешинама, али су се они 

узохолили, били су то надмени људи. 

إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِۦ فَٱۡسَتۡكبَُرواْ وََكانُواْ 
 ٤٦ َقۡوًما عَالِينَ 

47. Говорили су: „Зар да поверујемо 

двојици људи који су као и ми, а 

њихов народ је у нашем ропству?" 

 َ نُۡؤِمُن لِبََشَرۡيِن ِمۡثلَِنا َوَقۡوُمُهَما ل
َ
َنا َفَقالُٓواْ أ

 ٤٧ َعَٰبُِدونَ 

48. И њих двојицу лажљивцима 

прогласише, па су зато били 

уништени. 

بُوُهَما َفكَانُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهلَِكينَ   ٤٨ َفَكذه
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49. Мојсију смо онда дали Књигу не 

би ли Израиљеви синови ишли 

Правим путем. 

ٱلِۡكَتََٰب لََعلهُهۡم َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي 
 ٤٩ َيۡهَتُدونَ 

50. И сина Маријиног и мајку његову 

знаком смо учинили. Ми смо њих на 

једној висоравни с текућом водом 

настанили. 

ۥٓ َءايَٗة وََءاَوۡيَنَُٰهَمآ   ُه مه
ُ
وََجَعلَۡنا ٱۡبَن َمۡريََم َوأ

 ٥٠ نٖ إِلَيَٰ َرۡبَوةٖ َذاِت قََرارٖ َوَمعِي

51. “О посланици, дозвољеним и 

лепим јелима се храните и добра 

дела чините, јер Ја добро знам шта 

ви радите! 

ي َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ  َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۖۡ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم    ٥١ َصَٰلًِحا

52. Ова ваша вера - једна је вера, а 

Ја сам ваш Господар, па Ме се бојте! 
نَا۠ 

َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مه

ُ
ُتُكۡم أ مه

ُ
ۦٓ أ ِ َوِإنه َهَِٰذه

 ٥٢ َربُُّكۡم فَٱتهُقونِ 

53. А народи су се у питањима своје 

вере поделили на скупине, свака 

странка задовољна са оним што има. 

ۡمَرُهم 
َ
ُعٓواْ أ بَيَۡنُهۡم ُزبُٗراۖۡ ُكلُّ ِحۡزبِۭ بَِما  َفَتَقطه

 ٥٣ لََديِۡهۡم فَرُِحونَ 

54. Па, остави их у њиховој заблуди 

још неко време! 
 ٥٤ َفَذۡرُهۡم فِي َغۡمَرتِِهۡم َحتهيَٰ ِحينٍ 

55. Мисле ли они - да тиме што их 

помажемо иметком и синовима, 
نهَما 

َ
َيحَۡسُبوَن أ

َ
اٖل  أ ُهم بِهِۦ ِمن مه نُِمدُّ

 ٥٥ َوبَنِينَ 

56. да журимо да им благодати 

подаримо? Напротив, они не опажају. 
ها  نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰتِۚ بَل ل

 ٥٦ يَۡشُعُرونَ 
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57. Они који из бојазни према 

Господару свом страхују, 
ِۡن َخۡشَيةِ هِذيَن ُهم م   َرب ِِهم إِنه ٱل

ۡشفُِقونَ   ٥٧ مُّ

58. и они који у доказе и речи свога 

Господара верују, 
هِذيَن ُهم أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم يُۡؤِمُنونَ   ٥٨ َوٱل

59. и они који поред свог Господара 

ништа друго не обожавају, 
هِذيَن ُهم بَِرب ِِهۡم لَا   ٥٩ يُۡشِرُكونَ َوٱل

60. и они који од онога што им је дато 

удељују, а срца су им пуна страха 

зато што ће да се врате своме 

Господару, 

قُلُوبُُهۡم وَِجلٌَة   هِذيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وه َوٱل
نهُهۡم إِلَيَٰ َرب ِِهۡم َرَِٰجُعونَ 

َ
 ٦٠ أ

61. они журе да раде добра дела, и у 

њима друге претичу. 
ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرَِٰت َوُهۡم لََها  

ُ
أ

 ٦١ َسَٰبُِقونَ 

62. Ми никога не задужујемо преко 

његових могућности; код Нас је 

Књига која говори истину, и њима 

неће да буде учињена неправда. 

ْۚ َولََدۡيَنا كَِتَٰب   َولَا نَُكل ُِف َنفۡ  ها ُوۡسَعَها ًسا إِل
ِ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٦٢ يَنِطُق بِٱلۡحَق 

63. Али, срца неверника су према 

овом сасвим равнодушна, а поред 

тога и ружна дела стално чине. 

ِۡن َهََٰذا َولَُهۡم  بَۡل قُلُوبُُهۡم فِي َغۡمَرةٖ م 
ِن ُدونِ  ۡعَمَٰل  م 

َ
َِٰملُونَ  أ َٰلَِك ُهۡم لََها َع  ٦٣ َذ

64. А кад будемо на муке ставили оне 

међу њима који су раскошним 

животом живели, одмах ће почети са 

запомагањем. 

َخۡذنَا ُمتَۡرفِيِهم بِٱلَۡعَذاِب إَِذا ُهۡم 
َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

 ٦٤ َيجۡـ َُرونَ 

65. „Сада не запомажите, Ми вам 

нећемо помоћ пружити, 
ِنها لَا   ۖۡ إِنهُكم م  لَا َتجۡـ َُرواْ ٱلَۡيۡوَم

 ٦٥ تُنَصُرونَ 
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66. вама су Моје речи биле казиване, 

али сте им леђа окретали; 
َقۡد َكانَۡت َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َفُكنُتۡم  

ۡعَقَٰبُِكۡم تَنِكُصونَ 
َ
 ٦٦ عَلَىَٰٓ أ

67. охолећи се Храмом, и у њему 

посеткујући, ружне речи сте 

говорили!” 

 ٦٧ ُمۡسَتۡكبِِريَن بِهِۦ َسَِٰمٗرا َتۡهُجُرونَ 

68. Зашто они о Кур'ану не размисле, 

или им је дошло нешто што није 

долазило њиховим давним 

прецима?! 

ۡم جَ 
َ
بهُرواْ ٱلَۡقۡوَل أ فَلَۡم يَده

َ
ِت أ

ۡ
ا لَۡم يَأ آَءُهم مه

لِينَ  وه
َ
 ٦٨ َءابَآَءُهُم ٱلۡأ

69. Зар они не познају свога 

Посланика, па га зато поричу?! 
ۡم لَۡم َيۡعرُِفواْ رَُسولَُهۡم َفُهۡم لَُهۥ  

َ
أ

 ٦٩ ُمنِكُرونَ 

70. Зар говоре: „Луд је!“ Међутим, он 

им доноси Истину, али већина њих 

презире истину. 

  ِ ۡم َيُقولُوَن بِهِۦ ِجنهُۢةْۚۚ بَۡل َجآَءُهم بِٱلۡحَق 
َ
أ

ِ َكَٰرُِهونَ  ۡكثَرُُهۡم لِلَۡحق 
َ
 ٧٠ َوأ

71. Када би Аллах ствари усклађивао 

према прохтевима њиховим, сигурно 

би нестало поретка на небесима и на 

Земљи и у оном што је на њима. Ми 

смо им дали Кур’ан, славу њихову, 

али се они од славе своје окрећу. 

ۡهَوآَءُهۡم لََفَسَدِت  
َ
َولَوِ ٱتهَبَع ٱلۡحَقُّ أ

َتۡيَنَُٰهم 
َ
ْۚ بَۡل أ ۡرُض َوَمن فِيِهنه

َ
َمََٰوَُٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۡعرُِضونَ   ٧١ بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

72. Или од њих тражиш надокнаду? 

Па надокнада Господара твог боља 

је, Он је најбољи Опскрбитељ. 

ۡم تَۡسـ َلُُهۡم َخرٗۡجا فََخَراُج َرب َِك َخيۡر ۖۡ َوُهَو  
َ
أ

َٰزِقِينَ   ٧٢ َخيُۡر ٱلره

73. Ти их, заиста, позиваш на Прави 

пут, 
ۡسَتقِيمٖ   ٧٣ َوِإنهَك لََتۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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74. али они који у Будући свет неће 

да верују се од Правог пута, заиста, 

отуђују. 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن   َوِإنه ٱل
َرَِٰط لََنَِٰكُبونَ  ِ  ٧٤ ٱلص 

75. И кад бисмо им се смиловали и 

отклонили од њих невољу у којој се 

налазе, опет би они, сигурно, 

наставили да у својој заблуди лутају. 

 ٖ ِن ُضر  ۞َولَۡو َرِحمَۡنَُٰهۡم َوَكَشۡفَنا َما بِِهم م 
واْ فِي ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  هلَجُّ  ٧٥ ل

76. Ми смо их патњом ставили на 

искушење, али се они Господару 

своме нису покорили, нити су се 

понизно молили, 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب َفَما ٱۡسَتكَانُواْ  
َ
َولََقۡد أ

ُعونَ   ٧٦ لَِرب ِِهۡم َوَما َيَتَضره

77. тек кад им отворимо капију тешке 

патње они ће наду да изгубе и у 

очајање ће да западну. 

َحتهيَٰٓ إَِذا َفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَاٗبا َذا َعَذاٖب  
 ٧٧ فِيهِ ُمۡبلُِسونَ  َشِديٍد إَِذا ُهمۡ 

78. Он је Тај Који вам је створио слух, 

и вид, и дао разум; а како мало ви 

захваљујете! 

بَۡصََٰر 
َ
ۡمَع َوٱلۡأ  لَُكُم ٱلسه

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

ا تَۡشُكُرونَ  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
 ٧٨ َوٱلۡأ

79. Он вас на Земљи ствара, и пред 

Њим ћете се сакупити. 
ۡرِض َوِإلَۡيهِ  

َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ َوُهَو ٱل

 ٧٩ ُتحَۡشُرونَ 

80. Он живот и смрт даје и само од 

Њега зависи измена ноћи и дана, па 

зашто не схватите? 

هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُت َولَُه ٱۡختَِلَُٰف  َوُهَو ٱل
فَلَا تَ 

َ
ِۚ أ َهارِ هۡيِل َوٱلنه  ٨٠ ۡعقِلُونَ ٱل

81. Али, они говоре као што су 

говорили они пре њих. 
لُونَ  وه

َ
 ٨١ بَۡل َقالُواْ ِمۡثَل َما َقاَل ٱلۡأ
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82. Говорили су: „Зар кад помремо и 

кад постанемо прах и кости, зар 

ћемо, заиста, да будемо оживљени? 

ِءَذا ِمۡتَنا 
َ
ِءنها َقالُٓواْ أ

َ
َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

 ٨٢ لََمۡبُعوثُونَ 

83. И нама и, још давно, нашим 

прецима тим се претило, али, то су 

само измишљотине древних народа.“ 

لََقۡد وُِعۡدنَا َنحُۡن وََءابَآُؤنَا َهََٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن 
لِ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٨٣ ينَ َهََٰذآ إِل

84. Упитај: „Чија је Земља и све оно 

што је на њој, знате ли?“ 
ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنُتۡم  

َ
قُل ل َِمِن ٱلۡأ

 ٨٤ َتۡعلَُمونَ 

85. „Аллахова!“ Одговориће, а ти 

реци: „Па зашто онда не дођете 

себи?“ 

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٥ َسَيُقولُوَن َّلِله

86. Упитај: „Ко је Господар седам 

небеса и ко је Господар 

величанственог Престола?“ 

ۡبِع َوَربُّ  َمََٰوَِٰت ٱلسه قُۡل َمن رهبُّ ٱلسه
 ٨٦ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيمِ 

87. „Аллах!“, одговориће, а ти реци: 

„Па зашто Га се онда не бојите?!“ 
فَلَا َتتهُقونَ َسَيُقولُوَن 

َ
ِْۚ قُۡل أ  ٨٧ َّلِله

88. Упитај: “У чијој је руци власт над 

свим, и ко узима у заштиту, и од кога 

нико не може заштићен бити, знате 

ли?” 

ِ َشۡيٖء َوُهَو  
قُۡل َمنُۢ بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل 

 ٨٨ ُيِجيُر َولَا ُيجَاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

89. “Аллах!” Одговориће, а ти реци: 

“Па зашто онда допуштате да будете 

заведени?” 

هيَٰ تُۡسَحُرونَ  ن
َ
ِْۚ قُۡل فَأ  ٨٩ َسَيُقولُوَن َّلِله

90. Да, Ми им истину доносимо, а они 

су заиста лажљивци. 
ِ َوِإنهُهۡم  َتۡيَنَُٰهم بِٱلۡحَق 

َ
َِٰذبُونَ بَۡل أ  ٩٠ لََك
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91. Аллах није за Себе узео сина, и 

поред Њега не постоји други бог! 

Иначе би сваки бог, с оним што је 

створио, радио шта би хтео, и један 

другог би побеђивао. Слављен нека 

је Аллах Који је далеко од онога како 

Га они описују. 

خَذَ  ُ ِمن َولَٖد َوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمۡن   َما ٱته ٱَّلله
ِۭ بَِما َخلََق َولََعلَا  هَذَهَب ُكلُّ إَِلَٰه إَِلٍَٰهِۚ إِٗذا ل

ا  ِ َعمه َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖضِۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله
 ٩١ يَِصُفونَ 

92. Који зна невидљиви и видљиви 

свет и Он је врло високо изнад оних 

које поред Њега обожавају! 

ا  َهََٰدةِ َفَتَعَٰلَىَٰ َعمه َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َع
 ٩٢ يُۡشِرُكونَ 

93. Реци: „Господару мој, ако ћеш да 

ми покажеш оно што им се претећи 

обећава, 

ا تُرِيَن ِي َما يُوَعُدونَ  ِ إِمه  ٩٣ قُل رهب 

94. онда ме, Господару мој, не остави 

с народом неверничким!” 
َٰلِِمينَ  ِ فَلَا َتجَۡعلۡنِي فِي ٱلَۡقۡوِم ٱلظه  ٩٤ َرب 

95. А Ми, заиста, можемо да ти 

покажемо оно чиме им се прети. 
ن نُّرِيََك َما نَعُِدُهۡم 

َ
َوِإنها عَلَىَٰٓ أ
 ٩٥ لََقَِٰدُرونَ 

96. Ти лепим зло узврати, Ми добро 

знамо шта они износе, 
ۡعلَُم 

َ
ْۚ َنحُۡن أ ي ِئََة ۡحَسُن ٱلسه

َ
ٱۡدَفۡع بِٱلهتِي ِهَي أ

 ٩٦ بَِما يَِصُفونَ 

97. и реци: „Господару мој, тражим 

заштиту код Тебе од ђаволских 

наговарања, 

ُعوُذ بَِك ِمۡن َهَمَزَِٰت  
َ
ِ أ َوقُل رهب 
َيَِٰطينِ   ٩٧ ٱلشه

98. и Теби се, Господару мој, 

обраћам да ме од њиховог присуства 

заштитиш!” 

ن َيحُۡضُرونِ 
َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َرب 

َ
 ٩٨ َوأ
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99. И када неком од њих смрт дође, 

он узвикне: „Господару мој, поврати 

ме, 

  ِ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت َقاَل َرب 
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَء أ

 ٩٩ ٱرِۡجُعونِ 

100. да урадим какво добро у ономе 

што сам пропустио!“ Никако!То су, 

заиста, речи које ће он узалудно да 

говори - пред њима ће препрека да 

буде све до Дана када ће да буду 

проживљени. 

ْۚ إِنهَها  هآ ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتْۚ َكل
َ
لََعل ِٓى أ

ۖۡ َوِمن  َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إِلَيَٰ َكلَِمٌة ُهَو َقآئِلَُها
 ١٠٠ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 

101. Па кад у рог буде дувнуто, тада 

међу њима неће да буде родбинских 

веза и једни друге неће ништа да 

питају. 

نَساَب بَيَۡنُهۡم 
َ
ورِ فَلَآ أ َفإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ١٠١ يَۡوَمئِٖذ َولَا يَتََسآَءلُونَ 

102. Они чија добра дела буду тешка, 

они ће успети и спасити се. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
َفَمن َثُقلَۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ

 ١٠٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

103. а они чија добра дела буду лака, 

они ће у потпуности изгубљени бити, 

у Паклу ће вечно да бораве. 

هِذيَن َوَمۡن  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ فَأ َخفه

نُفَسُهۡم فِي َجَهنهَم َخَٰلُِدونَ 
َ
 ١٠٣ َخِسُرٓواْ أ

104. Ватра ће лица да им пржи и 

искежених зуба ће да буду у њој. 
اُر َوُهۡم فِيَها  تَلَۡفُح وُُجوَهُهُم ٱلنه

 ١٠٤ َكَٰلُِحونَ 

105. Зар вам нису казиване Моје 

речи, а ви сте их порицали?! 
لَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم َفُكنُتم 

َ
أ

بُونَ  ِ  ١٠٥ بَِها تَُكذ 

106. “Господару наш”, рећи ће, “наши 

прохтеви су били од нас јачи, па смо 

постали народ залутали. 

ِشۡقَوُتَنا َوُكنها َقۡوٗما َقالُواْ َربهَنا َغلََبۡت َعلَۡيَنا 
 ١٠٦ َضٓال ِينَ 
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107. Господару наш, избави нас из 

ње. Ако бисмо поново зло радили, 

онда би заиста неправедници били.” 

ۡخرِۡجَنا ِمۡنَها َفإِۡن ُعۡدنَا َفإِنها  
َ
َربهَنآ أ

 ١٠٧ َظَٰلُِمونَ 

108. „Останите у њој презрени и не 

обраћајте Ми се!“ Рећи ће Он. 
 ١٠٨ َقاَل ٱۡخَسـ ُواْ فِيَها َولَا تُكَل ُِمونِ 

109. Кад су неке Моје слуге говориле: 

„Господару наш, ми верујемо, зато 

нам опрости и смилуј нам се, а Ти си 

Милосник најбољи!“ 

ِۡن ِعَبادِي َيُقولُوَن  َربهَنآ إِنهُهۥ َكاَن فَرِيق  م 
نَت َخيُۡر  

َ
َءاَمنها فَٱۡغفِۡر لََنا َوٱۡرَحمَۡنا َوأ

َِٰحمِينَ   ١٠٩ ٱلره

110. Ви сте им се толико ругали да 

сте због тога на Мене заборављали и 

увек сте их исмејавали. 

نَسۡوُكۡم ذِۡكرِي 
َ
خَۡذُتُموُهۡم ِسۡخرِيًّا َحتهيَٰٓ أ فَٱته

ِۡنُهمۡ   ١١٠ تَۡضَحُكونَ   َوُكنُتم م 

111. Ја њих данас награђујем за оно 

што су трпели, и они су, заиста, прави 

победници.” 

نهُهۡم ُهُم 
َ
إِن ِي َجَزۡيُتُهُم ٱلَۡيۡوَم بَِما َصبَُرٓواْ أ

 ١١١ ٱلَۡفآئُِزونَ 

112. “А колико сте година на Земљи 

провели?” Биће упитани. 
ََٰل َكمۡ  ۡرِض َعَدَد ِسنِينَ  َق

َ
 ١١٢ لَبِثُۡتۡم فِي ٱلۡأ

113. „Провели смо, дан или само део 

дана,“ одговориће, „питај оне који су 

бројали.“ 

ۡو َبۡعَض يَۡوٖم فَۡسـ َِل  
َ
َقالُواْ لَبِثَۡنا يَۡوًما أ

ِينَ   ١١٣ ٱلَۡعآد 

114. “Па да, кратко сте провели”, 

рећи ће им се, “да сте само знали!” 
نهُكۡم ُكنُتۡم 

َ
هۡو أ ها قَلِيلٗاۖۡ ل هبِثُۡتۡم إِل ََٰل إِن ل َق

 ١١٤ َتۡعلَُمونَ 

115. „Зар сте мислили да смо вас 

узалуд створили и да Нам се нећете 

вратити?!“ 

نهُكۡم 
َ
نهَما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعَبٗثا َوأ

َ
فََحِسبُۡتۡم أ

َ
أ

 ١١٥ َجُعونَ إِلَۡيَنا لَا تُرۡ 
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116. И нека је Узвишен Аллах, 

Истинити Владар, нема другог 

истинског бога осим Њега, Господара 

Престола дивног! 

ها ُهَو  ۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱلَۡملُِك ٱلۡحَقُّ َفَتَعَٰلَى ٱَّلله
 ١١٦ َربُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡكرِيمِ 

117. А онај који се, поред Аллаха, 

моли другом богу, без икаквог доказа 

о томе, пред Господаром својим ће 

рачун полагати, и неверници се неће 

никад спасити. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر لَا بُۡرَهََٰن  َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّلله
ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا  لَُهۥ بِهِۦ َفإِنهَما ِحَسابُُهۥ ِعنَد َرب ِهِ

 َٰ  ١١٧ فُِرونَ ُيۡفلُِح ٱلَۡك

118. И реци: „Господару мој, опрости 

и смилуј се, Ти си најмилостивији!“ 
نَت َخيُۡر 

َ
ِ ٱۡغفِۡر َوٱرَۡحۡم َوأ َوقُل رهب 

َِٰحمِينَ   ١١٨ ٱلره
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Светлост  النور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Објављујемо поглавље и његове 

прописе чинимо обавезним! У њему 

објављујемо јасне доказе да бисте 

поуку примили. 

نَزلَۡنا فِيَهآ  
َ
نَزلَۡنََٰها َوفََرۡضَنََٰها َوأ

َ
ُسوَرةٌ أ

رُ   ١ ونَ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت لهَعلهُكۡم تََذكه

2. Блудницу и блудника избичујте са 

по стотину удараца бича, и нека вас 

при вршењу Аллахових прописа не 

обузима према њима никакво 

сажаљење, ако верујете у Аллаха и у 

Судњи дан, и нека њиховом 

кажњавању присуствује једна група 

верника! 

انَِيُة  ِۡنُهَما ٱلزه انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكله َوَِٰحٖد م  َوٱلزه
َفة  فِي 

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
ِماْئََة َجلَۡدةِٖۖ َولَا تَأ

ِ َوٱلَۡيۡوِم  ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله دِيِن ٱَّلله
َِن   ٱٓأۡلِخرِِۖ َولۡيَۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفة  م 

 ٢ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. Блудник се не жени осим са 

блудницом или незнанобошкињом, а 

са блудницом се жени само блудник 

или незнанобожац, а верницима је то 

забрањено. 

ۡو ُمۡشِرَكٗة  
َ
ها َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل ٱلزه

ۡو  
َ
ها َزاٍن أ انَِيُة لَا يَنِكُحَهآ إِل ْۚ  َوٱلزه ُمۡشرِك 

َٰلَِك عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  َِم َذ  ٣ وَُحر 

4. Они који потворе чедне жене, а 

потом не докажу то са четири 

сведока, избичујте их са осамдесет 

удараца и не примајте никада више 

њихово сведочење; они су нечасни 

људи, 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَٰ  تُواْ َوٱل
ۡ
ِت ُثمه لَۡم يَأ

ۡربََعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمَٰنِيَن َجلَۡدٗة 
َ
بِأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
بَٗداْۚ َوأ

َ
َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَهََٰدةً أ

 ٤ ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

5. осим оних који се после тога покају 

и поправе, јер Аллах опрашта грехе и 

милостив је. 

ۡصلَُحواْ إِ 
َ
َٰلَِك َوأ هِذيَن تَابُواْ ِمنُۢ َبۡعِد َذ ها ٱل ل

َ َغُفور  رهِحيم    ٥ َفإِنه ٱَّلله
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6. А они који окриве своје жене, а не 

буду имали других сведока, него су 

само они сведоци, потврдиће своје 

сведочење заклетвом Аллахом, и то 

четири пута да заиста говоре истину, 

هُهۡم  ۡزَوََٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل
َ
هِذيَن يَۡرُموَن أ َوٱل

ۡربَُع 
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهََٰدةُ أ

َ
هٓا أ ُشَهَدآُء إِل

َِٰدقِينَ  ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلصه  ٦ َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله

7. а пети пут да их погоди Аллахово 

проклетство ако лажу! 
ِ َعلَۡيهِ إِن َكاَن َوٱلَۡخَٰ  نه لَۡعَنَت ٱَّلله

َ
ِمَسُة أ

َِٰذبِينَ   ٧ ِمَن ٱلَۡك

8. А она ће казне бити поштеђена, ако 

се четири пута Аллахом закуне да он, 

уистину, лаже. 

ۡربََع 
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
َويَۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

ِ إِنهُهۥ لَِمَن ٱلۡ  َِٰذبِينَ َشَهََٰدَٰتِۭ بِٱَّلله  ٨ َك

9. А пети пут да је стигне Аллахова 

срџба, ако он говори истину! 
ِ َعلَۡيَهآ إِن َكاَن  نه َغَضَب ٱَّلله

َ
َوٱلَۡخَِٰمَسَة أ

َِٰدقِينَ   ٩ ِمَن ٱلصه

10. А да није Аллахове доброте 

према вама и Његове милости и да 

Аллах није Онај Који прима покајање 

и мудар је?! 

نه 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله

َ تَوهاٌب َحِكيمٌ   ١٠ ٱَّلله

11. Међу вама је било оних који су 

износили потвору. Ви не сматрајте то 

неким злом по вас; не, то је добро по 

вас. Сваки од њих биће кажњен 

према греху који је заслужио, а онога 

од њих који је то највише радио чека 

велика патња. 

ِنُكۡمْۚ  هِذيَن َجآُءو بِٱلِۡإۡفِك ُعۡصَبة  م  إِنه ٱل
ا لهُكمِۖ بَۡل ُهَو َخيۡر  لهُكۡمْۚ  لَا َتحَۡسُبوهُ َشر ٗ
ا ٱۡكتََسَب ِمَن ٱلِۡإثِۡمِۚ  ِۡنُهم مه ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

لِكُل 
ه  هيَٰ كِبَۡرُهۥ ِمۡنُهۡم لَُهۥ َعَذاٌب َوٱل ِذي تََول

 ١١ َعِظيم  

12. Зашто, чим сте то чули, верници 

и вернице нису једни о другима 

добро помислили и рекли: „Ово је 

очигледна потвора!“ 

هۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن   ل
نُفسِ 

َ
ِهۡم َخيٗۡرا َوَقالُواْ َهََٰذآ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت بِأ

بِين    ١٢ إِۡفك  مُّ
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13. Зашто нису довели четворицу 

сведока? А пошто сведоке нису 

довели, они су онда код Аллаха 

лажљивци. 

ْۚ َفإِۡذ لَۡم   ۡربََعةِ ُشَهَدآَء
َ
هۡولَا َجآُءو َعلَۡيهِ بِأ ل

ْوَلَٰٓئِ 
ُ
َهَدآِء َفأ تُواْ بِٱلشُّ

ۡ
ِ ُهُم يَأ َك ِعنَد ٱَّلله

َِٰذبُونَ   ١٣ ٱلَۡك

14. А да није Аллахове доброте 

према вама и Његове милости и на 

овом свету и на Оном свету, већ би 

вас снашла велика патња због онога 

у шта сте се упустили. 

ِ َعلَۡيُكۡم  َوَرۡحمَُتُهۥ فِي َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله
َفۡضُتۡم 

َ
ُكۡم فِي َمآ أ ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ لََمسه ٱلدُّ

 ١٤ فِيهِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

15. Када сте то препричавали својим 

језицима и када сте на сва уста 

говорили оно о чему нисте ништа 

знали, ви сте то ситницом сматрали, 

али је то код Аллаха крупно. 

لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن 
َ
ۡونَُهۥ بِأ إِۡذ تَلَقه

ا لَيَۡس لَُكم بِهِۦ ِعلۡم    ۡفَواهُِكم مه
َ
بِأ

ِ َعِظيم    ١٥ َوَتحَۡسُبونَُهۥ َهي ِٗنا َوُهَو ِعنَد ٱَّلله

16. Зашто нисте, чим сте то чули, 

рекли: „Не доликује нам да о томе 

говоримо, Узвишен нека си Ти! То је 

велика потвора!“ 

ن 
َ
ا يَُكوُن لََنآ أ َولَۡولَٓا إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ قُلُۡتم مه

نهَتكَلهَم بَِهََٰذا ُسۡبَحََٰنَك َهََٰذا ُبۡهَتٌَٰن 
 ١٦ َعِظيم  

17. Аллах вам наређује да више 

никад тако нешто не поновите, ако 

сте верници, 

ن 
َ
ُ أ بًَدا إِن يَعُِظُكُم ٱَّلله

َ
ۦٓ أ َتُعوُدواْ لِِمۡثلِهِ

ۡؤِمنِينَ   ١٧ ُكنُتم مُّ

18. и Аллах вам прописе објашњава; 

а Аллах све зна и мудар је. 
ُ َعلِيٌم   ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۚ َوٱَّلله َويَُبي ُِن ٱَّلله

 ١٨ َحِكيمٌ 

19. Заиста онима који воле да се о 

верницима шире бестидне гласине 

чека болна казна и на овом свету и на 

Будућем; Аллах зна, а ви не знате. 

ن تَِشيَع ٱلَۡفَِٰحَشُة فِي 
َ
هِذيَن ُيحِبُّوَن أ إِنه ٱل

ۡنَيا  لِيم  فِي ٱلدُّ
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ٱل

ُ َيۡعلَُم  نُتۡم لَا َتۡعلَُمونَ َوٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوٱَّلله
َ
 ١٩ َوأ
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20. А да није Аллахове доброте 

према вама и Његове милости и да 

Аллах није милосрдан и милостив?! 

نه 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َوأ َولَۡولَا َفۡضُل ٱَّلله

َ رَُءوف  رهِحيم    ٢٠ ٱَّلله

21. О верници, не следите ђавоље 

стопе! Онај ко буде следио ђавоље 

стопе он ће га на разврат и одвратна 

дела наводити. А да није Аллахове 

доброте према вама и Његове 

милости, ниједан од вас се не би 

никад очистио од греха; али Аллах 

чисти онога кога Он хоће. Аллах све 

чује и све зна. 

هَ  يُّ
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَتهبُِعواْ ُخُطَوَِٰت ۞َيَٰٓأ ا ٱل

ۡيَطَِٰن   ۡيَطَِٰنِۚ َوَمن يَتهبِۡع ُخُطَوَِٰت ٱلشه ٱلشه
ِۚ َولَۡولَا   ُمُر بِٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِ

ۡ
َفإِنهُهۥ يَأ

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرۡحمَُتُهۥ َما َزكَيَٰ  َفۡضُل ٱَّلله
 َ بَٗدا َوَلَِٰكنه ٱَّلله

َ
َحٍد أ

َ
ِۡن أ  يَُزك ِي ِمنُكم م 

ُ َسِميٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله  ٢١ َمن يََشآُء

22. Нека се доброчинитељи и богати 

међу вама не заклињу да више неће 

да помажу рођаке и сиромахе, и оне 

који су на Аллаховом путу напустили 

свој родни крај; нека им опросте и не 

замере! Зар вам не би било драго да 

и вама Аллах опрости?! А Аллах 

опрашта грехе и милостив је. 

َعةِ   ْولُواْ ٱلَۡفۡضِل ِمنُكۡم َوٱلسه
ُ
تَِل أ

ۡ
َولَا يَأ

ْولِي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكيَن 
ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
أ

ِۖۡ َولَۡيۡعُفواْ  َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
 َ ل
َ
ُْۗ أ ُ  َولَۡيۡصَفُحٓوا ن َيۡغفَِر ٱَّلله

َ
ا ُتحِبُّوَن أ

ُ َغُفور  رهِحيمٌ   ٢٢ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

23. Заиста они који потворе честите, 

безазлене вернице нека су проклети 

и на овом свету и на Будућем и њима 

припада болна патња 

هِذيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنَِٰت ٱلَۡغَٰفَِلَٰتِ   إِنه ٱل
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َولَُهۡم  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت لُعُِنواْ فِي ٱلدُّ

 ٢٣ َعَذاٌب َعِظيم  

24. на Дан када против њих буду 

сведочили њихови језици, и њихове 

руке, и њихове ноге за оно што су 

радили. 

يِۡديِهۡم  
َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
يَۡوَم تَۡشَهُد َعلَۡيِهۡم أ

رۡجُ 
َ
 ٢٤ لُُهم بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ َوأ
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25. Тог Дана Аллах ће их казнити 

казном коју су заслужили и они ће 

сазнати да је Аллах, заиста, Истина 

очигледна. 

ُ دِيَنُهُم ٱلۡحَقه َويَۡعلَُموَن  يَۡوَمئِٖذ يَُوف ِيِهُم ٱَّلله
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ   نه ٱَّلله

َ
 ٢٥ ٱلُۡمبِينُ أ

26. Неваљале жене припадају 

неваљалим мушкарцима, а 

неваљали мушкарци припадају 

неваљалим женама; честите жене 

припадају честитим мушкарцима, а 

честити мушкарци припадају 

честитим женама. Они нису криви за 

оно што о њима говоре, њих чека 

опрост и велико обиље. 

ٱلۡخَبِيَثَُٰت لِلَۡخبِيثِيَن َوٱلۡخَبِيُثوَن 
ي ُِبوَن  ي ِبِيَن َوٱلطه ي َِبَُٰت لِلطه لِلَۡخبِيَثَِٰتِۖ َوٱلطه

ا َيُقولُوَنۖۡ  ْوَلَٰٓئَِك ُمبَرهُءوَن ِممه
ُ
ي َِبَِٰتِۚ أ لِلطه

ۡغفَِرة  َورِۡزق  َكرِيم    ٢٦ لَُهم مه

27. О верници, у туђе куће не улазите 

док допуштење не добијете и док 

укућане не поздравите – то вам је 

боље, поучите се! 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

نُِسواْ َوتَُسل ُِمواْ 
ۡ
َغيَۡر ُبُيوتُِكۡم َحتهيَٰ تَۡسَتأ

َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم لَ  ْۚ َذ ۡهلَِها
َ
َعلهُكۡم عَلَىَٰٓ أ

ُرونَ   ٢٧ تََذكه

28. А ако у њима никога не нађете, не 

улазите у њих док вам се не допусти; 

а ако вам се каже: „Вратите се!“ Ви се 

вратите, то вам је чедније, а Аллах 

добро зна оно што радите. 

َحٗدا فَلَا تَۡدُخلُ 
َ
هۡم َتِجُدواْ فِيَهآ أ وَها  َفإِن ل

َحتهيَٰ يُۡؤَذَن لَُكۡمۖۡ َوِإن قِيَل لَُكُم ٱرِۡجُعواْ 
ُ بَِما  ۡزكَيَٰ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

َ
ْۖۡ ُهَو أ فَٱرِۡجُعوا

 ٢٨ َتۡعَملُوَن َعلِيم  

29. Није вам грех да улазите у 

ненастањене куће у којима се налазе 

ваше ствари, а Аллах зна оно што 

јавно показујете и оно што кријете. 

ن تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا 
َ
لهيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

  ُ َغيَۡر َمۡسُكونَةٖ فِيَها َمَتَٰع  لهُكۡمْۚ َوٱَّلله
 ٢٩ َيۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما تَۡكُتُمونَ 
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30. Реци верницима нека оборе своје 

погледе и нека воде бригу о својим 

стидним местима; то им је чедније. 

Аллах у потпуности зна оно што они 

раде. 

بَۡصَٰرِهِۡم  
َ
واْ ِمۡن أ قُل ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ

 َ ۡزكَيَٰ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
َٰلَِك أ َويَۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمْۚ َذ

ُۢ بَِما يَۡصَنُعونَ   ٣٠ َخبِيُر

31. А реци верницама нека оборе 

погледе своје и нека воде бригу о 

стидним местима својим; и нека не 

дозволе да се од украса њихових 

види ишта осим оног што је ионако 

спољашње, и нека вела своја спусте 

на груди своје; нека украсе своје не 

показују другима, то могу само 

мужевима својим, или очевима 

својим, или очевима мужева својих, 

или синовима својим, или синовима 

мужева својих, или браћи својој или 

синовима браће своје, или синовима 

сестара својих, или пријатељицама 

својим, или робињама својим, или 

мушкарцима којима нису потребне 

жене, или деци која још нису 

спознала стидна места жена; и нека 

не ударају ногама својим да би се чуо 

звекет накита њиховог који покривају. 

И сви се Богу покајте, о верници, да 

бисте постигли оно што желите. 

بَۡصَٰرِهِنه 
َ
َوقُل ل ِلُۡمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

َن فُُروَجُهنه َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه َويَۡحَفظۡ 
ۖۡ َولَۡيۡضِرۡبَن ِبخُُمرِهِنه عَلَىَٰ  ها َما َظَهَر ِمۡنَها إِل

ها   ۖۡ َولَا ُيۡبِديَن زِيَنَتُهنه إِل ُجُيوبِِهنه
ۡو  

َ
ۡو َءابَآِء ُبُعولَتِِهنه أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنه أ

َ
لُِبُعولَتِِهنه أ

بۡ 
َ
ۡو أ

َ
ۡبَنآئِِهنه أ

َ
ۡو  أ

َ
ۡو إِۡخَوَٰنِِهنه أ

َ
َنآِء ُبُعولَتِِهنه أ

ۡو نَِسآئِِهنه 
َ
َخَوَٰتِِهنه أ

َ
ۡو بَنِٓي أ

َ
بَنِٓي إِۡخَوَٰنِِهنه أ

َٰبِعِيَن َغيۡرِ  وِ ٱلته
َ
يَۡمَُٰنُهنه أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
أ

هِذيَن  ۡفِل ٱل ِ وِ ٱلط 
َ
ْولِي ٱلِۡإۡربَةِ ِمَن ٱلر َِجاِل أ

ُ
أ

 َ ىَٰ َعۡوَرَِٰت ٱلن َِسآِءِۖ َولَا  لَۡم َيۡظَهُرواْ عَل
رُۡجلِِهنه لُِيۡعلََم َما ُيخۡفِيَن ِمن  

َ
يَۡضِرۡبَن بِأ

يَُّه 
َ
ِ َجمِيًعا أ ْۚ َوتُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله زِيَنتِِهنه

 ٣١ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

32. Удајте неудате и жените 

неожењене, и честите робове и своје 

робиње; ако су сиромашни, Аллах ће 

им из Свога обиља дати. Аллах је 

неизмерно дарежљив и све зна. 

َٰلِِحيَن  َيََٰميَٰ ِمنُكۡم َوٱلصه
َ
نِكُحواْ ٱلۡأ

َ
َوأ

ِمۡن ِعَبادُِكۡم َوِإَمآئُِكۡمْۚ إِن يَُكونُواْ  
ُ َوَِٰسٌع  ۗۦُ َوٱَّلله ُ ِمن َفۡضلِهِ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱَّلله

 ٣٢ لِيم  عَ 
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33. И нека се суздрже они који немају 

могућности да се ожене, док им 

Аллах из Свога обиља не помогне! А 

са онима у вашем поседу који желе 

да се откупе, ако знате да су у стању 

да то учине, о откупу се договорите. 

И дајте им нешто од иметка који вам 

је Аллах дао. И не нагоните своје 

робиње да се баве блудом - ако оне 

желе да буду честите - да бисте 

стекли пролазна добра овога света; а 

ако их неко на то присили, Аллах ће, 

након што су биле приморане, да им 

опрости и према њима да буде 

милостив. 

هِذيَن لَا َيِجُدوَن نِكَاًحا َحتهيَٰ  َولۡ  يَۡسَتۡعفِِف ٱل
هِذيَن يَبَۡتُغوَن  ۗۦُ َوٱل ُ ِمن َفۡضلِهِ ُيۡغنَِيُهُم ٱَّلله

يَۡمَُٰنُكۡم َفكَاتُِبوُهۡم 
َ
ا َملََكۡت أ ٱلِۡكَتََٰب ِممه

اِل  ِن مه إِۡن َعلِۡمُتۡم فِيِهۡم َخيٗۡراۖۡ وََءاتُوُهم م 
َُٰكۡمْۚ  هِذٓي َءاتَى ِ ٱل  َولَا تُۡكرُِهواْ ٱَّلله

ٗنا   َرۡدَن َتحَصُّ
َ
َفَتَيَٰتُِكۡم عَلَى ٱلۡبَِغآِء إِۡن أ

ْۚ َوَمن  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ل َِتبَۡتُغواْ َعرََض ٱلۡحََيوَٰ
َ ِمنُۢ َبۡعِد إِۡكَرَٰهِِهنه  نه َفإِنه ٱَّلله يُۡكرِههُّ

 ٣٣ َغُفور  رهِحيم  

34. Ми вам објављујемо јасне речи и 

примере из живота оних који су били 

пре вас и нестали, и поуку 

богобојазним. 

َبي َِنَٰٖت   نَزلَۡنآ إِلَۡيُكۡم َءاَيَٰٖت مُّ
َ
َولََقۡد أ

هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبلُِكۡم   َِن ٱل َوَمَثلٗا م 
 ٣٤ َوَموِۡعَظٗة ل ِلُۡمتهقِينَ 

35. Аллах је светло небеса и Земље! 

Пример Његовог светла је као 

удубина у којој је фитиљ кандила; 

фитиљ је у стакленки, а стакленка је 

као блистава звезда; ужиже се 

благословљеним маслиновим 

дрветом, источним и западним, чије 

уље готово да сија кад га ватра и не 

дотакне; сама светлост изнад 

светлости! Аллах води ка Својој 

светлости онога кога Он хоће. Аллах 

наводи примере људима, Аллах све 

добро зна. 

ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ نُوُر ٱلسه ۞ٱَّلله

ۖۡ ٱلِۡمۡصَباُح فِي   ةٖ فِيَها ِمۡصَباٌح َكِمۡشَكوَٰ
نهَها 

َ
ِي   زَُجاَجٍةِۖ ٱلزَُّجاَجُة َكأ َكۡوَكب  ُدر 

ها  َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ ل يُوَقُد ِمن َشَجَرةٖ مُّ
َشۡرقِيهةٖ َولَا َغۡربِيهةٖ يَكَاُد َزۡيُتَها يُِضٓيُء َولَۡو 

 ُ ِۚ َيۡهِدي ٱَّلله ْۚ نُّوٌر عَلَىَٰ نُورٖ لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار 
ۡمَثََٰل  

َ
ُ ٱلۡأ ْۚ َويَۡضرُِب ٱَّلله لُِنورِهِۦ َمن يََشآُء

ِ َشۡيٍء َعلِيم  لِلنه 
ُ بِكُل   ٣٥ اِسِۗ َوٱَّلله
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36. У џамијама, које се Његовом 

вољом подижу и у којима се спомиње 

Његово име – Њега славе и величају, 

ујутру и навече 

ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِيَها 
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
فِي ُبُيوٍت أ

ِ ٱۡسُمُهۥ يَُسب ُِح لَُهۥ فِيَها بِٱلۡ  ُغُدو 
 ٣٦ َوٱٓأۡلَصالِ 

37. људи које куповина и продаја не 

ометају да спомињу Аллаха и који 

обављају молитву и удељују 

обавезну милостињу, и који стрепе 

од Дана у коме ће срца и погледи да 

буду узнемирени, 

ها تُلِۡهيِهۡم تَِجََٰرة  َولَا َبۡيٌع  َعن ذِۡكرِ رَِجال  ل
ةِ َيخَاُفوَن  َكوَٰ ةِ َوِإيَتآِء ٱلزه لَوَٰ ِ َوِإَقاِم ٱلصه ٱَّلله

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٣٧ يَۡوٗما َتَتَقلهُب فِيهِ ٱلُۡقلُوُب َوٱلۡأ

38. да би их Аллах лепом наградом за 

дела њихова наградио и да би им од 

доброте Своје и више дао. А Аллах 

даје коме хоће, без рачуна. 

ۡحَسَن َما َعِملُواْ َويَزِيَدُهم 
َ
ُ أ لَِيۡجزِيَُهُم ٱَّلله

ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغيِۡر  ۗۦُ َوٱَّلله ِن َفۡضلِهِ م 
 ٣٨ ِحَسابٖ 

39. А дела неверника су као варка у 

равници у којој жедан види воду, али 

кад до тог места дође, ништа не нађе 

– а затећи ће да га чека крај њега 

Аллахова казна и Он ће потпуно да 

му обрачуна његова дела; Аллах 

веома брзо обрачунава, 

ۡعَمَٰلُُهۡم َكَسَرابِۭ بِقِيَعةٖ 
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوٱل

ۡمـ َاُن َمآًء َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡم  َيحَۡسُبُه ٱلظه
ا َووَ  َُٰه  َيِجۡدهُ َشۡيـ ٗ َ ِعنَدهُۥ َفَوفهى َجَد ٱَّلله

ُ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ۗۥُ َوٱَّلله  ٣٩ ِحَسابَُه

40. или су као тмине над дубоким 

морем које прекривају таласи све 

један за другим, изнад којих су 

облаци, све тмине једна изнад 

других, прст се пред оком не види – а 

онај коме Аллах не да светло неће 

светла ни имати. 

َُٰه َمۡوج   ي ٖ َيۡغَشى ۡو َكُظلَُمَٰٖت فِي َبحۡرٖ لُّج ِ
َ
أ

  ْۚ ِن َفۡوقِهِۦ َسَحاب  ِن َفۡوقِهِۦ َمۡوج  م  م 
ۡخَرَج 

َ
ُظلَُمَُٰتُۢ َبۡعُضَها َفۡوَق َبۡعٍض إَِذآ أ

 ُ هۡم َيجَۡعِل ٱَّلله ُۗ َوَمن ل ََٰها يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرى
 َ  ٤٠ ُهۥ نُوٗرا َفَما لَُهۥ ِمن نُّورٍ ل
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41. Зар не знаш да Аллаха славе и 

величају сви који су на небесима и на 

Земљи, а и птице ширењем својих 

крила; сви знају како ће да Му се 

моле и како ће да Га славе и 

величају. А Аллах добро зна оно што 

они раде. 

َمََٰوَِٰت  َ يَُسب ُِح لَُهۥ َمن فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َٰٖتِۖ ُكل   َقۡد َعلَِم  فه يُۡر َصَٰٓ ۡرِض َوٱلطه
َ
َوٱلۡأ

ُۢ بَِما   ُ َعلِيُم ۗۥُ َوٱَّلله َصلَاتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه
 ٤١ َيۡفَعلُونَ 

42. Аллахова је власт и на небесима 

и на Земљи, а Аллаху се све враћа. 
 ِ ۡرِضِۖ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

 ٤٢ ٱلَۡمِصيرُ 

43. Зар не видиш да Аллах полако 

покреће облаке, а онда их спаја и 

једне над другима гомила, па ти 

видиш кишу како из њих пада: Он с 

неба, из облака величине брда, 

спушта град, па њиме кога хоће 

погоди, а кога хоће поштеди – блесак 

муње Његове готово да одузме вид. 

َ يُۡزِجي َسَحاٗبا ُثمه يَُؤل ُِف   نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

بَيَۡنُهۥ ُثمه َيجَۡعلُُهۥ رَُكاٗما َفتََرى ٱلَۡوۡدَق 
َمآِء ِم ُِل ِمَن ٱلسه ن َيخُۡرُج ِمۡن ِخَلَٰلِهِۦ َويُنَز 

ِجَباٖل فِيَها ِمنُۢ بََرٖد َفُيِصيُب بِهِۦ َمن  
ۖۡ يَكَاُد َسَنا  ن يََشآُء يََشآُء َويَۡصِرُفُهۥ َعن مه

بَۡصَٰرِ 
َ
 ٤٣ بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱلۡأ

44. Он чини да ноћ и дан наступају 

наизменично и у томе је, заиста, 

поука за оне који памет имају. 

َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُ ٱل ُيَقل ُِب ٱَّلله
بَۡصَٰرِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٤ لَعِبَۡرٗة ل ِأ

45. Аллах сва жива бића ствара од 

воде, нека од њих пузе на стомаку, 

нека иду на две ноге, а нека, опет 

ходају на четири; Аллах ствара што 

хоће, Аллах, заиста, све може. 

ن  آٖءِۖ َفِمۡنُهم مه ِن مه ُ َخلََق ُكله َدآبهةٖ م  َوٱَّلله
ن َيۡمِشي عَلَىَٰ  َيۡمِشي عَلَىَٰ َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مه
ۡربَٖعِۚ َيخۡلُُق 

َ
ن َيۡمِشي عَلَىَٰٓ أ رِۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مه

ِ َشۡيٖء 
َ عَلَىَٰ ُكل  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َما يََشآُء ٱَّلله

 ٤٥ َقِدير  

46. Ми смо објавили јасне речи и 

доказе; а Аллах упућује на Прави пут 

онога кога Он хоће. 

ُ َيۡهِدي  َبي َِنَٰٖتِۚ َوٱَّلله نَزلَۡنآ َءاَيَٰٖت مُّ
َ
لهَقۡد أ

ۡسَتقِيمٖ   ٤٦ َمن يََشآُء إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط مُّ
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47. Лицемери говоре: „Ми верујемо у 

Аллаха и Посланика, и покоравамо 

се“, а затим се неки од њих одмећу. 

Нису они верници. 

َطۡعَنا ُثمه 
َ
ِ َوبِٱلرهُسوِل َوأ َويَُقولُوَن َءاَمنها بِٱَّلله

َٰلَِكْۚ َوَمآ  ِنُۢ َبۡعِد َذ ِۡنُهم م  هيَٰ فَرِيق  م  َيَتَول
ْوَلَٰٓئَِك بِٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

ُ
 ٤٧ أ

48. Кад буду позвани Аллаху и 

Његовом Посланику да им пресуди, 

неки од њих одједном леђа окрену. 

ِ َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم  َوِإَذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ۡعرُِضونَ  ِۡنُهم مُّ  ٤٨ بَيَۡنُهۡم إَِذا فَرِيق  م 

49. само ако знају да је правда на 

њиховој страни, долазе му послушно. 
ه  تُٓواْ إِلَۡيهِ َوِإن يَُكن ل

ۡ
ُهُم ٱلۡحَقُّ يَأ

 ٤٩ ُمۡذِعنِينَ 

50. Да ли су њихова срца болесна, 

или сумњају, или страхују да ће 

Аллах и Његов Посланик према 

њима неправедно да поступе? 

Ниједно, него желе другима неправду 

да учине. 

ِم 
َ
رٌَض أ فِي قُلُوبِِهم مه

َ
ۡم َيخَاُفوَن  أ

َ
ٱۡرتَابُٓواْ أ

ۚۥْ بَۡل  ُ َعلَۡيِهۡم َورَُسولُُه ن َيحِيَف ٱَّلله
َ
أ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ٥٠ أ

51. Кад се верници Аллаху и 

Посланику Његовом позову да им 

пресуди, само кажу: „Слушамо и 

покоравамо се!“ То су они који су 

успели. 

 ِ إِنهَما َكاَن َقۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إَِذا ُدُعٓواْ إِلَي ٱَّلله
ن َيُقولُواْ 

َ
َورَُسولِهِۦ لَِيۡحُكَم بَيَۡنُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ْۚ َوأ َطۡعَنا

َ
َسِمۡعَنا َوأ

 ٥١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

52. Они који се Аллаху и Његовом 

Посланику буду покоравали, који се 

буду бојали Аллаха и Њега се чували 

- то су они који су успели и који су 

спашени! 

  َ َ َورَُسولَُهۥ َويَۡخَش ٱَّلله َوَمن يُِطِع ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 

ُ
 ٥٢ َويَتهۡقهِ فَأ

53. Лицемери се заклињу Аллахом, 

најтежом заклетвом, да ће сигурно да 

иду у бој ако им ти наредиш. Реци: 

„Не заклињите се! Ваша покорност је 

позната! Аллах, заиста, у потпуности 

зна оно што радите.“ 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِۡن  
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
۞َوأ

ْۖۡ َطاَعة   ها ُتۡقِسُموا ۖۡ قُل ل َمۡرَتُهۡم لََيۡخرُُجنه
َ
أ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعُروَفٌة ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ مه  ٥٣ َخبِيُر
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54. Реци: „Покоравајте се Аллаху и 

покоравајте се Посланику!“ А ако се 

окренете, он је дужан да ради оно 

што се њему наређује, а ви сте дужни 

оно што се вама наређује, па ако му 

будете послушни, бићете на Правом 

путу - а Посланикова дужност је само 

да јасно обзнани. 

هۡواْ  ۖۡ َفإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
قُۡل أ

ا ُحم ِلُۡتۡمۖۡ  َفإِنهَما َعلَۡيهِ َما ُحم َِل وََعلَۡيُكم مه
ها  ْْۚ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل َوِإن تُِطيُعوهُ َتۡهَتُدوا

 ٥٤ ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

55. Аллах обећава да ће оне међу 

вама који буду веровали и добра 

дела чинили сигурно намесницима 

на Земљи поставити, као што је 

поставио намесницима оне пре њих, 

и да ће им зацело веру њихову 

учврстити, ону коју им Он жели, и да 

ће им сигурно страх сигурношћу 

заменити; они ће само Мене 

обожавати, и неће друге Мени у 

обожавању да придружују. А они који 

и после тога буду неверници – они су 

прави грешници. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ   ُ ٱل وََعَد ٱَّلله
 ۡ َٰلَِحَِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنهُهۡم فِي ٱل ۡرِض َكَما  ٱلصه

َ
أ

ِنَنه   هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َولَُيَمك  ٱۡسَتۡخلََف ٱل
ُهم  لَنه ِ هِذي ٱۡرتََضيَٰ لَُهۡم َولَُيَبد  لَُهۡم دِيَنُهُم ٱل

ْۚ َيۡعُبُدونَنِي لَا   ۡمٗنا
َ
ِنُۢ َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ م 

َٰلَِك  ْۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ ا يُۡشِرُكوَن بِي َشۡيـ ٗ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
 ٥٥ ٱلَۡفَِٰسُقونَ فَأ

56. А ви обављајте молитву и дајте 

обавезну милостињу и Посланику 

будите послушни да би вам се 

милост указала. 

ِطيُعواْ  
َ
ةَ َوأ َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه

َ
َوأ

 ٥٦ ٱلرهُسوَل لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

57. Никако не мисли да ће неверници 

умаћи Њему на Земљи; њихово 

боравиште биће ватра, а она је, 

заиста, грозно пребивалиште! 

هِذيَن َكَفُرواْ ُمۡعِجزِيَن فِي  لَا َتحَۡسبَنه ٱل
ۖۡ َولَبِۡئَس   اُر َُٰهُم ٱلنه َوى

ۡ
ۡرِضِۚ َوَمأ

َ
ٱلۡأ

 ٥٧ ٱلَۡمِصيرُ 
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58. О верници, нека од вас у три 

случаја затраже допуштење да вам 

уђу они који су у вашем поседу и они 

који још нису полно зрели: пре 

јутарње молитве, и када у подне 

одложите своју одећу, и после 

обављања ноћне молитве. То су три 

доба када нисте обучени, а у друго 

доба није ни вама ни њима грех, па 

они код вас често улазе, а и ви једни 

код других улазите. Тако вам Аллах 

објашњава прописе! А Аллах све зна 

и мудар је. 

هِذيَن  هِذيَن َءاَمُنواْ لِيَۡسَتـ ِۡذنُكُم ٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

هِذيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ   يَۡمَُٰنُكۡم َوٱل
َ
َملََكۡت أ

 َٰ ِن َقۡبِل َصلَوَٰةِ ٱلۡحُلَُم ِمنُكۡم ثََل َٰٖتِۚ م  َث َمره
َِن  ٱلَۡفۡجرِ وَِحيَن تََضُعوَن ثَِيابَُكم م 

ِۚ ثََلَُٰث   ةِ ٱلۡعَِشآِء ِهيَرةِ َوِمنُۢ َبۡعِد َصلَوَٰ ٱلظه
َعۡوَرَٰٖت لهُكۡمْۚ لَيَۡس َعلَۡيُكۡم َولَا َعلَۡيِهۡم 

َُٰفوَن َعلَۡيُكم  ْۚ َطوه ُجَناُحُۢ َبۡعَدُهنه
ُ َبۡعُضُكۡم عَلَىَٰ بَ  ۡعٖضِۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٨ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتِۗ َوٱَّلله

59. А кад ваша деца достигну полну 

зрелост, нека онда увек траже 

допуштење за улазак, као што су 

тражили допуштење они старији пре 

њих; тако вам Аллах објашњава 

Своје прописе! А Аллах све зна и 

мудар је. 

ۡطَفَُٰل ِمنُكُم ٱلۡحُلَُم  
َ
َوِإَذا بَلََغ ٱلۡأ

هِذيَن ِمن  فَلۡيَۡسَتـ ِۡذنُواْ َكَما ٱۡسَتـ َۡذَن ٱل
ۗۦُ   ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِ َقۡبلِِهۡمْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ٥٩ َوٱَّلله

60. А старим женама које више не 

жуде за удајом није грех да одложе 

огртаче своје, али не показујући она 

места на којима се украси носе; а 

боље им је да буду крепосне. Бог све 

чује и зна. 

َٰتِي لَا يَرُۡجوَن  َوٱلَۡقَوَِٰعُد ِمَن ٱلن َِسآِء ٱله
ن 

َ
يََضۡعَن نِكَاٗحا فَلَيَۡس َعلَۡيِهنه ُجَناٌح أ

ن 
َ
َِجَٰتِۭ بِزِيَنةِٖۖ َوأ ثَِياَبُهنه َغيَۡر ُمَتبَر 

ُ َسِميٌع َعلِيم   ُۗ َوٱَّلله هُهنه  ٦٠ يَۡسَتۡعفِۡفَن َخيۡر  ل



 

Светлост 

 

471 

 

 النور 

61. Није грех слепом, нити је грех 

хромом, нити је грех болесном, а 

нити вама самима да једете у вашим 

кућама, или у кућама ваших очева, 

или у кућама ваших мајки, или у 

кућама ваше браће, или у кућама 

ваших сестара, или у кућама ваших 

стричева, или у кућама ваших тетака 

по оцу, или у кућама ваших ујака, или 

у кућама ваших тетака по мајци, или 

оних чији су кључеви код вас или код 

вашег пријатеља; није вам грех да 

једете заједнички или појединачно. А 

кад улазите у куће, ви њене укућане 

поздравите поздравом прописаним 

од Аллаха, благословљеним и 

лепим. Тако вам Аллах објашњава 

прописе да бисте разумели! 

 َ ۡعَميَٰ َحَرج  َول
َ
ۡعَرِج لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

َ
ا عَلَى ٱلۡأ

َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج  َولَا عَلَىَٰٓ 
ۡو 

َ
ُكلُواْ ِمنُۢ ُبُيوتُِكۡم أ

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

ۡو 
َ
َهَٰتُِكۡم أ مه

ُ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
ُبُيوِت َءابَآئُِكۡم أ

ۡو  
َ
َخَوَٰتُِكۡم أ

َ
ۡو ُبُيوِت أ

َ
ُبُيوِت إِۡخَوَٰنُِكۡم أ

وۡ 
َ
ۡعَمَِٰمُكۡم أ

َ
ۡو  ُبُيوِت أ

َ
َٰتُِكۡم أ  ُبُيوِت َعمه

ۡو  
َ
ۡو ُبُيوِت َخََٰلَٰتُِكۡم أ

َ
ۡخَوَٰلُِكۡم أ

َ
ُبُيوِت أ

ۡو َصِديقُِكۡمْۚ لَيَۡس 
َ
ۥٓ أ َفاِتحَُه َما َملَۡكُتم مه

ۡو  
َ
ُكلُواْ َجمِيًعا أ

ۡ
ن تَأ

َ
َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ْۚ َفإَِذا َدَخلُۡتم ُبُيوٗتا فََسل ُِمواْ عَلَىَٰٓ  ۡشَتاٗتا
َ
أ

نُفِسُكۡم 
َ
ِ ُمَبََٰرَكٗة  أ ِۡن ِعنِد ٱَّلله َتحِيهٗة م 

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت  ْۚ َكَذَٰلَِك يُبَي ُِن ٱَّلله َطي َِبٗة
 ٦١ لََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ 

62. Прави верници су само они који 

верују у Аллаха и Његовог 

Посланика, а који се, кад су са њим 

на каквом важном састанку, не 

удаљују док од њега допуштење не 

добију. Они који од тебе траже 

допуштење, у Аллаха и Његовог 

Посланика, заиста, верују. И кад они 

затраже допуштење од тебе због 

каквог свог посла, допусти коме 

хоћеш од њих, и замоли Аллаха да 

им опрости - заиста Аллах опрашта 

грехе и милостив је. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
ۡمرٖ َجاِمٖع 

َ
َورَُسولِهِۦ َوِإَذا َكانُواْ َمَعُهۥ عَلَىَٰٓ أ

هِذيَن  هۡم يَۡذَهُبواْ َحتهيَٰ يَۡسَتـ ِۡذنُوُهْۚ إِنه ٱل ل
 ِ هِذيَن يُۡؤِمُنوَن ب ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ِ يَۡسَتـ ِۡذنُونََك أ ٱَّلله

نِِهۡم 
ۡ
َورَُسولِهۚۦِْ َفإَِذا ٱۡسَتـ َۡذنُوَك لَِبۡعِض َشأ

 ْۚ َ َذن ل َِمن ِشۡئَت ِمۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهُم ٱَّلله
ۡ
فَأ

َ َغُفور  رهِحيم    ٦٢ إِنه ٱَّلله
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63. Не сматрајте Послаников позив 

упућен вама као позив који ви једни 

другима упућујете; Бог сигурно зна 

оне међу вама који се крадом 

извлаче. Нека се припазе они који 

поступају супротно његовом 

наређењу да их не стигне какво 

искушење, или да их не снађе болна 

патња. 

ها َتجَۡعلُواْ ُدعَآَء ٱلرهُسوِل بَيَۡنُكۡم َكُدعَآِء  ل
ْۚ َقدۡ  هِذيَن  َبۡعِضُكم َبۡعٗضا ُ ٱل َيۡعلَُم ٱَّلله

هِذيَن   يَتََسلهلُوَن ِمنُكۡم لَِواٗذاْۚ فَلَۡيۡحَذرِ ٱل
ۡو  

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۦٓ أ ِ ۡمرِه

َ
ُيخَالُِفوَن َعۡن أ

لِيمٌ 
َ
 ٦٣ يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

64. Аллахово је све што је на 

небесима и на Земљи, Он сигурно 

зна какви сте ви, и Он ће да их 

обавести о свему што су урадили на 

Дан кад се Њему буду вратили. А 

Аллах све добро зна! 

ۡرِضِۖ َقۡد 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه لَٓا إِنه َّلِله

َ
أ

نُتۡم َعلَۡيهِ َويَۡوَم يُرَۡجُعوَن إِلَۡيهِ 
َ
َيۡعلَُم َمآ أ

ِ َشۡيٍء  َفُينَب ِئُُهم بَِما َعِملُو
ُ بِكُل  ُْۗ َوٱَّلله ا

 ُۢ  ٦٤ َعلِيُم
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Фуркан    الفرقان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нека је узвишен Онај Који Своме 

слуги објављује Кур'ан да би 

световима био опомена, 

َل ٱلُۡفۡرَقاَن عَلَىَٰ َعۡبِدهِۦ   هِذي نَزه َتَباَرَك ٱل
 ١ لَِيُكوَن لِلَۡعَٰلَِميَن نَِذيًرا 

2. Онај Коме припада власт на 

небесима и на Земљи, Који нема 

детета, Који у власти нема ортака и 

Који је све створио и како треба 

уредио! 

هِذي لَُهۥ  ۡرِض َولَۡم ٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُملُۡك ٱلسه

هُهۥ َشِريك  فِي  َيتهِخۡذ َولَٗدا َولَۡم يَُكن ل
َرُهۥ   ٱلُۡملِۡك وََخلََق ُكله َشۡيٖء َفَقده

 ٢ َتۡقِديٗرا

3. А они су узели божанства мимо 

Њега, која ништа не стварају, а која 

су сама створена, која нису у стању 

да од себе отклоне неку штету ни да 

себи прибаве какву корист, која 

немају моћ да живот одузму, да 

живот дају нити да оживе. 

ا  ها َيخۡلُُقوَن َشۡيـ ٗ ۦٓ َءالَِهٗة ل خَُذواْ ِمن ُدونِهِ َوٱته
نُفِسِهۡم  

َ
َوُهۡم ُيخۡلَُقوَن َولَا َيۡملُِكوَن لِأ

ا َولَا َنفۡ  ٗعا َولَا َيۡملُِكوَن َمۡوٗتا َولَا  َضر ٗ
ٗة َولَا نُُشوٗرا  ٣ َحَيوَٰ

4. Они који не верују говоре: “Ово није 

ништа друго до велика лаж коју он 

измишља, а у томе му и други људи 

помажу”, и тиме чине неправду и 

потвору. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِ  هٓا إِۡفٌك  َوَقاَل ٱل ل
عَانَُهۥ َعلَۡيهِ َقۡوٌم َءاَخُروَنۖۡ َفَقۡد 

َ
َُٰه َوأ ٱۡفتََرى

 ٤ َجآُءو ُظلۡٗما َوُزوٗرا

5. И говоре: „То су измишљотине 

древних народа које је он преписао, 

па му се казују јутром и вечери.“ 

لِيَن ٱۡكَتتََبَها فَهِ  وه
َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
َي َوَقالُٓواْ أ

ِصيلٗا
َ
 ٥ ُتۡملَىَٰ َعلَۡيهِ بُۡكَرٗة َوأ
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6. Реци: „Објављује га Онај Који зна 

тајне небеса и Земље; Он опрашта 

грехе и милостив је." 

َمََٰوَِٰت  ره فِي ٱلسه ِ هِذي َيۡعلَُم ٱلس  نَزلَُه ٱل
َ
قُۡل أ

ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما
َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. И још говоре: „Шта је овом 

посланику, он храну једе и по 

пијацама шета; зашто му није послат 

један анђео да заједно са њим 

опомиње, 

َعاَم  ُكُل ٱلطه
ۡ
َوَقالُواْ َماِل َهََٰذا ٱلرهُسوِل يَأ

نزَِل إِلَۡيهِ َملَك  
ُ
ۡسَواِق لَۡولَٓا أ

َ
َويَۡمِشي فِي ٱلۡأ

 ٧ َعُهۥ نَِذيًرا َفَيُكوَن مَ 

8. или да му се спусти ризница са 

благом, или да има башту из које би 

се хранио?!“ И неверници још говоре: 

„Ви само опчињеног човека следите!“ 

ۡو تَُكوُن لَُهۥ َجنهة  
َ
ۡو يُلَۡقيَٰٓ إِلَۡيهِ َكنٌز أ

َ
أ

َٰلُِمو ْۚ َوَقاَل ٱلظه ُكُل ِمۡنَها
ۡ
َن إِن تَتهبُِعوَن يَأ

ۡسُحوًرا  ها رَُجلٗا مه  ٨ إِل

9. Види шта о теби они говоре, па 

онда лутају и Прави пут не могу да 

нађу. 

ۡمَثََٰل َفَضلُّواْ  
َ
ٱنُظۡر َكۡيَف َضَربُواْ لََك ٱلۡأ

 ٩ فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن َسبِيلٗا

10. Нека је узвишен Онај Који, ако 

хоће, може да ти подари боље од 

тога: баште кроз које теку реке и 

дворце. 

ِن  هِذٓي إِن َشآَء َجَعَل لََك َخيٗۡرا م  َتَباَرَك ٱل
نَۡهَُٰر  

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َٰلَِك َجنه َذ

هَك ُقُصوَرُۢا  ١٠ َويَۡجَعل ل

11. Они, чак, поричу и Час 

оживљења, а Ми смо за оне који 

поричу Час оживљења припремили 

разбуктали Огањ. 

َب  ۡعَتۡدنَا لَِمن َكذه
َ
اَعةِِۖ َوأ بُواْ بِٱلسه بَۡل َكذه

اَعةِ َسعِيًرا   ١١ بِٱلسه

12. Кад их Огањ опази из даљине, 

они ће чути како гневан кључа и од 

жестине стење. 

ِن  ۡتُهم م 
َ
كَانِۭ بَعِيٖد َسِمُعواْ لََها  إَِذا َرأ مه

 ١٢ َتَغيُّٗظا َوَزفِيٗرا
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13. А кад буду бачени у Ватру, у 

теснац, везаних руку, пропаст ће 

призивати. 

نِيَن َدَعۡواْ  َقره لُۡقواْ ِمۡنَها َمكَاٗنا َضي ِٗقا مُّ
ُ
َوِإَذآ أ

 ١٣ ُهَنالَِك ُثُبوٗرا

14. “Не призивајте данас једну 

пропаст, него призивајте многе 

пропасти!” 

ها تَۡدُعواْ ٱلَۡيۡوَم ُثُبوٗرا َوَِٰحٗدا َوٱۡدُعواْ ُثُبوٗرا   ل
 ١٤ َكثِيٗرا

15. Реци: „Да ли је боље то или вечни 

Рај, који је обећан богобојазнима? Он 

ће да им буде награда и 

пребивалиште.“ 

َٰلَِك َخيۡرٌ  َذ
َ
ۡم َجنهُة ٱلۡخُلِۡد ٱلهتِي وُِعَد قُۡل أ

َ
 أ

 ١٥ ٱلُۡمتهُقوَنْۚ َكانَۡت لَُهۡم َجَزاٗٓء َوَمِصيٗرا

16. У њему ће заувек све што зажеле 

да имају – то је обећање Господара 

твог – они ће да имају право то да 

траже од Њега.” 

هُهۡم فِيَها َما يََشآُءوَن َخَٰلِِديَنْۚ   َكاَن عَلَىَٰ  ل
ۡسـ ُولٗا   ١٦ َرب َِك وَۡعٗدا مه

17. А на Дан када их Он сакупи, а и 

оне које су поред Аллаха обожавали, 

па упита: „Јесте ли ви ове Моје слуге 

завели у заблуду, или су они сами 

залутали са Правог пута?“ 

ِ َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َوَما َيۡعُبُدو  َن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ۡم 

َ
ُؤلَآِء أ ۡضلَلُۡتۡم ِعَبادِي َهَٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
َفَيُقوُل َءأ

بِيَل   ١٧ ُهۡم َضلُّواْ ٱلسه

18. Они ће да кажу: „Узвишен нек си 

Ти, незамисливо је да смо ми поред 

Тебе узимали икакве заштитнике, 

него, Ти си овима и њиховим 

прецима дао да уживају, па су 

заборавили опомену; они су 

заслужили пропаст!“ 

ن  
َ
َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك َما َكاَن يَۢنَبِغي لََنآ أ

ۡولَِيآَء َوَلَِٰكن  
َ
نهتهِخَذ ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

ِۡكَر وََكانُواْ  تهۡعَتُهۡم وََءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ نَُسواْ ٱلذ  مه
 ١٨ َقۡوَمُۢا بُوٗرا

19. Они ће да порекну то што ви 

говорите, а ви нећете да будете у 

могућности да отклоните патњу нити 

да нађете помоћ. А ономе од вас који 

је незнанобожац био даћемо да 

искуси велику патњу. 

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن َفَما تَۡسَتِطيُعوَن  َفَقۡد َكذه
 َ ِنُكۡم نُِذۡقُه َصۡرٗفا َول ا نَۡصٗراْۚ َوَمن َيۡظلِم م 

 ١٩ َعَذاٗبا َكبِيٗرا
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20. Ми пре тебе нисмо послали 

ниједног посланика који није јео и по 

трговима ходао. Ми чинимо да једни 

другима будете искушење, да 

видимо хоћете ли да будете 

стрпљиви. А твој Господар све види. 

ُهۡم  هٓا إِنه ۡرَسلَۡنا َقۡبلََك ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِيَن إِل
َ
َوَمآ أ

ۡسَواِقِۗ 
َ
َعاَم َويَۡمُشوَن فِي ٱلۡأ ُكلُوَن ٱلطه

ۡ
لََيأ

تَۡصبُِروَنُۗ 
َ
وََجَعلَۡنا َبۡعَضُكۡم لَِبۡعٖض فِۡتَنًة أ

 ٢٠ وََكاَن َربَُّك بَِصيٗرا

21. Они који не верују да ће пред Нас 

стати говоре: “Зашто нам се не 

пошаљу анђели или зашто 

Господара свог не видимо?” Они су, 

заиста, у душама својим охоли, а у 

неверству су све границе прешли. 

نزَِل 
ُ
هِذيَن لَا يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا لَۡولَٓا أ ۞َوَقاَل ٱل

ۡو نََرىَٰ َربهنَ 
َ
ُۗ لََقِد َعلَۡيَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ ا

ا  نُفِسِهۡم وََعَتۡو ُعُتو ٗ
َ
ٱۡسَتۡكبَُرواْ فِٓي أ

 ٢١ َكبِيٗرا

22. Оног Дана кад угледају анђеле, 

грешници се неће радовати,а анђели 

ће им говорити: „Милост вам је 

потпуно ускраћена.“ 

يَۡوَم يََرۡوَن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة لَا بُۡشَرىَٰ يَۡوَمئِٖذ  
حُۡجوٗرال ِلۡ   ٢٢ ُمۡجرِِميَن َويَُقولُوَن ِحۡجٗرا مه

23. И Ми ћемо приступити делима 

њиховим која су учинили и у прах и 

пепео их претворити. 

َوَقِدۡمَنآ إِلَيَٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعلَۡنَُٰه 
نُثوًرا   ٢٣ َهَباٗٓء مه

24. Становници Раја ће тог дана да 

имају најбоље пребивалиште и 

најлепше одмаралиште. 

ا  ۡسَتَقر ٗ ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ يَۡوَمئٍِذ َخيۡر  مُّ
َ
أ

ۡحَسُن َمقِيلٗا
َ
 ٢٤ َوأ

25. А на Дан кад се расцепи небо и из 

њега се појави облак и кад се анђели 

уистину спусте, 

َمآُء بِٱ ُق ٱلسه َِل َويَۡوَم تََشقه لَۡغَمَِٰم َونُز 
 ٢٥ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تَنِزيلًا

26. тог дана ће да буде истинска 

власт само код Свемилосног, а биће 

то мучан дан за невернике. 

ِنَٰمۡحْۚ وََكاَن يَۡوًما   ٱلُۡملُۡك يَۡوَمئٍِذ ٱلۡحَقُّ لِلره
َٰفِرِيَن َعِسيٗرا  ٢٦ عَلَى ٱلَۡك
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27. На Дан кад неверник прсте своје 

буде гризао говорећи: „Камо среће да 

сам се уз Посланика држао Правог 

пута! 

الُِم عَلَىَٰ يََديۡهِ َيُقوُل   َويَۡوَم َيَعضُّ ٱلظه
خَۡذُت َمَع ٱلرهُسوِل َسبِيلٗا  ٢٧ َيَٰلَۡيتَنِي ٱته

28. Камо среће, тешко мени, да тога 

и тога нисам узео за пријатеља! 
خِۡذ فُلَانًا َخلِيلٗا ته

َ
 ٢٨ َيََٰوۡيلََتيَٰ لَۡيتَنِي لَۡم أ

29. Он ме је од Кур'ана одвратио 

након што ми је дошао!“ - А ђаво 

човека увек оставља на цедилу. 

ِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءنِيِۗ   َضلهنِي َعِن ٱلذ 
َ
لهَقۡد أ
ۡيَطَُٰن لِلِۡإنَسَِٰن َخُذولٗا وََكاَن   ٢٩ ٱلشه

30. Посланик је рекао: „Господару 

мој, заиста мој народ овај Кур'ан 

избегава!“ 

خَُذواْ َهََٰذا  ِ إِنه َقۡومِي ٱته َوَقاَل ٱلرهُسوُل َيََٰرب 
 ٣٠ ٱلُۡقۡرَءاَن َمۡهُجوٗرا

31. Исто тако смо Ми дали да сваком 

веровеснику зликовци непријатељи 

буду. А теби је Господар твој 

довољан као водич и као помагач! 

َِن  ا م  ِ نَِبي ٍ َعُدو ٗ
َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا لِكُل 

 ٣١ ٱلُۡمۡجرِِميَنُۗ َوَكَفيَٰ بَِرب َِك َهادِٗيا َونَِصيٗرا

32. Они који не верују говоре: 

“Требало је да му Кур’ан буде 

објављен читав, и то одједном!” А 

тако се објављује да бисмо њиме 

срце твоје учврстили, и Ми га све 

одломак по одломак објављујемо. 

َِل َعلَۡيهِ   هِذيَن َكَفُرواْ لَۡولَا نُز  َوَقاَل ٱل
ْۚ َكَذَٰلَِك لُِنثَب َِت بِهِۦ  ٱلُۡقۡرَءاُن ُجمۡلَٗة َوَِٰحَدٗة

 ٣٢ َوَرتهلَۡنَُٰه تَۡرتِيلٗا فَُؤاَدَكۖۡ 

33. Они неће ниједан приговор да ти 

упуте, а да Ми нећемо одговор и 

најлепше објашњење да ти 

наведемо. 

 ِ ها ِجۡئَنََٰك بِٱلۡحَق  تُونََك بَِمَثٍل إِل
ۡ
َولَا يَأ

ۡحَسَن َتۡفِسيًرا 
َ
 ٣٣ َوأ

34. Они који буду наглавачке вучени 

ка Паклу биће у најгорем положају и 

у највећој невољи. 

هِذيَن ُيحَۡشُروَن عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم إِلَيَٰ َجَهنهَم  ٱل
َضلُّ َسبِيلٗا

َ
كَاٗنا َوأ ْوَلَٰٓئَِك َشر   مه

ُ
 ٣٤ أ
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35. Ми смо Мојсију дали Књигу и 

његовог брата Арона му учинили 

помоћником, 

ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَۡنا  َولََقۡد َءاتَيَۡنا
َخاهُ َهَُٰروَن َوزِيٗرا

َ
ۥٓ أ  ٣٥ َمَعُه

36. Па смо казали: „Идите вас двоје 

народу који пориче Наше доказе“, и 

после смо тај народ потпуно 

уништили. 

بُواْ  هِذيَن َكذه َفُقلَۡنا ٱۡذَهَبآ إِلَي ٱلَۡقۡوِم ٱل
 ٣٦ ۡرَنَُٰهۡم تَۡدِميٗراأَـِبَيَٰتَِنا َفَدمه 

37. А и Нојев народ смо, кад су 

посланике у лаж утеривали, 

потопили и људима их поучним 

примером учинили, а неверницима 

смо патњу болну припремили. 

ۡغَرقَۡنَُٰهۡم  
َ
بُواْ ٱلرُُّسَل أ ا َكذه همه َوَقۡوَم نُوٖح ل

َٰلِِميَن وََجَعلَۡنَُٰهۡم لِلنه  ۡعَتۡدنَا لِلظه
َ
ۖۡ َوأ اِس َءايَٗة

لِيٗما
َ
 ٣٧ َعَذابًا أ

38. И Аду и Семуду и становницима 

Реса и многим народима између њих, 
ُۢا   ۡصَحََٰب ٱلرهس ِ َوقُُرونَ

َ
وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوأ

َٰلَِك َكثِيٗرا  ٣٨ َبيَۡن َذ

39. свима смо објаснили примере за 

поуку, и све смо их затим у 

потпуности уништавали. 

ا َتبهۡرنَا 
ۖۡ وَُكل ٗ ۡمَثََٰل

َ
ا َضَرۡبَنا لَُه ٱلۡأ

وَُكل ٗ
 ٣٩ تَتۡبِيٗرا

40. И они пролазе поред насеља на 

које се сручила кобна киша - зар га не 

виде?! Напротив, они се не надају 

проживљењу. 

تَ 
َ
ۡمِطَرۡت َمَطَر َولََقۡد أ

ُ
ۡواْ عَلَى ٱلَۡقۡريَةِ ٱلهتِٓي أ

ْۚ بَۡل َكانُواْ لَا  فَلَۡم يَُكونُواْ يََرۡوَنَها
َ
ِۚ أ وِۡء ٱلسه

 ٤٠ يَرُۡجوَن نُُشوٗرا

41. Кад те виде, ругају ти се: „Је ли 

ово онај којег је Аллах послао као 

посланика?! 

ۡوَك إِن َيتهِخُذونََك 
َ
َهََٰذا َوِإَذا َرأ

َ
ها ُهُزًوا أ إِل

ُ رَُسولًا  هِذي َبَعَث ٱَّلله  ٤١ ٱل
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42. Умало да нас није одвратио од 

наших божанстава, али ми смо им 

остали верни.“ А кад доживе патњу, 

сазнаће ко је био у највећој заблуди! 

ن 
َ
إِن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعۡن َءالَِهتَِنا لَۡولَٓا أ

ۡرنَا َعلَۡيَهاْۚ وََسۡوَف َيۡعلَُموَن ِحيَن يََرۡوَن َصبَ 
َضلُّ َسبِيلًا

َ
 ٤٢ ٱلَۡعَذاَب َمۡن أ

43. Кажи ти Мени, хоћеш ли ти 

сачувати оног који је страст своју за 

бога свог узео? 

نَت  
َ
فَأ

َ
َُٰه أ خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى رََءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

 ٤٣ تَُكوُن َعلَۡيهِ َوكِيلًا

44. Мислиш ли ти да већина њих 

жели да чује или да схвати? Као 

стока су они, чак су још даље с 

Правог пута скренули. 

ۡو 
َ
ۡكثَرَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نه أ

َ
ۡم َتحَۡسُب أ

َ
أ

َضلُّ  
َ
نَۡعَِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ها َكٱلۡأ َيۡعقِلُوَنْۚ إِۡن ُهۡم إِل

 ٤٤ َسبِيلًا

45. Зар не видиш како твој Господар 

сенку распростире - а да хоће, 

оставио би је да мирује. А затим смо 

учинили да на њу Сунце утиче. 

له َولَۡو َشآَء  ِ لَۡم تََر إِلَيَٰ َرب َِك َكۡيَف َمده ٱلظ 
َ
أ

ۡمَس َعلَۡيهِ  لَجََعلَُهۥ َساكِٗنا ُثمه َجَعلَۡنا ٱلشه
 ٤٥ اَدلِيلٗ 

46. А после је мало-помало Себи 

привлачимо. 
 ٤٦ ُثمه َقَبۡضَنَُٰه إِلَۡيَنا َقۡبٗضا يَِسيٗرا

47. Он је Тај Који вам је ноћ учинио 

покривачем, сан починком, а дан да 

се крећете. 

ۡوَم  هۡيَل لَِباٗسا َوٱلنه هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل َوُهَو ٱل
َهاَر نُُشوٗراُسَباٗتا وََجعَ   ٤٧ َل ٱلنه

48. И Он је Тај Који шаље ветрове као 

радосну вест, као претходницу Своје 

Милости; и Ми са неба чисту воду 

спуштамо 

ََٰح بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي  َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ َوُهَو ٱل

َمآِء َماٗٓء   نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
َرۡحمَتِهۚۦِْ َوأ

 ٤٨ وٗراَطهُ 
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49. да њоме већ мртав предео 

оживимо и да многу стоку и многе 

људе које смо створили напојимо. 

ا  ۡيٗتا َونُۡسقَِيُهۥ ِممه ل ُِنۡحـَِۧي بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
نَاِسيه َكثِيٗرا

َ
نَۡعَٰٗما َوأ

َ
 ٤٩ َخلَۡقَنآ أ

50. И њима смо објаснили да би 

размислили, али већина људи осим 

неверништва одбија све. 

بَيَٰٓ 
َ
ُرواْ فَأ كه ۡفَنَُٰه بَيَۡنُهۡم لَِيذه َولََقۡد َصره

ها ُكُفوٗرا ۡكثَُر ٱلنهاِس إِل
َ
 ٥٠ أ

51. Да хоћемо, у сваки град бисмо 

послали неког да опомиње. 
ِ قَۡريَ 

 ٥١ ةٖ نهِذيٗراَولَۡو ِشۡئَنا لََبَعۡثَنا فِي ُكل 

52. Зато се не покоравај 

неверницима и Кур’аном се свим 

силама против њих бори. 

َٰفِرِيَن َوَجَِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا  فَلَا تُِطِع ٱلَۡك
 ٥٢ َكبِيٗرا

53. Он је две водене површине једну 

поред друге оставио – једна је питка 

и слатка, друга слана и горка, а 

између њих је преграду и невидљиву 

брану поставио. 

هِذي َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن َهََٰذا َعۡذب   ۞َوُهَو ٱل
َجاج  وََجَعَل بَيَۡنُهَما 

ُ
فَُرات  َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

حُۡجوٗرا  ٥٣ بَۡرزَٗخا وَِحۡجٗرا مه

54. Он од воде ствара људе и чини да 

су род по крви и тазбини. Твој 

Господар је свемоћан. 

هِذي َخلََق ِمَن ٱلَۡمآِء بََشٗرا فََجَعلَُهۥ  َوُهَو ٱل
 ٥٤ نََسٗبا َوِصۡهٗراُۗ وََكاَن َربَُّك َقِديٗرا

55. Уместо Бога они обожавају оне 

који нису у стању неку корист да им 

прибаве нити од њих какву штету да 

отклоне. Неверник је ђаволу 

саучесник против његовог 

Господара. 

ِ َما لَا يَنَفُعُهۡم َولَا   َويَۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله
ُهۡمُۗ وََكاَن ٱلۡكَافُِر عَلَىَٰ َرب ِهِۦ َظِهيٗرا  ٥٥ يَُضرُّ

56. А Ми смо те послали само зато да 

радосне вести доносиш и да 

опомињеш. 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ها ُمبَش  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
 ٥٦ َوَمآ أ
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57. Реци: „За ово од вас не тражим 

другу награду осим да онај који хоће 

пође Путем који води његовом 

Господару.“ 

ها َمن  ۡجٍر إِل
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

 ِ ن َيتهِخَذ إِلَيَٰ َرب 
َ
 ٥٧ هِۦ َسبِيلٗاَشآَء أ

58. Ти се поуздај у Живог, Који не 

може да умре, и величај Га, и хвали! 

А довољно је то што грехе Својих 

слуга у потпуности зна, 

هِذي لَا َيُموُت وََسب ِۡح   َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡحي ِ ٱل
ِۚۦْ َوَكَفيَٰ بِهِۦ بُِذنُوِب ِعَبادِهِۦ   ِبحَۡمِده

 ٥٨ يًرا َخبِ 

59. Онај Који је створио небеса и 

Земљу и оно што је међу њима у 

шест временских раздобља, а онда 

се узвисио над Престољем. Он је 

Свемилосни, и упитај о Њему онога 

који добро зна. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ فِي ِسته 
َ
ةِ أ

 ٥٩ ٱلرهۡحَمَُٰن فَۡسـ َۡل بِهِۦ َخبِيٗرا

60. А кад им се каже: „Ничице 

падните Свемилосном!“ Они питају: 

„А ко је Свемилосни? Зар да ничице 

падамо само зато што нам ти 

наређујеш?“ И то им повећа још већу 

одбојност. 

ِنَٰمۡح َقالُواْ َوَما  َوِإَذا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ لِلره
ُمُرنَا َوَزاَدُهۡم  

ۡ
نَۡسُجُد لَِما تَأ

َ
ٱلرهۡحَمَُٰن أ

 ٦٠ ُنُفوٗرا۩

61. Нека је Узвишен Онај Који је на 

небу створио сазвежђа и на њему 

дао Светиљку и Месец који сија. 

َمآِء بُُروٗجا  َتَباَرَك  هِذي َجَعَل فِي ٱلسه ٱل
نِيٗرا  ٦١ وََجَعَل فِيَها ِسَرَٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

62. Он је учинио да се смењују ноћ и 

дан, и у њима је прилика за онога који 

жели да размисли и прими поуку или 

жели да буде захвалан. 

هۡيَل وَ  هِذي َجَعَل ٱل َهاَر ِخلَۡفٗة ل َِمۡن َوُهَو ٱل ٱلنه
َراَد ُشُكوٗرا

َ
ۡو أ

َ
َر أ كه ن يَذه

َ
َراَد أ

َ
 ٦٢ أ
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63. А слуге Милостивог су они који се 

по Земљи у миру крећу, а кад им се 

бестидници обрате, одговарају: “Мир 

вама!” 

ۡرِض 
َ
هِذيَن َيۡمُشوَن عَلَى ٱلۡأ ِنَٰمۡح ٱل وَِعَباُد ٱلره

ٗنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم ٱلَۡجَِٰهلُوَن َقالُواْ  َهوۡ 
 ٦٣ َسَلَٰٗما

64. и они који проводе ноћи пред 

Господаром својим на тло падајући и 

стојећи. 

ٗدا َوقَِيَٰٗما هِذيَن يَبِيُتوَن لَِرب ِِهۡم ُسجه  ٦٤ َوٱل

65. И они који говоре: „Господару 

наш, поштеди нас патње у Паклу јер 

је патња у њему, заиста, пропаст 

неминовна. 

هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا ٱۡصرِۡف َعنها َعَذاَب  َوٱل
 ٦٥ َجَهنهَمۖۡ إِنه َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما

66. Он је ружно пребивалиште и 

боравиште“, 
ا َوُمَقاٗما  ٦٦ إِنهَها َسآَءۡت ُمۡسَتَقر ٗ

67. и они који, кад удељују, не 

расипају и не шкртаре, већ се у томе 

држе средине; 

نَفُقواْ لَۡم يُۡسِرُفواْ َولَۡم َيۡقتُُرواْ 
َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

َٰلَِك َقَواٗما  ٦٧ وََكاَن َبيَۡن َذ

68. и они који мимо Аллаха другог 

бога не моле, и који, оне које је Аллах 

забранио, не убијају, осим када 

правда то захтева, и који не 

блудниче; а ко то ради, искусиће 

казну. 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َولَا   هِذيَن لَا يَۡدُعوَن َمَع ٱَّلله َوٱل
 ِ ها بِٱلۡحَق  ُ إِل َم ٱَّلله ۡفَس ٱلهتِي َحره َيۡقُتلُوَن ٱلنه

ثَاٗماَولَا يَۡزنُوَنْۚ َوَمن َيۡفَعۡل 
َ
َٰلَِك يَلَۡق أ  ٦٨ َذ

69. Патња ће да му буде 

удвостручена на Оном свету и вечно 

ће у њој да остане понижен, 

يَُضََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َويَۡخلُۡد 
 ٦٩ فِيهِۦ ُمَهانًا
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70. Али они који се покају и поверују 

и раде добра дела; Аллах ће њихова 

лоша дела у добра да промени, а 

Аллах грехе опрашта и милостив је. 

ها َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َعَملٗا َصَٰلِٗحا  إِل
ُ َسي ِـ َاتِِهۡم َحَسَنَٰٖتِۗ   ُل ٱَّلله ِ ْوَلَٰٓئَِك ُيَبد 

ُ
فَأ

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٧٠ وََكاَن ٱَّلله

71. А онај који се буде покајао и 

радио добра дела, он се, уистину, 

Аллаху искрено вратио; 

َوَمن تَاَب وََعِمَل َصَٰلِٗحا َفإِنهُهۥ َيُتوُب إِلَي 
ِ َمَتاٗبا  ٧١ ٱَّلله

72. И они који не сведоче лажно и 

који, пролазећи поред оног што их се 

не тиче, пролазе достојанствено. 

هِذي  واْ َوٱل وَر َوِإَذا َمرُّ َن لَا يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ
واْ كَِراٗما  ٧٢ بِٱللهۡغوِ َمرُّ

73. и они који, када буду опоменути 

доказима свога Господара, ни глуви 

ни слепи на њих не остану; 

واْ  ُِرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم لَۡم َيخِرُّ هِذيَن إَِذا ُذك  َوٱل
ا وَُعۡمَياٗناَعلَۡيَها ُص   ٧٣ م ٗ

74. и они који говоре: “Господару 

наш, подари нам у женама нашим и 

деци нашој радост и учини да се 

честити на нас угледају!” 

ۡزَوَِٰجَنا 
َ
هِذيَن َيُقولُوَن َربهَنا َهۡب لََنا ِمۡن أ َوٱل

 ِ ۡعيُٖن َوٱۡجَعلَۡنا ل
َ
ةَ أ َٰتَِنا قُره ِيه لُۡمتهقِيَن َوُذر 

 ٧٤ إَِماًما

75. Они ће да буду, за оно што су 

трпели, рајским одајама награђени и 

у њима ће поздравом добродошлице 

и благословом бити дочекивани. 

ْوَلَٰٓئَِك ُيجَۡزۡوَن ٱلُۡغۡرفََة بَِما َصبَُرواْ 
ُ
أ

ۡوَن فِيَها َتحِيهٗة وََسَلًَٰما  ٧٥ َويُلَقه

76. У њима ће да остану вечно, а како 

су оне дивно пребивалиште и 

боравиште! 

ا َوُمَقاٗما  ٧٦ َخَٰلِِديَن فِيَهاْۚ َحُسَنۡت ُمۡسَتَقر ٗ

77. Реци: “Господар мој вам поклања 

пажњу само због ваше молитве, а 

пошто сте ви порицали, неминовно 

вас чека патња." 

قُۡل َما َيۡعَبُؤاْ بُِكۡم َرب ِي لَۡولَا ُدعَآؤُُكۡمۖۡ  
ۡبُتۡم فََسۡوَف يَُكوُن لَِزاَمُۢا  ٧٧ َفَقۡد َكذه
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Песници  الشعراء 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Та-син-мим.  ٓ١ طٓسم 

2. Ово су речи и докази јасне Књиге!  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Зар ћеш себе да упропастиш зато 

што они неће да поверују?! 
ها   ل

َ
يَُكونُواْ لََعلهَك َبَِٰخع  نهۡفَسَك أ

 ٣ ُمۡؤِمنِينَ 

4. Кад бисмо хтели, Ми бисмо им са 

неба послали знак пред којим би се 

они повиновали. 

َمآِء َءايَٗة   َِن ٱلسه ِۡل َعلَۡيِهم م   ُننَز 
ۡ
هَشأ إِن ن

ۡعَنَُٰقُهۡم لََها َخَِٰضعِينَ 
َ
 ٤ َفَظلهۡت أ

5. И њима не дође ниједна нова 

опомена од Свемилосног, а да се од 

ње не окрену. 

ِنَٰمۡح ُمحَۡدٍث  َِن ٱلره ِن ذِۡكرٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما يَأ

ها َكانُواْ َعۡنُه ُمۡعرِِضينَ   ٥ إِل

6. Они поричу – па стићи ће их 

сигурно последице оног чему се 

изругују. 

ُؤاْ َما  ۢنَبَٰٓ
َ
تِيِهۡم أ

ۡ
بُواْ فََسَيأ َكانُواْ بِهِۦ  َفَقۡد َكذه

 ٦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

7. Зар они не виде како чинимо да из 

земље ниче разноврсно племенито 

биље? 

ۢنَبتَۡنا فِيَها  
َ
ۡرِض َكۡم أ

َ
َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلۡأ

َ
أ

ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 
 ٧ ِمن ُكل 

8. То је заиста доказ, али већина њих 

не верује. 
ۡكثَرُُهم  إِنه فِي 

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة َذ

ۡؤِمنِينَ   ٨ مُّ
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9. а твој Господар је, заиста, Силни и 

Милостиви. 
 ٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

10. А кад је твој Господар позвао 

Мојсија: „Иди насилничком народу, 
ِن ٱئِۡت ٱلَۡقۡوَم  َوِإۡذ نَاَدىَٰ َربَُّك ُموَسيَٰٓ 

َ
أ

َٰلِِمينَ   ١٠ ٱلظه

11. фараоновом народу, не би ли 

постали богобојазни“, 
لَا َيتهُقونَ 

َ
 ١١ َقۡوَم فِرَۡعۡوَنْۚ أ

12. Мојсије рече: „Господару мој, 

бојим се да ме они у лаж не утерају. 
ن 

َ
َخاُف أ

َ
ِ إِن ِٓي أ بُونِ َقاَل َرب  ِ  ١٢ يَُكذ 

13. И да ми у души не постане тешко 

и да ми се језик не саплете; па дај 

посланство и Арону, да ми помогне; 

َويَِضيُق َصۡدرِي َولَا يَنَطلُِق لَِسانِي 
ۡرِسۡل إِلَيَٰ َهَُٰرونَ 

َ
 ١٣ فَأ

14. А према њима сам се огрешио, па 

се плашим да ме не убију.” 
ن َيۡقُتلُونِ 

َ
َخاُف أ

َ
 ١٤ َولَُهۡم عَلَىه َذۢنب  فَأ

15. „Неће!“ Рече Аллах. „Идите 

обојица са Нашим доказима, Ми ћемо 

са вама да будемо и слушамо. 

ۖۡ إِنها َمَعُكم  ۖۡ فَٱۡذَهَبا أَـِبَيَٰتَِنآ ها َقاَل َكل
ۡسَتِمُعونَ   ١٥ مُّ

16. Идите фараону и реците: 'Ми смо 

посланици Господара светова. 
 ِ تَِيا فِرَۡعۡوَن َفُقولَٓا إِنها َرُسوُل َرب 

ۡ
فَأ

 ١٦ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

17. Допусти да Израиљеви синови 

пођу са нама!'“ 
َِٰٓءيَل  ۡرِسۡل َمَعَنا بَنِٓي إِۡسَر

َ
ۡن أ

َ
 ١٧ أ

18. Фараон рече: „Зар те међу нама 

нисмо одгајали док си био дете и зар 

међу нама ниси провео толике 

године свога живота? 

لَۡم نَُرب َِك فِيَنا َولِيٗدا َولَبِۡثَت فِيَنا ِمۡن 
َ
َقاَل أ

 ١٨ ُعُمرَِك ِسنِينَ 
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19. И урадио си оно што си урадио и 

још си незахвалан!“ 
نَت ِمَن  َوَفَعلَۡت َفۡعلََتَك ٱلهتِي َفَعلۡ 

َ
َت َوأ

َٰفِرِينَ   ١٩ ٱلَۡك

20. „Ја сам онда оно урадио а у 

заблуди сам био“, рече Мојсије, 
ٓال ِينَ  نَا۠ ِمَن ٱلضه

َ
 ٢٠ َقاَل َفَعلُۡتَهآ إِٗذا َوأ

21. „а од вас сам побегао зато што 

сам се вас бојао, па ми је Господар 

мој мудрост даровао и послаником 

ме учинио. 

ا ِخۡفُتُكۡم َفوََهَب لِي  َفَفَرۡرُت ِمنُكۡم لَمه
 ٢١ َرب ِي ُحۡكٗما وََجَعلَنِي ِمَن ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

22. А доброчинство које ми 

пребацујеш - да није то што си 

Израиљеве синове поробио?“ 

ۡن َعبهدته بَنِ 
َ
ٓي َوتِلَۡك نِۡعَمة  َتُمنَُّها عَلَىه أ

َِٰٓءيَل   ٢٢ إِۡسَر

23. „А ко је Господар светова?“ Упита 

фараон. 
 ٢٣ َقاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

24. „Господар небеса и Земље и 

онога што је између њих, ако чврсто 

верујете“, одговори он. 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۖۡ َقاَل َربُّ ٱلسه بَيَۡنُهَمآ

وقِنِينَ   ٢٤ إِن ُكنُتم مُّ

25. „Чујете ли?“ Рече фараон онима 

око себе. 
لَا تَۡسَتِمُعونَ 

َ
ۥٓ أ  ٢٥ َقاَل لَِمۡن َحۡولَُه

26. „Ваш Господар и Господар ваших 

давних предака“, рекао је Мојсије. 
لِينَ  وه

َ
 ٢٦ َقاَل َربُُّكۡم َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

27. „Посланик који вам је послат, 

уистину је луд“, рече фараон. 
ۡرِسَل إِلَۡيُكۡم  

ُ
هِذٓي أ َقاَل إِنه رَُسولَُكُم ٱل

 ٢٧ لََمۡجُنون  
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28. „Господар истока и запада и онога 

што је између њих, ако разумете?“ 

Рече Мојсије. 

ۖۡ إِن َقاَل َربُّ  ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَما بَيَۡنُهَمآ
 ٢٨ ُكنُتۡم َتۡعقِلُونَ 

29. А фараон рече: „Ако будеш 

признавао као бога некога другог 

осим мене, сигурно ћу у тамницу да 

те бацим!“ 

ۡجَعلَنهَك 
َ
خَۡذَت إَِلًَٰها َغيِۡري لَأ َقاَل لَئِِن ٱته

 ٢٩ ينَ ِمَن ٱلَۡمۡسُجونِ 

30. „Зар и онда кад ти будем нешто 

што је очигледно донео?“ Упита он. 
بِينٖ  َولَۡو ِجۡئُتَك بَِشۡيٖء مُّ

َ
 ٣٠ َقاَل أ

31. „Па дај га, ако истину говориш!“ 

Рече фараон. 
َِٰدقِينَ  ۦٓ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه ِت بِهِ

ۡ
 ٣١ َقاَل فَأ

32. И Мојсије баци свој штап, кад он - 

права змија. 
بِين   لَۡقيَٰ َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي ُثۡعَبان  مُّ

َ
 ٣٢ فَأ

33. И руку своју извуче, кад она, 

онима који су гледали - бела. 
َِٰظرِينَ   ٣٣ َونََزَع يََدهُۥ َفإَِذا ِهَي َبۡيَضآُء لِلنه

34. „Овај је, заиста, вешт чаробњак“, 

рече фараон главешинама око себе, 
ۥٓ إِنه َهََٰذا لََسَِٰحٌر   َقاَل لِلَۡملَِإ َحۡولَُه

 ٣٤ َعلِيم  

35. „хоће да вас својом чаролијом из 

ваше земље изведе. Па шта 

саветујете?“ 

ۡرِضُكم  
َ
ِۡن أ ن ُيخۡرَِجُكم م 

َ
يُرِيُد أ

ُمُرونَ 
ۡ
 ٣٥ بِِسۡحرِهِۦ َفَماَذا تَأ

36. „Остави њега и његовог брата!“ 

Рекоше, „а у градове пошаљи да 

сакупљају, 

َخاهُ َوٱۡبَعۡث فِي ٱلَۡمَدآئِِن  
َ
رِۡجۡه َوأ

َ
َقالُٓواْ أ

 ٣٦ َحَِٰشِرينَ 

37. све веште чаробњаке ће ти 

довести.“ 
اٍر َعلِيمٖ  ِ َسحه

تُوَك بِكُل 
ۡ
 ٣٧ يَأ
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38. И сакупише чаробњаке у 

одређено време и означеног дана, 
ۡعلُومٖ  َحَرةُ لِِميَقَِٰت يَۡوٖم مه  ٣٨ فَُجِمَع ٱلسه

39. а народу би речено: „Хоћете ли да 

се сакупите, 
جَۡتِمُعونَ  نُتم مُّ

َ
 ٣٩ َوقِيَل لِلنهاِس َهۡل أ

40. да будемо уз чаробњаке, ако они 

буду победници?“ 
َحَرةَ إِن َكانُواْ ُهُم لََعلهَنا  نَتهبُِع ٱلسه

 ٤٠ ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

41. А кад стигоше, чаробњаци 

упиташе фараона: „Да ли ће нама, 

заиста, да припадне награда ако ми 

будемо победници?“ 

ئِنه لََنا 
َ
َحَرةُ َقالُواْ لِفِرَۡعۡوَن أ ا َجآَء ٱلسه فَلَمه

ۡجًرا إِن ُكنه 
َ
 ٤١ ا َنحُۡن ٱلَۡغَٰلِبِينَ لَأ

42. „Хоћете“, одговори он, „и бићете 

тада, сигурно, од оних мени блиских.“ 
بِينَ  هِمَن ٱلُۡمَقره  ٤٢ َقاَل َنَعۡم َوِإنهُكۡم إِٗذا ل

43. Мојсије им рече: „Баците оно што 

желите да баците!“ 
 
َ
لُۡقواْ َمآ أ

َ
وَسيَٰٓ أ لُۡقونَ َقاَل لَُهم مُّ  ٤٣ نُتم مُّ

44. И они побацаше своје конопце и 

своје штапове и рекоше: 

„Достојанства нам фараоновог, ми 

ћемо сигурно да победимо!“ 

ةِ  لَۡقۡواْ ِحَبالَُهۡم وَِعِصيهُهۡم َوَقالُواْ بِعِزه
َ
فَأ

 ٤٤ ٱلَۡغَٰلُِبونَ فِرَۡعۡوَن إِنها لََنۡحُن 

45. Затим Мојсије баци свој штап, који 

одједном прогута оно што су они 

лажно извели. 

لَۡقيَٰ ُموَسيَٰ َعَصاهُ َفإَِذا ِهَي تَلَۡقُف َما 
َ
فَأ

فُِكونَ 
ۡ
 ٤٥ يَأ

46. Чаробњаци онда ничице падоше  ََحَرةُ َسَِٰجِدين لِۡقَي ٱلسه
ُ
 ٤٦ فَأ

47. и рекоше: “Ми верујемо у 

Господара светова. 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٤٧ َقالُٓواْ َءاَمنها بَِرب 
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48. Мојсијевог и Ароновог 

Господара.“ 
ِ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ   ٤٨ َرب 

49. „Зар сте му поверовали пре мог 

допуштења?!“ Викну фараон, „он је 

ваш учитељ, он вас је научио 

чаробњаштву - а ви ћете да 

запамтите: поодсецаћу вам унакрст 

руке и ноге и све ћу да вас разапнем!“ 

ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖۡ إِنهُهۥ 
َ
َقاَل َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبَل أ

ۡحَر   ِ هِذي َعلهَمُكُم ٱلس  لََكبِيُرُكُم ٱل
يِۡديَُكۡم 

َ
َعنه أ ِ َقط 

ُ
فَلََسۡوَف َتۡعلَُموَنْۚ لَأ

رُۡجلَ 
َ
َصل َِبنهُكۡم  َوأ

ُ
ِۡن ِخَلَٰٖف َولَأ ُكم م 

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٤٩ أ

50. „Ништа страшно!“ Рекоше, „ми 

ћемо своме Господару да се 

вратимо. 

 ٥٠ َقالُواْ لَا َضيَۡرۖۡ إِنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا ُمنَقلُِبونَ 

51. Ми се надамо да ће наш Господар 

да нам опрости грехе зато што смо 

први верници.“ 

ن 
َ
ن َيۡغفَِر لََنا َربَُّنا َخَطََٰيََٰنآ أ

َ
إِنها َنۡطَمُع أ

َل ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  وه
َ
 ٥١ ُكنهآ أ

52. И Ми објависмо Мојсију: „Крени 

ноћу са Мојим слугама, али бићете 

гоњени.“ 

ۡسِر بِعَِبادِٓي 
َ
ۡن أ

َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
۞َوأ

تهَبُعونَ إِنهكُ   ٥٢ م مُّ

53. И фараон посла сакупљаче по 

градовима. 
ۡرَسَل فِرَۡعۡوُن فِي ٱلَۡمَدآئِِن َحَِٰشِرينَ 

َ
 ٥٣ فَأ

54. „Заиста су ови мала скупина,  َُؤلَآِء لَِشۡرذَِمة  قَلِيلُون  ٥٤ إِنه َهَٰٓ

55. и расрдили су нас,  ٥٥ لََغآئُِظونَ َوِإنهُهۡم لََنا 

56. а сви смо спремни!“  َ٥٦ َوِإنها لَجَِميٌع َحَِٰذُرون 
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57. И Ми их изведосмо из вртова и 

река, 
َٰٖت وَُعُيونٖ  ِن َجنه ۡخرَۡجَنَُٰهم م 

َ
 ٥٧ فَأ

58. из ризница и дивних двораца.  ٖ٥٨ َوُكُنوزٖ َوَمَقاٖم َكرِيم 

59. Ето, тако је било, и Ми смо дали 

да то наследе Израиљеви синови 
َِٰٓءيَل  ۡوَرثَۡنََٰها بَنِٓي إِۡسَر

َ
 ٥٩ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

60. и они их, у зори, сустигоше,  َۡشرِقِين ۡتَبُعوُهم مُّ
َ
 ٦٠ فَأ

61. па кад једни друге угледаше, 

Мојсијеви другови повикаше: 

“Сустиће нас сигурно!” 

ا  ۡصَحَُٰب ُموَسيَٰٓ فَلَمه
َ
ََٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن َقاَل أ تََر

 ٦١ إِنها لَُمۡدَرُكونَ 

62. “Неће!” Рече он, “Господар мој је 

са мном, Он ће ми пут показати.” 
ۖۡ إِنه َمِعَي َرب ِي َسَيۡهِدينِ  هآ  ٦٢ َقاَل َكل

63. И Ми објависмо Мојсију: „Удари 

штапом својим по мору!“ И оно се 

растави и свака његова страна је 

била као велико брдо, 

ِن ٱۡضرِب ب َِعَصاَك  
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰ ُموَسيَٰٓ أ

َ
فَأ

ۡودِ   ۖۡ فَٱنَفلََق َفكَاَن ُكلُّ فِۡرٖق َكٱلطه ٱلَۡبۡحَر
 ٦٣ ٱلَۡعِظيمِ 

64. и Ми онда тамо оне друге 

приближисмо, 
ۡزلَۡفَنا َثمه ٱٓأۡلَخرِ 

َ
 ٦٤ ينَ َوأ

65. Мојсија и све оне који су били са 

њим спасисмо, 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ َعُه نجَۡيَنا ُموَسيَٰ َوَمن مه

َ
 ٦٥ َوأ

66. а оне друге потописмо.  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٦٦ ُثمه أ

67. У томе је, заиста, знак, али 

већина њих нису били верници. 
ۡكثَرُُهم  إِنه فِي 

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة َذ

ۡؤِمنِينَ   ٦٧ مُّ
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68. А, заиста, твој Господар је Силни 

и Милостиви. 
 ٦٨ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

69. И казуј им вест о Авраму,  َإِبَۡرَٰهِيم 
َ
 ٦٩ َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

70. кад је свога оца и свој народ 

упитао: „Шта то ви обожавате?“ 
بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٧٠ إِۡذ َقاَل لِأ

71. Они одговорише: „Обожавамо 

идоле и по цео дан им се молимо“, 
ۡصَناٗما َفَنَظلُّ لََها َعَِٰكفِينَ 

َ
 ٧١ َقالُواْ َنۡعُبُد أ

72. он рече: „Да ли вас они чују када 

се молите, 
 ٧٢ َقاَل َهۡل يَۡسَمُعونَُكۡم إِۡذ تَۡدُعونَ 

73. или, да ли могу да вам користе 

или нашкоде?“ 
ونَ  ۡو يَُضرُّ

َ
ۡو يَنَفُعونَُكۡم أ

َ
 ٧٣ أ

74. „Не“, одговорише, „али ми смо 

упамтили наше претке како тако 

поступају.“ 

بَآَءنَا َكَذَٰلَِك َقالُواْ بَۡل وََجۡدنَآ َءا
 ٧٤ َيۡفَعلُونَ 

75. „А да ли сте размишљали“, упита 

он, „да су они које обожавате 
ا ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ  فَرََءۡيُتم مه

َ
 ٧٥ َقاَل أ

76. ви и ваши давни преци,  َۡقَدُمون
َ
نُتۡم وََءابَآؤُُكُم ٱلۡأ

َ
 ٧٦ أ

77. заиста, моји непријатељи? Али, 

то није Господар светова 
ها َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٧٧ َفإِنهُهۡم َعُدو   ل ِٓي إِل

78. Који ме је створио и Он ме на 

Прави пут упућује, 
هِذي َخلََقنِي َفُهَو َيۡهِدينِ   ٧٨ ٱل

79. и Који ме храни и поји, هِذي ُهَو ُيۡطعُِمنِي َويَۡسقِي  ٧٩ نِ َوٱل



 

Песници 

 

492 

 

 الشعراء

80. и Који ме, кад се разболим, лечи,  ِ٨٠ َوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِين 

81. и Који ће живот да ми одузме, и 

Који ће после да ме оживи, 
هِذي يُِميتُنِي ُثمه ُيحۡيِينِ   ٨١ َوٱل

82. и Који ће ми, надам се, грешке на 

Судњем дану опростити! 
ن َيۡغفَِر لِي َخِطٓيـ َتِي يَۡوَم  

َ
ۡطَمُع أ

َ
هِذٓي أ َوٱل

ِينِ   ٨٢ ٱلد 

83. Господару мој, подари ми 

мудрост и придружи ме онима који су 

добри 

لۡحِۡقنِي 
َ
ِ َهۡب لِي ُحۡكٗما َوأ َرب 

َٰلِِحينَ   ٨٣ بِٱلصه

84. и учини да ме спомињу по истини 

и добру они који ће доћи после мене, 
 ٨٤ َوٱۡجَعل ل ِي لَِساَن ِصۡدٖق فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

85. и учини ме једним од оних којима 

ћеш рајске благодати даровати, 
عِيمِ   ٨٥ َوٱۡجَعلۡنِي ِمن َوَرثَةِ َجنهةِ ٱلنه

86. и мом оцу опрости, заиста је био 

међу залуталим, 
ٓال ِينَ َوٱۡغفِۡر  بِٓي إِنهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلضه

َ
 ٨٦ لِأ

87. и не понизи ме на Дан кад ће 

људи да буду оживљени, 
 ٨٧ َولَا ُتخۡزِنِي يَۡوَم ُيۡبَعُثونَ 

88. на Дан кад неће никакво благо, а 

ни синови од користи бити, 
 ٨٨ َبُنونَ يَۡوَم لَا يَنَفُع َمال  َولَا 

89. само ће онај који дође Богу чистог 

срца да буде спашен.“ 
َ بَِقلٖۡب َسلِيمٖ  تَي ٱَّلله

َ
ها َمۡن أ  ٨٩ إِل

90. И Рај ће да се приближи 

богобојазнима, 
ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِينَ 

ُ
 ٩٠ َوأ
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91. а Пакао да се укаже заблуделима, ِزَِت ٱ  ٩١ لۡجَِحيُم لِلَۡغاوِينَ َوبُر 

92. и рећи ће им се: „Где су они које 

сте обожавали, 
ۡيَن َما ُكنُتۡم َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٩٢ َوقِيَل لَُهۡم أ

93. а нисте Аллаха: могу ли они сада 

да вам помогну, или себи да 

помогну?“ 

ۡو 
َ
ِ َهۡل يَنُصُرونَُكۡم أ ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ٩٣ يَنَتِصُرونَ 

94. Па ће заједно са онима који су их 

у заблуду довели у Пакао бити 

бачени, 

 ٩٤ َفُكۡبِكُبواْ فِيَها ُهۡم َوٱلَۡغاوُۥنَ 

95. и Сотонине војске - сви заједно.  َۡجمَُعون
َ
 ٩٥ وَُجُنوُد إِبۡلِيَس أ

96. И они ће, свађајући се у њему, да 

говоре: 
 ٩٦ َقالُواْ َوُهۡم فِيَها َيخَۡتِصُمونَ 

97. „Тако нам Аллаха, били смо, 

заиста, у очигледној заблуди 
بِينٍ  ِ إِن ُكنها لَِفي َضَلَٰٖل مُّ  ٩٧ تَٱَّلله

98. кад смо вас изједначавали са 

Господаром свих створења, 
 ِ ِيُكم بَِرب   ٩٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ إِۡذ نَُسو 

99. а само су нас зликовци на 

странпутицу завели, 
ها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  َضلهَنآ إِل

َ
 ٩٩ َوَمآ أ

100. па немамо ни заговорника,  َ١٠٠ َفَما لََنا ِمن َشَٰفِعِين 

101. ни блиског пријатеља,  ٖ١٠١ َولَا َصِديٍق َحمِيم 

102. да нам је само да се повратимо, 

па да постанемо верници!“ 
ٗة َفَنُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  نه لََنا َكره

َ
 ١٠٢ فَلَۡو أ



 

Песници 

 

494 

 

 الشعراء

103. У томе је, заиста, знак, али 

већина њих нису били верници. 
ۡكثَرُُهم  

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٠٣ مُّ

104. А, заиста, твој Господар – заиста 

је Силни и Милостиви. 
 ١٠٤ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

105. И Нојев народ је сматрао 

посланике лажним 
بَۡت َقۡوُم نُوٍح ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٠٥ َكذه

106. Кад им брат њихов Ноје рече: 

“Како то да се Аллаха не бојите? 
لَا َتتهُقونَ  إِذۡ 

َ
ُخوُهۡم نُوٌح أ

َ
 ١٠٦ َقاَل لَُهۡم أ

107. Ја сам вам, сигурно, поуздани 

посланик, 
ِمين  

َ
 ١٠٧ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

108. зато се бојте Аллаха и мени 

будите послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٠٨ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

109. За ово од вас не тражим никакву 

награду, мене ће да награди 

Господар свих створења. 

ۡجرَِي 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب   ١٠٩ إِل

110. зато се бојте Бога и мени будите 

послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١١٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

111. Они рекоше: „Како да те 

послушамо када те следе 

најнеугледнији људи?“ 

ۡرَذلُونَ 
َ
نُۡؤِمُن لََك َوٱتهَبَعَك ٱلۡأ

َ
 ١١١ ۞َقالُٓواْ أ

112. “Не знам ја шта су они радили”, 

рече он. 
 ١١٢ َقاَل َوَما ِعلِۡمي بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

113. „Сви ће пред мојим Господаром, 

да знате, да полажу рачун, 
ها عَلَىَٰ َرب ِيِۖ لَۡو تَۡشُعُرونَ   ١١٣ إِۡن ِحَساُبُهۡم إِل
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114. а ја вернике нећу да отерам,  َنَا۠ بَِطارِدِ ٱلُۡمۡؤِمنِين
َ
 ١١٤ َوَمآ أ

115. ја само јавно опомињем!”   بِين ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل
َ
 ١١٥ إِۡن أ

116. „Ако се не оканиш, о Ноја!“ 

Рекоше они, „бићеш сигурно 

каменован!“ 

هۡم تَنَتهِ َيَُٰنوُح لََتُكوَننه ِمَن   َقالُواْ لَئِن ل
 ١١٦ ٱلَۡمرُۡجوِمينَ 

117. „Господару мој“, рече он, „народ 

мој ме у лаж утерује, 
بُونِ  ِ إِنه َقۡومِي َكذه  ١١٧ َقاَل َرب 

118. па Ти мени и њима пресуди и 

спаси мене и вернике који су са 

мном!“ 

فَٱۡفَتۡح بَيۡنِي َوبَۡيَنُهۡم َفۡتٗحا َوَنج ِنِي َوَمن  
ِعَي ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ   ١١٨ مه

119. И Ми смо спасили њега и оне 

који су били уз њега у крцатој лађи, 
َعُهۥ فِي  نجَۡيَنَُٰه َوَمن مه

َ
ٱلُۡفلِۡك فَأ

 ١١٩ ٱلَۡمۡشُحونِ 

120. а остале смо потопили.  َۡغَرۡقَنا َبۡعُد ٱلَۡباقِين
َ
 ١٢٠ ُثمه أ

121. То је заиста доказ, али већина 

њих не верује. 
ۡكثَرُُهم  

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٢١ مُّ

122. А, заиста, твој Господар – заиста 

је Силни и Милостиви! 
 ١٢٢ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

123. И народ Ад је сматрао лажним 

посланике. 
بَۡت عَاٌد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٢٣ َكذه

124. Кад им њихов брат Ебер рече: 

„Како то да се Аллаха не бојите? 
لَا َتتهُقونَ إِۡذ َقاَل لَُهۡم 

َ
ُخوُهۡم ُهوٌد أ

َ
 ١٢٤ أ
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125. Ја сам вам, сигурно, поуздани 

посланик, 
ِمين  

َ
 ١٢٥ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

126. зато се бојте Аллаха и мени 

будите послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٢٦ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

127. За ово од вас не тражим никакву 

награду, мене ће да награди 

Господар свих створења. 

ۡجرَِي 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب   ١٢٧ إِل

128. Зашто на свакој узвишици 

палате зидате, друге исмејавајући, 
ِ رِيٍع َءايَٗة َتۡعَبُثونَ 

تَبُۡنوَن بِكُل 
َ
 ١٢٨ أ

129. и подижете тврђаве као да ћете 

вечно да живите, 
 ١٢٩ َوَتتهِخُذوَن َمَصانَِع لََعلهُكۡم َتخۡلُُدونَ 

130. а кад кажњавате, кажњавате као 

силници? 
 ١٣٠ َوِإَذا َبَطۡشُتم َبَطۡشُتۡم َجبهارِينَ 

131. Зато се бојте Бога и мени будите 

послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٣١ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

132. Бојте се Оног Који вам дарује 

оно што знате, 
ُكم بَِما َتۡعلَُمونَ  َمده

َ
هِذٓي أ  ١٣٢ َوٱتهُقواْ ٱل

133. дарује вам стоку и синове,  َنَۡعَٰٖم َوبَنِين
َ
ُكم بِأ َمده

َ
 ١٣٣ أ

134. и баште и изворе.  ٍَٰٖت وَُعُيون  ١٣٤ وََجنه

135. Ја се, заиста, за вас бојим патње 

на Великом дану. 
َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم 

َ
إِن ِٓي أ

 ١٣٥ َعِظيمٖ 
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136. Они рекоше: „Нама је свеједно 

саветовао ти или не саветовао, 
ۡم لَۡم تَُكن 

َ
وََعۡظَت أ

َ
َقالُواْ َسَوآٌء َعلَۡيَنآ أ

َِن   ١٣٦ ٱلَۡوَِٰعِظينَ م 

137. овако су веровали и давни 

народи, 
لِينَ  وه

َ
ها ُخلُُق ٱلۡأ  ١٣٧ إِۡن َهََٰذآ إِل

138. и ми нећемо да будемо 

подвргнути патњи.“ 
بِينَ   ١٣٨ َوَما َنحُۡن بُِمَعذه

139. И они су наставили да га утерују 

у лаж, па смо их Ми уништили. То је 

поука, али већина ових неће да 

верује. 

ۖۡ َوَما  َٰلَِك ٓأَليَٗة ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنه فِي َذ
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

ۡؤِمنِينَ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٣٩ َكاَن أ

140. А Господар је твој заиста силан 

и милостив. 
 ١٤٠ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

141. И Семуд је сматрао лажним 

посланике. 
بَۡت َثُموُد ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٤١ َكذه

142. Кад им њихов брат Салах рече: 

„Како то да се Аллаха не бојите? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم َصَٰلٌِح أ

َ
 ١٤٢ إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

143. Ја сам вам, сигурно, поуздани 

посланик, 
ِمين  إِن ِي لَُكمۡ 

َ
 ١٤٣  رَُسوٌل أ

144. зато се бојте Бога и мени будите 

послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٤٤ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

145. За ово од вас не тражим никакву 

награду, мене ће да награди 

Господар светова. 

ۡجرَِي 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ها  ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ إِل  ١٤٥ عَلَىَٰ َرب 

146. Зар мислите да ћете овде да 

будете остављени сигурни, 
ُتتَۡرُكوَن فِي َما َهَُٰهَنآ َءاِمنِينَ 

َ
 ١٤٦ أ
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147. у вртовима и међу изворима,  َٰٖٖت وَُعُيون  ١٤٧ فِي َجنه

148. у усевима и међу палмама са 

зрелим плодовима? 
 ١٤٨ َوُزُروٖع َوَنخٖۡل َطلُۡعَها َهِضيم  

149. И ви у брдима врло спретно 

клешете куће, 
 ١٤٩ َوَتۡنِحُتوَن ِمَن ٱلِۡجَباِل ُبُيوٗتا َفَٰرِهِينَ 

150. зато се бојте Аллаха и мени 

будите послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٥٠ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

151. и не слушајте наредбе оних који 

у злу претерују, 
ۡمَر ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

َ
 ١٥١ َولَا تُِطيُعٓواْ أ

152. који на Земљи неред чине и не 

поправљају се." 
ۡرِض َولَا  

َ
هِذيَن ُيۡفِسُدوَن فِي ٱلۡأ ٱل

 ١٥٢ يُۡصلُِحونَ 

153. Они рекоше: „Ти си само 

опчињен, 
رِينَ  َقالُٓواْ إِنهَمآ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٥٣ أ

154. ти си човек, као и ми; зато нам 

донеси једно чудо ако је истина то 

што говориш!“ 

ِت أَـِبيٍَة إِن  
ۡ
ِۡثلَُنا فَأ ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َمآ أ

َِٰدقِينَ   ١٥٤ ُكنَت ِمَن ٱلصه

155. „Ево, то је камила“, рече он, „она 

ће да пије у одређени дан, а ви у 

одређени дан, 

هَها ِشۡرب  َولَُكۡم ِشۡرُب  َقاَل َهَِٰذهِۦ نَاَقة  ل
ۡعلُومٖ   ١٥٥ يَۡوٖم مه

156. и не чините јој никакво зло да вас 

не би стигла патња на Великом дану!“ 
ُخَذُكۡم َعَذاُب  

ۡ
وَها بُِسوٖٓء َفَيأ َولَا َتَمسُّ

 ١٥٦ َعِظيمٖ يَۡوٍم 

157. Али, они је заклаше и потом 

зажалише, 
ۡصَبُحواْ َنَِٰدِمينَ 

َ
 ١٥٧ َفَعَقُروَها فَأ
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158. и стиже их казна. У томе је, 

заиста, поука, али већина њих не 

верује. 

ۖۡ َوَما  َٰلَِك ٓأَليَٗة َخَذُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ إِنه فِي َذ
َ
فَأ

ؤۡ  ۡكثَرُُهم مُّ
َ
 ١٥٨ ِمنِينَ َكاَن أ

159. А, заиста, твој Господар је Силни 

и Милостиви! 
 ١٥٩ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

160. И Лотов народ је сматрао 

лажним посланике. 
بَۡت َقۡوُم لُوٍط ٱلُۡمۡرَسلِينَ   ١٦٠ َكذه

161. Кад им њихов брат Лот рече: 

„Како то да се не бојите? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
ُخوُهۡم لُوٌط أ

َ
 ١٦١ إِۡذ َقاَل لَُهۡم أ

162. Ја сам вам, сигурно, поуздани 

посланик, 
ِمين  

َ
 ١٦٢ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

163. зато се бојте Аллаха и мени 

будите послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٦٣ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

164. За ово од вас не тражим никакву 

награду, мене ће да награди 

Господар светова. 

ۡجرَِي 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب   ١٦٤ إِل

165. Зашто ви, мимо свих светова, са 

мушкарцима имате полни однос, 
ۡكَراَن ِمَن ٱلۡ  تُوَن ٱلذُّ

ۡ
تَأ

َ
 ١٦٥ َعَٰلَِمينَ أ

166. а своје жене, које је за вас 

створио ваш Господар, остављате? 

Ви сте људи који прелазе сваку 

границу зла.“ 

ِۡن   َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم م 
نُتۡم َقۡوٌم عَاُدونَ 

َ
ۡزَوَِٰجُكمِۚ بَۡل أ

َ
 ١٦٦ أ

167. Они рекоше: „Ако се не оканиш, 

о Лоте, бићеш сигурно прогнан!“ 
هۡم تَنَتهِ َيَٰلُوُط لََتُكوَننه ِمَن   َقالُواْ لَئِن ل

 ١٦٧ ٱلُۡمۡخرَِجينَ 
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168. „Ја се грозим тога шта ви 

радите!“ Рече он. 
َِن ٱلَۡقالِينَ   ١٦٨ َقاَل إِن ِي لَِعَملُِكم م 

169. „Господару мој, сачувај мене и 

моју породицу од онога што они 

раде!“ 

ا َيۡعَملُونَ  ۡهلِى ِممه
َ
ِ َنج ِنِي َوأ  ١٦٩ َرب 

170. Ми смо сачували њега и његову 

породицу - све, 
ۡجمَعِينَ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنَُٰه َوأ  ١٧٠ َفَنجه

171. осим старице која је остала са 

онима који су искусили казну, 
ها َعُجوزٗ   ١٧١ ا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ إِل

172. а затим смо остале уништили  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٧٢ ُثمه َدمه

173. спустивши на њих кишу - а 

страшне ли кише за оне који су били 

упозорени! 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ١٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 

174. То је заиста доказ, али већина 

њих не верује. 
ۡكثَرُُهم  

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٧٤ مُّ

175. А, заиста, твој Господар је Силни 

и Милостиви! 
 ١٧٥ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

176. И становници Ејке су угонили 

посланике у лаж. 
ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

َ
َب أ  ١٧٦ َكذه

177. Кад им Јофор рече: „Како то да 

се Аллаха не бојите? 
لَا َتتهُقونَ 

َ
 ١٧٧ إِۡذ َقاَل لَُهۡم ُشَعۡيٌب أ

178. Ја сам вам, сигурно, поуздани 

посланик, 
ِمين  

َ
 ١٧٨ إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ
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179. зато се бојте Аллаха и мени 

будите послушни! 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوأ  ١٧٩ فَٱتهُقواْ ٱَّلله

180. За ово од вас не тражим никакву 

награду, мене ће да награди 

Господар светова. 

ۡجرَِي 
َ
ۡجٍرِۖ إِۡن أ

َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
َوَمآ أ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ها عَلَىَٰ َرب   ١٨٠ إِل

181. Право мерите на литру и не 

закидајте, 
ۡوُفواْ ٱلَۡكۡيَل َولَا تَُكونُواْ ِمَن  

َ
۞أ

 ١٨١ ٱلُۡمۡخِسِرينَ 

182. а на кантару мерите исправном 

мером, 
 ١٨٢ َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡسَتقِيمِ 

183. и људима њихова права не 

умањујте, и зло по Земљи, неред 

правећи, не чините, 

ۡشَيآَءُهۡم َولَا َتۡعَثۡواْ 
َ
اَس أ َولَا َتۡبَخُسواْ ٱلنه

ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 
َ
 ١٨٣ فِي ٱلۡأ

184. и бојте се Онога Који је створио 

и вас и давне народе.“ 
هِذي َخلََقُكۡم َوٱلِۡجبِلهَة   َوٱتهُقواْ ٱل

لِينَ  وه
َ
 ١٨٤ ٱلۡأ

185. Они рекоше: „Ти си само 

опчињен; 
رِينَ  نَت ِمَن ٱلُۡمَسحه

َ
 ١٨٥ َقالُٓواْ إِنهَمآ أ

186. и ти си само човек као и ми; за 

нас си ти, заиста, прави лажов; 
ِۡثلَُنا َوِإن نهُظنَُّك لَِمَن  ها بََشر  م  نَت إِل

َ
َوَمآ أ

َِٰذبِينَ   ١٨٦ ٱلَۡك

187. зато спусти на нас казну са неба, 

ако си од оних који говоре истину!“ 
َمآِء إِن   َِن ٱلسه ۡسقِۡط َعلَۡيَنا كَِسٗفا م 

َ
فَأ

َِٰدقِينَ   ١٨٧ ُكنَت ِمَن ٱلصه

188. „Господар мој добро зна шта ви 

радите“, рече он. 
ۡعلَُم بَِما َتۡعَملُونَ 

َ
 ١٨٨ َقاَل َرب ِٓي أ
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189. И они су наставили да га утерују 

у лаж па их је стигла казна у Дану 

тамног облака; а то је била казна 

једног страшног дана. 

لهةِِۚ إِنهُهۥ  َخَذُهۡم َعَذاُب يَۡوِم ٱلظُّ
َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

 ١٨٩ َكاَن َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٍ 

190. То је заиста доказ, али већина 

њих не верује. 
ۡكثَرُُهم  

َ
ۖۡ َوَما َكاَن أ َٰلَِك ٓأَليَٗة إِنه فِي َذ

ۡؤِمنِينَ   ١٩٠ مُّ

191. А, заиста, твој Господар је Силни 

и Милостиви! 
 ١٩١ َوِإنه َربهَك لَُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلرهِحيمُ 

192. И Кур'ан је сигурно објава 

Господара светова; 
 ِ  ١٩٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َوِإنهُهۥ لََتنِزيُل َرب 

193. доноси га поверљиви анђео,  ُِمين
َ
وُح ٱلۡأ  ١٩٣ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

194. на срце твоје, да опомињеш,  َ١٩٤ عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِين 

195. на јасном арапском језику.  ٖبِين ٖ مُّ  ١٩٥ بِلَِساٍن َعَربِي 

196. Он је споменут у књигама 

претходних посланика, 
لِينَ  وه

َ
 ١٩٦ َوِإنهُهۥ لَِفي ُزبُرِ ٱلۡأ

197. зар њима није знак то што за 

њега знају учени људи Израиљевих 

синова? 

ُؤاْ  ن َيۡعلََمُهۥ ُعلََمَٰٓ
َ
هُهۡم َءايًَة أ َولَۡم يَُكن ل

َ
أ

َِٰٓءيَل   ١٩٧ بَنِٓي إِۡسَر

198. А да га објављујемо неком 

неарапу, 
ۡعَجِمينَ 

َ
لَۡنَُٰه عَلَىَٰ َبۡعِض ٱلۡأ  ١٩٨ َولَۡو نَزه

199. па да им га он чита, опет у њега 

не би поверовали. 
ا َكانُواْ بِهِۦ ُمۡؤِمنِينَ  هُۥ َعلَۡيِهم مه

َ
 ١٩٩ َفَقَرأ
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200. Ето, тако га Ми уводимо у срца 

грешника, 
 ٢٠٠ َكَذَٰلَِك َسلَۡكَنَُٰه فِي قُلُوِب ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

201. они у њега неће да верују док не 

виде болну патњу, 
لَا يُۡؤِمُنوَن بِهِۦ َحتهيَٰ يََرُواْ ٱلَۡعَذاَب 

لِيمَ 
َ
 ٢٠١ ٱلۡأ

202. која ће изненада да им дође, а 

они неће ни да осете, 
تَِيُهم َبۡغَتةٗ 

ۡ
 ٢٠٢ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ  َفَيأ

203. па ће рећи: „Хоће ли нам се дати 

мало времена?“ 
 ٢٠٣ َفَيُقولُواْ َهۡل َنحُۡن ُمنَظُرونَ 

204. Па зар они пожурују Нашу 

казну?! 
فَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُونَ 

َ
 ٢٠٤ أ

205. Шта ти мислиш, ако им Ми 

допуштамо да уживају годинама, 
تهۡعَنَُٰهۡم ِسنِينَ  فَرََءيَۡت إِن مه

َ
 ٢٠٥ أ

206. и на крају их снађе оно чиме им 

се прети, 
ا َكانُواْ يُوَعُدونَ   ٢٠٦ ُثمه َجآَءُهم مه

207. зар ће им користи сладак живот 

који су проводили? 
ا َكانُواْ ُيَمتهُعونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه

َ
 ٢٠٧ َمآ أ

208. Ми ниједно насеље нисмо 

разорили а да им нису послати они 

који су их упозоравали, 

ها لََها ُمنِذُرونَ  ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريٍَة إِل
َ
 ٢٠٨ َوَمآ أ

209. да би поуку примили, Ми нисмо 

неправедни били. 
 ٢٠٩ ذِۡكَرىَٰ َوَما ُكنها َظَٰلِِمينَ 

210. Кур'ан не доносе ђаволи,  َُيَِٰطين لَۡت بِهِ ٱلشه  ٢١٠ َوَما َتنَزه
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211. незамисливо је да то они раде; и 

они то не могу. 
 ٢١١ َوَما يَۢنَبِغي لَُهۡم َوَما يَۡسَتِطيُعونَ 

212. Они су потпуно спречени и да га 

прислушкују. 
 ُ ۡمِع لََمۡعُزول  ٢١٢ ونَ إِنهُهۡم َعِن ٱلسه

213. Зато се, мимо Аллаха, не моли 

другом богу - да не би био од оних 

који ће да буду мучени! 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن  فَلَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله
بِينَ   ٢١٣ ٱلُۡمَعذه

214. И упозоравај своју најближу 

родбину, 
 ِ قَۡرب

َ
نِذۡر َعِشيَرتََك ٱلۡأ

َ
 ٢١٤ ينَ َوأ

215. и буди понизан према 

верницима који те следе! 
َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتهَبَعَك ِمَن  

 ٢١٥ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

216. А ако те не буду послушали, ти 

реци: „Ја немам ништа са тим што ви 

радите.“ 

ا  َفإِۡن َعَصۡوَك َفُقۡل إِن ِي بَرِٓيء   ِمه م 
 ٢١٦ َتۡعَملُونَ 

217. И поуздај се у Силног и 

Милостивог, 
 ٢١٧ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

218. Који те види кад устанеш,  ََُٰك ِحيَن َتُقوم هِذي يََرى  ٢١٨ ٱل

219. да са осталима молитву обавиш.  ََِٰجِدين  ٢١٩ َوَتَقلَُّبَك فِي ٱلسه

220. јер Он, заиста, све чује и све зна.  ُِميُع ٱلَۡعلِيم  ٢٢٠ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه

221. Хоћете ли да вас обавестим 

коме долазе ђаволи? 
ُل   نَب ِئُُكۡم عَلَىَٰ َمن َتنَزه

ُ
َهۡل أ

َيَِٰطينُ   ٢٢١ ٱلشه
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222. Они долазе сваком лажову, 

грешнику, 
 ِ

ُل عَلَىَٰ ُكل  ثِيمٖ َتنَزه
َ
فهاٍك أ

َ
 ٢٢٢ أ

223. и прислушкују, а већина њих су 

лажљивци. 
ۡكثَرُُهۡم َكَِٰذبُونَ 

َ
ۡمَع َوأ  ٢٢٣ يُلُۡقوَن ٱلسه

224. А заведени следе песнике.  ََعَرآُء يَتهبُِعُهُم ٱلَۡغاوُۥن  ٢٢٤ َوٱلشُّ

225. Зар не знаш да они сваком 

долином блуде. 
 
َ
لَۡم تََر أ

َ
ِ َوادٖ يَِهيُمونَ أ

 ٢٢٥ نهُهۡم فِي ُكل 

226. и да говоре оно што не раде,  َنهُهۡم َيُقولُوَن َما لَا َيۡفَعلُون
َ
 ٢٢٦ َوأ

227. тако не говоре само они који 

верују и добра дела чине, и који често 

Бога спомињу, и који узвраћају кад их 

исмејавају. А многобошци ће, 

сигурно, сазнати у какву ће се муку 

увалити. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
َ َكثِيٗرا َوٱنَتَصُرواْ ِمنُۢ َبۡعِد َما  َوَذَكُرواْ ٱَّلله
يه ُمنَقلَٖب  

َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ ُْۗ وََسَيۡعلَُم ٱل ُظلُِموا

 ٢٢٧ يَنَقلُِبونَ 
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Мрави  النمل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Та-син. Ово су речи Кур'ана и јасне 

Књиге, 
طٓسْۚ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلُۡقۡرَءاِن َوكَِتاٖب 

بِينٍ   ١ مُّ

2. упуте и радосне вести онима који 

верују, 
 ٢ ُهٗدى َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡؤِمنِينَ 

3. који молитву обављају и 

милостињу удељују и који у онај свет 

чврсто верују. 

ةَ  َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٣ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

4. Заиста онима који у Онај свет не 

верују Ми приказујемо њихове 

поступке лепим - зато они лутају; 

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َزيهنها لَُهۡم   إِنه ٱل
ۡعَمَٰلَُهۡم َفُهۡم َيۡعَمُهونَ 

َ
 ٤ أ

5. то су они којима припада жестока 

патња, а на Оном свету они ће, 

заиста, да буду највећи губитници, 

هِذيَن لَُهۡم ُسوُٓء ٱلَۡعَذاِب َوُهۡم فِي  ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
أ

ۡخَسُرونَ 
َ
 ٥ ٱٓأۡلِخَرةِ ُهُم ٱلۡأ

6. а ти, заиста, примаш Кур'ан од Оног 

Који је мудар и Који све зна! 
هُدۡن َحِكيٍم  ي ٱلُۡقۡرَءاَن ِمن ل َوِإنهَك لَُتلَقه

 ٦ َعلِيمٍ 

7. Када Мојсије рече својој породици: 

„Видео сам ватру, донећу вам отуда 

какву вест, или ћу да вам донесем 

пламену бакљу да бисте се огрејали.“ 

ۦٓ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا  ۡهلِهِ
َ
إِۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لِأ

ۡو َءاتِيُكم 
َ
ِۡنَها ِبخَبٍَر أ َسـ َاتِيُكم م 

 ٧ لهَعلهُكۡم تَۡصَطلُونَ بِِشَهاٖب قَبَٖس 
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8. Кад је дошао до ње, неки глас је 

дозивао: „Нека су благословљени они 

који се налазе на месту где је ватра и 

они око ње, и нека је слављен и 

узвишен Аллах, Господар светова! 

نُۢ بُورَِك َمن فِي ٱلنه 
َ
ا َجآَءَها نُودَِي أ ارِ  فَلَمه

  ِ ِ َرب  َوَمۡن َحۡولََها وَُسۡبَحََٰن ٱَّلله
 ٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

9. О Мојсије, Ја сам - Аллах, Силни и 

Мудри! 
ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  نَا ٱَّلله

َ
ۥٓ أ  ٩ َيَُٰموَسيَٰٓ إِنهُه

10. Баци свој штап!“ Па кад је виде да 

се, као да је хитра змија, креће, он 

узмаче и не врати се. 'О Мојсије, не 

бој се! Посланици код Мене не 

требају ничега да се боје; 

نهَها 
َ
ا رََءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
َوأ

ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰ لَا  هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  َجآن   َول
 ١٠ َتخَۡف إِن ِي لَا َيخَاُف لََديه ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

11. А оном који грех почини, а онда 

зло добрим делом замени – Ја ћу, 

уистину, опростити и самилостан 

бити. 

ُۢا َبۡعَد ُسوٖٓء  َل ُحۡسَن ها َمن َظلََم ُثمه بَده إِل
 ١١ َفإِن ِي َغُفور  رهِحيم  

12. Увуци своју руку у своја недра, 

појавиће се бела, али неће да буде 

болесна - биће један од девет 

знакова фараону и његовом народу; 

они су, заиста, народ невернички.“ 

ۡدِخۡل يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء مِۡن 
َ
َوأ

َغيِۡر ُسوٖٓءِۖ فِي تِۡسِع َءاَيٍَٰت إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن 
ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ  َِٰسقِينَ َوَقۡوِمهِ  ١٢ َقۡوٗما َف

13. И кад им јасно дођоше Наши 

знакови, они рекоше: „Ово је права 

чаролија!“ 

ا َجآَءۡتُهۡم َءاَيَُٰتَنا ُمۡبِصَرٗة َقالُواْ َهََٰذا   فَلَمه
بِين    ١٣ ِسۡحر  مُّ

14. И они их, неправедни и охоли, 

порекоше, али су у себи веровали да 

су истинита, па погледај како су 

скончали смутљивци. 

نُفُسُهۡم ُظلۡٗما 
َ
وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

اْۚ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة  وَُعلُو ٗ
 ١٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
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15. Давиду и Соломону смо дали 

знање и они су говорили: „Хвала Богу 

Који нас је одликовао над многим 

Својим слугама верницима!“ 

ۖۡ َوَقالَا  َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد َوُسلَۡيَمََٰن ِعلۡٗما
ِۡن   لََنا عَلَىَٰ َكثِيٖر م  هِذي َفضه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ١٥ ِعَبادِهِ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

16. И Соломон наследи Давида и 

рече: „О људи, дато нам је да 

разумемо птичје гласове и свашта 

нам је дато: ово је, заиста, права 

благодат!“ 

َها   يُّ
َ
ۖۡ َوَقاَل َيَٰٓأ َوَورَِث ُسلَۡيَمَُٰن َداوُۥَد

وتِيَنا ِمن 
ُ
يِۡر َوأ اُس ُعل ِۡمَنا َمنِطَق ٱلطه ٱلنه

ِ َشۡيٍءِۖ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلُۡمبِينُ 
 ١٦ ُكل 

17. И сакупише се Соломону војске 

његове – џинни, људи и птице, све 

чета до чете, постројени, 

  ِ وَُحِشَر لُِسلَۡيَمََٰن ُجُنوُدهُۥ ِمَن ٱلِۡجن 
يِۡر َفُهۡم يُوزَُعونَ   ١٧ َوٱلۡإِنِس َوٱلطه

18. и кад стигоше до мравље долине, 

један мрав рече: „О мрави, улазите у 

своја станишта да вас не погазе 

Соломон и његове војске, а да то и не 

примете!“ 

ۡمِل َقالَۡت َنۡملَة   تَۡواْ عَلَىَٰ َوادِ ٱلنه
َ
َحتهيَٰٓ إَِذآ أ

ۡمُل ٱۡدُخلُواْ َمَسَِٰكَنُكۡم لَا   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َيحِۡطَمنهُكۡم ُسلَۡيَمَُٰن وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم لَا 
 ١٨ ونَ يَۡشُعرُ 

19. И он се насмеши његовим речима 

и рече: „Мој Господару, надахни ме 

да будем захвалан на Твојој 

благодати, коју си указао мени и 

мојим родитељима, и да чиним добра 

дела на Твоје задовољство, и уведи 

ме, Својом милошћу, међу Своје 

добре слуге!“ 

ِ  فَ  ِن َقۡولَِها َوَقاَل َرب  َم َضاِحٗكا م  َتبَسه
ۡنَعۡمَت 

َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
أ

ۡعَمَل َصَٰلِٗحا  
َ
ۡن أ

َ
عَلَىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

ۡدِخلۡنِي بَِرۡحمَتَِك فِي ِعَبادَِك  
َ
َُٰه َوأ تَۡرَضى

َٰلِِحينَ   ١٩ ٱلصه

20. И он изврши смотру птица, па 

рече: „Зашто не видим пупавца, да 

није одсутан? 

َرى ٱلُۡهۡدُهَد 
َ
يَۡر َفَقاَل َمالَِي لَٓا أ َد ٱلطه َوَتَفقه

ۡم َكاَن ِمَن ٱلَۡغآئِبِينَ 
َ
 ٢٠ أ
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21. Ако ми не донесе ваљано 

оправдање, тешком ћу га казном 

казнити или ћу га заклати!” 

َبنهُهۥ  ِ َعذ 
ُ
ۡو  لَأ

َ
ۥٓ أ اْۡذَبحَنهُه

َ
ۡو لَأ

َ
َعَذاٗبا َشِديًدا أ

بِينٖ  تِيَن ِي بُِسلَۡطَٰٖن مُّ
ۡ
 ٢١ لََيأ

22. И не потраје дуго, а он дође, па 

рече: “Дознао сам оно што ти не знаш, 

из Сабе ти доносим поуздану вест. 

َحطُت بَِما لَۡم 
َ
َفَمَكَث َغيَۡر بَعِيٖد َفَقاَل أ

 ِ ِۭ بِنََبإٖ يَقِينٍ ُتحِۡط ب  ٢٢ هِۦ وَِجۡئُتَك ِمن َسَبإ

23. Видео сам да једна жена њима 

влада и да јој је дато свега и свачега, 

а има и величанствени престо. 

وتَِيۡت ِمن 
ُ
ٗة َتۡملُِكُهۡم َوأ

َ
إِن ِي وََجدتُّ ٱۡمَرأ

ِ َشۡيٖء َولََها َعۡرٌش َعِظيم  
 ٢٣ ُكل 

24. Видео сам да се и она и њен 

народ клањају Сунцу, а не Аллаху, а 

Сотона им је приказао њихове 

поступке лепим и од правог пута их 

одвратио, па они не умеју да нађу 

Прави пут, 

ۡمِس ِمن  وََجدتَُّها َوَقۡوَمَها يَۡسُجُدوَن لِلشه
ِ َوَزيهَن لَُهُم ٱ ۡعَمَٰلَُهۡم ُدوِن ٱَّلله

َ
ۡيَطَُٰن أ لشه

بِيِل َفُهۡم لَا  ُهۡم َعِن ٱلسه َفَصده
 ٢٤ َيۡهَتُدونَ 

25. па да се Аллаху клањају, Који 

изводи оно што је скривено на 

небесима и на Земљи и Који зна оно 

што кријете и оно што на јаву 

износите. 

هِذي ِ ٱل ُيخۡرُِج ٱلۡخَۡبَء فِي  ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِله
ۡرِض َويَۡعلَُم َما ُتخُۡفوَن َوَما 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٥ ُتۡعلُِنونَ 

26. Аллах је, нема истинског бога 

осим Њега, Господар Величанственог 

Престола!“ 

ها ُهَو َربُّ ٱلَۡعۡرِش  ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله
 ٢٦ ٱلَۡعِظيِم۩

27. „Видећемо“, рече Соломон, „да ли 

говориш истину или не. 
ۡم ُكنَت ِمَن 

َ
َصَدقَۡت أ

َ
۞َقاَل َسنَنُظُر أ

َِٰذبِينَ   ٢٧ ٱلَۡك
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28. Однеси ово моје писмо па им га 

баци, а онда се од њих мало измакни 

и погледај шта ће једни другима 

рећи!“ 

لۡقِۡه إِلَۡيِهۡم ُثمه  ٱۡذَهب ب ِِكَتَِٰبي َهََٰذا 
َ
فَأ

 ٢٨ تََوله َعۡنُهۡم فَٱنُظۡر َماَذا يَرِۡجُعونَ 

29. „О великани“, рече она, „мени је 

достављено једно писмо вредно 

поштовања! 

لِۡقَي إِلَيه كَِتَٰب  
ُ
َها ٱلَۡملَُؤاْ إِن ِٓي أ يُّ

َ
َقالَۡت َيَٰٓأ

 ٢٩ َكرِيمٌ 

30. од Соломона и гласи: ‘У име 

Аллаха, Милостивог, Самилосног! 
ِنَٰمۡح  ِ ٱلره إِنهُهۥ ِمن ُسلَۡيَمََٰن َوِإنهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله

 ٣٠ ٱلرهِحيمِ 

31. Не уздижите се изнад мене и 

дођите ми Аллаху покорни. 
تُونِي ُمۡسلِِمينَ 

ۡ
ها َتۡعلُواْ عَلَىه َوأ ل

َ
 ٣١ أ

32. „О великани“, рече она, „саветујте 

ми шта треба у овом случају да 

радим; ја без вас ништа нећу да 

одлучим!“ 

ۡمرِي َما 
َ
ۡفُتونِي فِٓي أ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
َقالَۡت َيَٰٓأ

ۡمًرا َحتهيَٰ تَۡشَهُدونِ 
َ
 ٣٢ ُكنُت َقاِطَعًة أ

33. „Ми смо врло јаки и храбри“, 

рекоше они, „а ти одлучујеш. Па, 

гледај шта ћеш да наредиш!“ 

ٖس َشِديٖد 
ۡ
ْولُواْ بَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُواْ ُقوه

ُ
َقالُواْ َنحُۡن أ

ُمرِينَ 
ۡ
ۡمُر إِلَۡيِك فَٱنُظرِي َماَذا تَأ

َ
 ٣٣ َوٱلۡأ

34. „Кад цареви освоје неки град“, 

рече она, „они га разоре, а угледне 

његове становнике учине 

пониженим.“ Ето, тако они раде. 

َقالَۡت إِنه ٱلُۡملُوَك إَِذا َدَخلُواْ قَۡريًَة 
 ْۚ ذِلهٗة

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ةَ أ ِعزه

َ
فَۡسُدوَها وََجَعلُٓواْ أ

َ
أ

 ٣٤ َوَكَذَٰلَِك َيۡفَعلُونَ 

35. „Послаћу им један дар и видећу са 

чиме ће изасланици да се врате.“ 
ُۢ بَِم   َوِإن ِي ُمۡرِسلٌَة إِلَۡيِهم بَِهِديهةٖ َفَناِظَرُة

 ٣٥ يَرِۡجُع ٱلُۡمۡرَسلُونَ 
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36. И кад он пред Соломона изађе, 

овај му рече: “Зар да благом мене 

придобијете? Оно што је Аллах мени 

дао боље је од оног што је дао вама. 

Ви се оном што вам се дарује 

радујете! 

ونَِن بَِماٖل   تُِمدُّ
َ
ا َجآَء ُسلَۡيَمََٰن َقاَل أ فَلَمه

َُٰكمِۚ بَۡل  آ َءاتَى ِمه ُ َخيۡر  م  ۦَ ٱَّلله َِٰن َفَمآ َءاتَى
نُتم بَِهِديهتُِكۡم َتۡفرَُحونَ 

َ
 ٣٦ أ

37. Врати се њима! Ми ћемо да 

доведемо војске којима неће моћи да 

се одупру и истераћемо их из Сабе 

понижене и покорене. 

ها قَِبَل لَُهم  تِيَنهُهم ِبجُُنوٖد ل
ۡ
ٱرِۡجۡع إِلَۡيِهۡم فَلََنأ

ذِلهٗة َوُهۡم 
َ
ِۡنَهآ أ بَِها َولَُنۡخرَِجنهُهم م 

 ٣٧ َصَٰغُِرونَ 

38. “О достојанственици, ко ће од вас 

да ми донесе њен престо пре него 

што ми дођу као муслимани?“ 

تِينِي بَِعۡرِشَها 
ۡ
يُُّكۡم يَأ

َ
َها ٱلَۡملَُؤاْ أ يُّ

َ
َقاَل َيَٰٓأ

تُونِي ُمۡسلِِمينَ 
ۡ
ن يَأ

َ
 ٣٨ َقۡبَل أ

39. „Ја ћу да ти га донесем“, рече 

Ифрит, један од џинна, „пре него што 

са свог места устанеш, ја сам за то, 

заиста, снажан и поуздан.“ 

نَا۠ َءاتِيَك بِهِۦ  َقاَل 
َ
ِ أ َِن ٱلِۡجن  ِعۡفرِيت  م 

َقاِمَكۖۡ َوِإن ِي َعلَۡيهِ   ن َتُقوَم ِمن مه
َ
َقۡبَل أ

ِمين  
َ
 ٣٩ لََقوِيٌّ أ

40. А ја ћу да га донесем“, рече онај 

који је имао знање из Књиге, “пре него 

што оком трепнеш.” И кад Соломон 

виде да је престо већ пред њим 

постављен, узвикну: „Ово је благодат 

мога Господара, Који ме искушава да 

ли ћу да будем захвалан или 

незахвалан. А ко је захвалан – у своју 

корист је захвалан, а ко је незахвалан 

- па, мој Господар је независан и 

племенит. 

هِذي ِعنَدهُۥ ِعلۡ  نَا۠ َقاَل ٱل
َ
َِن ٱلِۡكَتَِٰب أ م  م 

ن يَۡرتَده إِلَۡيَك َطۡرُفَكْۚ  
َ
َءاتِيَك بِهِۦ َقۡبَل أ

ا ِعنَدهُۥ َقاَل َهََٰذا ِمن  ا رََءاهُ ُمۡسَتقِرًّ فَلَمه
  ۡۖ ۡكُفُر

َ
ۡم أ

َ
ۡشُكُر أ

َ
َفۡضِل َرب ِي لَِيۡبلَُونِٓي َءأ

َوَمن َشَكَر َفإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن  
 ٤٠ نه َرب ِي َغنِي   َكرِيم  َكَفَر َفإِ 

41. Промените изглед њеног 

престола да видимо хоће ли га или 

неће препознати!“ 

ۡم 
َ
َتۡهَتِدٓي أ

َ
ُرواْ لََها َعۡرَشَها نَنُظۡر أ ِ َقاَل نَك 
هِذيَن لَا َيۡهَتُدونَ   ٤١ تَُكوُن ِمَن ٱل
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42. И кад она дође, би јој речено: „Је 

ли овакав твој престо?“ „Као да јесте!“ 

Она узвикну. „А нама је дато знање 

пре него њој, и ми смо муслимани.“ 

َهََٰكَذا َعۡرُشِكِۖ َقالَۡت  
َ
ا َجآَءۡت قِيَل أ فَلَمه

وتِيَنا ٱلۡعِلَۡم ِمن َقۡبلَِها َوُكنها 
ُ
نهُهۥ ُهَوْۚ َوأ

َ
َكأ

 ٤٢ ُمۡسلِِمينَ 

43. А од исправног веровања 

спречило је оно што је обожавала 

мимо Аллаха. Јер је она народу 

неверничком припадала. 

  ِۡۖ َها َما َكانَت تهۡعُبُد ِمن ُدوِن ٱَّلله َوَصده
 ٤٣ إِنهَها َكانَۡت ِمن َقۡوٖم َكَٰفِرِينَ 

44. Би јој речено: „Уђи у дворану!“ Кад 

она погледа, помисли да је дубока 

вода, па задиже хаљину уз своје ноге. 

„Овај је дворац поплочан углачаним 

стаклом!“ Рече он. „Мој Господару!“ 

Узвикну она, „ја сам се према себи 

огрешила и у друштву са Соломоном 

предајем се Аллаху, Господару 

светова!“ 

تُۡه قِيَل لََها ٱۡدُخلِى 
َ
ا َرأ ۖۡ فَلَمه ۡرَح ٱلصه

ْۚ َقاَل   َحِسبَۡتُه لُجهٗة َوَكَشَفۡت َعن َساَقۡيَها
 ِ ُۗ َقالَۡت َرب  ِن َقَوارِيَر د  م  َمره إِنهُهۥ َصۡرح  مُّ

ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمََٰن 
َ
إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي َوأ

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٤٤ َّلِله

45. А народу Семуд послали смо 

њиховог брата Салаха који им је 

говорио: „Обожавајте једино Аллаха“, 

али они се поделише у две групе које 

су се међусобно препирале. 

ِن 
َ
َخاُهۡم َصَٰلًِحا أ

َ
ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ َثُموَد أ

َ
َولََقۡد أ

َ َفإَِذا ُهۡم فَرِيَقاِن  ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
 ٤٥ َيخَۡتِصُمونَ 

46. “О народе мој”, говорио им је он, 

“зашто тражите да вас стигне казна 

пре него што се покајете? Зашто од 

Аллаха не тражите опроста да би вам 

се указала милост?” 

ي ِئَةِ َقۡبَل  َقاَل َيََٰقۡوِم لَِم تَۡسَتۡعِجلُوَن بِٱلسه
َ لََعلهُكۡم  ٱلۡحََسَنةِِۖ لَۡولَا تَۡسَتۡغفُِرو  َن ٱَّلله

 ٤٦ تُۡرَحمُونَ 

47. “Ми сматрамо лошим предзнаком 

тебе и оне који су с тобом!” Рекоше 

они. “Од Бога вам је и добро и зло”, 

рече он, “ви сте народ који је стављен 

у искушење.” 

َعَكْۚ َقاَل  يهۡرنَا بَِك َوبَِمن مه َقالُواْ ٱطه
نُتۡم َقۡوم   

َ
ِۖۡ بَۡل أ َطَٰٓئُِرُكۡم ِعنَد ٱَّلله

 ٤٧ ُتۡفَتُنونَ 
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48. У граду је било девет особа које су 

по земљи, не ред, него неред чиниле. 
وََكاَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ تِۡسَعُة َرۡهٖط ُيۡفِسُدوَن 

ۡرِض َولَا يُۡصلُِحونَ 
َ
 ٤٨ فِي ٱلۡأ

49. „Аллахом се закуните“, рекоше, 

„да ћемо ноћу и њега и његову 

породицу да убијемо, а онда његовом 

сроднику да кажемо: 'Ми нисмо 

присуствовали погибији његове 

породице, ми, заиста, истину 

говоримо.'“ 

ۡهلَُهۥ ُثمه 
َ
ِ لَُنبَي ِتَنهُهۥ َوأ َقالُواْ َتَقاَسُمواْ بِٱَّلله

ۡهلِهِۦ   لََنُقولَنه 
َ
لَِولِي ِهِۦ َما َشِهۡدنَا َمۡهلَِك أ

 ٤٩ َوِإنها لََصَِٰدُقونَ 

50. И ковали су сплетку, па смо и Ми 

припремили њима сплетку, а они то 

нису осећали, 

َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا َوُهۡم لَا  
 ٥٠ يَۡشُعُرونَ 

51. па погледај каква је била 

последица њиховог сплеткарења: 

уништили смо све - и њих и њихов 

народ. 

نها  
َ
فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة َمۡكرِهِۡم أ

ۡجمَعِينَ 
َ
ۡرَنَُٰهۡم َوَقۡوَمُهۡم أ  ٥١ َدمه

52. Ено њихових кућа, пусте су због 

насиља који су чинили - у томе је, 

заиста, поука народу који зна, 

ْْۚ إِنه فِي  فَتِلَۡك ُبُيوُتُهۡم َخاوِيََۢة بَِما َظلَُمٓوا
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل َِقۡوٖم َيۡعلَُمونَ   ٥٢ َذ

53. а спасили смо оне који су 

веровали и који су се греха клонили. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ  نجَۡيَنا ٱل

َ
 ٥٣ َوأ

54. И Лота смо послали када рече 

своме народу: „Зар чините разврат 

наочиглед једни других?! 

تُوَن ٱلَۡفَِٰحَشَة  
ۡ
تَأ

َ
ۦٓ أ َولُوًطا إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

نُتۡم ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٥٤ َوأ

55. Зар збиља са страшћу општите са 

мушкарцима уместо са женама? Ви 

сте, уистину, безумници.” 

ِن ُدوِن  تُوَن ٱلر َِجاَل َشۡهَوٗة م 
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

نُتۡم َقۡوم  َتجَۡهلُونَ 
َ
ِۚ بَۡل أ  ٥٥ ٱلن َِسآِء
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56. А одговор његовог народа само је 

гласио: „Истерајте Лотову породицу 

из вашег града, они су, заиста, људи 

чистунци!“ 

ن َقالُٓواْ  ۞َفَما َكاَن َجَواَب 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َقۡوِمهِ

ِن قَۡريَتُِكۡمۖۡ إِنهُهۡم   ۡخرُِجٓواْ َءاَل لُوٖط م 
َ
أ

ُرونَ  نَاس  َيَتَطهه
ُ
 ٥٦ أ

57. И Ми смо спасили њега и његову 

породицу, осим његове жене. Ми смо 

одредили да она остане с онима који 

ће казну искусити. 

نجَۡيَنَُٰه وَ 
َ
ۡرَنََٰها ِمَن فَأ تَُهۥ َقده

َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
أ

 ٥٧ ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

58. И сручили смо на њих камену 

кишу, а страшне ли кише за оне који 

су били упозорени! 

َطٗراۖۡ فََسآَء َمَطُر  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيِهم مه
َ
َوأ

 ٥٨ ٱلُۡمنَذرِينَ 

59. Реци: „Хвала Аллаху и нека је мир 

Његовим слугама које је Он одабрао!“ 

Шта је боље: Аллах или они које 

поред Њега обожавају? 

هِذيَن  ِ وََسَلٌَٰم عَلَىَٰ ِعَبادِهِ ٱل قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا يُۡشِرُكونَ  مه

َ
ُ َخيٌۡر أ ُۗ َءاَّلٓله  ٥٩ ٱۡصَطَفيَٰٓ

60. Онај Који је небеса и Земљу 

створио и Који вам спушта са неба 

кишу помоћу које Ми дајемо да 

озелене прекрасне баште, немогуће 

је да ви учините да израсте њихово 

дрвеће. Зар поред Аллаха постоји 

други бог?! Не постоји, али су они 

народ који друге са Њим изједначује. 

ۡن َخلََق  مه
َ
نَزَل  أ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

ۢنَبتَۡنا بِهِۦ  
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ َِن ٱلسه لَُكم م 

ن  
َ
ا َكاَن لَُكۡم أ َحَدآئَِق َذاَت َبۡهَجةٖ مه

ِْۚ بَۡل ُهۡم َقۡوم   َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ُۗ أ تُۢنبُِتواْ َشَجَرَهآ

 ٦٠ َيۡعِدلُونَ 

61. Онај Који је Земљу учинио 

пребивалиштем и кроз њу је провео 

реке и на њој је поставио непомична 

брда и између два мора учинио 

преграду. Зар поред Аллаха постоји 

други бог?! Не постоји, него већина 

њих у незнању живи. 

ۡرَض قََراٗرا وََجَعَل ِخَلَٰلََهآ 
َ
ن َجَعَل ٱلۡأ مه

َ
أ

نَۡهَٰٗرا وََجَعَل 
َ
لََها َرَوَِٰسَي وََجَعَل َبيَۡن أ

ِْۚ بَۡل  َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه
َ
ٱلَۡبۡحَرۡيِن َحاِجًزاُۗ أ

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٦١ أ
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62. Онај Који се невољнику, кад Му се 

обрати, одазива, и Који зло отклања и 

Који вас на Земљи једне другима 

смењује. Зар поред Аллаха постоји 

други бог?! Како никако поуку ви да 

примите! 

ن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطره إَِذا َدعَاهُ َويَۡكِشُف  مه
َ
أ

ِءَلَٰه  
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
وَٓء َويَۡجَعلُُكۡم ُخلََفآَء ٱلۡأ ٱلسُّ

ُرونَ  ا تََذكه ِْۚ قَلِيلٗا مه َع ٱَّلله  ٦٢ مه

63. Онај Који вам у тминама, на копну 

и на мору, показује пут и Који ветрове 

као радосну вест испред Своје 

милости шаље. Зар поред Аллаха 

постоји други бог?! Како је Аллах 

високо изнад оних које поред Њега 

обожавају! 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ  ن َيۡهِديُكۡم فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبَر  مه
َ
أ

ََٰح  َِي بُۡشَرُۢا َبيَۡن يََدۡي  َوَمن يُۡرِسُل ٱلر 
ا  ُ َعمه ِْۚ تََعَٰلَى ٱَّلله َع ٱَّلله ِءَلَٰه  مه

َ
ۦُٓۗ أ َرۡحمَتِهِ
 ٦٣ يُۡشِرُكونَ 

64. Онај Који све из ничега ствара, 

Који ће затим то поново да учини, и 

Који вам опскрбу са неба и из земље 

даје. Зар поред Аллаха постоји други 

бог?! Реци: „Докажите, ако истину 

говорите!“ 

ن َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوَمن   مه
َ
أ

َع  ِءَلَٰه  مه
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزقُُكم م 

ِْۚ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم   ٱَّلله
 ٦٤ َصَِٰدقِينَ 

65. Реци: „Нико, осим Аллаха, ни на 

небу ни на Земљи, не зна оно што је 

недокучиво чулима; и они не знају 

када ће да буду оживљени.“ 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ها َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسه قُل ل

يهاَن 
َ
ْۚ َوَما يَۡشُعُروَن أ ُ ها ٱَّلله ٱلَۡغۡيَب إِل

 ٦٥ ُيۡبَعُثونَ 

66. Они о Оном свету ништа не знају! 

Они у њега још и сумњају, па чак су и 

слепи у вези са тим! 

ََٰرَك ِعلُۡمُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ بَۡل ُهۡم فِي   بَِل ٱده
ِۡنَها َعُمونَ  ۖۡ بَۡل ُهم م  ِۡنَها  ٦٦ َشك ٖ م 

67. Неверници говоре: „Зар ћемо, кад 

постанемо земља, и ми и наши преци, 

заиста, да будемо оживљени? 

َٰٗبا  ِءَذا ُكنها تَُر
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ َوَقاَل ٱل

ئِنها لَُمۡخرَُجونَ 
َ
 ٦٧ وََءابَآُؤنَآ أ



 

Мрави 

 

516 

 

 النمل 

68. Овим нам се већ одавно прети, и 

нама и прецима нашим, а ово су само 

измишљотине народа древних.” 

لََقۡد وُِعۡدنَا َهََٰذا َنحُۡن وََءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل  
لِينَ إِ  وه

َ
َسَِٰطيُر ٱلۡأ

َ
هٓا أ  ٦٨ ۡن َهََٰذآ إِل

69. Реци: “Путујте по свету и видите 

како су завршили грешници!” 
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن 

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ٦٩ َعَٰقَِبُة ٱلُۡمۡجرِِمينَ 

70. И не тугуј због њих и нека ти није 

тешко у души због њихових сплетки. 
َولَا َتحَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َولَا تَُكن فِي َضۡيٖق  

ا َيۡمُكُرونَ  ِمه  ٧٠ م 

71. “Кад ће се већ једном обистинити 

та претња, ако истину говорите?” 

Питају они. 

َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 
 ٧١ َصَِٰدقِينَ 

72. Реци: „Стићи ће вас сигурно 

нешто од онога што пожурујете!“ 
ن يَُكوَن َرِدَف لَُكم َبۡعُض 

َ
قُۡل َعَسيَٰٓ أ

هِذي تَۡسَتۡعِجلُونَ   ٧٢ ٱل

73. А твој Господар је неизмерно 

добар према људима, али већина 

њих није захвална. 

اِس َوَلَِٰكنه  َوِإنه َربهَك لَُذو َفۡضٍل عَلَى ٱلنه
 
َ
 ٧٣ ۡكثَرَُهۡم لَا يَۡشُكُرونَ أ

74. Твој Господар добро зна оно што 

њихове груди крију и оно што они 

јавно износе. 

َوِإنه َربهَك لََيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهۡم َوَما 
 ٧٤ ُيۡعلُِنونَ 

75. Нема ничег скривеног ни на небу 

ни на Земљи, а да није у јасној Књизи. 
ها فِي  ۡرِض إِل

َ
َمآِء َوٱلۡأ َوَما ِمۡن غَآئَِبةٖ فِي ٱلسه

بِينٍ   ٧٥ كَِتَٰٖب مُّ
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76. Овај Кур'ан казује Израиљевим 

синовима највише о ономе у чему се 

они разилазе, 

َِٰٓءيَل  إِنه َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيُقصُّ عَلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَر
ۡكثََر 

َ
هِذي ُهۡم فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ أ  ٧٦ ٱل

77. и он је, уистину, путоказ и милост 

сваком оном који верује. 
 ٧٧ َوِإنهُهۥ لَُهٗدى َوَرۡحمَة  ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

78. Твој Господар ће по Својој правди 

да им пресуди; Он је Силни и 

Свезнајући, 

َنُهم ِبحُۡكِمهۚۦِْ َوُهَو إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيۡ 
 ٧٨ ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡعلِيمُ 

79. зато се поуздај у Аллаха, јер ти, 

заиста, следиш праву истину! 
ِ ٱلُۡمبِينِ  ِۖۡ إِنهَك عَلَى ٱلۡحَق   ٧٩ َفَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

80. Ти не можеш мртве да дозовеш 

нити глуве да довичеш кад се леђима 

окрену. 

مه  إِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ  عَآَء إَِذا َول  ٨٠ ٱلدُّ

81. Нити можеш слепе од заблуде 

њихове да одвратиш. Можеш једино 

да дозовеш оне који у речи Наше 

верују, они ће да се одазову. 

نَت 
َ
بَِهَِٰدي ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم   تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٨١ مُّ

82. И кад дође време да они буду 

кажњени, Ми ћемо учинити да из 

земље изађе једна животиња која ће 

им рећи да људи у доказе Наше нису 

уверени. 

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم 
َ
۞َوِإَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

اَس َكانُواْ  نه ٱلنه
َ
ۡرِض تُكَل ُِمُهۡم أ

َ
َِن ٱلۡأ َدآبهٗة م 

 ٨٢ أَـِبَيَٰتَِنا لَا يُوقُِنونَ 

83. А на Дан када од сваког народа 

сакупимо гомилу оних који су 

порицали Наше речи и доказе - они ће 

да буду вођени у строју. 

ن  ِمه ةٖ َفوٗۡجا م  مه
ُ
ِ أ

َويَۡوَم َنحُۡشُر ِمن ُكل 
ُب أَـِبَيَٰتَِنا َفُهۡم يُوزَُعونَ  ِ  ٨٣ يَُكذ 
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84. А кад дођу, Он ће да упита: „Јесте 

ли ви порицали Моје речи и доказе не 

размишљајући о њима, или шта сте 

то радили?“ 

ۡبُتم أَـِبَيَٰتِي َولَۡم َحته  َكذه
َ
يَٰٓ إَِذا َجآُءو َقاَل أ

اَذا ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ  مه
َ
 ٨٤ ُتحِيُطواْ بَِها ِعلًۡما أ

85. И њих ће стићи казна зато што су 

незнанобошци били, па неће моћи ни 

реч да изусте. 

لَا  َوَوَقَع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهم بَِما َظلَُمواْ َفُهمۡ 
 ٨٥ يَنِطُقونَ 

86. Зар не виде да смо учинили ноћ 

да у њој имају спокоја, а дан видним 

за рад?! То су, заиста, докази за 

народ који верује. 

هۡيَل لِيَۡسُكُنواْ فِيهِ  نها َجَعلَۡنا ٱل
َ
لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰ  َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه فِي َذ ٖت ل َِقۡوٖم َوٱلنه
 ٨٦ يُۡؤِمُنونَ 

87. А на Дан кад се дувне у рог па се 

смртно престраве и они на небесима 

и они на Земљи, изузев оних које 

Аллах буде хтео да поштеди, сви ће 

понизно да Му дођу. 

ورِ َفَفزَِع َمن فِي  َويَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ
ها َمن َشآَء  ۡرِض إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوَمن فِي ٱلۡأ ٱلسه
تَۡوهُ َدَِٰخرِينَ 

َ
ْۚ وَُكلٌّ أ ُ  ٨٧ ٱَّلله

88. Ти видиш планине и мислиш да су 

непомичне, а оне се крећу као што се 

облаци крећу, то је Аллахово дело - 

Који је све савршено створио; Он, 

заиста, у потпуности зна оно што 

радите. 

َوتََرى ٱلِۡجَباَل َتحَۡسُبَها َجاِمَدٗة َوِهَي َتُمرُّ 
ۡتَقَن ُكله 

َ
هِذٓي أ ِ ٱل َحاِبِۚ ُصۡنَع ٱَّلله َمره ٱلسه

ُۢ بَِما َتۡفَعلُونَ  ِۚ إِنهُهۥ َخبِيُر  ٨٨ َشۡيٍء

89. Они који учине добро дело, имаће 

бољу награду за то, и биће 

поштеђени страха на Судњем дану, 

ِۡنَها َوُهم   َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
ِن فََزٖع يَۡوَمئٍِذ َءاِمُنونَ   ٨٩ م 

90. а они који буду чинили зло, у 

Ватру ће наглавачке да буду гурнути. 

„Па зар бивате кажњени осим за оно 

што сте радили?!“ 

ي ِئَةِ َفُكبهۡت وُُجوُهُهۡم فِي َوَمن َجآَء بِٱ لسه
ها َما ُكنُتۡم   ارِ َهۡل ُتجَۡزۡوَن إِل ٱلنه

 ٩٠ َتۡعَملُونَ 
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91. Ја сам примио заповест да 

обожавам једино Господара овог 

града који је Он учинио светим – а 

Њему све припада – и наређено ми је 

да будем Аллаху предан и послушан. 

ۡعُبَد َربه َهَِٰذهِ ٱلَۡبلَۡدةِ  
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
إِنهَمآ أ

ۡن 
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َمَها َولَُهۥ ُكلُّ َشۡيٖءِۖ َوأ هِذي َحره ٱل

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
َ
 ٩١ أ

92. и да казујем Кур'ан; онај ко буде 

ишао Правим путем на Правом путу је 

за своје добро, а ономе који је у 

заблуди ти реци: "“Ја само 

упозоравам.“ 

تۡلَُواْ ٱلُۡقۡرَءاَنۖۡ َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ َفإِنهَما  
َ
ۡن أ

َ
َوأ

نَا۠ 
َ
َيۡهَتِدي لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفُقۡل إِنهَمآ أ

 ٩٢ ِمَن ٱلُۡمنِذرِينَ 

93. И реци: “Хвала Аллаху, Он ће вам 

знамења Своја показати, па ћете их 

ви познати!” А Господар твој мотри на 

оно што радите. 

ِ َسيُِريُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ  َوقُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ا   ْۚ َوَما َربَُّك بَِغَٰفٍِل َعمه َفَتۡعرُِفوَنَها

 ٩٣ َتۡعَملُونَ 
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Казивање  القصص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Та-син-мим.  ٓ١ طٓسم 

2. Ово су речи јасне Књиге!  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Ми ћемо ти казати неке вести о 

Мојсију и фараону, онако како је 

било, и то за оне људе који верују. 

َنۡتلُواْ َعلَۡيَك ِمن نهَبإِ ُموَسيَٰ َوفِرَۡعۡوَن 
ِ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٣ بِٱلۡحَق 

4. Заиста се фараон на Земљи 

охолио и становнике њене на странке 

је изделио; једне је тлачио, мушку им 

децу клао, а женску у животу 

остављао, заиста је смутљивац био. 

ۡهلََها 
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
إِنه فِرَۡعۡوَن َعلَا فِي ٱلۡأ

ِۡنُهۡم يَُذب ُِح  ِشَيٗعا يَۡسَتۡضعُِف َطآئَِفٗة م 
ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡحِيۦ نَِسآَءُهۡمْۚ إِنهُهۥ َكاَن مَِن 

َ
أ

 ٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ 

5. А Ми смо хтели да оне који су на 

Земљи тлачени милошћу обаспемо и 

да их вођама и наследницима 

учинимо. 

هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ فِي  ن نهُمنه عَلَى ٱل
َ
َونُرِيُد أ

ٗة َوَنجَۡعلَُهُم   ئِمه
َ
ۡرِض َوَنجَۡعلَُهۡم أ

َ
ٱلۡأ

 ٥ ٱلَۡوَٰرِثِينَ 

6. И да им на Земљи власт дарујемо, 

а да фараону и Хаману и војскама 

њиховим дамо да доживе баш оно 

због чега су од њих страховали. 

ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن 
َ
َن لَُهۡم فِي ٱلۡأ ِ َوُنَمك 

ا َكانُواْ  َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما ِمۡنُهم مه
 ٦ َيحَۡذُرونَ 
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7. И ми смо надахнули Мојсијеву 

мајку: „Доји га, а кад се уплашиш за 

његов живот, спусти га у реку, и не 

страхуј и не тугуј, Ми ћемо, заиста, да 

ти га вратимо и једним од посланика 

ћемо да га учинимо.“ 

ۡرِضعِيهِِۖ َفإَِذا  
َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموَسيَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إِلَيَٰٓ أ

َ
َوأ

لۡقِيهِ فِي ٱلَۡيم ِ َولَا َتخَافِي  
َ
ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ
وهُ إِلَۡيِك وََجاِعلُوهُ ِمَن َولَا َتحَۡزنِٓيِۖ إِنها رَ  آدُّ

 ٧ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

8. И нађоше га фараонови људи, да 

им постане непријатељ и туга; заиста 

су фараон и Хаман и војске њихове 

увек грешили. 

ا  ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن لَِيُكوَن لَُهۡم َعُدو ٗ فَٱلَۡتَقَطُه
ُۗ إِنه فِرَۡعوۡ  َن َوَهََٰمََٰن وَُجُنوَدُهَما كَانُواْ وََحَزنًا

 ٨ َخَِٰطـ ِينَ 

9. И фараонова жена рече: „Он ће да 

буде радост и мени и теби! Не убијте 

га, можда ће да нам буде од користи, 

а можемо и да га посинимо“; а они 

ништа не предосетише. 

ُت فِرَۡعۡوَن قُره 
َ
ُت َعيٖۡن ل ِي َولََكۖۡ َوَقالَِت ٱۡمَرأ

ۡو َنتهِخَذهُۥ  
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
لَا َتۡقُتلُوهُ َعَسيَٰٓ أ

 ٩ َولَٗدا َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

10. И срце Мојсијеве мајке постаде 

празно, и готово би га открила да Ми 

њено срце нисмо учврстили и 

верницом је учинили. 

 
ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
ۖۡ إِن َكاَدۡت  َوأ َٰرِغًا م ِ ُموَسيَٰ َف

بَۡطَنا عَلَىَٰ قَلۡبَِها   ن ره
َ
لَُتۡبِدي بِهِۦ لَۡولَٓا أ

 ١٠ لَِتُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

11. И она рече његовој сестри: „Иди 

за њим!“ И она га је гледала 

издалека, а они нису ништа 

приметили. 

 ِ ۡختِهِۦ ُقص 
ُ
يهِِۖ َفَبُصَرۡت بِهِۦ َعن َوَقالَۡت لِأ

 ١١ ُجُنٖب َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

12. А Ми смо му већ били забранили 

дојиље, па она рече: „Хоћете ли да 

вам ја покажем породицу која ће о 

њему да се брине и која ће добро да 

му жели?“ 

ۡمَنا َعلَۡيهِ  ٱلَۡمَراِضَع ِمن َقۡبُل  ۞وََحره
ۡهِل َبۡيٖت  

َ
ُدلُُّكۡم عَلَىَٰٓ أ

َ
َفَقالَۡت َهۡل أ

 ١٢ يَۡكُفلُونَُهۥ لَُكۡم َوُهۡم لَُهۥ َنَِٰصُحونَ 
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13. И вратисмо га његовој мајци да се 

радује и да не тугује, и да се увери да 

је истинито Аллахово обећање; али 

већина њих не зна. 

ِهِۦ كَۡي َتَقره َعۡيُنَها َولَا َتحَۡزَن َف  م 
ُ
َرَدۡدَنَُٰه إِلَيَٰٓ أ

ِ َحق   َوَلَِٰكنه   نه وَۡعَد ٱَّلله
َ
َولَِتۡعلََم أ

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ١٣ أ

14. И кад он достиже врхунац своје 

снаге и потпуно стаса, дали смо му 

мудрост и знање; тако Ми 

награђујемо оне који раде добра 

дела. 

هُۥ َوٱۡسَتَوىَٰٓ َءاَتۡيَنَُٰه ُحۡكٗما  ُشده
َ
ا بَلََغ أ َولَمه

ْۚ َوَكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ١٤ وَِعلۡٗما

15. И он уђе у град неопажен од 

становника његових и у њему затече 

двојицу људи како се туку, један је 

припадао његовом, а други 

непријатељском народу, па га је 

позвао у помоћ онај из његовог 

народа против оног из 

непријатељског народа, и Мојсије га 

удари и усмрти. 'Ово је ђавоље дело!' 

– Узвикну -, 'он је, заиста, отворени 

непријатељ који у заблуду доводи! 

ۡهلَِها َوَدَخَل ٱلۡمَ 
َ
ِۡن أ ِديَنَة عَلَىَٰ ِحيِن َغۡفلَةٖ م 

َفوََجَد فِيَها رَُجلَيِۡن َيۡقَتتِلَاِن َهََٰذا ِمن 
ِهۖۦِۡ فَٱۡسَتَغََٰثُه   ِشيَعتِهِۦ َوَهََٰذا ِمۡن َعُدو 

ِهِۦ  هِذي ِمۡن َعُدو  هِذي ِمن ِشيَعتِهِۦ عَلَى ٱل ٱل
مِۡن َفَوَكَزُهۥ ُموَسيَٰ َفَقَضيَٰ َعلَۡيهِِۖ َقاَل َهََٰذا 
بِين   ِضل   مُّ ۡيَطَِٰنِۖ إِنهُهۥ َعُدو   مُّ  ١٥ َعَمِل ٱلشه

16. “Господару мој”, рече онда, “ја 

сам сам себи зло нанео, опрости ми!” 

И Он му опрости, Он, уистину, 

прашта и Он је милостив. 

ِ إِن ِي َظلَۡمُت َنۡفِسي فَٱۡغفِۡر لِي   َقاَل َرب 
 ١٦ ۥْٓۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ َفَغَفَر لَهُ 

17. “Господару мој”, рече, “због 

благодати коју си ми указао, више 

никад неправеднима нећу бити од 

помоћи!” 

ُكوَن 
َ
ۡنَعۡمَت عَلَىه فَلَۡن أ

َ
ِ بَِمآ أ َقاَل َرب 

 ١٧ َظِهيٗرا ل ِلُۡمۡجرِِمينَ 

18. И Мојсије у граду освану 

престрашен, очекујући шта ће бити, 

кад га онај исти од јуче позва поново 

у помоћ. “Ти си, збиља, у правој 

заблуди!” Рече. 

ۡصَبَح فِي ٱلَۡمِديَنةِ َخآئِٗفا َيتََرقهُب َفإَِذا 
َ
فَأ

ۡمِس 
َ
هِذي ٱۡستَنَصَرُهۥ بِٱلۡأ ۚۥْ ٱل يَۡسَتۡصرُِخُه

بِين    ١٨ َقاَل لَُهۥ ُموَسيَٰٓ إِنهَك لََغوِي   مُّ
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19. И кад хтеде шчепати заједничког 

им непријатеља, рече му онај: “О 

Мојсије, зар ћеш убити и мене као 

што си јуче убио човека? Ти хоћеш на 

Земљи силу проводити, а не желиш 

мирити.” 

هِذي ُهَو َعُدو    فَلَمه  ن َيۡبِطَش بِٱل
َ
َراَد أ

َ
ۡن أ

َ
آ أ

ن َتۡقُتلَنِي َكَما 
َ
تُرِيُد أ

َ
هُهَما َقاَل َيَُٰموَسيَٰٓ أ ل

ن  
َ
هٓا أ ۡمِسِۖ إِن تُرِيُد إِل

َ
ا بِٱلۡأ َقَتلَۡت َنۡفَسُۢ

ن  
َ
ۡرِض َوَما تُرِيُد أ

َ
تَُكوَن َجبهاٗرا فِي ٱلۡأ

 ١٩ تَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحينَ 

20. И један човек са краја града 

дотрча: „О Мојсије“, рече, „главешине 

се договарају да те убију, зато 

одлази, ја сам ти збиља искрен 

саветник!“ 

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ يَۡسَعيَٰ َقاَل 
َ
ِۡن أ وََجآَء رَُجل  م 

تَِمُروَن بَِك لَِيۡقُتلُوكَ 
ۡ
 َيَُٰموَسيَٰٓ إِنه ٱلَۡملََأ يَأ

َِٰصِحينَ   ٢٠ فَٱۡخُرۡج إِن ِي لََك ِمَن ٱلنه

21. И Мојсије изађе из града, 

преплашен, ишчекујући шта ће да се 

деси. “Господару мој”, рече, “спаси 

ме народа који не верује!” 

ِ َنج ِنِي   فََخَرَج ِمۡنَها َخآئِٗفا َيتََرقهُبۖۡ َقاَل َرب 
 َٰ  ٢١ لِِمينَ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ٱلظه

22. И кад се упути према Медену, он 

рече: “Господар мој ће ми показати 

прави пут!” 

َه تِلَۡقآَء َمۡدَيَن َقاَل َعَسيَٰ َرب ِٓي  ا تَوَجه َولَمه
بِيلِ  ن َيۡهِديَنِي َسَوآَء ٱلسه

َ
 ٢٢ أ

23. А кад стиже до меденске воде, 

затече око ње групу људи како 

напајају стоку а мало даље од њих 

угледа две жене које су је од воде 

одбијале. „Шта је са вама?“ Упита он. 

„Ми не напајамо док чобани не 

отерају стоку!“ Одговорише оне, „а 

отац нам је веома стар.“ 

 
ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َِن َولَمه ٗة م  مه

َتيِۡن 
َ
اِس يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ ٱلنه

ۖۡ َقالََتا لَا نَۡسِقي  تَُذوَداِنِۖ َقاَل َما َخۡطُبُكَما
بُونَا َشۡيخ  َكبِير  

َ
ۖۡ َوأ  ٢٣ َحتهيَٰ يُۡصِدَر ٱلر ِعَآُء

24. И он им је напоји, а онда оде у 

хладовину и рече: “Господару мој, ма 

какву ми храну дао, заиста ми је 

потребна!” 

 ِ ِ َفَقاَل َرب 
ل  ِ هيَٰٓ إِلَي ٱلظ  فََسَقيَٰ لَُهَما ُثمه تََول

نَزلَۡت إِلَيه ِمۡن َخيٖۡر فَقِير  
َ
 ٢٤ إِن ِي لَِمآ أ
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25. А затим, једна од њих две му дође 

идући стидљиво и рече: „Мој отац те 

зове да те награди за то што си нам 

стоку напојио!“ И кад му он дође и 

каза шта је доживео, он рече: „Не 

страхуј, спасио си се народа који не 

верује!“ 

َُٰهَما َتۡمِشي عَلَى ٱۡستِۡحَيآٖء   فََجآَءتُۡه إِۡحَدى
ۡجَر َما 

َ
بِي يَۡدُعوَك لَِيۡجزِيََك أ

َ
َقالَۡت إِنه أ
ا َجآَءهُۥ َوقَصه َعلَۡيهِ  َسَقۡيَت لَنَ  ْۚ فَلَمه ا

ٱلَۡقَصَص َقاَل لَا َتخَۡفۖۡ َنجَۡوَت ِمَن ٱلَۡقۡوِم 
َٰلِِمينَ   ٢٥ ٱلظه

26. „О мој оче, „рече једна од њих, 

„узми га у најам, најбоље је да 

унајмиш оног ко је снажан и поуздан.“ 

بَِت ٱۡسَتـ ۡ 
َ
َُٰهَما َيَٰٓأ ِجۡرُهۖۡ إِنه َخيَۡر َقالَۡت إِۡحَدى

ِمينُ 
َ
 ٢٦ َمِن ٱۡسَتـ َۡجۡرَت ٱلَۡقوِيُّ ٱلۡأ

27. „Ја желим да те оженим једном од 

ове моје две кћери“, рече он, „али 

треба да ме служиш осам година; а 

ако напуниш десет биће твоја добра 

воља, а ја не желим да те на то 

силим; ти ћеш да видиш, ако Аллах 

да, да сам добар.“ 

نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتيه 
ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
َقاَل إِن ِٓي أ

ُجَرنِي ثََمَٰنَِي ِحَجٖجِۖ َفإِۡن 
ۡ
ن تَأ

َ
َهََٰتيِۡن عَلَىَٰٓ أ

ۡن 
َ
رِيُد أ

ُ
ۡتَمۡمَت َعۡشٗرا َفِمۡن ِعنِدَكۖۡ َوَمآ أ

َ
أ

 ُ ُشقه َعلَۡيَكْۚ َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
َ
ِمَن   أ

َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

28. „У реду, то је договор између 

мене и тебе!“ Рече Мојсије, „који год 

од та два рока испуним нема шта да 

ми се приговори, а Аллах је гарант за 

оно што смо утаначили!“ 

َما  يه
َ
َٰلَِك بَيۡنِي َوبَۡيَنَكۖۡ أ َجلَيِۡن  َقاَل َذ

َ
ٱلۡأ

ُ عَلَىَٰ َما   ۖۡ َوٱَّلله َقَضۡيُت فَلَا ُعۡدَوََٰن عَلَىه
 ٢٨ َنُقوُل َوكِيل  

29. И када Мојсије испуни уговорени 

рок и крену са својом породицом, он 

угледа ватру на једној страни брда и 

рече својој породици: „Сачекајте, 

угледао сам ватру, можда ћу од ње 

какву вест да вам донесем, или 

запаљену бакљу, па да се огрејете.“ 

ۦٓ  ۡهلِهِ
َ
َجَل وََساَر بِأ

َ
ا َقَضيَٰ ُموَسي ٱلۡأ ۞فَلَمه

ۡهلِهِ 
َ
ورِ نَاٗراۖۡ َقاَل لِأ َءانََس ِمن َجانِِب ٱلطُّ

ٱۡمُكُثٓواْ إِن ِٓي َءانَۡسُت نَاٗرا لهَعل ِٓى َءاتِيُكم 
ِۡنَها ِبخَ  ارِ لََعلهُكۡم م  َِن ٱلنه ۡو َجۡذَوةٖ م 

َ
بٍَر أ

 ٢٩ تَۡصَطلُونَ 
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30. А кад дође до ватре, неко га зовну 

са десне стране долине, поред 

стабла, у благословљеном крају: „О 

Мојсије, Ја сам, збиља, Аллах, 

Господар светова! 

ََٰها نُودَِي ِمن َشَِٰٕيِط تَى
َ
آ أ ۡيَمِن  فَلَمه

َ
ٱلَۡوادِ ٱلۡأ
ن 

َ
َجَرةِ أ فِي ٱلُۡبۡقَعةِ ٱلُۡمَبََٰرَكةِ ِمَن ٱلشه
ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  نَا ٱَّلله

َ
 ٣٠ َيَُٰموَسيَٰٓ إِن ِٓي أ

31. Баци штап свој!” И кад виде да се 

попут хитре змије креће, он узмаче и 

не врати се. “О Мојсије, приђи и не бој 

се, сигурно ти се никакво зло 

догодити неће! 

نهَها 
َ
ا رََءاَها َتۡهتَزُّ َكأ لِۡق َعَصاَكْۚ فَلَمه

َ
ۡن أ

َ
َوأ

قۡبِۡل 
َ
ِۡبْۚ َيَُٰموَسيَٰٓ أ هيَٰ ُمۡدبِٗرا َولَۡم ُيَعق  َجآن   َول

 ٣١ َولَا َتخَۡفۖۡ إِنهَك ِمَن ٱٓأۡلِمنِينَ 

32. Увуци своју руку у недра своја, 

појавиће се бела, а без мане, и 

прибери се тако од страха! То су два 

доказа од Господара твог фараону и 

главешинама његовим; они су, 

заиста, народ одметнички.” 

ٱۡسلُۡك يََدَك فِي َجۡيبَِك َتخُۡرۡج َبۡيَضآَء مِۡن 
َغيِۡر ُسوٖٓء َوٱۡضُمۡم إِلَۡيَك َجَناَحَك ِمَن  

ب َِك إِلَيَٰ  ٱلرهۡهِبِۖ   َفَذَٰنَِك بُۡرَهََٰناِن ِمن ره
ۦْٓۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوٗما   فِرَۡعۡوَن َوَملَِإيْهِ

َِٰسقِينَ   ٣٢ َف

33. „Господару мој“, рече, „ја сам 

убио једног њиховог човека, па се 

бојим да и они мене не убију. 

ِ إِن ِي َقَتلُۡت ِمۡنُهۡم َنۡفٗس  َخاُف َقاَل َرب 
َ
ا فَأ

ن َيۡقُتلُونِ 
َ
 ٣٣ أ

34. А мој брат Арон је речитији од 

мене, па пошаљи са мном и њега, као 

мог помоћника, да потврђује моје 

речи, јер се бојим да ме не назову 

лажовом.“ 

ۡفَصُح ِمن ِي لَِساٗنا  
َ
ِخي َهَُٰروُن ُهَو أ

َ
َوأ

ۡرِسلُۡه َمِعَي 
َ
ن فَأ

َ
َخاُف أ

َ
قُنِٓيِۖ إِن ِٓي أ ِ رِۡدٗءا يَُصد 

بُونِ  ِ  ٣٤ يَُكذ 

35. „Помоћи ћемо те твојим братом“, 

рече Он, „и обојици ћемо власт дати, 

па вам се они неће усудити прићи 

због Наших доказа. Вас двојица ћете, 

и они који вас буду следили, да 

будете победници.“ 

ِخيَك َوَنجَۡعُل  َق 
َ
اَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

 ْۚ لَُكَما ُسلَۡطَٰٗنا فَلَا يَِصلُوَن إِلَۡيُكَما أَـِبَيَٰتَِنآ
نُتَما َوَمِن ٱتهَبَعُكَما ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

َ
 ٣٥ أ
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36. И кад им Мојсије донесе Наше 

јасне доказе, они повикаше: „Ово је 

само смишљена магија, нисмо чули 

да се овако нешто дешавало у доба 

наших предака!“ 

وَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا َبي َِنَٰٖت َقالُواْ  ا َجآَءُهم مُّ فَلَمه
ۡفتَٗرى َوَما َسِمۡعَنا   ها ِسۡحر  مُّ َما َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ٣٦ بَِهََٰذا فِٓي َءابَآئَِنا ٱلۡأ

37. “Господар мој добро зна оног који 

доноси упутство од Њега”, рече 

Мојсије, “оног који ће на крају да 

победи – а неверници заиста неће 

успети!” 

ۡعلَُم بَِمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ 
َ
َوَقاَل ُموَسيَٰ َرب ِٓي أ

  ِۚ ارِ ِمۡن ِعنِدهِۦ َوَمن تَُكوُن لَُهۥ َعَٰقَِبُة ٱلده
َٰلُِمونَ   ٣٧ إِنهُهۥ لَا ُيۡفلُِح ٱلظه

38. „О великани“, рече фараон, „ја не 

знам да ви имате другог бога осим 

мене а ти, о Хамане, пеци за мене 

опеке и сагради ми торањ да се 

попнем ка Мојсијевом Богу, јер ја 

мислим да је он, заиста, један од 

лажова!“ 

َها ٱلَۡملَُأ مَ  يُّ
َ
ا َعلِۡمُت  َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيَٰٓأ

ۡوقِۡد لِي َيََٰهََٰمَُٰن 
َ
ِۡن إَِلٍَٰه َغيِۡري َفأ لَُكم م 

لُِع  طه
َ
يِن فَٱۡجَعل ل ِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى أ ِ عَلَى ٱلط 

ُظنُُّهۥ ِمَن 
َ
إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ َوِإن ِي لَأ

َِٰذبِينَ   ٣٨ ٱلَۡك

39. А он и његове војске су се, без 

икаквог права, охолили на Земљи и 

мислили су да неће да нам буду 

враћени. 

ۡرِض بَِغيِۡر  
َ
َوٱۡسَتۡكبََر ُهَو وَُجُنوُدهُۥ فِي ٱلۡأ

نهُهۡم إِلَۡيَنا لَا يُرَۡجُعونَ 
َ
ِ َوَظنُّٓواْ أ  ٣٩ ٱلۡحَق 

40. Па ми дохватисмо и њега и 

његове војске и у море их бацисмо; 

погледај како су скончали неверници! 

َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِِۖ  
َ
فَأ

َٰلِِمينَ   ٤٠ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة ٱلظه

41. А били смо их учинили вођама 

који су позивали у оно због чега се 

иде у ватру – а на Судњем дану нико 

им неће помоћи. 

ارِِۖ َويَۡوَم وََجَعلۡ  ٗة يَۡدُعوَن إِلَي ٱلنه ئِمه
َ
َنَُٰهۡم أ

 ٤١ ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا يُنَصُرونَ 
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42. И попратисмо их проклетством на 

овом свету, а на Судњем дану биће 

међу онима који су удаљени од 

милости. 

ۖۡ َويَۡوَم   ۡنَيا لَۡعَنٗة ۡتَبۡعَنَُٰهۡم فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ
َ
َوأ

َِن ٱلَۡمۡقُبوِحينَ ٱ  ٤٢ لۡقَِيََٰمةِ ُهم م 

43. И Ми смо Мојсију дали Књигу, 

након што смо уништили древне 

народе, да буде светло људима, и 

упута, и милост, да би се присетили и 

примили поуку. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِد َمآ 
ۡهلَۡكنَ 

َ
ولَيَٰ بََصآئَِر لِلنهاِس  أ

ُ
ا ٱلُۡقُروَن ٱلۡأ

ُرونَ   ٤٣ َوُهٗدى َوَرۡحمَٗة لهَعلهُهۡم َيَتَذكه

44. Ти ниси био на страни западној 

кад смо Мојсију посланство 

поверили, а ниси био ни његов 

савременик. 

ِ إِۡذ  َقَضۡيَنآ إِلَيَٰ َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلَۡغۡربِي 
َِٰهِدينَ  ۡمَر َوَما ُكنَت ِمَن ٱلشه

َ
 ٤٤ ُموَسي ٱلۡأ

45. Ми смо многе народе подигли и 

они су дуго живели, а ти ниси 

боравио међу становницима Медена 

и речи им Наше казивао него ти Ми о 

њима казујемо вести. 

نَا قُُروٗنا
ۡ
نَشأ

َ
َفَتَطاَوَل َعلَۡيِهُم  َوَلَِٰكنهآ أ

ۡهِل َمۡدَيَن 
َ
ْۚ َوَما ُكنَت ثَاوِٗيا فِٓي أ ٱلُۡعُمُر

َتۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا َوَلَِٰكنها ُكنها  
 ٤٥ ُمۡرِسلِينَ 

46. Ти ниси био поред брда кад смо 

Мојсија позвали, али Ми смо те 

послали као милост Господара твог 

да опомињеш људе којима пре тебе 

није дошао нико ко би их опоменуо, 

да би се опаметили. 

ورِ إِۡذ نَاَدۡيَنا   َوَما ُكنَت ِبجَانِِب ٱلطُّ
آ  ب َِك لُِتنِذَر َقۡوٗما مه ِن ره َوَلَِٰكن رهۡحمَٗة م 

ِن َقۡبلَِك لََعلهُهۡم   ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
أ

ُرونَ   ٤٦ َيَتَذكه

47. И да не кажу, када их задеси 

несрећа због онога што су починили: 

„Господару наш, зашто нам ниси 

послао посланика, па да Твоје доказе 

следимо и да будемо верници?“ 

َمۡت  ِصيَبُۢة بَِما َقده ن تُِصيَبُهم مُّ
َ
َولَۡولَٓا أ

يِۡديِهۡم َفَيُقولُواْ َربهَنا لَۡولَآ 
َ
ۡرَسلَۡت إِلَۡيَنا  أ

َ
 أ

رَُسولٗا َفَنتهبَِع َءاَيَٰتَِك َونَُكوَن ِمَن  
 ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 
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48. А кад им долази Истина од нас, 

они говоре: „Зашто му није дато исто 

као што је дато Мојсију?“ А зар они 

нису порекли оно што је дато Мојсију 

раније?! Они говоре: „Две чаролије, 

једна другу подржава“, и говоре: „Ми 

ни у једну не верујемо!“ 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ ِمۡن ِعنِدنَا َقالُواْ لَۡولَٓا  فَلَمه
َولَۡم يَۡكُفُرواْ 

َ
ْۚ أ وتَِي ُموَسيَٰٓ

ُ
وتَِي ِمۡثَل َمآ أ

ُ
أ

ۖۡ َقالُواْ ِسۡحَراِن  وتَِي ُموَسيَٰ ِمن َقۡبُل
ُ
بَِمآ أ
ٖ َكَٰفُِرونَ تََظَٰهَ 

 ٤٨ َرا َوَقالُٓواْ إِنها بِكُل 

49. Реци: „Па донесите ви од Аллаха 

књигу која боље, него ове две, на 

Прави пут упућује, њу бих следио, ако 

истину говорите!“ 

ِ ُهَو   ِۡن ِعنِد ٱَّلله تُواْ بِِكَتَٰٖب م 
ۡ
قُۡل فَأ

تهبِۡعُه إِ 
َ
ۡهَدىَٰ ِمۡنُهَمآ أ

َ
 ٤٩ ن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ أ

50. Па ако ти се не одазову, онда знај 

да се они поводе једино за страстима 

својим. А зар је ико горе залутао од 

оног који следи страст своју, а не 

Божју упуту? Бог, заиста, неће 

указати на Прави пут народу који сам 

себи неправду чини. 

نهَما يَتهبُِعوَن 
َ
هۡم يَۡسَتِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ َفإِن ل

َُٰه بَِغيِۡر  ِن ٱتهَبَع َهَوى َضلُّ ِممه
َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ َوَمۡن أ

َ
أ

َ لَا َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم  ِْۚ إِنه ٱَّلله َِن ٱَّلله ُهٗدى م 
َٰلِِمينَ   ٥٠ ٱلظه

51. А Ми смо им Реч темељно 

доставили како би се опаметили и 

примили поуку. 

لَۡنا لَُهُم ٱلَۡقۡوَل لََعلهُهۡم  ۞َولََقۡد َوصه
ُرونَ   ٥١ َيَتَذكه

52. Они којима смо дали Књигу пре 

Кур'ана, верују у њега, 
هِذيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم   ٱل

 ٥٢ بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ 

53. а када им се он казује, говоре: „Ми 

верујемо у њега, он је Истина од 

нашег Господара, ми смо и пре били 

муслимани.“ 

ۦٓ إِنهُه ٱلۡحَقُّ  َوِإَذا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َقالُٓواْ َءاَمنها بِهِ
ب َِنآ إِنها ُكنها ِمن َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمينَ   ٥٣ ِمن ره
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54. Они ће да добију двоструку 

награду за то што трпе и што лепим 

на зло узвраћају и што од онога што 

им дајемо удељују; 

َتيِۡن بَِما َصبَُرواْ  ره ۡجَرُهم مه
َ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤتَۡوَن أ

ُ
أ

ا   ي ِئََة َوِممه َويَۡدرَُءوَن بِٱلۡحََسَنةِ ٱلسه
 ٥٤ َرَزۡقَنَُٰهۡم يُنفُِقونَ 

55. а кад чују какву бесмислицу, од 

ње се окрену и кажу: „Нама наша, а 

вама ваша дела, од нас сте мирни! 

Ми не желимо друштво неуких.“ 

ۡعَرُضواْ َعۡنُه َوَقالُواْ لََنآ 
َ
َوِإَذا َسِمُعواْ ٱللهۡغَو أ

ۡعَمَٰلُُكۡم َسَلٌَٰم 
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
أ

 َ  ٥٥ ا نَبَۡتِغي ٱلَۡجَِٰهلِينَ َعلَۡيُكۡم ل

56. Ти, заиста, не можеш упутити на 

Прави пут оног кога ти желиш да 

упутиш. Аллах указује на Прави пут 

оном коме Он хоће, и Он добро зна 

оне који ће Правим путем поћи. 

 َ ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنه ٱَّلله
َ
إِنهَك لَا َتۡهِدي َمۡن أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ يَ 
َ
ْۚ َوُهَو أ  ٥٦ ۡهِدي َمن يََشآُء

57. Они говоре: “Ако с тобом будемо 

Прави пут следили, бићемо брзо из 

родног краја протерани.” Зар им Ми 

не пружамо прилику да бораве у 

светом и сигурном месту где се, као 

Наш дар, сливају плодови 

разноврсни; међутим, већина њих не 

зна. 

ۡف   َوَقالُٓواْ إِن نهتهبِِع ٱلُۡهَدىَٰ َمَعَك ُنَتَخطه
هُهۡم َحَرًما َءاِمٗنا  ن ل ِ َولَۡم ُنَمك 

َ
ْۚ أ ۡرِضَنآ

َ
ِمۡن أ

هُدنها  ِن ل ِۡزٗقا م  ِ َشۡيٖء ر 
ُيجَۡبيَٰٓ إِلَۡيهِ َثَمَرَُٰت ُكل 

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَمُ 
َ
 ٥٧ ونَ َوَلَِٰكنه أ

58. А колико смо Ми насеља 

уништили, чији су становници према 

ономе што им је дато у животу били 

незахвални! Ето домова њихових, 

мало ко, после њих, наврати у њих, 

Нама су остали. 

 ۡۖ ۡهلَۡكَنا ِمن قَۡريَةِۭ بَِطَرۡت َمعِيَشَتَها
َ
َوَكۡم أ

ِنُۢ َبۡعِدهِۡم فَتِلَۡك َمَسَٰ  ِكُنُهۡم لَۡم تُۡسَكن م 
ها قَلِيلٗاۖۡ َوُكنها َنحُۡن ٱلَۡوَٰرِثِينَ   ٥٨ إِل
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59. А Господар твој никада није 

насеља уништавао док у њихов 

главни град посланика не би послао, 

да им доказе Наше казује. И Ми смо 

насеља уништавали само онда кад 

су становници њихови незнанобошци 

били. 

َوَما َكاَن َربَُّك ُمۡهلَِك ٱلُۡقَرىَٰ َحتهيَٰ َيۡبَعَث  
ْۚ َوَما  َِها رَُسولٗا َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتَِنا م 

ُ
فِٓي أ

ۡهلَُها 
َ
ها َوأ ُكنها ُمۡهلِكِي ٱلُۡقَرىَٰٓ إِل

 ٥٩ َظَٰلُِمونَ 

60. Све што вам је даровано само су 

насладе и украси у овосветском 

животу, а оно што је код Аллаха боље 

је и трајно. Зар не разумете?! 

ۡنَيا  ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َوَمآ أ

فَلَا 
َ
ْۚ أ ۡبَقيَٰٓ

َ
ِ َخيۡر  َوأ ْۚ َوَما ِعنَد ٱَّلله َوزِيَنُتَها

 ٦٠ َتۡعقِلُونَ 

61. Како може да буде једнак онај 

коме смо обећали лепу награду, и 

коју ће да добије, и онај коме смо 

дали да се наслађује у овосветском 

животу, а који ће после, на Судњем 

дану, Ватри да буде приведен?! 

َفَمن وََعۡدَنَُٰه وَۡعًدا َحَسٗنا َفُهَو َلَٰقِيهِ  
َ
أ

ته  ۡنَيا ُثمه ُهَو َكَمن مه ةِ ٱلدُّ ۡعَنَُٰه َمَتََٰع ٱلۡحََيوَٰ
 ٦١ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِمَن ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

62. А на Дан кад их Он позове и 

упита: “Где су они које сте поред 

Менe обожавали?” 

هِذيَن   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٦٢ ونَ ُكنُتۡم تَزُۡعمُ 

63. Рећи ће они на којима ће реч да 

се обистини: „Господару наш, ове 

што смо навели на странпутицу, 

навели смо зато што смо и сами били 

на странпутици, ми их се пред Тобом 

одричемо, они нас нису обожавали.“ 

هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقوۡ  ُل َربهَنا  َقاَل ٱل
ۡغَوۡيَنَُٰهۡم َكَما  

َ
ۡغَوۡيَنآ أ

َ
هِذيَن أ ُؤلَآِء ٱل َهَٰٓ

نَآ إِلَۡيَكۖۡ َما َكانُٓواْ إِيهانَا  
ۡ
ۖۡ َتبَرهأ َغَوۡيَنا

 ٦٣ َيۡعُبُدونَ 

64. “Позовите божанства ваша!” Рећи 

ће им се, па ће их они позивати, али 

им се она неће одазвати, и патњу ће 

доживети. Да су само на Правом путу 

били! 

َوقِيَل ٱۡدُعواْ ُشَرَكآَءُكۡم َفَدَعوُۡهۡم فَلَۡم 
نهُهۡم  

َ
ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ لَۡو أ

َ
يَۡسَتِجيُبواْ لَُهۡم َوَرأ

 ٦٤ َكانُواْ َيۡهَتُدونَ 

65. А на Дан кад их Он позове и 

упита: „Како сте се посланицима 

одазвали?“ 

َجۡبُتُم  
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل َماَذآ أ

 ٦٥ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 
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66. Тог Дана они неће знати шта да 

одговоре, па ни један другог неће 

ништа питати. 

ۢنَبآُء يَۡوَمئِٖذ َفُهۡم لَا 
َ
َفَعِمَيۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

 ٦٦ يَتََسآَءلُونَ 

67. А онај који се буде покајао, и који 

буде веровао, и који буде добра дела 

чинио – он ће бити од оних који ће 

успети. 

ا َمن تَاَب وََءاَمَن وََعِمَل َصَٰلِٗحا  مه
َ
فَأ

ن يَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡفلِِحينَ 
َ
 ٦٧ َفَعَسيَٰٓ أ

68. Твој Господар ствара шта хоће, и 

Он одабира. Они немају право да 

бирају. Узвишен нека је Аллах и врло 

високо изнад оних које поред Њега 

обожавају! 

ُۗ َما َكاَن لَُهُم  َوَربَُّك َيخۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر
ا  ِ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه ْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ٱلۡخِيََرُة

 ٦٨ يُۡشِرُكونَ 

69. Твој Господар зна оно што крију 

њихове груди и оно што они 

обзнањују. 

َوَربَُّك َيۡعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهۡم َوَما 
 ٦٩ ُيۡعلُِنونَ 

70. Он је Аллах, нема другог 

истинског бога осим Њега; Њему 

нека је сва хвала и на овом и на 

Будућем свету! Пресуда припада 

само Њему и Њему ћете да се 

вратите! 

ها ُهَوۖۡ لَُه ٱلۡحَۡمُد فِي   ُ لَٓا إَِلََٰه إِل َوُهَو ٱَّلله
ولَيَٰ َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُه ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ 

ُ
ٱلۡأ

 ٧٠ تُرَۡجُعونَ 

71. Реци: „Шта мислите, ако би Аллах 

дао да вам ноћ потраје вечно, до 

Судњег дана, који бог би вам, осим 

Аллаха, дао светлост?! Зар не 

чујете?!“ 

هۡيَل  ُ َعلَۡيُكُم ٱل رََءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

 ِ َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله
فَلَا تَۡسَمُعونَ 

َ
ِۚ أ تِيُكم بِِضَيآٍء

ۡ
 ٧١ يَأ

72. Реци: „Кажите ви мени, ако би 

Аллах дао да вам дан потраје вечно, 

до Судњег дана, који би вам бог, осим 

Аллаха, ноћ дао да у њој нађете 

смирај?! Зар не видите?!“ 

َهاَر  ُ َعلَۡيُكُم ٱلنه رََءۡيُتۡم إِن َجَعَل ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ِ َسۡرَمًدا إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َمۡن إَِلَٰ  ٌه َغيُۡر ٱَّلله
فَلَا 

َ
تِيُكم بِلَۡيٖل تَۡسُكُنوَن فِيهِِۚ أ

ۡ
يَأ

 ٧٢ ُتۡبِصُرونَ 
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73. Из Своје милости Он вам је дао 

ноћ и дан - да се ноћу одмарате а да 

дању за Његовим добрима трагате и 

да будете захвални. 

هۡيَل َوٱلنه  َهاَر  َوِمن رهۡحمَتِهِۦ َجَعَل لَُكُم ٱل
لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ 

 ٧٣ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

74. А на Дан кад их Он позове и 

упита: “Где су божанства које сте 

поред Мене обожавали?” 

هِذيَن   ۡيَن ُشَرَكآِءَي ٱل
َ
َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم َفَيُقوُل أ

 ٧٤ ُكنُتۡم تَزُۡعُمونَ 

75. И из сваког народа довешћемо 

сведока и рећи: „Дајте свој доказ!“ И 

они ће да сазнају да истина припада 

једино Аллаху, а неће да им буде 

оних које су измишљали. 

ةٖ َشِهيٗدا َفُقلَۡنا َهاتُواْ   مه
ُ
ِ أ

َونَزَۡعَنا ِمن ُكل 
ِ َوَضله بُۡرَهََٰنُكۡم  نه ٱلۡحَقه َّلِله

َ
َفَعلُِمٓواْ أ

ا َكانُواْ َيۡفتَُرونَ   ٧٥ َعۡنُهم مه

76. Карун је био из Мојсијевог народа, 

па их је тлачио, а били смо му дали 

толико блага да је његове кључеве 

тешко могла да носи група снажних 

људи. Па му његов народ рече: „Не 

буди незахвалан, јер Аллах не воли 

оне који су незахвални!“, 

َُٰروَن َكاَن ِمن َقۡوِم ُموَسيَٰ َفَبَغيَٰ  ۞إِنه َق
َعلَۡيِهۡمۖۡ وََءاَتۡيَنَُٰه ِمَن ٱلُۡكُنوزِ َمآ إِنه 

ْولِي ٱلُۡقوهةِ إِۡذ َقاَل  
ُ
 بِٱلُۡعۡصَبةِ أ

ُ
َمَفاِتحَُهۥ لََتُنٓوأ
َ لَا ُيحِبُّ لَُهۥ َقۡوُمُهۥ لَا  ۖۡ إِنه ٱَّلله َتۡفَرۡح

 ٧٦ ٱلَۡفرِِحينَ 

77. „И настој да тиме што ти је дао 

Аллах стекнеш Будући свет, а не 

заборави ни свој удео на овом свету, 

и чини добро као што је Аллах теби 

учинио добро, и не чини неред по 

Земљи, заиста Аллах не воли оне 

који чине неред.“ 

ۖۡ َولَا  اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱلده ََٰك ٱَّلله َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى
ۡحِسن َكَمآ 

َ
ۖۡ َوأ ۡنَيا تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ

ُ إِلَۡيَكۖۡ َولَا َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد فِي  ۡحَسَن ٱَّلله
َ
أ

َ لَا ُيحِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ  ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
 ٧٧ ٱلۡأ
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78. “Ово ми је дато на основу мог 

знања!” Говорио је он. А зар није знао 

да је Бог пре њега уништио неке 

народе који су били од њега јачи и 

који су били више накупили – а 

злочинци неће о гресима својим ни 

испитивани бити. 

وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ ِعلٍۡم ِعن
ُ
َولَۡم َقاَل إِنهَمآ أ

َ
ِدٓيِۚ أ

ۡهلََك ِمن َقۡبلِهِۦ ِمَن  
َ
َ َقۡد أ نه ٱَّلله

َ
َيۡعلَۡم أ

ۡكثَُر  
َ
َشدُّ ِمۡنُه ُقوهٗة َوأ

َ
ٱلُۡقُروِن َمۡن ُهَو أ

ْۚ َولَا يُۡسـ َُل َعن ُذنُوبِِهُم  َجمۡٗعا
 ٧٨ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

79. И изађе он пред народ свој у свом 

сјају. “Ах, да је и нама оно што је дато 

Каруну”, говорили су они који су 

чезнули за животом на овом свету, 

“он је, уистину, пресрећан.” 

هِذيَن  فََخَرَج عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ فِي زِيَنتِهِۖۦۡ َقاَل ٱل
ۡنَيا َيَٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ  ةَ ٱلدُّ يُرِيُدوَن ٱلۡحََيوَٰ

َُٰروُن إِنهُهۥ لَُذو  وتَِي َق
ُ
ٍ َعِظيمٖ  أ  ٧٩ َحظ 

80. “Тешко вама”, говорили су учени. 

Онима који верују и раде добра дела 

боља је Аллахова награда, а она ће 

само стрпљивима да буде пружена.“ 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوۡيلَُكۡم ثََواُب  
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ َخيۡر  ل َِمۡن َءاَمَن  ْۚ َولَا ٱَّلله وََعِمَل َصَٰلِٗحا
َٰبُِرونَ  ها ٱلصه ََٰهآ إِل ى  ٨٠ يُلَقه

81. И Ми смо и њега и његов дворац 

у земљу утерали, и нико од Аллаха 

није могао да га одбрани, а ни сам 

себи није могао да помогне. 

ۡرَض َفَما َكاَن لَُهۥ 
َ
فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱلۡأ

ِ َوَما َكاَن مِ  ن فِئَةٖ يَنُصُرونَُهۥ ِمن ُدوِن ٱَّلله
 ٨١ ِمَن ٱلُۡمنَتِصِرينَ 

82. А они који су раније 

прижељкивали да су на његовом 

месту, стадоше да говоре: „Зар не 

видите да Аллах даје обиље оном од 

Својих слугу коме Он хоће, а и да 

ускраћује?! Да нам Аллах није Своју 

милост указао и нас би у земљу 

утерао! Зар не видите да неверници 

никад неће успети?!“ 

ۡمِس  
َ
هِذيَن َتَمنهۡواْ َمكَانَُهۥ بِٱلۡأ ۡصَبَح ٱل

َ
َوأ

ِۡزَق لَِمن  َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َيُقولُوَن َوۡيَكأ

ُ يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ  نه ٱَّلله ن مه
َ
ۖۡ لَۡولَٓا أ َويَۡقِدُر

نهُهۥ لَا ُيۡفلُِح  
َ
ۖۡ َوۡيَكأ َعلَۡيَنا لَخََسَف بَِنا

َٰفُِرونَ   ٨٢ ٱلَۡك
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83. Тај други свет даћемо онима који 

не желе на Земљи да се охоле и 

неред да чине, а оне који се Бога боје 

чека срећан крај. 

اُر ٱٓأۡل  هِذيَن لَا  تِلَۡك ٱلده ِخَرةُ َنجَۡعلَُها لِل
ۡرِض َولَا فََساٗداْۚ 

َ
ا فِي ٱلۡأ يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ

 ٨٣ َوٱلَۡعَٰقَِبُة لِلُۡمتهقِينَ 

84. Онај ко уради добро дело, добиће 

бољу награду за њега, а онај ко уради 

зло, па они који буду радили зло, 

биће кажњени само у сразмери са 

оним што су радили. 

ۖۡ َوَمن  ِۡنَها َمن َجآَء بِٱلۡحََسَنةِ فَلَُهۥ َخيۡر  م 
هِذيَن َعِملُواْ  ي ِئَةِ فَلَا ُيجَۡزى ٱل َجآَء بِٱلسه

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ي ِـ َاِت إِل  ٨٤ ٱلسه

85. Онај Који ти објављује Кур’ан 

сигурно ће да те на онај свет врати. 

Реци: “Господар мој добро зна ко је 

на Правом путу и ко је у очитој 

заблуди.” 

َك إِلَيَٰ   هِذي فَرََض َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لََرآدُّ إِنه ٱل
ۡعلَُم َمن َجآَء بِٱلُۡهَدىَٰ َوَمۡن  

َ
ب ِٓي أ ِۚ قُل ره َمَعادٖ

بِينٖ   ٨٥ ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

86. Ти ниси очекивао да ће Књига да 

ти буде објављена, али она ти је 

објављена као милост твога 

Господара, зато никако не буди 

помагач неверницима! 

ن يُلَۡقيَٰٓ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتَُٰب  
َ
َوَما ُكنَت تَرُۡجٓواْ أ

ب َِكۖۡ فَلَا تَُكوَننه َظِهيٗرا  ِن ره ها َرۡحمَٗة م  إِل
 َٰ  ٨٦ فِرِينَ ل ِلَۡك

87. И нека те они никако не одврате 

од Божјих речи, кад ти се објаве, и 

позивај Господару свом и никако не 

буди од оних који друге поред Њега 

обожавају! 

ِ َبۡعَد إِۡذ  نهَك َعۡن َءاَيَِٰت ٱَّلله َولَا يَُصدُّ
نزِلَۡت إِلَۡيَكۖۡ َوٱۡدُع إِلَيَٰ رَ 

ُ
ب َِكۖۡ َولَا تَُكوَننه  أ

 ٨٧ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

88. И не моли, поред Аллаха, другог 

бога! Нема истинског бога осим 

Њега! Све ће, осим Његовог лица, да 

пропадне! Њему припада суд и Њему 

ћете се вратити! 

ِ إَِلًَٰها َءاَخَرۘ لَٓا إَِلَٰ  ها َولَا تَۡدُع َمَع ٱَّلله َه إِل
ۚۥْ لَُه  ها وَۡجَهُه ُهَوْۚ ُكلُّ َشۡيٍء َهالٌِك إِل

 ٨٨ ٱلۡحُۡكُم َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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Паук  العنكبوت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-мим.  ٓ١ الٓم 

2. Зар мисле људи да ће да буду 

остављени на миру ако кажу: “Ми 

верујемо!” И да неће да буду 

искушавани?! 

ن َيُقولُٓواْ 
َ
ن ُيتَۡرُكٓواْ أ

َ
اُس أ َحِسَب ٱلنه

َ
أ

 ٢ َءاَمنها َوُهۡم لَا ُيۡفَتُنونَ 

3. А ми смо искушавали и оне пре 

њих, да би Бог сигурно указао на оне 

који говоре истину и на оне који лажу. 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ فَلََيۡعلََمنه   َولََقۡد َفَتنها ٱل
هِذيَن َصَدُقواْ َولََيۡعلََمنه   ُ ٱل ٱَّلله

َِٰذبِينَ   ٣ ٱلَۡك

4. Зар мисле они који раде зла дела 

да ће Нама да умакну?! Лоше ли је 

оно што просуђују! 

ۡم َحِسَب ٱ 
َ
ن  أ

َ
ي ِـ َاِت أ هِذيَن َيۡعَملُوَن ٱلسه ل

ْۚ َسآَء َما َيحُۡكُمونَ   ٤ يَۡسبُِقونَا

5. Онај ко се нада сусрету с Аллахом 

– па доћи ће, сигурно, Дан обећани. А 

Он све чује и све зна! 

 ِ َجَل ٱَّلله
َ
ِ َفإِنه أ َمن َكاَن يَرُۡجواْ لَِقآَء ٱَّلله

 ٥ ِميُع ٱلَۡعلِيمُ ٓأَلٖتِۚ َوُهَو ٱلسه 

6. А онај ко се бори - бори се само за 

себе, заиста, Аллах је независан од 

свих светова. 

 َ ۦْٓۚ إِنه ٱَّلله َوَمن َجََٰهَد َفإِنهَما يَُجَِٰهُد لَِنۡفِسهِ
 ٦ لََغنِيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

7. Онима који верују и добра дела 

чине прећи ћемо сигурно преко лоших 

поступака њихових и за оно што су 

радили заиста ћемо их најлепшом 

наградом наградити. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َِرنه َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َولََنۡجزِيَنهُهۡم  لَُنَكف 

هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡحَسَن ٱل
َ
 ٧ أ
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8. Ми смо сваком човеку наредили да 

буде добар према родитељима 

својим. Али, ако те они буду 

наговарали да поред Мене неког 

другог обожаваш, о коме ти ништа не 

знаш, онда им се не покоравај. Мени 

ћете да се вратите, па ћу Ја о ономе 

што сте радили да вас обавестим. 

ۖۡ َوِإن  َٰلَِديۡهِ ُحۡسٗنا ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َوَوصه
َجََٰهَداَك لِتُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس لََك بِهِۦ  

ْۚ إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم   ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَمآ
نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

ُ
 ٨ فَأ

9. Оне који верују и раде добра дела 

сигурно ћемо да уврстимо међу оне 

који су добри. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َٰلِِحينَ   ٩ لَُنۡدِخلَنهُهۡم فِي ٱلصه

10. Има људи који говоре: „Верујемо у 

Аллаха!“ А кад неки од њих буде 

стављен на муке због Аллаха, он 

сматра да је искушење од људи исто 

као и Аллахова казна. А ако победа 

дође од твога Господара, сигурно ће 

они да кажу: „Били смо уз вас!“ А зар 

Аллах не зна најбоље оно што је у 

свачијим грудима?! 

ِ َفإَِذآ   اِس َمن َيُقوُل َءاَمنها بِٱَّلله َوِمَن ٱلنه
 ِ وذَِي فِي ٱَّلله

ُ
اِس َكَعَذاِب  أ َجَعَل فِۡتَنَة ٱلنه

ب َِك لََيُقولُنه إِنها  ِن ره ِۖۡ َولَئِن َجآَء نَۡصر  م  ٱَّلله
ۡعلََم بَِما فِي  

َ
ُ بِأ َولَيَۡس ٱَّلله

َ
ُكنها َمَعُكۡمْۚ أ

 ١٠ ُصُدورِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

11. Аллах сигурно зна оне који верују 

и сигурно зна оне који су дволични. 
هِذيَن َءاَمُنواْ َولََيۡعلََمنه   ُ ٱل َولََيۡعلََمنه ٱَّلله

 ١١ ٱلُۡمَنَٰفِقِينَ 

12. Они који не верују говоре онима 

који верују: „Следите наш пут, а ми 

ћемо да носимо ваше грехе!“ А не би 

понели ниједан њихов грех. Они су, 

заиста, лажљивци. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهبُِعواْ  هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوَقاَل ٱل
َسبِيلََنا َولَۡنۡحِمۡل َخَطََٰيَُٰكۡم َوَما ُهم 

ِن َشۡيٍءِۖ إِنهُهۡم   بَِحَِٰملِيَن ِمۡن َخَطََٰيَُٰهم م 
َِٰذبُونَ   ١٢ لََك
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13. А сигурно ће властите терете и 

терете оних које су одвели у заблуду 

да носе, и сигурно ће за оно што су 

измишљали на Судњем дану да 

одговарају. 

ۡثَقالِِهۡمۖۡ 
َ
َع أ ۡثَقالٗا مه

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َولََيۡحِملُنه أ

ا َكانُواْ   َولَيُۡسـ َلُنه يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َعمه
 ١٣ َيۡفتَُرونَ 

14. Ми смо Ноја послали његовом 

народу и он је међу њима остао 

хиљаду, мање педесет година, па их 

је потом задесио потоп, зато што су 

незнанобошци били. 

ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِۦ فَلَبَِث فِيِهۡم 
َ
َولََقۡد أ

َخَذُهُم  
َ
ها َخمِۡسيَن عَاٗما فَأ لَۡف َسَنٍة إِل

َ
أ

وَفاُن َوُهۡم َظَٰلُِمونَ   ١٤ ٱلطُّ

15. И Ми смо њега и оне што су били 

у лађи спасили, и поучним примером 

световима је учинили. 

فِيَنةِ وََجَعلَۡنََٰهآ   ۡصَحََٰب ٱلسه
َ
نجَۡيَنَُٰه َوأ

َ
فَأ

 ١٥ َءايَٗة ل ِلَۡعَٰلَِمينَ 

16. А и Аврама, кад је своме народу 

рекао: „Аллаха обожавајте и Њега се 

бојте, то вам је боље, ако знате! 

 َ َوِإبَۡرَٰهِيَم إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم   َوٱتهُقوُهۖۡ َذ

 ١٦ َتۡعلَُمونَ 

17. Ви, мимо Аллаха, обожавате 

идоле и смишљате лажи. Они које ви, 

мимо Аллаха, обожавате не могу 

никаквом опскрбом да вас опскрбе; ви 

тражите опскрбу од Аллаха и Њега 

обожавајте и Њему будите захвални! 

Њему ћете да се вратите. 

ۡوَثَٰٗنا  
َ
ِ أ إِنهَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

هِذيَن َتۡعُبُدوَن ِمن   َوَتخۡلُُقوَن إِۡفكًاْۚ إِنه ٱل
ِ لَا  َيۡملُِكوَن لَُكۡم رِۡزٗقا ُدوِن ٱَّلله

ِۡزَق َوٱۡعُبُدوهُ   ِ ٱلر  فَٱۡبَتُغواْ ِعنَد ٱَّلله
ۥٓۖۡ إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ   ١٧ َوٱۡشُكُرواْ لَُه

18. А ако ви поричете, па већ су 

порицали народи пре вас; а Посланик 

је једино дужан да јасно обзнани.“ 

بُواْ َفَقۡد َكذه  ِ ِن َوِإن تَُكذ  َمم  م 
ُ
َب أ

ها ٱلَۡبَلَُٰغ  َقۡبلُِكۡمۖۡ َوَما عَلَى ٱلرهُسوِل إِل
 ١٨ ٱلُۡمبِينُ 
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19. Зар ови не виде како Аллах све из 

ничег ствара? Он ће то опет да учини; 

Аллаху је то, заиста, лако. 

ُ ٱلۡخَلَۡق ُثمه   َولَۡم يََرۡواْ َكۡيَف ُيۡبِدُئ ٱَّلله
َ
أ

ِ يَِسير  يُعِيُدهُ  َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٩ ۥْٓۚ إِنه َذ

20. Реци: “Путујте по свету да видите 

шта је Он из ничег створио. И, Аллах 

ће то, после, по други пут да створи. 

Аллах, заиста, све може. 

 
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف بََدأ

َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

 ُ ْۚ ُثمه ٱَّلله ْۚ إِنه ٱلۡخَلَۡق ةَ ٱٓأۡلِخَرَة
َ
 يُنِشُئ ٱلنهۡشأ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
َ عَلَىَٰ ُكل   ٢٠ ٱَّلله

21. Он кажњава онога кога Он хоће и 

милост указује ономе коме Он хоће, 

Њему ћете да будете враћени. 

ۖۡ َوِإلَۡيهِ  ُب َمن يََشآُء َويَرَۡحُم َمن يََشآُء ِ ُيَعذ 
 ٢١ ُتۡقلَُبونَ 

22. Његовој казни нећете умаћи ни на 

Земљи ни на небу, а немате, мимо 

Аллаха, ни заштитника ни помагача. 

ۡرِض َولَا فِي 
َ
نُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

َ
َوَمآ أ

 ٖ ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله َمآِءِۖ َوَما لَُكم م  ٱلسه
 ٢٢ َولَا نَِصيرٖ 

23. А они који не верују у Аллахове 

речи и доказе и у сусрет са Њим, 

њима није стало до Моје милости – 

њих чека патња несносна. 

ۦٓ  ِ َولَِقآئِهِ هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم 

ُ
ْوَلَٰٓئَِك يَئُِسواْ ِمن رهۡحمَتِي َوأ

ُ
أ

لِيم  
َ
 ٢٣ َعَذاٌب أ

24. Одговор његовог народа беше 

само то што рекоше: „Убијте га или га 

спалите!“ Али, Аллах га је избавио из 

ватре. У томе су, заиста, докази 

народу који верује. 

ن َقالُواْ 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َفَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ

َُٰه  نجَى
َ
ُِقوهُ فَأ ۡو َحر 

َ
ِۚ إِنه ٱۡقُتلُوهُ أ ارِ ُ ِمَن ٱلنه ٱَّلله

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ   ٢٤ فِي َذ
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25. „Ви сте“, рече он, „мимо Аллаха 

прихватили кипове да бисте у 

овосветском животу одржавали 

међусобне пријатељске односе, а 

после, на Судњем дану, једни других 

ћете да се одричете и једни друге 

ћете да проклињете, Ватра ће да 

буде ваше боравиште и нико вам у 

помоћ неће моћи притећи.” 

ۡوَثَٰٗنا 
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله خَۡذتُم م  َوَقاَل إِنهَما ٱته

ۖۡ ُثمه يَۡوَم  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ةَ بَيۡنُِكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ َوده مه
ُضُكم بَِبۡعٖض َويَلَۡعُن ٱلۡقَِيََٰمةِ يَۡكُفُر َبعۡ 

اُر َوَما  َُٰكُم ٱلنه َوى
ۡ
َبۡعُضُكم َبۡعٗضا َوَمأ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٢٥ لَُكم م 

26. И Лот му је једини поверовао! А 

Аврам рече: „Ја се, уистину, селим 

тамо где ми је мој Господар наредио. 

Он је, заиста, Силни и Мудри.“ 

ۘ َوَقاَل إِن ِي ُمَهاِجٌر إِلَيَٰ  ۞فَـ َاَمَن لَهُ  ۥ لُوط 
 ٢٦ َرب ِٓيِۖ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

27. И Ми смо му подарили Исака и 

Јакова и међу његовим потомцима 

смо дали веровесништво и Књигу; а 

њему смо на овом свету леп спомен 

сачували, а на Оном ће, заиста, један 

од оних добрих бити. 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب وََجَعلَۡنا فِي  َوَوَهۡبَنا لَُه
ۡجَرُهۥ  

َ
ُبوهةَ َوٱلِۡكَتََٰب وََءاَتۡيَنَُٰه أ ِيهتِهِ ٱلنُّ ُذر 

ۖۡ َوِإنهُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ لَِمَن   ۡنَيا فِي ٱلدُّ
َٰلِِحينَ   ٢٧ ٱلصه

28. И спомени Лота. Када народу 

своме рече: „Ви чините такав разврат 

какав пре вас нико од свих светова 

није чинио: 

تُوَن  
ۡ
ۦٓ إِنهُكۡم لََتأ َولُوًطا إِۡذ َقاَل لَِقۡوِمهِ

َِن  َحٖد م 
َ
ٱلَۡفَِٰحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها ِمۡن أ

 ٢٨ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

29. имате полне односе са 

мушкарцима, по друмовима 

пресрећете и на својим скуповима 

радите оно што је одвратно.“ А 

одговор његовог народа беше само 

то што рекоше: „Учини да нас стигне 

Аллахова казна ако си од оних који 

говоре истину!“ 

تُوَن ٱلر َِجاَل َوَتۡقَطُعوَن  
ۡ
ئِنهُكۡم لََتأ

َ
أ

تُو
ۡ
بِيَل َوتَأ ۖۡ َفَما  ٱلسه َن فِي نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر

ن َقالُواْ ٱئۡتَِنا 
َ
هٓا أ ۦٓ إِل َكاَن َجَواَب َقۡوِمهِ

َِٰدقِينَ  ِ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه  ٢٩ بَِعَذاِب ٱَّلله
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30. “Господару мој”, рече он, “помози 

ми против искварених људи!” 
ِ ٱنُصۡرنِي عَلَى ٱلَۡقۡوِم   َقاَل َرب 

 ٣٠ ينَ ٱلُۡمۡفِسدِ 

31. И кад Наши изасланици Авраму 

донесоше радосну вест, рекоше: „Ми 

ћемо да уништимо становнике онога 

насеља! Његови становници су 

заиста неверници!“ 

ا َجآَءۡت رُُسلَُنآ إِبَۡرَٰهِيَم بِٱلۡبُۡشَرىَٰ   َولَمه
ۡهِل َهَٰذِ 

َ
هِ ٱلَۡقۡريَةِِۖ إِنه  َقالُٓواْ إِنها ُمۡهلُِكٓواْ أ

ۡهلََها َكانُواْ َظَٰلِِمينَ 
َ
 ٣١ أ

32. „У њему је Лот“, рече Аврам. „Ми 

добро знамо ко је у њему“, рекоше 

они, „ми ћемо да спасимо њега и 

његову породицу, осим његове жене. 

Она ће да остане са онима који ће да 

искусе казну.“ 

ۡعلَُم بَِمن 
َ
ْۚ َقالُواْ َنحُۡن أ َقاَل إِنه فِيَها لُوٗطا

تَُهۥ َكانَۡت  
َ
ها ٱۡمَرأ ۥٓ إِل ۡهلَُه

َ
َينهُهۥ َوأ ِ ۖۡ لَُنَنج  فِيَها

 ٣٢ ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

33. И кад Наши изасланици дођоше 

Лоту, он се због њих обневесели и 

узнемири. „Не бој се и не брини се“, 

рекоше они, „ми ћемо да спасимо 

тебе и породицу, осим твоје жене, она 

ће да остане са онима који ће да 

искусе казну. 

ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوٗطا ِسٓيَء بِِهۡم 
َ
آ أ َولَمه

ۖۡ َوَقالُواْ لَا َتخَۡف َولَا   َوَضاَق بِِهۡم َذۡرٗعا
ۡهلََك 

َ
وَك َوأ تََك  َتحَۡزۡن إِنها ُمَنجُّ

َ
ها ٱۡمَرأ إِل

 ٣٣ َكانَۡت ِمَن ٱلَۡغَٰبِِرينَ 

34. А на становнике овог града 

спустићемо страшну казну са неба 

због тога што су развратници. 

ۡهِل َهَِٰذهِ ٱلَۡقۡريَةِ رِۡجٗزا 
َ
إِنها ُمنِزلُوَن عَلَىَٰٓ أ

َمآِء بَِما َكانُواْ َيۡفُسُقونَ  َِن ٱلسه  ٣٤ م 

35. И од њега смо оставили јасан знак 

људима који буду памети имали. 
َولََقد تهَرۡكَنا ِمۡنَهآ َءايََۢة بَي َِنٗة ل َِقۡوٖم 

 ٣٥ َيۡعقِلُونَ 

36. А у Меден посласмо њиховог 

брата Шуајба: „О мој народе“, говорио 

је он, „Аллаха обожавајте, и очекујте 

Судњи дан, и не чините зло по Земљи 

правећи неред!“ 

َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا َفَقاَل َيََٰقۡوِم  
َ
َوِإلَيَٰ َمۡدَيَن أ

َ َوٱرُۡجواْ ٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َولَا   ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله
ۡرِض ُمۡفِسِدينَ 

َ
 ٣٦ َتۡعَثۡواْ فِي ٱلۡأ
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37. Али му они не повероваше, па их 

задеси страшан потрес и они 

освануше у земљи својој мртви, 

непомични. 

ۡصَبُحواْ فِي 
َ
َخَذۡتُهُم ٱلرهۡجَفُة فَأ

َ
بُوهُ فَأ َفَكذه

 ٣٧ َدارِهِۡم َجَٰثِِمينَ 

38. А и Ада и Семуда - остаци 

њихових домова су вам видљиви - а 

ђаво им је њихове поступке лепим 

приказао, па их, од Правог пута 

одвратио, а били су разумни. 

ِن   وَعَاٗدا َوَثُموَداْ َوَقد تهبَيهَن لَُكم م 
ۡعَمَٰلَُهۡم 

َ
ۡيَطَُٰن أ َسَِٰكنِِهۡمۖۡ َوَزيهَن لَُهُم ٱلشه مه

بِيِل وََكانُواْ  ُهۡم َعِن ٱلسه َفَصده
 ٣٨ ُمۡستَۡبِصِرينَ 

39. И Каруна и фараона и Хамана; 

Мојсије им је донео јасне доказе, али 

су се они на Земљи охолили и нису 

могли да умакну казни, 

َُٰروَن َوفِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰنۖۡ َولََقۡد َجآَءُهم  َوَق
ۡرِض 

َ
وَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مُّ

 ٣٩ َوَما َكانُواْ َسَٰبِقِينَ 

40. и све смо казнили према њиховим 

гресима: на неке смо послали ветар 

пун песка, а неке смо уништили 

страшним гласом, неке смо утерали у 

земљу, а неке потопили; Аллах им 

није учинио неправду, сами су себи 

неправду нанели. 

ۡن  َخۡذنَا بَِذۢنبِهِۖۦۡ َفِمۡنُهم مه
َ
ًّا أ ۡرَسلَۡنا َفُكل

َ
أ

يَۡحُة  َخَذتُۡه ٱلصه
َ
ۡن أ َعلَۡيهِ َحاِصٗبا َوِمۡنُهم مه

ۡن  ۡرَض َوِمۡنُهم مه
َ
ۡن َخَسۡفَنا بِهِ ٱلۡأ َوِمۡنُهم مه

ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن  ْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله ۡغَرۡقَنا
َ
أ

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٤٠ َكانُٓواْ أ

41. Они који, мимо Аллаха, узимају 

заштитнике слични су пауку који себи 

исплете кућу, а најслабија кућа, 

засигурно, је паукова кућа, кад би 

само знали. 

ۡولَِيآَء 
َ
ِ أ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته َمَثُل ٱل

ۡوَهَن 
َ
ۖۡ َوِإنه أ خََذۡت بَيٗۡتا َكَمَثِل ٱلَۡعنَكُبوِت ٱته

ٱلَۡعنَكُبوِتِۚ لَۡو َكانُواْ  ٱلُۡبُيوِت لََبۡيُت 
 ٤١ َيۡعلَُمونَ 

42. Аллах добро зна да ови које они, 

поред Њега, обожавају ништа не 

представљају; Он је Силни и Мудри! 

َ َيۡعلَُم َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ِمن  إِنه ٱَّلله
ِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٤٢ َشۡيٖء
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43. То су примери које Ми наводимо 

људима, али их само учени схватају. 
ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِسِۖ َوَما 

َ
َوتِلَۡك ٱلۡأ

ها ٱلَۡعَٰلُِمونَ   ٤٣ َيۡعقِلَُهآ إِل

44. Бог је небеса и Земљу с разлогом 

створио; то је, заиста, поука онима 

који верују. 

ُ ٱلسه  ِۚ إِنه َخلََق ٱَّلله ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ

َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ   ٤٤ فِي َذ

45. Казуј Књигу која ти се објављује и 

обављај молитву - молитва, заиста, 

одвраћа од разврата и од свега што је 

ружно; а слављење Бога је сигурно 

веће! Бог зна шта радите. 

قِِم  ٱتۡ 
َ
وِحَي إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ُ
ُل َمآ أ

ةَ َتۡنَهيَٰ َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء  لَوَٰ ۖۡ إِنه ٱلصه َة لَوَٰ ٱلصه
ُ َيۡعلَُم   ُۗ َوٱَّلله ۡكبَُر

َ
ِ أ َوٱلُۡمنَكرِِۗ َولَِذۡكُر ٱَّلله

 ٤٥ َما تَۡصَنُعونَ 

46. И са следбеницима Књиге 

расправљајте на најлепши начин, али 

не и с онима међу њима који су 

неправедни, и реците: „Ми верујемо у 

оно што се нама објављује и у оно 

што је вама објављено, а наш Бог и 

ваш Бог је један, и Њему смо ми 

предани!“ 

ها بِٱلهتِي   ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب إِل
َ
۞َولَا تَُجَِٰدلُٓواْ أ
ها ٱ ۡحَسُن إِل

َ
هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖۡ َوُقولُٓواْ ِهَي أ ل

نزَِل إِلَۡيُكۡم 
ُ
نزَِل إِلَۡيَنا َوأ

ُ
هِذٓي أ َءاَمنها بِٱل

َوِإَلَُٰهَنا َوِإَلَُٰهُكۡم َوَِٰحد  َوَنحُۡن لَُهۥ  
 ٤٦ ُمۡسلُِمونَ 

47. Тако исто и теби објављујемо 

Књигу, а неки од оних којима смо већ 

дали Књигу - и у њу верују, а и међу 

овима има оних који у њу верују, а 

Наше речи и доказе негирају само 

неверници. 

هِذيَن  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰبْۚ فَٱل
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب يُۡؤِمُنوَن بِهِۖۦۡ َوِمۡن 
ُؤلَآِء َمن يُۡؤِمُن بِهۚۦِْ َوَما َيجَۡحُد  أَـِبَيَٰتَِنآ َهَٰٓ

َٰفُِرونَ  ها ٱلَۡك  ٤٧ إِل

48. Ти пре ње ниједну књигу ниси 

читао, а ниси је ни својом десном 

руком писао, иначе, посумњали би 

они који говоре лажи. 

َوَما ُكنَت َتۡتلُواْ ِمن َقۡبلِهِۦ ِمن كَِتَٰٖب 
هٱۡرتَا ُهۥ بَِيِمينَِكۖۡ إِٗذا ل َب َولَا َتخُطُّ

 ٤٨ ٱلُۡمۡبِطلُونَ 
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49. Међутим, Кур'ан је сачињен од 

јасних речи; у грудима су оних којима 

је дато знање, а Наше речи негирају 

само неправедници, 

هِذيَن  بَۡل ُهَو َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰت  فِي ُصُدورِ ٱل
ه  وتُواْ ٱلۡعِلَۡمْۚ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل

ُ
ا  أ

َٰلُِمونَ   ٤٩ ٱلظه

50. и говоре: “Зашто му од Господара 

његовог нису нека чуда послата?” 

Реци: “Чуда су једино код Аллаха, а ја 

само јасно опомињем.” 

ب ِهۚۦِْ  ِن ره نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰت  م 
ُ
َوَقالُواْ لَۡولَٓا أ

ِ وَ  نَا۠ نَِذير  قُۡل إِنهَما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱَّلله
َ
ِإنهَمآ أ

بِينٌ   ٥٠ مُّ

51. А зар им није доста то што Ми 

теби објављујемо Књигу која им се 

казује: у њој је, заиста, милост и поука 

људима који верују. 

نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب  
َ
نهآ أ

َ
َولَۡم يَۡكفِِهۡم أ

َ
أ

َٰلَِك لََرۡحمَٗة َوذِۡكَرىَٰ  ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه فِي َذ
 ٥١ لَِقۡوٖم يُۡؤِمُنونَ 

52. Реци: „Аллах је довољан сведок 

мени и вама; Он зна све што је на 

небесима и на Земљи. А они који у 

лаж верују, а у Аллаха не верују, они 

су прави губитници.“ 

ِ بَيۡنِي  َوبَۡيَنُكۡم َشِهيٗداۖۡ  قُۡل َكَفيَٰ بِٱَّلله
هِذيَن   ۡرِضِۗ َوٱل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ِ أ َءاَمُنواْ بِٱلَۡبَِٰطِل َوَكَفُرواْ بِٱَّلله

 ٥٢ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

53. Они траже од тебе Мухаммеде да 

их што пре стигне казна. А да није 

одређеног рока, казна би им дошла, а 

доћи ће им, сигурно, изненада, а они 

неће да је предосете. 

َجل   
َ
َويَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َولَۡولَٓا أ

تِيَنهُهم َبۡغَتٗة 
ۡ
ي لهجَآَءُهُم ٱلَۡعَذاُبْۚ َولََيأ َسم ٗ مُّ

 ٥٣ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

54. Они траже од тебе да их што пре 

стигне казна, а Пакао ће сигурно све 

невернике да обухвати 

يَۡسَتۡعِجلُونََك بِٱلَۡعَذاِب َوِإنه َجَهنهَم 
َٰفِرِينَ   ٥٤ لَُمِحيَطُۢة بِٱلَۡك
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55. на Дан кад их патња и одозго и 

одоздо обузме, а Он каже: „Искусите 

оно што сте радили!“ 

َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب  ِمن َفۡوقِِهۡم َوِمن   يَۡوَم َيۡغَشى
رُۡجلِِهۡم َويَُقوُل ُذوُقواْ َما ُكنُتۡم  

َ
َتحِۡت أ

 ٥٥ َتۡعَملُونَ 

56. О слуге Моје које верујете, Моја је 

Земља пространа, зато само Мене 

обожавајте! 

ۡرِضي َوَِٰسَعة   
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه أ َيَٰعَِبادَِي ٱل

ََٰي   ٥٦ فَٱۡعُبُدونِ َفإِيه

57. Свака душа смрт ће да осети, а 

онда ћете Нама да будете враћени. 
ُكلُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۖ ُثمه إِلَۡيَنا  

 ٥٧ تُرَۡجُعونَ 

58. Оне који буду веровали и радили 

добра дела сместићемо у рајске 

одаје, испод којих реке теку, у њима 

ће вечно да бораве. Како ће дивна 

бити награда онима који су се 

трудили. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
َِن ٱلۡجَنهةِ ُغَرٗفا َتجۡرِي ِمن  َِئنهُهم م  لَُنَبو 
ۡجُر 

َ
ْۚ نِۡعَم أ نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ
 ٥٨ ٱلَۡعَِٰملِينَ 

59. онима који су били стрпљиви и 

уздали се у Свога Господара! 
هِذيَن َصبَُرواْ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ   ٥٩ ٱل

60. А колико има живих бића која не 

могу себи да скупљају опскрбу, Аллах 

их опскрбљује, а и вас! Он све чује и 

све зна. 

ِن ي ِن م 
َ
ُ   َوَكأ ها َتحِۡمُل رِۡزَقَها ٱَّلله َدآبهةٖ ل

ِميُع ٱلَۡعلِيمُ   ٦٠ يَۡرُزُقَها َوِإيهاُكۡمْۚ َوُهَو ٱلسه

61. А да их упиташ: „Ко је створио 

небеса и Земљу и ко је потчинио 

Сунце и Месец?“ Сигурно би рекли: 

„Аллах!“, па куда се онда одмећу!? 

لَۡتهُ 
َ
َمََٰوَِٰت  َولَئِن َسأ ۡن َخلََق ٱلسه م مه

ۡمَس َوٱلَۡقَمَر لََيُقولُنه  َر ٱلشه ۡرَض َوَسخه
َ
َوٱلۡأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ۖۡ فَأ ُ  ٦١ ٱَّلله
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62. Аллах у изобиљу даје опскрбу 

ономе коме хоће од Својих слуга, а и 

ускраћује коме хоће: Аллах, заиста, 

све зна. 

 ِ ُ يَبُۡسُط ٱلر  ۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيم  

َ بِكُل  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله  ٦٢ َويَۡقِدُر لَُه

63. А ако их упиташ: „Ко са неба 

спушта воду и њом оживљава мртву 

Земљу?“ Сигурно ће да кажу: „Аллах!“ 

А ти реци: „Хвала Аллаху!“ Али 

већина њих не разуме. 

َمآِء َماٗٓء  َل ِمَن ٱلسه ن نهزه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡرَض ِمنُۢ َبۡعِد َمۡوتَِها لََيُقولُنه 
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
فَأ

ۡكثَرُُهۡم لَا 
َ
ِْۚ بَۡل أ ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد َّلِله ُ ٱَّلله

 ٦٣ َيۡعقِلُونَ 

64. Живот на овом свету је људима 

само забава и игра, а само онај свет 

је прави живот, кад би они само 

знали! 

  ْۚ ها لَۡهو  َولَعِب  ۡنَيآ إِل ةُ ٱلدُّ َوَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
اَر ٱٓأۡلِخَرةَ لَِهَي ٱلۡحََيَواُنْۚ لَۡو َكانُواْ   َوِإنه ٱلده

 ٦٤ َيۡعلَُمونَ 

65. Кад се у лађе укрцају, Аллаха 

моле, предајући Му се искрено, а када 

их Он доведе до копна, одједном 

друге Њему придружују 

َ ُمخۡلِِصيَن  َفإَِذا َركُِبواْ فِي ٱلُۡفلِۡك َدَعُواْ ٱَّلله
ِ إَِذا ُهۡم  َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى يَن فَلَمه ِ لَُه ٱلد 

 ٦٥ يُۡشِرُكونَ 

66. да би показали незахвалност 

према оном што им Ми дајемо и да би 

уживали. А сазнаће они! 

 ْْۚ لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َولَِيَتَمتهُعوا
 ٦٦ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ 

67. Зар не виде да смо Кабу учинили 

сигурном, док се свуда около њих 

отима и пљачка? Зар у лаж верују, а 

на Аллаховим благодатима су 

незахвални? 

نها َجَعلَۡنا َحَرًما َءاِمٗنا 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

فَبِٱلَۡبَِٰطِل 
َ
اُس ِمۡن َحۡولِِهۡمْۚ أ ُف ٱلنه َويَُتَخطه

ِ يَۡكُفُرونَ   ٦٧ يُۡؤِمُنوَن َوبِنِۡعَمةِ ٱَّلله
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68. Има ли онда већег насилника од 

онога који о Аллаху измишља лажи 

или пориче Истину која му долази?! 

Зар неверницима није боравиште у 

Паклу?! 

ۡو  
َ
ِ َكِذبًا أ ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه

َ
َوَمۡن أ

لَيَۡس فِي َجَهنهَم 
َ
ۥْٓۚ أ ا َجآَءهُ ِ لَمه َب بِٱلۡحَق  َكذه

َٰفِرِينَ   ٦٨ َمۡثٗوى ل ِلَۡك

69. Оне који се буду трудили због Нас, 

Ми ћемо, сигурно, да упутимо Нашим 

путевима, а Аллах је, заиста, на 

страни оних који добра дела чине! 

 ْۚ هِذيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا لََنۡهِدَينهُهۡم ُسُبلََنا َوٱل
َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِينَ   ٦٩ َوِإنه ٱَّلله
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Римљани   الروم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. 1. Елиф-лам-мим.  ٓ١ الٓم 

2. Византинци су побеђени  ُوم  ٢ ُغلَِبِت ٱلرُّ

3. у најнижој земљи, али они ће, 

после пораза свог, сигурно победити, 
ِنُۢ َبۡعِد  ۡرِض َوُهم م 

َ
ۡدنَي ٱلۡأ

َ
َغلَبِِهۡم فِٓي أ

 ٣ َسَيۡغلُِبونَ 

4. за неколико година – и пре и после, 

Аллахова је одлука – и тад ће се 

верници радовати, 

ۡمُر ِمن َقۡبُل َوِمنُۢ 
َ
ِ ٱلۡأ فِي بِۡضِع ِسنِيَنُۗ َّلِله

 ٤ َبۡعُدْۚ َويَۡوَمئِٖذ َيۡفَرُح ٱلُۡمۡؤِمُنونَ 

5. Аллаховој помоћи. Он помаже 

коме хоће и Он је Силни и 

Милостиви. 

ۖۡ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  ِْۚ يَنُصُر َمن يََشآُء بَِنۡصِر ٱَّلله
 ٥ ٱلرهِحيمُ 

6. То је Аллахово обећање. Аллах ће 

своје обећање испунити, али већина 

људи не зна. 

ُ وَۡعَدهُۥ َوَلَِٰكنه  ِۖۡ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله وَۡعَد ٱَّلله
ۡكثَرَ 

َ
 ٦ ٱلنهاِس لَا َيۡعلَُمونَ  أ

7. Они знају само спољашњу страну 

овосветског живота, а према Оном 

свету су немарни. 

ۡنَيا َوُهۡم َعِن  ةِ ٱلدُّ َِن ٱلۡحََيوَٰ َيۡعلَُموَن َظَِٰهٗرا م 
 ٧ ٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم َغَٰفِلُونَ 

8. А зашто не размисле сами о себи?! 

Аллах је створио небеса и Земљу и 

оно што је између њих само са 

Истином и са одређеним роком, а 

многи људи, заиста, не верују да ће 

пред Господара свог заиста стати. 

 ُ ا َخلََق ٱَّلله نُفِسِهمِۗ مه
َ
ُرواْ فِٓي أ َولَۡم َيَتَفكه

َ
أ

ۡرَض َوَما بَيۡنَ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه ها بِٱلۡحَق  ُهَمآ إِل

اِس  َِن ٱلنه يِۗ َوِإنه َكثِيٗرا م  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
َوأ

َٰفُِرونَ   ٨ بِلَِقآيِٕ َرب ِِهۡم لََك
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9. Зашто не путују по Земљи па да 

виде какав је био завршетак оних пре 

њих?! Они су били од њих јачи и 

земљу су обрађивали и на њој су 

градили више него што ови граде, и 

посланици су им доносили јасне 

доказе: Аллах им није учинио 

неправду, сами су себи неправду 

нанели. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

َشده  
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل

ۡكثََر  ِمۡنُهۡم ُقوه 
َ
ۡرَض وََعَمُروَهآ أ

َ
ثَاُرواْ ٱلۡأ

َ
ٗة َوأ

ا َعَمُروَها وََجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ   ِممه
ُ لَِيۡظلَِمُهۡم َوَلَِٰكن َكانُٓواْ  َفَما َكاَن ٱَّلله

نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ 
َ
 ٩ أ

10. А онда, завршетак оних који су 

чинили зло био је најужаснија казна, 

зато што су порицали Аллахове речи 

и што су их извргавали руглу. 

ن 
َ
ىَٰٓ أ

َ
ٓوأ ـ ُواْ ٱلسُّ َسَٰٓ

َ
هِذيَن أ ُثمه َكاَن َعَٰقَِبَة ٱل

ِ وََكانُواْ بَِها   بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َكذه
 ١٠ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

11. Аллах започиње стварање; 

ствара из ничега, затим ће то поново 

да учини, а онда ћете Њему да 

будете враћени. 

ُ َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ ُثمه إِلَۡيهِ   ٱَّلله
 ١١ تُرَۡجُعونَ 

12. На Дан кад наступи Час суда, 

незнанобошци ће очајавати. 
اَعُة ُيۡبلُِس   ١٢ ٱلُۡمۡجرُِمونَ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

13. Божанства њихова неће се за њих 

заузимати, а због божанстава својих 

били су неверници. 

ِن ُشَرَكآئِِهۡم ُشَفَعَُٰٓؤاْ   هُهم م  َولَۡم يَُكن ل
 ١٣ وََكانُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم َكَٰفِرِينَ 

14. На Дан кад наступи Час 

оживљења, људи ће се раздвојити, 
ُقونَ  اَعُة يَۡوَمئِٖذ َيَتَفره  ١٤ َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه

15. они који су веровали и радили 

добра дела радоваће се у рајским 

баштама, 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

 ١٥ َفُهۡم فِي َرۡوَضةٖ ُيحۡبَُرونَ 

16. а они који нису веровали и који су 

порицали Наше речи и доказе и који 

су сусрет на Судњем дану порицали 

у трајној ће муци бити. 

بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َولَِقآيِٕ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ا ٱل مه
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 
ُ
 ١٦ ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ
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17. Па, слављен и узвишен нека је 

Аллах кад год омркнете и кад год 

осванете. 

ِ ِحيَن ُتۡمُسوَن وَِحيَن  فَُسۡبَحََٰن ٱَّلله
 ١٧ تُۡصبُِحونَ 

18. Њему нека је сва хвала и на 

небесима и на Земљи, и предвече и 

у подне. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ا َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱلسه وََعِشي ٗ

 ١٨ وَِحيَن ُتۡظِهُرونَ 

19. Он из неживог ствара живо и живо 

претвара у неживо. Он оживљава 

Земљу након њеног мртвила; исто 

тако ћете и ви да будете оживљени. 

ُيخۡرُِج ٱلَۡحيه ِمَن ٱلَۡمي ِِت َويُۡخرُِج ٱلَۡمي َِت 
ۡر 
َ
ْۚ ِمَن ٱلَۡحي ِ َويُۡحِي ٱلۡأ َض َبۡعَد َمۡوتَِها

 ١٩ َوَكَذَٰلَِك ُتخۡرَُجونَ 

20. Један од доказа Његових је то 

што вас од земље ствара, и одједном 

вас, људи, свуда има разасутих. 

ِن تَُراٖب ُثمه  ۡن َخلََقُكم م 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نُتم بََشر  تَنتَِشُرونَ 
َ
 ٢٠ إَِذآ أ

21. И један од доказа Његових је то 

што за вас, од врсте ваше, ствара 

жене да се уз њих смирите, и што 

између вас успоставља љубав и 

самилост. У томе, заиста, има поуке 

за људе који размишљају. 

ِۡن   ۡن َخلََق لَُكم م 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ۡزَوَٰٗجا ل ِتَۡسكُ 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ُنٓواْ إِلَۡيَها وََجَعَل أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ْۚ إِنه فِي َذ ٗة َوَرۡحمًَة َوده بَيَۡنُكم مه
ُرونَ   ٢١ ل َِقۡوٖم َيَتَفكه

22. И један од Његових доказа је 

стварање небеса и Земље, и 

разноврсност ваших језика и ваших 

боја; у томе, заиста, има поуке за оне 

који знају. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

لَۡوَٰنُِكۡمْۚ إِنه فِي 
َ
لِۡسنَتُِكۡم َوأ

َ
َوٱۡختَِلَُٰف أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلَۡعَٰلِِمينَ   ٢٢ َذ

23. И један од Његових доказа је ваш 

сан ноћу и дању, и ваше настојање 

да стекнете нешто из Његовог 

обиља; у томе, заиста, има поуке за 

људе који чују. 

َهارِ   هۡيِل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱل
َٰلَِك  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِن َفۡضلِهِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم م 

 ٢٣ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم يَۡسَمُعونَ 
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24. И један од Његових доказа је то 

што вам показује муњу, да се 

побојите и понадате, и то што спушта 

са неба кишу и оживљава њоме 

земљу после њеног мртвила; у томе, 

заиста, има поуке за људе који 

разумеју. 

َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلۡبَۡرَق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا  
َمآِء َماٗٓء َفُيۡحِيۦ  ُِل ِمَن ٱلسه ۡرَض َويُنَز 

َ
بِهِ ٱلۡأ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم  ْۚ إِنه فِي َذ َبۡعَد َمۡوتَِهآ

 ٢٤ َيۡعقِلُونَ 

25. И један од Његових доказа је и то 

што небо и Земља постоје Његовом 

одредбом. Затим, ћете, чим вас Он 

само једном позове, брзо из земље 

да устанете. 

ۡرُض  َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ 
َ
َمآُء َوٱلۡأ ن َتُقوَم ٱلسه

َ
ۦٓ أ

ۡرِض 
َ
َِن ٱلۡأ ِۚۦْ ُثمه إَِذا َدعَاُكۡم َدۡعَوٗة م  ۡمرِه

َ
بِأ

نُتۡم َتخۡرُُجونَ 
َ
 ٢٥ إَِذآ أ

26. Њему припада све што је на 

небесима и на Земљи, све је Њему 

послушно. 

ه  ۡرِضِۖ ُكل   ل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُهۥ  َولَُهۥ َمن فِي ٱلسه

َٰنُِتونَ   ٢٦ َق

27. Он је Тај Који из ничег ствара и Он 

ће то поново учинити, то је Њему 

лако. Он је узвишен и на небесима и 

на Земљи. Он је силан и мудар. 

هِذي َيۡبَدُؤاْ ٱلۡخَلَۡق ُثمه يُعِيُدهُۥ َوُهَو  َوُهَو ٱل
ۡهَوُن َعلَۡيهِِۚ َولَُه ٱلَۡمَثُل 

َ
عۡلَىَٰ فِي  أ

َ
ٱلۡأ

ۡرِضِۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٧ ٱلۡحَِكيمُ 

28. Он вам као пример наводи вас 

саме: јесу ли они који су у поседу 

вашем изједначени с вама у оном 

што вам Ми дајемо, па сте у томе 

исти, и бојите ли их се као што се ви 

једни других бојите? – Ето, тако Ми, 

подробно, излажемо доказе Наше 

људима који размишљају. 

نُفِسُكۡمۖۡ َهل  
َ
ِۡن أ َثلٗا م  َضَرَب لَُكم مه

ِن   يَۡمَُٰنُكم م 
َ
ا َملََكۡت أ ِن مه لهُكم م 

نُتۡم فِيهِ َسَوآء  
َ
ُشَرَكآَء فِي َما َرَزۡقَنَُٰكۡم فَأ

نُفَسُكۡمْۚ َكَذَٰلَِك 
َ
َتخَاُفوَنُهۡم َكِخيَفتُِكۡم أ

ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعقِلُونَ  ِ  ٢٨ ُنَفص 

29. Али, неверници лакомислено 

следе страсти своје – а ко ће на 

Прави пут упутити оног кога је Бог у 

заблуди оставио? – Њима неће моћи 

нико у помоћ притећи. 

ۡهَوآَءُهم بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ بَ 
َ
هِذيَن َظلَُمٓواْ أ ِل ٱتهَبَع ٱل

ِن  ۖۡ َوَما لَُهم م  ُ َضله ٱَّلله
َ
َفَمن َيۡهِدي َمۡن أ

َِٰصِرينَ   ٢٩ نه
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30. Ти управи лице своје вери, као 

прави верник, вери Аллаховој, према 

којој је Он људе створио – не може се 

мењати Аллахова вера, али већина 

људи то не зна. 

 ِ ْۚ فِۡطَرَت ٱَّلله يِن َحنِيٗفا ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 
َ
فَأ

ْۚ لَا َتۡبِديَل ِلخَلِۡق  اَس َعلَۡيَها ٱلهتِي َفَطَر ٱلنه
ۡكثََر 

َ
يُن ٱلَۡقي ُِم َوَلَِٰكنه أ ِ َٰلَِك ٱلد  ِْۚ َذ ٱَّلله

اِس لَا َيۡعلَُمونَ   ٣٠ ٱلنه

31. Покајнички Му се обраћајте! Бојте 

се Њега и обављајте молитву, и не 

будите незнанобошци, 

ةَ َولَا   لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصه
َ
۞ُمنِيبِيَن إِلَۡيهِ َوٱتهُقوهُ َوأ
 ٣١ تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِينَ 

32. од оних који су веру своју разбили 

и у странке се поделили; свака 

странка задовољна оним што 

исповеда. 

ۖۡ ُكلُّ  ُقواْ دِيَنُهۡم وََكانُواْ ِشَيٗعا هِذيَن فَره ِمَن ٱل
 ٣٢ ِحۡزبِۭ بَِما لََديِۡهۡم فَرُِحونَ 

33. А кад људе невоља снађе, они се 

Господару своме покајнички 

обраћају, а после, кад Он учини да 

осете Његову милост, одједном неки 

од њих своме Господару друге у 

обожавању придружују, 

نِيبِيَن  اَس ُضر   َدَعۡواْ َربهُهم مُّ َوِإَذا َمسه ٱلنه
ِۡنُه َرۡحمًَة إَِذا فَرِيق    َذاَقُهم م 

َ
إِلَۡيهِ ُثمه إَِذآ أ

ِۡنُهم بَِرب ِِهۡم يُۡشِرُكونَ   ٣٣ م 

34. да би били незахвални на оном 

што им Ми дајемо. Па уживајте, а 

сазнаћете! 

لَِيۡكُفُرواْ بَِمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡمْۚ َفَتَمتهُعواْ فََسۡوَف 
 ٣٤ َتۡعلَُمونَ 

35. Зар смо им Ми послали какав 

доказ који говори у прилог оних које 

поред Њега обожавају? 

نَزلَۡنا َعلَۡيِهۡم ُسلَۡطَٰٗنا َفُهَو َيَتَك 
َ
ۡم أ

َ
لهُم بَِما أ

 ٣٥ َكانُواْ بِهِۦ يُۡشِرُكونَ 

36. Кад допустимо људима да се 

благодатима наслађују, они им се 

обрадују, а кад их погоди невоља, 

због оног што су руке њихове чиниле, 

одједном очајавају. 

ۖۡ َوِإ اَس َرۡحمَٗة فَرُِحواْ بَِها َذۡقَنا ٱلنه
َ
ن  َوِإَذآ أ

يِۡديِهۡم إَِذا ُهۡم 
َ
َمۡت أ تُِصۡبُهۡم َسي ِئَُۢة بَِما َقده

 ٣٦ َيۡقَنُطونَ 



 

Римљани 

 

552 

 

 الروم 

37. Зар они не виде да Аллах у 

обиљу даје опскрбу ономе коме Он 

хоће, и да је ускраћује?! То су, 

уистину, докази за људе који верују. 

َ يَبُۡسُط ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ِۡزَق لَِمن يََشآُء أ ر 

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم  ْۚ إِنه فِي َذ َويَۡقِدُر
 ٣٧ يُۡؤِمُنونَ 

38. Зато подај ближњему право 

његово, и сиромаху и путнику! То је 

боље за оне који се настоје Аллаху 

умилити – они ће успети. 

ُهۥ َوٱلۡمِ  ۡسِكيَن َوٱۡبَن فَـ َاِت َذا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقه
هِذيَن يُرِيُدوَن وَۡجَه  َٰلَِك َخيۡر  ل ِل بِيِلِۚ َذ ٱلسه

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
ِۖۡ َوأ  ٣٨ ٱَّلله

39. А новац који дајете да се увећа 

новцем других људи неће се код Бога 

увећати, а за милостињу коју уделите 

да бисте се Аллаху умилили – такви 

ће добра дела своја умногостручити. 

اِس  ۡمَوَِٰل ٱلنه
َ
ِٗبا ل ِيَۡربَُواْ فِٓي أ ِن ر  َوَمآ َءاتَيُۡتم م 

ةٖ   ِن َزَكوَٰ ِۖۡ َوَمآ َءاتَيُۡتم م  فَلَا يَۡربُواْ ِعنَد ٱَّلله
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ِ فَأ تُرِيُدوَن وَۡجَه ٱَّلله

 ٣٩ ٱلُۡمۡضعُِفونَ 

40. Аллах је Онај Који вас је створио, 

па вас опскрбио, затим ће да вас 

усмрти и потом оживи. Постоји ли 

иједно божанство које било шта од 

тога ради?! Чист је и Узвишен Он од 

онога што Њему сматрају равним. 

هِذي َخلََقُكۡم ُثمه َرَزقَُكۡم ُثمه   ُ ٱل ٱَّلله
ُكۡم ُثمه ُيحۡيِيُكۡمۖۡ َهۡل ِمن  يُِميتُ 

ِن   َٰلُِكم م  ن َيۡفَعُل ِمن َذ ُشَرَكآئُِكم مه
ا يُۡشِرُكونَ  ِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه  ٤٠ َشۡيٖء

41. Због оног што људи раде, појавио 

се неред и на копну и на мору, како 

би им Он дао да искусе казну због 

оног што раде, не би ли се 

поправили. 

ِ َوٱلَۡبۡحرِ بَِما َكَسَبۡت   َظَهَر ٱلَۡفَساُد فِي ٱلۡبَر 
هِذي َعِملُواْ  اِس لُِيِذيَقُهم َبۡعَض ٱل يِۡدي ٱلنه

َ
أ

 ٤١ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ 

42. Реци: „Путујте по Земљи па 

погледајте какав је био крај оних који 

су били пре; већином су они били 

незнанобошци.“ 

ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكۡيَف َكاَن 
َ
قُۡل ِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

ۡكثَرُُهم  
َ
ْۚ َكاَن أ هِذيَن ِمن َقۡبُل َعَٰقَِبُة ٱل

ۡشِركِينَ   ٤٢ مُّ
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43. Зато ти усмери своје лице правој 

вери, пре него што вољом 

Аллаховом дође Дан који нико неће 

моћи да одбије. Тог дана ће они да се 

раздвоје. 

ن 
َ
يِن ٱلَۡقي ِِم ِمن َقۡبِل أ ِ قِۡم وَۡجَهَك لِلد 

َ
فَأ

ِۖۡ يَۡوَمئِٖذ  ها َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله تَِي يَۡوم  ل
ۡ
يَأ

ُعونَ  ده  ٤٣ يَصه

44. Они који нису веровали - на своју 

штету нису веровали, а они који су 

чинили добра дела - себи су 

припремили Рај, 

ۖۥۡ َوَمۡن َعِمَل  َمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
 ٤٤ َصَٰلِٗحا فَلَِأنُفِسِهۡم َيۡمَهُدونَ 

45. да Он награди из Свога обиља 

оне који су веровали и радили добра 

дела; а Он, заиста, не воли 

невернике. 

هِذيَن  َٰلَِحَِٰت  لَِيۡجزَِي ٱل َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
َٰفِرِينَ  ۦْٓۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ ٱلَۡك  ٤٥ ِمن َفۡضلِهِ

46. Један од Његових доказа је то 

што Он шаље ветрове као носиоце 

радосних вести да би вам дао да 

осетите Његову милост и да лађе 

плове Његовом одредбом и да 

стичете из Његовог обиља, и да 

бисте били захвални. 

َرَٰٖت  ِ ِيَاَح ُمبَش  ن يُۡرِسَل ٱلر 
َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

ِن رهۡحمَتِهِۦ َولَِتۡجرَِي ٱلُۡفلُۡك  َولُِيِذيَقُكم م 
ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

َ
بِأ

 ٤٦ تَۡشُكُرونَ 

47. И пре тебе смо слали посланике 

њиховим народима и они су им 

доносили јасне доказе, па смо 

кажњавали оне који су грешили, а 

била нам је дужност да помогнемо 

вернике. 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك رُُسلًا إِلَيَٰ َقۡوِمِهۡم 
َ
َولََقۡد أ

ه  ِذيَن فََجآُءوُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَٱنَتَقۡمَنا ِمَن ٱل
ا َعلَۡيَنا نَۡصُر  ْۖۡ وََكاَن َحقًّ ۡجَرُموا

َ
أ

 ٤٧ ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

48. Аллах је Тај Који шаље ветрове, 

па они облаке гоне и Он их по небу, 

како Он хоће, распростире и дели на 

комаде, па ти видиш кишу како из 

њих пада, и кад је Он на оне Своје 

слуге, на које жели, пролије, они се 

одједном радошћу испуне, 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا   َِي هِذي يُۡرِسُل ٱلر  ُ ٱل ٱَّلله
َمآِء َكۡيَف يََشآُء  َفَيبُۡسُطُهۥ فِي ٱلسه

َويَۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفتََرى ٱلَۡوۡدَق َيخُۡرُج ِمۡن 
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء مِ 

َ
ۡن ِخَلَٰلِهِۖۦۡ َفإَِذآ أ

ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  ِ  ٤٨ ِعَبادِه
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49. иако су били очајни пре него што 

се спустила на њих. 
ِن  َل َعلَۡيِهم م  ن ُينَزه

َ
َوِإن َكانُواْ ِمن َقۡبِل أ

 ٤٩ َقۡبلِهِۦ لَُمۡبلِِسينَ 

50. Зато, погледај трагове Аллахове 

милости – како Он оживи земљу 

након њеног мртвила! Он ће, уистину, 

и мртве да оживи, Он све може. 

ِ َكۡيَف يُۡحِي  فَٱنُظۡر إِلَيَٰٓ َءاَثَٰرِ َرۡحمَِت ٱَّلله
 ِۖ َٰلَِك لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ ْۚ إِنه َذ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهآ

َ
ٱلۡأ

ِ َشۡيٖء َقِدير  
 ٥٠ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

51. А да пошаљемо ветар и да они 

виде да је све пожутело, они би, и 

после тога, порицали благодати. 

ا لهَظلُّواْ  ۡوُه ُمۡصَفر ٗ
َ
ۡرَسلَۡنا رِيٗحا فََرأ

َ
َولَئِۡن أ

 ٥١ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ يَۡكُفُرونَ 

52. Ти не можеш да дозовеш мртве, 

ни глуве да довикнеш, кад се од тебе 

окрену, удаљавајући се, 

مه  َفإِنهَك لَا تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوتَيَٰ َولَا تُۡسِمُع ٱلصُّ
هۡواْ ُمۡدبِرِينَ  عَآَء إَِذا َول  ٥٢ ٱلدُّ

53. нити можеш заслепљене да 

одвратиш од њихове заблуде; 

можеш једино да дозовеш оне који 

верују у Наше речи и доказе, једино 

они ће да се одазову. 

نَت بَِهَِٰد ٱلُۡعۡمِي َعن َضَلَٰلَتِِهۡمۖۡ إِن 
َ
َوَمآ أ

ها َمن يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا َفُهم   تُۡسِمُع إِل
ۡسلُِمونَ   ٥٣ مُّ

54. Аллах је Тај Који вас нејаким 

ствара, и онда вам, после нејакости, 

даје снагу, а после снаге изнемоглост 

и седе власи; Он ствара шта хоће, Он 

све зна и све може. 

ِن َضۡعٖف ُثمه  هِذي َخلََقُكم م  ُ ٱل ۞ٱَّلله
َجَعَل ِمنُۢ َبۡعِد َضۡعٖف ُقوهٗة ُثمه َجَعَل مِنُۢ 

ْۚ َوُهَو   ْۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء ةٖ َضۡعٗفا وََشيَۡبٗة َبۡعِد ُقوه
 ٥٤ ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديرُ 

55. А на Дан кад наступи Час 

оживљења, преступници ће да се 

заклињу да су само један час остали; 

а и пре су избегавали Истину. 

اَعُة ُيۡقِسُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما  َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسه
لَبُِثواْ َغيَۡر َساَعةِٖۚ َكَذَٰلَِك َكانُواْ  

 ٥٥ يُۡؤَفُكونَ 
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56. А рећи ће они којима је дато 

знање и веровање: „Ви сте остали, 

према Аллаховој одредби, све до 

Дана оживљења, а ово је Дан 

оживљења, само што ви нисте 

знали.“ 

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َوٱلِۡإيَمََٰن لََقۡد 
ُ
هِذيَن أ َوَقاَل ٱل

ِ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡبۡعِثِۖ فََهََٰذا  لَبِثُۡتۡم فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
ۡعِث َوَلَِٰكنهُكۡم ُكنُتۡم لَا  يَۡوُم ٱلۡبَ 

 ٥٦ َتۡعلَُمونَ 

57. Тог Дана неће користити 

правдања онима који су се према 

себи огрешили и неће се од њих 

тражити да се Аллаху умиле. 

هِذيَن َظلَُمواْ َمۡعِذَرُتُهۡم  ها يَنَفُع ٱل َفَيۡوَمئِٖذ ل
 ٥٧ َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

58. У овом Кур'ану Ми наводимо 

људима разноврсне примере. А кад 

би им донео било какво чудо, опет би 

рекли они који не верују: „Ви само 

лажи износите!“ 

َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن مِن 
ِ َمَثٖلِۚ َولَئِن ِجۡئَتُهم أَـِبيَةٖ 

هِذيَن  ُكل  هَيُقولَنه ٱل ل
ها ُمۡبِطلُونَ  نُتۡم إِل

َ
 ٥٨ َكَفُرٓواْ إِۡن أ

59. Ето, тако Аллах печати срца 

онима који неће да знају. 
هِذيَن لَا  ُ عَلَىَٰ قُلُوِب ٱل َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله

 ٥٩ َيۡعلَُمونَ 

60. А ти буди стрпљив! Аллахово 

обећање је, заиста, истина и нека те 

никако не обману они који чврсто не 

верују. 

نهَك  ۖۡ َولَا يَۡسَتِخفه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
هِذيَن لَا يُوقُِنونَ   ٦٠ ٱل
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Лукман   لقمان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. 1. Елиф-лам-мим.  ٓ١ الٓم 

2. Ово су речи и докази мудре Књиге,  ِ٢ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱلِۡكَتَِٰب ٱلۡحَِكيم 

3. упуте и милости онима који раде 

добра дела, 
 ٣ ُهٗدى َوَرۡحمَٗة ل ِلُۡمۡحِسنِينَ 

4. онима који обављају молитву и 

дају милостињу и који у Онај свет 

чврсто верују; 

ةَ َوُهم  َكوَٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزه لَوَٰ هِذيَن يُقِيُموَن ٱلصه ٱل
 ٤ بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنونَ 

5. њима је Господар њихов на Прави 

пут указао и они ће да успеју. 
ْوَلَٰٓئَِك عَلَىَٰ 

ُ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم أ

ُ
ب ِِهۡمۖۡ َوأ ِن ره ُهٗدى م 

 ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

6. Има људи који купују средства за 

забаву, да би, не знајући колики је то 

грех, с Аллаховог пута одводили и да 

би га предметом за исмејавање 

узимали. Њих чека срамна казна. 

 َ اِس َمن ي ۡشتَِري لَۡهَو ٱلۡحَِديِث َوِمَن ٱلنه
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم   لُِيِضله َعن َسبِيِل ٱَّلله

ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب   
ُ
َويَتهِخَذَها ُهُزًواْۚ أ

ِهين    ٦ مُّ

7. Кад се неком од њих Наше речи 

казују, он охоло окреће главу, као да 

их није ни чуо, као да је глув - зато му 

наговести болну патњу. 

ن 
َ
هيَٰ ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َول

ۡرهُ   ِ ُذَنۡيهِ َوقٗۡراۖۡ فَبَش 
ُ
نه فِٓي أ

َ
هۡم يَۡسَمۡعَها َكأ ل

لِيمٍ 
َ
 ٧ بَِعَذاٍب أ
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8. Онима који верују и раде добра 

дела, заиста, припадају баште 

уживања, 

ه  َٰلَِحَِٰت لَُهۡم إِنه ٱل ِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
َُٰت ٱلنهعِيمِ   ٨ َجنه

9. у њима ће да бораве вечно - 

Аллахово обећање је истинито, а Он 

је Силни и Мудри. 

ْۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز  ا ِ َحق ٗ ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله َخَٰلِِديَن فِيَها
 ٩ ٱلۡحَِكيمُ 

10. Створио је небеса која ви видите 

без стубова, а по Земљи је стабилне 

планине поставио да вас не потреса, 

и по њој је разасуо животиње свих 

врста. Ми са неба спуштамо воду и 

чинимо да по њој ничу разноврсне 

племените биљке. 

 
َ
ۖۡ َوأ َمََٰوَِٰت بَِغيِۡر َعَمٖد تََرۡوَنَها لَۡقيَٰ َخلََق ٱلسه

ن تَِميَد بُِكۡم َوبَثه 
َ
ۡرِض َرَوَِٰسَي أ

َ
فِي ٱلۡأ

َمآِء َماٗٓء  نَزلَۡنا ِمَن ٱلسه
َ
ِ َدآبهةِٖۚ َوأ

فِيَها ِمن ُكل 
ِ َزۡوٖج َكرِيمٍ 

ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 
َ
 ١٠ فَأ

11. То је Аллахово дело, а покажите 

Ми шта су други, мимо Њега, 

створили? Ништа! Незнанобошци су 

у правој заблуди. 

هِذيَن  ُرونِي َماَذا َخلََق ٱل
َ
ِ فَأ َهََٰذا َخلُۡق ٱَّلله

َٰلُِموَن فِي َضَلَٰٖل   ِمن ُدونِهۚۦِْ بَِل ٱلظه
بِينٖ   ١١ مُّ

12. А Ми смо Локману даровали 

мудрост: „Буди захвалан Аллаху! Ко 

је захвалан, чини то у своју корист, а 

ко је незахвалан - па, Аллах је, 

заиста, независан и хваљен.“ 

 ِْۚ ِن ٱۡشُكۡر َّلِله
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا لُۡقَمََٰن ٱلۡحِۡكَمَة أ

َوَمن يَۡشُكۡر َفإِنهَما يَۡشُكُر لَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن  
َ َغنِيٌّ َحمِيد    ١٢ َكَفَر َفإِنه ٱَّلله

13. Кад Локман рече своме сину, 

саветујући га: „О синко мој, немој 

Аллаху у обожавању никога да 

придружујеш; незнанобоштво је, 

збиља, велико насиље.“ 

َوِإۡذ َقاَل لُۡقَمَُٰن لِٱبۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َيَُٰبَنيه لَا  
ۡرَك لَُظلٌۡم َعِظيم   ِ ِۖۡ إِنه ٱلش   ١٣ تُۡشرِۡك بِٱَّلله
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14. Ми смо наредили човеку да буде 

послушан родитељима својим. Мајка 

га носи, а њено здравље трпи, и 

одбија га у току две године. Буди 

захвалан Мени и родитељима 

својим, Мени ће се сви вратити. 

ُهۥ َوۡهًنا  مُّ
ُ
َٰلَِديۡهِ َحمَلَۡتُه أ ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن بَِو َوَوصه

ِن ٱۡشُكۡر لِي  عَلَىَٰ َوهۡ 
َ
ٖن َوفَِصَٰلُُهۥ فِي عَاَميِۡن أ

َٰلَِديَۡك إِلَيه ٱلَۡمِصيرُ   ١٤ َولَِو

15. А ако буду настојали да те 

наговоре да поред Мене обожаваш 

оно о чему ништа не знаш, ти их не 

слушај и према њима се, на овом 

свету, великодушно понашај. А 

следи Пут онога који се обраћа Мени 

искрено; Мени ћете после да се 

вратите и Ја ћу о ономе што сте 

радили да вас обавестим. 

ن تُۡشرَِك بِي َما لَيَۡس 
َ
َوِإن َجََٰهَداَك عَلَىَٰٓ أ

ۖۡ َوَصاِحۡبُهَما فِي  لََك بِهِۦ ِعلۡم  فَلَا تُِطۡعُهَما
ۖۡ َوٱتهبِعۡ  ۡنَيا َمۡعُروٗفا ْۚ ٱلدُّ نَاَب إِلَيه

َ
 َسبِيَل َمۡن أ

نَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم 
ُ
ُثمه إِلَيه َمرِۡجُعُكۡم فَأ

 ١٥ َتۡعَملُونَ 

16. О мој синко, добро и зло, тешко 

колико зрно горушице, било у стени 

или на небесима или у земљи, Аллах 

ће на видело да изнесе. Заиста је 

Аллах благ и Он све зна. 

ِۡن َخۡرَدٖل  َيَُٰبَنيه إِنهَهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبهةٖ م 
ۡو فِي 

َ
َمََٰوَِٰت أ ۡو فِي ٱلسه

َ
َفَتُكن فِي َصۡخَرٍة أ

َ لَِطيٌف  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ِت بَِها ٱَّلله
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ٱلۡأ

 ١٦ َخبِير  

17. О мој синко, обављај молитву и 

тражи да се раде добра дела, а 

одвраћај од лоших и стрпљиво 

подноси оно што те задеси - то, 

заиста, спада у истинске поступке. 

ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه 
ۡ
ةَ َوأ لَوَٰ قِِم ٱلصه

َ
َيَُٰبَنيه أ

َصابََكۖۡ إِنه 
َ
َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َمآ أ

ُمورِ 
ُ
َٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱلۡأ  ١٧ َذ

18. И, из охолости, не окрећи своје 

лице од људи и не иди Земљом 

надмено. Заиста Аллах не воли ни 

гордог ни хвалисавог. 

َك لِلنهاِس َولَا َتۡمِش فِي  ِۡر َخده َولَا تَُصع 
َ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل  ۖۡ إِنه ٱَّلله ۡرِض َمرًَحا

َ
ٱلۡأ

 ١٨ فَُخورٖ 
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19. У ходу буди одмерен, а у говору 

не буди грлат; збиља, 

најнепријатнији глас је глас магарца! 

َوٱۡقِصۡد فِي َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكْۚ 
ۡصَوَِٰت لََصۡوُت ٱلۡحَِميرِ 

َ
نَكَر ٱلۡأ

َ
 ١٩ إِنه أ

20. Како не видите да вам је Аллах 

потчинио све што постоји на 

небесима и на Земљи и да вас 

дарежљиво обасипа Својим 

благодатима, и видљивим и 

невидљивим?! А има људи који 

расправљају о Аллаху без икаквог 

знања, без икакве упуте и без књиге 

светиљке. 

ا فِي  َر لَُكم مه َ َسخه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
أ

َمََٰوَِٰت َوَما فِي  ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم ٱلسه
َ
ۡرِض َوأ

َ
ٱلۡأ

اِس َمن   ُۗ َوِمَن ٱلنه نَِعَمُهۥ َظَِٰهَرٗة َوبَاِطَنٗة
ِ بَِغيِۡر ِعلٖۡم َولَا ُهٗدى َولَا  يَُجَِٰدُل فِي ٱَّلله

نِيرٖ   ٢٠ كَِتَٰٖب مُّ

21. А кад им се говори: „Следите оно 

што вам Аллах објављује!“ 

Одговарају: „Не, ми следимо оно што 

смо запамтили од наших предака.“ 

Зар и онда кад их ђаво позива на 

патњу у Огњу?! 

ُ َقالُواْ بَۡل  نَزَل ٱَّلله
َ
َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱتهبُِعواْ َمآ أ

َولَۡو َكاَن  
َ
ْۚ أ ٓ نَتهبُِع َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا
ۡيَطَُٰن يَۡدُعوُهۡم إِلَيَٰ َعَذابِ  عِيرِ  ٱلشه  ٢١ ٱلسه

22. Онај ко се сасвим преда Аллаху, 

а уз то још и добра дела ради, 

ухватио се за најчвршћу везу. 

Аллаху се на крају све враћа. 

ِ َوُهَو ُمحِۡسن   ۥٓ إِلَي ٱَّلله ۞َوَمن يُۡسلِۡم وَۡجَهُه
 ِ ِۗ َوِإلَي ٱَّلله  َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقيَٰ

ُمورِ 
ُ
 ٢٢ َعَٰقَِبُة ٱلۡأ

23. А онај који не верује, па, нека те 

не забрињава његово неверовање. 

Нама ће сви да се врате и Ми ћемо о 

ономе шта су радили да их 

обавестимо; Аллах, уистину, добро 

зна све што је у грудима. 

ۥْٓۚ إِلَۡيَنا َوَمن َكَفَر فَلَا  َيحُۡزنَك ُكۡفُرُه
  َ ْْۚ إِنه ٱَّلله َمرِۡجُعُهۡم َفُننَب ِئُُهم بَِما َعِملُٓوا

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٢٣ َعلِيُم

24. Ми им дајемо да кратко уживају, 

а онда ћемо да их натерамо у 

жестоку патњу. 

َذاٍب ُنَمت ُِعُهۡم قَلِيلٗا ُثمه نَۡضَطرُُّهۡم إِلَيَٰ عَ 
 ٢٤ َغلِيٖظ 
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25. А да их упиташ: „Ко је створио 

небеса и Земљу?“ Сигурно би рекли: 

„Аллах!“ А ти реци: „Хваљен нека је 

Аллах!“ Само што већина њих не 

зна. 

ۡرَض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه

َ
َولَئِن َسأ

ْۚ قُِل ٱلۡحَۡمُد  ُ ۡكثَرُُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله
َ
ِْۚ بَۡل أ َّلِله

 ٢٥ لَا َيۡعلَُمونَ 

26. Аллахово је све на небесима и на 

Земљи! Аллах је, уистину, независан 

и хвале достојан. 

َ ُهَو  ۡرِضِۚ إِنه ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َّلِله

 ٢٦ ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ 

27. Да су сва стабла на Земљи 

писаљке, а море, уз помоћ још седам 

мора, тинта, не би се исписале 

Аллахове речи; Аллах је, уистину, 

силан и мудар. 

َٰم   قَۡل
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نهَما فِي ٱلۡأ

َ
َولَۡو أ

ا  ۡبحُرٖ مه
َ
هُۥ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ

 ِْۚ َ َعزِيٌز  نَفَِدۡت َكلَِمَُٰت ٱَّلله  إِنه ٱَّلله
 ٢٧ َحِكيم  

28. Створити све вас и све вас 

оживети, исто је као створити и 

оживети једног човека; Аллах, 

заиста, све чује и све види. 

ها َكَنۡفٖس   ا َخلُۡقُكۡم َولَا َبۡعُثُكۡم إِل مه
َ َسِميُعُۢ  ِۚ إِنه ٱَّلله  ٢٨ بَِصيرٌ َوَِٰحَدةٍ

29. Зар не видиш да Аллах уводи ноћ 

у дан и дан у ноћ, и да је потчинио 

Сунце и Месец - свако се креће до 

одређеног рока - и да Аллах добро 

зна оно што радите?! 

َهارِ َويُولُِج   هۡيَل فِي ٱلنه َ يُولُِج ٱل نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َهاَر فِي  ۖۡ ُكل   ٱلنه ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه هۡيِل وََسخه ٱل
َ بَِما  نه ٱَّلله

َ
ي َوأ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
َيجۡرِٓي إِلَيَٰٓ أ

 ٢٩ َتۡعَملُوَن َخبِير  

30. То је зато што је Аллах - истина, 

а они којима они, поред Њега, 

упућују молбе - неистина, и што је 

Аллах Узвишени и Велики. 

نه َما يَۡدُعوَن 
َ
َ ُهَو ٱلۡحَقُّ َوأ نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َ ُهَو ٱلَۡعلِىُّ  نه ٱَّلله
َ
ِمن ُدونِهِ ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

 ٣٠ ٱلَۡكبِيرُ 



 

Лукман 

 

561 

 

 لقمان 

31. Зар не видиш да лађе морем 

плове Аллаховом благодати да би 

вам показао неке Своје знаке?! У 

томе су, заиста, знаци за сваког ко је 

стрпљив и захвалан. 

نه ٱلُۡفلَۡك َتجۡرِي فِي ٱلَۡبۡحرِ بِنِۡعَمِت  
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َٰلَِك   ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِۡن َءاَيَٰتِهِ ِ لِيُِريَُكم م  ٱَّلله
ِ َصبهارٖ َشُكورٖ 

 ٣١ ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل 

32. А кад их талас, као облак, 

прекрије, моле се Аллаху, искрено 

Му исповедајући веру; а чим их Он 

доведе до копна, само Му неки 

захвални остају. А Наше речи и 

доказе само издајник, незахвалник 

пориче. 

  َ لَِل َدَعُواْ ٱَّلله ۡوج  َكٱلظُّ َوِإَذا َغِشَيُهم مه
  ِ َُٰهۡم إِلَي ٱلۡبَر  ا َنجهى يَن فَلَمه ِ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد 

ها ُكلُّ َفِمنۡ  ْۚ َوَما َيجَۡحُد أَـِبَيَٰتَِنآ إِل ۡقَتِصد  ُهم مُّ
 ٣٢ َختهارٖ َكُفورٖ 

33. О људи, бојте се свога Господара 

и страхујте од Дана кад родитељ 

своме детету неће моћи нимало да 

помогне, нити ће дете моћи своме 

родитељу имало да помогне! 

Аллахова претња је истинита, па 

нека вас никако овосветски живот не 

завара и нека вас у Аллаха ђаво не 

поколеба. 

اُس ٱتهُقواْ َربهُكۡم َوٱۡخَشۡواْ يَۡوٗما  َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ها َيجۡزِي َوالٌِد َعن َولَِدهِۦ َولَا َمۡولُوٌد ُهَو  ل
ْۚ إِنه  ا ۖۡ  َجاٍز َعن َوالِِدهِۦ َشۡيـ ً ِ َحق   وَۡعَد ٱَّلله

نهُكم  ۡنَيا َولَا َيُغره ةُ ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ فَلَا َتُغره
ِ ٱلَۡغُرورُ   ٣٣ بِٱَّلله

34. Само Аллах зна кад ће да 

наступи Судњи дан, само Он спушта 

кишу и само Он зна шта је у 

материцама , а човек не зна шта ће 

сутра да заради и не зна нико у којој 

ће земљи да умре; Аллах, уистину, 

све зна и о свему је обавештен. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث  اَعةِ َويُنَز  َ ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه إِنه ٱَّلله
رَۡحاِمِۖ َوَما تَۡدرِي َنۡفس  

َ
َويَۡعلَُم َما فِي ٱلۡأ

اَذا تَۡكِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَۡدرِي َنۡفُسُۢ  ي ِ مه
َ
 بِأ

 ُۢ َ َعلِيٌم َخبِيُر ۡرٖض َتُموُتْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ٣٤ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Елиф-лам-мим.  ٓ١ الٓم 

2. Књигу објављује, у то нема сумње, 

Господар светова. 
 ِ تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب لَا َرۡيَب فِيهِ ِمن رهب 

 ٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

3. Међутим, они говоре: “Он је 

измишља!” Не, она је истина од 

Господара твог да опомињеш народ 

којем пре тебе није дошао нико да га 

опомиње, да би ишао Правим путем. 

ۡم يَ 
َ
ب َِك أ َُٰهْۚ بَۡل ُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره ُقولُوَن ٱۡفتََرى

ِن َقۡبلَِك  ِن نهِذيرٖ م  َُٰهم م  تَى
َ
آ أ لُِتنِذَر َقۡوٗما مه
 ٣ لََعلهُهۡم َيۡهَتُدونَ 

4. Аллах је небеса и Земљу и оно што 

је између њих у шест временских 

раздобља створио, а онда се изнад 

Арша узвисио. Ви, осим Њега, ни 

заштитника ни посредника немате, 

па зашто се не уразумите? 

ۡرَض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُ ٱل ٱَّلله

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى 
َ
بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

ٖ َولَا  ِن ُدونِهِۦ ِمن َولِي  ٱلَۡعۡرِشِۖ َما لَُكم م 
َف 

َ
ُرونَ َشفِيٍعِۚ أ  ٤ لَا َتَتَذكه

5. Он управља свима, од неба до 

Земље, а онда се све то Њему враћа 

у дану који, према вашем рачунању 

времена, хиљаду година траје. 

ۡرِض ُثمه  
َ
َمآِء إِلَي ٱلۡأ ۡمَر ِمَن ٱلسه

َ
يَُدب ُِر ٱلۡأ

لَۡف َيۡعُرُج إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن ِمۡقَدارُ 
َ
ۥٓ أ ُه

ونَ  ا َتُعدُّ ِمه  ٥ َسَنةٖ م 

6. То је Онај Који зна и оно што је 

чулима недокучиво, а и оно што је 

појавно, Силни и Милостиви. 

َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه َٰلَِك َع َذ
 ٦ ٱلرهِحيمُ 
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7. Који све савршено ствара, Који је 

првог човека створио од иловаче, 
 َخلَۡق 

َ
ۖۥۡ َوبََدأ ۡحَسَن ُكله َشۡيٍء َخلََقُه

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٧ ٱلۡإِنَسَِٰن ِمن ِطينٖ 

8. а онда је учинио да његово 

потомство настаје од узорка 

безначајне течности, 

آٖء  ِن مه ُثمه َجَعَل نَۡسلَُهۥ ِمن ُسَلَٰلَةٖ م 
ِهينٖ   ٨ مه

9. затим му складно удове уобличи и 

у њега живот удахне, и Он вам је дао 

слух и вид и разум, а како ви мало 

захваљујете! 

وِحهِۖۦۡ وََجَعَل   َُٰه َوَنَفَخ فِيهِ ِمن رُّ ى ُثمه َسوه
ْۚ قَلِيلٗا  فۡـ َِدةَ

َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ لَُكُم ٱلسه

ا تَۡشُكُرونَ   ٩ مه

10. Они говоре: „Зар ћемо, кад 

нестанемо под земљом, поново да 

будемо створени?!“ Они не верују да 

ће пред Господара свог изићи. 

ِءنها لَِفي  
َ
ۡرِض أ

َ
ِءَذا َضلَلَۡنا فِي ٱلۡأ

َ
َوَقالُٓواْ أ

َخلٖۡق َجِديدِِۭۚ بَۡل ُهم بِلَِقآِء َرب ِِهۡم 
 ١٠ َكَٰفُِرونَ 

11. Реци: „Анђео смрти, који је 

задужен за вас, душе ће да вам узме, 

а после ћете своме Господару да 

будете враћени.“ 

هِذي وُك َِل  لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱل ۞قُۡل َيَتَوفهىَُٰكم مه
 ١١ بُِكۡم ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ 

12. А да ти је видети како ће 

грешници, оборених глава, пред 

својим Господаром да кажу: 

„Господару наш, видели смо и чули 

смо, па нас врати да радимо добра 

дела; ми заиста, чврсто верујемо!“ 

َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلُۡمۡجرُِموَن نَاكُِسواْ رُُءوِسِهۡم 
بَۡصۡرنَا وََسِمۡعنَ 

َ
ا فَٱرِۡجۡعَنا ِعنَد َرب ِِهۡم َربهَنآ أ

 ١٢ َنۡعَمۡل َصَٰلًِحا إِنها ُموقُِنونَ 

13. А кад бисмо хтели, сваког човека 

бисмо на Прави пут упутили, али Ја 

сам већ истину рекао: „Напунићу, 

заиста, Пакао духовима и људима 

заједно!“ 

ََٰها َوَلَٰ  ِكۡن َولَۡو ِشۡئَنا ٓأَلتَيَۡنا ُكله َنۡفٍس ُهَدى
ۡملََأنه َجَهنهَم ِمَن ٱلِۡجنهةِ 

َ
َحقه ٱلَۡقۡوُل ِمن ِي لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
اِس أ  ١٣ َوٱلنه
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14. Па искусите патњу зато што сте 

заборављали да ћете овај Дан да 

доживите – и Ми ћемо да вас 

заборавимо - и вечну патњу искусите 

због онога што сте радили. 

ُذوُقواْ بَِما نَِسيُتۡم لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذآ إِنها َف 
نَِسيَنَُٰكۡمۖۡ َوُذوُقواْ َعَذاَب ٱلۡخُلِۡد بَِما ُكنُتۡم 

 ١٤ َتۡعَملُونَ 

15. У Наше речи верују само они који, 

кад њима буду опоменути, падају 

лицем на тло, и који свога Господара 

величају и хвале и који се не охоле. 

ُِرواْ بَِها   هِذيَن إَِذا ُذك  إِنهَما يُۡؤِمُن أَـِبَيَٰتَِنا ٱل
ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وََسبهُحواْ ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم َوُهۡم لَا 

 ١٥ يَۡسَتۡكبُِروَن۩

16. Њихови бокови се постеља 

лишавају и они моле свога Господара 

из страха и жеље, а део оног што им 

Ми дајемо удељују. 

َتَتَجافَيَٰ ُجُنوبُُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن 
ا َرَزقَۡنَُٰهۡم   َربهُهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممه

 ١٦ يُنفُِقونَ 

17. И нико не зна какве их, као 

награда за оно што су чинили, 

скривене радости чекају. 

ةِ  فَلَا  ِن قُره ۡخِفَي لَُهم م 
ُ
آ أ َتۡعلَُم َنۡفس  مه

ُۢ بَِما َكانُواْ َيۡعَملُونَ  ۡعيُٖن َجَزآَء
َ
 ١٧ أ

18. Зар да вернику буде исто као 

грешнику? Не, њима неће бити исто. 
ها  ْۚ ل َفَمن َكاَن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َكاَن َفاِسٗقا

َ
أ

 ١٨ يَۡسَتوُۥنَ 

19. Оне који су веровали и радили 

добра дела - чекају рајске баште у 

којима ће да бораве, као награда за 

оно што су радили. 

َٰلَِحَِٰت  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
أ

ُۢا بَِما َكانُواْ  َ َوىَٰ نُُزل
ۡ
َُٰت ٱلَۡمأ فَلَُهۡم َجنه

 ١٩ َيۡعَملُونَ 

20. А оне који нису веровали - чека 

Ватра, у којој ће да пребивају; кад год 

покушају да из ње изађу, биће у њу 

враћени и биће им речено: „Трпите 

казну у Ватри коју сте порицали!“ 

ۖۡ ُكلهَمآ   اُر َُٰهُم ٱلنه َوى
ۡ
هِذيَن فََسُقواْ َفَمأ ا ٱل مه

َ
َوأ

ن َيخۡرُُجواْ ِمۡنَهآ 
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ِعيُدواْ فِيَها َوقِيَل أ

ُ
أ

هِذي ُكنُتم بِهِۦ  ارِ ٱل لَُهۡم ُذوُقواْ َعَذاَب ٱلنه
بُونَ  ِ  ٢٠ تَُكذ 
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21. И Ми ћемо учинити да блажу 

казну искусе, пре оне највеће, не би 

ли се покајали. 

ۡدنَيَٰ ُدوَن  
َ
َِن ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ َولَُنِذيَقنهُهم م 

ۡكبَرِ 
َ
 ٢١ لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ  ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

22. Има ли већег неправедника од 

онога који је опоменут речима и 

доказима свога Господара, а који се 

потом окрене од њих?! Ми ћемо, 

заиста, да се осветимо злочинцима! 

َِر أَـِبَيَِٰت َرب ِهِۦ  ن ُذك  ۡظلَُم ِممه
َ
ُثمه َوَمۡن أ

ْۚ إِنها ِمَن ٱلُۡمۡجرِِميَن   ۡعرََض َعۡنَهآ
َ
أ

 ٢٢ ُمنَتقُِمونَ 

23. Мојсију смо Ми дали Књигу, зато 

не сумњај да је он није примио, и 

учинили смо је упутом Израиљевим 

синовима. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَلَا تَُكن 
ِن ل َِقآ  ئِهۖۦِۡ وََجَعلَۡنَُٰه ُهٗدى ل َِبنِٓي فِي ِمۡريَةٖ م 

َِٰٓءيَل   ٢٣ إِۡسَر

24. Између њих Ми смо одређивали 

вође и они су, одазивајући се Нашој 

заповеди, на Прави пут упућивали, 

јер су стрпљиви били и у Наше речи 

и доказе су чврсто веровали. 

ٗة يَ  ئِمه
َ
ا وََجَعلَۡنا ِمۡنُهۡم أ ۡمرِنَا لَمه

َ
ۡهُدوَن بِأ
ْۖۡ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا يُوقُِنونَ   ٢٤ َصبَُروا

25. Заиста ће твој Господар међу 

њима на Судњем дану да пресуди о 

ономе у чему су се разилазили. 

إِنه َربهَك ُهَو َيۡفِصُل بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ  
 ٢٥ َيخَۡتلُِفونَ  فِيَما َكانُواْ فِيهِ 

26. Зар им није јасно колико смо Ми 

уништили народа пре њих, по чијим 

они насељима ходају?! У томе су 

заиста докази, па зашто неће да чују? 

ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم 
َ
َولَۡم َيۡهِد لَُهۡم َكۡم أ

َ
أ

َِن ٱلُۡقُروِن َيۡمُشوَن فِي  َمَسَِٰكنِِهۡمْۚ إِنه فِي م 
فَلَا يَۡسَمُعونَ 

َ
َٰلَِك ٓأَلَيٍَٰتِۚ أ  ٢٦ َذ

27. Како они не виде да Ми гонимо 

кишу у оголелу земљу, и чинимо да, 

уз њену помоћ, ниче растиње којим 

се храни њихова стока, а и они сами 

- па зашто не виде?! 

نها نَسُ 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۡرِض  أ

َ
وُق ٱلَۡمآَء إِلَي ٱلۡأ

ُكُل ِمۡنُه  
ۡ
ٱلۡجُُرزِ َفُنۡخرُِج بِهِۦ َزۡرٗعا تَأ

فَلَا ُيۡبِصُرونَ 
َ
نُفُسُهۡمْۚ أ

َ
نَۡعَُٰمُهۡم َوأ

َ
 ٢٧ أ
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28. И они говоре: „Кад ће већ једном 

та пресуда, ако истину говорите?“ 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلَۡفۡتُح إِن ُكنُتۡم  

 ٢٨ ِدقِينَ َصَٰ 

29. Реци: “На Судњем дану, кад 

неверницима неће никако да користи 

то што ће тада да верују и неће да им 

се да нимало времена.“ 

هِذيَن َكَفُرٓواْ   قُۡل يَۡوَم ٱلَۡفۡتِح لَا يَنَفُع ٱل
 ٢٩ إِيَمَُٰنُهۡم َولَا ُهۡم يُنَظُرونَ 

30. Зато се ти окрени од њих и чекај, 

и они, заиста, чекају! 
ۡعرِۡض َعۡنُهۡم َوٱنَتِظۡر إِنهُهم  

َ
فَأ

نَتِظُرونَ   ٣٠ مُّ
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Савезници  الأحزاب 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О Веровесниче, бој се Аллаха, а 

невернике и лицемере не слушај - 

Аллах, уистину, све зна и мудар је! 

َٰفِرِيَن  َ َولَا تُِطِع ٱلَۡك ِبيُّ ٱتهِق ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َكاَن  َعلِيًما َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَنْۚ إِنه ٱَّلله
 ١ َحِكيٗما

2. И следи оно што ти се од твога 

Господара објављује - Аллах, заиста, 

у потпуности зна оно шта радите! 

  َ ب َِكْۚ إِنه ٱَّلله َوٱتهبِۡع َما يُوَحيَٰٓ إِلَۡيَك ِمن ره
 ٢ َكاَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٗرا

3. И на Аллаха се ослони, а Аллах је 

довољан као заштитиник! 
ِ َوكِيلٗا ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله  ٣ َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

4. Аллах ниједном човеку два срца у 

грудима није дао, а ни ваше супруге, 

од којих се растављате говорећи да 

су вам њихова леђа попут леђа 

ваших мајки, мајкама вашим није 

учинио, нити је ваше посинке учинио 

вашим синовима. То су само ваше 

речи, из ваших уста, а Аллах Истину 

говори и на Прави пут упућује. 

ِن قَلَۡبيِۡن فِي َجۡوفِهۚۦِْ   ُ لِرَُجٖل م  ا َجَعَل ٱَّلله مه
َٰٓـ ِي تَُظَِٰهُروَن  ۡزَوََٰجُكُم ٱله

َ
َوَما َجَعَل أ

ۡدِعَيآَءُكۡم ِمۡنهُ 
َ
َهَٰتُِكۡمْۚ َوَما َجَعَل أ مه

ُ
نه أ

ۡفَوَٰهُِكۡمۖۡ 
َ
َٰلُِكۡم َقۡولُُكم بِأ ۡبَنآَءُكۡمْۚ َذ

َ
أ

بِيَل  ُ َيُقوُل ٱلۡحَقه َوُهَو َيۡهِدي ٱلسه  ٤ َوٱَّلله

5. Зовите их по њиховим очевима, то 

је код Аллаха праведније! А ако не 

знате њихове очеве, па они су ваша 

браћа по вери и ваши штићеници. 

Није вам грех ако у томе погрешите, 

грех је ако то намерно учините; а 

Аллах опрашта грехе и милостив је. 

ِْۚ َفإِن   قَۡسُط ِعنَد ٱَّلله
َ
ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ

هۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم َفإِۡخَوَٰنُُكمۡ  يِن  ل ِ فِي ٱلد 
َوَمَوَٰلِيُكۡمْۚ َولَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناح  فِيَمآ 

َدۡت  ا َتَعمه تُم بِهِۦ َوَلَِٰكن مه
ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

ُ َغُفوٗرا رهِحيًما  ٥ قُلُوبُُكۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
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6. Веровесник је пречи верницима 

него они сами себи, а жене његове су 

као мајке њихове. А рођаци, по Божјој 

књизи, пречи су једни другима од 

осталих верника и исељеника из 

Мекке. Пријатељима својим можете 

опоруком нешто оставити. То је 

записано у Књизи. 

نُفِسِهۡمۖۡ 
َ
ۡولَيَٰ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ِمۡن أ

َ
ِبيُّ أ ٱلنه

ۥٓ  ۡزَوَُٰجُه
َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم َوأ

َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َهَُٰتُهۡمُۗ َوأ مه

ُ
أ

ِ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  ۡولَيَٰ بَِبۡعٖض فِي كَِتَِٰب ٱَّلله
َ
أ

ۡولَِيآئُِكم 
َ
ن َتۡفَعلُٓواْ إِلَيَٰٓ أ

َ
هٓا أ َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن إِل

َٰلَِك فِي ٱلِۡكَتَِٰب  ْۚ َكاَن َذ ۡعُروٗفا مه
 ٦ َمۡسُطوٗرا

7. Ми смо од веровесника узели 

њихов завет, и од тебе, и од Ноје, и 

од Аврама, и од Мојсија, и од Исуса, 

Маријиног сина. Од њих смо узели 

чврст завет, 

بِي ِـَۧن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك  َخۡذنَا ِمَن ٱلنه
َ
َوِإۡذ أ

َوِمن نُّوٖح َوِإبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسي ٱبِۡن 
َخذۡ 

َ
ِيَثًَٰقا َغلِيٗظاَمۡريََمۖۡ َوأ  ٧ نَا ِمۡنُهم م 

8. да би Он могао позвати на 

одговорност веровеснике за оно што 

су говорили. А неверницима је Он 

припремио болну патњу. 

َعده  
َ
َِٰدقِيَن َعن ِصۡدقِِهۡمْۚ َوأ ل ِيَۡسـ ََل ٱلصه

لِيٗما
َ
َٰفِرِيَن َعَذابًا أ  ٨ لِلَۡك

9. О верници, сетите се Аллахове 

благодати према вама када су до вас 

војске дошле, па смо Ми против њих 

послали ветар, и војске које ви нисте 

видели - а Аллах добро види шта ви 

радите. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيُكۡم إِۡذ َجآ 
َ
َءتُۡكۡم ُجُنود  َفأ

 ُ هۡم تََرۡوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله َعلَۡيِهۡم رِيٗحا وَُجُنوٗدا ل
 ٩ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيًرا 

10. Кад су вам војске дошле и одозго 

и одоздо, кад су вам погледи 

скренули, а душа дошла до гркљана, 

и кад сте о Аллаху помишљали 

свашта. 

ۡسَفَل  
َ
ِن َفۡوقُِكۡم َوِمۡن أ إِۡذ َجآُءوُكم م 

بَۡصَُٰر َوبَلََغِت 
َ
ِمنُكۡم َوِإۡذ َزاَغِت ٱلۡأ

 ِ ٱلُۡقلُوُب ٱلۡحََناِجَر َوَتُظنُّوَن بِٱَّلله
 ۠ ُنونَا  ١٠ ٱلظُّ

11. Тада су верници били стављени у 

искушење и жестоко су били 

узнемирени. 

الَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزالٗا  ُهنَ 
 ١١ َشِديٗدا
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12. кад су лицемери и они болесних 

срца говорили: “Аллах и Посланик 

Његов су нас само обмањивали кад 

су нам обећавали!” 

هِذيَن فِي قُلُوبِِهم  َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
رَض  مه  ها مه ۥٓ إِل ُ َورَُسولُُه ا وََعَدنَا ٱَّلله

 ١٢ ُغُروٗرا

13. Кад су неки међу њима казали: „О 

становници Медине, овде вам нема 

станка, зато се вратите“, а други међу 

њима тражили су допуштење од 

Веровесника и говорили: „Куће су 

наше незаштићене!“ А нису биле 

незаштићене, већ су они само 

желели да из борбе побегну. 

ۡهَل َيثۡرَِب لَا 
َ
أ ِۡنُهۡم َيَٰٓ آئَِفة  م  َوِإۡذ َقالَت طه

ْْۚ َويَۡسَتـ ِۡذُن فَرِيق   ُمَقاَم لَُكۡم فَٱرِۡجُعوا
ِبيه َيُقولُوَن إِنه ُبُيوَتَنا َعۡوَرة  َوَما  ِۡنُهُم ٱلنه م 

ها فَِراٗرا ِهَي بَِعۡوَرٍةِۖ إِن  ١٣ يُرِيُدوَن إِل

14. А да су им с разних страна 

продрли и да су потом од њих 

затражили да опет постану 

незнанобошци, они би то, не 

двоумећи се око тога, брзо учинили, 

ۡقَطارَِها ُثمه ُسئِلُواْ 
َ
ِۡن أ َولَۡو ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم م 

ها يَِسيٗراٱلۡفِۡتَنَة ٓأَل  ١٤ تَوَۡها َوَما تَلَبهُثواْ بَِهآ إِل

15. а били су се још пре обавезали 

Аллаху да неће посустати - а за 

обавезу дату Аллаху одговараће се. 

ُّوَن  َ ِمن َقۡبُل لَا يَُول ََٰهُدواْ ٱَّلله َولََقۡد َكانُواْ َع
ْۚ وََكاَن َعۡهُد  ۡدَبََٰر

َ
ِ َمۡسـ ُولٗا ٱلۡأ  ١٥ ٱَّلله

16. Реци: “Ако бежите од смрти или 

погибије, бежање вам неће помоћи, 

јер и после тога, само ћете кратко да 

уживате.“ 

َِن   قُل لهن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِراُر إِن فََرۡرتُم م 
ها   ها ُتَمتهُعوَن إِل وِ ٱلَۡقۡتِل َوِإٗذا ل

َ
ٱلَۡموِۡت أ

 ١٦ لٗاقَلِي

17. Реци: „Ко ће да вас заштити од 

Аллаха ако Он жели да вас снађе 

зло, или, ко може да вам науди ако 

Он жели да вам укаже милост?!“ 

Осим Аллаха, они себи неће наћи ни 

заштитника ни помагача. 

ِ إِۡن  َِن ٱَّلله هِذي َيۡعِصُمُكم م  قُۡل َمن َذا ٱل
رَ 

َ
ْۚ َولَا أ َراَد بُِكۡم َرۡحمَٗة

َ
ۡو أ

َ
اَد بُِكۡم ُسوًٓءا أ

ا َولَا   ِ َولِي ٗ ِن ُدوِن ٱَّلله َيِجُدوَن لَُهم م 
 ١٧ نَِصيٗرا
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18. Аллах добро зна оне међу вама 

који су друге задржали, и својим 

пријатељима говорили: „Прикључите 

нам се!“ А иначе они у борбу ретко 

иду, 

ُ ٱلُۡمَعو ِقِيَن ِمنُكۡم  ۞َقۡد َيۡعلَُم ٱَّلله
تُوَن 

ۡ
ۖۡ َولَا يَأ َوٱلَۡقآئِلِيَن لِإِۡخَوَٰنِِهۡم َهلُمه إِلَۡيَنا

ها َقلِيلًا َس إِل
ۡ
 ١٨ ٱلَۡبأ

19. не желећи да вам помогну. А кад 

завлада страх, видиш их како гледају 

у тебе колутајући својим очима као 

пред смрт онесвешћени; чим страх 

мине, они вас псују својим оштрим 

језицима, шкрти да учине било какво 

добро. Они не верују, и зато је Аллах 

поништио њихова дела; а то је 

Аллаху лако. 

ۡيتَ 
َ
ًة َعلَۡيُكۡمۖۡ َفإَِذا َجآَء ٱلۡخَۡوُف َرأ ِشحه

َ
ُهۡم أ

هِذي   ۡعُيُنُهۡم َكٱل
َ
يَنُظُروَن إِلَۡيَك تَُدوُر أ

ُيۡغَشيَٰ َعلَۡيهِ ِمَن ٱلَۡموِۡتِۖ َفإَِذا َذَهَب  
ًة عَلَى  ِشحه

َ
لِۡسَنٍة ِحَداٍد أ

َ
ٱلۡخَۡوُف َسلَُقوُكم بِأ

 ُ ۡحَبَط ٱَّلله
َ
ْوَلَٰٓئَِك لَۡم يُۡؤِمُنواْ فَأ

ُ
ِۚ أ ٱلۡخَيِۡر

َٰلَِك عَ  ۡعَمَٰلَُهۡمْۚ وََكاَن َذ
َ
ِ يَِسيٗراأ  ١٩ لَى ٱَّلله

20. Они мисле да савезници још нису 

отишли. А кад би савезници опет 

дошли, најдраже би им било да су 

међу бедуинима у пустињи и да се 

распитују за вас; а када би са вама 

остали, мало би се борили. 

ۡحَزاَب لَۡم يَذۡ 
َ
ِت َيحَۡسُبوَن ٱلۡأ

ۡ
ْۖۡ َوِإن يَأ َهُبوا

نهُهم بَاُدوَن فِي 
َ
واْ لَۡو أ ۡحَزاُب يََودُّ

َ
ٱلۡأ

ۢنَبآئُِكۡمۖۡ َولَۡو 
َ
ۡعَراِب يَۡسـ َلُوَن َعۡن أ

َ
ٱلۡأ

ها قَلِيلٗا ََٰتلُٓواْ إِل ا َق  ٢٠ َكانُواْ فِيُكم مه

21. Ви у Божјем Посланику имате 

диван узор за оног који се нада Божјој 

милости и награди на оном свету и 

који често Бога спомиње. 

ۡسَوةٌ  
ُ
ِ أ لهَقۡد َكاَن لَُكۡم فِي رَُسوِل ٱَّلله

َ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر  َحَسَنة  ل َِمن َكاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله
َ َكثِيٗرا  ٢١ َوَذَكَر ٱَّلله

22. А кад су верници угледали 

непријатељске војске, казали су: 

„Ово је оно што су нам Аллах и Његов 

Посланик обећали, и Аллах и Његов 

Посланик су говорили истину!“ - И то 

им је само учврстило веровање и 

преданост. 

ۡحَزاَب َقالُواْ َهََٰذا َما 
َ
ا رََءا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡأ َولَمه

ُ َورَُسولُُهۥ َوَصَدَق  ُ  وََعَدنَا ٱَّلله ٱَّلله
هٓا إِيَمَٰٗنا   ۚۥْ َوَما َزاَدُهۡم إِل َورَُسولُُه

 ٢٢ َوتَۡسلِيٗما
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23. Има верника који испуњавају 

завет дат Богу, има их који су 

погинули и има их који то очекују – 

нису ништа изменили. 

ََٰهُدواْ  َِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِجال  َصَدُقواْ َما َع م 
 َ ن َقَضيَٰ َنحَۡبُهۥ َوِمۡنُهم ٱَّلله َعلَۡيهِِۖ َفِمۡنُهم مه

لُواْ َتۡبِديلٗا ۖۡ َوَما بَده ن يَنَتِظُر  ٢٣ مه

24. То је зато да би Аллах наградио 

искрене за њихову искреност, а да 

ако жели подвргне лицемере патњи 

или да им опрости. Аллах, заиста, 

опрашта грехе и милостив је. 

َِب  َِٰدقِيَن بِِصۡدقِِهۡم َويَُعذ  ُ ٱلصه ل َِيۡجزَِي ٱَّلله
ۡو َيُتوَب َعلَۡيِهۡمْۚ إِنه 

َ
ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن إِن َشآَء أ

َ َكاَن َغُفوٗرا رهِحيٗما  ٢٤ ٱَّلله

25. Аллах је невернике пуне срџбе 

одбио, нису нимало успели, а 

вернике је Аллах поштедео борбе. 

Аллах је, уистину, моћан и силан. 

هِذيَن َكَفُرواْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُواْ  ُ ٱل َوَرده ٱَّلله
ْۚ وََكاَن  ُ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱلۡقَِتاَل َخيٗۡراْۚ َوَكَفي ٱَّلله

ُ َقوِيًّا َعزِيٗزا  ٢٥ ٱَّلله

26. А следбенике Књиге, који су их 

помагали, из њихових тврђава је 

извео, и страх је у њихова срца улио, 

па сте једне побили, а друге 

заробили. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
ِۡن أ هِذيَن َظََٰهُروُهم م  نَزَل ٱل

َ
َوأ

ِمن َصَياِصيِهۡم َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَب  
ِسُروَن فَرِيٗقا

ۡ
 ٢٦ فَرِيٗقا َتۡقُتلُوَن َوتَأ

27. И дао вам је да наследите њихове 

земље и њихове домове и њихова 

богатства, и земљу на коју пре нисте 

ступили; Аллах над свиме има моћ. 

ۡمَوَٰلَُهۡم 
َ
ََٰرُهۡم َوأ ۡرَضُهۡم َودَِي

َ
ۡوَرثَُكۡم أ

َ
َوأ

ِ َشۡيٖء 
ُ عَلَىَٰ ُكل  هۡم َتَطـ ُوَهاْۚ وََكاَن ٱَّلله ۡرٗضا ل

َ
َوأ

 ٢٧ يٗراَقدِ 

28. О Веровесниче, реци женама 

својим: “Ако желите живот на овом 

свету и његов сјај, онда се одлучите, 

даћу вам пристојну отпрему и лепо ћу 

да вас разведем. 

ۡزَوَِٰجَك إِن ُكنتُنه 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

ۡنَيا وَ  ةَ ٱلدُّ زِيَنَتَها َفَتَعالَيَۡن  تُرِۡدَن ٱلۡحََيوَٰ
َسر ِۡحُكنه َسَراٗحا َجمِيلٗا

ُ
َمت ِۡعُكنه َوأ

ُ
 ٢٨ أ
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29. А ако желите Аллаха и Његовог 

Посланика и Будући живот, па, Аллах 

је, заиста, онима међу вама који раде 

добра дела припремио велику 

награду.“ 

 َ اَر  َوِإن ُكنتُنه تُرِۡدَن ٱَّلله  َورَُسولَُهۥ َوٱلده
َعده لِلُۡمۡحِسَنَِٰت  

َ
َ أ ٱٓأۡلِخَرةَ َفإِنه ٱَّلله

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
 ٢٩ ِمنُكنه أ

30. О Веровесникове жене, ако би 

која од вас учинила очигледни грех, 

казна би јој била удвостручена, а то 

је Аллаху лако; 

ِت ِمنُكنه بَِفَِٰحَشةٖ َيَٰنَِسآَء 
ۡ
ِبي ِ َمن يَأ ٱلنه

َبي َِنةٖ يَُضََٰعۡف لََها ٱلَۡعَذاُب ِضۡعَفيِۡنِۚ وَكَاَن  مُّ
ِ يَِسيٗرا َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ٣٠ َذ

31. а оној која се буде покоравала 

Аллаху и Његовом Посланику и 

радила добра дела - даћемо 

двоструку награду и припремили смо 

јој племениту опскрбу. 

ِ َورَُسولِهِۦ   ۞َوَمن َيۡقُنۡت ِمنُكنه َّلِله
َتيِۡن   ۡجَرَها َمره

َ
َوَتۡعَمۡل َصَٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

ۡعَتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِيٗما
َ
 ٣١ َوأ

32. О Веровесникове жене, ви нисте 

као друге жене! Ако се Аллаха бојите, 

на себе пажњу говором не скрећите, 

па да тада осети жудњу онај у чијем 

је срцу болест, и пристојно говорите. 

َِن ٱلن َِسآِء إِِن  َحٖد م 
َ
ِبي ِ لَۡستُنه َكأ َيَٰنَِسآَء ٱلنه

هِذي  ْۚ فَلَا َتخَۡضۡعَن بِٱلَۡقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱل ٱتهَقۡيتُنه
ۡعُروٗفافِي قَلۡبِهِۦ َمرَض  َوقُلَۡن   ٣٢ َقۡولٗا مه

33. У својим кућама боравите и своју 

лепоту, као што је било у прво 

паганско доба, не показујте, и 

обављајте намаз и дајте зекат, и 

покоравајте се Аллаху и Његовом 

Посланику! Аллах жели да од вас, о 

Посланикова породицо, отклони 

грехе, и да вас потпуно очисти. 

َج  َوقَۡرَن فِي ُبُيوتُِكنه َولَا َتبَرهۡجَن َتبَرُّ
لَوَٰةَ وََءاتِيَن  قِۡمَن ٱلصه

َ
ِۖ َوأ ولَيَٰ

ُ
ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ ٱلۡأ

ۥْٓۚ إِنهَما يُرِيُد  َ َورَُسولَُه ِطۡعَن ٱَّلله
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ٱلزه

ۡهَل ٱلۡبَ 
َ
ُ لُِيۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ ۡيِت  ٱَّلله

َِرُكۡم َتۡطِهيٗرا  ٣٣ َويَُطه 

34. И памтите Аллахове речи и 

мудрост која се казује у вашим 

домовима; Аллах је, уистину, добар и 

све у потпуности зна. 

َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتلَىَٰ فِي ُبُيوتُِكنه ِمۡن َءاَيَِٰت  
 َ ِ َوٱلۡحِۡكَمةِِۚ إِنه ٱَّلله َكاَن لَِطيًفا ٱَّلله

 ٣٤ َخبِيًرا 
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35. Муслиманима и муслиманкама, и 

верницима и верницама, и 

послушним мушкарцима и 

послушним женама, и искреним 

мушкарцима и искреним женама, и 

стрпљивим мушкарцима и 

стрпљивим женама, и понизним 

мушкарцима и понизним женама, и 

мушкарцима који деле милостињу и 

женама које деле милостињу, и 

мушкарцима који посте и женама које 

посте, и мушкарцима који о својим 

стидним местима воде бригу и 

женама које о својим стидним 

местима воде бригу, и мушкарцима 

који често спомињу Аллаха и женама 

које често спомињу Аллаха - Аллах 

је, заиста, за све њих опрост и велику 

награду припремио. 

إِنه ٱلُۡمۡسلِِميَن َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِيَن  
َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َوٱلَۡقَٰنِتِيَن َوٱلَۡقَٰنَِتَِٰت 

َٰبِِرينَ  َِٰت َوٱلصه َِٰدَق َِٰدقِيَن َوٱلصه  َوٱلصه
َِٰت َوٱلَۡخَِٰشعِيَن َوٱلَۡخَِٰشَعَِٰت   َٰبَِر َوٱلصه

ئِِميَن  َٰٓ َِٰت َوٱلصه َق ِ قِيَن َوٱلُۡمَتَصد  ِ َوٱلُۡمَتَصد 
ئَِمَِٰت َوٱلَۡحَٰفِِظيَن فُُروَجُهۡم  َٰٓ َوٱلصه

َ َكثِيٗرا  َٰكِرِيَن ٱَّلله َوٱلَۡحَٰفَِظَِٰت َوٱلذه
جۡ 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مه َعده ٱَّلله

َ
َِٰت أ َٰكَِر ًرا َوٱلذه

 ٣٥ َعِظيٗما

36. Кад Аллах и Посланик Његов 

нешто одреде, онда ни верник ни 

верница немају право по свом 

нахођењу да поступе. А ко Аллаха и 

Његовог Посланика не послуша, тај 

је сигурно скренуо с Правог пута. 

ُ َوَما َكاَن لُِمۡؤِمٖن َولَا ُمۡؤِمَنٍة إِذَ  ا َقَضي ٱَّلله
ن يَُكوَن لَُهُم ٱلۡخِيََرةُ ِمۡن 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ َورَُسولُُه

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد  ۡمرِهِۡمُۗ َوَمن َيۡعِص ٱَّلله
َ
أ

بِيٗنا  ٣٦ َضله َضَلَٰلٗا مُّ
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37. А кад ти рече оном коме је Бог 

милост даровао, а коме си и ти добро 

учинио: „Задржи своју супругу и бој се 

Аллаха!“ – У себи си скривао оно што 

ће Аллах да обелодани и бојао си се 

људи, а прече је да се бојиш Аллаха. 

И пошто је Зејдова потреба за њом 

престала и од ње се развео, Ми смо 

је за тебе удали како се верници 

више не би устручавали да се жене 

женама посинака својих кад се они од 

њих разведу. Како Бог одреди, тако 

треба бити. 

ۡنَعۡمَت  
َ
ُ َعلَۡيهِ َوأ ۡنَعَم ٱَّلله

َ
هِذٓي أ َوِإۡذ َتُقوُل لِل

 َ ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتهِق ٱَّلله
َ
َعلَۡيهِ أ

ُ ُمۡبِديهِ َوَتخَۡشي  َوُتخِۡفي فِي َنۡفِسَك َما ٱَّلله
ا َقَضيَٰ  َُٰهۖۡ فَلَمه ن َتخَۡشى

َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ اَس َوٱَّلله ٱلنه

ِۡنَها َوَطٗرا َزوهۡجَنََٰكَها لِكَۡي لَا  َزۡيد  م 
ۡزَوَِٰج 

َ
يَُكوَن عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َحَرج  فِٓي أ

ۡمُر 
َ
ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا َقَضۡواْ ِمۡنُهنه َوَطٗراْۚ وََكاَن أ

َ
أ

ِ َمۡفُعولٗا   ٣٧ ٱَّلله

38. Веровеснику није грех да чини 

оно што му Аллах нареди јер такав је 

био Аллахов пропис и за оне који су 

били пре и нестали, а Аллахова 

одредба је неминовна. 

ِبي ِ ِمۡن َحَرٖج فِيَما فَرََض  ا َكاَن عَلَى ٱلنه مه
هِذيَن خَ  ِ فِي ٱل ۖۥۡ ُسنهَة ٱَّلله ُ لَُه ْۚ ٱَّلله لَۡواْ ِمن َقبُۡل

ۡقُدوًرا  ِ َقَدٗرا مه ۡمُر ٱَّلله
َ
 ٣٨ وََكاَن أ

39. За оне који су достављали 

Аллахове посланице и страховали од 

Њега, и који се никога, осим Аллаха, 

нису бојали. А довољно је то што ће 

се пред Аллахом рачун полагати! 

هِذيَن ُيَبل ُِغو ِ َويَۡخَشۡونَُهۥ ٱل َن رَِسََٰلَِٰت ٱَّلله
  ِ ُۗ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َ ها ٱَّلله َحًدا إِل

َ
َولَا َيخَۡشۡوَن أ

 ٣٩ َحِسيٗبا

40. Мухаммед није родитељ 

ниједном од ваших људи, него је 

Аллахов посланик и печат - 

последњи веровесник, а Аллах све 

добро зна. 

ا َكاَن  ِن ر َِجالُِكۡم  مه َحٖد م 
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ُمحَمه

بِي ِـَۧنُۗ وََكاَن  ِ وََخاَتَم ٱلنه َوَلَِٰكن رهُسوَل ٱَّلله
ِ َشۡيٍء َعلِيٗما

ُ بِكُل   ٤٠ ٱَّلله

41. О верници, често Бога спомињите 

и хвалите, 
َ ذِۡكٗرا   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٤١ َكثِيٗرا

42. и ујутру и навече Га славите и 

величајте; 
ِصيلًا

َ
 ٤٢ وََسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ
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43. Он вас благосиља, а и Његови 

анђели, да би вас извео из тмина на 

светло - Он је милостив према 

верницима. 

هِذي يَُصل ِى َعلَۡيُكۡم َوَمَلَٰٓئَِكُتُهۥ   ُهَو ٱل
ِۚ وََكاَن لُِيۡخرِجَ  ورِ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّ َِن ٱلظُّ ُكم م 

 ٤٣ بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن رَِحيٗما

44. а на Дан кад они пред Њега стану, 

поздрав ће да им буде “Мир вама!” А 

Он им је припремио награду 

племениту. 

ۡجرٗ 
َ
َعده لَُهۡم أ

َ
ْۚ َوأ ا َتحِيهُتُهۡم يَۡوَم يَلَۡقۡونَُهۥ َسَلَٰم 

 ٤٤ َكرِيٗما

45. О Веровесниче, заиста смо те 

послали као сведока и као доносиоца 

радосних вести и као опомињача, 

ٗرا  ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 
َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٤٥ َونَِذيٗرا

46. да - по Његовом наређењу - 

позиваш к Аллаху, и као светиљку 

која сија. 

نِيٗرا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراٗجا مُّ  ٤٦ َوَداِعًيا إِلَي ٱَّلله

47. И обрадуј вернике да ће код 

Аллаха имати велику благодат. 
ِ َفۡضلٗا  َِن ٱَّلله نه لَُهم م 

َ
ِر ٱلُۡمۡؤِمنِيَن بِأ ِ َوبَش 

 ٤٧ َكبِيٗرا

48. А не слушај невернике ни 

лицемере, не обраћај пажњу на 

њихове увреде и поуздај се у Аллаха, 

Аллах је довољан као заштитник. 

َٰفِرِيَن َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوَدۡع   َولَا تُِطِع ٱلَۡك
  ِ ِْۚ َوَكَفيَٰ بِٱَّلله َُٰهۡم َوتَوَكهۡل عَلَى ٱَّلله َذى

َ
أ

 ٤٨ َوكِيلٗا
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49. О верници, кад се ожените 

верницама, а онда их, пре ступања у 

брачни однос, разведете, оне нису 

дужне да чекају одређено време које 

ћете ви да бројите, већ их дарујте и 

лепо их отпремите. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 
َ
ن  ٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ُثمه َطلهۡقُتُموُهنه ِمن َقۡبِل أ

ةٖ  وُهنه َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنه ِمۡن ِعده َتَمسُّ
ُِحوُهنه َسَراٗحا  ۖۡ َفَمت ُِعوُهنه َوَسر  وَنَها َتۡعَتدُّ

 ٤٩ َجمِيلٗا

50. О Веровесниче, Ми смо ти 

дозволили да буду твоје жене оне 

којима си дао њихове венчане 

дарове, и оне у твојој власти које ти 

је Аллах дао, и кћери твојих 

стричева, и кћери твојих тетака по 

оцу, и кћери твојих ујака, и кћери 

твојих тетака по мајци које су се са 

тобом иселиле, и жену - верницу која 

себе поклони Веровеснику, ако 

Веровесник хоће да се њоме ожени, 

само теби, а не осталим верницима. 

Ми знамо шта смо верницима 

прописали у вези са њиховим 

супругама и онима које су у њиховом 

власништву, а и да ти не би било 

тешко. А Аллах опрашта грехе и 

милостив је. 

ۡزَوََٰجَك 
َ
ۡحلَلَۡنا لََك أ

َ
ِبيُّ إِنهآ أ َها ٱلنه يُّ

َ
َٰتِٓي  َيَٰٓأ ٱله

آ   ُجوَرُهنه َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِممه
ُ
َءاَتۡيَت أ

َِك َوبََناِت   ُ َعلَۡيَك َوبََناِت َعم  َفآَء ٱَّلله
َ
أ

َٰتَِك َوبََناِت َخالَِك َوبََناِت َخََٰلَٰتَِك   َعمه
ۡؤِمَنًة إِن  ٗة مُّ

َ
َٰتِي َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ ٱله

ن  َوَهَبۡت َنۡفَسَها لِلنهِبي ِ إِ 
َ
ِبيُّ أ َراَد ٱلنه

َ
ۡن أ

هَك ِمن ُدوِن  يَۡستَنِكَحَها َخالَِصٗة ل
ٱلُۡمۡؤِمنِيَنُۗ َقۡد َعلِۡمَنا َما فََرۡضَنا َعلَۡيِهۡم فِٓي 

يَۡمَُٰنُهۡم لَِكۡيلَا 
َ
ۡزَوَِٰجِهۡم َوَما َملََكۡت أ

َ
أ

ُ َغُفوٗرا  ُۗ وََكاَن ٱَّلله يَُكوَن َعلَۡيَك َحَرج 
 ٥٠ رهِحيٗما
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51. Можеш да занемариш оне међу 

њима које хоћеш и можеш да 

прихватиш ону коју хоћеш, а можеш 

да затражиш ону коју си удаљио, 

ниједно од тога није твој грех. 

Најлакше ће тако оне да буду 

радосне и неће да се жалосте и тако 

ће све оним што им ти дајеш да буду 

задовољне - а Аллах зна шта је у 

вашим срцима; Аллах зна све и благ 

је. 

۞تُۡرِجي َمن تََشآُء ِمۡنُهنه َوتُـ ۡوِٓي إِلَۡيَك َمن 
ۡن َعَزلَۡت فَلَا  ۖۡ َوَمِن ٱۡبَتَغۡيَت ِممه تََشآُء

ۡعُيُنُهنه 
َ
ن َتَقره أ

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ُجَناَح َعلَۡيَكْۚ َذ

ْۚ  َولَا َيحَۡزنه َويَرۡ  َضيَۡن بَِمآ َءاتَيَۡتُهنه ُكلُُّهنه
 ُ ُ َيۡعلَُم َما فِي قُلُوبُِكۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله َوٱَّلله

 ٥١ َعلِيًما َحلِيٗما

52. Од сада ти нису допуштене друге 

жене, ни да уместо њих неку другу 

узмеш, макар те и задивила њихова 

лепота, осим оних које поседујеш. А 

Аллах све надзире. 

َل  ن َتَبده
َ
ها َيحِلُّ لََك ٱلن َِسآُء ِمنُۢ َبۡعُد َولَٓا أ ل

ها  ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنه إِل
َ
ۡزَوَٰٖج َولَۡو أ

َ
بِِهنه ِمۡن أ

 ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  َما َملََكۡت يَِميُنَكُۗ وََكاَن ٱَّلله

 ٥٢ َشۡيٖء رهقِيٗبا

53. О ви који верујете, не улазите у 

Веровесникове собе, осим ако вам се 

допусти ради јела, али не да чекате 

док се оно спреми; тек кад будете 

позвани, онда уђите, и пошто једете, 

разиђите се не упуштајући се у 

разговор. То смета Веровеснику, а он 

се стиди да вам то каже, а Аллах се 

не стиди истине. А ако од његових 

супруга, нешто тражите, тражите то 

иза застора. То је чистије за ваша и 

њихова срца. Вама није допуштено 

да Аллаховог Посланика 

узнемиравате нити да се његовим 

супругама после његове смрти икада 

ожените. То би, уистину, код Аллаха 

био велики грех. 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن يُۡؤَذَن لَُكۡم إِلَيَٰ َطَعاٍم َغيَۡر 
َ
هٓا أ ِبي ِ إِل ٱلنه

َُٰه َوَلَِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ  َنَِٰظرِيَن إِنَى
َفإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُرواْ َولَا ُمۡسَتـ ۡنِِسيَن 

ِبيه  ِلحَ  َٰلُِكۡم َكاَن يُۡؤذِي ٱلنه ِديٍثِۚ إِنه َذ
ُ لَا يَۡسَتۡحِيۦ ِمَن  فَيَۡسَتۡحِيۦ ِمنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

لُۡتُموُهنه َمَتَٰٗعا فَۡسـ َلُوُهنه 
َ
ِۚ َوِإَذا َسأ ِ ٱلۡحَق 

ۡطَهُر 
َ
َٰلُِكۡم أ ِمن َوَرآِء ِحَجاٖبِۚ َذ

ن 
َ
ْۚ َوَما َكاَن لَُكۡم أ لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنه

ن تَنِكُحٓواْ  
َ
ِ َولَٓا أ تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّلله

َٰلُِكۡم َكاَن  بًَداْۚ إِنه َذ
َ
ۦٓ أ ِ ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُۢ َبۡعِده

َ
أ

ِ َعِظيًما  ٥٣ ِعنَد ٱَّلله
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54. Износили ви ваша дела у јавност 

или их у себи крили, па, Аллах све 

добро зна. 

ۡو ُتخُۡفوهُ 
َ
َ َكاَن إِن ُتۡبُدواْ َشۡيـ ًا أ َفإِنه ٱَّلله

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
 ٥٤ بِكُل 

55. Женама није грех да буду 

откривене пред својим очевима, и 

својим синовима, и својом браћом, и 

синовима своје браће, и синовима 

својих сестара, и женама верницама, 

и пред онима које су у њиховом 

власништву. И Аллаха се бојте! 

Аллах, је, заиста, свему сведок. 

ۡبَنآئِِهنه 
َ
ها ُجَناَح َعلَۡيِهنه فِٓي َءابَآئِِهنه َولَٓا أ ل

ۡبَنآِء إِۡخَوَٰنِِهنه َولَٓا  
َ
َولَٓا إِۡخَوَٰنِِهنه َولَٓا أ

َخَوَٰتِِهنه َولَا نَِسآئِِهنه َولَا َما 
َ
ۡبَنآِء أ

َ
أ

يَۡمَٰ 
َ
َ َكاَن َملََكۡت أ ْۚ إِنه ٱَّلله َ ُۗ َوٱتهقِيَن ٱَّلله ُنُهنه

ِ َشۡيٖء َشِهيًدا
 ٥٥ عَلَىَٰ ُكل 

56. Заиста Аллах и Његови анђели 

благосиљају Веровесника. О ви који 

верујете, благосиљајте га и ви и 

шаљите му поздрав срдачни! 

 َ ِۚ إِنه ٱَّلله ِبي ِ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن عَلَى ٱلنه
هِذيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ  َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٥٦ تَۡسلِيًما

57. Оне који Аллаха и Његовог 

Посланика буду вређали, Аллах ће, 

заиста, и на овом свету и на оном 

свету проклети, и припремити им 

понижавајућу патњу. 

َ َورَُسولَُهۥ لََعَنُهُم   هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱَّلله إِنه ٱل
َعده لَُهۡم َعَذاٗبا 

َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُ فِي ٱلدُّ ٱَّلله

ِهيٗنا  ٥٧ مُّ

58. А они који вређају вернике и 

вернице, а они то не заслужују, 

товаре на себе клевету и прави грех. 

هِذيَن يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت بَِغيِۡر   َوٱل
َما ٱۡكتََسُبواْ َفَقِد ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَٰٗنا َوِإثٗۡما 

بِيٗنا  ٥٨ مُّ

59. О Веровесниче, реци својим 

супругама, и својим кћерима, и 

женама верника нека спусте хаљине 

своје низа се. Тако ће најлакше да се 

препознају па неће да буду 

напаствоване. А Бог прашта и 

самилостан је. 

ۡزَوَِٰجَك َوبََناتَِك 
َ
ِبيُّ قُل ل ِأ َها ٱلنه يُّ

َ
َيَٰٓأ

َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنه ِمن 
ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا  

َ
ۡدنَيَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ْۚ َذ َجَلَٰبِيبِِهنه

ُ َغُفوٗرا رهِحيٗمايُۡؤَذيۡ   ٥٩ َنُۗ وََكاَن ٱَّلله
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60. Ако се лицемери и они у чијим 

срцима је болест и они који по 

Медини шире лажи - не окане тога, 

Ми ћемо власт над њима да ти 

препустимо и они ће само кратко 

време као твоји суседи у њој да 

остану. 

همۡ  هِذيَن فِي ۞لهئِن ل  يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱل
رَض  َوٱلُۡمرِۡجُفوَن فِي ٱلَۡمِديَنةِ   قُلُوبِِهم مه

ها  لَُنۡغرِيَنهَك بِِهۡم ُثمه لَا ُيجَاوُِرونََك فِيَهآ إِل
 ٦٠ قَلِيلٗا

61. Проклети да су. Где год да се 

нађу, нека буду ухваћени и убијени, 
ِخُذواْ َوُقت ِلُواْ  

ُ
ۡيَنَما ثُقُِفٓواْ أ

َ
لُۡعونِيَنۖۡ أ مه

 ٦١ َتۡقتِيلٗا

62. према Аллаховом закону који је 

вредео за оне који су били пре вас и 

нестали! А ти нећеш у Аллаховом 

закону наћи измене! 

ۖۡ َولَن  هِذيَن َخلَۡواْ ِمن َقۡبُل ِ فِي ٱل ُسنهَة ٱَّلله
ِ َتۡبِديلٗاتَ   ٦٢ ِجَد لُِسنهةِ ٱَّلله

63. Питају те људи о Часу смака 

света; реци: „То зна једино Аллах! А 

ти не знаш, можда је Час смака света 

близу!“ 

اَعةِِۖ قُۡل إِنهَما  اُس َعِن ٱلسه يَۡسـ َلَُك ٱلنه
ِْۚ َوَما يُۡدرِيَك لََعله  ِعلُۡمَها ِعنَد ٱَّلله

اَعَة تَُكوُن قَرِيًباٱل  ٦٣ سه

64. Аллах је проклео невернике и за 

њих је припремио разбуктали Огањ, 
َعده لَُهۡم  

َ
َٰفِرِيَن َوأ َ لََعَن ٱلَۡك إِنه ٱَّلله

 ٦٤ َسعِيًرا 

65. у њему ће вечно и заувек да 

бораве, и неће наћи ни заштитника 

ни помагача. 

ا َولَا  َخَٰلِِديَن فِ  ها َيِجُدوَن َولِي ٗ بَٗداۖۡ ل
َ
يَهآ أ

 ٦٥ نَِصيٗرا

66. На Дан кад њихова лица буду 

превртана у Ватри, говориће: „Камо 

среће да смо се покоравали Аллаху и 

да смо слушали Посланика!“ 

ارِ َيُقولُوَن  يَۡوَم ُتَقلهُب وُُجوُهُهۡم فِي ٱلنه
َطۡعَنا ٱلرهُسولَا۠ 

َ
َ َوأ َطۡعَنا ٱَّلله

َ
 ٦٦ َيَٰلَۡيتََنآ أ

67. И говориће: „Господару наш, ми 

смо слушали своје прваке и своје 

старешине, па су нас они одвели са 

Правог пута; 

َطۡعَنا َساَدَتَنا َوُكبََرآَءنَا  
َ
َوَقالُواْ َربهَنآ إِنهآ أ

َضلُّونَا
َ
بِيلَا۠  فَأ  ٦٧ ٱلسه
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68. Господару наш, подај им 

двоструку патњу и прокуни их 

великим проклетством!“ 

َربهَنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفيِۡن ِمَن ٱلَۡعَذاِب َوٱلَۡعۡنُهۡم 
 ٦٨ لَۡعٗنا َكبِيٗرا

69. О ви који верујете, не будите као 

они који су узнемиравали Мојсија, па 

га је Аллах ослободио онога што су 

говорили, а он код Аллаха има 

велики углед! 

هِذيَن  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَُكونُواْ َكٱل َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ْْۚ وََكاَن   ا َقالُوا ُ ِممه هُ ٱَّلله
َ
أ َءاَذۡواْ ُموَسيَٰ َفبَره
ِ وَِجيٗها  ٦٩ ِعنَد ٱَّلله

70. О ви који верујете, бојте се 

Аллаха и говорите само истину, 
َ َوُقولُواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٧٠ َقۡولٗا َسِديٗدا

71. Он ће вас наградити за ваша 

добра дела и грехе ће да вам 

опрости! А онај ко се Аллаху и 

Његовом Посланику буде покоравао 

- постићи ће велики успех. 

ۡعَمَٰلَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡم  
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد  ُذنُوبَُكۡمُۗ َوَمن يُِطِع ٱَّلله
 ٧١ َفاَز َفۡوًزا َعِظيًما

72. Ми смо небесима, Земљи и 

планинама понудили обавезу, па су 

се суздржали и уплашили да је 

прихвате, али је преузео човек - а он 

је према себи заиста неправедан и 

незналица, 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َمانََة عَلَى ٱلسه

َ
إِنها َعَرۡضَنا ٱلۡأ

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها 
َ
ن َيحِۡملَۡنَها َوأ

َ
َبيَۡن أ

َ
َوٱلِۡجَباِل فَأ

َوَحمَلََها ٱلۡإِنَسَُٰنۖۡ إِنهُهۥ َكاَن َظلُوٗما  
 ٧٢ َجُهولٗا 

73. да би Аллах лицемере и 

лицемерке, и незнанобошце и 

незнанобошкиње казнио, а 

верницима и верницама опростио. 

Аллах опрашта грехе и милостив је. 

ُ ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت   َب ٱَّلله ِ ل ُِيَعذ 
 ُ   َوٱلُۡمۡشِركِيَن َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت َويَُتوَب ٱَّلله

  ُ عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ وََكاَن ٱَّلله
 ٧٣ َغُفوٗرا رهِحيَمُۢا
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Себа   سبإ 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нека је хваљен Бог, Чије је све оно 

на небесима и све оно на Земљи! 

Хваљен нека буде и на оном свету! Он 

је Мудри и Свезнајући. 

َمََٰوَِٰت َوَما  هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
ۡرِض َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِِۚ َوُهَو  

َ
فِي ٱلۡأ

 ١ ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيرُ 

2. Он зна шта у земљу улази, а шта из 

ње излази, и шта се с неба спушта, а 

шта се на њега успиње; Он је 

самилостан и Он прашта грехе. 

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج ِمۡنَها 
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج فِي ٱلۡأ

  ْۚ َمآِء َوَما َيۡعُرُج فِيَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلسه
 ٢ َوُهَو ٱلرهِحيُم ٱلَۡغُفورُ 

3. А они који не верују говоре: „Час 

оживљења неће да нам дође!“ Реци: 

„Хоће, тако ми мога Господара, Који 

зна и оно што је недокучиво чулима, 

сигурно ће да вам дође!“ Њему ништа 

не може, ни колико једна трунчица, ни 

на небесима ни на Земљи, да 

измакне, и не постоји ништа, ни мање 

ни веће од тога, што није у јасној 

Књизи. 

 ۡۖ اَعُة تِيَنا ٱلسه
ۡ
هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَأ َوَقاَل ٱل

َٰلِِم ٱلَۡغۡيِبِۖ لَا  تِيَنهُكۡم َع
ۡ
قُۡل بَلَىَٰ َوَرب ِي لََتأ

َمََٰوَِٰت  ةٖ فِي ٱلسه َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذره
ۡصَغُر ِمن

َ
ۡرِض َولَٓا أ

َ
َٰلَِك َولَٓا  َولَا فِي ٱلۡأ َذ

بِينٖ  ها فِي كَِتَٰٖب مُّ ۡكبَُر إِل
َ
 ٣ أ

4. Зато да би дао награду онима који 

верују и добра дела чине – њих чека 

опрост и опскрба племенита, 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ل َِيۡجزَِي ٱل
ۡغفَِرة  َورِۡزق   ْوَلَٰٓئَِك لَُهم مه

ُ
َٰلَِحَِٰتِۚ أ  ٱلصه

 ٤ َكرِيم  

5. а они који се боре против Наших 

доказа, одвраћајући од њих - то су они 

којима следи најболнија патња. 

هِذيَن َسَعۡو فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن  َوٱل
لِيم  

َ
ِن ر ِۡجٍز أ ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  م 

ُ
 ٥ أ
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6. Они којима је дато знање добро 

знају да је оно што ти се објављује од 

Господара твога истина и да води на 

пут Силнога и Хваљенога. 

نزَِل  
ُ
هِذٓي أ وتُواْ ٱلۡعِلَۡم ٱل

ُ
هِذيَن أ َويََرى ٱل

ب َِك ُهَو ٱلۡحَقه َويَۡهِدٓي إِلَيَٰ   إِلَۡيَك ِمن ره
 ٦ ِصَرَِٰط ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِميدِ 

7. А они који не верују говоре: „Хоћете 

ли да вам покажемо човека који вам 

предсказује да ћете, када се сасвим 

распаднете, заиста, поновно да 

будете створени? 

هِذيَن َكَفُرواْ َهۡل نَُدلُُّكۡم عَلَىَٰ   َوَقاَل ٱل
ٍق   ِۡقُتۡم ُكله ُمَمزه رَُجٖل يُنَب ِئُُكۡم إَِذا ُمز 

 ٧ ۡم لَِفي َخلٖۡق َجِديدٍ إِنهكُ 

8. Износи ли он лажи о Аллаху или је 

луд?“ Напротив, они који у онај свет 

неће да верују су у патњи и у дубокој 

заблуди. 

م بِهِۦ ِجنهُۢةُۗۚ بَِل 
َ
ِ َكِذبًا أ ۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

َ
أ

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ فِي ٱلَۡعذَ  اِب  ٱل
َلَِٰل ٱلَۡبعِيدِ   ٨ َوٱلضه

9. Зар не виде небо и Земљу, оно што 

је испред њих и оно што је иза њих?! 

Кад бисмо хтели, у земљу бисмо их 

утерали или бисмо комаде неба на 

њих сручили. То је, заиста, знак 

сваком вернику Аллаху оданом. 

فَلَۡم يََرۡواْ إِ 
َ
يِۡديِهۡم َوَما  أ

َ
لَيَٰ َما َبيَۡن أ

  
ۡ
هَشأ ۡرِضِۚ إِن ن

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه َخلَۡفُهم م 

ۡو نُۡسقِۡط َعلَۡيِهۡم  
َ
ۡرَض أ

َ
َنخِۡسۡف بِِهُم ٱلۡأ

 ِ
َٰلَِك ٓأَليَٗة ل ِكُل  ِۚ إِنه فِي َذ َمآِء َِن ٱلسه كَِسٗفا م 

نِيبٖ   ٩ َعۡبٖد مُّ

10. Ми смо Давиду Нашу милост 

указали: „О брда, понављајте заједно 

са њим хвалу, и ви, птице!“ - И 

омекшали смо му гвожђе. 

۞َولََقۡد َءاتَيَۡنا َداوُۥَد ِمنها َفۡضلٗاۖۡ َيَِٰجَباُل 
ا لَُه ٱلۡحَِديدَ  لَنه

َ
يَۡرۖۡ َوأ ِبِي َمَعُهۥ َوٱلطه و 

َ
 ١٠ أ

11. „Прави широке панцире и честито 

их плети, и радите добро! Ја заиста 

добро видим шта ви радите.“ 

ۡردِِۖ   ۡر فِي ٱلسه ِ ِن ٱۡعَمۡل َسَٰبَِغَٰٖت َوَقد 
َ
أ

ۖۡ إِن ِي بَِما َتۡعَملُوَن  َوٱۡعَملُواْ َصَٰلًِحا
 ١١ بَِصير  
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12. А Соломону - ветар, ујутру је 

преваљивао растојање од месец 

дана, а увече растојање од месец 

дана; и учинили смо да му из извора 

тече растопљен бакар и да џинни, 

вољом његовог Господара, пред њим 

раде; а кад би неки од њих отказао 

послушност наређењу Нашем, 

учинили бисмо да огњену патњу 

осети. 

ِيَح ُغُدوَُّها َشۡهر  َوَروَ  اُحَها َولُِسلَۡيَمََٰن ٱلر 
 ِ َسلَۡنا لَُهۥ َعيَۡن ٱلۡقِۡطرِِۖ َوِمَن ٱلِۡجن 

َ
ۖۡ َوأ َشۡهر 

َمن َيۡعَمُل َبيَۡن يََديۡهِ بِإِۡذِن َرب ِهِۖۦۡ َوَمن  
ۡمرِنَا نُِذۡقُه ِمۡن َعَذاِب 

َ
يَزِۡغ ِمۡنُهۡم َعۡن أ

عِيرِ   ١٢ ٱلسه

13. Они су му израђивали што год је 

хтео: богомоље и споменике, и зделе 

као чатрње, и котлове непокретне. 

„Трудите се и будите захвални, о 

Давидова породицо!“ А мало је 

захвалних међу Мојим слугама. 

َحَٰرِيَب  َيۡعَملُوَن لَُهۥ َما يََشآُء ِمن مه
َوتََمَٰثِيَل وَِجَفاٖن َكٱلۡجََواِب َوُقُدورٖ  

اِسَيٍَٰتِۚ ٱۡعَملُٓواْ َءاَل  َداوُۥَد ُشۡكٗراْۚ   ره
ُكورُ  ِۡن ِعَبادَِي ٱلشه  ١٣ َوقَلِيل  م 

14. А кад смо одредили да умре, црв 

који је био расточио штап његов – 

упозорио их је да је умро, и кад се он 

срушио, џинни схватише да не би на 

муци срамној остали да су будућност 

могли прозрети. 

هُهۡم عَلَىَٰ   ا َقَضۡيَنا َعلَۡيهِ ٱلَۡمۡوَت َما َدل فَلَمه
ۖۥۡ  تَُه

َ
ُكُل ِمنَسأ

ۡ
ۡرِض تَأ

َ
ها َدآبهُة ٱلۡأ ۦٓ إِل َمۡوتِهِ

هۡو َكانُواْ  ن ل
َ
ا َخره تَبَيهَنِت ٱلِۡجنُّ أ فَلَمه

َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب َما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب  
 ١٤ ٱلُۡمِهينِ 

15. Становници Сабе имали су знак у 

месту у ком су живели: вртове, здесна 

и слева. Једите из опскрбе свога 

Господара и будите Му захвални; ово 

је леп предео, а Господар је 

Опростилац греха! 

ۖۡ َجنهَتاِن  لََقۡد َكاَن لَِسَبإٖ فِي َمۡسَكنِِهۡم َءايَة 
ِۡزِق َرب ُِكۡم  َعن يَِميٖن وَِشَماٖلِۖ  ُكلُواْ ِمن ر 

ۚۥْ بَلَۡدة  َطي َِبة  َوَربٌّ َغُفور    ١٥ َوٱۡشُكُرواْ لَُه

16. Али они су незахвални постали, па 

смо на њих водену бујицу пустили, и 

заменили смо им њихове вртове 

другим вртовима са горким 

плодовима и тамариском и нешто 

мало дивљег лотоса. 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱلَۡعرِِم  
َ
ۡعَرُضواْ فَأ

َ
فَأ

ُكٍل 
ُ
لَۡنَُٰهم ِبجَنهتَۡيِهۡم َجنهتَيِۡن َذَواتَۡي أ َوبَده
ِن ِسۡدرٖ َقلِيلٖ  ثٖۡل َوَشۡيٖء م 

َ
 ١٦ َخمٖۡط َوأ
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17. Казнили смо их тако зато што су 

били незахвални, а да ли Ми 

кажњавамо иког другог до неверника, 

незахвалника?! 

ْۖۡ َوَهۡل   َٰلَِك َجَزۡيَنَُٰهم بَِما َكَفُروا َذ
ها ٱلَۡكُفورَ   ١٧ نَُجَٰزِٓي إِل

18. А између њих и градова које смо 

благословили изградили смо били 

насеља повезана и одредили смо им 

потребну удаљеност. “Путујте кроз 

њих и по ноћи и по дану, сигурни!” 

وََجَعلَۡنا بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن ٱلُۡقَرى ٱلهتِي َبََٰرۡكَنا 
يَۡرۖۡ   ۡرنَا فِيَها ٱلسه فِيَها قُٗرى َظَِٰهَرٗة َوَقده

يهاًما َءاِمنِينَ 
َ
 ١٨ ِسيُرواْ فِيَها لََيالَِي َوأ

19. Али они рекоше: „Господару наш, 

учини веће растојање приликом 

наших путовања!“ - И огрешише се 

према себи, и Ми учинисмо да се о 

њима само прича, а њих посвуда 

раселисмо. Заиста, су у томе знаци за 

сваког стрпљивог и захвалног. 

ۡسَفارِنَا َوَظلَُمٓواْ 
َ
َفَقالُواْ َربهَنا َبَٰعِۡد َبيَۡن أ

نُفَسُهۡم فَجَ 
َ
ۡقَنَُٰهۡم أ َحادِيَث َوَمزه

َ
َعلَۡنَُٰهۡم أ

 ِ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  ٍقِۚ إِنه فِي َذ ُكله ُمَمزه

 ١٩ َصبهارٖ َشُكورٖ 

20. А ђаво је остварио оно што је о 

њима мислио, и они су се повели за 

њим, осим групе верника, 

َق َعلَۡيِهۡم إِبۡلِيُس َظنههُ  ۥ َولََقۡد َصده
َِن ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ها فَرِيٗقا م   ٢٠ فَٱتهَبُعوهُ إِل

21. над којима никакве власти није 

имао. Ми смо хтели указати на оног ко 

верује у онај свет, а ко у њега сумња. 

– А Господар твој бди над свим. 

ِن ُسلَۡطٍَٰن  ها  َوَما َكاَن لَُهۥ َعلَۡيِهم م  إِل
ۡن ُهَو ِمۡنَها  لَِنۡعلََم َمن يُۡؤِمُن بِٱٓأۡلِخَرةِ ِممه

ِ َشۡيٍء َحفِيظ  
ِۗ َوَربَُّك عَلَىَٰ ُكل   ٢١ فِي َشك ٖ

22. Реци: „Зовите оне које, поред 

Аллаха, сматрате боговима. Они 

ништа не поседују, ни колико један 

трун, ни на небесима ни на Земљи; 

они у њима немају никаквог удела и 

Он нема од њих никакве помоћи.“ 

ِ لَا  ِن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن زََعۡمُتم م  قُِل ٱۡدُعواْ ٱل
َمََٰوَِٰت َولَا   ةٖ فِي ٱلسه َيۡملُِكوَن ِمۡثَقاَل َذره

ۡرِض َوَما لَُهۡم فِيِهَما ِمن ِشۡرٖك َوَما 
َ
فِي ٱلۡأ

ِن َظِهيرٖ   ٢٢ لَُهۥ ِمۡنُهم م 
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23. Код Њега ће моћи да се заузима 

само онај коме Он допусти. И кад из 

њихових срца нестане страха, они ће 

да упитају: „Шта је то рекао ваш 

Господар?“ „Истину!“ Одговориће, Он 

је Узвишени и Велики. 

ها  ۥٓ إِل َفََٰعُة ِعنَدهُ ذَِن َولَا تَنَفُع ٱلشه
َ
لَِمۡن أ

َِع َعن قُلُوبِِهۡم َقالُواْ َماَذا  ۚۥْ َحتهيَٰٓ إَِذا فُز  لَُه
ۖۡ َوُهَو ٱلَۡعلِىُّ  َقاَل َربُُّكۡمۖۡ َقالُواْ ٱلۡحَقه

 ٢٣ ٱلَۡكبِيرُ 

24. Упитај: „Ко вас опскрбљује и из 

неба и из земље?“ И одговори: „Аллах! 

Ко је онда, ми или ви, на правом путу, 

а ко је у очигледној заблуди!?“ 

َمََٰوَِٰت   َِن ٱلسه ۞قُۡل َمن يَۡرُزقُُكم م 
ۡو إِيهاُكۡم لََعلَىَٰ 

َ
ۖۡ َوِإنهآ أ ُ ۡرِضِۖ قُِل ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

بِينٖ  ۡو فِي َضَلَٰٖل مُّ
َ
 ٢٤ ُهًدى أ

25. Реци: „Ви нећете да одговарате за 

грехе које ми починимо, нити ћемо ми 

да одговарамо за оно што ви урадите.“ 

ۡجَرۡمَنا َولَا نُۡسـ َُل  
َ
آ أ ها تُۡسـ َلُوَن َعمه قُل ل

ا َتۡعَملُونَ   ٢٥ َعمه

26. Реци: „Господар наш ће да нас 

сабере и онда ће да нам праведно 

пресуди, Он је Праведни Судија и 

Свезнајући.“ 

بَيَۡنَنا َربَُّنا ُثمه َيۡفَتُح بَيَۡنَنا  قُۡل َيجَۡمُع 
ِ َوُهَو ٱلَۡفتهاُح ٱلَۡعلِيمُ   ٢٦ بِٱلۡحَق 

27. Реци: „Покажите ми оне које 

придружујете Њему у обожавању!“ 

Нема их! Постоји само Аллах Силни и 

Мудри!“ 

ه  ۖۡ َكل لۡحَۡقُتم بِهِۦ ُشَرَكآَء
َ
هِذيَن أ ُرونَِي ٱل

َ
اْۚ قُۡل أ

ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٢٧ بَۡل ُهَو ٱَّلله

28. Ми смо те послали свим људима 

да радосне вести доносиш и да 

опомињеш, али већина људи не зна. 

ها َكآفهٗة ل ِلنهاِس بَِشيٗرا  ۡرَسلَۡنََٰك إِل
َ
َوَمآ أ

اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه
َ
َونَِذيٗرا َوَلَِٰكنه أ

 ٢٨ ونَ َيۡعلَمُ 

29. и говоре: „Када ће већ једном та 

претња, ако истину говорите?“ 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 

 ٢٩ َصَِٰدقِينَ 
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30. Реци: „Дан вам је већ одређен, не 

можете ни за један час да га 

зауставите нити убрзате.“ 

ِيَعاُد يَوۡ  ها تَۡسَتـ ِۡخُروَن  قُل لهُكم م  ٖم ل
 ٣٠ َعۡنُه َساَعٗة َولَا تَۡسَتۡقِدُمونَ 

31. А они који не верују говоре: „Ми 

нећемо да верујемо у овај Кур'ан нити 

у Књиге пре њега!“ А кад би само 

видео незнанобошце кад пред својим 

Господаром буду заустављени и кад 

стану међу собом да се препиру: „Да 

вас није било, сигурно бисмо били 

верници!“ Рећи ће охолници 

потлаченима. 

هِذيَن َكَفُرواْ لَن نُّۡؤِمَن بَِهََٰذا  َوَقاَل ٱل
هِذي َبيَۡن يََديۡهِِۗ َولَۡو تََرىَٰٓ  ٱلُۡقۡرَءاِن َولَا بِٱل

َٰلُِموَن َمۡوُقوُفوَن ِعنَد رَ  ب ِِهۡم يَرِۡجُع إِذِ ٱلظه
هِذيَن  َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٍض ٱلَۡقۡوَل َيُقوُل ٱل
نُتۡم 

َ
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لَۡولَٓا أ ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل

 ٣١ لَُكنها ُمۡؤِمنِينَ 

32. „А зар смо вас ми одвратили од 

Упуте након што вам је она дошла?! 

Не, сами сте ви били зли“, рећи ће 

охолници потлаченима. 

هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفٓواْ   هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ لِل َقاَل ٱل
َنحُۡن َصَدۡدَنَُٰكۡم َعِن ٱلُۡهَدىَٰ َبۡعَد إِۡذ 

َ
أ

جۡرِِمينَ   ٣٢ َجآَءُكمِۖ بَۡل ُكنُتم مُّ

33. „Није било тако!“ Одговориће они 

који су били тлачени онима који су 

били охоли, „него сте и дању и ноћу 

сплеткарили кад сте од нас тражили 

да у Аллаха не верујемо и да Му друге 

једнаким сматрамо.“ И прикриће 

кајање кад виде да ће да буду 

кажњени, а ми ћемо на вратове 

неверника окове да ставимо; зар ће да 

буду кажњени другачије него према 

ономе како су радили?! 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرواْ  هِذيَن ٱۡسُتۡضعُِفواْ لِل َوَقاَل ٱل
ن  

َ
ُمُروَنَنآ أ

ۡ
َهارِ إِۡذ تَأ هۡيِل َوٱلنه بَۡل َمۡكُر ٱل

واْ  َسرُّ
َ
نَداٗداْۚ َوأ

َ
ۥٓ أ ِ َوَنجَۡعَل لَُه نهۡكُفَر بِٱَّلله

ُواْ ٱلَۡعَذاَبْۚ وََجَعلۡ 
َ
ا َرأ َداَمَة لَمه َنا  ٱلنه

ْۖۡ َهۡل   هِذيَن َكَفُروا ۡعَناِق ٱل
َ
ۡغَلََٰل فِٓي أ

َ
ٱلۡأ

ها َما َكانُواْ َيۡعَملُونَ   ٣٣ ُيجَۡزۡوَن إِل

34. Ми ни у једно насеље нисмо 

послали посланика а да нису рекли 

они који су били навикли на раскошан 

живот: „Не верујемо ми у оно што је 

послато по вама!“ 

ها َقاَل  ِن نهِذيٍر إِل ۡرَسلَۡنا فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَمآ أ

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ 
ُ
ُمتَۡرُفوَهآ إِنها بَِمآ أ

 ٣٤ َكَٰفُِرونَ 
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35. И уз то су говорили: „Имамо више 

имовине и деце; ми нећемо да будемо 

подвргнути патњи!“ 

ۡمَوَٰلٗا وَ 
َ
ۡكثَُر أ

َ
ۡوَلَٰٗدا َوَما  َوَقالُواْ َنحُۡن أ

َ
أ

بِينَ   ٣٥ َنحُۡن بُِمَعذه

36. Реци: „Мој Господар даје обилну 

опскрбу ономе коме хоће, а и 

ускраћује, али, већина људи не зна.“ 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
اِس لَا  ۡكثََر ٱلنه

َ
َويَۡقِدُر َوَلَِٰكنه أ

 ٣٦ َيۡعلَُمونَ 

37. Ни богатства ваша ни деца ваша 

неће вас учинити Нама блиским. Само 

оне који буду веровали и добра дела 

чинили чека вишеструка награда за 

оно што су радили, и они ће да буду 

сигурни у високим одајама. 

ۡوَلَٰدُ 
َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َولَٓا أ

َ
ُكم بِٱلهتِي  َوَمآ أ

ها َمۡن َءاَمَن   ِبُُكۡم ِعنَدنَا ُزلَۡفيَٰٓ إِل ُتَقر 
ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َجَزآُء  

ُ
وََعِمَل َصَٰلِٗحا فَأ

ۡعِف بَِما َعِملُواْ َوُهۡم فِي ٱلُۡغُرَفَِٰت   ٱلض ِ
 ٣٧ َءاِمُنونَ 

38. А они који се буду трудили да се 

доказима Нашим супротставе, да их 

онемогуће, они ће бити кажњени. 

هِذيَن يَۡسَعۡوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا ُمَعَِٰجزِيَن  َوٱل
ْوَلَٰٓئَِك فِي ٱلَۡعَذاِب ُمحَۡضُرونَ 

ُ
 ٣٨ أ

39. Реци: „Мој Господар даје обилну 

опскрбу ономе коме хоће међу Својим 

слугама, а коме хоће ускраћује. Шта 

год ви уделите, Он ће то да 

надокнади, Он најбоље опскрбљује.“ 

ِۡزَق لَِمن يََشآُء ِمۡن  قُۡل إِنه َرب ِي يَبُۡسُط ٱلر 
ِن َشۡيٖء  نَفۡقُتم م 

َ
ۚۥْ َوَمآ أ ِعَبادِهِۦ َويَۡقِدُر لَُه

َٰزِقِينَ  ۖۥۡ َوُهَو َخيُۡر ٱلره  ٣٩ َفُهَو ُيخۡلُِفُه

40. А на Дан кад их све сакупи, па 

упита анђеле: „Јесу ли вас 

обожавали?“ 

َويَۡوَم َيحُۡشُرُهۡم َجمِيٗعا ُثمه َيُقوُل لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ 
ُؤلَآِء إِيهاُكۡم َكانُواْ َيۡعُبُدونَ  َهَٰٓ

َ
 ٤٠ أ

41. Они ће да одговоре: „Узвишен нека 

си, Ти си наш Господар, а не они! Они 

су обожавали духове и већина их је 

веровала у њих.“ 

نَت َولِيَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَۡل 
َ
َقالُواْ ُسۡبَحََٰنَك أ

ۡكثَرُُهم بِِهم  
َ
ۖۡ أ َكانُواْ َيۡعُبُدوَن ٱلِۡجنه

ۡؤِمُنونَ   ٤١ مُّ
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42. Тог дана једни другима нећете 

моћи ни да користите ни да наудите, а 

Ми ћемо онима који су били 

незнанобошци да кажемо: „Трпите 

патњу у Ватри коју сте порицали!“ 

فَٱلَۡيۡوَم لَا َيۡملُِك َبۡعُضُكۡم لَِبۡعٖض نهۡفٗعا 
هِذيَن َظلَُمواْ ُذوُقواْ   ا َوَنُقوُل لِل َولَا َضر ٗ

َعَذاَب ٱلنهارِ ٱلهتِي ُكنُتم بَِها  
بُونَ  ِ  ٤٢ تَُكذ 

43. Кад им се Наше јасне речи казују, 

они говоре: „Овај човек само хоће да 

вас одврати од оног што су ваши 

преци обожавали“, и говоре: „Ово није 

ништа друго до измишљена лаж - 

измишљотина. А они који не верују 

говоре о Истини када им долази: „Ово 

није ништа друго него јасна магија!“ 

َذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َقالُواْ َما َوِإ
ا   ُكۡم َعمه ن يَُصده

َ
ها رَُجل  يُرِيُد أ َهََٰذآ إِل

هٓا   َكاَن َيۡعُبُد َءابَآؤُُكۡم َوَقالُواْ َما َهََٰذآ إِل
 ِ هِذيَن َكَفُرواْ لِلَۡحق  ۡفتَٗرىِۚ َوَقاَل ٱل إِۡفك  مُّ

ا َجآَءُهۡم إِۡن َهَٰ  بِين  لَمه ها ِسۡحر  مُّ  ٤٣ َذآ إِل

44. А Ми им нисмо дали никакве књиге 

да их изучавају и Ми им, пре тебе, 

нисмо били послали никога ко би их 

упозоравао. 

ۖۡ َوَمآ  ِن ُكُتٖب يَۡدرُُسوَنَها َوَمآ َءاَتۡيَنَُٰهم م 
ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيِهۡم َقۡبلََك ِمن نهِذيرٖ 

َ
 ٤٤ أ

45. А и они пре њих су посланике 

угонили у лаж, а ови нису постигли ни 

десети део од онога што смо прошлим 

народима дали, па су, ипак, Моје 

посланике сматрали лажним, па каква 

је само била казна Моја! 

هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَما بَلَُغواْ   َب ٱل َوَكذه
بُواْ رُُسلِىِۖ  ِمعۡ  َشاَر َمآ َءاَتۡيَنَُٰهۡم َفَكذه

 ٤٥ َفَكۡيَف َكاَن نَِكيرِ 

46. Реци: „Саветујем вам само једно: 

устаните према Аллаху, двојица по 

двојица, или један по један, па затим 

размислите да друг ваш није луд. Он 

вас само пре тешке патње упозорава.“ 

ن َتُقوُمواْ 
َ
َِٰحَدةٍِۖ أ ِعُظُكم بَِو

َ
۞قُۡل إِنهَمآ أ

ْْۚ َما   ُروا ِ َمۡثَنيَٰ َوُفَرََٰدىَٰ ُثمه َتَتَفكه َّلِله
ها نَِذير   ِن ِجنهٍةِۚ إِۡن ُهَو إِل بَِصاِحبُِكم م 

 ٤٦ لهُكم َبيَۡن يََدۡي َعَذاٖب َشِديدٖ 

47. Реци: „Какву год награду да 

затражим од вас, нек остане вама, 

мене ће да награди Аллах, Он је 

сведок свему. 

ۡجرٖ َفُهَو لَُكۡمۖۡ إِۡن 
َ
ِۡن أ لُۡتُكم م 

َ
قُۡل َما َسأ

ِ َشۡيٖء  
ِۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل  ها عَلَى ٱَّلله ۡجرَِي إِل

َ
أ

 ٤٧ َشِهيد  
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48. Реци: “Господар мој побеђује 

истином, Он добро зна и све оно што 

је веома скривено.” 

َُٰم  ِ َعله قُۡل إِنه َرب ِي َيۡقِذُف بِٱلۡحَق 
 ٤٨ ٱلُۡغُيوبِ 

49. Реци: “Дошла је истина, а лажи је 

неповратно нестало!” 
قُۡل َجآَء ٱلۡحَقُّ َوَما ُيۡبِدُئ ٱلَۡبَِٰطُل َوَما 

 ٤٩ يُعِيدُ 

50. Реци: „Ако залутам, залутао сам на 

своју штету, а ако сам на Правом путу, 

то је због онога што ми мој Господар 

објављује; Он, заиста, све чује и близу 

је.“ 

ِضلُّ عَلَىَٰ َنۡفِسيِۖ 
َ
قُۡل إِن َضلَلُۡت َفإِنهَمآ أ

ِۚ إِنهُهۥ  َوِإِن ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِحٓي إِلَيه َرب ِٓي
 ٥٠ َسِميع  قَرِيب  

51. А да ти је видети их када се 

престраве па неће моћи да умакну; 

биће шчепани изблиза. 

ِخُذواْ ِمن 
ُ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ فَزُِعواْ فَلَا َفۡوَت َوأ

كَاٖن قَرِيبٖ   ٥١ مه

52. И када буду казали: „Верујемо!“ А 

шта ће им то бити од користи кад је 

живот на Земљи био и прошао?! 

َناُوُش ِمن   هيَٰ لَُهُم ٱلته ن
َ
َوَقالُٓواْ َءاَمنها بِهِۦ َوأ

كَانِۭ بَعِيدٖ   ٥٢ مه

53. У њу они нису пре веровали, 

говорили су оно што није познато, што 

је од истине далеко. 

ۖۡ َويَۡقِذُفوَن   َوَقۡد َكَفُرواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُل
كَانِۭ   ٥٣  بَعِيدٖ بِٱلَۡغۡيِب ِمن مه

54. И између њих и онога што буду 

желели биће препрека, као што је пре 

било учињено са њима сличним, јер су 

сви они, заиста, много сумњали. 

وَِحيَل بَيَۡنُهۡم َوبَيَۡن َما يَۡشَتُهوَن َكَما ُفعَِل 
ْۚ إِنهُهۡم َكانُو ِن َقۡبُل ۡشَياِعِهم م 

َ
اْ فِي َشك ٖ  بِأ

رِيبِۭ   ٥٤ مُّ



 

Створитељ 

 

590 

 

 فاطر

Створитељ   فاطر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Хваљен нека је Аллах, Створитељ 

небеса и Земље, Који анђеле са по 

два, три и четири крила чини 

изасланицима. Он оном што ствара 

додаје шта хоће. – Он, уистину, све 

може. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َفاِطرِ ٱلسه ٱلۡحَۡمُد َّلِله

ۡثَنيَٰ   ۡجنَِحةٖ مه
َ
ْولِٓي أ

ُ
َجاِعِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسلًا أ

ْۚ إِنه  َوثَُلََٰث َوُرَبََٰعْۚ يَزِيُد فِي ٱلۡخَلِۡق َما يََشآُء
 َ ِ َشۡيٖء َقِدير  ٱَّلله

 ١  عَلَىَٰ ُكل 

2. Милост коју Аллах подари људима 

- нико не може да ускрати, а оно што 

Он ускрати - нико не може, после 

Њега, да подари; Он је Силни и 

Мудри. 

ُ لِلنهاِس ِمن رهۡحمَةٖ فَلَا   ا َيۡفَتِح ٱَّلله مه
ۖۡ َوَما  ُيۡمِسۡك فَلَا ُمۡرِسَل لَُهۥ ُمۡمِسَك لََها

ِۚۦْ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ   ٢ ِمنُۢ َبۡعِده

3. О људи, сетите се благодати којом 

вас Аллах обасипа! Постоји ли, осим 

Аллаха, икакав други створитељ који 

вас са неба и из земље опскрбљује?! 

Осим Њега нема другог истинског 

бога, па куда се онда одмећете?! 

  ِ اُس ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ َعلَۡيُكۡمْۚ َهۡل ِمۡن َخَٰلٍِق َغيُۡر ٱَّلله
ها  ۡرِضِۚ لَٓا إَِلََٰه إِل

َ
َمآِء َوٱلۡأ َِن ٱلسه يَۡرُزقُُكم م 

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
 ٣ ُهَوۖۡ فَأ

4. Ако те они у лаж утерују - па и пре 

тебе су посланике у лаж утеривали, а 

Аллаху ће све да се врати. 

ِن  بَۡت رُُسل  م  ِ بُوَك َفَقۡد ُكذ  ِ َوِإن يَُكذ 
ُمورُ 

ُ
ِ تُرَۡجُع ٱلۡأ  ٤ َقۡبلَِكْۚ َوِإلَي ٱَّلله

5. О људи, Аллахова претња је 

заиста истина, па нека вас никако 

живот на овом свету не заслепи и 

нека вас ђаво у веру у Аллаха не 

поколеба. 

ۖۡ فَلَا   ِ َحق   اُس إِنه وَۡعَد ٱَّلله َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

نهُكم   ۡنَيا َولَا َيُغره ةُ ٱلدُّ نهُكُم ٱلۡحََيوَٰ َتُغره
ِ ٱلَۡغُرورُ   ٥ بِٱَّلله



 

Створитељ 

 

591 

 

 فاطر

6. Ђаво је, уистину, ваш непријатељ, 

па га таквим и сматрајте! Он позива 

своје присталице да буду становници 

у Ватри. 

اْۚ  خُِذوهُ َعُدوًّ ۡيَطََٰن لَُكۡم َعُدو   فَٱته إِنه ٱلشه
ۡصَحَِٰب  

َ
إِنهَما يَۡدُعواْ ِحۡزبَُهۥ لَِيُكونُواْ ِمۡن أ

عِيرِ   ٦ ٱلسه

7. Онима који не верују припада 

жестока патња, а онима који верују и 

раде добра дела припада опроштај и 

велика награда. 

هِذيَن  ۖۡ َوٱل هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم َعَذاب  َشِديد  ٱل
ۡغفَِرة   َٰلَِحَِٰت لَُهم مه َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه

ۡجر  َكبِيرٌ 
َ
 ٧ َوأ

8. Како могу бити исти: онај коме су 

његова ружна дела приказана лепим, 

а и он их сматра лепим? Аллах у 

заблуди оставља оног кога хоће, а на 

Прави пут указује оном коме хоће, па 

не изгарај од жалости за њима. Бог, 

заиста, добро зна све што они раде. 

 ۡۖ َفَمن ُزي َِن لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ فَرََءاهُ َحَسٗنا
َ
أ

َ يُِضلُّ َمن يََشآُء َويَۡهِدي َمن   َفإِنه ٱَّلله
ۖۡ فَلَا تَۡذَهۡب َنۡفُسَك َعلَۡيِهۡم َحَسَرٍَٰتِۚ  يََشآُء

ُۢ بَِما يَۡصَنُعونَ  َ َعلِيُم  ٨ إِنه ٱَّلله

9. Аллах шаље ветрове који покрећу 

облаке, па их наводимо ка мртвим 

пределима и њима земљу, након што 

је била мртва, оживљавамо: такво ће 

да буде и проживљење. 

ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا  َِي ۡرَسَل ٱلر 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل َوٱَّلله

ۡرَض 
َ
ۡحَييَۡنا بِهِ ٱلۡأ

َ
ي ِٖت فَأ فَُسۡقَنَُٰه إِلَيَٰ بَلَٖد مه

ْۚ َكَذَٰلَِك ٱلنُُّشورُ   ٩ َبۡعَد َمۡوتَِها

10. Ако неко жели величину - па, код 

Аллаха је сва величина! Ка Њему се 

дижу лепе речи, а добра дела их 

уздижу. А онима који имају зле 

намере, припада болна патња, и 

њихово сплеткарење је безуспешни 

посао. 

ْۚ إِلَۡيهِ  ةُ َجمِيًعا َمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزهةَ ِهَّلِلَف ٱلۡعِزه
 َٰ ي ُِب َوٱلَۡعَمُل ٱلصه لُِح يَۡصَعُد ٱلۡكَلُِم ٱلطه

ي ِـ َاِت لَُهۡم  هِذيَن َيۡمُكُروَن ٱلسه ۚۥْ َوٱل يَۡرَفُعُه
ْوَلَٰٓئَِك ُهَو َيُبورُ 

ُ
ۖۡ َوَمۡكُر أ  ١٠ َعَذاب  َشِديد 
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11. Аллах вас је створио од земље, 

затим од капи семена, и најзад вас 

чини мушкарцима и женама. И 

ниједна жена не затрудни, нити роди, 

а да Он то не зна. И ничији живот се 

не продужи, нити скрати, а да то није 

забележено у Књизи; то је Аллаху, 

уистину, лако! 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن نُّۡطَفةٖ  ُ َخلََقُكم م  َوٱَّلله
نَثيَٰ 

ُ
ْۚ َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ ۡزَوَٰٗجا

َ
ُثمه َجَعلَُكۡم أ
ها  رٖ َولَا تََضُع إِل َعمه ُر ِمن مُّ بِعِلِۡمهۚۦِْ َوَما ُيَعمه

ها فِي كَِتٍَٰبِۚ إِنه  ۦٓ إِل ِ َولَا يُنَقُص ِمۡن ُعُمرِه
ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١١ َذ

12. Ни два мора нису једнака: једно је 

слатко и пријатно - вода му се лако 

пије, а друго је слано и горко; ви из 

сваког једете свеже месо и вадите 

накит којим се китите; и ти видиш 

лађе како по њему секу воду да би 

стекли из Његовог обиља, и да бисте 

били захвални. 

َوَما يَۡسَتوِي ٱلَۡبۡحَراِن َهََٰذا َعۡذب  فَُرات  
ۖۡ َوِمن كُ  َجاج 

ُ
ٖ َسآئِغ  َشَرابُُهۥ َوَهََٰذا ِملٌۡح أ

ل 
ا َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحلَۡيٗة  ُكلُوَن لَحۡٗما َطرِي ٗ

ۡ
تَأ

ۖۡ َوتََرى ٱلُۡفلَۡك فِيهِ َمَواِخَر  تَلۡبَُسوَنَها
لَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ َولََعلهُكۡم  

 ١٢ تَۡشُكُرونَ 

13. Он уводи ноћ у дан и уводи дан у 

ноћ, Он је потчинио Сунце и Месец - 

свако плови до одређеног рока; то 

вам је, ето, Аллах, ваш Господар; све 

је у Његовом поседу! А они које, 

поред Њега, молите не поседују 

ништа. 

َهاَر فِي  َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي  ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه هۡيِل وََسخه ٱل

سَ  َجٖل مُّ
َ
ُ َربُُّكۡم لَُه  لِأ َٰلُِكُم ٱَّلله يِۚ َذ م ٗ

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما   ٱلُۡملُۡكْۚ َوٱل
 ١٣ َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميرٍ 

14. Ако их молите, не чују вашу 

молбу, а да и чују, не би вам се 

одазвали; на Судњем дану они ће да 

порекну да сте их Њему 

придруживали у обожавању! Нико 

неће да те обавести као Онај Који све 

у потпуности зна. 

إِن تَۡدُعوُهۡم لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو  
َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖۡ َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ 

يَۡكُفُروَن بِِشۡركُِكۡمْۚ َولَا يُنَب ِئَُك ِمۡثُل 
 ١٤ َخبِيرٖ 
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15. О људи, ви сте сиромаси, ви 

требате Аллаха, а Аллах је 

независан и хвале достојан. 

 ِۡۖ نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱَّلله
َ
اُس أ َها ٱلنه يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ١٥ َوٱَّلله

16. Ако хоће, уклониће вас и довешће 

нова створења, 
 يُۡذهِۡبُكۡم وَ 

ۡ
ِت ِبخَلٖۡق َجِديدٖ إِن يََشأ

ۡ
 ١٦ يَأ

17. то Аллаху није тешко.  ٖبَِعزِيز ِ َٰلَِك عَلَى ٱَّلله  ١٧ َوَما َذ

18. И ниједан грешник неће да носи 

туђе грехе; ако претоварени гресима 

позове да му они буду понесени, нико 

неће да му их понесе, па ни ближњи. 

А ти ћеш опоменути само оне који се 

Господара свог боје, иако их нико не 

види, и који обављају молитву – онај 

ко очисти своју душу, очистио је за 

своје добро. – А Аллаху се све враћа. 

ِۚ َوِإن تَۡدُع  ۡخَرىَٰ
ُ
َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

لَا ُيحَۡمۡل ِمۡنُه َشۡيء  َولَۡو ُمۡثَقلٌَة إِلَيَٰ ِحمۡلَِها 
هِذيَن َيخَۡشۡوَن  ُۗ إِنهَما تُنِذُر ٱل َكاَن َذا قُۡربَيَٰٓ

هيَٰ  ْۚ َوَمن تََزك َة لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه
َ
َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب َوأ

ِ ٱلَۡمِصيرُ  هيَٰ لَِنۡفِسهۚۦِْ َوِإلَي ٱَّلله  ١٨ َفإِنهَما َيتََزك

19. Нису никако исти слепац и онај 

који види, 
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيرُ 

َ
 ١٩ َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

20. ни тмине и светло,  ُلَُمَُٰت َولَا ٱلنُّور  ٢٠ َولَا ٱلظُّ

21. ни хладовина и врућина,  ُلُّ َولَا ٱلۡحَُرور ِ  ٢١ َولَا ٱلظ 

22. и нису никако исти живи и мртви. 

Бог ће учинити да чује онај кога Он 

одабере, а ти не можеш да дозовеш 

оне у гробовима, 

 َ ۡمَوَُٰتْۚ إِنه ٱَّلله
َ
ۡحَيآُء َولَا ٱلۡأ

َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

ن فِي  نَت بُِمۡسِمٖع مه
َ
ۖۡ َوَمآ أ يُۡسِمُع َمن يََشآُء

 ٢٢ ٱلُۡقُبورِ 

23. твоје је само да опомињеш.  ٌها نَِذير نَت إِل
َ
 ٢٣ إِۡن أ
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24. Ми смо те послали с истином да 

радосне вести доносиш и да 

опомињеш. А није било народа коме 

није дошао онај који га је опомињао. 

ِ بَِشيٗرا َونَِذيٗراْۚ َوِإن   ۡرَسلَۡنََٰك بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ها َخلَا فِيَها نَِذير   ٍة إِل مه
ُ
ِۡن أ  ٢٤ م 

25. Ако те они у лаж утерују - па, и они 

пре њих су посланике у лаж 

утеривали, а они су им доносили 

јасне доказе, и Листове и Књигу 

светиљку. 

هِذيَن ِمن  َب ٱل بُوَك َفَقۡد َكذه ِ َوِإن يَُكذ 
بُرِ  َقۡبلِِهۡم َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َوبِٱلزُّ

 ٢٥ َوبِٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمنِيرِ 

26. И Ја сам онда кажњавао оне који 

нису веровали, па каква је само била 

Моја осуда! 

ْۖۡ َفَكۡيَف َكاَن  هِذيَن َكَفُروا َخۡذُت ٱل
َ
ُثمه أ

 ٢٦ نَِكيرِ 

27. Зар не знаш да Аллах спушта 

воду са неба и да Ми помоћу ње 

стварамо плодове различитих врста; 

а постоје брда белих и црвених стаза, 

различитих боја и сасвим црних; 

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ْۚ َوِمَن  لَۡوَُٰنَها
َ
خَۡتلًِفا أ ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َثَمَرَٰٖت مُّ

َ
فَأ

لَۡوَُٰنَها 
َ
خَۡتلٌِف أ ُۢ بِيض  َوُحمۡر  مُّ ٱلِۡجَباِل ُجَدُد

 ٢٧  ُسود  وََغَرابِيُب 

28. и има људи и животиња и стоке, 

исто тако, различитих врста. А 

Аллаха се, међу Његовим слугама, 

боје учени. Аллах је, заиста, силан и 

опрашта. 

نَۡعَِٰم ُمخَۡتلٌِف  
َ
ِ َوٱلۡأ َوآب  اِس َوٱلده َوِمَن ٱلنه

لَۡوَٰنُُهۥ َكَذَٰلَِكُۗ إِنهَما 
َ
َ ِمۡن ِعَبادِهِ أ َيخَۡشي ٱَّلله

َ َعزِيٌز َغُفورٌ  ُْۗ إِنه ٱَّلله ُؤا  ٢٨ ٱلُۡعلََمَٰٓ

29. Они који Аллахову Књигу читају и 

обављају молитву и удељују од онога 

чиме их Ми опскрбљујемо, и тајно и 

јавно, могу да се надају награди која 

неће да нестане, 

هذِ  َقاُمواْ إِنه ٱل
َ
ِ َوأ يَن َيۡتلُوَن كَِتََٰب ٱَّلله

ا  ا َرَزقَۡنَُٰهۡم ِسر ٗ نَفُقواْ ِممه
َ
ةَ َوأ لَوَٰ ٱلصه

 ٢٩ وََعلَانَِيٗة يَرُۡجوَن تَِجََٰرٗة لهن َتُبورَ 
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30. да их Он награди према ономе 

што су радили и још да им да из 

Свога обиља; јер Он много прашта и 

благодаран је. 

ۦْٓۚ  ِن َفۡضلِهِ ُجوَرُهۡم َويَزِيَدُهم م 
ُ
َِيُهۡم أ لُِيَوف 

 ٣٠ إِنهُهۥ َغُفور  َشُكور  

31. А оно што ти из Књиге 

објављујемо сушта је Истина, она 

потврђује да су истините и оне пре 

ње. Аллах, заиста, о својим 

створењима све у потпуности зна и 

све добро види. 

وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب ُهَو  
َ
هِذٓي أ َوٱل

  َ ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِِۗ إِنه ٱَّلله ِ ٱلۡحَقُّ ُمَصد 
ُۢ بَِصير    ٣١ بِعَِبادِهِۦ لَخَبِيُر

32. Ми ћемо учинити да Књигу после 

наследе оне Наше слуге које Ми 

изаберемо. Биће оних који ће се 

према себи огрешити, биће оних чија 

ће добра и лоша дела подједнако 

тешка бити, и биће и оних који ће, 

Божјом вољом, својим добрим 

делима друге надмашити. И то је 

благодат велика. 

هِذيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن  ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱل
َ
ُثمه أ

ۖۡ َفِمۡنهُ  ۡم َظالِم  ل َِنۡفِسهِۦ َوِمۡنُهم ِعَبادِنَا
 ِْۚ ۡقَتِصد  َوِمۡنُهۡم َسابُِقُۢ بِٱلۡخَۡيَرَِٰت بِإِۡذِن ٱَّلله مُّ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل ٱلَۡكبِيرُ   ٣٢ َذ

33. Рајски перивоји, у које ће да уђу, 

у којима ће златним наруквицама, 

бисером украшеним, да се ките, а 

хаљине ће, у њима, да им буду од 

свиле. 

َُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها ُيحَلهۡوَن فِيَها مِۡن  َجنه
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ َولَِباُسُهۡم فِيَها  

َ
أ

 ٣٣ َحرِير  

34. „Хваљен нека је Аллах!“ 

Говориће, „који је од нас отклонио 

тугу. Наш Господар, заиста, много 

прашта и благодаран је. 

ۡذَهَب َعنها ٱلۡحََزَنۖۡ 
َ
هِذٓي أ ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله

 ٣٤ إِنه َربهَنا لََغُفور  َشُكورٌ 

35. Који нам је, од Своје доброте, 

даровао вечно боравиште, где умор 

неће да нас дотиче и у коме 

клонулост неће да нас сналази.“ 

َحلهَنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن َفۡضلِهِۦ لَا ٱ
َ
هِذٓي أ ل

َنا فِيَها  َنا فِيَها نََصب  َولَا َيَمسُّ َيَمسُّ
 ٣٥ لُُغوب  
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36. А невернике чека паклена Ватра, 

они неће да буду осуђени на смрт и 

неће да умру, и неће патња у њему 

да им се ублажи - ето, тако ћемо да 

казнимо сваког неверника, 

هِذيَن َكَفُرواْ لَُهۡم نَاُر َجَهنهَم لَا ُيۡقَضيَٰ  َوٱل
ِۡن   ُف َعۡنُهم م  َعلَۡيِهۡم َفَيُموتُواْ َولَا ُيخَفه

ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ُكله َكُفورٖ   ٣٦ َعَذابَِها

37. они ће у њему да јаучу: 

"Господару наш, избави нас, 

радићемо добра дела, другачија од 

оних која смо радили!" А зар вас 

нисмо оставили да живите довољно 

дуго да би онај који је требало да 

размисли имао времена да 

размисли, а био вам је дошао онај 

који опомиње? Зато искусите патњу; 

неверницима нема помоћи! 

ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل وَ 
َ
ُهۡم يَۡصَطرُِخوَن فِيَها َربهَنآ أ

َولَۡم  
َ
ْۚ أ هِذي ُكنها َنۡعَمُل َصَٰلًِحا َغيَۡر ٱل

َر  ُر فِيهِ َمن تََذكه ا َيَتَذكه ِۡرُكم مه ُنَعم 
َٰلِِميَن  ۖۡ َفُذوُقواْ َفَما لِلظه ِذيُر وََجآَءُكُم ٱلنه

 ٣٧ ِمن نهِصيرٍ 

38. Аллах сигурно зна тајне небеса и 

Земље; Он добро зна све што крију 

груди. 

ۡرِضِۚ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ َعَٰلُِم َغۡيِب ٱلسه إِنه ٱَّلله

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٣٨ إِنهُهۥ َعلِيُم

39. Он чини да се смењујете на 

Земљи; ко не буде веровао, његово 

неверовање је на његову штету; 

неверницима ће њихово неверовање 

код њиховог Господара само да 

повећа презир, и неверницима ће 

њихово неверовање да повећа 

пропаст. 

ۡرِضِۚ 
َ
هِذي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ۖۥۡ َولَا يَزِيُد   َفَمن َكَفَر َفَعلَۡيهِ ُكۡفُرُه
 ِ َٰفِرِيَن ُكۡفُرُهۡم ِعنَد َرب  ۖۡ ٱلَۡك ها َمۡقٗتا ِهۡم إِل

ها   َٰفِرِيَن ُكۡفُرُهۡم إِل َولَا يَزِيُد ٱلَۡك
 ٣٩ َخَساٗرا

40. Реци: „Кажите ви мени који су део 

Земље створила ваша божанства 

која, уместо Аллаха, молите, и 

реците ми имају ли они икаквог удела 

у стварању небеса, или смо Ми 

незнанобошцима дали Књигу, па 

имају у њој доказ за то!?“ Ниједно, 

већ неверници једни друге 

обмањују.” 

هِذيَن تَۡدُعوَن ِمن  رََءۡيُتۡم ُشَرَكآَءُكُم ٱل
َ
قُۡل أ

ۡرِض 
َ
ُرونِي َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
ِ أ ُدوِن ٱَّلله

ۡم َءاَتۡيَنَٰ 
َ
َمََٰوَِٰت أ ۡم لَُهۡم ِشۡرك  فِي ٱلسه

َ
ُهۡم  أ

ِۡنُهْۚ بَۡل إِن يَعُِد   كَِتَٰٗبا َفُهۡم عَلَىَٰ بَي َِنٖت م 
ها ُغُروًرا  َٰلُِموَن َبۡعُضُهم َبۡعًضا إِل  ٤٠ ٱلظه
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41. Заиста, Бог држи небеса и Земљу 

да не би нестали; а да нестану – нико 

то осим Њега не би могао спречити; 

Он је заиста благ и прашта грехе. 

ن 
َ
ۡرَض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َ ُيۡمِسُك ٱلسه ۞إِنه ٱَّلله

َحٖد 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
تَُزولَاْۚ َولَئِن َزالََتآ إِۡن أ

ۦْٓۚ إِنهُهۥ َكاَن َحلِيًما َغُفوٗرا ِ ِنُۢ َبۡعِده  ٤١ م 

42. Они су се заклињали Аллахом, 

најтежом заклетвом, да ће, боље 

него било који народ, да се држе 

Правог пута - само ако им дође онај 

који ће да их опомиње. И кад им је 

дошао онај који опомиње, његов 

долазак само им је повећао 

одбојност; 

يَۡمَٰنِِهۡم لَئِن َجآَءُهۡم 
َ
ِ َجۡهَد أ قَۡسُمواْ بِٱَّلله

َ
َوأ

ۡهَدىَٰ ِمۡن 
َ
هَيُكوُننه أ َمِمِۖ نَِذير  ل

ُ
إِۡحَدى ٱلۡأ

ها ُنُفوًرا  ا َزاَدُهۡم إِل ا َجآَءُهۡم نَِذير  مه  ٤٢ فَلَمه

43. охолећи се на Земљи смишљали 

су зло - а сплетке ће да погоде управо 

оне који се њиме служе. Зар они могу 

да очекују нешто друго осим оно што 

је задесило древне народе?! У 

Аллаховим законима ти никад нећеш 

да нађеш промене; у Аллаховим 

законима ти нећеш да нађеш 

одступања. 

يِّيْۚ َولَا   ۡرِض َوَمۡكَر ٱلسه
َ
ٱۡستِۡكَباٗرا فِي ٱلۡأ

ۡهلِهۚۦِْ َفَهۡل 
َ
ها بِأ ي ُِئ إِل َيحِيُق ٱلَۡمۡكُر ٱلسه

لِيَنْۚ  وه
َ
ها ُسنهَت ٱلۡأ فَلَن َتِجَد يَنُظُروَن إِل

 ِ ِ َتۡبِديلٗاۖۡ َولَن َتِجَد لُِسنهِت ٱَّلله لُِسنهِت ٱَّلله
 ٤٣ َتحۡوِيلًا

44. Зашто они не путују по Земљи да 

виде како су завршили они пре њих, 

који су били јачи од њих? Аллаху не 

може ништа да умакне ни на 

небесима ни на Земљи; Он, уистину, 

све зна и све може. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

َشده 
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم وََكانُٓواْ أ َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل

ُ لُِيۡعِجَزُهۥ ِمن َشۡيٖء  ْۚ َوَما َكاَن ٱَّلله ٗة ِمۡنُهۡم ُقوه
ۡرِضِۚ إِنهُهۥ َكاَن  

َ
َمََٰوَِٰت َولَا فِي ٱلۡأ فِي ٱلسه

 ٤٤ لِيٗما َقِديٗراعَ 

45. Да Аллах кажњава људе према 

оном што заслуже, ништа живо на 

Земљиној површини не би оставио; 

али, Он их оставља до одређеног 

рока и кад им дође рок - па, Аллах 

добро види Своје слуге. 

 ْ اَس بَِما َكَسُبوا ُ ٱلنه  َما تََرَك َولَۡو يَُؤاِخُذ ٱَّلله
ُرُهۡم إِلَيَٰٓ   ِ عَلَىَٰ َظۡهرَِها ِمن َدآبهةٖ َوَلَِٰكن يَُؤخ 

 َ َجلُُهۡم َفإِنه ٱَّلله
َ
يِۖ َفإَِذا َجآَء أ َسم ٗ َجٖل مُّ

َ
أ

 ٤٥ َكاَن بِعَِبادِهِۦ بَِصيَرُۢا
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Ја син   يس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ја-син.  ١ يٓس 

2. Тако Ми Кур'ана мудрог,  ِ٢ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلۡحَِكيم 

3. ти си, уистину, један од посланика,  َ٣ إِنهَك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين 

4. на Правом си путу.  ٖۡسَتقِيم  ٤ عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

5. Кур'ан је објава Силнога и 

Милостивога, 
 ٥ تَنِزيَل ٱلَۡعزِيزِ ٱلرهِحيمِ 

6. да упозораваш народ чији преци 

нису били упозоравани, па је 

немаран! 

نِذَر َءابَآؤُُهۡم َفُهۡم  
ُ
آ أ لُِتنِذَر َقۡوٗما مه

 ٦ َغَٰفِلُونَ 

7. О већини њих већ се обистинила 

Реч - зато они неће да верују. 
ۡكثَرِهِۡم َفُهۡم لَا 

َ
لََقۡد َحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَىَٰٓ أ

 ٧ يُۡؤِمُنونَ 

8. Ми смо учинили да буду као они на 

чије смо вратове окове ставили све 

до подбрадака – зато су они глава 

уздигнутих. 

ۡغَلَٰلٗا فَِهيَ 
َ
ۡعَنَٰقِِهۡم أ

َ
 إِلَي إِنها َجَعلَۡنا فِٓي أ

ۡقَمُحونَ  ۡذَقاِن َفُهم مُّ
َ
 ٨ ٱلۡأ
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9. и као они испред којих и иза којих 

смо преграду ставили и на очи им 

копрену ставили. Зато они не виде. 

ا َوِمۡن   يِۡديِهۡم َسد ٗ
َ
وََجَعلَۡنا ِمنُۢ َبيِۡن أ

ۡغَشۡيَنَُٰهۡم َفُهۡم لَا 
َ
ا فَأ َخلۡفِِهۡم َسد ٗ

 ٩ ُيۡبِصُرونَ 

10. и њима је свеједно упозоравао их 

ти или их не упозоравао, они неће да 

верују. 

ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم لَا  
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
وََسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

 ١٠ يُۡؤِمُنونَ 

11. Твоја опомена ће користити само 

оном који Кур’ан следи и Милостивог 

се боји и када га нико не види – њега 

обрадуј опростом и наградом лепом! 

ِۡكَر وََخِشَي   إِنهَما تُنِذُر َمِن ٱتهَبَع ٱلذ 
ۡجرٖ 

َ
ۡرهُ بَِمۡغفَِرةٖ َوأ ِ ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِبِۖ فَبَش 

 ١١ َكرِيمٍ 

12. Ми ћемо, заиста, мртве оживети и 

Ми смо записали оно што су урадили 

и дела која су иза себе оставили – 

све смо Ми то у Књизи јасно 

побројали. 

ُمواْ  إِنها َنحُۡن نُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َونَۡكُتُب َما َقده
ۡحَصۡيَنَُٰه فِٓي إَِماٖم 

َ
وََءاَثََٰرُهۡمْۚ وَُكله َشۡيٍء أ

بِينٖ   ١٢ مُّ

13. Наведи им као пример 

становнике једног насеља, када су им 

дошли посланици; 

ۡصَحََٰب ٱلَۡقۡريَةِ إِۡذ 
َ
َثلًا أ َوٱۡضرِۡب لَُهم مه

 ١٣ َجآَءَها ٱلُۡمۡرَسلُونَ 

14. када им Ми посласмо двојицу, али 

их они сматраше лажним, и 

појачасмо трећим, па рекоше: „Ми 

смо, заиста, вама послати!“ 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيهِ 
َ
ۡزنَا إِۡذ أ بُوُهَما َفَعزه ُم ٱثۡنَيِۡن َفَكذه

ۡرَسلُونَ   ١٤ بَِثالِٖث َفَقالُٓواْ إِنهآ إِلَۡيُكم مُّ

15. „Ви сте људи као и ми“, они 

одговорише, „Свемилосни није 

објавио ништа; ви говорите 

неистину!“ 

نزَ 
َ
ِۡثلَُنا َوَمآ أ ها بََشر  م  نُتۡم إِل

َ
َل َقالُواْ َمآ أ

ها   نُتۡم إِل
َ
ٱلرهۡحَمَُٰن ِمن َشۡيٍء إِۡن أ

 ١٥ تَۡكِذبُونَ 
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16. „Наш Господар зна да смо, 

заиста, послати вама“, рекоше они, 
 ١٦ َقالُواْ َربَُّنا َيۡعلَُم إِنهآ إِلَۡيُكۡم لَُمۡرَسلُونَ 

17. „и дужни смо само да јасно 

обзнанимо.“ 
ها ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ َوَما   ١٧ َعلَۡيَنآ إِل

18. Они рекоше: „Ми слутимо да нам 

доносите несрећу; ако се не оканите, 

каменоваћемо вас и сигурно ће да 

вас задеси болна патња од нас.“ 

هۡم تَنَتُهواْ  َقالُٓواْ إِنها َتَطيهۡرنَا بُِكۡمۖۡ لَئِن ل
ِنها َعَذاٌب   نهُكم م  لَنَۡرُجمَنهُكۡم َولََيَمسه

لِيم  
َ
 ١٨ أ

19. “Узрок ваше несреће сте ви!” 

Рекоше они. “Зар зато што сте 

опоменути? Па ви сте народ који 

сваку границу зла прелази.” 

نُتۡم 
َ
ِۡرتُمِۚ بَۡل أ ئِن ُذك 

َ
َعُكۡم أ َقالُواْ َطَٰٓئُِرُكم مه

ۡسِرُفونَ َقۡوم    ١٩ مُّ

20. И са краја града журно дође један 

човек и рече: „О мој народе, следите 

оне који су послати, 

ۡقَصا ٱلَۡمِديَنةِ رَُجل  يَۡسَعيَٰ َقاَل 
َ
وََجآَء ِمۡن أ

 ٢٠ َيََٰقۡوِم ٱتهبُِعواْ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

21. следите оне који од вас не траже 

никакву награду, а на Правом су путу! 
ۡجٗرا َوُهم 

َ
ها يَۡسـ َلُُكۡم أ ٱتهبُِعواْ َمن ل

ۡهَتُدونَ   ٢١ مُّ

22. Зашто да не обожавам Онога Који 

ме је створио, а Њему ћете да будете 

враћени?! 

هِذي َفَطَرنِي َوِإلَۡيهِ  ۡعُبُد ٱل
َ
َوَمالَِي لَٓا أ

 ٢٢ تُرَۡجُعونَ 

23. Зар да прихватим друге богове 

поред Њега?! Ако Свемилосни хоће 

да ме снађе неко зло, њихово 

посредовање неће да ми буде ни од 

какве користи и они ме неће моћи 

спасити, 

ۦٓ َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن ٱلرهۡحَمَُٰن  خُِذ ِمن ُدونِهِ ته
َ
َءأ

ا َولَا  بُِضر ٖ  ها ُتۡغِن َعن ِي َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ٗ  ل
 ٢٣ يُنقُِذونِ 
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24. а ја бих тад био у правој заблуди,  ٍبِين  ٢٤ إِن ِٓي إِٗذا لهِفي َضَلَٰٖل مُّ

25. ја верујем у Господара вашег, 

чујте ме!” 
 ٢٥ إِن ِٓي َءاَمنُت بَِرب ُِكۡم فَٱۡسَمُعونِ 

26. И би речено: „Уђи у Рај!“ - А он 

рече: “Камо среће да народ мој зна, 
ۖۡ َقاَل َيَٰلَۡيَت َقۡومِي   قِيَل ٱۡدُخِل ٱلۡجَنهَة

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. због чега ми је мој Господар 

опростио и учинио да будем међу 

почаствованим!“ 

بَِما َغَفَر لِي َرب ِي وََجَعلَنِي ِمَن  
 ٢٧ ٱلُۡمۡكَرِمينَ 

28. И против његовог народа, после 

њега, Ми нисмо војску са неба 

послали, нити смо је иначе слали, 

نَزلَۡنا عَلَىَٰ َقۡوِمهِۦ ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ ِمن 
َ
۞َوَمآ أ

َمآِء َوَما ُكنها ُمنِزلِينَ  َِن ٱلسه  ٢٨ ُجنٖد م 

29. само би се чуо један ужасан крик, 

и они би одједном сви помрли. 
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة َفإَِذا ُهۡم   إِن َكانَۡت إِل

 ٢٩ َخَِٰمُدونَ 

30. О како ће људи бити јадни! 

Ниједан посланик им није дошао, а 

да му се нису наругали. 

ِن رهُسوٍل  تِيِهم م 
ۡ
ِۚ َما يَأ َيََٰحۡسَرةً عَلَى ٱلۡعَِبادِ

 ْ ها َكانُوا  ٣٠  بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ إِل

31. Како они не увиде колико смо пре 

њих народа уништили од којих им се 

нико вратио није. 

َِن ٱلُۡقُروِن  ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 
َ
لَۡم يََرۡواْ َكۡم أ

َ
أ

نهُهۡم إِلَۡيِهۡم لَا يَرِۡجُعونَ 
َ
 ٣١ أ

32. А сви они биће заједно доведени 

пред Нас. 
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ  ا َجمِيع  ل همه  ٣٢ َوِإن ُكل   ل
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33. Доказ им је мртва земља: Ми јој 

живот дајемо и из ње ниче жито које 

они једу. 

ۡحَيۡيَنََٰها  
َ
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة أ

َ
هُهُم ٱلۡأ وََءايَة  ل

ۡخرَۡجَنا ِمۡنَها َحب ٗا َفِمۡنُه 
َ
ُكلُونَ َوأ

ۡ
 ٣٣ يَأ

34. Ми смо по њој створили баште, 

палмовике и винограде, и учинили 

смо да из ње извиру извори, 

ۡعَنَٰٖب 
َ
خِيٖل َوأ ِن نه َٰٖت م  وََجَعلَۡنا فِيَها َجنه

ۡرنَا فِيَها ِمَن ٱلُۡعُيونِ   ٣٤ َوفَجه

35. да они једу њихове плодове - а 

нису то њихове руке привредиле - па 

зашто неће да буду захвални?! 

يِۡديِهۡمْۚ 
َ
ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما َعِملَۡتُه أ

ۡ
لَِيأ

فَلَا يَۡشُكُرونَ 
َ
 ٣٥ أ

36. Нека је слављен и Узвишен Онај 

Који је у свему створио парове: у 

ономе што из земље ниче, у њима 

самима, и у ономе што они не знају! 

ا   ۡزَوََٰج ُكلهَها ِممه
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ ُسۡبَحََٰن ٱل

ا لَا   نُفِسِهۡم َوِممه
َ
ۡرُض َوِمۡن أ

َ
تُۢنبُِت ٱلۡأ

 ٣٦ َيۡعلَُمونَ 

37. И ноћ им је доказ: Ми уклањамо 

дневну светлост и они остају у мраку. 
هۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنهُ  هُهُم ٱل َهاَر َفإَِذا ُهم وََءايَة  ل  ٱلنه

ۡظلُِمونَ   ٣٧ مُّ

38. И Сунце се креће до свога 

станишта, то је одредба Силнога и 

Свезнајућег. 

َٰلَِك َتۡقِديُر   ْۚ َذ هَها ٖ ل ۡمُس َتجۡرِي لُِمۡسَتَقر  َوٱلشه
 ٣٨ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡعلِيمِ 

39. И Месецу смо одредили 

положаје; и он се увек поново враћа 

као стари савијени палмин прут. 

ۡرَنَُٰه َمَنازَِل َحتهيَٰ عَاَد  َوٱلَۡقَمَر َقده
 ٣٩ َكٱلُۡعرُۡجوِن ٱلَۡقِديمِ 

40. Нити Сунце може Месец да 

достигне, нити ноћ дан да претекне, 

сви они у свемиру плове. 

ن تُ 
َ
ۡمُس يَۢنَبِغي لََهآ أ ۡدرَِك ٱلَۡقَمَر لَا ٱلشه

ِۚ وَُكل   فِي فَلَٖك  َهارِ هۡيُل َسابُِق ٱلنه َولَا ٱل
 ٤٠ يَۡسَبُحونَ 
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41. Доказ им је и то што смо њихове 

претке превезли у крцатој лађи 
ِيهَتُهۡم فِي ٱلُۡفلِۡك  نها َحمَلَۡنا ُذر 

َ
هُهۡم أ وََءايَة  ل
 ٤١ ٱلَۡمۡشُحونِ 

42. и што смо за њих, сличне њој, 

створили, оно на чему се возе. 
ِۡثلِهِۦ َما يَۡرَكُبونَ  ِن م   ٤٢ وََخلَۡقَنا لَُهم م 

43. И ако желимо, Ми их потопимо, и 

нико у помоћ неће да им притекне, 

нити ће да буду избављени 

 ُنۡغرِۡقُهۡم َفلَا َصِريَخ لَُهۡم َولَا ُهۡم 
ۡ
هَشأ َوِإن ن

 ٤٣ َقُذونَ يُن

44. осим ако им се не смилујемо, да 

би до рока одређеног уживали. 
ِنها َوَمَتًَٰعا إِلَيَٰ ِحينٖ  ها َرۡحمَٗة م   ٤٤ إِل

45. А кад им се каже: „Бојте се онога 

што се пре вас догодило и онога што 

вас чека да бисте били помиловани.“ 

يِۡديُكۡم َوَما َوِإَذا 
َ
قِيَل لَُهُم ٱتهُقواْ َما َبيَۡن أ
 ٤٥ َخلَۡفُكۡم لََعلهُكۡم تُۡرَحمُونَ 

46. И не дође им ниједан знак од 

знакова њиховог Господара којем они 

леђа не окренуше. 

ها  ِۡن َءاَيَِٰت َرب ِِهۡم إِل ِۡن َءايَةٖ م  تِيِهم م 
ۡ
َوَما تَأ

 ٤٦ ا ُمۡعرِِضينَ َكانُواْ َعۡنهَ 

47. А кад им се каже: „Удељујте од 

онога што вам Аллах даје“, онда 

неверници говоре онима који верују: 

„Зар да хранимо онога кога је Аллах, 

да је хтео, могао да нахрани? Ви сте, 

уистину, у правој заблуди!“ 

نفُِقواْ 
َ
ُ َوِإَذا قِيَل لَُهۡم أ ا َرَزقَُكُم ٱَّلله ِممه

ُنۡطعُِم 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ هِذيَن َكَفُرواْ لِل َقاَل ٱل

ها فِي  نُتۡم إِل
َ
ۥٓ إِۡن أ ۡطَعَمُه

َ
ُ أ هۡو يََشآُء ٱَّلله َمن ل

بِينٖ   ٤٧ َضَلَٰٖل مُّ

48. И говоре: „Кад ће већ једном то 

обећање, ако истину говорите?“ 
 َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم َويَُقولُوَن َمَتيَٰ 

 ٤٨ َصَِٰدقِينَ 
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49. А не чекају друго до један 

страшан звук који ће да их, док се 

буду једни са другима препирали, 

обузети, 

ُخُذُهۡم 
ۡ
ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة تَأ َما يَنُظُروَن إِل

ُمونَ  ِ  ٤٩ َوُهۡم َيخِص 

50. па неће моћи ништа да опоруче, 

нити својој породици да се врате. 
ۡهلِِهۡم 

َ
فَلَا يَۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َولَٓا إِلَيَٰٓ أ

 ٥٠ يَرِۡجُعونَ 

51. И дувнуће се у рог, па ће они из 

гробова својих да похрле према 

своме Господару. 

 
َ
َِن ٱلۡأ ورِ َفإَِذا ُهم م  ۡجَداِث  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

 ٥١ إِلَيَٰ َرب ِِهۡم يَنِسلُونَ 

52. Рећи ће: „Тешко нама! Ко нас је 

оживео из наших гробова?“ „Ово је 

оно што је обећао Свемилосни, а 

посланици су говорили истину!“ 

ۡرَقِدنَا ُۗۚ َهََٰذا  َقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َمنُۢ َبَعَثَنا ِمن مه
 ٥٢ ُن َوَصَدَق ٱلُۡمۡرَسلُونَ َما وََعَد ٱلرهۡحَمَٰ 

53. Биће то само један страшан звук, 

а они ће пред Нас сви да буду 

доведени. 

ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة َفإَِذا ُهۡم َجمِيع    إِن َكانَۡت إِل
هَدۡيَنا ُمحَۡضُرونَ   ٥٣ ل

54. Данас никоме неће да се учини 

насиље и ви ћете, само према ономе 

како сте радили, да будете 

награђени. 

ا َولَا ُتجَۡزۡوَن  فَٱلَۡيۡوَم لَا ُتۡظلَُم َنۡفس  َشۡيـ ٗ
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٥٤ إِل

55. Заиста ће становници Раја тог 

Дана уживати у благодатима весели 

и радосни. 

ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ 
َ
ٱلَۡيۡوَم فِي ُشُغٖل  إِنه أ

َِٰكُهونَ   ٥٥ َف

56. Они и њихове супруге биће у 

хладовини наслоњени на украшеним 

диванима, 

َرآئِِك  
َ
ۡزَوَُٰجُهۡم فِي ِظَلٍَٰل عَلَى ٱلۡأ

َ
ُهۡم َوأ

 ٥٦ ُمتهِكـ ُونَ 
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57. у њему ће имати воћа, и оно што 

буду желели 
َِٰكَهة  وَ  ُعونَ لَُهۡم فِيَها َف ا يَده  ٥٧ لَُهم مه

58. „Мир вама!“ - Биће речи 

Милостивог Господара. 
ٖ رهِحيمٖ  ِن رهب   ٥٨ َسَلَٰم  َقۡولٗا م 

59. “а ви, о грешници, данас се 

одвојите!” 
َها ٱلُۡمۡجرُِمونَ  يُّ

َ
 ٥٩ َوٱۡمَتَُٰزواْ ٱلَۡيۡوَم أ

60. О Адамови синови, зар вам нисам 

наредио: 'Не обожавајте ђавола, он 

вам је отворени непријатељ, 

ها   ن ل
َ
ۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم َيََٰبنِٓي َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
۞أ

ۡيَطََٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو     َتۡعُبُدواْ ٱلشه
بِين    ٦٠ مُّ

61. већ Мене обожавајте; то је Пут 

прави. 
ِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط   ِن ٱۡعُبُدونِي

َ
ۡسَتقِيم  َوأ  ٦١  مُّ

62. Он је многе од вас одвео у 

заблуду, како нисте памети имали?! 
فَلَۡم  

َ
ا َكثِيًراۖۡ أ

َضله ِمنُكۡم ِجبِل ٗ
َ
َولََقۡد أ

 ٦٢ تَُكونُواْ َتۡعقِلُونَ 

63. Ово је Пакао којим вам се 

претило, 
 ٦٣ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي ُكنُتۡم تُوَعُدونَ 

64. пржите се сад у њему зато што 

нисте веровали!” 
 ٦٤ ٱۡصلَوَۡها ٱلَۡيۡوَم بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

65. Данас ћемо да им запечатимо 

уста, њихове руке ће да Нам говоре, 

а њихове ноге ће о оном што су 

радили да сведоче. 

يِۡديِهۡم ٱلَۡيۡوَم َنخۡتُِم عَلَىَٰٓ 
َ
ۡفَوَٰهِِهۡم َوتُكَل ُِمَنآ أ

َ
أ

رُۡجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسُبونَ 
َ
 ٦٥ َوتَۡشَهُد أ

66. Да смо хтели, учинили бисмо их 

слепим, па кад би пошли на пут, како 

би видели?! 

ۡعُينِِهۡم 
َ
فَٱۡستََبُقواْ َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسَنا عَلَىَٰٓ أ

هيَٰ ُيۡبِصُرونَ  ن
َ
َرََٰط فَأ ِ  ٦٦ ٱلص 
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67. А да смо хтели, могли смо да их 

претворимо у нешто на месту на коме 

су, па не би могли да иду ни напред 

ни назад. 

َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخَنَُٰهۡم عَلَىَٰ َمكَانَتِِهۡم َفَما 
 َ ا َول  ٦٧ ا يَرِۡجُعونَ ٱۡسَتَطَُٰعواْ ُمِضي ٗ

68. Ономе коме дамо дуг живот, Ми 

му изглед изменимо нагоре. Зар они 

не разумеју? 

فَلَا 
َ
ِۡسُه فِي ٱلۡخَلِۡقِۚ أ ِۡرهُ ُنَنك  َوَمن نَُّعم 

 ٦٨ َيۡعقِلُونَ 

69. Ми Посланика нисмо учили 

песништву, то му не приличи. Ово је 

само поука - јасни Кур'ан, 

ۥْٓۚ إِۡن ُهَو  ۡعَر َوَما يَۢنَبِغي لَُه ِ َوَما َعلهۡمَنَُٰه ٱلش 
بِين   ها ذِۡكر  َوقُۡرَءان  مُّ  ٦٩ إِل

70. да упозорава онога ко је жив, и да 

се обистини Реч о казни за 

невернике. 

ا َويَِحقه ٱلَۡقۡوُل عَلَى   ل ُِينِذَر َمن َكاَن َحي ٗ
َٰفِرِ   ٧٠ ينَ ٱلَۡك

71. Како они не виде да Ми само због 

њих стоку стварамо и да они њоме 

располажу као власници. 

ا َعِملَۡت   ِمه نها َخلَۡقَنا لَُهم م 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

نَۡعَٰٗما َفُهۡم لََها َمَٰلُِكونَ 
َ
يِۡديَنآ أ

َ
 ٧١ أ

72. И да смо им дали да се служе 

њоме - на некима јашу, а некима се 

хране, 

هلَۡنََٰها لَُهۡم َفِمۡنَها َرُكوبُُهۡم َوِمۡنَها  َوَذل
ُكلُونَ 

ۡ
 ٧٢ يَأ

73. и других користи од ње имају, и 

пића, па зашто нису захвални?! 
فَلَا 

َ
َولَُهۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَمَشارُِبْۚ أ

 ٧٣ يَۡشُكُرونَ 

74. И поред Аллаха друге прихватају 

као богове како би им они помогли; 
ِ َءالَِهٗة لهَعلهُهۡم   خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َوٱته

 ٧٤ يُنَصُرونَ 

75. они, међутим, неће моћи да им 

помогну, а људи су им послушна 

војска. 

لَا يَۡسَتِطيُعوَن نَۡصَرُهۡم َوُهۡم لَُهۡم ُجند   
حَۡضُرونَ   ٧٥ مُّ
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76. И нека те не жалосте њихове 

речи; Ми, заиста, знамо и оно што 

они крију и оно што показују. 

وَن  فَلَا َيحُۡزنَك َقۡولُُهۡمۘ إِنها َنۡعلَُم َما يُِسرُّ
 ٧٦ َوَما ُيۡعلُِنونَ 

77. Како човек не види да га Ми 

стварамо од капи семена, и он опет 

отворени противник, 

نها َخلَۡقَنَُٰه ِمن نُّۡطَفةٖ 
َ
َولَۡم يََر ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
أ

بِين    ٧٧ َفإَِذا ُهَو َخِصيم  مُّ

78. и Нама наводи пример, а 

заборавља како је створен, и говори: 

„Ко ће да оживи кости, кад буду 

труле?“ 

ۖۥۡ َقاَل َمن َوَضَرَب لََنا َمَثلٗا َونَِسَي  َخلَۡقُه
 ٧٨ يُۡحِي ٱلۡعَِظََٰم َوِهَي َرِميم  

79. Реци: „Оживеће их Онај Који их је 

први пут створио; Он добро зна све 

што је створио, 

ةِٖۖ َوُهَو  َل َمره وه
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُيحۡيِيَها ٱل

ِ َخلٍۡق َعلِيمٌ 
 ٧٩ بِكُل 

80. Онај Који вам из зеленог дрвећа 

ватру ствара и ви њоме 

потпаљујете.“ 

ۡخَضِر 
َ
َجرِ ٱلۡأ َِن ٱلشه هِذي َجَعَل لَُكم م  ٱل

ِۡنُه تُوقُِدونَ  نُتم م 
َ
 ٨٠ نَاٗرا َفإَِذآ أ

81. Зар Онај Који је створио небеса и 

Земљу није способан да створи њима 

сличне? Јесте, Он је Створитељ, 

Свезнајући. 

ۡرَض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه َولَيَۡس ٱل

َ
أ

ن َيخۡلَُق ِمۡثلَُهمِۚ بَلَىَٰ َوُهَو 
َ
بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َُٰق ٱلَۡعلِيمُ   ٨١ ٱلۡخَله

82. А Његова наредба, када нешто 

хоће, јесте да само за то каже: „Буди!“ 

- И оно буде. 

ن َيُقوَل لَُهۥ إِنهَمآ 
َ
َراَد َشۡيـ ًا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُه

َ
أ

 ٨٢ ُكن َفَيُكونُ 

83. Па нека је узвишен Онај у Чијој је 

руци власт над свим, и Њему ћете да 

будете враћени! 

ِ َشۡيٖء 
هِذي بَِيِدهِۦ َملَُكوُت ُكل  فَُسۡبَحََٰن ٱل

 ٨٣ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 
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Редови الصافات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми оних поређаних у редове, ا َِٰت َصف ٗ فه َٰٓ  ١ َوٱلصه

2. и оних који гоне облаке َِٰجَرَِٰت زَۡجٗرا  ٢ فَٱلزه

3. и оних који читају Опомену,  َٰلَِيَِٰت ذِۡكًرا  ٣ فَٱلته

4. ваш Бог је, уистину, Један,   ٤ إِنه إَِلََٰهُكۡم لََوَِٰحد 

5. Господар небеса и Земље и онога што 

је између њих, и Господар истока. 
ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ رهبُّ ٱلسه

 ٥ َوَربُّ ٱلَۡمَشَٰرِقِ 

6. Ми смо најближе небо звездама 

украсили, 
ۡنَيا بِزِيَنٍة   َمآَء ٱلدُّ إِنها َزيهنها ٱلسه

 ٦ ٱلَۡكَواكِبِ 

7. и чувамо га од сваког пркосног ђавола  ٖارِد ِ َشۡيَطَٰٖن مه
ِن ُكل   ٧ وَِحۡفٗظا م 

8. да не прислушкује анђеле узвишене. 

Њих са свих страна гађају, 
ها  عۡلَىَٰ  ل

َ
ُعوَن إِلَي ٱلَۡملَِإ ٱلۡأ مه يَسه
ِ َجانِبٖ 

 ٨ َويُۡقَذُفوَن ِمن ُكل 

9. па бивају прогнани: њих чека 

непрекидна патња, 
 ٩ ُدُحوٗراۖۡ َولَُهۡم َعَذاب  َواِصٌب 

10. а онога који шта уграби - стигне 

светлећа буктиња. 
تۡ 

َ
ها َمۡن َخِطَف ٱلۡخَۡطَفَة فَأ َبَعُهۥ إِل

 ١٠ ِشَهاب  ثَاقِب  
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11. Упитај их да ли је теже да створимо 

њих или све остало што смо створили? 

Њих смо, заиста, створили од лепљиве 

иловаче. 

ۡن   م مه
َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
ُهۡم أ

َ
فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

ِن ِطيٖن   ْۚ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  َخلَۡقَنآ
هازِبِۭ   ١١ ل

12. Међутим, ти се чудиш и дивиш, а они 

се изругују, 
 ١٢ بَۡل َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ 

13. а кад им се савети упућују, они их не 

прихватају, 
ُِرواْ لَا يَۡذُكُرونَ   ١٣ َوِإَذا ُذك 

14. и кад виде знак, они се подсмејавају  ۡواْ َءايَٗة
َ
 ١٤ يَۡستَۡسِخُرونَ َوِإَذا َرأ

15. и говоре: „Ово није ништа друго до 

права чаролија! 
بِينٌ  ها ِسۡحر  مُّ  ١٥ َوَقالُٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِل

16. Зар кад поумиремо и кад постанемо 

кости и земља, зар ћемо ми, заиста, да 

будемо оживљени 

ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَ 
َ
ِءنها  أ

َ
ِعَظًَٰما أ

 ١٦ لََمۡبُعوثُونَ 

17. и наши давни преци?!“  َلُون وه
َ
وََءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ١٧ أ

18. Реци: „Да, а бићете и понижени!“  َنُتۡم َدَِٰخُرون
َ
 ١٨ قُۡل َنَعۡم َوأ

19. То ће бити само глас један, и сви ће 

одједном прогледати 
زَۡجَرة  َوَِٰحَدة  َفإَِذا ُهۡم  َفإِنهَما ِهَي 

 ١٩ يَنُظُرونَ 

20. и рећи ће: „Тешко нама, ово је судњи 

Дан!“ 
ِينِ   ٢٠ َوَقالُواْ َيََٰوۡيلََنا َهََٰذا يَۡوُم ٱلد 

21. Да, ово је Дан раздвајања у који ви 

нисте веровали! 
هِذي ُكنُتم بِهِۦ  َهََٰذا يَۡوُم ٱلَۡفۡصِل ٱل

بُو ِ  ٢١ نَ تَُكذ 

22. „Сакупите оне који су били 

незнанобошци и њима сличне и оне које 

су обожавали 

ۡزَوََٰجُهۡم 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َوأ ۞ٱۡحُشُرواْ ٱل

 ٢٢ َوَما َكانُواْ َيۡعُبُدونَ 
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23. мимо Аллаха, и упутите их путем који 

у Пакао води. 
 ِ فَٱۡهُدوُهۡم إِلَيَٰ ِصَرَِٰط ِمن ُدوِن ٱَّلله

 ٢٣ ٱلۡجَِحيمِ 

24. И зауставите их на тренутак, они ће, 

заиста, да буду питани: 
ۡسـ ُولُونَ   ٢٤ َوقُِفوُهۡمۖۡ إِنهُهم مه

25. ,,Шта вам је, зашто једни другима не 

помогнете?'“ 
 ٢٥ َما لَُكۡم لَا َتَناَصُرونَ 

26. Али, тога Дана они ће сасвим да се 

препусте. 
 ٢٦ بَۡل ُهُم ٱلَۡيۡوَم ُمۡستَۡسلُِمونَ 

27. И приступиће пребацивајући једни 

другима. 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض  

َ
َوأ

 ٢٧ يَتََسآَءلُونَ 

28. Рећи ће: „Заиста сте нас ви у заблуду 

одвели.“ 
تُوَنَنا َعِن  َقالُٓواْ إِنهُكۡم ُكنُتۡم 

ۡ
تَأ

 ٢٨ ٱلَۡيِمينِ 

29. „Нисмо“, одговориће, „него ви нисте 

хтели да верујете!" 
هۡم تَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   ٢٩ َقالُواْ بَل ل

30. И ми никакву власт нисмо имали над 

вама, него сте били незахвалан народ, 
ِن  ُسلَۡطَِٰۭنۖۡ بَۡل َوَما َكاَن لََنا َعلَۡيُكم م 

 ٣٠ ُكنُتۡم َقۡوٗما َطَٰغِينَ 

31. и реч нашег Господара да ћемо, 

заиста, да искусимо казну - на нама се 

остварила, 

ۖۡ إِنها لََذآئُِقونَ   ٣١ فََحقه َعلَۡيَنا َقۡوُل َرب َِنآ

32. а у заблуду смо вас позивали, јер и 

сами смо, заиста, били у заблуди.“ 
ۡغَوۡيَنَُٰكۡم إِنها ُكنها َغَٰوِينَ 

َ
 ٣٢ فَأ

33. И они ће тог Дана да буду заједно у 

патњи, 
َفإِنهُهۡم يَۡوَمئِٖذ فِي ٱلَۡعَذاِب  

 ٣٣ ُمۡشتَِرُكونَ 

34. а Ми ћемо, заиста, тако са 

незнанобошцима да поступимо. 
 ٣٤ بِٱلُۡمۡجرِِمينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل 
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35. Кад им је говорено: „Само је Аллах 

Бог!“ Они су се, заиста, охолили 
ها   إِنهُهۡم َكانُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِلََٰه إِل

ُ يَۡسَتۡكبُِرونَ   ٣٥ ٱَّلله

36. и говорили су: „Зар да напустимо 

наша божанства због једног лудог 

песника?!“ 

ئِنها لََتارُِكٓواْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرٖ  
َ
َويَُقولُوَن أ

جُۡنونِۭ   ٣٦ مه

37. А није тако, он истину доноси и тврди 

да су сви посланици истину доносили. 
َق ٱلُۡمۡرَسلِينَ  ِ َوَصده  ٣٧ بَۡل َجآَء بِٱلۡحَق 

38. Ви ћете сигурно да искусите болну 

патњу, 
لِيمِ 

َ
 ٣٨ إِنهُكۡم لََذآئُِقواْ ٱلَۡعَذاِب ٱلۡأ

39. и само ћете, сразмерно оном што сте 

радили, да будете кажњени. 
ها َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ   ٣٩ َوَما ُتجَۡزۡوَن إِل

40. Али не и Аллахове искрене слуге.  ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِصينَ إِل

41. Њима ће заиста да припадне 

посебна опскрба; 
ۡعلُوم   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم رِۡزق  مه

ُ
 ٤١ أ

42. разно воће, и биће поштовани,  َۡكَرُمون  ٤٢ َفَوَٰكُِه َوُهم مُّ

43. у рајским баштама наслада,  ِعِيم َِٰت ٱلنه  ٤٣ فِي َجنه

44. на диванима, једни према другим, 

седеће; 
َتَقَٰبِلِينَ   ٤٤ عَلَىَٰ ُسُررٖ مُّ

45. биће послужени пићем – из извора 

који стално тече – 
ِن  ٖس م 

ۡ
ُيَطاُف َعلَۡيِهم بَِكأ

عِيِۭن  ٤٥ مه

46. бистрим и пријатним онима који буду 

пили, 
ةٖ  َٰرِبِينَ َبۡيَضآَء لَذه  ٤٦ ل ِلشه

47. од њега им неће бити мука и због 

њега се неће памет губити. 
لَا فِيَها َغۡول  َولَا ُهۡم َعۡنَها 

 ٤٧ يُنَزُفونَ 
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48. Поред њих биће оне које ће да 

гледају пред собом, прекрасних очију, 
ۡرِف ِعين   َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٤٨ وَِعنَدُهۡم َق

49. као да су оне јаја заштићена.   ۡكُنون نهُهنه َبۡيض  مه
َ
 ٤٩ َكأ

50. И они ће један с другим разговарати.   ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض
َ
فَأ

 ٥٠ يَتََسآَءلُونَ 

51. И један од њих ће да каже: „Имао сам 

једног друга, 
ِۡنُهۡم إِن ِي   ٥١ َكاَن لِي قَرِين  َقاَل َقآئِل  م 

52. који је говорио: 'Зар и ти верујеш  َقِين ِ ِءنهَك لَِمَن ٱلُۡمَصد 
َ
 ٥٢ َيُقوُل أ

53. да ћемо, кад поумиремо и постанемо 

земља и кости, заиста, да полажемо 

рачун?'“ 

ِءنها  
َ
ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا وَِعَظًَٰما أ

َ
أ

 ٥٣ لََمِديُنونَ 

54. „Хоћете ли да погледате?“ Рећи ће.  َلُِعون طه نُتم مُّ
َ
 ٥٤ َقاَل َهۡل أ

55. И он ће да погледа, и тога усред 

Пакла да угледа. 
لََع فَرََءاهُ فِي َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ   ٥٥ فَٱطه

56. „Аллаха ми“, рећи ће му, „замало ме 

ниси упропастио. 
ِ إِن كِدته لَتُۡرِدينِ َقاَل   ٥٦ تَٱَّلله

57. Да није било милости мога 

Господара, и ја бих се сад мучио.” 
َولَۡولَا نِۡعَمُة َرب ِي لَُكنُت ِمَن 

 ٥٧ ٱلُۡمۡحَضِرينَ 

58. А ми више нећемо никад да 

умиремо? 
َفَما َنحُۡن بَِمي ِتِينَ 

َ
 ٥٨ أ

59. Једном смо умрли, и нећемо да 

будемо подвргнути патњи, 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن  

ُ
ها َمۡوتَتََنا ٱلۡأ إِل

بِينَ   ٥٩ بُِمَعذه

60. ово је, заиста, велики успех!“  ُ٦٠ إِنه َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيم 
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61. За овако нешто нека се вредни 

труде! 
 ٦١ فَلَۡيۡعَمِل ٱلَۡعَِٰملُونَ لِِمۡثِل َهََٰذا 

62. А да ли је то боље као награда или 

дрво Зеккум?! 
قُّومِ  ۡم َشَجَرةُ ٱلزه

َ
َٰلَِك َخيۡر  نُُّزلًا أ َذ

َ
 ٦٢ أ

63. Које смо неверницима као искушење 

одредили? 
َٰلِِمينَ   ٦٣ إِنها َجَعلَۡنََٰها فِۡتَنٗة ل ِلظه

64. То је дрво које расте усред Пакла,   ۡصِل
َ
إِنهَها َشَجَرة  َتخُۡرُج فِٓي أ

 ٦٤ ٱلۡجَِحيمِ 

65. плод му је попут ђавољих глава.  َِيَِٰطين نهُهۥ رُُءوُس ٱلشه
َ
 ٦٥ َطلُۡعَها َكأ

66. Они ће са њега да се хране и своје 

стомаке ће њиме да пуне, 
ٓأَلكِلُوَن ِمۡنَها َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها َفإِنهُهۡم 

 ٦٦ ٱلُۡبُطونَ 

67. затим ће то с кључалом водом 

измешати. 
ِۡن  ُثمه إِنه لَُهۡم َعلَۡيَها لََشۡوٗبا م 

 ٦٧ َحمِيمٖ 

68. A потом ће, сигурно, опет да се врате 

у Огањ. 
 ٦٨ ُثمه إِنه َمرِۡجَعُهۡم لَِإلَي ٱلۡجَِحيمِ 

69. Они су своје очеве затекли у 

заблуди, 
لَۡفۡواْ َءابَآَءُهۡم َضٓال ِينَ 

َ
 ٦٩ إِنهُهۡم أ

70. па су и они њиховим стопама 

наставили. 
 ٧٠ َفُهۡم عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِۡم ُيۡهرَُعونَ 

71. А и пре њих су древни народи 

већином били у заблуди, 
لِينَ َولََقۡد َضله  وه

َ
ۡكثَُر ٱلۡأ

َ
 ٧١ َقۡبلَُهۡم أ

72. иако смо им Ми слали оне који су их 

опомињали. 
نِذرِينَ  ۡرَسلَۡنا فِيِهم مُّ

َ
 ٧٢ َولََقۡد أ

73. зато погледај какав је био крај оних 

који су били упозоравани, 
فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 

 ٧٣ ٱلُۡمنَذرِينَ 



  

Редови 

 

614 

 

 الصافات 

74. тако није било само са Аллаховим 

искреним слугама. 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ  ها ِعَباَد ٱَّلله  ٧٤ إِل

75. А када Нас је Ноје позвао, Ми смо се 

лепо одазвали: 
ََٰنا نُوح  فَلَنِۡعَم  َولََقۡد نَاَدى

 ٧٥ ٱلُۡمِجيُبونَ 

76. и њега и његову породицу смо 

спасили тешке невоље, 
ۡهلَُهۥ ِمَن ٱلَۡكۡرِب 

َ
َوَنجهۡيَنَُٰه َوأ

 ٧٦ ٱلَۡعِظيمِ 

77. и само смо његове потомке оставили 

у животу, 
ِيهَتُهۥ ُهُم ٱلَۡباقِينَ   ٧٧ وََجَعلَۡنا ُذر 

78. и у каснијим нараштајима му 

сачували спомен. 
 ٧٨ ٱٓأۡلِخرِينَ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي 

79. Мир и спас Ноју од свих светова!  َ٧٩ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ نُوٖح فِي ٱلَۡعَٰلَِمين 

80. Ето, тако Ми награђујемо оне који 

раде добра дела, 
 ٨٠ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

81. он је био слуга Наш, верник,  ۡ  ٨١ ُمۡؤِمنِينَ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱل

82. а остале смо после потопили.  َۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِين
َ
 ٨٢ ُثمه أ

83. Исте вере као и он био је и Аврам,  َ٨٣ ۞َوِإنه ِمن ِشيَعتِهِۦ لَِإبَۡرَٰهِيم 

84. кад је своме Господару дошао 

искреног срца, 
 ٨٤ َسلِيمٍ إِۡذ َجآَء َربهُهۥ بَِقلٖۡب 

85. кад је своме оцу и своме народу 

рекао: „Шта то ви обожавате? 
بِيهِ َوَقۡوِمهِۦ َماَذا 

َ
إِۡذ َقاَل لِأ
 ٨٥ َتۡعُبُدونَ 

86. Зар хоћете лажна божанства уместо 

Аллаха? 
ِ تُرِيُدونَ  ئِۡفكًا َءالَِهٗة ُدوَن ٱَّلله

َ
 ٨٦ أ

87. И шта о Господару светова 

мислите?“ 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ َفَما َظنُُّكم بَِرب 
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88. И он баци поглед на звезде,  ِ٨٨ َفَنَظَر َنۡظَرٗة فِي ٱلنُُّجوم 

89. па рече: “Ја сам болестан!”   ٨٩ َفَقاَل إِن ِي َسقِيم 

90. И они га оставише, окрећући се од 

њега. 
هۡواْ عَ   ٩٠ ۡنُه ُمۡدبِرِينَ َفَتَول

91. A он се њиховим киповима прикраде, 

па их упита: „Зашто не једете? 
لَا 

َ
فََراَغ إِلَيَٰٓ َءالَِهتِِهۡم َفَقاَل أ

ُكلُونَ 
ۡ
 ٩١ تَأ

92. Шта вам је па не говорите?“  َ٩٢ َما لَُكۡم لَا تَنِطُقون 

93. И кришом им приђе ударајући их 

десном руком, 
ُۢا بِٱلَۡيِمينِ   ٩٣ فََراَغ َعلَۡيِهۡم َضۡربَ

94. па му народ журећи дође.  َۡقَبلُٓواْ إِلَۡيهِ يَزِفُّون
َ
 ٩٤ فَأ

95. „Како можете да обожавате оне које 

сами клешете?“ Упита, 
َتۡعُبُدوَن َما َتۡنِحُتونَ 

َ
 ٩٥ َقاَل أ

96. „кад Аллах ствара и вас и оно што 

направите?“ 
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُونَ   ٩٦ َوٱَّلله

97. „Припремите за њега ломачу“, 

повикаше, „па га баците у ватру!“ 
لُۡقوهُ فِي 

َ
َقالُواْ ٱۡبُنواْ لَُهۥ ُبۡنَيَٰٗنا فَأ

 ٩٧ ٱلۡجَِحيمِ 

98. И хтели су да му направе замку, али 

Ми њих учинисмо најпониженијим. 
َراُدواْ بِهِۦ َكۡيٗدا فََجَعلَۡنَُٰهُم  

َ
فَأ

ۡسَفلِينَ 
َ
 ٩٨ ٱلۡأ

99. „Идем онамо где ми је мој Господар 

наредио“, рече, „Он ће ме упутити где 

треба. 

 ٩٩ َوَقاَل إِن ِي َذاهٌِب إِلَيَٰ َرب ِي َسَيۡهِدينِ 

100. Мој Господару, даруј ми честит 

пород!“ 
َٰلِِحينَ  ِ َهۡب لِي ِمَن ٱلصه  ١٠٠ َرب 

101. И Ми смо га обрадовали дечаком 

благе нарави. 
ۡرَنَُٰه بُِغَلٍَٰم َحلِيمٖ   ١٠١ فَبَشه
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102. И кад он одрасте толико да поче у 

послу да му помаже, Аврам рече: „О мој 

синко, у сну сам видео да треба да те 

закољем, па шта ти мислиш?“ „О оче 

мој“, рече, „поступи онако како ти се 

наређује; видећеш, ако Бог да, да ћу све 

издржати.” 

ۡعَي َقاَل َيَُٰبَنيه إِن ِٓي   ا بَلََغ َمَعُه ٱلسه فَلَمه
ۡذَبحَُك فَٱنُظۡر  

َ
ن ِٓي أ

َ
َرىَٰ فِي ٱلَۡمَناِم أ

َ
أ

ِۚ َقاَل َيَٰٓ  ۖۡ  َماَذا تََرىَٰ بَِت ٱۡفَعۡل َما تُۡؤَمُر
َ
أ

ُ ِمَن  َسَتِجُدنِٓي إِن َشآَء ٱَّلله
َٰبِِرينَ   ١٠٢ ٱلصه

103. И кад њих двојица послушаше, и он 

га положи челом према земљи, 
هُهۥ لِلَۡجبِينِ  ۡسلََما َوتَل

َ
آ أ  ١٠٣ فَلَمه

104. Ми га зовнусмо: „О Авраме,  ُإِبَۡرَٰهِيم ن َيَٰٓ
َ
 ١٠٤ َوَنََٰديَۡنَُٰه أ

105. ти си одлучио да обистиниш свој 

сан - а Ми овако награђујемо оне који 

раде добра дела.“ 

ْۚ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي   ٓ ۡقَت ٱلرُّۡءيَا َقۡد َصده
 ١٠٥ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

106. То је, заиста, било очигледно 

искушење! 
 ١٠٦  َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَُٰٓؤاْ ٱلُۡمبِينُ إِنه 

107. Великом жртвом га искуписмо,  ٖ١٠٧ َوَفَديَۡنَُٰه بِِذبٍۡح َعِظيم 

108. и у каснијим нараштајима смо му 

сачували спомен. 
 ١٠٨ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

109. Нека је у миру Аврам!“  ١٠٩ عَلَىَٰٓ إِبَۡرَٰهِيمَ َسَلٌَٰم 

110. Ето, тако Ми награђујемо оне који 

раде добра дела, 
 ١١٠ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

111. он је био слуга Наш, верник,  َ١١١ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِين 

112. и обрадовали смо га Исаком, 

веровесником и добрим човеком, 
َِن  ا م  ۡرَنَُٰه بِإِۡسَحََٰق نَبِي ٗ َوبَشه

َٰلِِحينَ   ١١٢ ٱلصه
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113. и благословили смо и њега и Исака; 

а међу њиховим потомцима има верника 

и неверника очигледних. 

ْۚ َوِمن   َوَبََٰرۡكَنا َعلَۡيهِ وَعَلَىَٰٓ إِۡسَحََٰق
ِيهتِِهَما ُمحِۡسن  َوظَ  الِم  ل َِنۡفِسهِۦ ُذر 

 ١١٣ ُمبِين  

114. И Мојсију и Арону смо дали 

благодати, 
 ١١٤ َولََقۡد َمَننها عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرونَ 

115. па и њих и њихов народ смо 

спасили велике невоље, 
َوَنجهۡيَنَُٰهَما َوَقۡوَمُهَما ِمَن ٱلَۡكۡرِب  

 ١١٥ ٱلَۡعِظيمِ 

116. и помогли им, па су они били 

победници, 
 ١١٦ َونََصۡرَنَُٰهۡم َفكَانُواْ ُهُم ٱلَۡغَٰلِبِينَ 

117. и дали им јасну Књигу,  َ١١٧ وََءاَتۡيَنَُٰهَما ٱلِۡكَتََٰب ٱلُۡمۡستَبِين 

118. и обојицу на Прави пут упутили,  ََرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيم ِ  ١١٨ َوَهَديَۡنَُٰهَما ٱلص 

119. и у каснијим нараштајима им 

сачували спомен. 
 ١١٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيِهَما فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

120. Нека су у миру Мојсије и Арон!  َ١٢٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰ ُموَسيَٰ َوَهَُٰرون 

121. Ето, тако Ми награђујемо оне који 

раде добра дела, 
 ١٢١ ۡحِسنِينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلۡمُ 

122. а њих двојица су, уистину, били 

Наше слуге, верници. 
 ١٢٢ إِنهُهَما ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِينَ 

123. И Илија је био посланик.  َ١٢٣ َوِإنه إِلَۡياَس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين 

124. Кад он рече народу свом: “Зар се не 

бојите? 
لَا َتتهُقونَ إِۡذ 

َ
ۦٓ أ  ١٢٤ َقاَل لَِقۡوِمهِ

125. Зар се молите Балу, а остављате 

најбољег Створитеља, 
ۡحَسَن 

َ
تَۡدُعوَن َبۡعلٗا َوتََذُروَن أ

َ
أ

 ١٢٥ ٱلَۡخَٰلِقِينَ 
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126. зар се клоните Аллаха, свога 

Господара и Господара ваших древних 

предака?“ 

 َ َربهُكۡم َوَربه َءابَآئُِكُم ٱَّلله
لِينَ  وه

َ
 ١٢٦ ٱلۡأ

127. Они га назваше лажовом и зато ће, 

сигурно, сви они у Ватру да буду 

приведени, 

بُوهُ َفإِنهُهۡم لَُمۡحَضُرونَ   ١٢٧ َفَكذه

128. осим Аллахове искрене слуге,  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٢٨ إِل

129. и у каснијим нараштајима му 

сачували спомен. 
 ١٢٩ َوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِينَ 

130. Нека је у миру Илија!  َ١٣٠ َسَلٌَٰم عَلَىَٰٓ إِۡل يَاِسين 

131. Ето, тако Ми награђујемо оне који 

раде добра дела, 
 ١٣١ ٱلُۡمۡحِسنِينَ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي 

132. он је био слуга Наш, верник.  َ١٣٢ إِنهُهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡؤِمنِين 

133. И Лот је био посланик.  َهِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين  ١٣٣ َوِإنه لُوٗطا ل

134. Ми смо њега и читаву његову 

породицу спасили, 
جۡ 

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
 ١٣٤ مَعِينَ إِۡذ َنجهۡيَنَُٰه َوأ

135. осим старице, она је била са онима 

који су настрадали, 
ها َعُجوٗزا فِي ٱلَۡغَٰبِِرينَ   ١٣٥ إِل

136. а остале смо уништили,  َۡرنَا ٱٓأۡلَخرِين  ١٣٦ ُثمه َدمه

137. и ви поред њихових насеља 

пролазите и дању 
وَن َعلَۡيِهم  َوِإنهُكۡم  لََتُمرُّ

ۡصبِِحينَ   ١٣٧ مُّ

138. и ноћу, па зашто се не уразумите?  َفَلَا َتۡعقِلُون
َ
ِۚ أ هۡيِل  ١٣٨ َوبِٱل

139. И Јона је био посланик.  َ١٣٩ َوِإنه يُونَُس لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلِين 
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140. И он побеже на једну лађу препуну.  َبَق إِلَي
َ
 ١٤٠ ٱلُۡفلِۡك ٱلَۡمۡشُحونِ إِۡذ أ

141. И са њима баци коцку и коцка на 

њега паде, 
 ١٤١ فََساَهَم َفكَاَن ِمَن ٱلُۡمۡدَحِضينَ 

142. и риба га прогута, а био је заслужио 

прекор, 
 ١٤٢ فَٱلَۡتَقَمُه ٱلۡحُوُت َوُهَو ُملِيم  

143. и да није био један од оних који 

Аллаха славе и величају, 
نهُهۥ َكاَن ِمَن ٱلُۡمَسب ِِحينَ 

َ
 ١٤٣ فَلَۡولَٓا أ

144. сигурно би остао у њеној утроби до 

Дана кад ће сви да буду оживљени, 
ۦٓ إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ   ١٤٤ لَلَبَِث فِي َبۡطنِهِ

145. и Ми га избацисмо на једно пусто 

место, а био је болестан, 
 ١٤٥ ۞َفَنَبۡذَنَُٰه بِٱلَۡعَرآِء َوُهَو َسقِيم  

146. и учинисмо да изнад њега израсте 

врежа једне тикве, 
ِن َيۡقِطينٖ  ۢنَبتَۡنا َعلَۡيهِ َشَجَرٗة م 

َ
 ١٤٦ َوأ

147. и посласмо га стотини хиљада 

људи, и више, 
ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ 

َ
ۡو َوأ

َ
لٍۡف أ

َ
ِماْئَةِ أ

 ١٤٧ يَزِيُدونَ 

148. и они повероваше, и њима смо 

дали да уживају до одређеног рока. 
 ١٤٨ فَـ َاَمُنواْ َفَمتهۡعَنَُٰهۡم إِلَيَٰ ِحينٖ 

149. А упитај их: „Зар су за твога 

Господара - кћери, а за њих синови?“ 
لَِرب َِك ٱ

َ
لَۡبَناُت َولَُهُم  فَٱۡسَتۡفتِِهۡم أ

 ١٤٩ ٱلَۡبُنونَ 

150. Зар смо у њиховом присуству 

створили анђеле као жене? 
ۡم َخلَۡقَنا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة إَِنَٰٗثا َوُهۡم  

َ
أ

 ١٥٠ َشَِٰهُدونَ 

151. Ето, они, због тога што лажу, заиста 

говоре: 
ِۡن إِۡفِكِهۡم  لَٓا إِنهُهم م 

َ
 ١٥١ لََيُقولُونَ أ

152. „Аллах је родио!“ - Они су, заиста, 

лажљивци. 
َِٰذبُونَ  ُ َوِإنهُهۡم لََك  ١٥٢ َولََد ٱَّلله

153. Зар је Он кћери синовима 

претпоставио?! 
ۡصَطَفي ٱلَۡبَناِت عَلَى ٱلَۡبنِينَ 

َ
 ١٥٣ أ
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154. Шта вам је, како расуђујете?!  َ١٥٤ حُۡكُمونَ َما لَُكۡم َكۡيَف ت 

155. Зашто не размислите?  َُرون فَلَا تََذكه
َ
 ١٥٥ أ

156. Или, ви, можда, имате очигледан 

доказ?! 
بِين   ۡم لَُكۡم ُسلَۡطَٰن  مُّ

َ
 ١٥٦ أ

157. Донесите своју Књигу, ако говорите 

истину! 
تُواْ بِِكَتَٰبُِكۡم إِن ُكنُتۡم  

ۡ
فَأ

 ١٥٧ َصَِٰدقِينَ 

158. Незнанобошци између Њега и 

анђела сродство успостављају, а 

анђели одавно знају да ће они који тако 

говоре у ватру бити бачени. 

ْۚ َولََقۡد   وََجَعلُواْ بَيَۡنُهۥ َوبَيَۡن ٱلِۡجنهةِ نََسٗبا
 ١٥٨ لَُمۡحَضُرونَ َعلَِمِت ٱلِۡجنهُة إِنهُهۡم 

159. Узвишен је Аллах и далеко од онога 

како Га они описују! 
ا يَِصُفونَ  ِ َعمه  ١٥٩ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله

160. То не чине Аллахове искрене слуге.  َٱلُۡمۡخلَِصين ِ ها ِعَباَد ٱَّلله  ١٦٠ إِل

161. Али, ни ви, ни они које обожавате,  َ١٦١ َما َتۡعُبُدونَ َفإِنهُكۡم و 

162. не можете никога да одведете у 

заблуду, 
نُتۡم َعلَۡيهِ بَِفَٰتِنِينَ 

َ
 ١٦٢ َمآ أ

163. осим оног који ће ионако у ватри 

горети. 
ها َمۡن ُهَو َصاِل ٱلۡجَِحيمِ   ١٦٣ إِل

164. Свакоме од нас је одређено место,  ها ۡعلُوم  َوَماِمنهآ إِل  ١٦٤ لَُهۥ َمَقام  مه

165. ми смо поређани у редове,  َآفُّون  ١٦٥ َوِإنها لََنۡحُن ٱلصه

166. и само Њега славимо и величамо!  َ١٦٦ َوِإنها لََنۡحُن ٱلُۡمَسب ُِحون 

167. А они су говорили:  َ١٦٧ َوِإن َكانُواْ لََيُقولُون 

168. „Да смо ми имали Књигу као што су 

је имали претходни народи, 
لِينَ  وه

َ
َِن ٱلۡأ نه ِعنَدنَا ذِۡكٗرا م 

َ
 ١٦٨ لَۡو أ
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169. сигурно бисмо били Аллахове 

искрене слуге!“ 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ١٦٩ لَُكنها ِعَباَد ٱَّلله

170. Али у Кур'ан нису хтели да поверују, 

и знаће они! 
 ١٧٠ َفُرواْ بِهِۖۦۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ فَكَ 

171. А Наша реч већ је речена о Нашим 

слугама, посланицима! 
َولََقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِعَِبادِنَا  

 ١٧١ ٱلُۡمۡرَسلِينَ 

172. Они ће да буду, заиста, 

потпомогнути 
 ١٧٢ ٱلَۡمنُصوُرونَ إِنهُهۡم لَُهُم 

173. и Наша војска засигурно ће да 

победи! 
 ١٧٣ َوِإنه ُجنَدنَا لَُهُم ٱلَۡغَٰلُِبونَ 

174. Зато се неко време окрени од њих  ٖ١٧٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحين 

175. и посматрај их, и они ће да 

посматрају! 
بِۡصۡرُهۡم 

َ
 ١٧٥ فََسۡوَف ُيۡبِصُرونَ َوأ

176. Зар они Нашу казну да пожурују?  َفَبَِعَذابَِنا يَۡسَتۡعِجلُون
َ
 ١٧٦ أ

177. Кад их она стигне, зло јутро 

освануће онима који су били упозорени! 
َفإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهۡم فََسآَء َصَباُح 

 ١٧٧ ٱلُۡمنَذرِينَ 

178. Зато се неко време окрени од њих  ٖ١٧٨ َوتََوله َعۡنُهۡم َحتهيَٰ ِحين 

179. и посматрај, и они ће да посматрају!  َبِۡصۡر فََسۡوَف ُيۡبِصُرون
َ
 ١٧٩ َوأ

180. Величанствен је Господар твој, 

Достојанствени, и далеко од оног како 

Га представљају они! 

ا  ُسۡبَحََٰن َرب َِك رَ  ِ ٱلۡعِزهةِ َعمه ب 
 ١٨٠ يَِصُفونَ 

181. И мир нека је над посланицима,  َ١٨١ وََسَلٌَٰم عَلَى ٱلُۡمۡرَسلِين 

182. и хваљен нека је Бог, Господар 

светова! 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ١٨٢ َوٱلۡحَۡمُد َّلِله
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Саад ص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Сад. Тако Ми Кур’ана славног,  ِِۡكر  ١ ٓصْۚ َوٱلُۡقۡرَءاِن ذِي ٱلذ 

2. заиста су они који не верују инаџије 

и у расколу! 
ةٖ وَِشَقاقٖ  هِذيَن َكَفُرواْ فِي ِعزه  ٢ بَِل ٱل

3. Колико смо Ми уништили народа 

пре њих. И они су за помоћ вапили, 

али је било касно! 

ِن قَۡرٖن َفَناَدواْ   ۡهلَۡكَنا ِمن َقۡبلِِهم م 
َ
َكۡم أ

لَاَت ِحيَن َمَناٖص   ٣ وه

4. Они се чуде што им је дошао један 

од њих да их упозорава, и говоре 

неверници: „Ово је чаробњак, лажов! 

ِۡنُهۡمۖۡ َوَقاَل  نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
وََعِجُبٓواْ أ

اٌب  َٰفُِروَن َهََٰذا َسَِٰحر  َكذه  ٤ ٱلَۡك

5. Зар он да богове сведе на једног 

Бога?! То је, заиста, нешто веома 

чудно!“ 

َجَعَل ٱٓأۡللَِهَة إَِلَٰٗها َوَِٰحًداۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيٌء 
َ
أ

 ٥ ُعَجاب  

6. И они угледни међу њима 

наставише: „Идите и устрајте уз своја 

божанства! Уистину, овим се нешто 

велико жели! 

ِن ٱۡمُشواْ َوٱۡصبُِرواْ 
َ
َوٱنَطلََق ٱلَۡملَُأ ِمۡنُهۡم أ

 ٦ عَلَىَٰٓ َءالَِهتُِكۡمۖۡ إِنه َهََٰذا لََشۡيء  يَُرادُ 

7. За ово нисмо чули у вери предака 

наших, ово није ништа друго до 

измишљотина; 

َما َسِمۡعَنا بَِهََٰذا فِي ٱلِۡملهةِ ٱٓأۡلِخَرةِ إِۡن َهََٰذآ 
ها ٱۡختَِلَٰقٌ   ٧ إِل

8. зашто баш њему, између нас, да 

буде послата Опомена?!“ Али, они 

сумњају у Моју Опомену зато што 

нису искусили Моју казну. 

ْۚ بَۡل ُهۡم فِي  ِۡكُر ِمنُۢ بَيۡنَِنا ُءنزَِل َعلَۡيهِ ٱلذ 
َ
أ

ا يَُذوُقواْ  همه ِن ذِۡكرِيِۚ بَل ل َشك ٖ م 
 ٨ َعَذابِ 

9. Зар су код њих ризнице милости 

Господара твог, Силног и 

Дарежљивог? 

ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرۡحمَةِ َرب َِك ٱلَۡعزِي
َ
زِ  أ

ابِ   ٩ ٱلۡوَهه
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10. Или, они можда имају власт на 

небесима и на Земљи и над оним што 

је између њих?! - Нека се, онда, попну 

уз лестве! 

ۡرِض َوَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لُۡك ٱلسه ۡم لَُهم مُّ

َ
أ

ۡسَبَٰبِ 
َ
ۖۡ فَلۡيَۡرَتُقواْ فِي ٱلۡأ  ١٠ بَيَۡنُهَما

11. Они представљају незнатну 

уротничку војску која ће тамо бити 

поражена. 

ۡحَزابِ 
َ
َِن ٱلۡأ ا ُهَنالَِك َمۡهُزوم  م   ١١ ُجند  مه

12. И пре њих су народ Нојев, и Ад, и 

фараон, који је имао моћну војску, 

порицали, 

بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح وَعَاد   َوفِرَۡعۡوُن ُذو  َكذه
ۡوتَادِ

َ
 ١٢ ٱلۡأ

13. и Семуд, и Лотов народ, и 

становници Ејке – они су се против 

посланика уротили. 

ۡصَحَُٰب لۡـ َۡيَكةِِۚ  
َ
َوَثُموُد َوَقۡوُم لُوٖط َوأ

ۡحَزاُب 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱلۡأ

ُ
 ١٣ أ

14. Сви су они утеривали посланике 

у лаж и заслужили су Моју казну. 
َب ٱلرُُّسَل فََحقه ِعَقابِ  ها َكذه  ١٤ إِن ُكلٌّ إِل

15. А и ови не чекају до један звук 

рога који неће бити потребно 

поновити. 

ا  ها َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة مه ُؤلَآِء إِل َوَما يَنُظُر َهَٰٓ
 ١٥ لََها ِمن َفَواقٖ 

16. И говоре: „Господару наш, пожури 

и казни нас, пре Дана у којем ће 

рачун да се полаже!“ 

َنا َقۡبَل يَۡوِم  هَنا قِطه ل ل ِ َوَقالُواْ َربهَنا َعج 
 ١٦ ٱلۡحَِسابِ 

17. Ти отрпи оно што они говоре и 

сети се Наше слуге Давида, чврстог у 

вери, који се увек Аллаху покајнички 

обраћао. 

ٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَا َداوُۥَد 
اٌب  وه

َ
ۥٓ أ يۡدِِۖ إِنهُه

َ
 ١٧ َذا ٱلۡأ

18. Ми смо потчинили брда да 

заједно са њим увече и у зору славе 

и величају Аллаха. 

ۡرنَا ٱلِۡجَباَل َمَعُهۥ يَُسب ِۡحَن بِٱلَۡعِشي ِ  إِنها َسخه
 ١٨ َوٱلِۡإۡشَراقِ 

19. а и окупљене птице - сви су они 

са њим покорно понављали. 
اب   وه

َ
ۥٓ أ هُه ۖۡ ُكل   ل يَۡر َمحُۡشوَرٗة  ١٩ َوٱلطه
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20. И учврстили смо његово царство 

и дали му мудрост и способност да 

расуђује. 

 وََشَدۡدنَا ُملَۡكُهۥ وََءاَتۡيَنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة َوَفۡصَل 
 ٢٠ ٱلۡخَِطابِ 

21. А да ли је до тебе дошла вест о 

парничарима када су преко зида 

храма прешли, 

ُرواْ  ََٰك َنَبُؤاْ ٱلۡخَۡصِم إِۡذ تََسوه تَى
َ
۞َوَهۡل أ

 ٢١ ٱلِۡمۡحَراَب 

22. кад су код Давида ушли, па се он 

од њих уплашио. „Не бој се“, рекли 

су, „ми смо двојица парничара, један 

другом смо учинили неправду, па нам 

пресуди по правди; не буди 

пристрасан, и на најбоље нас 

решење упути. 

إِۡذ َدَخلُواْ عَلَىَٰ َداوُۥَد َفَفزَِع ِمۡنُهۡمۖۡ َقالُواْ لَا 
َتخَۡفۖۡ َخۡصَماِن َبَغيَٰ َبۡعُضَنا عَلَىَٰ َبۡعٖض  

ِ َولَا تُۡشِطۡط َوٱۡهِدنَآ  فَٱۡحُكم  بَيَۡنَنا بِٱلۡحَق 
َرَٰطِ  ِ  ٢٢ إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلص 

23. Овај мој пријатељ има деведесет 

и девет оваца, а ја само једну, и он 

ми рече: 'Дај ти њу мени!' - И у говору 

ме победи.“ 

ِخي لَُهۥ تِۡسع  َوتِۡسُعوَن َنۡعَجةٗ 
َ
 َولَِي إِنه َهََٰذآ أ

نِي فِي  ۡكفِلۡنِيَها وََعزه
َ
َنۡعَجة  َوَِٰحَدة  َفَقاَل أ

 ٢٣ ٱلۡخَِطابِ 

24. „Учинио ти је неправду!“ Рече 

Давид, „тиме што је тражио да твоју 

овцу дода својим овцама; многи 

ортаци чине неправду једни другима, 

такви нису једино они који верују и 

раде добра дела; а таквих је мало.“ И 

Давид се увери да смо Ми баш њега 

ставили на искушење, па опрост 

замоли од свога Господара, и паде 

лицем на тло и покаја се. 

َقاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إِلَيَٰ 
ِنَ  ٱلۡخُلََطآِء لََيۡبِغي   نَِعاِجهۖۦِۡ َوِإنه َكثِيٗرا م 

هِذيَن َءاَمُنواْ   ها ٱل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٍض إِل
ا ُهۡمُۗ َوَظنه  َٰلَِحَِٰت َوقَلِيل  مه وََعِملُواْ ٱلصه

َُٰه فَٱۡسَتۡغَفَر َربهُهۥ َوَّۤرَخ   نهَما َفَتنه
َ
َداوُۥُد أ

نَاَب۩
َ
 ٢٤ ۤاٗعِكاَر َوأ

25. И Ми смо му то опростили, и он је, 

заиста, Нама близак и чека га дивно 

пребивалиште. 

َٰلَِكۖۡ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفيَٰ   َفَغَفۡرنَا لَُهۥ َذ
 ٢٥ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 
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26. О Давиде, Ми смо те учинили 

намесником на Земљи, зато суди 

људима по правди и не поводи се за 

страшћу да те не одведе са 

Аллаховог пута; оне који скрећу са 

Аллаховог пута чека тешка патња 

зато што су заборављали Дан 

обрачуна. 

ۡرِض  
َ
َيََٰداوُۥُد إِنها َجَعلَۡنََٰك َخلِيَفٗة فِي ٱلۡأ

ِ َولَا تَتهبِِع   اِس بِٱلۡحَق  فَٱۡحُكم َبيَۡن ٱلنه
 ِْۚ هِذيَن ٱلَۡهَوىَٰ َفُيِضلهَك َعن َسبِيِل ٱَّلله  إِنه ٱل

ِ لَُهۡم َعَذاب    يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّلله
 ٢٦ َشِديُدُۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱلۡحَِسابِ 

27. Ми нисмо узалуд створили небо и 

Земљу и оно што је између њих; тако 

мисле неверници, па тешко 

неверницима кад буду у Ватри! 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما َوَما َخلَۡقَنا ٱل
َ
َمآَء َوٱلۡأ سه

ْْۚ َفَوۡيل   هِذيَن َكَفُروا َٰلَِك َظنُّ ٱل َبَِٰطلٗاْۚ َذ
ارِ  هِذيَن َكَفُرواْ ِمَن ٱلنه  ٢٧ ل ِل

28. Зар ћемо да поступимо са онима 

који верују и раде добро као са онима 

који праве неред на Земљи, и зар 

ћемо да поступимо са онима који се 

клоне греха исто као и са 

грешницима?! 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ۡم َنجَۡعُل ٱل
َ
أ

ۡم َنجَۡعُل ٱلُۡمتهقِيَن 
َ
ۡرِض أ

َ
َكٱلُۡمۡفِسِديَن فِي ٱلۡأ

ارِ   ٢٨ َكٱلُۡفجه

29. Књига коју ти објављујемо је 

благословљена, да би они о њеним 

речима размислили и да би они који 

су обдарени разумом примили поуку. 

بهُرٓواْ   نَزلَۡنَُٰه إِلَۡيَك ُمَبََٰرك  ل َِيده
َ
كَِتٌَٰب أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
َر أ  ٢٩ َءاَيَٰتِهِۦ َولَِيَتَذكه

30. Ми смо Давиду поклонили 

Соломона; диван је он био Божји 

слуга, и стално се Аллаху покајнички 

обраћао! 

ۥٓ   َوَوَهۡبَنا لَِداوُۥَد ُسلَۡيَمََٰنْۚ نِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه
اٌب  وه

َ
 ٣٠ أ

31. Кад су једне вечери пред њим 

били изведени пунокрвни коњи који 

су на три ноге стајали, а четвртом 

једва земљу дотицали, 

َٰفَِنَُٰت  إِۡذ ُعرِ  َض َعلَۡيهِ بِٱلَۡعِشي ِ ٱلصه
 ٣١ ٱلِۡجَيادُ 

32. он рече: „Уместо да мислим на 

свога Господара, ја показујем љубав 

према иметку!“ И они се изгубише из 

вида. 

ۡحَبۡبُت ُحبه ٱلۡخَيِۡر َعن ذِۡكرِ 
َ
َفَقاَل إِن ِٓي أ

 ٣٢ َرب ِي َحتهيَٰ تََواَرۡت بِٱلۡحَِجابِ 
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33. “Вратите ми их!” И он их поче 

ударати сабљом по ногама и 

вратовима. 

وِق  ۖۡ َفَطفَِق َمۡسَحُۢا بِٱلسُّ وَها عَلَىه ُردُّ
ۡعَناقِ 

َ
 ٣٣ َوٱلۡأ

34. Ми смо Соломона довели у 

искушење и његово болесно тело 

смо на престоље задржали, али се 

после повратио. 

لَۡقۡيَنا عَلَىَٰ ُكۡرِسي ِهِۦ 
َ
َولََقۡد َفَتنها ُسلَۡيَمََٰن َوأ

نَاَب 
َ
 ٣٤ َجَسٗدا ُثمه أ

35. Мој Господару - рекао је - опрости 

ми и даруј ми власт какву нико осим 

мене неће да има! Ти уистину богато 

дарујеш!” 

ِ ٱۡغفِۡر لِي َوَهۡب لِي  ها يَۢنَبِغي َقاَل َرب  ُملۡٗكا ل
اُب  نَت ٱلۡوَهه

َ
ِنُۢ َبۡعِدٓيِۖ إِنهَك أ َحٖد م 

َ
 ٣٥ لِأ

36. И Ми смо му покорили ветар, који 

је према његовој заповеди благо 

дувао онамо куда је он хтео, 

ۡمرِهِۦ رَُخآًء 
َ
ِيَح َتجۡرِي بِأ ۡرنَا لَُه ٱلر  فََسخه

َصاَب 
َ
 ٣٦ َحۡيُث أ

37. и ђаволе, све градитељи и 

рониоци, 
َيَِٰطيَن ُكله َبنهآٖء وََغوهاٖص   ٣٧ َوٱلشه

38. и други повезани у окове. ِۡصَفاد
َ
نِيَن فِي ٱلۡأ  ٣٨ وََءاَخرِيَن ُمَقره

39. Ово је Наш дар, па ти даруј или 

ускрати, нећеш због тога да 

одговараш! 

ۡمِسۡك بَِغيِۡر َهََٰذا 
َ
ۡو أ

َ
َعَطآُؤنَا فَٱۡمنُۡن أ

 ٣٩ ِحَسابٖ 

40. Он је, заиста, Нама близак и чека 

га предивно пребивалиште. 
 ٤٠ َوِإنه لَُهۥ ِعنَدنَا لَُزلَۡفيَٰ وَُحۡسَن َمـ َابٖ 

41. И сети се Наше слуге Јова, када 

је завапио своме Господару: „Ђаво 

ме на зло навраћа и мисли лажне ми 

улива!” 

ن ِي 
َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدىَٰ َربهُه

َ
َوٱۡذُكۡر َعۡبَدنَآ أ

ۡيَطَُٰن بُِنۡصٖب وََعَذاٍب  نَِي ٱلشه  ٤١ َمسه

42. Удари ногом о земљу ето хладне 

воде за купање и пиће! 
ٱۡرُكۡض بِرِۡجلَِكۖۡ َهََٰذا ُمۡغتََسُلُۢ بَارِد  

 ٤٢ َوَشَراب  
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43. И Ми смо му, из Наше милости, 

даровали породицу и још толико уз 

њих, да буде поука за оне који имају 

памети. 

ِنها  َعُهۡم َرۡحمَٗة م  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مه
َ
ۥٓ أ َوَوَهۡبَنا لَُه

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٣ َوذِۡكَرىَٰ لِأ

44. „И узми својом руком сноп и њиме 

удари, само заклетву не прекрши.“ 

Ми смо, заиста, нашли да је он 

стрпљив; диван је он слуга био и 

много се кајао! 

وَُخۡذ بَِيِدَك ِضۡغٗثا فَٱۡضرِب ب ِهِۦ َولَا َتحَۡنۡثُۗ  
ۥٓ   إِنها وََجۡدَنَُٰه َصابِٗراْۚ ن ِۡعَم ٱلَۡعۡبُد إِنهُه

اب   وه
َ
 ٤٤ أ

45. И сети се наших слуга: Аврама и 

Исака и Јакова, сви у вери чврсти и 

постојани. 

َوٱۡذُكۡر ِعَبََٰدنَآ إِبَۡرَٰهِيَم َوِإۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب 
بَۡصَٰرِ 

َ
يِۡدي َوٱلۡأ

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٤٥ أ

46. Ми их посебно обдарисмо једном 

врлином: да им је увек био на уму 

онај свет; 

ارِ  ۡخلَۡصَنَُٰهم ِبخَالَِصةٖ ذِۡكَرى ٱلده
َ
 ٤٦ إِنهآ أ

47. и они су, заиста, код Нас од оних 

одабраних добрих људи. 
ۡخَيارِ 

َ
 ٤٧ َوِإنهُهۡم ِعنَدنَا لَِمَن ٱلُۡمۡصَطَفيَۡن ٱلۡأ

48. И сети се Јишмаела и Јелисеја и 

Илије и Језекиља, сви су они били 

честити. 

َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰعِيَل َوٱلۡيََسَع َوَذا ٱلِۡكۡفِلِۖ وَُكل   
ۡخَيارِ 

َ
َِن ٱلۡأ  ٤٨ م 

49. Ово је леп спомен! А оне који се 

греха буду клонили чека дивно 

пребивалиште, 

ْۚ َوِإنه لِلُۡمتهقِيَن لَحُۡسَن َمـ َابٖ   ٤٩ َهََٰذا ذِۡكر 

50. вртови Една, чије ће капије да 

буду отворене за њих, 
َُٰب  بَۡو

َ
هُهُم ٱلۡأ َفتهَحٗة ل َِٰت َعۡدٖن مُّ  ٥٠ َجنه

51. у којима ће се одмарати и 

разноврсно воће и пиће тражити. 
ُمتهِكـ ِيَن فِيَها يَۡدُعوَن فِيَها بَِفَِٰكَهةٖ  

 ٥١ َكثِيَرةٖ َوَشَرابٖ 

52. Поред њих биће рајске лепотице, 

истих година, које ће пред собом да 

гледају. 

تَۡراٌب 
َ
ۡرِف أ َِٰصَرَُٰت ٱلطه  ٥٢ ۞وَِعنَدُهۡم َق

53. То је оно што вам се обећава за 

Дан у коме ће се рачун полагати, 
 ٥٣ َهََٰذا َما تُوَعُدوَن لَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ 
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54. то ће, заиста, да буде Наша 

благодат, која никада неће да 

престане! 

 ٥٤ إِنه َهََٰذا لَرِۡزُقَنا َما لَُهۥ ِمن نهَفادٍ 

55. Ето тако! А оне који буду зло 

чинили чека најгоре пребивалиште: 
َٰغِيَن لََشره َمـ َابٖ   ٥٥ َهََٰذاْۚ َوِإنه لِلطه

56. Пакао, у којем ће да горе; а грозне 

ли постеље! 
 ٥٦ َجَهنهَم يَۡصلَۡوَنَها فَبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ 

57. Ето толико! Па нека окушају воду 

кључалу и капљевину смрдљиву, 
اق    ٥٧ َهََٰذا فَلَۡيُذوُقوهُ َحمِيم  وََغسه

58. и друге муке сличне овима, 

многоструке. 
ۡزَوَٰجٌ 

َ
ۦٓ أ  ٥٨ وََءاَخُر ِمن َشكۡلِهِ

59. Та гомила заједно са вама, 

гурајући се, ће да уђе у Пакао! "Не 

било им пространо! У Ватри ће они, 

заиста, да горе!" 

ُۢا بِِهۡمْۚ  َعُكۡم لَا َمرَۡحَب ۡقَتِحم  مه َهََٰذا َفۡوج  مُّ
ارِ   ٥٩ إِنهُهۡم َصالُواْ ٱلنه

60. „Вама не било пространо!“ Рећи 

ће они, „ви сте нам ово припремили, 

а грозног ли боравишта!“ 

نُتۡم  
َ
ُۢا بُِكۡمۖۡ أ نُتۡم لَا َمرَۡحَب

َ
َقالُواْ بَۡل أ

ۖۡ فَبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ  ۡمُتُموهُ لََنا  ٦٠ َقده

61. „Господару наш“, рећи ће, 

„удвостручи патњу у Ватри онима 

који су нам ово приредили!“ 

َم لََنا َهََٰذا فَزِۡدهُ َعَذاٗبا  َقالُواْ َربهَنا َمن َقده 
ارِ   ٦١ ِضۡعٗفا فِي ٱلنه

62. И говориће: „Зашто не видимо 

људе које смо у зле убрајали 
ُهم  َوَقالُواْ َما لََنا لَا نََرىَٰ رَِجالٗا ُكنها َنُعدُّ

ۡشَرارِ 
َ
َِن ٱلۡأ  ٦٢ م 

63. и које смо исмејавали? Да нам се 

нису изгубили из вида?“ 
ۡم َزاَغۡت َعۡنُهُم 

َ
خَۡذَنَُٰهۡم ِسۡخرِيًّا أ ته

َ
أ

بَۡصَٰرُ 
َ
 ٦٣ ٱلۡأ

64. Истина је, сигурно, да ће 

становници Пакла међу собом да се 

расправљају. 

ارِ  ۡهِل ٱلنه
َ
َٰلَِك لَحَق   َتخَاُصُم أ  ٦٤ إِنه َذ
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65. Реци: „Ја сам само опомињач; 

нема бога осим Аллаха, Јединога и 

Моћног. 

  ُ ها ٱَّلله ۖۡ َوَما ِمۡن إَِلٍَٰه إِل نَا۠ ُمنِذر 
َ
قُۡل إِنهَمآ أ

ارُ   ٦٥ ٱلَۡوَِٰحُد ٱلَۡقهه

66. Господара небеса и Земље и 

онога што је између њих, Силнога и 

Опростиоца греха. 

ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما ٱلۡ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َعزِيُز َربُّ ٱلسه

َٰرُ   ٦٦ ٱلَۡغفه

67. Реци: „Ово је велика вест,  ٌ٦٧ قُۡل ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيم 

68. а ви од ње окрећете главе.  َنُتۡم َعۡنُه ُمۡعرُِضون
َ
 ٦٨ أ

69. Ја нисам ништа знао о узвишеном 

скупу када су се препирали - 
 ۡ عۡلَىَٰٓ إِۡذ  َما َكاَن لَِي ِمۡن ِعلِۭۡم بِٱلَۡملَِإ ٱل

َ
أ

 ٦٩ َيخَۡتِصُمونَ 

70. мени се објављује да сам послат 

да јасно опомињем.“ 
بِينٌ  نَا۠ نَِذير  مُّ

َ
نهَمآ أ

َ
هٓا أ  ٧٠ إِن يُوَحيَٰٓ إِلَيه إِل

71. Када је анђелима твој Господар 

рекао: „Створићу човека од глине, 
لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِن ِي َخَٰلُِقُۢ بََشٗرا  إِۡذ َقاَل َربَُّك 

ِن ِطينٖ   ٧١ م 

72. па кад му употпуним облик и у 

њега удахнем живот, ви му се 

поклоните!” 

وِحي  ۡيُتُهۥ َوَنَفۡخُت فِيهِ ِمن رُّ َفإَِذا َسوه
 ٧٢ َفَقُعواْ لَُهۥ َسَِٰجِدينَ 

73. Анђели су се, сви до последњег, 

заједно поклонили, 
ۡجمَُعونَ 

َ
 ٧٣ فََسَجَد ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُكلُُّهۡم أ

74. осим Сотоне - он се узохолио и 

постао неверник. 
هٓا إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكبََر وََكاَن ِمَن   إِل

َٰفِرِينَ   ٧٤ ٱلَۡك

75. „О Сотона!“ Рекао је Он, „шта те 

навело да се не поклониш ономе кога 

сам Ја Својим двема рукама 

створио? Јеси ли се узохолио или 

мислиш да си узвишен?“ 

ن تَۡسُجَد لَِما 
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ َقاَل َيَٰٓ

ۡم ُكنَت ِمَن 
َ
ۡسَتۡكبَۡرَت أ

َ
ۖۡ أ َخلَۡقُت بَِيَديه

 ٧٥ ٱلَۡعالِينَ 



 

Саад 

 

630 

 

 ص

76. „Бољи сам од њега“, рекао је он, 

„мене си створио од ватре, а њега од 

глине.“ 

ِۡنُه َخلَۡقَتنِي ِمن نهارٖ  نَا۠ َخيۡر  م 
َ
َقاَل أ

 ٧٦ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطينٖ 

77. „Излази онда из Раја!“ Рече 

Аллах, „проклет да си! 
 ٧٧ َقاَل فَٱۡخُرۡج ِمۡنَها َفإِنهَك رَِجيم  

78. Моје ће проклетство да те прати 

до Судњег дана!“ 
ِينِ   ٧٨ َوِإنه َعلَۡيَك لَۡعَنتِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلد 

79. „Господару мој!“, рече он, „дај ми 

времена до дана када ће они да буду 

оживљени!“ 

نِظۡرنِٓي إِلَيَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ 
َ
ِ فَأ  ٧٩ َقاَل َرب 

80. „Даје ти се времена“, рече Он,  ٨٠ اَل َفإِنهَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِينَ َق 

81. до дана већ одређеног.“  ِ٨١ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلَۡوقِۡت ٱلَۡمۡعلُوم 

82. „Тако ми Твога достојанства“, 

рече, „сигурно ћу све да их наведем 

на странпутицу, 

ۡغوِيَنهُهۡم 
ُ
تَِك لَأ ۡجمَعِينَ َقاَل فَبِعِزه

َ
 ٨٢ أ

83. осим међу њима Твоје искрене 

слуге!“ 
ها ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصينَ   ٨٣ إِل

84. „Истином се кунем и истину 

говорим“, рече Аллах, 
ُقوُل 

َ
 ٨٤ َقاَل فَٱلۡحَقُّ َوٱلۡحَقه أ

85. „сигурно ћу свима, тобом и онима 

који се буду повели за тобом, да 

напуним Пакао!“ 

ن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم  ۡملََأنه َجَهنهَم ِمنَك َوِممه
َ
لَأ

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٨٥ أ

86. Реци: „Не тражим ја од вас за ово 

никакву награду и ја не додајем преко 

оног чиме ме је Аллах обавезао, 

ۡجرٖ 
َ
ۡسـ َلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
نَا۠ قُۡل َمآ أ

َ
َوَمآ أ

 ٨٦ ِمَن ٱلُۡمَتكَل ِفِينَ 

87. Кур'ан је, заиста, целом свету 

опомена! 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٨٧ إِۡن ُهَو إِل

88. И ви ћете ускоро сазнати његову 

поруку!” 
هُۥ َبۡعَد ِحيِۭن

َ
 ٨٨ َولََتۡعلَُمنه َنَبأ
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Украси الزمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Књигу објављује Аллах, Силни и 

Мудри! 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ١ ٱلۡحَِكيمِ 

2. Ми ти, заиста, објављујемо Књигу, 

праву истину, па обожавај само 

Аллаха, исповедајући Му чисту веру. 

ِ فَٱۡعُبِد  نَزلَۡنآ إِلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

ِينَ  هُه ٱلد  َ ُمخۡلِٗصا ل  ٢ ٱَّلله

3. Искрено исповедање вере дуг је 

према Богу! А они који поред Њега 

узимају заштитнике говорећи : „Ми их 

обожавамо само зато да би нас што 

више приближили Аллаху.“ Аллах ће 

њима, заиста, да пресуди о ономе у 

чему су се они разилазили. Аллах 

никако неће да упути на Прави пут 

онога ко је лажљивац и неверник. 

خَُذواْ ِمن  هِذيَن ٱته يُن ٱلۡخَالُِصْۚ َوٱل ِ ِ ٱلد  لَا َّلِله
َ
أ

ۦٓ  ِبُونَآ إِلَي  ُدونِهِ ها لُِيَقر  ۡولَِيآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إِل
َ
 أ

َ َيحُۡكُم بَيَۡنُهۡم فِي َما ُهۡم  ِ ُزلَۡفيَٰٓ إِنه ٱَّلله ٱَّلله
َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو  فِيهِ َيخَۡتلُِفوَنُۗ إِنه ٱَّلله

ار    ٣ َكَِٰذب  َكفه

4. Да је Аллах хтео да има дете, 

изабрао би, између оних које је 

створио, онога кога би Он хтео. 

Узвишен је Он, Он је Аллах, Једини и 

Свемоћни! 

ا  هٱۡصَطَفيَٰ ِممه ن َيتهِخَذ َولَٗدا ل
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
هۡو أ ل

ُ ٱلَۡوَِٰحُد  ۖۥۡ ُهَو ٱَّلله ْۚ ُسۡبَحََٰنُه َيخۡلُُق َما يََشآُء
ارُ   ٤ ٱلَۡقهه

5. Небеса и Земљу је створио са 

истином; Он ноћу обавија дан, и 

даном обавија ноћ; Он је потчинио 

Сунце и Месец, свако се креће до 

одређеног рока. Он је Силни, Он 

много прашта! 

ُِر  ِۖ يَُكو  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

َهارَ  ُِر ٱلنه َهارِ َويَُكو  هۡيَل عَلَى ٱلنه هۡيِلِۖ  ٱل عَلَى ٱل
َجٖل 

َ
ۖۡ ُكل   َيجۡرِي لِأ ۡمَس َوٱلَۡقَمَر َر ٱلشه وََسخه

َٰرُ  لَا ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡغفه
َ
يِۗ أ َسمًّ  ٥ مُّ
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6. Он вас од једног човека ствара – а 

од њега је жену његову створио – и 

Он вам је дао осам врста стоке; Он 

вас ствара у утробама ваших мајки, 

дајући вам облике, један за другим, у 

три тмине. То вам је, ето, Аллах, ваш 

Господар, Његова је власт, нема 

истинског бога осим Њега, па куда се 

онда окрећете? 

ِن نهۡفٖس َوَِٰحَدةٖ ُثمه َجَعَل ِمۡنَها  َخلََقُكم م 
 ۡ َِن ٱل نَزَل لَُكم م 

َ
نَۡعَِٰم ثََمَٰنَِيَة َزوَۡجَها َوأ

َ
أ

َهَٰتُِكۡم   مه
ُ
ۡزَوَٰٖجِۚ َيخۡلُُقُكۡم فِي ُبُطوِن أ

َ
أ

َٰٖثِۚ   ِنُۢ َبۡعِد َخلٖۡق فِي ُظلَُمَٰٖت ثََل َخلٗۡقا م 
ها  ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡملُۡكۖۡ لَٓا إَِلََٰه إِل َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

هيَٰ تُۡصَرُفونَ  ن
َ
 ٦ ُهَوۖۡ فَأ

7. Ако ви будете неверници – па 

Аллах од вас не зависи, али Он није 

задовољан ако су слуге Његове 

неверници, а задовољан је вама ако 

будете захвални. И ниједан грешник 

неће носити грехе другога! Затим 

ћете се Господару свом вратити, па 

ће вас Он о оном шта сте радили 

обавестити, јер Он добро зна свачије 

мисли. 

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖۡ َولَا  إِن تَۡكُفُرواْ َفإِنه ٱَّلله
ۖۡ َوِإن تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه  يَۡرَضيَٰ لِعَِبادِهِ ٱلُۡكۡفَر

ِۚ ُثمه إِلَيَٰ  ۡخَرىَٰ
ُ
لَُكۡمُۗ َولَا تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

رِۡجُعُكۡم َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  َرب ُِكم مه
ُدورِ َتۡعمَ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ٧ لُوَنْۚ إِنهُهۥ َعلِيُم

8. Кад човека снађе невоља, моли се 

своме Господару, понизно Му се 

обраћајући, а онда, када му Аллах 

подари Своју благодат, заборави 

Онога Коме се пре молио, и поред 

Њега обожава друга божанства, како 

би са Његовог пута одводио на 

странпутицу. Реци: „Уживај неко 

време у своме неверовању, бићеш, 

сигурно, становник у Ватри!“ 

۞َوِإَذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَا َربهُهۥ ُمنِيًبا 
ِۡنُه نَِسَي َما َكاَن  لَُهۥ نِۡعَمٗة م  إِلَۡيهِ ُثمه إَِذا َخوه

نَداٗدا  يَۡدُعٓواْ إِلَيۡ 
َ
ِ أ هِ ِمن َقۡبُل وََجَعَل َّلِله

ل ُِيِضله َعن َسبِيلِهۚۦِْ قُۡل َتَمتهۡع بُِكۡفرَِك  
ارِ  ۡصَحَِٰب ٱلنه

َ
 ٨ قَلِيلًا إِنهَك ِمۡن أ

9. Зар је такав као онај који у ноћним 

сатима проводи време у молитви, 

падајући лицем на тло и стојећи, 

страхујући од Судњег дана и 

надајући се милости свога 

Господара?! Реци: „Зар су исти они 

који знају и они који не знају?! Само 

они који памети имају поуку примају!” 

هۡيِل َساِجٗدا َوَقآئِٗما  َٰنٌِت َءانَآَء ٱل ۡن ُهَو َق مه
َ
أ

ۗۦُ قُۡل َهۡل َيحَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َويَرُۡجواْ َرۡحمََة رَ  ب ِهِ
هِذيَن لَا   هِذيَن َيۡعلَُموَن َوٱل يَۡسَتوِي ٱل

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
ُر أ  ٩ َيۡعلَُموَنُۗ إِنهَما َيَتَذكه
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10. Реци: „О слуге Моје који верујете, 

бојте се свога Господара! Они који на 

овом свету буду радили добра дела 

имаће добро, а Аллахова је Земља 

пространа; само ће они који буду 

стрпљиви бити награђени без 

обрачуна.“ 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ َربهُكۡمْۚ   قُۡل َيَٰعَِبادِ ٱل
  ُۗ ۡنَيا َحَسَنة  ۡحَسُنواْ فِي َهَِٰذهِ ٱلدُّ

َ
هِذيَن أ لِل

َٰبِرُ  هي ٱلصه ُۗ إِنهَما يَُوف ِ َوَِٰسَعٌة ۡرُض ٱَّلله
َ
وَن  َوأ

ۡجَرُهم بَِغيِۡر ِحَسابٖ 
َ
 ١٠ أ

11. Реци: „Наређено ми је да 

обожавам Аллаха, искрено Му 

исповедајући веру. 

هُه  َ ُمخۡلِٗصا ل ۡعُبَد ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
قُۡل إِن ِٓي أ

ِينَ   ١١ ٱلد 

12. И наређено ми је да будем 

најпреданији верник. 
ِمۡرُت 

ُ
َل ٱلُۡمۡسلِِمينَ َوأ وه

َ
ُكوَن أ

َ
ۡن أ

َ
 ١٢ لِأ

13. Реци: „Ја се бојим патње на 

Великом дану, ако своме Господару 

будем непослушан.“ 

َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرب ِي َعَذاَب  
َ
قُۡل إِن ِٓي أ

 ١٣ يَۡوٍم َعِظيمٖ 

14. Реци: „Само Аллаха обожавам, 

исповедајући Му чисту веру, 
هُهۥ دِينِي ۡعُبُد ُمخۡلِٗصا ل

َ
َ أ  ١٤ قُِل ٱَّلله

15. а ви, поред Њега, обожавајте кога 

хоћете!“ Реци: „Губитници су, 

уистину, они који на Судњем дану 

изгубе и себе и своје породице. 

Заиста је то очигледан губитак!“ 

ِن  ۗۦُ قُۡل إِنه  فَٱۡعُبُدواْ َما ِشۡئُتم م  ُدونِهِ
نُفَسُهۡم  

َ
هِذيَن َخِسُرٓواْ أ ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل

َٰلَِك ُهَو  لَا َذ
َ
ۡهلِيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

َ
َوأ

 ١٥ ٱلۡخُۡسَراُن ٱلُۡمبِينُ 

16. Над њима ће да буду наслаге од 

ватре, а и испод њих наслаге; тиме 

Аллах плаши Своје слуге. О слуге 

Моје, бојте се Мене! 

ارِ َوِمن َتحۡتِِهۡم  َِن ٱلنه ِن َفۡوقِِهۡم ُظلَل  م  لَُهم م 
ۚۥْ َيَٰعَِبادِ   ُ بِهِۦ ِعَباَدهُ َٰلَِك ُيخَو ُِف ٱَّلله ْۚ َذ ُظلَل 

 ١٦ فَٱتهُقونِ 

17. За оне који избегавају обожавање 

лажних божанстава и који се Аллаху 

обраћају - њима су намењене 

радосне вести, зато обрадуј Моје 

слуге 

ن َيۡعُبُدوَها 
َ
َُٰغوَت أ هِذيَن ٱۡجَتنَُبواْ ٱلطه َوٱل

ۡر   ِ ِۚ فَبَش  ِ لَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ نَابُٓواْ إِلَي ٱَّلله
َ
َوأ

 ١٧ ِعَبادِ
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18. које Кур’ан слушају и следе оно 

најлепше у њему; њима је Бог на 

Прави пут указао и они су паметни. 

ۥْٓۚ  ۡحَسَنُه
َ
هِذيَن يَۡسَتِمُعوَن ٱلَۡقۡوَل َفَيتهبُِعوَن أ ٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم 
ُ
ۖۡ َوأ ُ َُٰهُم ٱَّلله هِذيَن َهَدى ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

لَۡبَٰبِ 
َ
ْولُواْ ٱلۡأ

ُ
 ١٨ أ

19. Зар ти да спасиш оног који је 

заслужио казну, оног који ће сигурно 

бити у Ватри? 

 
َ
نَت  أ

َ
فَأ

َ
َفَمۡن َحقه َعلَۡيهِ َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب أ

ارِ   ١٩ تُنقُِذ َمن فِي ٱلنه

20. А оне који се боје свога Господара 

чекају одаје, саграђене све једне 

изнад других, испод којих теку реке - 

Аллахово је обећање, а Аллах неће 

обећање да прекрши. 

ه  ِن َلَِٰكِن ٱل ِذيَن ٱتهَقۡواْ َربهُهۡم لَُهۡم ُغَرف  م 
ۡبنِيهة  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َفۡوقَِها ُغَرف  مه

  ُ ِ لَا ُيخۡلُِف ٱَّلله ۖۡ وَۡعَد ٱَّلله نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ

 ٢٠ ٱلِۡميَعادَ 

21. Зар не видиш да Аллах спушта 

воду са неба, па је као изворе по 

Земљи разводи, а онда помоћу ње 

изводи разнобојно биље, затим се 

осуши и ти га видиш пожутелог, и 

најзад га скрши?! То је, заиста, 

опомена за оне који имају памети. 

َمآِء َماٗٓء   نَزَل ِمَن ٱلسه
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡرِض ُثمه ُيخۡرُِج بِهِ 
َ
ۦ  فََسلََكُهۥ يََنَٰبِيَع فِي ٱلۡأ

َُٰه  لَۡوَٰنُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى
َ
خَۡتلًِفا أ َزۡرٗعا مُّ

َٰلَِك   ْۚ إِنه فِي َذ ا ُثمه َيجَۡعلُُهۥ ُحَطًَٰما ُمۡصَفر ٗ
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٢١ لَِذۡكَرىَٰ لِأ

22. Зар је исти онај чије је срце Бог 

учинио склоним исламу, па он следи 

светло Господара свог? Тешко онима 

чија су срца неосетљива кад се 

спомене Бог, они су у правој заблуди! 

ُ َصۡدَرُهۥ لِلِۡإۡسَلَِٰم َفُهَو   َفَمن َشَرَح ٱَّلله
َ
أ

ب ِهۚۦِْ َفَوۡيل  ل ِلَۡقَِٰسَيةِ قُلُوبُُهم  ِن ره عَلَىَٰ نُورٖ م 
بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ

ُ
ِْۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّلله  ٢٢ م 
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23. Бог објављује најлепши говор, 

Књигу сличну по смислу, чије се 

поруке понављају, због којих 

подилази језа оне који се Господара 

свог боје, а кад се спомене име 

Божје, коже њихове и срца њихова се 

смирују. То је Божји Прави пут на који 

Он указује оном коме Он хоће. А оног 

кога Бог остави у заблуди нико на 

Прави пут неће моћи да упути. 

تََشَٰبِٗها  ۡحَسَن ٱلۡحَِديِث كَِتَٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزه ٱَّلله

هِذيَن َيخَۡشۡوَن  َثانَِي َتۡقَشعِرُّ ِمۡنُه ُجلُوُد ٱل مه
 ذِۡكرِ َربهُهۡم ُثمه تَلِيُن ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوبُُهۡم إِلَيَٰ 

 ْۚ ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء َٰلَِك ُهَدى ٱَّلله ِْۚ َذ ٱَّلله
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن َهادٍ   ٢٣ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

24. Зар је исти онај који ће се на 

Судњем дану лицем својим 

заклањати од страховите патње? 

Незнанобошцима ће бити речено: 

„Трпите оно што сте заслужили!“ 

َفَمن َيتهِقي بِوَۡجِههِۦ ُسوَٓء ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم 
َ
أ

َٰلِِميَن ُذوُقواْ َما ُكنُتۡم  ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوقِيَل لِلظه
 ٢٤ تَۡكِسُبونَ 

25. Они пре њих су порицали, па их је 

стигла казна одакле нису очекивали. 
تَ 

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َب ٱل َُٰهُم ٱلَۡعَذاُب َكذه ى

 ٢٥ ِمۡن َحۡيُث لَا يَۡشُعُرونَ 

26. Аллах је дао да осете понижење 

у животу на овом свету, а патња на 

Оном свету биће, заиста, још већа - 

кад би они само знали! 

  ۡۖ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ُ ٱلۡخِۡزَي فِي ٱلۡحََيوَٰ َذاَقُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ۡكبَُرْۚ لَۡو َكانُواْ  َولََعَذاُب ٱٓأۡل 
َ
ِخَرةِ أ

 ٢٦ َيۡعلَُمونَ 

27. Ми у овом Кур'ану наводимо 

људима свакакве примере, да би 

примили поуку; 

َولََقۡد َضَرۡبَنا لِلنهاِس فِي َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن مِن 
ُرونَ  ِ َمَثٖل لهَعلهُهۡم َيَتَذكه

 ٢٧ ُكل 

28. у Кур’ану на арапском језику, у 

коме нема никакве противречности, 

да би се Господара свог побојали. 

قُۡرَءانًا َعَربِيًّا َغيَۡر ذِي ِعَوٖج لهَعلهُهۡم  
 ٢٨ َيتهُقونَ 

29. Аллах наводи као пример човека 

који је у власти ортака и за којег се 

они отимају, и човека који је у власти 

само једног човека - да ли је положај 

њих двојице исти?! Сва хвала нека је 

Аллаху, али већина њих не зна. 

ُ َمَثلٗا رهُجلٗا فِيهِ ُشَرَكآُء   َضَرَب ٱَّلله
ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجلٗا َسلَٗما ل ِرَُجٍل َهۡل  

 ِْۚ ۡكثَرُُهۡم لَا  يَۡسَتوِيَاِن َمَثلًاْۚ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
َ
بَۡل أ

 ٢٩ َيۡعلَُمونَ 
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30. Ти ћеш, сигурно, да умреш, а и 

они ће, такође, да помру. 
ي ُِتونَ   ٣٠ إِنهَك َمي ِت  َوِإنهُهم مه

31. И после, на Судњем дану, пред 

својим Господаром један са другим 

ћете да се спорите. 

يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ ِعنَد َرب ُِكۡم ُثمه إِنهُكۡم 
 ٣١ َتخَۡتِصُمونَ 

32. Има ли већег неправедника од 

онога који о Аллаху говори лажи и 

сматра истину лажном када му 

долази?! Зар у Паклу неће да буде 

пребивалиште за невернике?! 

 ِ ن َكَذَب عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َب  ۞َفَمۡن أ َوَكذه

لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى 
َ
ۥْٓۚ أ ۡدِق إِۡذ َجآَءهُ ِ بِٱلص 

َٰفِرِينَ   ٣٢ ل ِلَۡك

33. А онај који доноси истину и они 

који у њу верују, они су богобојазни, 
ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
ۦٓ أ َق بِهِ ۡدِق َوَصده ِ هِذي َجآَء بِٱلص  َوٱل

 ٣٣ ٱلُۡمتهُقونَ ُهُم 

34. све што зажеле наћи ће код свога 

Господара, то ће да буде награда 

онима који су радили добра дела, 

َٰلَِك َجَزآُء   ا يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ لَُهم مه
 ٣٤ ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

35. да би Бог преко ружних поступака 

њихових прешао, и да би их за лепа 

дела која су радили наградио. 

هِذي َعِملُواْ   ٱل
َ
ۡسَوأ

َ
ُ َعۡنُهۡم أ َِر ٱَّلله لُِيَكف 

هِذي َكانُواْ  ۡحَسِن ٱل
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َويَۡجزِيَُهۡم أ

 ٣٥ َيۡعَملُونَ 

36. Зар Аллах није Свом слуги 

довољан?! А они те плаше онима 

које, поред Њега, обожавају. Онога 

коме да Аллах да је у заблуди - нико 

не може да га упути на Прави пут. 

ُِفونََك  ۖۥۡ َويَُخو  ُ بِكَاٍف َعۡبَدهُ لَيَۡس ٱَّلله
َ
أ

ُ َفَما  هِذيَن ِمن ُدونِهۚۦِْ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله بِٱل
 ٣٦ لَُهۥ ِمۡن َهادٖ 

37. А онога кога Он на Прави пут 

упути - нико не може да га доведе у 

заблуду. Зар Аллах није силан и Онај 

Који кажњава?! 

لَيَۡس 
َ
ِۗ أ ٍ

ِضل  ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ َوَمن َيۡهِد ٱَّلله
ُ بَِعزِيزٖ ذِي ٱنتَِقامٖ   ٣٧ ٱَّلله
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38. Ако их упиташ ко је створио 

небеса и Земљу, сигурно ће да кажу: 

„Аллах!“ А ти реци: „Мислите ли ви, 

да ли би они које ви, поред Аллаха, 

обожавате могли да отклоне штету, 

ако Аллах хоће да ми је учини, или, 

да ли би могли да задрже Његову 

милост, ако Он хоће да ми је 

подари?“ Реци: „Мени је довољан 

Аллах, на Њега се ослањају 

верници.” 

َمََٰوَِٰت   َولَئِن ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َسأ

ا   فَرََءۡيُتم مه
َ
ْۚ قُۡل أ ُ ۡرَض لََيُقولُنه ٱَّلله

َ
َوٱلۡأ

 ٍ ُ بُِضر  َراَدنَِي ٱَّلله
َ
ِ إِۡن أ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله

َراَدنِي بَِرۡحمٍَة  
َ
ۡو أ

َ
ۦٓ أ ِ ِه َهۡل ُهنه َكَِٰشَفَُٰت ُضر 

َُٰت َرۡحمَتِهۚۦِْ ُق  ۡل َحۡسِبَي َهۡل ُهنه ُمۡمِسَك
ۖۡ َعلَۡيهِ َيَتوَكهُل ٱلُۡمَتوَك ِلُونَ  ُ  ٣٨ ٱَّلله

39. Реци: „О народе мој, ти поступај 

онако како поступаш, а и ја ћу да 

поступам, па ћете да сазнате 

قُۡل َيََٰقۡوِم ٱۡعَملُواْ عَلَىَٰ َمكَانَتُِكۡم إِن ِي  
ۖۡ فََسۡوَف  َِٰمل   ٣٩ َتۡعلَُمونَ َع

40. кога ће да стигне патња која ће да 

га понизи, и кога ће да снађе вечна 

патња!“ 

تِيهِ َعَذاب  ُيخۡزِيهِ َويَِحلُّ َعلَۡيهِ 
ۡ
َمن يَأ

قِيمٌ   ٤٠ َعَذاب  مُّ

41. Ми теби, заиста, објављујемо 

Књигу саму истину за све људе; онај 

ко буде ишао Правим путем - себи ће 

да користи, а онај ко буде ишао 

странпутицом - себи ће да науди, ти 

ниси задужен за њихову упуту. 

 ِۖ ِ نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب لِلنهاِس بِٱلۡحَق 
َ
إِنهآ أ

َفَمِن ٱۡهَتَدىَٰ فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمن َضله َفإِنهَما 
ۖۡ َومَ  نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٍ يَِضلُّ َعلَۡيَها

َ
 ٤١ آ أ

42. Бог узима душе у часу њихове 

смрти, а и оних који спавају, а који још 

умрли нису, па задржава оне којима 

је одредио да умру, а оставља оне 

друге до рока одређеног. То су, 

заиста, докази за оне који 

размишљају. 

 ُ نُفَس ِحيَن َمۡوتَِها َوٱلهتِي لَۡم ٱَّلله
َ
هي ٱلۡأ َيَتَوف

ۖۡ َفُيۡمِسُك ٱلهتِي َقَضيَٰ  َتُمۡت فِي َمَناِمَها
َجٖل 

َ
ۡخَرىَٰٓ إِلَيَٰٓ أ

ُ
َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل ٱلۡأ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   يِۚ إِنه فِي َذ َسمًّ مُّ
ُرونَ   ٤٢ َيَتَفكه

43. Зар они мимо Аллаха 

заговорнике узимају?! Реци: „Зар и 

онда када су без икакве моћи и када 

ништа не разумеју?“ 

َولَۡو 
َ
ْۚ قُۡل أ ِ ُشَفَعآَء خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ِم ٱته

َ
أ

ا َولَا َيۡعقِلُونَ   ٤٣ َكانُواْ لَا َيۡملُِكوَن َشۡيـ ٗ
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44. Реци: „Свакo заговарање 

припада Аллаху, Његова је власт на 

небесима и на Земљи, а затим ћете 

Њему да се вратите.“ 

َمََٰوَِٰت  هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ۖۡ ل َفََٰعُة َجمِيٗعا ِ ٱلشه ه ِ قُل َّلل 
ۡرِضِۖ ُثمه إِلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ 

َ
 ٤٤ َوٱلۡأ

45. Кад се спомене само Аллах, грче 

се срца оних који у онај свет не 

верују, а када се спомену они које они 

поред Њега обожавају, одједном их 

обузме радост. 

زهۡت قُلُوُب  
َ
ُ وَۡحَدهُ ٱۡشَمأ َوِإَذا ُذكَِر ٱَّلله

هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوِإَذا ُذكَِر   ٱل
ۦٓ إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُرونَ  هِذيَن ِمن ُدونِهِ  ٤٥ ٱل

46. Реци: „Аллаху, Који си створио 

небеса и Земљу, Ти Који знаш 

невидљив и видљив свет, Ти ћеш 

Својим слугама да пресудиш у ономе 

у чему су се разилазили!“ 

َٰلَِم  ۡرِض َع
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ قُِل ٱللهُهمه َفاِطَر ٱلسه

نَت َتحُۡكُم َبيَۡن ِعبَ 
َ
َهََٰدةِ أ ادَِك ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه

 ٤٦ فِي َما َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

47. Када би незнанобошци имали све 

што је на Земљи, и још толико, на 

Судњем дану они би све то дали како 

би се искупили од тешке патње; а Бог 

ће их казнити казном какву нису 

могли ни наслутити, 

ۡرِض َجمِيٗعا  َولَۡو 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ َما فِي ٱلۡأ نه لِل

َ
أ

َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ لَٱۡفَتَدۡواْ بِهِۦ ِمن ُسوِٓء 
ِ َما  َِن ٱَّلله ٱلَۡعَذاِب يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ َوبََدا لَُهم م 

 ٤٧ لَۡم يَُكونُواْ َيحۡتَِسُبونَ 

48. и указаће им се њихова лоша 

дела која су радили и снаћи ће их 

баш оно чему су се изругивали. 

ا  َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبواْ وََحاَق بِِهم مه
 ٤٨ َكانُواْ بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

49. Кад човека снађе каква невоља, 

Нама се моли; а кад му Ми после 

благодат пружимо, онда говори: „Ово 

ми је дато зато што сам то заслужио!“ 

А није тако, то је само искушење, али 

већина њих не зна. 

َفإَِذا َمسه ٱلۡإِنَسََٰن ُضر   َدعَانَا ُثمه إَِذا  
وتِيُتُهۥ عَلَىَٰ 

ُ
ِنها َقاَل إِنهَمآ أ لَۡنَُٰه نِۡعَمٗة م  َخوه

ۡكثَرَُهۡم لَا ِعلِۭۡمْۚ بَۡل ِهَي فِۡتَنة  َوَلَِٰكنه 
َ
أ

 ٤٩ َيۡعلَُمونَ 

50. Тако су говорили и они пре њих, 

па им није користило оно што су били 

стекли, 

ۡغَنيَٰ 
َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَمآ أ َقۡد َقالََها ٱل

ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ   ٥٠ َعۡنُهم مه
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51. па их је стигла казна за зла дела 

која су радили. А и оне међу овима 

који чине неправду - стићи ће казна 

за оно што чине, они неће да умакну. 

هِذيَن   ْْۚ َوٱل َصاَبُهۡم َسي ِـ َاُت َما َكَسُبوا
َ
فَأ

ُؤلَآِء َسُيِصيُبُهۡم َسي ِـ َاُت َما  َظلَُمواْ ِمۡن َهَٰٓ
 ٥١ َكَسُبواْ َوَما ُهم بُِمۡعِجزِينَ 

52. Зар они не знају да Аллах даје 

опскрбу у изобиљу ономе коме хоће, 

и да ускраћује; то су, заиста, поуке 

народу који верује. 

ِۡزَق لَِمن  َ يَبُۡسُط ٱلر  نه ٱَّلله
َ
َولَۡم َيۡعلَُمٓواْ أ

َ
أ

َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡوٖم   ْۚ إِنه فِي َذ يََشآُء َويَۡقِدُر
 ٥٢ يُۡؤِمُنونَ 

53. Реци: “О слуге Моје које сте се 

према себи огрешили, не губите наду 

у Аллахову милост! Аллах ће, 

сигурно, све грехе да опрости. Он, 

заиста, много прашта и Он је 

Милостиви.“ 

نُفِسِهۡم 
َ
ۡسَرُفواْ عَلَىَٰٓ أ

َ
هِذيَن أ ۞قُۡل َيَٰعَِبادَِي ٱل

َ َيۡغفُِر  لَا َتۡقَنُطواْ ِمن ره  ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡحمَةِ ٱَّلله
ْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ  نُوَب َجمِيًعا  ٥٣ ٱلذُّ

54. И повратите се своме Господару 

и покорите Му се пре него што вам 

дође казна - после нико неће да вам 

прискочи у помоћ. 

نِيُبٓواْ إِلَيَٰ َرب ُِكۡم 
َ
ۡسلُِمواْ لَُهۥ ِمن َقۡبِل َوأ

َ
َوأ

تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب ُثمه لَا تُنَصُرونَ 
ۡ
ن يَأ

َ
 ٥٤ أ

55. И следите оно најбоље што вам 

објављује ваш Господар, пре него 

што вам изненада дође казна, за чији 

долазак нећете да знате. 

نزَِل 
ُ
ۡحَسَن َمآ أ

َ
ِن  َوٱتهبُِعٓواْ أ إِلَۡيُكم م 

تَِيُكُم ٱلَۡعَذاُب  
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ب ُِكم م  ره

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
 ٥٥ َبۡغَتٗة َوأ

56. Да човек не би узвикнуо: „Тешко 

мени, колико сам само дужности 

према Аллаху пропустио, чак сам се 

и изругивао!” 

 َ ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡسَرتَيَٰ عَل
َ
ىَٰ َما فَرهطُت  أ

ِ َوِإن ُكنُت لَِمَن   فِي َجۢنِب ٱَّلله
َِٰخرِينَ   ٥٦ ٱلسه

57. Или да не би рекао: “Да ме је Бог 

Правим путем упутио, сигурно бих се 

Његове казне сачувао!” 

َٰنِي لَُكنُت ِمَن  َ َهَدى نه ٱَّلله
َ
ۡو َتُقوَل لَۡو أ

َ
أ

 ٥٧ ٱلُۡمتهقِينَ 
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58. Или, да не би рекао кад доживи 

патњу: „Да ми је само да се вратим – 

добра дела бих радио!“ 

ٗة   نه لِي َكره
َ
ۡو َتُقوَل ِحيَن تََرى ٱلَۡعَذاَب لَۡو أ

َ
أ

ُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡحِسنِينَ 
َ
 ٥٨ فَأ

59. “Никад! Долазиле су ти поуке 

Моје, па си их порицао и охолио се, и 

неверник си био.” 

بَۡت بَِها  بَلَىَٰ َقۡد َجآَءتَۡك َءاَيَٰتِي َفَكذه
َٰفِرِينَ   ٥٩ َوٱۡسَتۡكبَۡرَت َوُكنَت ِمَن ٱلَۡك

60. На Судњем дану видећеш 

поцрнела лица оних који су о Аллаху 

говорили лажи. А зар у Паклу неће да 

буде боравиште охолих?! 

ِ َويَۡوَم  هِذيَن َكَذبُواْ عَلَى ٱَّلله ٱلۡقَِيََٰمةِ تََرى ٱل
لَيَۡس فِي َجَهنهَم َمۡثٗوى 

َ
ْۚ أ ةٌ ۡسَوده وُُجوُهُهم مُّ

 ٦٠ ل ِلُۡمَتَكب ِِرينَ 

61. Аллах ће да спаси оне који су 

извршавали Његове заповести а 

клонили се Његових забрана, па ће 

успети; зло их неће дотаћи и они 

неће туговати. 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ بَِمَفاَزتِِهۡم لَا   ُ ٱل ي ٱَّلله َويَُنج ِ
وُٓء َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ  ُهُم ٱلسُّ  ٦١ َيَمسُّ

62. Аллах је Створитељ свега и Он 

управља свим, 
ِ َشۡيٖء 

ِ َشۡيٖءِۖ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 
ُ َخَٰلُِق ُكل  ٱَّلله

 ٦٢ َوكِيل  

63. код Њега су кључеви небеса и 

Земље! А они који у Аллахове доказе 

и знакове не верују - они ће заиста да 

буду губитници! 

هِذيَن   ۡرِضِۗ َوٱل
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه ل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  
ُ
ِ أ َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله

 ٦٣ ٱلَۡخَِٰسُرونَ 

64. Реци: „Зар од мене тражите да 

некога другог, поред Аллаха, 

обожавам, о незналице!“ 

َها   يُّ
َ
ۡعُبُد أ

َ
ُمُرٓون ِٓي أ

ۡ
ِ تَأ َفَغيَۡر ٱَّلله

َ
قُۡل أ

 ٦٤ ٱلَۡجَِٰهلُونَ 

65. А теби, и онима пре тебе, је 

објављено: „Ако би друга божанства 

поред Аллаха обожавао твоја дела 

би сигурно пропала, и сигурно би био 

међу страдалницима." 

هِذيَن ِمن َقۡبلَِك  وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
ُ
َولََقۡد أ

ۡشَرۡكَت لََيۡحَبَطنه َعَملَُك َولََتُكوَننه 
َ
لَئِۡن أ

 ٦٥ ِمَن ٱلَۡخَِٰسِرينَ 

66. Него, једино Аллаха обожавај и 

буди захвалан! 
َِٰكرِينَ بَِل  َِن ٱلشه َ فَٱۡعُبۡد َوُكن م   ٦٦ ٱَّلله
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67. Они нису величали Аллаха онако 

како треба да Га величају; а читава 

ће Земља на Судњем дану да буде у 

Његовој шаци, а небеса ће у Његовој 

десници да остану умотана. Чист је 

Он и Узвишен изнад оних које поред 

Њега обожавају! 

ۡرُض َجمِيٗعا  
َ
َ َحقه َقۡدرِهِۦ َوٱلۡأ َوَما َقَدُرواْ ٱَّلله

َُٰتُۢ   َمََٰوَُٰت َمۡطوِيه َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوٱلسه
ا   بَِيِمينِهۚۦِْ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََعَٰلَىَٰ َعمه

 ٦٧ يُۡشِرُكونَ 

68. И у рог ће да буде дувнуто, и 

умреће они на небесима и они на 

Земљи, остаће само они које буде 

Аллах одабрао; после ће да се други 

пут дуне у рог и они ће, одједном, да 

устану и да чекају. 

َمََٰوَِٰت  ورِ َفَصعَِق َمن فِي ٱلسه َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
ۖۡ ُثمه نُفَِخ  ُ ها َمن َشآَء ٱَّلله ۡرِض إِل

َ
َوَمن فِي ٱلۡأ

ۡخَرىَٰ َفإَِذا ُهۡم قَِيام  يَنُظُرونَ فِ 
ُ
 ٦٨ يهِ أ

69. И Земља ће светлошћу свога 

Господара да засја, и Књига ће да 

буде постављена, веровесници и 

сведоци биће доведени, и по правди 

ће да буде пресуђено свима, никоме 

неправда неће да буде учињена; 

ۡشَرَق 
َ
ۡرُض بُِنورِ َرب َِها َوُوِضَع َوأ

َ
ِت ٱلۡأ

َهَدآِء  بِي ِـَۧن َوٱلشُّ ٱلِۡكَتَُٰب وَِجآْيَء بِٱلنه
ِ َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ   ٦٩ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق 

70. свако ће у потпуности да добије 

оно што је заслужио, а Он најбоље 

зна шта су радили. 

َِيۡت ُكلُّ  ۡعلَُم َوُوف 
َ
ا َعِملَۡت َوُهَو أ  َنۡفٖس مه

 ٧٠ بَِما َيۡفَعلُونَ 

71. Они који нису веровали у 

гомилама ће у Пакао да буду 

натерани, и кад до њега дођу, његове 

капије ће да буду поотваране и 

чувари ће да их упитају: „Зар вам 

нису долазили ваши посланици, који 

су вам речи вашег Господара 

казивали, и упозоравали вас да ћете 

овај свој дан да доживите?!“ „Јесу“, 

рећи ће они, “али још је давно 

одређено да ће неверници кажњени 

бити.” 

هِذيَن َكَفُرٓواْ إِلَيَٰ َجَهنهَم ُزَمًراۖۡ   وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل لَُهۡم َحتهيَٰٓ إِذَ  بَۡو

َ
ا َجآُءوَها فُتَِحۡت أ

ِنُكۡم َيۡتلُوَن  تُِكۡم ُرُسل  م 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
َخَزَنُتَهآ أ

َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت َرب ُِكۡم َويُنِذُرونَُكۡم  
لَِقآَء يَۡوِمُكۡم َهََٰذاْۚ َقالُواْ بَلَىَٰ َوَلَِٰكۡن 

َٰفِرِينَ  ۡت َكلَِمُة ٱلَۡعَذاِب عَلَى ٱلَۡك  ٧١ َحقه
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72. И биће речено: „Улазите на капије 

Пакла, вечно ћете у њему да 

боравите! Грозног ли пребивалишта 

онима који су се охолили!“ 

 ۡۖ بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
قِيَل ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٢ فَبِۡئَس َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

73. А они који су се свога Господара 

бојали у поворкама ће у Рај да буду 

поведени, и кад до њега дођу - 

његове капије већ широм отворене – 

његови чувари ће да им кажу: „Мир 

вама, од греха сте чисти, зато уђите 

у Рај, у њему ћете вечно да 

боравите!“ 

هِذيَن ٱتهَقۡواْ َربههُ  ۡم إِلَي ٱلۡجَنهةِ ُزَمًراۖۡ وَِسيَق ٱل
َُٰبَها َوَقاَل   بَۡو

َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت أ

لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡم ِطۡبُتۡم  
 ٧٣ فَٱۡدُخلُوَها َخَٰلِِدينَ 

74. И они ће да кажу: „Сва хвала нека 

је Аллаху Који нам је Своје обећање 

испунио, и у Рају нам место даровао, 

да се у њему населимо где хоћемо. 

Дивне ли награде онима који су се 

трудили!“ 

هِذي َصَدَقَنا وَۡعَدهُۥ   ِ ٱل َوَقالُواْ ٱلۡحَۡمُد َّلِله
 ِمَن ٱلۡجَنهةِ َحۡيُث  

ُ
أ ۡرَض نَتََبوه

َ
ۡوَرَثَنا ٱلۡأ

َ
َوأ

ۡجُر ٱلَۡعَِٰملِينَ 
َ
ۖۡ فَنِۡعَم أ  ٧٤ نََشآُء

75. И видећеш анђеле како окружују 

Божји Престо, величајући и хвалећи 

свога Господара; и свима је 

пресуђено по правди, и биће речено: 

“Хваљен нека је Аллах, Господар 

светова!” 

َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف ِيَن ِمۡن َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش 
ِۚ يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد رَ  ِ ب ِِهۡمْۚ َوُقِضَي بَيَۡنُهم بِٱلۡحَق 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِ َرب   ٧٥ َوقِيَل ٱلۡحَۡمُد َّلِله
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Верник   غافر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Књигу објављује Аллах, Силни и 

Свезнајући, 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلَۡعلِيمِ 

3. Који опрашта грехе и прима 

покајање, Који страховито кажњава и 

обилно награђује. Другог истинског 

бога осим Њега нема, Њему се све 

враћа. 

وِۡب َشِديدِ  ۢنِب َوَقابِِل ٱلته ٱلۡعَِقاِب  غَافِرِ ٱلذه
ها ُهَوۖۡ إِلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ  ۡوِلِۖ لَٓا إَِلََٰه إِل  ٣ ذِي ٱلطه

4. О Аллаховим речима и доказима 

расправљају само они који не верују, 

па нека те не обмањује то што они 

уживају путујући по Земљи. 

هذِ  ها ٱل ِ إِل يَن َما يَُجَِٰدُل فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله
 ٤ َكَفُرواْ فَلَا َيۡغُرۡرَك َتَقلُُّبُهۡم فِي ٱلۡبَِلَٰدِ 

5. И Нојев је народ пре њих порицао, 

а и после њега они који су се били 

против посланика уротили. Сваки 

народ настојао је домоћи се свог 

посланика и трудио се неистином 

угушити истину, па сам га Ја 

кажњавао – а каква је била казна 

Моја! 

ۡحَزاُب ِمنُۢ  
َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح َوٱلۡأ َكذه

ُخُذوُهۖۡ  
ۡ
ةِۭ بِرَُسولِِهۡم لَِيأ مه

ُ
ۡت ُكلُّ أ َبۡعِدهِۡمۖۡ َوَهمه

َوَجََٰدلُواْ بِٱلَۡبَِٰطِل لُِيۡدِحُضواْ بِهِ ٱلۡحَقه 
َخۡذُتُهۡمۖۡ َفَكۡيَف َكاَن ِعَقابِ 

َ
 ٥ فَأ

6. И тако ће реч твога Господара да 

се испуни да ће они који нису 

веровали бити становници у Ватри. 

هِذيَن  ۡت َكلَِمُت َرب َِك عَلَى ٱل َوَكَذَٰلَِك َحقه
ارِ  ۡصَحَُٰب ٱلنه

َ
نهُهۡم أ

َ
 ٦ َكَفُرٓواْ أ
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7. Анђели који носе Престо и они који 

су око њега, славе и хвале свога 

Господара и верују у Њега, и моле се 

да буду опроштени греси верницима: 

„Господару наш, Ти све обухваташ 

милошћу и знањем; зато опрости 

онима који се покају и који следе Твој 

пут и сачувај их патње у Ватри! 

هِذيَن َيحِۡملُوَن ٱلَۡعرۡ  َش َوَمۡن َحۡولَُهۥ ٱل
يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم َويُۡؤِمُنوَن بِهِۦ 

ْۖۡ َربهَنا َوِسۡعَت  هِذيَن َءاَمُنوا َويَۡسَتۡغفُِروَن لِل
هِذيَن تَابُواْ  ُكله َشۡيٖء رهۡحمَٗة وَِعلۡٗما فَٱۡغفِۡر لِل

 ٧ َوٱتهَبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

8. Господару наш, уведи их у вртове 

Едена које си им обећао, и оне који су 

били добри од њихових предака, и 

њихових жена, и њиховог потомства. 

Ти си, уистину, Силни и Мудри. 

َِٰت َعۡدٍن ٱلهتِي وََعدتهُهۡم  ۡدِخلُۡهۡم َجنه
َ
َربهَنا َوأ

ۡزَوَِٰجِهۡم  َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِهِ 
َ
ۡم َوأ

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
َ
َٰتِِهۡمْۚ إِنهَك أ ِيه  ٨ َوُذر 

9. И поштеди их казне због злих дела, 

јер, кога Ти тога дана поштедиш 

казне због злих дела - Ти си му се 

смиловао, а то ће, заиста, да буде 

велики успех!“ 

ي ِـ َاِتِۚ  ي ِـ َاِت يَۡوَمئِٖذ َوقِِهُم ٱلسه  َوَمن تَِق ٱلسه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ  ۚۥْ َوَذ  ٩ َفَقۡد َرِحمَۡتُه

10. Онима који нису веровали биће 

речено: „Божји презир према вама 

кад сте, позивани да верујете, остали 

неверници - је заиста већи од вашег 

презира сада према себи.“ 

 ِ هِذيَن َكَفُرواْ ُيَناَدۡوَن لََمۡقُت ٱَّلله إِنه ٱل
نُفَسُكۡم إِۡذ  

َ
ۡقتُِكۡم أ ۡكبَُر ِمن مه

َ
أ

 ١٠ تُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلِۡإيَمَِٰن َفَتۡكُفُرونَ 

11. „Господару наш“, рећи ће они, 

„два пута си нас усмртио и два пута 

си нас оживео; ми признајемо наше 

грехе, па има ли каквог начина за 

излазак из Ватре?“ 

ۡحَييَۡتَنا ٱثۡنََتيِۡن 
َ
َمتهَنا ٱثۡنََتيِۡن َوأ

َ
َقالُواْ َربهَنآ أ

ِن  فَٱۡعتََرۡفَنا بُِذنُوبَِنا َفَهۡل إِلَيَٰ ُخُروٖج م 
 ١١ َسبِيلٖ 

12. „То вам је зато што нисте 

веровали кад се позивало Једином 

Аллаху, а веровали сте ако би Му 

неко други био придружен у 

обожавању! Пресуда припада једино 

Аллаху, Узвишеном и Великом.“ 

ُ وَۡحَدهُۥ  ۥٓ إَِذا ُدِعَي ٱَّلله نهُه
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

ْْۚ فَٱلۡحُۡكُم  َكَفۡرُتۡم َوِإن يُۡشَرۡك بِهِۦ تُۡؤِمُنوا
 ِ ِ ٱلَۡعل ِ ٱلَۡكبِيرِ َّلِله  ١٢ ى 
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13. Он вам показује Своје знакове и 

спушта вам опскрбу са неба, а поуку 

ће да прихвати само онај који се 

Њему обраћа. 

ُِل لَُكم  هِذي يُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويُنَز  ُهَو ٱل
ها َمن   ُر إِل ْۚ َوَما َيَتَذكه َمآِء رِۡزٗقا َِن ٱلسه م 

 ١٣ يُنِيُب 

14. Обожавајте зато једино Аллаха, 

искрено Му исповедајући веру - па 

макар то неверницима било мрско! 

يَن َولَۡو َكرِهَ  ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  فَٱۡدُعواْ ٱَّلله
َٰفُِرونَ   ١٤ ٱلَۡك

15. Он је власник високих степена, 

Господар Престоља Који шаље 

Објаву, речи Своје – коме хоће међу 

Својим слугама, да упозори на Дан 

међусобног сусрета, 

وَح  َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلِۡقي ٱلرُّ َرفِيُع ٱلده
ۡمرِهِۦ عَلَىَٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ 

َ
ِمۡن أ

لَاقِ   ١٥ لُِينِذَر يَۡوَم ٱلته

16. на Дан када ће они да се појаве, 

када Аллаху неће да буде о њима 

ништа скривено. “Ко ће имати једину 

власт тог Дана? Бог, Једини и 

Свемоћни!” 

ِ ِمۡنُهۡم  يَۡوَم ُهم َبَٰرُِزوَنۖۡ لَا َيخَۡفيَٰ عَلَى ٱَّلله
ِ ٱلَۡوَِٰحِد   ۖۡ َّلِله ْۚ ل َِمِن ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَم َشۡيء 

ارِ   ١٦ ٱلَۡقهه

17. Сваки ће човек тог Дана да буде 

кажњен или награђен према заслузи; 

тог Дана неће да буде неправде! 

Аллах ће, заиста, брзо свести 

рачуне. 

ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡتْۚ لَا 
َ َسِريُع ٱلۡحَِسابِ  ْۚ إِنه ٱَّلله  ١٧ ُظلَۡم ٱلَۡيۡوَم

18. И упозори их на Блиски дан, када 

ће срца до гркљана да допру и 

попрече се, када неверници неће 

имати ни блиског пријатеља ни 

посредника чији заговор би био 

услишан. 

نِذۡرُهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزَِفةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب لََدى  
َ
َوأ

َٰلِِميَن ِمۡن  ٱلۡحََناِجرِ َكَِٰظِميَنْۚ َما لِلظه
 ١٨ َحمِيٖم َولَا َشفِيٖع ُيَطاعُ 

19. Он зна погледе који криомице у 

оно што је забрањено гледају, а и оно 

што груди крију; 

ۡعيُِن َوَما ُتخِۡفي 
َ
َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱلۡأ

ُدورُ   ١٩ ٱلصُّ
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20. Аллах ће по правди да пресуди, а 

они које поред Њега моле - неће ни 

по чему да суде. Аллах, заиста, све 

чује и све види. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن  ِۖ َوٱل ِ ُ َيۡقِضي بِٱلۡحَق  َوٱَّلله
َ ُهَو  ُدونِهِۦ لَا َيۡقُضوَن بَِشۡيٍءِۗ إِنه ٱَّلله

ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ٢٠ ٱلسه

21. Зашто они не путују по Земљи, па 

да виде какав је био крај оних пре 

њих? Били су од њих моћнији и више 

су трагова на Земљи оставили, али 

их је Аллах, због њихових греха, 

казнио и није имао ко да их од 

Аллахове казне заштити. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف 
َ
َولَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

هِذيَن َكانُواْ ِمن قَ  ۡبلِِهۡمْۚ َكانُواْ َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
ۡرِض  

َ
َشده ِمۡنُهۡم ُقوهٗة وََءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
ُهۡم أ

َِن  ُ بُِذنُوبِِهۡم َوَما َكاَن لَُهم م  َخَذُهُم ٱَّلله
َ
فَأ

ِ ِمن َواقٖ   ٢١ ٱَّلله

22. Аллах их је казнио зато што су 

порицали јасне доказе које су им 

доносили њихови посланици; Он је, 

заиста, Моћни, Он жестоко кажњава. 

تِيِهۡم رُُسلُُهم  
ۡ
نهُهۡم َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ْۚ إِنهُهۥ   ُ َخَذُهُم ٱَّلله
َ
بِٱلَۡبي َِنَِٰت فََكَفُرواْ فَأ

 ٢٢ َقوِي   َشِديُد ٱلۡعَِقابِ 

23. Ми смо послали Мојсија са 

Нашим речима и јасним доказом, 
ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنا وَُسلَۡطَٰٖن  َولََقۡد 

َ
أ

بِينٍ   ٢٣ مُّ

24. фараону и Хаману и Каруну, али 

су они рекли: „Чаробњак и лажов!“ 
َُٰروَن َفَقالُواْ َسَِٰحر   إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن َوَق

اب    ٢٤ َكذه

25. А кад им је он донео истину од 

Нас, рекли су: “Убијајте мушку децу 

оних који верују у оно што он говори, 

а остављајте у животу њихову женску 

децу!” Али, лукавства неверника увек 

су узалудна. 

ِ ِمۡن ِعنِدنَا َقالُواْ   ا َجآَءُهم بِٱلۡحَق  فَلَمه
هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َوٱۡسَتۡحيُ  ۡبَنآَء ٱل

َ
واْ ٱۡقُتلُٓواْ أ

ها فِي   َٰفِرِيَن إِل نَِسآَءُهۡمْۚ َوَما َكۡيُد ٱلَۡك
 ٢٥ َضَلَٰلٖ 

26. „Пустите ви мени“, рече фараон, 

„да убијем Мојсија, а он нека моли 

помоћ од свога Господара, јер бојим 

се да вам он веру вашу не измени 

или да у земљи неред не изазове.“ 

ۡقُتۡل ُموَسيَٰ َولَۡيۡدُع َوَقاَل فِرۡعَ 
َ
ۡوُن َذُرونِٓي أ

ن 
َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُكۡم أ ِ ن ُيَبد 

َ
َخاُف أ

َ
ۥٓۖۡ إِن ِٓي أ َربهُه

ۡرِض ٱلَۡفَسادَ 
َ
 ٢٦ ُيۡظِهَر فِي ٱلۡأ
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27. Мојсије рече: „Молим свога 

Господара и вашег Господара да ме 

заштити од сваког охолог који не 

верује у Дан у коме ће да се полаже 

рачун!“ 

ِن  َوَقاَل ُموَسيَٰٓ إِن ِي ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكم م 
ها يُۡؤِمُن بَِيۡوِم ٱلۡحَِسابِ  ِ ُمَتَكب ِٖر ل

 ٢٧ ُكل 

28. А један човек, верник, из 

фараонове породице, који је крио 

своје веровање, рече: „Зар да убијете 

човека зато што говори: 'Мој 

Господар је Аллах!' А донео вам је 

јасне доказе од вашег Господара? 

Ако је лажов, његова лаж ће њему да 

науди, а ако говори истину, онда ће 

да вас стигне бар нешто од онога што 

вам се прети; заиста Аллах неће да 

упути на Прави пут онога који у злу 

претерује и који много лаже. 

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَۡكُتُم  ۡؤِمن  م  َوَقاَل رَُجل  مُّ
 ُ ن َيُقوَل َرب َِي ٱَّلله

َ
َتۡقُتلُوَن رَُجلًا أ

َ
ۥٓ أ إِيَمََٰنُه

ب ُِكۡمۖۡ َوِإن  َوَقۡد َجآَءُكم بِٱلَۡبي َِنَِٰت ِمن ره
ۖۥۡ َوِإن يَ  ُك  يَُك َكَِٰذٗبا َفَعلَۡيهِ َكِذبُُه

هِذي يَعُِدُكۡمۖۡ  َصادِٗقا يُِصۡبُكم َبۡعُض ٱل
َ لَا َيۡهِدي َمۡن ُهَو ُمۡسرِف    إِنه ٱَّلله

اب    ٢٨ َكذه

29. О мој народе, данас вама 

припада власт и надмоћни сте у 

земљи, па ко ће да нас одбрани од 

Аллахове казне ако нас она стигне?“ 

А фараон рече: „Саветујем вам само 

оно што мислим, а само ћу ја да вас 

на Прави пут упутим.“ 

َيََٰقۡوِم لَُكُم ٱلُۡملُۡك ٱلَۡيۡوَم َظَِٰهرِيَن فِي 
ِ إِن  ِس ٱَّلله

ۡ
ۡرِض َفَمن يَنُصُرنَا ِمنُۢ بَأ

َ
ٱلۡأ

َرىَٰ 
َ
ها َمآ أ رِيُكۡم إِل

ُ
ْۚ َقاَل فِرَۡعۡوُن َمآ أ َجآَءنَا

ۡهِديكُ 
َ
ها َسبِيَل ٱلرهَشادَِوَمآ أ  ٢٩ ۡم إِل

30. А онда онај верник рече: “О 

народе мој, бојим се да и вас не 

стигне оно што је стигло народе који 

су се против посланика били 

уротили. 

َخاُف  
َ
هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ َوَقاَل ٱل

ۡحزَ 
َ
ِۡثَل يَۡوِم ٱلۡأ  ٣٠ ابِ َعلَۡيُكم م 

31. као што је то било са Нојевим 

народом, и Адом и Семудом, и онима 

после њих. А Аллах није неправедан 

према Својим слугама. 

هِذيَن  ِب َقۡوِم نُوٖح وَعَادٖ َوَثُموَد َوٱل
ۡ
ِمۡثَل َدأ

ُ يُرِيُد ُظلۡٗما   ِمنُۢ َبۡعِدهِۡمْۚ َوَما ٱَّلله
 ٣١ ل ِلۡعَِبادِ

32. О мој народе, плашим се шта ће 

да буде са вама на Дан када једни 

друге будете дозивали, 

َنادِ َخاُف َعلَۡيُكۡم يَۡوَم ٱلته
َ
 ٣٢ َوَيََٰقۡوِم إِن ِٓي أ
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33. на Дан кад будете узмичући 

бежали, кад вас од Аллаха неће моћи 

нико одбранити. А оног кога Аллах у 

заблуди остави, тога неће нико 

упутити. 

ِ ِمۡن  َِن ٱَّلله ُّوَن ُمۡدبِرِيَن َما لَُكم م  يَۡوَم تَُول
ُ َفَما لَُهۥ ِمۡن  عَاِصٖمِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله

 ٣٣ َهادٖ 

34. Јосиф вам је, још давно, донео 

јасне доказе, али ви сте стално 

сумњали у оно шта вам је донео. А 

кад је он умро, рекли сте: „Аллах 

више неће после њега да пошаље 

посланика!“ Ето, тако Аллах оставља 

у заблуди сваког ко у злу претерује и 

сумња, 

َولََقۡد َجآَءُكۡم يُوُسُف ِمن َقۡبُل 
ا َجآءَ  ِمه ُكم بِٱلَۡبي َِنَِٰت َفَما زِلُۡتۡم فِي َشك ٖ م 

 ُ بِهِۖۦۡ َحتهيَٰٓ إَِذا َهلََك قُلُۡتۡم لَن َيۡبَعَث ٱَّلله
ُ َمۡن  ِمنُۢ َبۡعِدهِۦ رَُسولٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله

ۡرتَاٌب   ٣٤ ُهَو ُمۡسرِف  مُّ

35. они који о Аллаховим речима и 

знаковима расправљају, иако им 

никакав доказ није дошао. То презиру 

Аллах и они који верују. Тако Аллах 

печати срце сваког охолог силника. 

ِ بَِغيِۡر   هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله ٱل
ِ وَِعنَد  َُٰهۡمۖۡ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله تَى

َ
ُسلَۡطٍَٰن أ

 ِ
ُ عَلَىَٰ ُكل  ْْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّلله هِذيَن َءاَمُنوا ٱل

 ِ  ٣٥ ٖر َجبهارٖ قَلِۡب ُمَتَكب 

36. „О Хамане“, рече фараон, 

„сагради ми торањ не бих ли стигао 

до стаза, 

َوَقاَل فِرَۡعۡوُن َيََٰهََٰمَُٰن ٱبِۡن لِي َصۡرٗحا لهَعل ِٓى 
ۡسَبََٰب 

َ
بۡلُُغ ٱلۡأ

َ
 ٣٦ أ

37. небеских стаза, не бих ли се 

попео до Мојсијевог Бога, а ја 

сматрам да је он, заиста, лажов.“ И 

ето тако су фараону његова ружна 

дела улепшана, и он је био одвраћен 

од Правог пута, а лукавство се 

фараоново завршило на његову 

штету. 

لَِع إِلَيَٰٓ إَِلَٰهِ ُموَسيَٰ  طه
َ
َمََٰوَِٰت فَأ ۡسَبََٰب ٱلسه

َ
أ

 ِ ْۚ َوَكَذَٰل ُظنُُّهۥ َكَِٰذٗبا
َ
َك ُزي َِن َوِإن ِي لَأ

بِيِلِۚ  لِفِرَۡعۡوَن ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوُصده َعِن ٱلسه
ها فِي َتَبابٖ   ٣٧ َوَما َكۡيُد فِرَۡعۡوَن إِل

38. А онај који је веровао рече: „О мој 

народе, мене следите, ја ћу на Прави 

пут да вам укажем! 

هِذٓي َءاَمَن َيََٰقۡوِم  ۡهِدُكۡم  َوَقاَل ٱل
َ
ٱتهبُِعوِن أ

 ٣٨ َسبِيَل ٱلرهَشادِ
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39. О народе мој, живот на овом 

свету само је пролазно уживање, а 

онај је свет, заиста, Кућа вечна. 

ۡنَيا َمَتَٰع  َوِإنه  ةُ ٱلدُّ َيََٰقۡوِم إِنهَما َهَِٰذهِ ٱلۡحََيوَٰ
 ٣٩ ٱٓأۡلِخَرةَ ِهَي َداُر ٱلَۡقَرارِ 

40. Ко год учини зло, само ће због 

њега да буде кажњен, а ко год учини 

добро - био мушкарац или жена, а 

верник је - тај ће да уђе у Рај; у њему 

ће имати у обиљу свега, без рачуна. 

  ۡۖ ها ِمۡثلََها َمۡن َعِمَل َسي ِئَٗة فَلَا ُيجَۡزىَٰٓ إِل
نَثيَٰ َوُهَو َوَمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا م ِ 

ُ
ۡو أ

َ
ن َذَكٍر أ

ْوَلَٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱلۡجَنهَة يُۡرَزُقوَن 
ُ
ُمۡؤِمن  فَأ

 ٤٠ فِيَها بَِغيِۡر ِحَسابٖ 

41. О народе мој! Шта је ово? Ја вас 

позивам у спас, а ви мене позивате у 

Ватру; 

ةِ   ۡدُعوُكۡم إِلَي ٱلنهَجوَٰ
َ
۞َوَيََٰقۡوِم َما لِٓي أ

ارِ َوتَۡدعُ   ٤١ ونَنِٓي إِلَي ٱلنه

42. Позивате ме да не верујем у 

Аллаха и да поред Њега обожавам 

оно о чему немам знања, а ја вас 

позивам Силноме, Оном који 

опрашта. 

ۡشرَِك بِهِۦ َما 
ُ
ِ َوأ ۡكُفَر بِٱَّلله

َ
تَۡدُعونَنِي لِأ

ۡدُعو
َ
نَا۠ أ

َ
ُكۡم إِلَي  لَيَۡس لِي بِهِۦ ِعلۡم  َوأ

َٰرِ   ٤٢ ٱلَۡعزِيزِ ٱلَۡغفه

43. Нема нимало сумње у то да се 

они којима ме позивате неће ником 

ни на овом ни на оном свету одазвати 

и да ћемо се Богу вратити и да ће 

незнанобошци становници у Огњу 

бити. 

نهَما تَۡدُعونَنِٓي إِلَۡيهِ 
َ
لَيَۡس لَُهۥ لَا َجَرَم أ

نَآ  نه َمَرده
َ
ۡنَيا َولَا فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َدۡعَوة  فِي ٱلدُّ

ۡصَحَُٰب  
َ
نه ٱلُۡمۡسرِفِيَن ُهۡم أ

َ
ِ َوأ إِلَي ٱَّلله

ارِ   ٤٣ ٱلنه

44. И сетићете се овог што вам 

кажем! А ја Аллаху препуштам свој 

случај; Аллах, уистину, добро види 

Своје слуге.“ 

َفو ُِض 
ُ
ُقوُل لَُكۡمْۚ َوأ

َ
فََسَتۡذُكُروَن َمآ أ

ُۢ بِٱلۡعَِبادِ َ بَِصيُر ِْۚ إِنه ٱَّلله ۡمرِٓي إِلَي ٱَّلله
َ
 ٤٤ أ

45. И Аллах га је сачувао од зала оног 

што су сплеткарили, а фараонове 

присталице зла патња задеси. 

ُ َسي ِـ َاِت َما  َُٰه ٱَّلله ْۖۡ وََحاَق أَـِبِل َفَوقَى َمَكُروا
 ٤٥ فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء ٱلَۡعَذابِ 
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46. Они ће се ујутру и навече у ватри 

пржити. А кад наступи Час: “Уведите 

фараонове људе у патњу најтежу!” 

ْۚ َويَۡوَم  ا ا وََعِشي ٗ اُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو ٗ ٱلنه
ۡدِخلُ 

َ
اَعُة أ َشده  َتُقوُم ٱلسه

َ
ٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

 ٤٦ ٱلَۡعَذابِ 

47. И када се у Ватри буду 

препирали, а они који су били 

потлачени кажу својим главешинама: 

„Ми смо били ваши следбеници, 

можете ли да нас макар мало 

ослободите Ватре?“ 

ارِ َفَيُقو  وَن فِي ٱلنه ُؤاْ َوِإۡذ َيَتَحآجُّ َعَفَٰٓ ُل ٱلضُّ
هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُرٓواْ إِنها ُكنها لَُكۡم َتَبٗعا َفَهۡل  لِل

ارِ  َِن ٱلنه ۡغُنوَن َعنها نَِصيٗبا م  نُتم مُّ
َ
 ٤٧ أ

48. Онда ће главешине да кажу: 

„Заиста смо сви у њој! Аллах је већ 

пресудио Својим слугама.“ 

هِذيَن ٱۡسَتۡكبَُروٓ  َ َقاَل ٱل اْ إِنها ُكل   فِيَهآ إِنه ٱَّلله
 ٤٨ َقۡد َحَكَم َبيَۡن ٱلۡعَِبادِ

49. И они који ће да буду у Ватри 

говориће чуварима Пакла: „Замолите 

свога Господара да нам бар један 

дан ублажи патњу!“ 

هِذيَن فِي ٱلنهارِ ِلخََزنَةِ َجَهنهَم  ٱۡدُعواْ َوَقاَل ٱل
َِن ٱلَۡعَذابِ  ِۡف َعنها يَۡوٗما م   ٤٩ َربهُكۡم ُيخَف 

50. „А зар вам ваши посланици нису 

доносили јасне доказе?“ Упитаће 

они. „Јесу!“ Одговориће. „Молите 

онда ви!“ Рећи ће они. Али ће молба 

неверника узалудна да буде. 

َولَۡم تَُك 
َ
تِيُكۡم رُُسلُُكم  َقالُٓواْ أ

ۡ
تَأ

ُْۗ َوَما  ِۚ َقالُواْ فَٱۡدُعوا بِٱلَۡبي َِنَِٰتِۖ َقالُواْ بَلَىَٰ
ها فِي َضَلَٰلٍ  َٰفِرِيَن إِل  ٥٠ ُدَعَُٰٓؤاْ ٱلَۡك

51. Ми ћемо, заиста, да помогнемо 

Наше посланике и оне који верују на 

овом свету, а и на Дан кад устану 

сведоци, 

ةِ إِنها لََنن هِذيَن َءاَمُنواْ فِي ٱلۡحََيوَٰ ُصُر رُُسلََنا َوٱل
ۡشَهَٰدُ 

َ
ۡنَيا َويَۡوَم َيُقوُم ٱلۡأ  ٥١ ٱلدُّ

52. на Дан кад неверницима њихово 

правдање неће да буде од користи; 

њих чека проклетство и најгоре 

пребивалиште. 

َٰلِِميَن َمۡعِذَرُتهُ  ۡمۖۡ َولَُهُم  يَۡوَم لَا يَنَفُع ٱلظه
ارِ   ٥٢ ٱللهۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱلده

53. Ми смо Мојсију дали упуту и 

Израиљевим синовима смо оставили 

Књигу у наследство, 

ۡوَرۡثَنا بَنِٓي 
َ
َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلُۡهَدىَٰ َوأ

َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب   ٥٣ إِۡسَر
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54. да буде упутство и опомена 

онима који буду имали памети. 
لَۡبَٰبِ 

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
 ٥٤ ُهٗدى َوذِۡكَرىَٰ لِأ

55. Па ти буди стрпљив - Аллахово 

обећање је истина - и моли да ти буду 

опроштени греси, и свога Господара 

слави и хвали увече и ујутру! 

ِ َحق    َوٱۡسَتۡغفِۡر  فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
لَِذۢنبَِك وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك بِٱلَۡعِشي ِ  

َٰرِ   ٥٥ َوٱلِۡإبَۡك

56. Заиста они који о Аллаховим 

доказима и речима расправљају, 

иако им никакав доказ није дошао, у 

њиховим срцима је само охолост која 

неће да их доведе до жељеног циља, 

па ти моли од Аллаха заштиту. Он, 

уистину, све чује и све види. 

ِ بَِغيۡرِ  هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله إِنه ٱل
ا  ها كِبۡر  مه َُٰهۡم إِن فِي ُصُدورِهِۡم إِل تَى

َ
ُسلَۡطٍَٰن أ

ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو   ُهم بَِبَٰلِغِيهِِۚ فَٱۡسَتعِۡذ بِٱَّلله
ِميُع ٱلَۡبِصي  ٥٦ رُ ٱلسه

57. Стварање небеса и Земље 

сигурно је веће него стварање 

људског рода, али већина људи не 

зна. 

ۡكبَُر ِمۡن َخلِۡق 
َ
ۡرِض أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَخَلُۡق ٱلسه

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا 
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ٱلنه

 ٥٧ َيۡعلَُمونَ 

58. Нису једнаки слепац и онај који 

види, нису једнаки верници који 

добра дела чине и злочинитељи. 

Како мало вас поуку прима! 

هِذيَن   ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر َوٱل
َ
َوَما يَۡسَتوِي ٱلۡأ

َٰلَِحَِٰت َولَا ٱلُۡمِسٓيُءْۚ  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
ُرونَ  ا َتَتَذكه  ٥٨ قَلِيلٗا مه

59. Доћи ће Судњи час, у то нема 

сумње, али већина људи не верује. 
ها َرۡيَب فِيَها َوَلَِٰكنه  اَعَة ٓأَلتَِية  ل إِنه ٱلسه

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا يُۡؤِمُنونَ 
َ
 ٥٩ أ

60. Ваш Господар каже: „Помолите 

Ми се, и ја ћу вам се одазвати! 

Заиста, они који из охолости неће да 

Ме обожавају - ући ће, сигурно, 

понижени у Пакао.“ 

ۡسَتِجۡب لَُكۡمْۚ إِنه 
َ
َوَقاَل َربُُّكُم ٱۡدُعونِٓي أ

هِذيَن يَۡسَتۡكبُِروَن َعۡن ِعَباَدتِي   ٱل
 ٦٠ َسَيۡدُخلُوَن َجَهنهَم َداِخرِينَ 
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61. Аллах вам је дао ноћ да се у њој 

одмарате, а дан да видите. Аллах је 

неизмерно дарежљив према 

људима, али већина људи не 

захваљује. 

هۡيَل لِتَۡسُكُنواْ فِيهِ   هِذي َجَعَل لَُكُم ٱل ُ ٱل ٱَّلله
َ لَُذو َفۡضٍل عَلَى  َهاَر ُمۡبِصًراْۚ إِنه ٱَّلله َوٱلنه

ۡكثََر ٱلنهاِس لَا 
َ
اِس َوَلَِٰكنه أ ٱلنه

 ٦١ يَۡشُكُرونَ 

62. То вам је, ето, Аллах, ваш 

Господар, Створитељ свега, другог 

истинског бога осим Њега нема, па 

куда се онда одмећете?! 

هٓا  ِ َشۡيٖء ل
ُ َربُُّكۡم َخَٰلُِق ُكل  َٰلُِكُم ٱَّلله َذ

هيَٰ تُۡؤَفُكونَ  ن
َ
ها ُهَوۖۡ فَأ  ٦٢ إَِلََٰه إِل

63. Тако су се одметали и они који су 

Аллахове речи и доказе порицали. 
  ِ هِذيَن َكانُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله َكَذَٰلَِك يُۡؤَفُك ٱل

 ٦٣ َيجَۡحُدونَ 

64. Бог вам је учинио Земљу 

пребивалиштем, а небо здањем, и 

Он вам обличје даје и ликове ваше 

чини лепим, и јелима вас опскрбљује 

укусним. То је Аллах, ваш Господар, 

и нека је Узвишен Аллах, Господар 

светова! 

ۡرَض قََراٗرا 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم 
َ
َرُكۡم فَأ َمآَء بَِناٗٓء َوَصوه َوٱلسه

  ُ َٰلُِكُم ٱَّلله ي َِبَِٰتِۚ َذ َِن ٱلطه َوَرَزقَُكم م 
ُ َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٦٤ َربُُّكۡمۖۡ َفَتَباَرَك ٱَّلله

65. Он је Живи, нема истинског бога 

осим Њега, па, молите Га, 

исповедајући Му искрено веру. Свака 

хвала припада Аллаху, Господару 

светова! 

ها ُهَو فَٱۡدُعوهُ ُمخۡلِِصيَن  ُهَو ٱلَۡحيُّ لَٓا إَِلََٰه إِل
 ِ ِ َرب  يَنُۗ ٱلۡحَۡمُد َّلِله ِ  ٦٥ ٱلَۡعَٰلَِمينَ لَُه ٱلد 

66. Реци: „Мени је забрањено да 

обожавам оне које ви мимо Аллаха 

молите, након што су ми дошли јасни 

докази од мога Господара, и 

наређено ми је да се предам 

Господару светова.“ 

هِذيَن  ۡعُبَد ٱل
َ
ۡن أ

َ
تَۡدُعوَن ۞قُۡل إِن ِي نُِهيُت أ

ب ِي  ا َجآَءنَِي ٱلَۡبي َِنَُٰت ِمن ره ِ لَمه ِمن ُدوِن ٱَّلله
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ۡسلَِم لَِرب 

ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ٦٦ َوأ
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67. Он вас ствара од земље, затим од 

капи семена, затим од угрушка, затим 

чини да се као дојенчад рађате, и да 

до мужевног доба стигнете, и да 

старци постанете – а неки од вас 

умиру пре – и да до одређеног рока 

поживите како бисте могли схватити. 

ِن تَُراٖب ُثمه ِمن   هِذي َخلََقُكم م  ُهَو ٱل
نُّۡطَفةٖ ُثمه ِمۡن َعلََقةٖ ُثمه ُيخۡرُِجُكۡم ِطۡفلٗا 

ُكۡم ُثمه  ُشده
َ
ْۚ ُثمه لَِتۡبلُُغٓواْ أ لَِتُكونُواْ ُشُيوٗخا

ۖۡ َولَِتۡبلُُغٓواْ  هيَٰ ِمن َقۡبُل ن ُيَتَوف َوِمنُكم مه
ي َولََعلهُكۡم َتۡعقِلُونَ  َسم ٗ َجلٗا مُّ

َ
 ٦٧ أ

68. И Он даје живот и смрт! А кад 

нешто одлучи, само каже: „Буди“, и 

оно буде. 

مۡ 
َ
هِذي يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َفإَِذا َقَضيَٰٓ أ ٗرا ُهَو ٱل

 ٦٨ َفإِنهَما َيُقوُل لَُهۥ ُكن َفَيُكونُ 

69. Зар не видиш оне који 

расправљају о Аллаховим речима и 

знацима; куда се они окрећу?! 

 ِ هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَِٰت ٱَّلله لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

هيَٰ يُۡصَرُفونَ  ن
َ
 ٦٩ أ

70. То су они који поричу Књигу и оно 

што смо слали по посланицима?! А 

сазнаће они! 

ۡرَسلَۡنا بِهِۦ 
َ
بُواْ بِٱلِۡكَتَِٰب َوبَِمآ أ هِذيَن َكذه ٱل

ۖۡ فََسۡوَف َيۡعلَُمونَ   ٧٠ رُُسلََنا

71. Кад са оковима о врату и ланцима 

буду вучени, 
ۡعَنَٰقِِهۡم 

َ
ۡغَلَُٰل فِٓي أ

َ
َلَِٰسُل إِذِ ٱلۡأ َوٱلسه

 ٧١ يُۡسَحُبونَ 

72. по кључалој води, а затим пржени 

у Ватри! 
 ٧٢ فِي ٱلۡحَِميِم ُثمه فِي ٱلنهارِ يُۡسَجُرونَ 

73. Затим ће да буду упитани: „Где су 

они које сте обожавали, 
ۡيَن َما ُكنُتۡم تُۡشِرُكونَ 

َ
 ٧٣ ُثمه قِيَل لَُهۡم أ

74. мимо Аллаха?“ „Изгубили су се од 

нас“, одговориће, „ми се пре, у 

ствари, нисмо никоме ни молили.“ 

Ето, тако Аллах оставља у заблуди 

невернике. 

هۡم  ِۖۡ َقالُواْ َضلُّواْ َعنها بَل ل ِمن ُدوِن ٱَّلله
ْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ  ا نَُكن نهۡدُعواْ ِمن َقۡبُل َشۡيـ ٗ

 َٰ ُ ٱلَۡك  ٧٤ فِرِينَ ٱَّلله

75. „То вам је зато што сте се без 

икаквог основа на Земљи радовали и 

што сте били дрски. 

ۡرِض  
َ
َٰلُِكم بَِما ُكنُتۡم َتۡفرَُحوَن فِي ٱلۡأ َذ

ِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡمرَُحونَ   ٧٥ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
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76. Улазите кроз капије Пакла, у 

њему ћете вечно да останете - а 

ружно је пребивалиште охолих!“ 

ۖۡ فَبِۡئَس  بَۡوََٰب َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَها
َ
ٱۡدُخلُٓواْ أ

 ٧٦ َمۡثَوى ٱلُۡمَتَكب ِِرينَ 

77. Зато се стрпи! Заиста је Аллахова 

претња истина! Било да ти покажемо 

део онога што им Ми претимо, било 

да ти пре живот одузмемо - Нама ће 

они да се врате. 

ا نُرِيَنهَك  ْۚ َفإِمه ِ َحق   فَٱۡصبِۡر إِنه وَۡعَد ٱَّلله
َينهَك َفإِلَۡيَنا   ۡو َنَتَوفه

َ
هِذي نَعُِدُهۡم أ َبۡعَض ٱل

 ٧٧ يُرَۡجُعونَ 

78. И пре тебе смо посланике слали, 

о некима од њих смо ти казивали, а о 

некима ти нисмо казивали. И ниједан 

посланик није могао учинити никакво 

чудо без Аллахове воље. А када се 

Аллахова одредба испуни, биће 

пресуђено по правди и заблудели ће 

тада да буду губитници. 

ن  ِن َقۡبلَِك ِمۡنُهم مه ۡرَسلَۡنا رُُسلٗا م 
َ
َولََقۡد أ

هۡم َنۡقُصۡص َقَصۡصَنا َعلَيۡ  ن ل َك َوِمۡنُهم مه
ها  تَِي أَـِبيٍَة إِل

ۡ
ن يَأ

َ
َعلَۡيَكُۗ َوَما َكاَن لِرَُسوٍل أ

 ِ ِ ُقِضَي بِٱلۡحَق  ۡمُر ٱَّلله
َ
ِْۚ َفإَِذا َجآَء أ بِإِۡذِن ٱَّلله

 ٧٨ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلُۡمۡبِطلُونَ 

79. Аллах је за вас створио 

животиње, да на некима јашете а 

неке једете. 

نَۡعََٰم لِتَۡرَكُبواْ 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُ ٱل ٱَّلله

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٩ ِمۡنَها َوِمۡنَها تَأ

80. Ви од њих користи имате и ви на 

њима за вас важне потребе 

остварујете – и на њима и на лађама 

ви се превозите. 

لُُغواْ َعلَۡيَها  َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َولَِتبۡ 
َحاَجٗة فِي ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها وَعَلَى ٱلُۡفلِۡك 

 ٨٠ ُتحَۡملُونَ 

81. Он вам показује доказе моћи 

Своје, па које од Божјих доказа не 

признајете? 

  ِ يه َءاَيَِٰت ٱَّلله
َ
َويُرِيُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ فَأ

 ٨١ تُنِكُرونَ 

82. Зашто они не путују по свету, па 

да виде како су завршили они пре 

њих? Они су били од њих бројнији и 

јачи и више су трагова на Земљи 

оставили, и ништа им није користило 

оно што су стекли. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف  
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
أ

هِذيَن مِ  ۡكثََر َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
َ
ن َقۡبلِِهۡمْۚ َكانُٓواْ أ

ۡرِض َفَمآ  
َ
َشده ُقوهٗة وََءاثَاٗرا فِي ٱلۡأ

َ
ِمۡنُهۡم َوأ

ا َكانُواْ يَۡكِسُبونَ  ۡغَنيَٰ َعۡنُهم مه
َ
 ٨٢ أ
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83. Када су им њихови посланици 

доносили јасне доказе, они су се 

дичили знањем које су имали, и 

снашло их је оно чему су се стално 

ругали. 

ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي َِنَِٰت فَرُِحواْ بَِما   فَلَمه
ا َكانُواْ بِهِۦ   َِن ٱلۡعِلِۡم وََحاَق بِِهم مه ِعنَدُهم م 

 ٨٣ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

84. А кад би доживели Нашу казну, 

онда би говорили: „Ми верујемо у 

Аллаха, у Њега јединог, а одричемо 

се оних које смо Му у обожавању 

придруживали!“ 

ِ وَۡحَدهُۥ  َسَنا َقالُٓواْ َءاَمنها بِٱَّلله
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَمه

 ٨٤ َوَكَفۡرنَا بَِما ُكنها بِهِۦ ُمۡشِركِينَ 

85. Али им веровање њихово, кад би 

казну Нашу доживели, не би нимало 

било од користи, према Божјем 

закону који је вредео за све слуге 

Његове које су биле и нестале – и тад 

би неверници страдали. 

  ۡۖ َسَنا
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَُٰنُهۡم لَمه

ِ ٱلهتِي َقۡد َخلَۡت فِي ِعَبادِهۖۦِۡ   ُسنهَت ٱَّلله
َٰفِ   ٨٥ ُرونَ وََخِسَر ُهَنالَِك ٱلَۡك
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Објашњење  فصلت 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Објава је од Свемилосног 

Милостивог, 
ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  َِن ٱلره  ٢ تَنِزيل  م 

3. Књига чији су докази јасно 

изложени, Кур'ан на арапском језику 

за људе који знају, 

لَۡت َءاَيَُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِي ٗا ل َِقۡوٖم  ِ كَِتَٰب  ُفص 
 ٣ َيۡعلَُمونَ 

4. Доносилац радосних вести и 

опомена - али се већина њих опет 

окреће, неће да чују. 

ۡكثَرُ 
َ
ۡعرََض أ

َ
ُهۡم َفُهۡم لَا بَِشيٗرا َونَِذيٗرا فَأ

 ٤ يَۡسَمُعونَ 

5. И говоре: „Наша срца су у 

омотачима, далеко од онога чему нас 

ти позиваш. Ми смо глуви према 

томе, а између нас и тебе је 

преграда, па ти ради, и ми ћемо да 

радимо.“ 

ا  ِمه ِكنهةٖ م 
َ
تَۡدُعونَآ إِلَۡيهِ َوَقالُواْ قُلُوبَُنا فِٓي أ

َوفِٓي َءاَذانَِنا َوقۡر  َوِمنُۢ بَيۡنَِنا َوبَۡينَِك  
َِٰملُونَ   ٥ ِحَجاب  فَٱۡعَمۡل إِنهَنا َع

6. Реци: „Ја сам само човек као и ви, 

мени се објављује да је ваш Бог само 

један Бог, зато у веровању устрајни 

будите, и опрост тражите. А тешко 

незнанобошцима, 

نهَمآ 
َ
ِۡثلُُكۡم يُوَحيَٰٓ إِلَيه أ نَا۠ بََشر  م 

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

إَِلَُٰهُكۡم إَِلَٰه  َوَِٰحد  فَٱۡسَتقِيُمٓواْ إِلَۡيهِ  
 ٦ َوٱۡسَتۡغفُِروُهُۗ َوَوۡيل  ل ِلُۡمۡشِركِينَ 

7. који милостињу не дају и који у онај 

свет не верују! 
هِذيَن  ةَ َوُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم ٱل َكوَٰ لَا يُۡؤتُوَن ٱلزه

 ٧ َكَٰفُِرونَ 
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8. Онима који верују и раде добра 

дела, заиста припада непрекидна 

награда. 

َٰلَِحَِٰت لَُهۡم  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ۡجٌر َغيُۡر َمۡمُنونٖ 

َ
 ٨ أ

9. Реци: „Зар ви заиста нећете да 

верујете у Онога Који је Земљу 

створио у два дана - и још Му друга 

божанства приписујете?! То је 

Господар светова! 

هِذي َخلََق  ئِنهُكۡم لََتۡكُفُروَن بِٱل
َ
۞قُۡل أ

نَداٗداْۚ 
َ
ۥٓ أ ۡرَض فِي يَۡوَميِۡن َوَتجَۡعلُوَن لَُه

َ
ٱلۡأ

َٰلَِك َربُّ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٩ َذ

10. Он је по њој непомична брда 

створио и учинио је благословљеном 

и храну за њене становнике на њој je 

одредио, све то у четири дана 

равномерна – то је објашњење за оне 

који питају. 

وََجَعَل فِيَها َرَوَِٰسَي ِمن َفۡوقَِها َوَبََٰرَك فِيَها 
يهاٖم َسَواٗٓء  

َ
ۡربََعةِ أ

َ
ۡقَوََٰتَها فِٓي أ

َ
َر فِيَهآ أ َوَقده

آئِلِينَ   ١٠ ل ِلسه

11. Затим се усмерио на небо док је 

оно још било магла, па њему и 

Земљи рекао: „Појавите се милом 

или силом!“ „Појављујемо се драге 

воље!“ Одговорили су. 

َمآِء َوِهَي ُدَخان  َفَقاَل  ُثمه ٱۡسَتَوىَٰٓ  إِلَي ٱلسه
ۡو َكۡرٗها َقالََتآ  

َ
لََها َولِلَۡأۡرِض ٱئۡتَِيا َطوۡعًا أ

تَيَۡنا َطآئِعِينَ 
َ
 ١١ أ

12. Тада их је створио у два дана, као 

седам небеса, и одредио је шта ће на 

сваком небу да се налази. А најближе 

небо смо украсили светиљкама и 

њих смо учинили као заштиту. То је 

одредба Силнога и Свезнајућег. 

ۡوَحيَٰ 
َ
َُٰهنه َسۡبَع َسَمََٰواٖت فِي يَۡوَميِۡن َوأ َفَقَضى

ۡنَيا  َمآَء ٱلدُّ ْۚ َوَزيهنها ٱلسه ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

فِي ُكل 
َٰلَِك َتۡقِديُر  ْۚ َذ ٱلَۡعزِيزِ  بَِمَصَٰبِيَح وَِحۡفٗظا

 ١٢ ٱلَۡعلِيمِ 

13. Па ако се окрену, ти реци: 

„Упозоравам вас на онакав удар 

какав је погодио Ад и Семуд“, 

ِۡثَل  نَذۡرتُُكۡم َصَٰعَِقٗة م 
َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
َفإِۡن أ

 ١٣ َصَٰعَِقةِ عَادٖ َوَثُمودَ 



 

Објашњење 

 

658 

 

 فصلت

14. Кад су им, са свих страна, њихови 

посланици долазили говорећи: „Не 

обожавајте никога осим Аллаха!“ А 

они су одговарали: „Да је наш 

Господар хтео, Он би послао анђеле! 

Заиста ми не верујемо у оно што је 

послато по вама!“ 

يِۡديِهۡم َوِمۡن 
َ
إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل ِمنُۢ َبيِۡن أ

ها َتۡعبُ  ل
َ
ۖۡ َقالُواْ لَۡو َشآَء َخلۡفِِهۡم أ َ ها ٱَّلله ُدٓواْ إِل

ۡرِسلُۡتم بِهِۦ 
ُ
نَزَل َمَلَٰٓئَِكٗة َفإِنها بَِمآ أ

َ
َربَُّنا لَأ

 ١٤ َكَٰفُِرونَ 

15. Што се тиче народа Ад, они су се 

на Земљи без икаквог основа 

охолили и говорили: „Ко је од нас 

јачи?“ А зар нису знали да је Аллах, 

Који их је створио, јачи од њих - а и 

Наше знакове су порицали. 

ۡرِض بَِغيِۡر  
َ
ا عَاد  فَٱۡسَتۡكبَُرواْ فِي ٱلۡأ مه

َ
فَأ

نه 
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۖۡ أ ًة َشدُّ ِمنها ُقوه

َ
ِ َوَقالُواْ َمۡن أ ٱلۡحَق 

َشدُّ ِمۡنُهۡم 
َ
هِذي َخلََقُهۡم ُهَو أ َ ٱل ۖۡ ٱَّلله ٗة ُقوه
 ١٥ وََكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ 

16. И Ми посласмо против њих, у 

узастопним данима, ледени ветар, 

да бисмо им још у овосветском 

животу дали да осете срамну патњу. 

А патња на оном свету биће, заиста, 

још више понижавајућа и нико неће у 

помоћ да им притекне. 

يهاٖم  
َ
ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِٓي أ

َ
فَأ

حَِساٖت ل ُِنِذيَقُهۡم َعَذاَب ٱلۡخِۡزِي فِي   نه
ۡخَزىَِٰۖ َوُهۡم 

َ
ۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ٱلۡحََيوَٰ

 ١٦ لَا يُنَصُرونَ 

17. А што се тиче народа Семуд, њих 

смо били упутили истини, али њима 

је била дража слепоћа од упуте, па 

их је стигао понижавајући удар, онако 

како су заслужили, 

ا َثُموُد َفَهَديَۡنَُٰهۡم فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱلَۡعَميَٰ عَلَى  مه
َ
َوأ

َخَذۡتُهۡم َصَٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِن 
َ
ٱلُۡهَدىَٰ فَأ

 ١٧ ونَ بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُ 

18. а спасили смо оне који су 

веровали и Аллаха се бојали. 
هِذيَن َءاَمُنواْ وََكانُواْ َيتهُقونَ   ١٨ َوَنجهۡيَنا ٱل

19. А на Дан кад Божји непријатељи у 

ватру буду потерани – они први биће 

задржани, да би их сустигли остали. 

 
َ
ارِ َفُهۡم  َويَۡوَم ُيحَۡشُر أ ِ إِلَي ٱلنه ۡعَدآُء ٱَّلله

 ١٩ يُوزَُعونَ 
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20. И кад дођу до ватре, њихове уши, 

и њихове очи, и њихове коже 

сведочиће против њих о оном што су 

радили. 

َحتهيَٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم 
بَۡصَُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما 

َ
َكانُواْ  َوأ

 ٢٠ َيۡعَملُونَ 

21. „Зашто сведочите против нас?“ 

Упитаће они своје коже. „Аллах, Који 

је дао способност говора сваком 

бићу, обдарио је и нас даром говора“, 

одговориће. „Он вас је први пут 

створио и Њему сте се, ево, 

вратили.“ 

ۖۡ َقالُٓواْ  َوَقالُواْ  ِلجُلُوِدهِۡم لَِم َشِهدتُّۡم َعلَۡيَنا
ِۚ َوُهَو  نَطَق ُكله َشۡيٖء

َ
هِذٓي أ ُ ٱل نَطَقَنا ٱَّلله

َ
أ

ةٖ َوِإلَۡيهِ تُرَۡجُعونَ  َل َمره وه
َ
 ٢١ َخلََقُكۡم أ

22. Ви се нисте крили да не би ваше 
уши и ваше очи и ваше коже против 
вас сведочиле, већ зато што сте 
мислили да Аллах неће да сазна 
много штошта што сте радили. 

ن يَۡشَهَد َعلَۡيُكۡم 
َ
َوَما ُكنُتۡم تَۡستَتُِروَن أ

بَۡصَُٰرُكۡم َولَا ُجلُوُدُكۡم 
َ
َسۡمُعُكۡم َولَٓا أ

َ لَا َيۡعلَُم َكثِيٗرا  نه ٱَّلله
َ
َوَلَِٰكن َظَننُتۡم أ

ا َتۡعَملُونَ  ِمه  ٢٢ م 

23. И то уверење које сте имали о 

своме Господару вас је упропастило, 

и сад сте настрадали. 

هِذي َظَننُتم بَِرب ُِكۡم  َٰلُِكۡم َظنُُّكُم ٱل َوَذ
َِن ٱلَۡخَِٰسِرينَ  ۡصَبۡحُتم م 

َ
َُٰكۡم فَأ ۡرَدى

َ
 ٢٣ أ

24. Па ако буду трпели, њихово 

боравиште ће да буде Ватра; а ако 

буду тражили наклоност да се врате, 

њиховој молби се неће удовољити. 

هُهۡمۖۡ َوِإن  اُر َمۡثٗوى ل َفإِن يَۡصبُِرواْ فَٱلنه
َِن ٱلُۡمۡعَتبِينَ   ٢٤ يَۡسَتۡعتُِبواْ َفَما ُهم م 

25. И Ми смо им били одредили 

пратиоце па су им лепим 

приказивали оно што су урадили и 

оно што ће урадити, и на њима се 

обистинило оно што је речено за 

народе, духове и људе који су пре 

њих били и нестали - заиста су 

настрадали. 

ا َبيَۡن  ۞َوَقيهۡضَنا لَُهۡم قَُرنَآَء فََزيهُنواْ لَُهم مه
يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡم وََحقه 

َ
َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل أ

 ِ َِن ٱلِۡجن  َمٖم َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم م 
ُ
فِٓي أ

 ٢٥ َوٱلۡإِنِسِۖ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ 
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26. Они који не верују говоре: „Не 

слушајте овај Кур' ан, него правите 

буку да бисте га надвикали!“ 

هِذيَن َكَفُرواْ لَا تَسۡ  َمُعواْ لَِهََٰذا  َوَقاَل ٱل
 ٢٦ ٱلُۡقۡرَءاِن َوٱلَۡغۡواْ فِيهِ لََعلهُكۡم َتۡغلُِبونَ 

27. Зато ћемо Ми, сигурно, дати да 

неверници искусе несносну патњу, и 

казнићемо их најгором казном за 

дела која су починили. 

هِذيَن َكَفُرواْ َعَذاٗبا َشِديٗدا   فَلَُنِذيَقنه ٱل
هِذي َكانُواْ َيۡعَملُونَ وَ   ٱل

َ
ۡسَوأ

َ
 ٢٧ لََنۡجزِيَنهُهۡم أ

28. То је казна за Аллахове 

непријатеље - ватра у којој ће да им 

буде вечно боравиште, као казна што 

су Наше речи и доказе стално 

порицали. 

 ۡۖ اُر ِ ٱلنه ۡعَدآِء ٱَّلله
َ
َٰلَِك َجَزآُء أ لَُهۡم فِيَها َداُر َذ

ُۢ بَِما َكانُواْ أَـِبَيَٰتَِنا َيجَۡحُدونَ   ٢٨ ٱلۡخُلِۡد َجَزآَء

29. А они који нису веровали рећи ће: 

„Господару наш, покажи нам духове и 

људе, оне који су нас завели, да их 

ставимо под своје ноге, нека буду 

најдоњи.“ 

هَذيِۡن  َوَقاَل  رِنَا ٱل
َ
هِذيَن َكَفُرواْ َربهَنآ أ ٱل

ِ َوٱلۡإِنِس َنجَۡعلُۡهَما َتحَۡت   َضلهانَا ِمَن ٱلِۡجن 
َ
أ

ۡسَفلِينَ 
َ
ۡقَداِمَنا لَِيُكونَا ِمَن ٱلۡأ

َ
 ٢٩ أ

30. Заиста онима који говоре: „Наш 

Господар је Аллах“, па после буду 

устрајни, долазе анђели: „Не бојте се 

и не жалостите се, и радујте се Рају 

који вам је обећан.“ 

ُ ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ   هِذيَن َقالُواْ َربَُّنا ٱَّلله إِنه ٱل
ها َتخَاُفواْ َولَا   ل

َ
ُل َعلَۡيِهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ تَتَنَزه

بِۡشُرواْ بِٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي ُكنُتۡم  
َ
َتحَۡزنُواْ َوأ
 ٣٠ تُوَعُدونَ 

31. Ми смо ваши заштитници у 

животу на овом свету, а и на оном 

свету; у њему ћете да имате све оно 

што ваше душе зажеле, и што год 

затражите - имаћете, 

ۡنَيا َوفِي   ةِ ٱلدُّ ۡولَِيآؤُُكۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ
َ
َنحُۡن أ

نُفُسُكۡم ٱٓأۡلِخَرةِِۖ َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓي 
َ
أ

ُعونَ   ٣١ َولَُكۡم فِيَها َما تَده

32. бићете почашћени од Оног Који 

прашта и Који је милостив.” 
ِۡن َغُفورٖ رهِحيمٖ   ٣٢ نُُزلٗا م 
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33. А ко говори лепше од онога који 

позива Аллаху, који ради добра дела 

и који говори: „Ја сам, заиста, 

муслиман!“ 

 ِ ن َدعَآ إِلَي ٱَّلله ِمه ۡحَسُن َقۡولٗا م 
َ
َوَمۡن أ

وََعِمَل َصَٰلِٗحا َوَقاَل إِنهنِي ِمَن  
 ٣٣ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 

34. Добро и зло нису исто! На зло 

добрим узврати, па ће ти непријатељ 

твој одједном као присни пријатељ 

постати. 

ْۚ ٱۡدَفۡع  َولَا تَۡسَتوِي  ي ِئَُة ٱلۡحََسَنُة َولَا ٱلسه
هِذي بَيَۡنَك َوبَۡيَنُهۥ  ۡحَسُن َفإَِذا ٱل

َ
بِٱلهتِي ِهَي أ

نهُهۥ َولِيٌّ َحمِيم  
َ
 ٣٤ َعَدََٰوة  َكأ

35. То могу постићи само стрпљиви, 

то могу постићи само врло срећни. 
 ْ هِذيَن َصبَُروا ها ٱل ََٰهآ إِل ى ََٰهآ َوَما يُلَقه ى  َوَما يُلَقه

ٍ َعِظيمٖ  ها ُذو َحظ   ٣٥ إِل

36. А кад ђаво покуша да те наведе 

на зле мисли, ти затражи уточиште 

код Аллаха. Он, уистину, све чује и 

све зна. 

ۡيَطَِٰن نَۡزغ  فَٱۡسَتعِۡذ  ا يَنزََغنهَك ِمَن ٱلشه َوِإمه
مِ  ِۖۡ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه  ٣٦ يُع ٱلَۡعلِيمُ بِٱَّلله

37. Међу Његовим знацима су ноћ и 

дан, и Сунце и Месец. Не клањајте се 

ни Сунцу ни Месецу, већ се једино 

клањајте Аллаху, Који их је створио, 

ако желите да само Њега обожавате. 

ۡمُس   َهاُر َوٱلشه هۡيُل َوٱلنه َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱل
ۡمِس َولَا لِلَۡقَمرِ َوٱلَۡقمَ  ْۚ لَا تَۡسُجُدواْ لِلشه ُر

هِذي َخلََقُهنه إِن ُكنُتۡم إِيهاهُ  َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱل
 ٣٧ َتۡعُبُدونَ 

38. А ако те они не послушају – па, 

они који су код твога Господара, 

славе и величају Га и ноћу и дању и 

то им не досађује. 

هِذيَن ِعنَد َرب َِك  َفإِِن ٱۡسَتۡكبَُرواْ فَٱل
َهارِ َوُهۡم لَا   هۡيِل َوٱلنه يَُسب ُِحوَن لَُهۥ بِٱل

 ٣٨ يَۡسـ َُموَن۩
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39. А од Његових знакова је и то што 

ти видиш суву земљу, а кад на њу 

спустимо кишу, она се покрене и 

узбуја. Онај Ко њој даје живот 

оживеће сигурно и умрле. Он све 

може. 

ۡرَض َخَِٰشَعٗة 
َ
نهَك تََرى ٱلۡأ

َ
ۦٓ أ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ

نَزلَۡنا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهتَزهۡت َوَربَۡتْۚ إِنه 
َ
َفإَِذآ أ

 ِ
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل  ۡحَياَها لَُمۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰٓ

َ
هِذٓي أ ٱل

 ٣٩ َشۡيٖء َقِديرٌ 

40. Збиља, они који Наше речи 

изврћу неће се сакрити од Нас. Па да 

ли је бољи онај који у Ватру буде 

бачен или онај који на Судњем дану 

дође сигуран? Радите шта хоћете, 

Он, заиста, добро види шта ви 

радите. 

هِذيَن يُلِۡحُدوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا لَا َيخۡفَ  ۡوَن إِنه ٱل
ن   م مه

َ
ارِ َخيٌۡر أ َفَمن يُلَۡقيَٰ فِي ٱلنه

َ
ُۗ أ َعلَۡيَنآ

تِٓي َءاِمٗنا يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئتُۡم 
ۡ
يَأ

 ٤٠ إِنهُهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيرٌ 

41. Заиста они који не верују у Кур'ан, 

након што им је дошао, биће 

кажњени! То је, заиста, заштићена 

књига, 

ا َجآَءُهۡمۖۡ   ِۡكرِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ بِٱلذ  إِنه ٱل
 ٤١ َوِإنهُهۥ لَِكَتٌَٰب َعزِيز  

42. лаж јој је страна, било с које 

стране, она је Објава од Мудрог и 

хвале достојног. 

تِيهِ ٱلَۡبَِٰطُل ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َولَا ِمۡن  
ۡ
ها يَأ ل

ِۡن َحِكيٍم َحمِيدٖ َخلۡ   ٤٢ فِهِۖۦۡ تَنِزيل  م 

43. Теби се не говори ништа што већ 

није речено посланицима пре тебе. 

Твој Господар заиста прашта, а и 

болно кажњава. 

ها َما َقۡد قِيَل لِلرُُّسِل ِمن  ا ُيَقاُل لََك إِل مه
َمۡغفَِرةٖ َوُذو ِعَقاٍب َقۡبلَِكْۚ إِنه َربهَك لَُذو 

لِيمٖ 
َ
 ٤٣ أ

44. А да смо Кур'ан објавили на туђем 

језику, они би сигурно рекли: 

„Требало је да су му речи 

разумљиве! Зар туђ језик, а онај коме 

се објављује Арап?“ Реци: „Он је 

онима који верују упута и лек. А они 

који не верују – они су глуви и слепи 

за њега! Они као да се издалека 

дозивају. 

ۡعَجِمي ٗا لهَقالُواْ لَۡولَا 
َ
َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا أ

ُۗ قُۡل ُهَو  ۥٓۖۡ َءا۬ۡعَجِمي   وََعَربِي   َُٰتُه لَۡت َءاَي ِ ُفص 
هِذيَن لَا   ْۚ َوٱل هِذيَن َءاَمُنواْ ُهٗدى وَِشَفآء  لِل

يُۡؤِمُنوَن فِٓي َءاَذانِِهۡم َوقۡر  َوُهَو َعلَۡيِهۡم َعًميِۚ 
كَانِۭ بَعِيدٖ  ْوَلَٰٓئَِك ُيَناَدۡوَن ِمن مه

ُ
 ٤٤ أ
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45. И Мојсију смо дали Књигу, па су 

се због ње подвојили. А да није речи 

твога Господара пре изречене, са 

овима би било већ свршено. И они у 

Кур'ан много сумњају. 

َولََقۡد َءاتَيَۡنا ُموَسي ٱلِۡكَتََٰب فَٱۡخُتلَِف 
ب َِك لَُقِضَي  فِيهِِۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

ِۡنُه ُمرِيبٖ   ٤٥ بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنهُهۡم لَِفي َشك ٖ م 

46. Ко чини добро, чини у своју 

корист, а ко ради зло, ради на своју 

штету. А твој Господар није 

неправедан према Својим слугама. 

َسآَء 
َ
ۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ مه

َٰٖم ل ِلَۡعبِيدِ  ُۗ َوَما َربَُّك بَِظله  ٤٦ َفَعلَۡيَها

47. Само Он зна кад ће да наступи 

Смак света. А ни плодови не излазе 

из својих цветних чашица, и ниједно 

женско не занесе и не роди, а да Он 

то не зна. А на Дан кад их Он упита: 

“Где су они које сте поред Мене 

обожавали?” Они ће одговорити: 

“Обавештавамо Те да нико од нас то 

не тврди.” 

اَعةِِۚ َوَما َتخۡرُ  ُج ِمن ۞إِلَۡيهِ يَُردُّ ِعلُۡم ٱلسه
نَثيَٰ  

ُ
ۡكَماِمَها َوَما َتحِۡمُل ِمۡن أ

َ
ِۡن أ َثَمَرَٰٖت م 

ۡيَن 
َ
ها بِعِلِۡمهۚۦِْ َويَۡوَم ُيَنادِيِهۡم أ َولَا تََضُع إِل

ََٰك َماِمنها ِمن  ُشَرَكآِءي َقالُٓواْ َءاَذنه
 ٤٧ َشِهيدٖ 

48. И неће да буде оних којима су се 

пре молили и увериће се да никуд не 

могу да умакну. 

 ۡۖ ا َكانُواْ يَۡدُعوَن ِمن َقۡبُل َوَضله َعۡنُهم مه
حِيٖص  ِن مه  ٤٨ َوَظنُّواْ َما لَُهم م 

49. Човеку не досади да тражи добро, 

а када га задеси зло, онда очајава и 

губи наду. 

ها يَۡسـ َُم ٱلۡإِنَسَُٰن ِمن ُدعَآِء ٱلۡخَيِۡر َوِإن  ل
سه  رُّ َفَيـ ُوس  َقُنوط  مه  ٤٩ ُه ٱلشه

50. Кад га обаспемо Нашом 

милошћу, после несреће која га 

задеси, он говори: „Ово сам и 

заслужио, и ја не мислим да ће 

Судњи час да дође. А ако будем 

враћен своме Господару, код Њега 

ме чека само добро и Рај.“ А Ми ћемо 

оне који нису веровали, сигурно, о 

ономе што су радили да обавестимо 

и даћемо им да искусе тешку патњу. 

آَء  ِنها ِمنُۢ َبۡعِد َضره َذۡقَنَُٰه َرۡحمَٗة م 
َ
َولَئِۡن أ

اَعَة  ُظنُّ ٱلسه
َ
ۡتُه لََيُقولَنه َهََٰذا لِي َوَمآ أ َمسه

رُِّجۡعُت إِلَيَٰ َرب ِٓي إِنه لِي ِعنَدهُۥ َقآئَِمٗة َولَئِن 
هِذيَن َكَفُرواْ بَِما  ِۚ َفلَُننَب ِئَنه ٱل لَلُۡحۡسَنيَٰ
ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ   ٥٠ َعِملُواْ َولَُنِذيَقنهُهم م 
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51. Када човеку дарујемо Своју 

милост, постаје незахвалан и 

узохоли се, а кад га дотакне невоља, 

онда се дуго моли. 

ۡعرََض َونَـ َا  
َ
ۡنَعۡمَنا عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن أ

َ
َوِإَذآ أ

رُّ َفُذو ُدعَآٍء   ُه ٱلشه ِبجَانِبِهِۦ َوِإَذا َمسه
 ٥١ َعرِيٖض 

52. Реци: „Шта мислите, ако је Кур'ан 

од Аллаха, а ви у њега нећете да 

верујете - ко је онда у већој заблуди 

од онога који је у далекој 

противречности од Истине?“ 

ِ ُثمه   رََءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

ۡن ُهَو فِي ِشَقاقِۭ  َضلُّ ِممه
َ
َكَفۡرتُم بِهِۦ َمۡن أ

 ٥٢ بَعِيدٖ 

53. Ми ћемо да им покажемо Наше 

знакове у даљини - на обзорима, а и 

у њима самим, док им не буде сасвим 

јасно да је Кур'ан истина. А зар није 

довољно то што је твој Господар 

свему сведок? 

نُفِسِهۡم 
َ
َسنُِريِهۡم َءاَيَٰتَِنا فِي ٱٓأۡلَفاِق َوفِٓي أ

َولَۡم يَۡكِف 
َ
ُۗ أ نهُه ٱلۡحَقُّ

َ
َحتهيَٰ يَتََبيهَن لَُهۡم أ

ِ َشۡيٖء شَ 
نهُهۥ عَلَىَٰ ُكل 

َ
 ٥٣ ِهيدٌ بَِرب َِك أ

54. Они сумњају да ће да стану пред 

својим Господаром, а Он, заиста, све 

обухвата. 

لَٓا إِنهُهۥ 
َ
ِن ل َِقآِء َرب ِِهۡمُۗ أ لَٓا إِنهُهۡم فِي ِمۡريَةٖ م 

َ
أ

حِيُۢط  ِ َشۡيٖء مُّ
 ٥٤ بِكُل 
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Договарање  الشورى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Ајн-син-каф.  ٓ٢ ٓعٓسق 

3. Тако Аллах, Силни и Мудри 

објављује теби, као и онима пре тебе. 
هِذيَن ِمن َقۡبلَِك  َكَذَٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

ُ ٱلَۡعزِيُز   ٣ ٱلۡحَِكيمُ ٱَّلله

4. Његово је све што је на небесима 

и на Земљи, и Он је Свевишњи, 

Величанствени! 

ۡرِضِۖ َوُهَو 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ لَُهۥ َما فِي ٱلسه

 ٤ ٱلَۡعلِىُّ ٱلَۡعِظيمُ 

5. Готово да се небеса одозго 

распадну! А анђели величају и хвале 

свога Господара и моле опрост за 

оне који су на Земљи. Зар Аллах, 

заиста, не опрашта грехе, 

Милостиви?! 

  ْۚ ۡرَن ِمن َفۡوقِِهنه َمََٰوَُٰت َيَتَفطه تَكَاُد ٱلسه
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَُسب ُِحوَن ِبحَۡمِد َرب ِِهۡم 

 َ لَٓا إِنه ٱَّلله
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن فِي ٱلۡأ

 ٥  ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ ُهوَ 

6. Аллах мотри на оне који, поред 

Њега, узимају заштитнике, а ти ниси 

задужен за њихову упуту. 

  ُ ۡولَِيآَء ٱَّلله
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ هِذيَن ٱته َوٱل

نَت َعلَۡيِهم بَِوكِيلٖ 
َ
 ٦ َحفِيٌظ َعلَۡيِهۡم َوَمآ أ

7. Ето, тако Ми теби објављујемо 

Кур'ан, на арапском језику, да би 

упозоравао Мекку и оне око ње и 

упозорио на Дан сакупљања у који 

нема никакве сумње. Једни ће у Рај, 

а други у Пакао. 

ا ل ُِتنِذَر  وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك قُۡرَءانًا َعَربِي ٗ
َ
َوَكَذَٰلَِك أ

مه ٱلُۡقَرىَٰ َومَ 
ُ
ۡن َحۡولََها َوتُنِذَر يَۡوَم ٱلۡجَۡمِع أ

لَا َرۡيَب فِيهِِۚ فَرِيق  فِي ٱلۡجَنهةِ َوفَرِيق  فِي  
عِيرِ   ٧ ٱلسه
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8. А да Аллах хоће, учинио би их 

следбеницима једне вере, али, Он у 

Своју милост уводи кога Он хоће, а 

неверници немају ни заштитника, ни 

помагача. 

ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن  مه
ُ
ُ لَجََعلَُهۡم أ َولَۡو َشآَء ٱَّلله

َٰلُِموَن َما  يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه
ٖ َولَا نَِصيرٍ  ِن َولِي   ٨ لَُهم م 

9. Зар они да друге, а не Њега, 

узимају за заштитнике?! А Аллах - 

заиста Он је једини Заштитник, Он 

оживљава мртве и Он над свиме има 

моћ. 

ُ ُهَو   ۖۡ فَٱَّلله ۡولَِيآَء
َ
ۦٓ أ خَُذواْ ِمن ُدونِهِ ِم ٱته

َ
أ

ِ َشۡيٖء 
ٱلَۡولِيُّ َوُهَو يُۡحِي ٱلَۡمۡوتَيَٰ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

 ٩ َقِدير  

10. А у чему год се ви разишли, 

пресуда за то је код Аллаха! То вам 

је, Аллах, мој Господар - у Њега се ја 

уздам и Њему се обраћам; 

ۥٓ إِلَي  َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡيٖء فَُحۡكُمُه
ُ َرب ِي َعلَۡيهِ تَوَكهلُۡت َوِإلَۡيهِ  َٰلُِكُم ٱَّلله ِْۚ َذ ٱَّلله

نِيُب 
ُ
 ١٠ أ

11. Створитељ небеса и Земље без 

претходног примера! Учинио вам је 

од ваше врсте парове, и од стоке 

парове. Тако вас распростире. Ништа 

није као Он! Он Све чује и Све види. 

ِۡن  ۡرِضِۚ َجَعَل لَُكم م 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َفاِطُر ٱلسه

ۡزَوَٰٗجا  
َ
نَۡعَِٰم أ

َ
ۡزَوَٰٗجا َوِمَن ٱلۡأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

 ۡۖ  َوُهَو يَۡذَرؤُُكۡم فِيهِِۚ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيء 
ِميُع ٱلَۡبِصيرُ   ١١ ٱلسه

12. Код Њега су кључеви небеса и 

Земље, Он даје опскрбу у изобиљу 

коме хоће, а и ускраћује; Он, уистину, 

зна све. 

ۡرِضِۖ يَبُۡسُط 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَُهۥ َمَقالِيُد ٱلسه

ْۚ إِنهُهۥ  ِۡزَق لَِمن يََشآُء َويَۡقِدُر ِ َشۡيٍء ٱلر 
بِكُل 

 ١٢ َعلِيم  

13. Он вам прописује у вери исто оно 

што је наредио Ноји и оно што 

објављујемо теби, и оно што смо 

наредили Авраму и Мојсију и Исусу: 

„Праву веру исповедајте и у томе се 

не раздвајате!“ Тешко је 

незнанобошцима оно у шта их 

позиваш. Аллах бира за Своју веру 

онога кога Он хоће и упућује у њу 

онога ко Му се искрено обрати. 

يَٰ بِهِۦ  يِن َما َوصه ِ َِن ٱلد  ۞َشَرَع لَُكم م 
ۦٓ   ۡيَنا بِهِ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك َوَما َوصه

َ
هِذٓي أ نُوٗحا َوٱل

قِيُمواْ ٱ
َ
ۡن أ

َ
ۖۡ أ يَن إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ وَِعيَسيَٰٓ ِ لد 

ُقواْ فِيهِِۚ َكبَُر عَلَى ٱلُۡمۡشِركِيَن َما  َولَا َتَتَفره
ُ َيجَۡتِبٓي إِلَۡيهِ َمن يََشآُء  تَۡدُعوُهۡم إِلَۡيهِِۚ ٱَّلله

 ١٣ َويَۡهِدٓي إِلَۡيهِ َمن يُنِيُب 
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14. А они су се, баш онда кад им је 

дошло знање, из међусобне злобе 

разишли. И да није Речи твога 

Господара пре изречене о одгађању 

казне до одређеног рока, њима би 

било већ пресуђено. А они којима се 

после њих оставља Књига у 

наследство, према њој су у великој 

сумњи. 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم  ُقٓواْ إِل َوَما َتَفره
ُۢا بَيۡ  ب َِك َبۡغَي َنُهۡمْۚ َولَۡولَا َكلَِمة  َسَبَقۡت ِمن ره

هِذيَن  ي لهُقِضَي بَيَۡنُهۡمْۚ َوِإنه ٱل َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
إِلَيَٰٓ أ

ِۡنُه  ورِثُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم لَِفي َشك ٖ م 
ُ
أ

 ١٤ ُمرِيبٖ 

15. Зато ти томе позивај и буди 

устрајан, онако како ти се наређује, и 

не следи њихове хирове, и реци: „Ја 

верујем у књиге које је Аллах објавио, 

и наређено ми је да будем праведан 

међу вама; Аллах је и наш и ваш 

Господар, нама наша, а вама ваша 

дела; нема препирања између нас и 

вас; Аллах ће све да нас сакупи, а код 

Њега је коначно одредиште. 

ِمۡرَتۖۡ َولَا  
ُ
َٰلَِك فَٱۡدُعۖۡ َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ أ فَلَِذ

 ُ نَزَل ٱَّلله
َ
ۡهَوآَءُهۡمۖۡ َوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ

َ
تَتهبِۡع أ

 ُ ۡعِدَل بَيَۡنُكُمۖۡ ٱَّلله
َ
ِمۡرُت لِأ

ُ
ِمن كَِتَٰٖبِۖ َوأ

ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم 
َ
َربَُّنا َوَربُُّكۡمۖۡ لََنآ أ

ۡعَمَٰلُكُ 
َ
ُ أ َة بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُمۖۡ ٱَّلله ۡمۖۡ لَا ُحجه

ۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ َيجَۡمُع بَيَۡنَنا

16. А они који се расправљају о 

Аллаху након што је Његов позив 

прихваћен - њихови докази су 

ништавни код њиховог Господара; на 

њима је гнев и њима припада 

жестока патња. 

ِ ِمنُۢ َبۡعِد َما   وَن فِي ٱَّلله هِذيَن ُيحَآجُّ َوٱل
ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد   ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ ُحجه

َرب ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضب  َولَُهۡم َعَذاب   
 ١٦ َشِديدٌ 

17. Аллах је Онај Који је Књигу са 

истином и правдом објавио! А шта ти 

знаш - можда је Судњи час близу! 

ِ َوٱلِۡميَزاَنُۗ  نَزَل ٱلِۡكَتََٰب بِٱلۡحَق 
َ
هِذٓي أ ُ ٱل ٱَّلله

اَعَة قَرِيب    ١٧ َوَما يُۡدرِيَك لََعله ٱلسه

18. Пожурују га они који у њега не 

верују, а они који верују, због њега 

страхују и да је истина заиста знају. 

Заиста су они који расправљају о 

Судњем часу у великој заблуди! 

 ۡۖ هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بَِها يَۡسَتۡعِجُل بَِها ٱل
هِذيَن َءاَمُنواْ ُمۡشفُِقوَن ِمۡنَها َويَۡعلَُموَن  َوٱل

هِذيَن ُيَماُروَن فِي  لَٓا إِنه ٱل
َ
ُۗ أ نهَها ٱلۡحَقُّ

َ
أ

اَعةِ لَِفي َضَلَِٰۭل بَعِيدٍ   ١٨ ٱلسه



 

Договарање 

 

668 

 

 الشورى 

19. Аллах је благ према слугама 

Својим; Он даје опскрбу коме хоће, и 

Он је Моћни и Силни. 

ۖۡ َوُهَو  ُ لَِطيُفُۢ بِعَِبادِهِۦ يَۡرُزُق َمن يََشآُء ٱَّلله
 ١٩ ٱلَۡقوِيُّ ٱلَۡعزِيزُ 

20. Ко буде желео награду Будућег 

света, његову награду ћемо да 

повећамо! А ко буде желео награду 

овог света, даћемо му је, али на 

Будућем свету нема никаквог удела! 

َمن َكاَن يُرِيُد َحرَۡث ٱٓأۡلِخَرةِ نَزِۡد لَُهۥ فِي 
ۡنَيا   َحۡرثِهِۖۦۡ َوَمن َكاَن يُرِيُد َحرَۡث ٱلدُّ

نُۡؤتِهِۦ ِمۡنَها َوَما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمن  
 ٢٠ نهِصيٍب 

21. Зар они да имају ортаке који им 

прописују да верују оно што Бог није 

наредио? Да није Речи одлуке, њима 

би већ било пресуђено. А 

неверницима, заиста, припада болна 

патња. 

يِن َما  ِ َِن ٱلد  ۡم لَُهۡم ُشَرَكَُٰٓؤاْ َشَرُعواْ لَُهم م 
َ
أ

ْۚ َولَوۡ  ُ َذنُۢ بِهِ ٱَّلله
ۡ
لَا َكلَِمُة ٱلَۡفۡصِل لَۡم يَأ

َٰلِِميَن لَُهۡم َعَذاٌب  لَُقِضَي بَيَۡنُهۡمُۗ َوِإنه ٱلظه
لِيم  

َ
 ٢١ أ

22. Видећеш невернике како стрепе 

због онога што су радили, а то ће 

сигурно да их стигне; а они који су 

веровали и радили добра дела биће 

у дивним рајским баштама, имаће 

све што пожеле код свога Господара; 

биће то велика благодат. 

ا َكَسُبواْ َوُهَو   َٰلِِميَن ُمۡشفِقِيَن ِممه تََرى ٱلظه
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   ُۢ بِِهۡمُۗ َوٱل َواقُِع

ا  َٰلَِحَِٰت فِي َرۡوَضاِت ٱلۡجَنهاِتِۖ لَُهم مه ٱلصه
َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡضُل   يََشآُءوَن ِعنَد َرب ِِهۡمْۚ َذ

 ٢٢ ٱلَۡكبِيرُ 

23. То је оно чиме Аллах радује Своје 

слуге који верују и раде добра дела. 

Реци: „Не тражим ја за ово никакву 

награду од вас, осим родбинске 

пажње.“ А ко учини добро, Ми ћемо 

њему за то да повећамо добро. 

Заиста Аллах опрашта грехе и 

захвалан је. 

هِذيَن َءاَمُنواْ  ُ ِعَباَدهُ ٱل ُر ٱَّلله ِ هِذي يُبَش  َٰلَِك ٱل َذ
ۡسـ َلُُكۡم  

َ
هٓا أ َٰلَِحَِٰتِۗ قُل ل وََعِملُواْ ٱلصه

ِۗ َوَمن  ةَ فِي ٱلُۡقۡربَيَٰ ها ٱلَۡمَوده ۡجًرا إِل
َ
َعلَۡيهِ أ

ْۚ إِنه َيۡقتَرِۡف َحَسَنٗة نه  زِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًنا
َ َغُفور  َشُكورٌ   ٢٣ ٱَّلله
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24. Зар они да говоре: „Он измишља 

лажи о Аллаху!“ А ако хоће, Аллах ће 

да запечати твоје срце! Аллах 

поништава неистину и утврђује 

Истину Својим речима; Он добро зна 

шта се крије у грудима. 

مۡ 
َ
ۖۡ َفإِن يََشإِ أ ِ َكِذٗبا  َيُقولُوَن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله

ُ ٱلَۡبَِٰطَل  ُ َيخۡتِۡم عَلَىَٰ قَلۡبَِكُۗ َويَۡمُح ٱَّلله ٱَّلله
ُۢ بَِذاِت  ۦْٓۚ إِنهُهۥ َعلِيُم َويُِحقُّ ٱلۡحَقه بِكَلَِمَٰتِهِ

ُدورِ   ٢٤ ٱلصُّ

25. Он прима покајање од Својих 

слугу и прашта лоше поступке и Он 

зна шта радите; 

ۡوبََة َعۡن ِعَبادِهِۦ   هِذي َيۡقَبُل ٱلته َوُهَو ٱل
ي ِـ َاِت َويَۡعلَُم َما  َويَۡعُفواْ َعِن ٱلسه

 ٢٥ َتۡفَعلُونَ 

26. И одазива се онима који верују и 

чине добра дела и из Своје доброте 

им и више пружа, а невернике чека 

жестока патња. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َويَۡسَتِجيُب ٱل
ِن َفۡضلِهۚۦِْ  َٰلَِحَِٰت َويَزِيُدُهم م  ٱلصه

َٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاب  َشِديد    ٢٦ َوٱلَۡك

27. А кад би Аллах Својим слугама 

давао преобилну опскрбу, они би се 

осилили на Земљи, али Он је даје са 

мером, онолико колико хоће! Заиста 

Он у потпуности зна и види Своје 

слуге. 

ِۡزَق لِعَِبادِهِۦ لََبَغۡواْ فِي  ُ ٱلر  ۞َولَۡو بََسَط ٱَّلله
ْۚ إِنهُهۥ  ا يََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مه ۡرِض َوَلَِٰكن ُينَز 

َ
ٱلۡأ

ُۢ بَِصير    ٢٧ بِعَِبادِهِۦ َخبِيُر

28. Он спушта кишу кад они изгубе 

сваку наду и распростире Своју 

милост; Он је, уистину, Заштитник, 

Хваљени. 

ُِل ٱلَۡغۡيَث ِمنُۢ َبۡعِد َما   هِذي ُينَز  َوُهَو ٱل
ۚۥْ َوُهَو ٱلَۡولِيُّ   َقَنُطواْ َويَنُشُر َرۡحمََتُه

 ٢٨ ٱلۡحَِميدُ 

29. Међу Његовим знацима је 

стварање небеса и Земље и живих 

бића која је расејао по њима; Он је 

способан све да их сабере кад буде 

хтео. 

ۡرِض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِۦ َخلُۡق ٱلسه

بَثه فِيِهَما ِمن َدآبهةِٖۚ َوُهَو عَلَىَٰ َجمۡعِِهۡم إَِذا 
 ٢٩ يََشآُء َقِدير  

30. Несрећа која вас задеси је због 

онога што су стекле ваше руке, а 

много тога Он и опрости. 

ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت  ِن مُّ َصََٰبُكم م 
َ
َوَمآ أ

يِۡديُكۡم َويَۡعُفواْ َعن َكثِيرٖ 
َ
 ٣٠ أ
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31. А ви на Земљи нећете моћи да Му 

умакнете, и ви осим Аллаха немате 

ни заштитника ни помагача! 

ن
َ
ۡرِضِۖ َوَما لَُكم َوَمآ أ

َ
ُتم بُِمۡعِجزِيَن فِي ٱلۡأ

ٖ َولَا نَِصيرٖ  ِ ِمن َولِي  ِن ُدوِن ٱَّلله  ٣١ م 

32. И међу Његовим знацима су лађе 

налик на брда које плове морем. 
ۡعَلَٰمِ 

َ
 ٣٢ َوِمۡن َءاَيَٰتِهِ ٱلۡجََوارِ فِي ٱلَۡبۡحرِ َكٱلۡأ

33. Ако жели, Он умири ветар и оне 

на његовој површини остају 

непокретне - заиста у томе има 

знакова за сваког стрпљивог, 

захвалног. 

ِيَح َفَيۡظلَلَۡن َرَواكَِد   يُۡسِكِن ٱلر 
ۡ
إِن يََشأ

ِ َصبهارٖ 
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِكُل  ۦْٓۚ إِنه فِي َذ ِ عَلَىَٰ َظۡهرِه

 ٣٣ َشُكورٍ 

34. Или их потопи, због греха које су 

зарадили – а много тога Он и 

опрости, 

ۡو يُوبِۡقُهنه بَِما َكَسُبواْ َويَۡعُف َعن  
َ
أ

 ٣٤ َكثِيرٖ 

35. да би они који поричу Наше речи 

и знакове знали да Нашој казни не 

могу да умакну. 

هِذيَن يَُجَِٰدلُوَن فِٓي َءاَيَٰتَِنا َما لَُهم  َويَۡعلََم ٱل
حِيٖص  ِن مه  ٣٥ م 

36. Оно што вам је дато, само је 

уживање у овосветском животу, а оно 

што је код Аллаха - боље је и трајније 

за оне који верују и на свога 

Господара се ослањају; 

 ْۚ ۡنَيا ةِ ٱلدُّ ِن َشۡيٖء َفَمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ وتِيُتم م 
ُ
َفَمآ أ

هِذيَن َءاَمُنواْ  َوَما ِعنَد ٱ ۡبَقيَٰ لِل
َ
ِ َخيۡر  َوأ َّلله

 ٣٦ وَعَلَىَٰ َرب ِِهۡم َيَتوَكهلُونَ 

37. И за оне који се клоне великих 

греха и разврата и који, кад се 

расрде, опраштају; 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَوَِٰحَش  هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ َوٱل
 ٣٧ ۡم َيۡغفُِرونَ َوِإَذا َما َغِضُبواْ هُ 

38. И за оне који се своме Господару 

одазивају, и обављају молитву, и о 

пословима својим се договарају, и 

удељују део од онога чиме смо их 

опскрбили, 

ةَ  لَوَٰ َقاُمواْ ٱلصه
َ
هِذيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرب ِِهۡم َوأ َوٱل

ا َرَزقَۡنَُٰهۡم  ۡمُرُهۡم ُشوَرىَٰ بَيَۡنُهۡم َوِممه
َ
َوأ

 ٣٨ يُنفُِقونَ 

39. и за оне који се одупру онима који 

их угњетавају. 
َصاَبُهُم ٱلَۡبۡغُي ُهۡم 

َ
هِذيَن إَِذآ أ َوٱل

 ٣٩ يَنَتِصُرونَ 
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40. Неправда се може узвратити 

истом мером, а онога који опрости и 

измири се Аллах ће да награди; Он, 

уистину, не воли насилнике. 

ۖۡ َفَمۡن َعَفا   ِۡثلَُها ُؤاْ َسي ِئَةٖ َسي ِئَة  م  وََجَزَٰٓ
ِْۚ إِنهُهۥ لَا ُيحِبُّ  ۡجُرُهۥ عَلَى ٱَّلله

َ
ۡصلََح فَأ

َ
َوأ

َٰلِِمينَ   ٤٠ ٱلظه

41. А онај ко узврати након што му је 

учињено насиље, па такви не могу да 

буду кажњени. 

ْوَلَٰٓئَِك َما  
ُ
َولََمِن ٱنَتَصَر َبۡعَد ُظلِۡمهِۦ فَأ

ِن َسبِيلٍ   ٤١ َعلَۡيِهم م 

42. Биће кажњени они који тлаче 

људе и без икаквог основа 

нарушавају ред на Земљи; њих чека 

болна патња. 

هِذيَن َيۡظلِ  بِيُل عَلَى ٱل اَس إِنهَما ٱلسه ُموَن ٱلنه
ْوَلَٰٓئَِك  

ُ
ِۚ أ ِ ۡرِض بَِغيِۡر ٱلۡحَق 

َ
َويَۡبُغوَن فِي ٱلۡأ

لِيم  
َ
 ٤٢ لَُهۡم َعَذاٌب أ

43. А ко се стрпи и опрости, заиста то 

спада у истинске поступке. 
َٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم   َولََمن َصبََر وََغَفَر إِنه َذ

ُمورِ 
ُ
 ٤٣ ٱلۡأ

44. А коме да Аллах да је у заблуди, 

томе после Њега неће да буде 

помагача! И ти ћеш да видиш како ће 

незнанобошци, кад угледају патњу, 

повикнути: „Постоји ли икакав начин 

да будемо опет враћени?“ 

ِنُۢ  ٖ م  ُ َفَما لَُهۥ ِمن َولِي  َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله
ُواْ ٱلَۡعَذاَب َبۡعِدهۗۦُِ َوتََرى ٱ

َ
ا َرأ َٰلِِميَن لَمه لظه

ِن َسبِيلٖ  ٖ م   ٤٤ َيُقولُوَن َهۡل إِلَيَٰ َمَرد 

45. И видећеш како се понижени и 

клонули излажу Ватри, а они је 

кријући гледају. Они који су 

веровали, казаће: „Заиста су 

настрадали они који на Судњем дану 

и себе и породице своје упропасте!“ 

А зар неверници неће да буду у 

непрестаној патњи?! 

َُٰهۡم ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها َخَِٰشعِيَن ِمَن  َوتََرى
ِۗ َوَقاَل   ِ يَنُظُروَن ِمن َطۡرٍف َخِفي ٖ ل  ٱلذُّ

هِذيَن   هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِنه ٱلَۡخَِٰسِريَن ٱل ٱل
هۡ 

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
لَٓا َخِسُرٓواْ أ

َ
لِيِهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۗ أ

قِيمٖ  َٰلِِميَن فِي َعَذاٖب مُّ  ٤٥ إِنه ٱلظه
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46. Њима неће да буде заштитника 

да им помогну, осим Аллаха; а коме 

да Аллах да је у заблуди, такав пут 

спаса неће ни да има! 

ۡولَِيآَء يَنُصُروَنهُ 
َ
ِۡن أ ِن َوَما َكاَن لَُهم م  م م 

ُ َفَما لَُهۥ ِمن  ُِۗ َوَمن يُۡضلِِل ٱَّلله ُدوِن ٱَّلله
 ٤٦ َسبِيلٍ 

47. Одазовите се своме Господару 

пре него што дође Дан који Аллах 

неће да заустави. Тог Дана уточишта 

нећете да имате и нећете моћи да 

поричете. 

ِن  تَِي يَۡوم  ٱۡسَتِجيُبواْ لَِرب ُِكم م 
ۡ
ن يَأ

َ
َقۡبِل أ

لَۡجإٖ  ِن مه ِْۚ َما لَُكم م  ها َمَرده لَُهۥ ِمَن ٱَّلله ل
ِن نهِكيرٖ   ٤٧ يَۡوَمئِٖذ َوَما لَُكم م 

48. А ако се окрену - па, Ми тебе 

нисмо ни послали да над њима 

надзиреш, ти си дужан само да 

доставиш посланицу. А када човеку 

дамо да осети Нашу милост, он јој се 

обрадује, а кад их задеси каква 

несрећа због онога што су урадиле 

њихове руке, онда човек не признаје 

благодати. 

ۡرَسلَۡنََٰك َعلَۡيِهۡم  
َ
ۡعَرُضواْ َفَمآ أ

َ
َفإِۡن أ

ها ٱلَۡبَلَُٰغُۗ َوِإنهآ إَِذآ  ۖۡ إِۡن َعلَۡيَك إِل َذۡقَنا  َحفِيًظا
َ
 أ

ۖۡ َوِإن تُِصۡبُهۡم  ٱلۡإِنَسََٰن ِمنها َرۡحمَٗة فَرَِح بَِها
يِۡديِهۡم َفإِنه ٱلۡإِنَسََٰن  

َ
َمۡت أ َسي ِئَُۢة بَِما َقده

 ٤٨ َكُفور  

49. Аллахова је власт на небесима и 

на Земљи. Он ствара шта хоће! 

Дарује женску децу коме хоће, а коме 

хоће - мушку, 

ۡرِضِۚ َيخۡلُُق َما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه ه ِ َّلل 

ْۚ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنَٰٗثا َويََهُب لَِمن   يََشآُء
ُكورَ   ٤٩ يََشآُء ٱلذُّ

50. или им даје и мушку и женску, а 

кога хоће, учини да је без порода; Он 

је, уистину, Онај Који све зна и 

свемоћан је. 

ۖۡ َويَۡجَعُل َمن   ۡو يَُزو ُِجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإَنَٰٗثا
َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ َعلِيم  َقِدير    ٥٠ يََشآُء َعقِيًما

51. Ниједном човеку није дато да му 

се Аллах обраћа, осим објавом, или 

иза застора, или да пошаље 

изасланика, па са Његовом дозволом 

објави оно што Он хоће. Он је, 

заиста, Узвишен и Мудар. 

ها وَۡحًيا  ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّلله
َ
۞َوَما َكاَن لِبََشٍر أ

ۡو يُۡرِسَل َرُسولٗا  
َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
أ

ْۚ إِنهُهۥ عَلِىٌّ   َفُيوِحَي بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآُء
 ٥١ َحِكيم  
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52. Тако Ми и теби објављујемо 

Кур'ан одредбом Нашом. Ти ниси 

знао шта је Књига, нити си познавао 

верске прописе, али смо је Ми 

учинили светлом помоћу којег 

упућујемо оне Наше слуге које 

желимо. А Ти, заиста, указујеш на 

Прави пут, 

ْۚ َما  ۡمرِنَا
َ
ِۡن أ وَۡحۡيَنآ إِلَۡيَك ُروٗحا م 

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

نَت تَۡدرِي َما ٱلِۡكَتَُٰب َولَا ٱلِۡإيَمَُٰن  كُ 
َوَلَِٰكن َجَعلَۡنَُٰه نُوٗرا نهۡهِدي بِهِۦ َمن  

ْۚ َوِإنهَك لََتۡهِدٓي إِلَيَٰ ِصَرَٰٖط  هَشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا ن
ۡسَتقِيمٖ   ٥٢ مُّ

53. на Аллахов пут, Коме припада све 

што је на небесима и све што је на 

Земљи. А зар се Аллаху неће све 

вратити? 

َمََٰوَِٰت َوَما  هِذي لَُهۥ َما فِي ٱلسه ِ ٱل ِصَرَِٰط ٱَّلله
ُمورُ 

ُ
ِ تَِصيُر ٱلۡأ لَٓا إِلَي ٱَّلله

َ
ۡرِضِۗ أ

َ
 ٥٣ فِي ٱلۡأ
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Украси  الزخرف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Тако Ми јасне Књиге,  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Ми је објављујемо као Кур'ан на 

арапском језику, да бисте разумели, 
ا لهَعلهُكۡم   إِنها َجَعلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ٗ

 ٣ َتۡعقِلُونَ 

4. а он је у Главној књизи, код Нас, 

цењен и савршен. 
م ِ ٱلِۡكَتَِٰب لََدۡيَنا لََعلِىٌّ  

ُ
َوِإنهُهۥ فِٓي أ

 ٤ َحِكيمٌ 

5. Зар да одустанемо да вам 

саопштавамо Опомену зато што 

прелазите сваку меру зла? 

 
َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفَنۡضرُِب َعنُكُم ٱلذ 

َ
ن ُكنُتۡم أ

ۡسرِفِينَ   ٥ َقۡوٗما مُّ

6. А колико смо Ми претходим 

народима послали веровесника, 
لِينَ  وه

َ
ۡرَسلَۡنا ِمن نهِبي ٖ فِي ٱلۡأ

َ
 ٦ َوَكۡم أ

7. и ниједан им веровесник није 

дошао, а да га нису изругивали! 
ها  ِن نهِبي ٍ إِل تِيِهم م 

ۡ
َكانُواْ بِهِۦ َوَما يَأ

 ٧ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

8. Зато смо уништавали оне који су 

од ових били моћнији, а наведен вам 

је пример претходних народа. 

َشده ِمۡنُهم َبۡطٗشا َوَمَضيَٰ َمَثُل 
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
فَأ

لِينَ  وه
َ
 ٨ ٱلۡأ

9. Па ако их упиташ ко је створио 

небеса и Земљу, они ће сигурно да 

кажу: „Створио их је Силни и 

Свезнајући!“ 

َمََٰوَِٰت   ۡن َخلََق ٱلسه لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

ۡرَض لََيُقولُنه َخلََقُهنه ٱلَۡعزِيُز  
َ
َوٱلۡأ

 ٩ ٱلَۡعلِيمُ 
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10. Онај Који вам је Земљу учинио 

колевком и по њој вам створио 

пролазе, да бисте се усмеравали; 

ۡرَض َمۡهٗدا وََجَعَل  
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ٱل

 ١٠ لَُكۡم فِيَها ُسُبلٗا لهَعلهُكۡم َتۡهَتُدونَ 

11. Онај Који са неба спушта воду са 

мером, помоћу које враћамо у живот 

мртве пределе – тако ћете и ви да 

будете проживљени из гробова. 

هِذي  ُۢ بَِقَدرٖ َوٱل َمآِء َمآَء َل ِمَن ٱلسه نَزه
ْۚ َكَذَٰلَِك  ۡيٗتا نَشۡرنَا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه

َ
فَأ

 ١١ ُتخۡرَُجونَ 

12. Онај Који ствара створења сваке 

врсте и даје вам лађе и стоку да на 

њима путујете, 

ۡزَوََٰج ُكلهَها وََجَعَل لَُكم 
َ
هِذي َخلََق ٱلۡأ َوٱل

نَۡعَِٰم َما تَۡرَكُبونَ 
َ
َِن ٱلُۡفلِۡك َوٱلۡأ  ١٢ م 

13. да се сместите на њиховим 

палубама и леђима и да се, потом, 

када се сместите на њих, сетите 

благодати свога Господара и да 

кажете: „Слављен и Узвишен нека је 

Онај Који нам је ово потчинио, ми то 

сами не би могли да постигнемо, 

لِتَۡسَتوُۥاْ عَلَىَٰ ُظُهورِهِۦ ُثمه تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة  
َرب ُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ  

َر لََنا َهََٰذا َوَما ُكنها لَُهۥ  هِذي َسخه ُسۡبَحََٰن ٱل
 ١٣ ُمۡقرِنِينَ 

14. и ми ћемо сигурно своме 

Господару да се вратимо!“ 
 ١٤ َوِإنهآ إِلَيَٰ َرب َِنا لَُمنَقلُِبونَ 

15. А они Му неке Његове слуге 

приписују. Човек је, заиста, 

очигледни незахвалник. 

وََجَعلُواْ لَُهۥ ِمۡن ِعَبادِهِۦ ُجزًۡءاْۚ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن 
بِينٌ   ١٥ لََكُفور  مُّ

16. Зар да између оних које Он 

ствара узима Себи кћери, а вама 

дарује синове?! 

ۡصَفىَُٰكم  
َ
ا َيخۡلُُق َبَناٖت َوأ خََذ ِممه ِم ٱته

َ
أ

 ١٦ بِٱلَۡبنِينَ 

17. А кад неко од њих буде 

обавештен о ономе што 

Свемилосном приписује, лице му се 

ојађеном помрачи. 

َحُدُهم بَِما َضَرَب لِل
َ
َر أ ِ ِنَٰمۡح َمثَلٗا َوِإَذا بُش  ره

ا َوُهَو َكِظيمٌ   ١٧ َظله وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ

18. Зар да оно које у украсима расте 

и које у расправи нејасно збори 

приписују Аллаху?! 

ُؤاْ فِي ٱلۡحِلَۡيةِ َوُهَو فِي ٱلۡخَِصاِم  َوَمن يُنَشه
َ
أ

 ١٨ َغيُۡر ُمبِينٖ 



 

Украси 

 

676 

 

 الزخرف 

19. Они анђеле који су слуге 

Свемилосног сматрају женским. Да 

нису присуствовали њиховом 

стварању?! Њихова тврдња биће 

записана и они ће да одговарају! 

ِنَٰمۡح  هِذيَن ُهۡم ِعَبَُٰد ٱلره وََجَعلُواْ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ٱل
َشِهُدواْ َخلَۡقُهۡمْۚ َسُتۡكَتُب َشَهََٰدُتُهۡم 

َ
ْۚ أ إَِنًَٰثا

 ١٩ ۡسـ َلُونَ َويُ 

20. И они говоре: „Да је хтео 

Свемилосни, не бисмо их 

обожавали!“ Они о томе ништа не 

знају, они само лажу. 

ا   َوَقالُواْ لَۡو َشآَء ٱلرهۡحَمَُٰن َما َعَبۡدَنَُٰهمِۗ مه
ها  َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل لَُهم بَِذ

 ٢٠ َيخُۡرُصونَ 

21. Или смо им дали Књигу пре тога 

па се ње придржавају?! 
ِن َقۡبلِهِۦ َفُهم بِهِۦ   ۡم َءاَتۡيَنَُٰهۡم كَِتَٰٗبا م 

َ
أ

 ٢١ ُمۡسَتۡمِسُكونَ 

22. Они чак говоре: „Ми смо затекли 

наше претке како исповедају веру и, 

пратећи њихове трагове, ми смо на 

Правом путу.“ 

ةٖ َوِإنها بَۡل  مه
ُ
َقالُٓواْ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا عَلَىَٰٓ أ

ۡهَتُدونَ   ٢٢ عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ

23. Исто тако, пре тебе, Ми нисмо 

послали посланика ни у један град, а 

да они који су раскошно живели нису 

говорили: „Затекли смо наше претке 

како исповедају веру и ми следимо 

њихове трагове.“ 

ِن  ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك فِي قَۡريَةٖ م 
َ
َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

ها َقاَل ُمتَۡرُفوَهآ إِنها وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا  نهِذيٍر إِل
ۡقَتُدونَ  ةٖ َوِإنها عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ مه

ُ
 ٢٣ عَلَىَٰٓ أ

24. „Зар и онда“, говорио би он, „кад 

вам ја доносим бољу од оне коју сте 

упамтили од ваших предака?“ А они 

би одговарали: „Не верујемо ми у оно 

што је по вама послато!“ 

ا وََجدتُّۡم  ۡهَدىَٰ ِممه
َ
َولَۡو ِجۡئُتُكم بِأ

َ
ََٰل أ ۞َق

ۡرِسلۡتُ 
ُ
م بِهِۦ َعلَۡيهِ َءابَآَءُكۡمۖۡ َقالُٓواْ إِنها بَِمآ أ

 ٢٤ َكَٰفُِرونَ 

25. И Ми смо их кажњавали, па види 

какав је био крај оних који су 

посланике сматрали лажним. 

فَٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡمۖۡ فَٱنُظۡر َكۡيَف َكاَن َعَٰقَِبُة 
بِينَ  ِ  ٢٥ ٱلُۡمَكذ 
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26. А кад Аврам рече своме оцу и 

своме народу: „Немам ја ништа са 

онима које ви обожавате, 

ۦٓ إِنهنِي بََرآء   بِيهِ َوَقۡوِمهِ
َ
َوِإۡذ َقاَل إِبَۡرَٰهِيُم لِأ

ا َتۡعُبُدونَ  ِمه  ٢٦ م 

27. осим са Оним Који ме је створио 

јер ће Он, заиста, на Прави пут да ме 

упути.“ 

هِذي َفَطَرنِي َفإِنهُهۥ   ها ٱل  ٢٧ َسَيۡهِدينِ إِل

28. Он то учини трајном речју за своје 

потомство, да би се вратили. 
وََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦ لََعلهُهۡم 

 ٢٨ يَرِۡجُعونَ 

29. А Ја сам чак овима допустио, а и 

њиховим прецима да уживају све док 

им није дошла Истина и јасни 

Посланик. 

ُؤلَآِء وََءابَآَءُهۡم َحتهيَٰ َجآَءُهُم  بَۡل َمتهۡعُت َهَٰٓ
بِين    ٢٩ ٱلۡحَقُّ َورَُسول  مُّ

30. А кад им је дошла Истина, 

рекоше: „Ово је враџбина, и ми у њу 

никако не верујемо!“ 

ا َجآَءُهُم ٱلۡحَقُّ َقالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  َوِإنها  َولَمه
 ٣٠ بِهِۦ َكَٰفُِرونَ 

31. И рекоше: „Зашто овај Кур'ан није 

објављен неком великану из ова два 

града?!“ 

َِل َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاُن عَلَىَٰ رَُجٖل  َوَقالُواْ لَۡولَا نُز 
َِن ٱلَۡقۡريََتيِۡن َعِظيمٍ   ٣١ م 

32. Зар они да расподељују милост 

твога Господара? Ми расподељујемо 

међу њима оно што им је потребно за 

живот на овом свету и Ми уздижемо 

једне над другима по степенима, да 

би једни друге узимали да им служе. 

А милост твога Господара боља је од 

онога што они гомилају. 

ُهۡم َيۡقِسُموَن َرۡحمََت 
َ
َرب َِكْۚ َنحُۡن قََسۡمَنا  أ

ْۚ َوَرَفۡعَنا  ۡنَيا ةِ ٱلدُّ عِيَشَتُهۡم فِي ٱلۡحََيوَٰ بَيَۡنُهم مه
َبۡعَضُهۡم َفۡوَق َبۡعٖض َدَرَجَٰٖت ل َِيتهِخَذ  

ُۗ َوَرۡحمَُت َرب َِك َخيۡر   َبۡعُضُهم َبۡعٗضا ُسۡخرِي ٗا
ا َيجَۡمُعونَ  ِمه  ٣٢ م 

33. А да неће сви људи да постану 

једна заједница - неверници, Ми 

бисмо кровове кућа, оних који не 

верују у Свемилосног, од сребра 

учинили, а и степеништа уз која се 

пењу, 

ٗة َوَِٰحَدٗة   مه
ُ
اُس أ ن يَُكوَن ٱلنه

َ
َولَۡولَٓا أ

ِنَٰمۡح لُِبُيوتِِهۡم   لهجََعلَۡنا لَِمن يَۡكُفُر بِٱلره
ِن  ةٖ َوَمَعارَِج َعلَۡيَها ُسُقٗفا م  فِضه

 ٣٣ َيۡظَهُرونَ 
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34. и врата њихових кућа и диване на 

којима се одмарају, 
َٰٗبا َوُسُرًرا َعلَۡيَها َيتهِكـ ُونَ  بَۡو

َ
 ٣٤ َولُِبُيوتِِهۡم أ

35. дали бисмо им и украсе од злата, 

јер све је то само уживање у 

овосветском животу, а онај свет, код 

твога Господара, биће за 

богобојазне. 

ةِ  ا َمَتَُٰع ٱلۡحََيوَٰ َٰلَِك لَمه ْۚ َوِإن ُكلُّ َذ َوزُۡخُرٗفا
ْۚ َوٱٓأۡلِخَرةُ ِعنَد َرب َِك لِلُۡمتهقِينَ  ۡنَيا  ٣٥ ٱلدُّ

36. Ономе ко се буде правио слепим 

пред Опоменом Свемилосног, Ми 

ћемо му прикачити ђавола, па ће му 

он постати пратилац; 

ِنَٰمۡح ُنَقي ِۡض لَُهۥ  َوَمن َيۡعُش َعن ذِۡكرِ ٱلره
 ٣٦ َشۡيَطَٰٗنا َفُهَو لَُهۥ قَرِين  

37. ђаволи ће их од Правог пута 

одвраћати, а они ће мислити да су на 

Правом путу. 

بِيِل َوِإنهُهۡم  وَنُهۡم َعِن ٱلسه لََيُصدُّ
ۡهَتُدونَ  نهُهم مُّ

َ
 ٣٧ َويَۡحَسُبوَن أ

38. И када дође пред Нас, рећи ће: 

„Камо среће да је између мене и тебе 

била толика раздаљина колика је 

између истока и запада! Како си ти 

био зао друг!“ 

 َيَٰلَۡيَت بَيۡنِي َوبَۡيَنَك َحتهيَٰٓ إَِذا َجآَءنَا َقاَل 
 ٣٨ ُبۡعَد ٱلَۡمۡشرَِقيِۡن فَبِۡئَس ٱلَۡقرِينُ 

39. Тог дана неће вам користити то 

што ћете да будете заједно у патњи, 

кад сте незнанобошци били. 

نهُكۡم فِي  
َ
لَۡمُتۡم أ َولَن يَنَفَعُكُم ٱلَۡيۡوَم إِذ ظه

 ٣٩ نَ ٱلَۡعَذاِب ُمۡشتَِرُكو 

40. Зар ти да дозовеш глуве и упутиш 

слепе и оне који су у очигледној 

заблуди?! 

ۡو َتۡهِدي ٱلُۡعۡمَي َوَمن 
َ
مه أ نَت تُۡسِمُع ٱلصُّ

َ
فَأ

َ
أ

بِينٖ   ٤٠ َكاَن فِي َضَلَٰٖل مُّ

41. Ако бисмо ти узели душу, њих 

бисмо, сигурно, казнили, 
 ِ ا نَۡذَهبَنه ب نَتقُِمونَ َفإِمه  ٤١ َك َفإِنها ِمۡنُهم مُّ

42. или, кад бисмо хтели да ти 

покажемо оно што смо им обећали, 

па Ми над њима, заиста, имамо 

потпуну моћ. 

هِذي وََعۡدَنَُٰهۡم َفإِنها َعلَۡيِهم  ۡو نُرِيَنهَك ٱل
َ
أ

ۡقَتِدُرونَ   ٤٢ مُّ
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43. Зато се држи онога што ти се 

објављује, а ти си, уистину, на 

Правом путу. 

وِحَي إِلَۡيَكۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ 
ُ
هِذٓي أ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ۡسَتقِيمٖ   ٤٣ ِصَرَٰٖط مُّ

44. Кур'ан је, заиста, част и теби и 

твоме народу; па бићете питани! 
هَك َولَِقۡوِمَكۖۡ وََسۡوَف   َوِإنهُهۥ لَِذۡكر  ل

 ٤٤ نَ تُۡسـ َلُو

45. А питај оне које смо послали пре 

тебе од Наших посланика - да ли смо 

Ми наређивали да се, осим 

Свемилосног, обожавају божанства? 

ۡرَسلَۡنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنآ 
َ
وَۡسـ َۡل َمۡن أ

ِنَٰمۡح َءالَِهٗة   َجَعلَۡنا ِمن ُدوِن ٱلره
َ
أ

 ٤٥ ُيۡعَبُدونَ 

46. Још давно смо Ми послали 

Мојсија са Нашим знамењима 

фараону и његовим главешинама, и 

он је рекао: „Ја сам, заиста, посланик 

Господара светова!“ 

ۡرَسلَۡنا ُموَسيَٰ أَـِبَيَٰتَِنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن 
َ
َولََقۡد أ

 ِ َوَملَِإيْهِۦ َفَقاَل إِن ِي رَُسوُل َرب 
 ٤٦ لَۡعَٰلَِمينَ ٱ

47. И пошто им је донео Наше доказе, 

они су, одједном, почели да их 

исмејавају. 

ِۡنَها   ا َجآَءُهم أَـِبَيَٰتَِنآ إَِذا ُهم م  فَلَمه
 ٤٧ يَۡضَحُكونَ 

48. А нисмо им показивали ниједан 

знак а да није био већи од 

претходног! И подвргли смо их 

патњи, како би се повратили! 

ۡكبَُر ِمۡن 
َ
ها ِهَي أ ِۡن َءايٍَة إِل َوَما نُرِيِهم م 

َخۡذَنَُٰهم بِٱلَۡعَذاِب لََعلهُهۡم  
َ
ۖۡ َوأ ۡختَِها

ُ
أ

 ٤٨ يَرِۡجُعونَ 

49. А они су говорили: „О ти, 

чаробњаче! Моли за нас свога 

Господара, на темељу обећања 

датог теби, ми ћемо сигурно да 

пођемо Правим путем!“ 

اِحُر ٱۡدُع لََنا َربهَك بَِما   يَُّه ٱلسه
َ
َوَقالُواْ َيَٰٓأ

 ٤٩ َعِهَد ِعنَدَك إِنهَنا لَُمۡهَتُدونَ 

50. А чим бисмо их ослободили 

невоље, зачас би прекршили 

обавезу. 

ا َكَشۡفَنا َعۡنُهُم  ٱلَۡعَذاَب إَِذا ُهۡم فَلَمه
 ٥٠ يَنُكُثونَ 
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51. И фараон обзнани своме народу: 

„О мој народе“, рече он, „зар мени не 

припада власт у Мисиру и ове реке 

које теку испред мене - зар не 

видите?!“ 

لَيَۡس 
َ
َونَاَدىَٰ فِرَۡعۡوُن فِي َقۡوِمهِۦ َقاَل َيََٰقۡوِم أ

نَۡهَُٰر َتجۡرِي ِمن لِي ُملُۡك 
َ
ِمۡصَر َوَهَِٰذهِ ٱلۡأ

فَلَا ُتۡبِصُرونَ 
َ
 ٥١ َتحۡتِٓيِۚ أ

52. Зар ја нисам бољи од овог 

бедника који једва разговетно 

говори? 

هِذي ُهَو َمِهين  َولَا  ِۡن َهََٰذا ٱل نَا۠ َخيۡر  م 
َ
ۡم أ

َ
أ

 ٥٢ يَكَاُد يُبِينُ 

53. Зашто му нису стављене 

наруквице од злата, или зашто 

заједно са њим нису дошли анђели? 

ۡو 
َ
ِن َذَهٍب أ ۡسوَِرة  م 

َ
لِۡقَي َعلَۡيهِ أ

ُ
فَلَۡولَٓا أ

 ٥٣ َجآَء َمَعُه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ُمۡقتَِرنِينَ 

54. И он заведе свој народ па му се 

покорише; они су, заиста, били народ 

грешни. 

َطاُعوُهْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ 
َ
فَٱۡسَتَخفه َقۡوَمُهۥ فَأ

َِٰسقِينَ   ٥٤ َقۡوٗما َف

55. А кад изазваше Наш гнев, Ми их 

казнисмо и све их потописмо, 
ۡغَرۡقَنَُٰهۡم 

َ
آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ فَلَمه

ۡجمَعِينَ 
َ
 ٥٥ أ

56. и учинисмо их примером и поуком 

каснијим народима. 
 ٥٦ فََجَعلَۡنَُٰهۡم َسلَٗفا َوَمَثلٗا ل ٓأِۡلِخرِينَ 

57. А кад је твоме народу као пример 

наведен Маријин син, одједном су 

они, због тога, почели да се 

расправљају, 

ا ُضرَِب ٱۡبُن َمۡريََم َمَثلًا إَِذا َقۡوُمَك  ۞َولَمه
ونَ   ٥٧ ِمۡنُه يَِصدُّ

58. и рекли: „Да ли су наша 

божанства боља или он?“ А навели 

су ти га као пример само зато да би 

се препирали. Они су свађалачки 

народ. 

ۡم ُهَوْۚ َما َضَربُوهُ لََك 
َ
َٰلَِهُتَنا َخيٌۡر أ

َ
َوَقالُٓواْ َءأ

ُۢاْۚ بَۡل ُهۡم َقۡوٌم َخِصُمونَ  َ ها َجَدل  ٥٨ إِل

59. Он је био само слуга коју смо Ми 

обасули благодатима и учинили га 

примером Израиљевим синовима. 

ۡنَعۡمَنا َعلَۡيهِ وََجَعلَۡنَُٰه 
َ
ها َعۡبٌد أ إِۡن ُهَو إِل

َِٰٓءيَل   ٥٩ َمَثلٗا ل َِبنِٓي إِۡسَر
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60. А да хоћемо, Ми бисмо учинили 

да вас на Земљи наследе анђели; 
َلَٰٓئَِكٗة فِي   َولَۡو نََشآُء لَجََعلَۡنا ِمنُكم مه

ۡرِض َيخۡلُُفونَ 
َ
 ٦٠ ٱلۡأ

61. и заиста је он предзнак Смака 

света, зато никако не сумњајте у 

њега и следите мене! Ово је Прави 

пут, 

اَعةِ فَلَا َتۡمتَُرنه بَِها   َوِإنهُهۥ لَعِلۡم  ل ِلسه
ۡسَتقِيم  َوٱتهبِعُ   ٦١ وِنِۚ َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ

62. и нека вас ђаво никако не 

одврати; он вам је, заиста, отворени 

непријатељ. 

ۡيَطَُٰنۖۡ إِنهُهۥ لَُكۡم َعُدو    نهُكُم ٱلشه َولَا يَُصده
بِين    ٦٢ مُّ

63. А кад је Исус донео очигледне 

доказе, казао је: „Доносим вам 

мудрост и долазим да вам објасним 

оно у чему се разилазите. Зато се 

бојте Аллаха и мени се покоравајте. 

ا َجآَء ِعيَسيَٰ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َقاَل َقۡد  َولَمه
َبي َِن لَُكم َبۡعَض 

ُ
ِجۡئُتُكم بِٱلۡحِۡكَمةِ َولِأ

 َ هِذي َتخَۡتلُِفوَن فِيهِِۖ فَٱتهُقواْ ٱَّلله ٱل
 
َ
 ٦٣ ِطيُعونِ َوأ

64. Аллах је и мој и ваш Господар, па 

Њега само обожавајте! Ово је Прави 

пут!“ 

َ ُهَو َرب ِي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوُهْۚ َهََٰذا  إِنه ٱَّلله
ۡسَتقِيم    ٦٤ ِصَرَٰط  مُّ

65. Али су се странке из њихових 

редова подвојиле. Па тешко онима 

који о њему криво говоре од казне на 

болноме Дану! 

ۡحَزاُب ِمنُۢ بَيۡنِِهۡمۖۡ َفَوۡيل   
َ
فَٱۡخَتلََف ٱلۡأ

لِيمٍ 
َ
هِذيَن َظلَُمواْ ِمۡن َعَذاِب يَۡوٍم أ  ٦٥ ل ِل

66. Чекају ли они друго осим да им 

Смак света изненада дође, и да они 

и не осете?! 

تَِيُهم َبۡغَتٗة َهۡل 
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه يَنُظُروَن إِل

 ٦٦ َوُهۡم لَا يَۡشُعُرونَ 

67. Тог дана пријатељи ће једни 

другима постати непријатељи, осим 

оних који су били богобојазни. 

ها  ِخلهآُء يَۡوَمئِذِۭ َبۡعُضُهۡم لَِبۡعٍض َعُدوٌّ إِل
َ
ٱلۡأ

 ٦٧ ٱلُۡمتهقِينَ 

68. „О Моје слуге, за вас данас неће 

да буде страха, нити ћете да 

тугујете!“ 

نُتۡم 
َ
َيَٰعَِبادِ لَا َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱلَۡيۡوَم َولَٓا أ

 ٦٨ َتحَۡزنُونَ 
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69. А онима који су у Наше знакове 

веровали и који су били муслимани - 

биће речено: 

هِذيَن   ٦٩ َءاَمُنواْ أَـِبَيَٰتَِنا وََكانُواْ ُمۡسلِِمينَ ٱل

70. „Уђите у Рај, ви и ваше супруге, 

радосни!“ 
ۡزَوَُٰجُكۡم 

َ
نُتۡم َوأ

َ
ٱۡدُخلُواْ ٱلۡجَنهَة أ

 ٧٠ ُتحۡبَُرونَ 

71. Они ће да буду служени из посуда 

и чаша од злата. У њему ће да буде 

све што зажеле душе и чиме се 

наслађују очи, и у њему ћете вечно 

да боравите. 

ِن َذَهٖب   ُيَطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف م 
نُفُس َوتَلَذُّ 

َ
ۡكَواٖبِۖ َوفِيَها َما تَۡشَتِهيهِ ٱلۡأ

َ
َوأ

نُتۡم فِيَها َخَٰلُِدونَ 
َ
ۡعيُُنۖۡ َوأ

َ
 ٧١ ٱلۡأ

72. Ето, то је Рај који сте у наследство 

добили за оно што сте радили; 
ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم 

ُ
َوتِلَۡك ٱلۡجَنهُة ٱلهتِٓي أ

 ٧٢ َتۡعَملُونَ 

73. у њему ћете да имате 

разноврсног воћа којег ћете јести. 
ِۡنَها   َِٰكَهة  َكثِيَرة  م  لَُكۡم فِيَها َف

ُكلُونَ 
ۡ
 ٧٣ تَأ

74. Заиста ће неверници у Паклу 

вечно да остану, 
إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َعَذاِب َجَهنهَم  

 ٧٤ َخَٰلُِدونَ 

75. она неће да им буде ублажена и 

никакве наде у спас неће да имају. 

Они ће у њој да буду очајни. 

 ٧٥ لَا ُيَفتهُر َعۡنُهۡم َوُهۡم فِيهِ ُمۡبلُِسونَ 

76. Нисмо им Ми учинили неправду, 

него су они сами себи неправду 

нанели. 

َوَما َظلَۡمَنَُٰهۡم َوَلَِٰكن َكانُواْ ُهُم 
َٰلِِمينَ   ٧٦ ٱلظه
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77. Они ће да дозивају: „О Малик! 

Нека нас твој Господар докрајчи!“ А 

он ће да каже: „Заиста ви ту остајете!“ 

َل َونَاَدۡواْ َيََٰمَٰلُِك لَِيۡقِض َعلَۡيَنا َربَُّكۖۡ َقا
َِٰكُثونَ   ٧٧ إِنهُكم مه

78. Ми смо вам слали Истину, али 

већина вас презире истину. 
ۡكثََرُكۡم 

َ
ِ َوَلَِٰكنه أ لََقۡد ِجۡئَنَُٰكم بِٱلۡحَق 

ِ َكَٰرُِهونَ   ٧٨ لِلَۡحق 

79. Ако они спремају замке, и Ми 

ћемо замке њима да поставимо. 
ۡم 

َ
ۡمٗرا َفإِنها ُمبِۡرُمونَ أ

َ
بَۡرُمٓواْ أ

َ
 ٧٩ أ

80. Зар они мисле да Ми не чујемо 

шта они насамо разговарају и како се 

међу собом договарају? Чујемо Ми, а 

Наши анђели, који су уз њих, 

записују. 

َُٰهمِۚ  ُهۡم َوَنجَۡوى نها لَا نَۡسَمُع ِسره
َ
ۡم َيحَۡسُبوَن أ

َ
أ
 ٨٠ لَىَٰ َورُُسلَُنا لََديِۡهۡم يَۡكُتُبونَ بَ 

81. Реци: „Кад би Свемилосни имао 

дете, ја бих Му и тада први био у 

богослужењу!“ 

ُل   وه
َ
نَا۠ أ

َ
ِنَٰمۡح َولَد  فَأ قُۡل إِن َكاَن لِلره

 ٨١ ٱلَۡعَٰبِِدينَ 

82. Нека је Слављен и Узвишен 

Господар небеса и Земље, и 

Господар Престола, од онога како Га 

они описују! 

  ِ ۡرِض َرب 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه ُسۡبَحََٰن َرب 

ا يَِصُفونَ   ٨٢ ٱلَۡعۡرِش َعمه

83. Па, ти их остави нека се упуштају 

у заблуду и забављају док не доживе 

Дан којим им се прети. 

َُٰقواْ  َفَذۡرُهۡم  َيخُوُضواْ َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
هِذي يُوَعُدونَ   ٨٣ يَۡوَمُهُم ٱل

84. Он је Бог на небесима и Бог на 

Земљи. Он је Мудри и Свезнајући! 
ۡرِض إَِلَٰه ْۚ 

َ
َمآِء إَِلَٰه  َوفِي ٱلۡأ هِذي فِي ٱلسه َوُهَو ٱل

 ٨٤ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيمُ 
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85. И нека је узвишен Онај Чија је 

власт на небесима и на Земљи, и 

између њих, Он једини зна када ће 

Смак света да буде, и Њему ћете се 

сви вратити! 

َمََٰوَِٰت  هِذي لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه َوَتَباَرَك ٱل
اَعةِ   ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما وَِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلسه

َ
َوٱلۡأ

 ٨٥ َجُعونَ َوِإلَۡيهِ تُرۡ 

86. Они које они, поред Њега, моле - 

неће моћи да се заузимају за друге; 

моћи ће само они који признају 

Истину, они који знају. 

هِذيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  َولَا َيۡملُِك ٱل
ِ َوُهۡم  ها َمن َشِهَد بِٱلۡحَق  َفََٰعَة إِل ٱلشه

 ٨٦ َيۡعلَُمونَ 

87. А ако их упиташ ко их је створио, 

сигурно ће да кажу: „Аллах!“ Па куда 

се онда одмећу?! 

  ۡۖ ُ ۡن َخلََقُهۡم لََيُقولُنه ٱَّلله لَۡتُهم مه
َ
َولَئِن َسأ

هيَٰ يُۡؤَفُكونَ  ن
َ
 ٨٧ فَأ

88. А Посланик рече: „Мој Господару, 

ово су, заиста, људи који не верују!“ 
ها   ُؤلَآِء َقۡوم  ل ِ إِنه َهَٰٓ َوقِيلِهِۦ َيََٰرب 

 ٨٨ يُۡؤِمُنونَ 

89. Па ти се окрени од њих и реци: 

„Мир!“ Сигурно ће они да знају! 
ْۚ فََسۡوَف  فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰم 

 ٨٩ َيۡعلَُمونَ 
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Дим  الدخان 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Тако ми јасне Књиге,  ِ٢ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱلُۡمبِين 

3. Ми смо је објавили у 

благословљеној ноћи и Ми, заиста, 

упозоравамо; 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنها  نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةٖ مُّ
َ
ُكنها  إِنهآ أ

 ٣ ُمنِذرِينَ 

4. у њој се одређује свака савршена 

одредба! 
ۡمٍر َحِكيمٍ 

َ
 ٤ فِيَها ُيۡفَرُق ُكلُّ أ

5. по Нашој заповеди! Ми смо, заиста, 

слали посланике 
ْۚ إِنها ُكنها ُمۡرِسلِينَ  ٓ ِۡن ِعنِدنَا ۡمٗرا م 

َ
 ٥ أ

6. као милост твога Господара - а Он 

је, уистину, Свечујући и Свезнајући - 
ِميُع  ب َِكْۚ إِنهُهۥ ُهَو ٱلسه ِن ره َرۡحمَٗة م 

 ٦ ٱلَۡعلِيمُ 

7. Господара небеса и Земље, и 

онога што је између њих - ако чврсто 

верујете, 

ۖۡ إِن   ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَمآ
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه َرب 

وقِنِينَ ُكنُتم   ٧ مُّ

8. другог истинског бога осим Њега 

нема; Он даје живот и смрт - ваш 

Господар и Господар ваших давних 

предака! 

ها ُهَو يُۡحِيۦ َويُِميُتۖۡ َربُُّكۡم َوَربُّ  لَٓا إَِلََٰه إِل
لِينَ  وه

َ
 ٨ َءابَآئُِكُم ٱلۡأ

9. али, они сумњају и забављају се.  َ٩ بَۡل ُهۡم فِي َشك ٖ يَلَۡعُبون 
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10. Па ти зато сачекај Дан кад ће на 

небу да се појави видљиви дим. 
َمآُء بُِدَخاٖن   تِي ٱلسه

ۡ
فَٱۡرتَقِۡب يَۡوَم تَأ

بِينٖ   ١٠ مُّ

11. Који ће људе да прекрије: „Ово је 

болна патња! 
اَسۖۡ َهََٰذا عَ  لِيم  َيۡغَشي ٱلنه

َ
 ١١ َذاٌب أ

12. Господару наш, отклони патњу од 

нас, ми ћемо, сигурно, да верујемо!“ 
بهَنا ٱۡكِشۡف َعنها ٱلَۡعَذاَب إِنها   ره

 ١٢ ُمۡؤِمُنونَ 

13. А како да сада приме поуку, а већ 

им је био дошао истинити Посланик?! 
هيَٰ لَُهُم  ن

َ
ِۡكَرىَٰ َوَقۡد َجآَءُهۡم رَُسول   أ ٱلذ 

بِين    ١٣ مُّ

14. од кога се они потом окренуше и 

рекоше: „Подучени - умно 

поремећени!“ 

جُۡنونٌ  هۡواْ َعۡنُه َوَقالُواْ ُمَعلهم  مه  ١٤ ُثمه تََول

15. А кад бисмо мало отклонили 

патњу, ви бисте се сигурно вратили у 

неверовање; 

إِنها َكاِشُفواْ ٱلَۡعَذاِب قَلِيلًاْۚ إِنهُكۡم  
 ١٥ عَآئُِدونَ 

16. али на Дан када их најжешће 

зграбимо, заиста ћемо да их казнимо. 
يَۡوَم َنۡبِطُش ٱلَۡبۡطَشَة ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ إِنها 

 ١٦ ُمنَتقُِمونَ 

17. А Ми смо и пре њих фараонов 

народ ставили у искушење, и дошао 

им је племенити посланик Мојсије: 

۞َولََقۡد َفَتنها َقۡبلَُهۡم َقۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم 
 ١٧ رَُسول  َكرِيمٌ 

18. „Препустите ми Аллахове слуге! 

Ја сам вам, заиста, поуздани 

посланик, 

 ِۡۖ ٓواْ إِلَيه ِعَباَد ٱَّلله دُّ
َ
ۡن أ

َ
إِن ِي لَُكۡم رَُسوٌل أ

ِمين  
َ
 ١٨ أ
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19. и не уздижите се изнад Аллаха, ја 

вам доносим очигледни доказ, 
ِۖۡ إِن ِٓي َءاتِيُكم   ها َتۡعلُواْ عَلَى ٱَّلله ن ل

َ
َوأ

بِينٖ   ١٩ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

20. и ја се обраћам и своме и вашем 

Господару, да ме не каменујете, 
ن تَۡرُجمُونِ  َوِإن ِي

َ
 ٢٠ ُعۡذُت بَِرب ِي َوَرب ُِكۡم أ

21. а ако ми не верујете, онда ме 

оставите на миру!“ 
هۡم تُۡؤِمُنواْ لِي فَٱۡعتَِزلُونِ   ٢١ َوِإن ل

22. И он позва у помоћ свога 

Господара: „Ово је, заиста, 

невернички народ!' 

 َ ُؤل نه َهَٰٓ
َ
ۥٓ أ جۡرُِمونَ َفَدعَا َربهُه  ٢٢ آِء َقۡوم  مُّ

23. „Изведи ноћу Моје слуге, ви ћете 

да будете слеђени, 
تهَبُعونَ  ۡسِر بِعَِبادِي لَۡيلًا إِنهُكم مُّ

َ
 ٢٣ فَأ

24. и остави море нек мирује, они су 

војска која ће заиста да буде 

потопљена.“ 

ۡغَرُقونَ َوٱتُۡرِك ٱلَۡبۡحَر َرۡهًواۖۡ   ٢٤ إِنهُهۡم ُجند  مُّ

25. И колико оставише за собом 

башта и извора, 
َٰٖت وَُعُيونٖ   ٢٥ َكۡم تََرُكواْ ِمن َجنه

26. и засејаних њива и дивних 

боравишта, 
 ٢٦ َوُزُروٖع َوَمَقاٖم َكرِيمٖ 

27. и благодати у којима су уживали!  ََِٰكِهينَ َوَنۡعَمةٖ َكانُواْ فِيه  ٢٧ ا َف

28. Тако то би, и Ми смо то другима 

оставили у наследство, 
ۡوَرثَۡنََٰها َقۡوًما َءاَخرِينَ 

َ
 ٢٨ َكَذَٰلَِكۖۡ َوأ

29. ни небо их ни Земља нису 

оплакивали, и нису били поштеђени. 
ۡرُض َوَما 

َ
َمآُء َوٱلۡأ َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسه

 ٢٩ َكانُواْ ُمنَظرِينَ 



 

Дим 

 

688 

 

 الدخان 

30. А Израиљеве смо синове спасили 

понижавајуће патње, 
َِٰٓءيَل ِمَن ٱلَۡعَذاِب  َولََقۡد َنجهۡيَنا بَنِٓي إِۡسَر

 ٣٠ ٱلُۡمِهينِ 

31. од фараона - он је био збиља 

надмен, један од оних који су 

превршили сваку меру у злу, 

َِن  ِمن فِرَۡعۡوَنْۚ   إِنهُهۥ َكاَن عَالِٗيا م 
 ٣١ ٱلُۡمۡسرِفِينَ 

32. и знајући какви су, одабрали смо 

их међу савременицима, 
َولََقِد ٱۡختَۡرَنَُٰهۡم عَلَىَٰ ِعلٍۡم عَلَى 

 ٣٢ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 

33. и нека смо им знамења 

очигледних благодати и искушења 

дали. 

َن ٱٓأۡلَيَِٰت َما فِيهِ بََلَٰٓؤ اْ وََءاَتۡيَنَُٰهم م ِ 
بِينٌ   ٣٣ مُّ

34. А неверници, заиста, говоре:  َُؤلَآِء لََيُقولُون  ٣٤ إِنه َهَٰٓ

35. „Постоји само наша прва смрт, ми 

нећемо да будемо оживљени; 
ولَيَٰ َوَما َنحُۡن 

ُ
ها َمۡوتَتَُنا ٱلۡأ إِۡن ِهَي إِل

 ٣٥ بُِمنَشِرينَ 

36. наше претке нам доведите, ако је 

истина то што говорите!“ 
تُواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

ۡ
 ٣٦ فَأ

37. Да ли су бољи они или народ 

Туббе'ов и они пре њега? Њих смо 

уништили, јер су били преступници. 

ۡم َقوۡ 
َ
ُهۡم َخيٌۡر أ

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم أ ُم ُتبهٖع َوٱل

ۡهلَۡكَنَُٰهۡمْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ ُمجۡرِِمينَ 
َ
 ٣٧ أ

38. Ми нисмо створили небеса и 

Земљу и оно што је између њих из 

забаве. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَما  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َوَما َخلَۡقَنا ٱلسه

 ٣٨ َلَٰعِبِينَ 
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39. Ми смо их створили са Истином, 

али већина њих не зна. 
ِ َوَلَِٰكنه   ها بِٱلۡحَق  َما َخلَۡقَنَُٰهَمآ إِل

ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَُمونَ 
َ
 ٣٩ أ

40. Заиста ће Судњи дан свима њима 

да буде одређени рок, 
ۡجمَعِينَ 

َ
 ٤٠ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل ِميَقَُٰتُهۡم أ

41. Дан, када ближњи неће нимало 

да буду од користи ближњем, нити ће 

бити помогнути, 

ا َولَا ُهۡم  ۡولٗي َشۡيـ ٗ يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َمۡولًي َعن مه
 ٤١ يُنَصُرونَ 

42. осим оних којима се Аллах 

смилује. Он је, уистину, Силни и 

Милостиви. 

ْۚ إِنهُهۥ ُ ها َمن رهِحَم ٱَّلله ُهَو ٱلَۡعزِيُز  إِل
 ٤٢ ٱلرهِحيمُ 

43. А заиста је дрво Зеккум  ِقُّوم  ٤٣ إِنه َشَجَرَت ٱلزه

44. храна грешника,  ِثِيم
َ
 ٤٤ َطَعاُم ٱلۡأ

45. као уљани талог у стомаку ће да 

ври, 
 ٤٥ َكٱلُۡمۡهِل َيۡغلِى فِي ٱلُۡبُطونِ 

46. као што кључала вода ври.  ِ٤٦ َكَغلِۡى ٱلۡحَِميم 

47. „Зграбите га и усред Огња 

одвуците, 
 ٤٧ ُخُذوهُ فَٱۡعتِلُوهُ إِلَيَٰ َسَوآِء ٱلۡجَِحيمِ 

48. а затим му, за казну, на главу 

изливајте кључалу воду! 
ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب  

ۡ
ُثمه ُصبُّواْ َفۡوَق َرأ

 ٤٨ ٱلۡحَِميمِ 

49. Кушај, па ти си, заиста, „моћан“ и 

„поштован“!? 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلَۡكرِيمُ 

َ
 ٤٩ ُذۡق إِنهَك أ
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50. Ово је, заиста, оно у што сте 

сумњали!“ 
 ٥٠ إِنه َهََٰذا َما ُكنُتم بِهِۦ َتۡمتَُرونَ 

51. А богобојазни ће, заиста, да буду 

на сигурном месту, 
ِمينٖ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َمَقا

َ
 ٥١ ٍم أ

52. у сред вртова и извора,  َٰٖٖت وَُعُيون  ٥٢ فِي َجنه

53. обучени у свилу и брокате и 

окренути једни према другима. 
يَلۡبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس َوِإۡستَبَۡرٖق 

َتَقَٰبِلِينَ   ٥٣ مُّ

54. Ето, тако ће да буде и Ми ћемо да 

их женимо рајским лепотицама, 

крупних очију. 

 ٥٤ َكَذَٰلَِك َوَزوهۡجَنَُٰهم ِبحُوٍر ِعينٖ 

55. Тамо ће моћи, сигурни, да траже 

коју хоће врсту воћа; 
َِٰكَهٍة َءاِمنِينَ  ِ َف

 ٥٥ يَۡدُعوَن فِيَها بِكُل 

56. ту, после оне прве смрти, смрт 

више неће да окусе и Он ће патње у 

Огњу да их сачува, 

  ِۖ ولَيَٰ
ُ
ها ٱلَۡمۡوتََة ٱلۡأ لَا يَُذوُقوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِل

َُٰهۡم َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ   ٥٦ َوَوقَى

57. благодат ће то да буде од твога 

Господара; то ће, заиста, да буде 

велики успех! 

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز   ب َِكْۚ َذ ِن ره َفۡضلٗا م 
 ٥٧ ٱلَۡعِظيمُ 

58. А Кур'ан смо учинили лаким, на 

твоме језику, да би се они присетили. 
ۡرَنَُٰه بِلَِسانَِك لََعلهُهۡم  َفإِنهَما يَسه

ُرونَ   ٥٨ َيَتَذكه

59. Ти зато чекај, а и они чекају!  َۡرتَقُِبون  ٥٩ فَٱۡرتَقِۡب إِنهُهم مُّ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Књигу објављује Аллах, Силни и 

Мудри! 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. На небесима и на Земљи, заиста, 

постоје знакови за вернике. 
ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت  

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ إِنه فِي ٱلسه

 ٣ ل ِلُۡمۡؤِمنِينَ 

4. И у стварању вас и живих бића која 

је разасуо, знакови су за људе који 

су чврсто уверени; 

َوفِي َخلۡقُِكۡم َوَما َيُبثُّ ِمن َدآبهٍة َءاَيَٰت   
 ٤ ٖم يُوقُِنونَ ل َِقوۡ 

5. и у смени ноћи и дана, и киши коју 

Аллах спушта са неба да помоћу ње 

оживи земљу, након њеног мртвила, 

и усмеравању ветрова - знакови су 

за људе који разумеју. 

ُ ِمَن  نَزَل ٱَّلله
َ
َهارِ َوَمآ أ هۡيِل َوٱلنه َوٱۡختَِلَِٰف ٱل

َمآِء مِ  ۡرَض َبۡعَد ٱلسه
َ
ۡحَيا بِهِ ٱلۡأ

َ
ِۡزٖق فَأ ن ر 

َِٰح َءاَيَٰت  ل َِقۡوٖم  َِي َمۡوتَِها َوتَۡصِريِف ٱلر 
 ٥ َيۡعقِلُونَ 

6. То су Аллахове речи и докази које 

ти као истину наводимо, па у које ће, 

ако не у Аллахове речи и Његове 

доказе да верују? 

 ِ ِۖ تِلَۡك َءاَيَُٰت ٱَّلله ِ  َنۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱلۡحَق 
ِ وََءاَيَٰتِهِۦ  ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَد ٱَّلله

َ
فَبِأ

 ٦ يُۡؤِمُنونَ 

7. Тешко сваком лажљивцу, великом 

грешнику, 
ثِيمٖ 

َ
فهاٍك أ

َ
ِ أ

 ٧ َوۡيل  ل ِكُل 
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8. који чује Аллахове речи кад му се 

читају, затим устраје у неверовању, 

охолећи се као да их није ни чуо - 

њему наговести болну патњу. 

ِ ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ ُثمه يُِصرُّ   يَۡسَمُع َءاَيَِٰت ٱَّلله
ۡرهُ بَِعَذاٍب  ِ ۖۡ فَبَش  هۡم يَۡسَمۡعَها ن ل

َ
ُمۡسَتۡكبِٗرا َكأ

لِيمٖ 
َ
 ٨ أ

9. А кад сазна за неке Наше доказе, 

он им се руга. Такве чека 

понижавајућа патња. 

خََذَها ُهُزًواْۚ  َوِإَذا َعلَِم ِمۡن َءاَيَٰتَِنا َشۡيـ ًا ٱته
ِهين   ْوَلَٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاب  مُّ

ُ
 ٩ أ

10. Пред њима је Пакао, и ни од 

какве користи неће да им буде оно 

што су стекли, ни они које су, поред 

Аллаха, узели за заштитнике, и њих 

чека огромна патња. 

ا   ِن َوَرآئِِهۡم َجَهنهُمۖۡ َولَا ُيۡغنِي َعۡنُهم مه م 
 ِ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله ا َولَا َما ٱته َكَسُبواْ َشۡيـ ٗ

ۖۡ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۡولَِيآَء
َ
 ١٠ أ

11. Ово је Упута, а оне који не верују 

у доказе и речи свога Господара чека 

болна, највећа казна. 

هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَِٰت َرب ِِهۡم  َهََٰذا ُهٗدىِۖ َوٱل
لِيمٌ 

َ
ِن ر ِۡجٍز أ  ١١ لَُهۡم َعَذاب  م 

12. Аллах вам је потчинио море да 

би лађе, Његовом одредбом, по 

њему пловиле, да бисте могли да 

тражите Његове благодати и да 

бисте били захвални. 

َر لَُكُم ٱلَۡبۡحَر لَِتۡجرَِي  هِذي َسخه ُ ٱل ۞ٱَّلله
ۡمرِهِۦ َولَِتبَۡتُغواْ ِمن َفۡضلِهِۦ 

َ
ٱلُۡفلُۡك فِيهِ بِأ

 ١٢ َولََعلهُكۡم تَۡشُكُرونَ 

13. И потчинио вам је оно што је на 

небесима и на Земљи, све је од 

Њега! То су, заиста, знаци за људе 

који размишљају. 

َمََٰوَِٰت َوَما فِي  ا فِي ٱلسه َر لَُكم مه وََسخه
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت   ِۡنُهْۚ إِنه فِي َذ ۡرِض َجمِيٗعا م 

َ
ٱلۡأ

ُرونَ   ١٣ ل َِقۡوٖم َيَتَفكه

14. Реци верницима да опросте 

онима који не очекују Аллахове дане, 

када ће Он људима дати оно што су 

заслужили. 

هِذيَن لَا يَرُۡجوَن  هِذيَن َءاَمُنواْ َيۡغفُِرواْ لِل قُل ل ِل
ِ لَِيۡجزَِي َقۡوَمُۢا بَِما َكانُواْ  يهاَم ٱَّلله

َ
أ

 ١٤ يَۡكِسُبونَ 
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15. Онај који ради добро - ради га 

себи, а онај који ради зло - против 

себе ради; а на крају ћете се сви 

вратити своме Господару. 

َسآَء 
َ
َمۡن َعِمَل َصَٰلِٗحا فَلَِنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

ۖۡ ُثمه إِلَيَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعونَ   ١٥ َفَعلَۡيَها

16. Израиљевим синовима смо дали 

Књигу и власт, и веровесништво, и 

опскрбили смо их лепом храном, и 

одликовали их над осталим 

народима! 

َِٰٓءيَل ٱلِۡكَتََٰب  َولََقۡد َءاتَيَۡنا بَنِٓي إِۡسَر
ي َِبَِٰت   َِن ٱلطه ُبوهةَ َوَرَزۡقَنَُٰهم م  َوٱلۡحُۡكَم َوٱلنُّ

لَۡنَُٰهۡم عَلَى ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ١٦ َوَفضه

17. И дали смо им јасне доказе о 

вери, а они су се подвојили баш онда 

кад су дошли до сазнања, и то због 

непријатељства и међусобне 

зависти. Твој Господар ће, сигурно, 

да им пресуди на Судњем дану у 

вези са оним у чему су се 

разилазили. 

ۡمرِِۖ َفَما ٱۡخَتلَُفٓواْ 
َ
َِن ٱلۡأ وََءاَتۡيَنَُٰهم َبي َِنَٰٖت م 

ها ِمنُۢ َبۡعِد َما َجآَءُهمُ  ُۢا بَيَۡنُهۡمْۚ  إِل ٱلۡعِلُۡم َبۡغَي
إِنه َربهَك َيۡقِضي بَيَۡنُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما 

 ١٧ َكانُواْ فِيهِ َيخَۡتلُِفونَ 

18. А теби смо после одредили да у 

вери идеш одређеним правцем, зато 

га следи и не поводи се за хировима 

оних који не знају, 

ۡمرِ 
َ
َِن ٱلۡأ ُثمه َجَعلَۡنََٰك عَلَىَٰ َشِريَعةٖ م 

هِذيَن لَا   ۡهَوآَء ٱل
َ
فَٱتهبِۡعَها َولَا تَتهبِۡع أ

 ١٨ َيۡعلَُمونَ 

19. они, заиста, од Аллаха не могу 

нимало да те одбране! Насилници су 

једни другима заштитници, а Аллах 

је заштитник богобојазних. 

ْۚ َوِإنه إِنه  ا ِ َشۡيـ ٗ ُهۡم لَن ُيۡغُنواْ َعنَك ِمَن ٱَّلله
ُ َولِيُّ   ۡولَِيآُء َبۡعٖضِۖ َوٱَّلله

َ
َٰلِِميَن َبۡعُضُهۡم أ ٱلظه

 ١٩ ٱلُۡمتهقِينَ 

20. Овај Кур'ан путоказ је људима, и 

упута и милост онима који чврсто 

верују. 

ئُِر لِلنهاِس َوُهٗدى وَ  َرۡحمَة  ل َِقۡومٖ َهََٰذا بََصَٰٓ
 ٢٠ يُوقُِنونَ 
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21. Мисле ли они који раде зла дела 

да ћемо са њима да поступимо 

једнако као са онима који верују и 

раде добра дела, да ће у овом 

животу и након смрти да буду исти?! 

Како лоше расуђују! 

هِذيَن ٱۡجتَرَُحواْ ٱ  ۡم َحِسَب ٱل
َ
ن أ

َ
ي ِـ َاِت أ لسه

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   جَۡعلَُهۡم َكٱل نه
حَۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمْۚ َسآَء َما  َٰلَِحَِٰت َسَواٗٓء مه ٱلصه

 ٢١ َيحُۡكُمونَ 

22. А Аллах је небеса и Земљу 

створио са Истином и зато да би 

свака особа била награђена или 

кажњена према оном што је 

урадила, и неће им бити учињено 

насиље. 

  ِ ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

َولُِتۡجَزىَٰ ُكلُّ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت َوُهۡم لَا 
 ٢٢ ُيۡظلَُمونَ 

23. Шта мислиш о ономе који је узео 

своју страст за свога бога, онога кога 

је Аллах, знајући га, оставио у 

заблуди, и његов слух, и његово 

срце запечатио, а пред његове очи 

ставио копрену? Ко ће, ако не Аллах, 

да га упути на Прави пут? Зашто се 

не уразумите? 

 ُ هُه ٱَّلله َضل
َ
َُٰه َوأ خََذ إَِلََٰهُهۥ َهَوى فَرََءيَۡت َمِن ٱته

َ
أ

لٖۡم وََخَتَم عَلَىَٰ َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل  عَلَىَٰ عِ 
عَلَىَٰ بََصرِهِۦ ِغَشََٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمنُۢ َبۡعِد 

ُرونَ  فَلَا تََذكه
َ
ِْۚ أ  ٢٣ ٱَّلله

24. И они кажу: „Постоји само наш 

земаљски живот, живимо и умиремо, 

једино нас време уништи.“ А они о 

томе баш ништа не знају, они само 

нагађају. 

ۡنَيا َنُموُت   ها َحَياُتَنا ٱلدُّ َوَقالُواْ َما ِهَي إِل
ْۚ َوَما لَُهم  ۡهُر ها ٱلده َوَنحَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إِل

ها َيُظنُّونَ  َٰلَِك ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِۡن ُهۡم إِل  ٢٤ بَِذ

25. А кад им се Наше јасне речи 

казују, другог доказа немају осим 

што кажу: „Наше претке у живот 

повратите, ако је истина то што 

говорите.“ 

ا َكاَن  َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت مه
ن َقالُواْ ٱۡئُتواْ أَـِببَآئَِنآ إِن ُكنُتۡم 

َ
هٓا أ َتُهۡم إِل ُحجه

 ٢٥ َصَِٰدقِينَ 
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26. Реци: „Аллах вам даје живот, 

затим ће да учини да поумирете, а 

после ће да вас сабере на Судњем 

дану, у то нема никакве сумње, али 

већина људи не зна.“ 

ُ ُيحۡيِيُكۡم ُثمه يُِميُتُكۡم ُثمه   قُِل ٱَّلله
َيجَۡمُعُكۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِ 

كۡ 
َ
اِس لَا َيۡعلَُمونَ َوَلَِٰكنه أ  ٢٦ ثََر ٱلنه

27. Аллахова је власт на небесима и 

на Земљи! А на дан кад наступи Час 

оживљења, тај дан биће изгубљени 

они који су следили лажи. 

ۡرِضِۚ َويَۡوَم َتُقوُم 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه َوَّلِله

اَعُة يَۡوَمئِٖذ   ٢٧ َيخَۡسُر ٱلُۡمۡبِطلُونَ ٱلسه

28. И видећеш све народе како 

клече; сваки народ биће позван 

према својој Књизи: „Данас ћете да 

будете награђени или кажњени 

према томе како сте поступали!“ 

ةٖ تُۡدَعيَٰٓ إِلَيَٰ  مه
ُ
ْۚ ُكلُّ أ ةٖ َجاثَِيٗة مه

ُ
َوتََرىَٰ ُكله أ

 ٢٨ كَِتَٰبَِها ٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 

29. Ова Наша Књига о вама ће само 

истину да говори, јер смо наредили 

да се запише све што сте радили. 

ِۚ إِنها ُكنها  ِ َهََٰذا كَِتَُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱلۡحَق 
 ٢٩ ونَ نَۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُ 

30. Оне који су веровали и радили 

добра дела Господар њихов ће да 

уведе у Своју милост. То ће да буде 

очигледни успех! 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ا ٱل مه
َ
فَأ

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز  َفُيۡدِخلُُهۡم َربُُّهۡم فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َذ
 ٣٠ نُ ٱلُۡمبِي 

31. А онима који нису веровали: „Зар 

вам Моје речи нису казиване, али ви 

сте се охолили и били преступнички 

народ?“ 

فَلَۡم تَُكۡن َءاَيَٰتِي  
َ
هِذيَن َكَفُرٓواْ أ ا ٱل مه

َ
َوأ

ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡسَتۡكبَۡرُتۡم َوُكنُتۡم َقۡوٗما 
جۡرِِمينَ   ٣١ مُّ
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32. Кад се говорило: „Аллахово је 

обећање, заиста, истина! И у Час 

оживљења нема нимало сумње“, ви 

сте говорили: „Ми не знамо шта је 

Час оживљења, ми само 

замишљамо, ми нисмо уверени.“ 

اَعُة لَا  ِ َحق   َوٱلسه َوِإَذا قِيَل إِنه وَۡعَد ٱَّلله
اَعُة إِن َرۡيَب فِيَها قُلۡ  ا نَۡدرِي َما ٱلسه ُتم مه

ا َوَما َنحُۡن بُِمۡستَۡيقِنِينَ  ها َظن ٗ  ٣٢ نهُظنُّ إِل

33. И указаће им се њихова лоша 

дела, и са свих страна сколиће их 

оно чему су се ругали, 

ا  َوبََدا لَُهۡم َسي ِـ َاُت َما َعِملُواْ وََحاَق بِِهم مه
 ٣٣ ۦ يَۡسَتۡهزُِءونَ َكانُواْ بِهِ 

34. и биће речено: „Данас ћемо ми 

вас да заборавимо као што сте и ви 

заборавили сусрет на овај ваш Дан; 

Ватра ће да вам буде пребивалиште 

и нико неће моћи да вам помогне, 

َوقِيَل ٱلَۡيۡوَم نَنَسىَُٰكۡم َكَما نَِسيُتۡم لَِقآَء 
اُر َوَما لَُكم  َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
يَۡوِمُكۡم َهََٰذا َوَمأ

َِٰصِرينَ  ِن نه  ٣٤ م 

35. зато што сте се ругали 

Аллаховим речима и што вас је 

обмануо живот на Земљи.“ Зато 

данас из Ватре неће да буду 

изведени, нити ће да им буде 

удовољено да траже 

благонаклоност за повратак. 

ِ ُهُزٗوا  خَۡذُتۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله نهُكُم ٱته
َ
َٰلُِكم بِأ َذ

ْۚ فَٱلَۡيۡوَم لَا   ۡنَيا ةُ ٱلدُّ تُۡكُم ٱلۡحََيوَٰ وََغره
 ٣٥ ُيخۡرَُجوَن ِمۡنَها َولَا ُهۡم يُۡسَتۡعَتُبونَ 

36. Па, нека је сва хвала Аллаху, 

Господару небеса и Господару 

Земље, Господару свих светова! 

ۡرِض 
َ
ِ ٱلۡأ َمََٰوَِٰت َوَرب  ِ ٱلسه ِهَّلِلَف ٱلۡحَۡمُد َرب 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ   ٣٦ َرب 

37. Њему припада величанственост 

на небесима и на Земљи, Он је 

Силни и Мудри! 

ۡرِضِۖ َوُهَو 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولَُه ٱلِۡكبِۡريَآُء فِي ٱلسه

 ٣٧ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 
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 Ахкаф  الأحقاف 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ха-мим.  ٓ١ حم 

2. Књигу објављује Аллах, Силни и 

Мудри! 
ِ ٱلَۡعزِيزِ   تَنِزيُل ٱلِۡكَتَِٰب ِمَن ٱَّلله

 ٢ ٱلۡحَِكيمِ 

3. Ми смо небеса и Земљу и оно што 

је између њих мудро створили и до 

рока одређеног, али неверници 

окрећу главе од оног чиме им се 

прети. 

ۡرَض َوَما بَيَۡنُهَمآ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َما َخلَۡقَنا ٱلسه

هِذيَن َكَفُرواْ  يِۚ َوٱل َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ ها بِٱلۡحَق  إِل

 
ُ
آ أ  ٣ نِذُرواْ ُمۡعرُِضونَ َعمه

4. Реци: „Шта мислите о онима које 

молите мимо Аллаха? Покажите ми 

који део Земље су створили, или они 

можда имају каквог удела у 

небесима?! Донесите ми Књигу 

објављену пре ове, или само какав 

остатак знања, ако говорите истину.“ 

 ِ ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله رََءۡيُتم مه
َ
قُۡل أ

ۡم لَُهۡم 
َ
ۡرِض أ

َ
ُرونِي َماَذا َخلَُقواْ ِمَن ٱلۡأ

َ
أ

ِن  َمََٰوَِٰتِۖ ٱۡئُتونِي بِِكَتَٰٖب م  ِشۡرك  فِي ٱلسه
ِۡن ِعلٍۡم إِن ُكنُتۡم   َثََٰرةٖ م 

َ
ۡو أ

َ
َقۡبِل َهََٰذآ أ

 ٤ َصَِٰدقِينَ 

5. Ко је у већој заблуди од оних који, 

уместо Аллаха, моле оне који неће да 

им се одазову до Судњег дана и који 

су равнодушни према њиховим 

молбама. 

ِ َمن  ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله َضلُّ ِممه
َ
َوَمۡن أ

ۥٓ إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ َوُهۡم   ها يَۡسَتِجيُب لَُه ل
 ٥ َعن ُدعَآئِِهۡم َغَٰفِلُونَ 

6. Када људи буду сабрани, та 

божанства ће да им буду 

непријатељи и њихово обожавање ће 

да порекну. 

ۡعَداٗٓء وََكانُواْ 
َ
اُس َكانُواْ لَُهۡم أ َوِإَذا ُحِشَر ٱلنه

 ٦ بِعَِباَدتِِهۡم َكَٰفِرِينَ 
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7. А кад се овима казују Наше јасне 

речи, онда они који не верују говоре 

о Истини чим им дође: „Ово је права 

чаролија!“ 

َوِإَذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰتَنا َبي َِنَٰٖت َقاَل 
ا َجآَءُهۡم َهََٰذا   ِ لَمه هِذيَن َكَفُرواْ لِلَۡحق  ٱل

بِينٌ   ٧ ِسۡحر  مُّ

8. Зар они да говоре: “Он га 

измишља!” Реци: “Па ако га 

измишљам, ви мене од казне Божје 

нећете моћи одбранити. Он добро 

зна шта о Кур’ану говорите. Он је 

довољан сведок и мени и вама. Он 

прашта и самилостан је.” 

َُٰهۖۡ قُۡل إِِن ٱۡفتََرۡيُتُهۥ فَلَا   ۡم َيُقولُوَن ٱۡفتََرى
َ
أ

عۡ 
َ
ۖۡ ُهَو أ ِ َشۡيـ ًا لَُم بَِما َتۡملُِكوَن لِي ِمَن ٱَّلله

تُفِيُضوَن فِيهِِۚ َكَفيَٰ بِهِۦ َشِهيَدُۢا بَيۡنِي 
 ٨ َوبَۡيَنُكۡمۖۡ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرهِحيمُ 

9. Реци: „Ја нисам први посланик и не 

знам шта ће да буде са мном или са 

вама; ја следим само оно што ми се 

објављује, и ја сам само јасни 

опомињач.“ 

ۡدرِي 
َ
َِن ٱلرُُّسِل َوَمآ أ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗعا م 

ها َما   تهبُِع إِل
َ
َما ُيۡفَعُل بِي َولَا بُِكۡمۖۡ إِۡن أ

بِين   ها نَِذير  مُّ نَا۠ إِل
َ
 ٩ يُوَحيَٰٓ إِلَيه َوَمآ أ

10. Реци: “Кажите ви мени шта ће с 

вама бити ако је Кур’ан од Бога, а ви 

у њега нећете да верујете, и ако је 

један од синова Израиљевих 

посведочио да је и он од Бога, па он 

поверовао, а ви се узохолили.” Бог, 

заиста, неће указати на Прави пут 

народу који себи неправду чини. 

ِ َوَكَفۡرتُم  رََءۡيُتۡم إِن َكاَن ِمۡن ِعنِد ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َِٰٓءيَل عَلَىَٰ بِهِۦ وَ  ِنُۢ بَنِٓي إِۡسَر َشِهَد َشاهِد  م 
َ لَا   ِمۡثلِهِۦ فَـ َاَمَن َوٱۡسَتۡكبَۡرُتۡمْۚ إِنه ٱَّلله

َٰلِِمينَ   ١٠ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

11. И говоре неверници о верницима: 

„Да је у томе добро, они нас не би 

претекли у томе.“ А како помоћу њега 

нису нашли Прави пут, сигурно ће да 

кажу: „Ово је још давна 

измишљотина.“ 

هِذيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكاَن  هِذيَن َكَفُرواْ لِل َوَقاَل ٱل
ا َسَبُقونَآ إِلَۡيهِِۚ َوِإۡذ لَۡم َيۡهَتُدواْ بِهِۦ  َخيٗۡرا مه

 ١١ فََسَيُقولُوَن َهََٰذآ إِۡفك  َقِديم  
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12. Мојсијева Књига била је 

предводник и милост пре њега. А ово 

је Књига на арапском језику која њу 

потврђује, да би упозорила оне који 

чине неправду, и да би обрадовала 

оне који чине добро. 

  ْۚ َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتَُٰب ُموَسيَٰٓ إَِماٗما َوَرۡحمَٗة
ق  ل َِسانًا َعَربِي ٗا ل ُِينِذَر َوَهََٰذا كَِتَٰب   ِ َصد   مُّ

هِذيَن َظلَُمواْ َوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡحِسنِينَ   ١٢ ٱل

13. Они који говоре: „Наш Господар је 

Аллах!“ И устрају на Правом путу, за 

њих нема страха и ни за чим нек не 

тугују! 

 ُ هِذيَن َقالُواْ َربَُّنا ٱَّلله ُثمه ٱۡسَتَقَُٰمواْ فَلَا إِنه ٱل
 ١٣ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيحَۡزنُونَ 

14. Они ће да буду становници Раја, 

у њему ће вечно да бораве, и то ће 

да им буде награда за оно што су 

радили. 

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ َخَٰلِِديَن فِيَها  
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
أ

ُۢ بَِما َكانُ   ١٤ واْ َيۡعَملُونَ َجَزآَء

15. А човека смо задужили да 

родитељима својим чини добро. 

Мајка га његова с муком носи и у 

мукама га рађа, носи га и доји 

тридесет месеци. Па кад своју 

зрелост достигне и кад достигне 

четрдесет година, он каже: 

„Господару мој, упути ме да Ти 

захвалим на Твојој благодати, коју си 

даровао мени и мојим родитељима, и 

да радим добро којим си Ти 

задовољан, и моје потомство Ти 

учини добрим! Ја се Теби, заиста, 

кајем, и ја сам муслиман, предан 

Теби.“ 

ۡيَنا ٱلۡإِنَسََٰن  ۖۡ َحمَلَۡتُه َوَوصه َٰلَِديۡهِ إِۡحَسًَٰنا بَِو
ۖۡ َوَحمۡلُُهۥ   ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗها مُّ

ُ
أ

َُٰثوَن َشۡهًراْۚ َحتهيَٰٓ إَِذا بَلََغ   َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل
  ِ ۡربَعِيَن َسَنٗة َقاَل َرب 

َ
هُۥ َوبَلََغ أ ُشده

َ
أ

ۡنَعۡمَت 
َ
ۡشُكَر نِۡعَمَتَك ٱلهتِٓي أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعنِٓي أ

َ
أ

 َ ۡعَمَل َصَٰلِٗحا  عَل
َ
ۡن أ

َ
ىه وَعَلَىَٰ َوَٰلَِديه َوأ

ِيهتِٓيِۖ إِن ِي ُتۡبُت  ۡصلِۡح لِي فِي ُذر 
َ
َُٰه َوأ تَۡرَضى

 ١٥ إِلَۡيَك َوِإن ِي ِمَن ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
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16. Ето, од таквих ћемо Ми добра 

дела која су радили примити, а преко 

ружних поступака њихових прећи; 

они ће да буду међу становницима 

Раја, истинито обећање које им је 

дато Ми ћемо да испунимо. 

ۡحَسَن َما  
َ
هِذيَن َنَتَقبهُل َعۡنُهۡم أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز َعن َسي ِـ َاتِِهۡم فِٓي  
هِذي َكانُواْ  ۡدِق ٱل ِ ۡصَحَِٰب ٱلۡجَنهةِِۖ وَۡعَد ٱلص 

َ
أ

 ١٦ ونَ يُوَعدُ 

17. А онај који родитељима својим 

каже: “Их, што ми претите да ћу бити 

оживљен кад су пре мене толики 

народи били и нестали!” – А они, 

молећи Бога у помоћ, говоре: “Тешко 

теби, веруј, Божја ће се претња, 

заиста, обистинити!” Он одговара: 

“То су измишљотине народа 

древних!” 

ۡن 
َ
تَعَِدانِنِٓي أ

َ
ٖ لهُكَمآ أ ف 

ُ
َٰلَِديۡهِ أ هِذي َقاَل لَِو َوٱل

ۡخَرَج َوَقۡد َخلَِت ٱلُۡقُروُن ِمن َقۡبلِى َوُهَما  
ُ
أ

 ِ َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنه وَۡعَد ٱَّلله يَۡسَتغِيَثاِن ٱَّلله
َسَِٰطيُر  

َ
هٓا أ َحق   َفَيُقوُل َما َهََٰذآ إِل

لِينَ  وه
َ
 ١٧ ٱلۡأ

18. На таквима се треба испунити реч 

речена о народима: духовима и 

људима који су пре њих били и 

нестали, јер они су, заиста, 

настрадали. 

َمٖم 
ُ
هِذيَن َحقه َعلَۡيِهُم ٱلَۡقۡوُل فِٓي أ ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
أ

َِن ٱلِۡجن ِ   َوٱلۡإِنِسِۖ َقۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم م 
 ١٨ إِنهُهۡم َكانُواْ َخَِٰسِرينَ 

19. За све ће да буду посебни 

степени, према томе како су радили; 

да их награди, или казни за њихова 

дела, неће да им буде учињена 

неправда. 

 ْۡۖ ا َعِملُوا ِمه ٖ َدَرَجَٰت  م 
َِيُهۡم  َولِكُل  َولُِيَوف 

ۡعَمَٰلَُهۡم َوُهۡم لَا ُيۡظلَُمونَ 
َ
 ١٩ أ

20. А на Дан кад они који нису 

веровали пред ватром буду 

заустављени: “Ви сте у свом животу 

на Земљи све своје насладе 

искористили и у њима уживали, а 

данас срамном патњом бићете 

кажњени зато што сте се на Земљи, 

без икаквог основа, охоло понашали 

и што сте раскалашени били.” 

ارِ   هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل
ۡنَيا  ۡذَهۡبُتۡم َطي َِبَٰتُِكۡم فِي َحَياتُِكُم ٱلدُّ

َ
أ

َوٱۡسَتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱلَۡيۡوَم ُتجَۡزۡوَن َعَذاَب  
ۡرِض 

َ
ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم تَۡسَتۡكبُِروَن فِي ٱلۡأ

ِ َوبَِما ُكنُتۡم َتۡفُسُقونَ   ٢٠ بَِغيِۡر ٱلۡحَق 
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21. И спомени Адовог брата, кад је 

народ свој у Ахкафу опомињао – а 

било је и пре њега и после њега 

посланика: “Аллаха само обожавајте, 

ја, заиста, страхујем да ћете бити у 

мукама на Великом дану!” 

نَذَر َقۡوَمُهۥ  
َ
َخا عَاٍد إِۡذ أ

َ
۞َوٱۡذُكۡر أ

ُذُر ِمنُۢ َبيِۡن  ۡحَقاِف َوَقۡد َخلَِت ٱلنُّ
َ
بِٱلۡأ

َ إِن ِٓي  ها ٱَّلله ها َتۡعُبُدٓواْ إِل ل
َ
ۦٓ أ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ

َخاُف َعلَۡيُكۡم َعَذاَب يَۡوٍم َعِظيمٖ 
َ
 ٢١ أ

22. Они су одговарали: „Зар си нам 

дошао да нас одвратиш од наших 

божанстава? Нека се, ето, остваре 

претње твоје, ако истину говориш!” 

تَِنا 
ۡ
فَِكَنا َعۡن َءالَِهتَِنا فَأ

ۡ
ِجۡئتََنا لَِتأ

َ
َقالُٓواْ أ

َِٰدقِينَ   ٢٢ بَِما تَعُِدنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصه

23. “Само Аллах зна кад ће то бити”, 

он би говорио, “ја вам казујем оно 

што ми се објављује, а ви сте, видим, 

народ у незнању огрезао.” 

آ  بَل ُِغُكم مه
ُ
ِ َوأ َقاَل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

َُٰكۡم َقۡوٗما  َرى
َ
ِٓي أ ۡرِسلُۡت بِهِۦ َوَلَِٰكن 

ُ
أ

 ٢٣ َتجَۡهلُونَ 

24. И кад угледаше на обзорју облак, 

који се према долинама њиховим 

кретао, повикаше: “Овај нам облак 

кишу доноси!” “Не, то је оно што сте 

пожуривали: ветар који вам болну 

патњу носи, 

ۡوِديَتِِهۡم َقالُواْ 
َ
ۡسَتۡقبَِل أ ۡوهُ عَارِٗضا مُّ

َ
ا َرأ فَلَمه

ْۚ بَۡل ُهَو َما   ۡمِطُرنَا َهََٰذا عَارِض  مُّ
لِيم  

َ
 ٢٤ ٱۡسَتۡعَجلُۡتم بِهِۖۦۡ رِيح  فِيَها َعَذاٌب أ

25. који, одредбом свога Господара, 

све руши.“ И ујутру су се видела само 

њихова насеља; тако Ми кажњавамо 

преступнички народ. 

ۡمرِ 
َ
ُِر ُكله َشۡيءِۭ بِأ ۡصَبُحواْ لَا  تَُدم 

َ
 َرب َِها فَأ

ها َمَسَِٰكُنُهۡمْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلَۡقۡوَم  يَُرىَٰٓ إِل
 ٢٥ ٱلُۡمۡجرِِمينَ 
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26. Њима смо дали могућности које 

вама нисмо дали: и дали смо им слух 

и вид и разум, али им ни њихов слух 

ни њихов вид ни њихов разум нису 

били ни од какве користи, јер су 

порицали Аллахове доказе, и са свих 

страна окружило их је оно чему су се 

исмејавали. 

َُٰكۡم فِيهِ   نه كه َُٰهۡم فِيَمآ إِن مه نه َولََقۡد َمكه
فۡـ َِدٗة َفَمآ  

َ
بَۡصَٰٗرا َوأ

َ
وََجَعلَۡنا لَُهۡم َسۡمٗعا َوأ

 َ ۡغَنيَٰ َعۡنُهۡم َسۡمُعُهۡم َول
َ
بَۡصَُٰرُهۡم َولَٓا  أ

َ
ٓا أ

ِن َشۡيٍء إِۡذ َكانُواْ َيجَۡحُدوَن   فۡـ َِدُتُهم م 
َ
أ

ا َكانُواْ بِهِۦ   ِ وََحاَق بِِهم مه أَـِبَيَِٰت ٱَّلله
 ٢٦ يَۡسَتۡهزُِءونَ 

27. Неке градове око вас још давно 

смо уништили, а објаснили смо им 

били на разне начине доказе, не би 

ли се покајали. 

َِن ٱلُۡقَرىَٰ  ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُكم م 
َ
َولََقۡد أ

ۡفَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُهۡم يَرِۡجُعونَ   ٢٧ َوَصره

28. А зашто им нису помогли они које 

су, поред Аллаха, прихватили да им 

буду посредници и божанства? Али, 

њих није било. То су биле само 

клевете њихове и лажи. 

 ِ خَُذواْ ِمن ُدوِن ٱَّلله هِذيَن ٱته فَلَۡولَا نََصَرُهُم ٱل
َٰلَِك  قُۡربَانًا َءالَِهَۢۚةۖۡ بَۡل َضلُّواْ َعۡنُهۡمْۚ َوَذ

 ٢٨ إِۡفُكُهۡم َوَما َكانُواْ َيۡفتَُرونَ 

29. И када ти посласмо неколико 

духова да слушају Кур'ан, па када 

дођоше да га чују, рекоше: „Ћутите и 

слушајте!“ А кад се заврши, вратише 

се своме народу да упозоравају. 

  ِ َِن ٱلِۡجن  َوِإۡذ َصَرۡفَنآ إِلَۡيَك َنَفٗرا م 
ا َحَضُروهُ َقالُٓواْ  يَۡسَتِمُعوَن ٱلُۡقۡرَءاَن فَلَمه

هۡواْ إِلَيَٰ َقۡوِمهِ  ا ُقِضَي َول ْۖۡ فَلَمه نِصُتوا
َ
م  أ

نِذرِينَ   ٢٩ مُّ

30. „О народе наш“, говорили су, „ми 

смо слушали Књигу која се објављује 

после Мојсија, која потврђује да су 

истините и оне пре ње, и која упућује 

ка Истини и на Прави пут. 

نزَِل ِمنُۢ  
ُ
َقالُواْ َيََٰقۡوَمَنآ إِنها َسِمۡعَنا كَِتًَٰبا أ

ٗقا ل َِما َبيَۡن يََديۡهِ َيۡهِدٓي  ِ َبۡعِد ُموَسيَٰ ُمَصد 
ۡسَتقِيمٖ  ِ َوِإلَيَٰ َطرِيٖق مُّ  ٣٠ إِلَي ٱلۡحَق 
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31. О народе наш, одазовите се 

Аллаховом гласнику и верујте у 

Аллаха, Он ће да вам опрости неке 

ваше грехе и да вас заштити од 

болне патње!“ 

ِ وََءاِمُنواْ بِهِۦ َيََٰقۡومَ  ِجيُبواْ َداِعَي ٱَّلله
َ
َنآ أ

ِۡن  ِن ُذنُوبُِكۡم َويُِجۡرُكم م  َيۡغفِۡر لَُكم م 
لِيمٖ 

َ
 ٣١ َعَذاٍب أ

32. А они који се не одазову 

Аллаховом гласнику, такви на Земљи 

неће да Му умакну и мимо Њега неће 

да нађу заштитника. Они су у великој 

заблуди. 

ِ فَلَيَۡس بُِمۡعِجزٖ فِي  ها ُيِجۡب َداِعَي ٱَّلله َوَمن ل
 ْۚ ۡولَِيآُء

َ
ۦٓ أ ۡرِض َولَيَۡس لَُهۥ ِمن ُدونِهِ

َ
ٱلۡأ

بِينٍ  ْوَلَٰٓئَِك فِي َضَلَٰٖل مُّ
ُ
 ٣٢ أ

33. Зар не знају да је Аллах - Који је 

створио небеса и Земљу и Који није, 

стварајући их, изнемогао – способан 

да оживи мртве?! Јесте, уистину Он 

све може. 

َمََٰوَِٰت  هِذي َخلََق ٱلسه َ ٱل نه ٱَّلله
َ
َولَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ن 
َ
ۡرَض َولَۡم َيۡعَي ِبخَلۡقِِهنه بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ

َ
َوٱلۡأ

ِ َشۡيٖء  
ْۚ إِنهُهۥ عَلَىَٰ ُكل  ِۚ بَلَىَٰٓ ُيحۡـَِۧي ٱلَۡمۡوتَيَٰ

 ٣٣ َقِدير  

34. А на Дан кад они, који нису 

веровали, буду изложени Ватри: „Зар 

ово није истина?“ Одговориће: 

„Јесте, Господара нам нашег!“ „Е па 

искусите патњу“, рећи ће Он, „због 

тога што сте стално порицали.“ 

ارِ   هِذيَن َكَفُرواْ عَلَى ٱلنه َويَۡوَم ُيۡعرَُض ٱل
لَ 

َ
ْۚ َقاَل  أ ِۖ َقالُواْ بَلَىَٰ َوَرب َِنا ِ يَۡس َهََٰذا بِٱلۡحَق 

 ٣٤ َفُذوُقواْ ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَۡكُفُرونَ 

35. Ти издржи као што су издржали 

одлучни посланици и не тражи да им 

казна дође што пре! А онога Дана 

када доживе оно чиме им се прети, 

учиниће им се да су остали само 

један часак дана. Ово је обзнана! А 

зар ће ко други да буде уништен до 

народ одметнички?! 

ْولُواْ ٱلَۡعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسِل 
ُ
فَٱۡصبِۡر َكَما َصبََر أ

نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَن َما  
َ
هُهۡمْۚ َكأ َولَا تَۡسَتۡعِجل ل

ِن نهَهارْۚ  يُوَعُدوَن لَۡم يَ  ها َساَعٗة م  لَۡبُثٓواْ إِل
ها ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ  ْۚ َفَهۡل ُيۡهلَُك إِل َٰغ   ٣٥ بََل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Бог ће поништити дела оних који не 

верују и од пута Његовог одвраћају. 
 ِ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
َضله أ

َ
 ١ أ

2. А онима који верују и раде добра 

дела и верују у оно што се објављује 

Мухаммеду, а то је истина од 

њиховог Господара, Он ће преко 

лоших поступака њихових прећи и 

прилике ће њихове побољшати. 

َٰلَِحَِٰت وََءاَمُنواْ  هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه َوٱل
ب ِِهۡم  ٖد َوُهَو ٱلۡحَقُّ ِمن ره َِل عَلَىَٰ ُمحَمه بَِما نُز 

ۡصلََح بَالَُهمۡ 
َ
َر َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡم َوأ  ٢ َكفه

3. То је зато што неверници следе 

неистину, а верници следе истину од 

свога Господара. Ето, тако Аллах 

наводи људима њихове примере. 

هِذيَن َكَفُرواْ ٱتهَبُعواْ ٱلَۡبَِٰطَل  نه ٱل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

ب ِِهۡمْۚ  هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهَبُعواْ ٱلۡحَقه ِمن ره نه ٱل
َ
َوأ

ۡمَثَٰلَُهمۡ  َكَذَٰلَِك يَۡضرُِب 
َ
ُ لِلنهاِس أ  ٣ ٱَّلله

4. Кад се у борби с неверницима 

сретнете по вратовима их ударајте 

све док их не ослабите, а онда их 

вежите када их заробите, и после, 

или их великодушно ослободите или 

откупнину захтевајте, све док борба 

не престане. Тако учините! Да Бог 

хоће, Он би им се осветио, али Он 

вас жели искушати једне помоћу 

других. Он неће поништити дела оних 

који на Божјем путу погину. 

َِقاِب  هِذيَن َكَفُرواْ َفَضۡرَب ٱلر  َفإَِذا لَقِيُتُم ٱل
واْ ٱلَۡوثَ  ۡثخَنُتُموُهۡم فَُشدُّ

َ
ا َحتهيَٰٓ إَِذآ أ اَق َفإِمه

ا فَِدآًء َحتهيَٰ تََضَع ٱلۡحَۡرُب   ُۢا َبۡعُد َوِإمه َمنه
ُ لَٱنَتَصَر ِمۡنُهۡم  َٰلَِكۖۡ َولَۡو يََشآُء ٱَّلله ْۚ َذ ۡوَزاَرَها

َ
أ

هِذيَن  َوَلَِٰكن ل َِيۡبلَُواْ َبۡعَضُكم بَِبۡعٖضِۗ َوٱل
ِ فَلَن يُِضله   قُتِلُواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٤ أ

5. Он ће, сигурно, да их упути и 

њихове прилике да побољша, 
 ٥ َسَيۡهِديِهۡم َويُۡصلُِح بَالَُهمۡ 
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6. и да их уведе у Рај, о коме их је већ 

упознао. 
َفَها لَُهمۡ   ٦ َويُۡدِخلُُهُم ٱلۡجَنهَة َعره

7. О верници, ако Аллаха помогнете, 

и Он ће вас да помогне и ваше кораке 

да учврсти. 

  َ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۡقَداَمُكمۡ 
َ
 ٧ يَنُصۡرُكۡم َويَُثب ِۡت أ

8. А онима који не верују – пропаст 

њима! Он неће дела њихова 

прихватити. 

َضله 
َ
هُهۡم َوأ هِذيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل   َوٱل

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٨ أ

9. То је зато што они мрзе оно што 

Аллах објављује, и Он ће да поништи 

њихова дела. 

ۡحَبَط 
َ
ُ فَأ نَزَل ٱَّلله

َ
نهُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٩ أ

10. Зашто они не иду по Земљи да 

виде какав је био крај оних пре њих? 

Њих је Аллах уништио, а то очекује и 

остале невернике. 

ۡرِض َفَينُظُرواْ َكۡيَف 
َ
فَلَۡم يَِسيُرواْ فِي ٱلۡأ

َ
۞أ

 ُ َر ٱَّلله هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖۡ َدمه َكاَن َعَٰقَِبُة ٱل
ۡمَثَٰلَُها

َ
َٰفِرِيَن أ  ١٠ َعلَۡيِهۡمۖۡ َولِلَۡك

11. То је зато што је Аллах заштитник 

оних који верују и што неверници 

немају заштитника. 

نه 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َوأ َ َمۡولَي ٱل نه ٱَّلله

َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰفِرِيَن لَا َمۡولَيَٰ لَُهمۡ   ١١ ٱلَۡك

12. Аллах ће оне који верују и раде 

добра дела да уведе у рајске баште, 

кроз које теку реке, а они који не 

верују - који се наслађују и једу као 

што једе стока - њихово 

пребивалиште ће да буде Ватра! 

هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ   َ يُۡدِخُل ٱل إِنه ٱَّلله
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها   َٰلَِحَِٰت َجنه ٱلصه

هِذيَن َكَفُرواْ َيَتَمتهُعوَن  ۖۡ َوٱل نَۡهَُٰر
َ
ٱلۡأ

اُر   نَۡعَُٰم َوٱلنه
َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ۡ
َويَأ

هُهمۡ   ١٢ َمۡثٗوى ل
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13. А колико смо уништили градова, 

много моћнијих од твога града из 

којег си протеран, и није било никог 

да им помогне. 

ِن قَۡريَتَِك  َشدُّ ُقوهٗة م 
َ
ِن قَۡريٍَة ِهَي أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

ۡهلَۡكَنَُٰهۡم فَلَا نَاِصَر ٱ
َ
ۡخرََجۡتَك أ

َ
لهتِٓي أ

 ١٣ لَُهمۡ 

14. Зар је онај који има јасну 

представу о своме Господару као они 

којима су улепшана њихова ружна 

дела и који се поводе за својим 

страстима? 

ب ِهِۦ َكَمن  ِن ره َفَمن َكاَن عَلَىَٰ بَي َِنةٖ م 
َ
ُزي َِن أ

ۡهَوآَءُهم
َ
 ١٤ لَُهۥ ُسوُٓء َعَملِهِۦ َوٱتهَبُعٓواْ أ

15. Изглед Раја који је обећан онима 

који се боје Аллаха је овакав: у њему 

су реке од неустајале воде и реке од 

млека непромењеног укуса, и реке од 

вина, пријатног онима који пију, и 

реке од процеђеног меда, и у њему за 

њих има разноврсног воћа, а уз то и 

опрост од њиховог Господара. Зар су 

такви исти као они који ће у Ватри да 

вечно бораве, који ће узаврелом 

водом да буду појени, која ће црева 

да им кида?! 

 ۡ َثُل ٱلۡجَنهةِ ٱلهتِي وُِعَد ٱل نَۡهَٰر  مه
َ
ُمتهُقوَنۖۡ فِيَهآ أ

هۡم  ِن لهبَٖن ل نَۡهَٰر  م 
َ
آٍء َغيِۡر َءاِسٖن َوأ ِن مه م 

ةٖ  هذه ِۡن َخمۡرٖ ل نَۡهَٰر  م 
َ
َيَتَغيهۡر َطۡعُمُهۥ َوأ

يِۖ َولَُهۡم 
َصف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَٰر  م 

َ
َٰرِبِيَن َوأ ل ِلشه

ِن ره  َمَرَِٰت َوَمۡغفَِرة  م  ِ ٱلثه
ب ِِهۡمۖۡ فِيَها ِمن ُكل 

َكَمۡن ُهَو َخَٰلِد  فِي ٱلنهارِ وَُسُقواْ َمآًء َحمِيٗما  
ۡمَعآَءُهمۡ 

َ
َع أ  ١٥ َفَقطه

16. Има оних који долазе да те 

слушају, али чим се од тебе удаље, 

питају оне којима је дато знање: „Шта 

оно он малопре рече?“ То су они чија 

је срца Аллах запечатио и који се 

поводе за својим страстима. 

ن يَۡسَتِمُع إِلَۡيَك َحتهيَٰٓ إَِذا َخرَُجواْ  َوِمۡنُهم مه
وتُواْ ٱلۡعِلَۡم َماَذا 

ُ
هِذيَن أ ِمۡن ِعنِدَك َقالُواْ لِل

ُ عَلَىَٰ   هِذيَن َطَبَع ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ْۚ أ َقاَل َءانًِفا

هۡ 
َ
 ١٦ َوآَءُهمۡ قُلُوبِِهۡم َوٱتهَبُعٓواْ أ

17. А оне који су на Правом путу Он 

ће и даље водити и надахнуће их 

како ће се ватре сачувати. 

َُٰهۡم   هِذيَن ٱۡهَتَدۡواْ َزاَدُهۡم ُهٗدى وََءاتَى َوٱل
َُٰهمۡ   ١٧ َتۡقَوى



 

Мухаммед 

 

707 

 

 محمد 

18. Зар они чекају да им само Час 

смака света изненада дође, а већ су 

дошли његови предзнаци? А шта ће 

им користити опомена кад им он 

дође? 

 ۡۖ تَِيُهم َبۡغَتٗة
ۡ
ن تَأ

َ
اَعَة أ ها ٱلسه َفَهۡل يَنُظُروَن إِل

هيَٰ لَُهۡم إَِذا َجآَءۡتُهۡم  ن
َ
ْۚ فَأ ۡشَراُطَها

َ
َفَقۡد َجآَء أ

َُٰهمۡ   ١٨ ذِۡكَرى

19. Знај да нема бога осим Аллаха! 

Тражи опрост за своје грехе и за 

вернике и вернице! Аллах зна куда се 

крећете и где боравите. 

ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر   ها ٱَّلله نهُهۥ لَٓا إَِلََٰه إِل
َ
فَٱۡعلَۡم أ

  ُ لَِذۢنبَِك َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۗ َوٱَّلله
َُٰكمۡ   ١٩ َيۡعلَُم ُمَتَقلهَبُكۡم َوَمۡثَوى

20. А они који верују говоре: “Зашто 

се не објави једно поглавље?” А кад 

би објављено једно поглавље и у 

њему би споменута борба, ти си 

могао видети оне чија су срца 

болесна како те гледају погледом 

пред смрт онесвешћеног! Тешко 

њима! 

 ْ هِذيَن َءاَمُنوا ِلَۡت ُسوَرة ۖۡ  َويَُقوُل ٱل  لَۡولَا نُز 
حَۡكَمة  َوُذكَِر فِيَها   نزِلَۡت ُسوَرة  مُّ

ُ
َفإَِذآ أ

رَض    هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه يَۡت ٱل
َ
ٱلۡقَِتاُل َرأ

يَنُظُروَن إِلَۡيَك َنَظَر ٱلَۡمۡغِشي ِ َعلَۡيهِ ِمَن 
ۡولَيَٰ لَُهمۡ 

َ
 ٢٠ ٱلَۡموِۡتِۖ فَأ

21. Боље би им било да су послушни 

и да разумно говоре! А кад је борба 

већ прописана, боље би им било да 

су према Богу искрени. 

ۡمُر َفلَۡو 
َ
ْۚ َفإَِذا َعَزَم ٱلۡأ ۡعُروف  َطاَعة  َوَقۡول  مه

هُهمۡ  َ لَكَاَن َخيٗۡرا ل  ٢١ َصَدُقواْ ٱَّلله

22. Зар и ви не бисте, кад бисте се 

власти дочепали, неред на Земљи 

чинили и родбинске везе кидали! 

ن ُتۡفِسُدواْ فِي  
َ
هۡيُتۡم أ َفَهۡل َعَسيُۡتۡم إِن تََول

رَۡحاَمُكمۡ 
َ
ُعٓواْ أ ِ ۡرِض َوُتَقط 

َ
 ٢٢ ٱلۡأ

23. То су они које је Аллах проклео и 

учинио их глувим и слепим. 
هِذيَن لََعَنُهُم  ْوَلَٰٓئَِك ٱل

ُ
ُهۡم أ َصمه

َ
ُ فَأ ٱَّلله

بَۡصََٰرُهمۡ 
َ
ۡعَميَٰٓ أ

َ
 ٢٣ َوأ

24. Како они не размисле о Кур'ану, 

или су им на срцима катанци! 
ۡم عَلَىَٰ قُلُوٍب  

َ
فَلَا َيَتَدبهُروَن ٱلُۡقۡرَءاَن أ

َ
أ

ۡقَفالَُهآ 
َ
 ٢٤ أ
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25. Оне који су од вере своје отпали, 

пошто им је био јасан Прави пут, ђаво 

је на грех наводио и лажну им наду 

уливао. 

ِنُۢ َبۡعِد َما  ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
واْ عَلَىَٰٓ أ هِذيَن ٱۡرتَدُّ إِنه ٱل

َل لَُهۡم  ۡيَطَُٰن َسوه تَبَيهَن لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشه
ۡملَىَٰ لَُهمۡ 

َ
 ٢٥ َوأ

26. То је зато што су говорили онима 

који не воле оно што Бог објављује: 

“Ми ћемо вам се у неким стварима 

покоравати.” А Бог добро зна њихове 

тајне. 

َل  هِذيَن َكرُِهواْ َما نَزه نهُهۡم َقالُواْ لِل
َ
َٰلَِك بِأ َذ

  ُ ۡمرِِۖ َوٱَّلله
َ
ُ َسُنِطيُعُكۡم فِي َبۡعِض ٱلۡأ ٱَّلله

 ٢٦ َيۡعلَُم إِۡسَراَرُهمۡ 

27. А како ће тек да буде кад им 

анђели буду узимали душе ударајући 

их по њиховим образима и леђима! 

ۡتُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡضِربُوَن   َفَكۡيَف إَِذا تََوفه
ۡدَبََٰرُهمۡ 

َ
 ٢٧ وُُجوَهُهۡم َوأ

28. Тако ће да буде зато што су 

следили оно што изазива Аллахову 

љутњу, а презирали су оно чиме је 

Он задовољан; Он ће поништити 

њихова дела. 

َ َوَكرُِهواْ  ۡسَخَط ٱَّلله
َ
نهُهُم ٱتهَبُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
ۡحَبَط أ

َ
 ٢٨ رِۡضَوَٰنَُهۥ فَأ

29. Зар они болесних срца мисле да 

Аллах њихове злобе неће да изнесе 

на видело? 

ۡم 
َ
ن لهن أ

َ
رٌَض أ هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه َحِسَب ٱل

ۡضَغََٰنُهمۡ 
َ
ُ أ  ٢٩ ُيخۡرَِج ٱَّلله

30. А да хоћемо, Ми бисмо ти их, 

уистину, показали и ти би их, сигурно, 

препознао по њиховим обележјима. 

Али, ти ћеш да их препознаш и по 

начину њиховог говора, а Аллах зна 

ваше поступке. 

َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم بِِسيَمَُٰهۡمْۚ 
َ
َولَۡو نََشآُء لَأ

ُ َيۡعلَُم   ِۚ َوٱَّلله َولََتۡعرَِفنهُهۡم فِي لَحِۡن ٱلَۡقۡوِل
ۡعَمَٰلَُكمۡ 

َ
 ٣٠ أ

31. Ми ћемо да вас искушавамо све 

док не укажемо на борце и постојане 

међу вама, а и вести о вама ћемо 

проверавати. 

َولََنۡبلَُونهُكۡم َحتهيَٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَِٰهِديَن 
ۡخَباَرُكمۡ 

َ
َٰبِِريَن َوَنۡبلَُواْ أ  ٣١ ِمنُكۡم َوٱلصه
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32. Заиста, они који не верују и 

одвраћају од Аллаховог пута, и који 

се супротстављају Посланику, након 

што им је постала јасна Упута, неће 

нимало да науде Аллаху, и Он ће да 

поништи њихова дела. 

 ِ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
وََشآقُّواْ ٱلرهُسوَل ِمنُۢ َبۡعِد َما تَبَيهَن لَُهُم 

ا وََسُيۡحبُِط  َ َشۡيـ ٗ واْ ٱَّلله ٱلُۡهَدىَٰ لَن يَُضرُّ
ۡعَمَٰلَُهمۡ 

َ
 ٣٢ أ

33. О ви који верујете, покоравајте се 

Аллаху и покоравајте се Посланику, и 

не поништавајте своја дела! 

 َ ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
۞َيَٰٓأ

ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل َولَا ُتۡبِطلُٓواْ  
َ
َوأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٣ أ

34. Онима који не верују и одвраћају 

од Аллаховог пута, па после умиру 

као неверници, Аллах, заиста, неће 

да опрости. 

 ِ واْ َعن َسبِيِل ٱَّلله هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ إِنه ٱل
  ُ ار  فَلَن َيۡغفَِر ٱَّلله ُثمه َماتُواْ َوُهۡم ُكفه

 ٣٤ لَُهمۡ 

35. И не будите кукавице и не нудите 

примирје јер сте јачи, а Аллах је са 

вама и Он неће да вас лиши награде 

за ваша дела. 

نُتُم 
َ
لِۡم َوأ فَلَا تَِهُنواْ َوتَۡدُعٓواْ إِلَي ٱلسه

ُ َمَعُكۡم َولَن يَتَِرُكۡم   ۡعلَۡوَن َوٱَّلله
َ
ٱلۡأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٥ أ

36. Овосветски живот само је игра и 

забава! А ако будете веровали и 

бојали се Аллаха и клонили греха, Он 

ће вас наградити и неће од вас 

тражити ваша имања. 

ْۚ َوِإن تُۡؤِمُنواْ  ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو  ةُ ٱلدُّ إِنهَما ٱلۡحََيوَٰ
ُجوَرُكۡم َولَا يَۡسـ َلُۡكۡم 

ُ
َوَتتهُقواْ يُۡؤتُِكۡم أ

ۡمَوَٰلَُكمۡ 
َ
 ٣٦ أ
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37. Ако би их од вас тражио и упоран 

у томе био, ви бисте постали шкрти и 

тиме би се показала ваша 

малодушност. 

إِن يَۡسـ َلُۡكُموَها َفُيۡحفُِكۡم َتۡبَخلُواْ  
ۡضَغََٰنُكمۡ 

َ
 ٣٧ َويُۡخرِۡج أ

38. Ви се позивате да трошите на 

Аллаховом путу, али неки су од вас 

шкрти, а ко шкртари, шкртари на своју 

штету, јер Аллах је богат, а ви сте 

сиромашни. А ако се одметнете, Он 

ће да вас замени другим народом, 

који онда, неће да буде као што сте 

ви. 

ُؤلَآِء تُۡدَعۡوَن لُِتنفُِقواْ فِي َسبِ  نُتۡم َهَٰٓ
َ
أ يِل َهَٰٓ

ۖۡ َوَمن َيۡبَخۡل   ن َيۡبَخُل ِ َفِمنُكم مه ٱَّلله
ُ ٱلَۡغنِيُّ   َفإِنهَما َيۡبَخُل َعن نهۡفِسهۚۦِْ َوٱَّلله

هۡواْ يَۡستَۡبِدۡل َقۡوًما  ْۚ َوِإن َتَتَول نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء
َ
َوأ

ۡمَثَٰلَُكم
َ
 ٣٨ َغيَۡرُكۡم ُثمه لَا يَُكونُٓواْ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ми смо ти, заиста, дали да 

победиш јасном победом, 
بِيٗنا  ١ إِنها َفَتۡحَنا لََك َفۡتٗحا مُّ

2. да би ти Бог раније и касније 

грешке опростио, да би Своју 

благодат теби потпуном учинио, да 

би те на Прави пут упутио 

َم ِمن َذۢنبَِك َوَما  ُ َما َتَقده ل َِيۡغفَِر لََك ٱَّلله
َر َويُتِمه نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيَك َويَۡهِديََك  خه

َ
تَأ

ۡسَتقِيٗما  ٢ ِصَرَٰٗطا مُّ

3. и да би те Бог победоносном 

помоћи помогао. 
ُ نَۡصرً   ٣ ا َعزِيًزا َويَنُصَرَك ٱَّلله

4. Он улива смирај у срца верника да 

би још више повећали своје 

веровање, а војске небеса и Земље 

су Аллахове; Аллах све зна и мудар 

је, 

ِكيَنَة فِي قُلُوِب   نَزَل ٱلسه
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

َع إِيَمَٰنِهِ  ِ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن لِيَۡزَداُدٓواْ إِيَمَٰٗنا مه ۡمُۗ َوَّلِله
ُ َعلِيًما   ۡرِضِۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُجُنوُد ٱلسه

 ٤ َحِكيٗما

5. да би вернике и вернице увео у 

рајске баште, кроз које теку реке, у 

којима ће вечно да бораве, и да би 

прекрио њихова лоша дела - а то је 

код Аллаха велики успех, 

َٰٖت  ل ِيُ  ۡدِخَل ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت َجنه
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَها 

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

َٰلَِك ِعنَد  َِر َعۡنُهۡم َسي ِـ َاتِِهۡمْۚ وََكاَن َذ َويَُكف 
ِ َفۡوًزا َعِظيٗما  ٥ ٱَّلله
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6. и да би казнио лицемере и 

лицемерке и незнанобошце и 

незнанобошкиње, који о Аллаху зло 

мисле. У злу се они налазе! Аллах се 

на њих разљутио и проклео их и 

припремио им Пакао, а грозно је то 

боравиште! 

َب ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت   ِ َويَُعذ 
 ِ ٓان ِيَن بِٱَّلله َوٱلُۡمۡشِركِيَن َوٱلُۡمۡشرَِكَِٰت ٱلظه

 ِۚ وِۡء وِۡءِۖ وََغِضَب َظنه ٱلسه  َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلسه
َعده لَُهۡم َجَهنهَمۖۡ 

َ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ ٱَّلله

 ٦ وََسآَءۡت َمِصيٗرا

7. Аллахове су војске небеса и 

Земље; Аллах је силан и мудар. 
ۡرِضِۚ وََكاَن 

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُجُنوُد ٱلسه ُ َوَّلِله ٱَّلله

 ٧ َعزِيًزا َحِكيًما

8. Ми смо те послали као сведока, и 

доносиоца радосних вести, и 

опомињача, 

ٗرا َونَِذيٗرا ِ ۡرَسلَۡنََٰك َشَِٰهٗدا َوُمبَش 
َ
 ٨ إِنهآ أ

9. да верујете у Аллаха и у Његовог 

Посланика, и да веру Његову 

помогнете, и да Га величате и да Га 

јутром и вечери славите и хвалите. 

ُِروهُ َوتَُوق ُِروُهْۚ  ِ َورَُسولِهِۦ َوُتَعز  ل ُِتۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
ِصيلًا

َ
 ٩ َوتَُسب ُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

10. Они који су ти се заклели на 

верност - заклели су се, заиста, на 

верност самом Аллаху - Аллахова 

рука је изнад њихових руку! Онај ко 

прекрши заклетву крши је на своју 

штету, а ко испуни оно на шта се 

обавезао Аллаху, Он ће да му подари 

велику награду! 

َ يَُد  هِذيَن ُيَبايُِعونََك إِنهَما ُيَبايُِعوَن ٱَّلله إِنه ٱل
يِۡديِهۡمْۚ َفَمن نهَكَث 

َ
ِ َفۡوَق أ َفإِنهَما  ٱَّلله

ََٰهَد  ۡوفَيَٰ بَِما َع
َ
يَنُكُث عَلَىَٰ َنۡفِسهِۖۦۡ َوَمۡن أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
َ فََسُيۡؤتِيهِ أ  ١٠ َعلَۡيُه ٱَّلله
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11. Говориће ти бедуини који су 

изостали: „Задржали су нас имања и 

наше породице, па замоли за нас 

опрост?“ Они говоре својим језицима 

оно што није у њиховим срцима. 

Реци: “Па ко може променити Божју 

одлуку, ако вам Он хоће наудити, или 

ако вам хоће какво добро учинити?” 

Аллах у потпуности зна оно шта 

радите. 

ۡعَراِب  
َ
َسَيُقوُل لََك ٱلُۡمَخلهُفوَن ِمَن ٱلۡأ

ْۚ  َشَغلَۡتَنآ  ۡهلُونَا فَٱۡسَتۡغفِۡر لََنا
َ
َٰلَُنا َوأ ۡمَو

َ
أ

ا لَيَۡس فِي قُلُوبِِهۡمْۚ قُۡل  لِۡسنَتِِهم مه
َ
َيُقولُوَن بِأ

َراَد 
َ
ِ َشۡيـ ًا إِۡن أ َِن ٱَّلله َفَمن َيۡملُِك لَُكم م 

ُۢاْۚ بَۡل َكاَن   َراَد بُِكۡم َنۡفَع
َ
ۡو أ

َ
ا أ بُِكۡم َضرًّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيَرُۢا  ١١ ٱَّلله

12. Ви сте мислили да се Посланик и 

верници никад неће вратити 

породицама својим; ваша су срца 

била задовољна због тога и ви сте на 

најгоре помишљали, ви сте народ у 

души покварен. 

ن لهن يَنَقلَِب ٱلرهُسوُل  
َ
بَۡل َظَننُتۡم أ

َٰلَِك  بَٗدا َوُزي َِن َذ
َ
ۡهلِيِهۡم أ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِلَيَٰٓ أ

وِۡء َوُكنُتۡم  فِي قُلُوبُِكۡم َوَظَننُتۡم َظنه ٱلسه
 ١٢ َقۡوَمُۢا بُوٗرا

13. А ко год не верује у Аллаха и 

Његовог Посланика - па, Ми смо за 

невернике припремили разбуктали 

Огањ! 

هۡم يُ  ۡعَتۡدنَا َوَمن ل
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َفإِنهآ أ ۡؤِمنُۢ بِٱَّلله

َٰفِرِيَن َسعِيٗرا  ١٣ لِلَۡك

14. Аллахова власт је на небесима и 

на Земљи, Он прашта коме хоће, а 

кажњава кога хоће – Аллах много 

опрашта грехе и милостив је. 

ۡرِضِۚ يَ 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ُملُۡك ٱلسه ۡغفُِر لَِمن َوَّلِله

ُ َغُفوٗرا  ْۚ وََكاَن ٱَّلله ُب َمن يََشآُء ِ يََشآُء َويَُعذ 
 ١٤ رهِحيٗما
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15. Они који су изостали сигурно ће 

рећи кад пођете да плен узмете: 

“Пустите и нас да вас пратимо!” – да 

би изменили Божје речи. Реци: “Ви 

нас нећете пратити, то је још пре Бог 

рекао!” – А они ће рећи: “Није тако, 

него, ви нама завидите.” А није ни то, 

већ они мало шта разумеју. 

َسَيُقوُل ٱلُۡمَخلهُفوَن إَِذا ٱنَطلَۡقُتۡم إِلَيَٰ َمَغانَِم 
ن  

َ
ُخُذوَها َذُرونَا نَتهبِۡعُكۡمۖۡ يُرِيُدوَن أ

ۡ
لَِتأ

 ِْۚ لُواْ َكَلََٰم ٱَّلله ِ  قُل لهن تَتهبُِعونَا َكَذَٰلُِكۡم ُيَبد 
ۖۡ فََسَيُقولُوَن بَۡل  ُ ِمن َقۡبُل َقاَل ٱَّلله

ها   ْۚ بَۡل َكانُواْ لَا َيۡفَقُهوَن إِل َتحُۡسُدوَنَنا
 ١٥ قَلِيلٗا

16. Реци бедуинима који су изостали: 

“Бићете позвани да се борите против 

народа веома храброг и моћног, све 

док се не покори. Па ако послушате, 

Бог ће вам лепу награду дати. А ако 

избегнете, као што сте и досад 

избегавали, казниће вас болном 

патњом.“ 

ۡعَراِب َسُتۡدَعۡوَن  
َ
قُل ل ِلُۡمَخلهفِيَن ِمَن ٱلۡأ

ۡو  
َ
ٖس َشِديٖد تَُقَٰتِلُوَنُهۡم أ

ۡ
ْولِي بَأ

ُ
إِلَيَٰ َقۡوٍم أ

ۡجًرا 
َ
ُ أ يُۡسلُِموَنۖۡ َفإِن تُِطيُعواْ يُۡؤتُِكُم ٱَّلله

ِن َقۡبُل   هۡيُتم م  هۡواْ َكَما تََول ۖۡ َوِإن َتَتَول َحَسٗنا
لِيٗما

َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ  ١٦ ُيَعذ 

17. Није грех изостати слепом, 

хромом ни болесном! Ко год се 

покорава Аллаху и Његовом 

Посланику Он ће да га уведе у рајске 

баште, кроз које теку реке, а онога ко 

се одметне, болном патњом ће да 

казни. 

ۡعَرِج 
َ
ۡعَميَٰ َحَرج  َولَا عَلَى ٱلۡأ

َ
لهيَۡس عَلَى ٱلۡأ

ُۗ َوَمن يُِطِع  َحَرج  َولَا عَلَى ٱلَۡمرِيِض َحَرج 
َٰٖت  َ َورَُسولَُهۥ يُۡدِخلُۡه َجنه َتجۡرِي ِمن ٱَّلله

بُۡه َعَذابًا   ِ ۖۡ َوَمن َيَتَوله ُيَعذ  نَۡهَُٰر
َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

لِيٗما
َ
 ١٧ أ

18. Аллах је задовољан оним 

верницима који су ти се под дрветом 

на верност заклели. Он је знао шта је 

у њиховим срцима, па је спустио 

смирај на њих, и наградиће их скором 

победом. 

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن إِۡذ  ۞لهَقۡد َرِضَي ٱَّلله
َجَرةِ َفَعلَِم َما فِي  ُيَبايُِعونََك َتحَۡت ٱلشه

َثََٰبُهۡم 
َ
ِكيَنَة َعلَۡيِهۡم َوأ نَزَل ٱلسه

َ
قُلُوبِِهۡم فَأ

 ١٨ َفۡتٗحا قَرِيٗبا
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19. и богатим пленом који ће узети – 

јер Аллах је силан и мудар. 
ُ َعزِيًزا  ُۗ وََكاَن ٱَّلله ُخُذوَنَها

ۡ
َوَمَغانَِم َكثِيَرٗة يَأ

 ١٩ َحِكيٗما

20. Аллах вам обећава обилни плен 

који ћете узети, а са овим је пожурио 

и руке људи од вас је задржао - да би 

то био поучан пример за вернике и да 

би вам на Прави пут указао. 

ُخُذوَنَها  وََعدَ 
ۡ
ُ َمَغانَِم َكثِيَرٗة تَأ ُكُم ٱَّلله

يِۡدَي ٱلنهاِس 
َ
َل لَُكۡم َهَِٰذهِۦ َوَكفه أ َفَعجه

َعنُكۡم َولَِتُكوَن َءايَٗة ل ِلُۡمۡؤِمنِيَن 
ۡسَتقِيٗما  ٢٠ َويَۡهِديَُكۡم ِصَرَٰٗطا مُّ

21. и други, који нисте били у стању 

узети – Бог вам га је дао, јер Аллах 

над свиме има моћ. 

 ُ َحاَط ٱَّلله
َ
ۡخَرىَٰ لَۡم َتۡقِدُرواْ َعلَۡيَها َقۡد أ

ُ
َوأ

ِ َشۡيٖء َقِديٗرا
ُ عَلَىَٰ ُكل   ٢١ بَِهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

22. А да су неверници са вама 

започели борбу, сигурно би се дали у 

бег и после не би нашли ни 

заштитника ни помагача. 

ۡدَبََٰر 
َ
هُواْ ٱلۡأ هِذيَن َكَفُرواْ لََول ََٰتلَُكُم ٱل َولَۡو َق

ا َولَا نَِصيٗرا  ٢٢ ُثمه لَا َيِجُدوَن َولِي ٗ

23. То је према Аллаховом закону 

који одувек важи, а ти нећеш наћи да 

се Аллахов закон мења. 

ِ ٱلهتِي َقۡد َخلَۡت ِمن  ۖۡ َولَن ُسنهَة ٱَّلله َقۡبُل
ِ َتۡبِديلٗا  ٢٣ َتِجَد لُِسنهةِ ٱَّلله

24. Он је задржао њихове руке од вас 

и ваше од њих усред Мекке, и то 

након што вам је пружио могућност 

да их победите - а Аллах добро види 

оно што ви радите. 

يِۡدَيُهۡم َعنُكۡم 
َ
هِذي َكفه أ َوُهَو ٱل

ۡن وَ 
َ
َة ِمنُۢ َبۡعِد أ يِۡديَُكۡم َعۡنُهم بَِبۡطِن َمكه

َ
أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن   ۡظَفَرُكۡم َعلَۡيِهۡمْۚ وََكاَن ٱَّلله
َ
أ

 ٢٤ بَِصيًرا 
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25. Они не верују и бране вам да 

приступите Часном храму, и да 

жртвенице које водите са собом до 

места својих стигну. И да није било 

бојазни да ћете побити вернике, 

мушкарце и жене, које не познајете, 

па тако, и не знајући, због њих 

срамоту доживите – Ми бисмо вам их 

препустили. А нисмо их препустили 

зато да би Аллах у Своју милост увео 

онога кога хоће. А да су они били 

одвојени, заиста бисмо болном 

патњом казнили оне међу њима који 

нису веровали. 

وُكۡم َعِن  هِذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ ُهُم ٱل
ن  

َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱلۡحََراِم َوٱلَۡهۡدَي َمۡعُكوفًا أ

ۡؤِمُنوَن َونَِسآء   ۚۥْ َولَۡولَا رَِجال  مُّ هُه َيۡبلَُغ َمحِل
هۡم َتۡعلَُموُهۡم  ۡؤِمَنَٰت  ل ن َتَطـ ُوُهۡم  مُّ

َ
أ

ُۢ بَِغيِۡر ِعلۡمِٖۖ   ُة َعره ِۡنُهم مه َفُتِصيَبُكم م 
ْۚ لَۡو   ُ فِي َرۡحمَتِهِۦ َمن يََشآُء ل ُِيۡدِخَل ٱَّلله

هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا  ۡبَنا ٱل تََزيهلُواْ لََعذه
لِيًما

َ
 ٢٥ أ

26. Кад су неверници пунили своја 

срца жаром, жаром паганским, Аллах 

је спустио смиреност Своју на 

Посланика Свог и на вернике и 

обавезао их је да испуњавају оно 

због чега ће постати прави верници – 

а они и јесу најпречи и најдостојнији 

за то. – А Аллах све зна. 

هِذيَن َكَفُرواْ فِي قُلُوبِِهُم  إِۡذ َجَعَل ٱل
ُ ٱ نَزَل ٱَّلله

َ
لۡحَِميهَة َحمِيهَة ٱلَۡجَِٰهلِيهةِ فَأ

َسِكينََتُهۥ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ وَعَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن  
َحقه بَِها 

َ
ۡقَوىَٰ وََكانُٓواْ أ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلته

َ
َوأ

ِ َشۡيٍء َعلِيٗما
ُ بِكُل  ۡهلََهاْۚ وََكاَن ٱَّلله

َ
 ٢٦ َوأ

27. Аллах ће да обистини сан Свога 

Посланика да ћете заиста да уђете у 

Часни храм сигурни - ако Аллах буде 

хтео - неки обријаних глава, а неки 

подрезаних коса, без страха. Он је 

оно што ви нисте знали знао и зато 

вам је, пре тога, дао недавно победу. 

 ُ ِۖ  لهَقۡد َصَدَق ٱَّلله ِ رَُسولَُه ٱلرُّۡءيَا بِٱلۡحَق 
 ُ لََتۡدُخلُنه ٱلَۡمۡسِجَد ٱلۡحََراَم إِن َشآَء ٱَّلله

ِريَن لَا  ِ َءاِمنِيَن ُمحَل ِقِيَن رُُءوَسُكۡم َوُمَقص 
َتخَاُفوَنۖۡ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن 

َٰلَِك َفۡتٗحا قَرِيًبا  ٢٧ ُدوِن َذ
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28. Он је послао Свога Посланика са 

Упутом и вером Истине да би је 

уздигао изнад свих вера. А Аллах је 

довољан Сведок! 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

ِهۚۦِْ َوَكَفيَٰ  
يِن ُكل  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  ٱلۡحَق 

ِ َشِهيٗدا  ٢٨ بِٱَّلله

29. Мухаммед је Аллахов Посланик, а 

његови су следбеници строги према 

неверницима, а самилосни међу 

собом; видиш их како се клањају и 

лицем на тле падају желећи 

Аллахову награду и задовољство – 

на лицима су им знаци, трагови од 

падања лицем на тло. Тако су 

описани у Тори. А у Јеванђељу: они 

су као биљка кад свој изданак избаци 

па га онда учврсти, и он ојача, и 

усправи се на својој стабљици 

изазивајући дивљење сејача - да би 

Он са верницима ојадио невернике. 

Онима који верују и раде добра дела 

Аллах обећава опрост и велику 

награду. 

آُء عَلَى  ِشده
َ
ۥٓ أ هِذيَن َمَعُه ِْۚ َوٱل د  رهُسوُل ٱَّلله حَمه مُّ

ٗدا  ٗعا ُسجه َُٰهۡم ُركه ارِ ُرَحمَآُء بَيَۡنُهۡمۖۡ تََرى ٱلُۡكفه
ۖۡ ِسيَماُهۡم  َٰٗنا ِ َورِۡضَو َِن ٱَّلله يَبَۡتُغوَن َفۡضلٗا م 
َٰلَِك َمَثلُُهۡم  ُجوِدِۚ َذ ثَرِ ٱلسُّ

َ
ِۡن أ فِي وُُجوهِِهم م 

 ِ َٰةِِۚ َوَمَثلُُهۡم فِي ٱلِۡإنِجيِل َكَزۡرٍع  ف ۡوَرى ي ٱلته
ۡخَرَج َشۡطـ َُهۥ فَـ َاَزَرُهۥ فَٱۡسَتۡغلََظ  

َ
أ

اَع  ره فَٱۡسَتَوىَٰ عَلَىَٰ ُسوقِهِۦ ُيۡعِجُب ٱلزُّ
هِذيَن  ُ ٱل ُۗ وََعَد ٱَّلله اَر لَِيغِيَظ بِِهُم ٱلُۡكفه

َٰلَِحَِٰت ِمۡنُهم مه  ۡغفَِرٗة َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه
ۡجًرا َعِظيَمُۢا

َ
 ٢٩ َوأ
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Собе  الحجرات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О верници, не одлучујте се ни за 

шта док за то не упитате Аллаха и 

Његовог Посланика, и бојте се 

Аллаха! Аллах, заиста, све чује и све 

зна. 

ُمواْ َبيَۡن يََدِي  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ لَا ُتَقد  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َ َسِميٌع  ْۚ إِنه ٱَّلله َ ِ َورَُسولِهِۖۦۡ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ٱَّلله
 ١ َعلِيم  

2. О ви који верујете, не дижите своје 

гласове изнад Веровесниковог гласа 

и не разговарајте са њим гласно, као 

што гласно један са другим 

разговарате, да не би била 

поништена ваша дела, а да ви и не 

приметите. 

ۡصَوَٰتَُكۡم 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِبي ِ َولَا َتجَۡهُرواْ لَُهۥ بِٱلَۡقۡوِل  َفۡوَق َصۡوِت ٱلنه
ن َتحَۡبَط  

َ
َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم لَِبۡعٍض أ

نُتۡم لَا تَۡشُعُرونَ 
َ
ۡعَمَٰلُُكۡم َوأ

َ
 ٢ أ

3. Оне који утишају гласове своје 

пред Аллаховим Послаником – а то 

су они чија је срца Бог прекалио у 

честитости – чека опрост и награда 

велика. 

ونَ  هِذيَن َيُغضُّ ۡصَوََٰتُهۡم ِعنَد رَُسوِل  إِنه ٱل
َ
أ

ُ قُلُوبَُهۡم  هِذيَن ٱۡمَتَحَن ٱَّلله ْوَلَٰٓئَِك ٱل
ُ
ِ أ ٱَّلله

ۡجٌر َعِظيمٌ 
َ
ۡغفَِرة  َوأ ِۚ لَُهم مه  ٣ لِلتهۡقَوىَٰ

4. Већина оних који те дозивају 

испред соба није довољно паметна. 
هِذيَن ُيَناُدونََك ِمن َوَرآِء ٱلۡحُجُ  َرَِٰت إِنه ٱل

ۡكثَرُُهۡم لَا َيۡعقِلُونَ 
َ
 ٤ أ

5. А да су се они стрпели док им ти 

сам изађеш, било би им боље. – А 

Бог прашта и самилостан је. 

نهُهۡم َصبَُرواْ َحتهيَٰ َتخُۡرَج إِلَۡيِهۡم لَكَاَن 
َ
َولَۡو أ

ُ َغُفور  رهِحيم   هُهۡمْۚ َوٱَّلله  ٥ َخيٗۡرا ل
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6. О ви који верујете, ако вам какав 

грешник донесе какву вест, добро је 

проверите, да у незнању некоме зло 

не учините, па да се због оног што сте 

учинили покајете. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم َفاِسُقُۢ  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ن 
َ
تُِصيُبواْ َقۡوَمُۢا ِبجََهَٰلَةٖ  بِنََبإٖ َفَتبَيهُنٓواْ أ

 ٦ َفُتۡصبُِحواْ عَلَىَٰ َما َفَعلُۡتۡم َنَِٰدِمينَ 

7. И знајте да је међу вама Аллахов 

Посланик; кад би вас он у много чему 

послушао, заиста бисте настрадали, 

али Бог је некима од вас право 

веровање омилио и у срцима га 

вашим лепим приказао, а 

незахвалност и непослушност вам 

омрзио. Такви су на Правом путу. 

ِْۚ لَۡو  نه فِيُكۡم رَُسوَل ٱَّلله
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡمرِ لََعنِتُّۡم 
َ
َِن ٱلۡأ يُِطيُعُكۡم فِي َكثِيٖر م 

َ َحبهَب إِلَۡيُكُم ٱلِۡإيَمََٰن   َوَلَِٰكنه ٱَّلله
هَ إِلَۡيُكُم  َوَزيهَنُهۥ فِي قُلُ  وبُِكۡم َوَكره

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ٱلُۡكۡفَر َوٱلُۡفُسوَق َوٱلۡعِۡصَياَنْۚ أ

َِٰشُدونَ   ٧ ٱلره

8. Због Аллахове доброте и 

благодати; Аллах све зна и мудар је. 
ُ َعلِيٌم   ْۚ َوٱَّلله ِ َونِۡعَمٗة َِن ٱَّلله َفۡضلٗا م 

 ٨ َحِكيم  

9. Ако се две скупине верника сукобе, 

измирите их. А ако једна од њих ипак 

учини насиље другој, онда се борите 

против оне која је учинила насиље 

све док се Аллаховим прописима не 

приклони. Па ако се приклони, онда 

их непристрасно измирите и будите 

праведни. Бог заиста праведне воли. 

َوِإن َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٱۡقَتَتلُواْ  
َُٰهَما عَلَى  ۖۡ َفإِنُۢ َبَغۡت إِۡحَدى ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما

َ
فَأ

ۡخَرىَٰ فََقَٰتِلُواْ ٱلهتِي َتۡبِغي َحتهيَٰ تَِفٓيَء إِلَيَٰٓ  
ُ
ٱلۡأ

ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما 
َ
ِْۚ َفإِن َفآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱَّلله

َ
أ

 
َ
َ ُيحِبُّ  بِٱلَۡعۡدِل َوأ ْۖۡ إِنه ٱَّلله قِۡسُطٓوا

 ٩ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

10. Верници су само браћа, зато 

помирите своја два брата и бојте се 

Аллаха да би вам се указала милост. 

ۡصلُِحواْ َبيَۡن  
َ
إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  فَأ

َ لََعلهُكۡم   َخَوۡيُكۡمْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
أ

 ١٠ تُۡرَحمُونَ 
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11. О ви који верујете, нека се 

мушкарци једни другима не ругају, 

можда су они бољи од њих, а ни жене 

другим женама, можда су оне боље 

од њих. И не кудите једни друге и не 

зовите једни друге ружним 

надимцима! Како је ружно да се 

верници спомињу подругљивим 

надимцима! А они који се не покају – 

сами себи чине неправду. 

ِن   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا يَۡسَخۡر َقۡوم  م  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ِۡنُهۡم َولَا  ن يَُكونُواْ َخيٗۡرا م 
َ
َقۡوٍم َعَسيَٰٓ أ

ن يَُكنه َخيٗۡرا 
َ
ِن ن َِسآٍء َعَسيَٰٓ أ نَِسآء  م 

 ۡۖ ِۡنُهنه نُفَسُكۡم َولَا َتَنابَُزواْ م 
َ
َولَا تَلِۡمُزٓواْ أ

لَۡقَِٰبِۖ بِۡئَس ٱلِٱۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد 
َ
بِٱلۡأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
هۡم َيُتۡب فَأ ٱلِۡإيَمَِٰنِۚ َوَمن ل

َٰلُِمونَ   ١١ ٱلظه

12. О верници, клоните се многих 

сумњичења, нека су сумњичења, 

заиста, грех. И не уходите једни 

друге и не оговарајте једни друге! 

Зар би неком од вас било драго да 

једе месо свога умрлог брата - а вама 

је то одвратно - зато се бојте Аллаха; 

Аллах, заиста, стално прима 

покајања и милостив је. 

هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبو َها ٱل يُّ
َ
َِن َيَٰٓأ اْ َكثِيٗرا م 

ُسواْ  ۖۡ َولَا َتجَسه ِ إِثۡم  ن  ِ إِنه َبۡعَض ٱلظه ن  ٱلظه
ُيحِبُّ  

َ
ْۚ أ َولَا َيۡغَتب بهۡعُضُكم َبۡعًضا

ِخيهِ َمۡيٗتا  
َ
ُكَل لَحَۡم أ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
أ

َ تَوهاب    ْۚ إِنه ٱَّلله َ َفَكرِۡهُتُموُهْۚ َوٱتهُقواْ ٱَّلله
 ١٢ رهِحيم  

13. О људи, Ми вас од једног човека 

и једне жене стварамо и на народе и 

племена вас делимо да бисте се 

упознали. Најугледнији је код Аллаха 

онај који Га се највише боји. Аллах, 

уистину, све зна и није Му скривено 

ништа. 

ِن َذكَ  اُس إِنها َخلَۡقَنَُٰكم م  َها ٱلنه يُّ
َ
رٖ َيَٰٓأ

نَثيَٰ وََجَعلَۡنَُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل  
ُ
َوأ

  ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّلله
َ
ْْۚ إِنه أ لَِتَعاَرُفٓوا

َ َعلِيٌم َخبِير   ۡتَقىَُٰكۡمْۚ إِنه ٱَّلله
َ
 ١٣ أ
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14. Неки бедуини говоре: “Ми 

верујемо!” Реци: “Ви не верујете, али 

реците: ‘Ми се покоравамо!’ – Јер у 

срца ваша права вера још није ушла. 

А ако Аллаху и Његовом Посланику 

будете покорни, Он нимало неће да 

вам умањи награду за ваша дела. 

Аллах, уистину, опрашта грехе и 

милостив је. 

هۡم تُۡؤِمُنواْ   ۖۡ قُل ل ۡعَراُب َءاَمنها
َ
۞َقالَِت ٱلۡأ

ا يَۡدُخِل ٱلِۡإيَمَُٰن َوَلَِٰكن  ۡسلَۡمَنا َولَمه
َ
ُقولُٓواْ أ

َ َورَُسولَُهۥ لَا   فِي قُلُوبُِكۡمۖۡ َوِإن تُِطيُعواْ ٱَّلله
 َ ْۚ إِنه ٱَّلله ۡعَمَٰلُِكۡم َشۡيـ ًا

َ
ِۡن أ يَلِۡتُكم م 

 ١٤ َغُفور  رهِحيمٌ 

15. Прави верници су само они који 

верују у Аллаха и Његовог Посланика 

и после више не сумњају и боре се на 

Аллаховом путу својим богатствима 

и својим животима. Они су заиста 

искрени. 

  ِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله إِنهَما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱل
ۡمَوَٰلِِهۡم 

َ
َورَُسولِهِۦ ُثمه لَۡم يَۡرتَابُواْ َوَجََٰهُدواْ بِأ

نُفِسِهۡم فِي َسبِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َوأ

ُ
ِْۚ أ يِل ٱَّلله

َِٰدُقونَ   ١٥ ٱلصه

16. Реци: „Зар ви да обавештавате 

Аллаха о своме веровању, кад Аллах 

зна све што је на небесима и на 

Земљи! Аллах све зна.“ 

ُ َيۡعلَُم َما  َ بِِدينُِكۡم َوٱَّلله ُتَعل ُِموَن ٱَّلله
َ
قُۡل أ

َمََٰوَِٰت وَ  ِ  فِي ٱلسه
ُ بِكُل  ۡرِضِۚ َوٱَّلله

َ
َما فِي ٱلۡأ

 ١٦ َشۡيٍء َعلِيم  

17. Они ти пребацују што су примили 

ислам. Реци: „Не пребацујте ми што 

сте примили ислам; напротив, Аллах 

је вама милост подарио тиме што вас 

је упутио у праву веру, ако искрено 

говорите.“ 

ها َتُمنُّواْ عَلَىه  ْۖۡ قُل ل ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
َيُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

ۡن 
َ
ُ َيُمنُّ َعلَۡيُكۡم أ إِۡسَلََٰمُكمِۖ بَِل ٱَّلله

َُٰكۡم لِلِۡإيَمَِٰن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ   ١٧ َهَدى

18. Аллах сигурно зна тајне небеса и 

Земље и Аллах добро види оно што 

радите. 

 َ ۡرِضِۚ  إِنه ٱَّلله
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ  َيۡعلَُم َغۡيَب ٱلسه

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ  ُ بَِصيُر  ١٨ َوٱَّلله
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Каф   ق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Каф, тако Ми величанственог 

Кур'ана! 
 ١ َوٱلُۡقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيدِ ٓقْۚ 

2. Они се чуде што им је дошао један 

од њих да их опомиње, па неверници 

говоре: “То је чудна ствар. 

ِۡنُهۡم َفَقاَل  نِذر  م  ن َجآَءُهم مُّ
َ
بَۡل َعِجُبٓواْ أ

َٰفُِروَن َهََٰذا َشۡيٌء َعِجيٌب   ٢ ٱلَۡك

3. Зар кад помремо и постанемо 

земља?! Незамислив је то повратак.“ 
َٰلَِك رَۡجُعُۢ بَعِيد   ۖۡ َذ ِءَذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا

َ
 ٣ أ

4. Ми знамо шта ће од њих земља 

одузети, код Нас је Књига у којој се 

све чува. 

ۡرُض ِمۡنُهۡمۖۡ وَِعنَدنَا  
َ
َقۡد َعلِۡمَنا َما تَنُقُص ٱلۡأ

 ٤ يُۢظكَِتٌَٰب َحفِ 

5. Они, међутим, поричу Истину која 

им долази и они су сметени. 
ۡمرٖ 

َ
ا َجآَءُهۡم َفُهۡم فِٓي أ ِ لَمه بُواْ بِٱلۡحَق  بَۡل َكذه

رِيٍج   ٥ مه

6. А зашто не погледају небо изнад 

себе? - Како смо га саздали и 

украсили и како у њему нема нереда. 

فَلَ 
َ
َمآِء َفۡوَقُهۡم َكۡيَف  أ ۡم يَنُظُرٓواْ إِلَي ٱلسه

ََٰها َوَما لََها ِمن فُُروجٖ   ٦ بَنَۡيَنََٰها َوَزيهنه

7. А Земљу смо распрострли и по њој 

смо побацали непомична брда и 

дали смо да из ње ниче разноврсно, 

прекрасно биље. 

ۡرَض 
َ
لَۡقۡيَنا فِيَها َرَوَِٰسَي  َوٱلۡأ

َ
َمَدۡدَنََٰها َوأ

ِ َزۡوِۭج بَِهيجٖ 
ۢنَبتَۡنا فِيَها ِمن ُكل 

َ
 ٧ َوأ

8. да би размислио и опоменуо се 

сваки слуга који се Господару свом 

покајнички обраћа. 

نِيبٖ  ِ َعۡبٖد مُّ
 ٨ َتۡبِصَرٗة َوذِۡكَرىَٰ لِكُل 

9. Ми са неба спуштамо 

благословљену воду и чинимо да уз 

њену помоћ ничу вртови и жито које 

се жање, 

ۢنَبتَۡنا بِهِۦ  
َ
َبَٰرَٗكا فَأ َمآِء َماٗٓء مُّ لَۡنا ِمَن ٱلسه َونَزه

َٰٖت وََحبه ٱلۡحَِصيدِ   ٩ َجنه
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10. и високе палме у којих су 

нагомилани замеци једни изнад 

других, 

هَها َطلۡع  نهِضيد    ١٠ َوٱلنهۡخَل بَاِسَقَٰٖت ل

11. као опскрбу свим слугама, а Ми 

њоме оживљавамо и мртви предео; 

тако ће да буде и проживљење. 

ْۚ َكَذَٰلَِك   ۡيٗتا ۡحَييَۡنا بِهِۦ بَلَۡدٗة مه
َ
ِۡزٗقا ل ِلۡعَِبادِِۖ َوأ ر 

 ١١ ٱلۡخُُروجُ 

12. Пре њих порицао је Нојев народ 

и становници Ресса и Семуд. 
ۡصَحَُٰب ٱلرهس ِ 

َ
بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح َوأ َكذه

 ١٢ َوَثُمودُ 

13. И Ад и фараонов народ и Лотов 

народ. 
 ١٣ وَعَاد  َوفِرَۡعۡوُن َوِإۡخَوَُٰن لُوطٖ 

14. И становници Ејке и народ 

Туббе'а; сви су они сматрали 

посланике лажним и казну су Моју 

заслужили. 

َب  يَۡكةِ َوَقۡوُم ُتبهٖعِۚ ُكل   َكذه
َ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
َوأ

 ١٤ ٱلرُُّسَل فََحقه وَِعيدِ 

15. Па зар смо након првог стварања 

постали немоћни?! Не, али они у 

поновно стварање сумњају. 

َفَعيِيَنا بِٱلۡخَلۡقِ 
َ
ِۡن أ ِۚ بَۡل ُهۡم فِي لَبٖۡس م  ِل وه

َ
 ٱلۡأ

 ١٥ َخلٖۡق َجِديدٖ 

16. Ми смо створили човека и знамо 

што му шапуће његова душа, и Ми 

смо му ближи од вратне жиле 

куцавице. 

َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس 
قَۡرُب 

َ
ۖۥۡ َوَنحُۡن أ إِلَۡيهِ ِمۡن َحۡبِل   بِهِۦ َنۡفُسُه

 ١٦ ٱلَۡورِيدِ 

17. Кад се двојица састану и седну 

један с десне, а други с леве стране. 
َِياِن َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن   ي ٱلُۡمَتلَق  إِۡذ َيَتلَقه

َماِل َقعِيد   ِ  ١٧ ٱلش 

18. Он не изусти ниједну реч, а да 

поред њега није онај који надзире. 
ها لََديۡهِ َرقِيٌب   ا يَلۡفُِظ ِمن َقۡوٍل إِل مه

 ١٨ َعتِيد  

19. Смртне муке ће збиља да дођу – 

то је нешто од чега не можеш 

побећи. 

َٰلَِك َما   ِۖ َذ ِ وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱلۡحَق 
 ١٩ ُكنَت ِمۡنُه َتحِيدُ 
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20. и у рог ће да буде дувнуто - то је 

Дан којим се прети. 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡوَِعيدِ  ِۚ َذ ورِ  ٢٠ َونُفَِخ فِي ٱلصُّ

21. И свако ће да дође, а са њим 

водич и сведок. 
َعَها َسآئِق  وََشِهيد    ٢١ وََجآَءۡت ُكلُّ َنۡفٖس مه

22. Ти ниси марио за ово па смо 

скинули твоју копрену, данас ти је 

оштар вид. 

ِۡن َهََٰذا َفَكَشۡفَنا  لهَقۡد ُكنَت فِي َغۡفلَةٖ م 
 ٢٢ َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك ٱلَۡيۡوَم َحِديد  

23. А његов пратилац ће да каже: 

“Ово што је код мене спремно је.” 
 ٢٣ َوَقاَل قَرِيُنُهۥ َهََٰذا َما لََديه َعتِيدٌ 

24. Баците у Пакао сваког 

незахвалника, пркосника 
اٍر َعنِيدٖ  لۡقَِيا فِي َجَهنهَم ُكله َكفه

َ
 ٢٤ أ

25. који је бранио да се раде добра 

дела и који је прелазио Аллахове 

границе и био сумњичав, 

رِيٍب  نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٖد مُّ  ٢٥ مه

26. који је поред Аллаха у другог бога 

веровао – зато га баците у патњу 

најтежу!” 

لۡقَِياهُ فِي  
َ
ِ إَِلًَٰها َءاَخَر فَأ هِذي َجَعَل َمَع ٱَّلله ٱل

ِديدِ   ٢٦ ٱلَۡعَذاِب ٱلشه

27. А други његов пратилац ће рећи: 

„Господару наш, ја га нисам завео 

силом, био је сам у великој заблуди.“ 

ۡطَغۡيُتُهۥ َوَلَِٰكن ۞َقاَل قَرِيُنهُ 
َ
ۥ َربهَنا َمآ أ

 ٢٧ َكاَن فِي َضَلَِٰۭل بَعِيدٖ 

28. „Не препирите се преда Мном“, 

рећи ће Он, „још давно сам вам 

запретио. 

ۡمُت إِلَۡيُكم  َقاَل لَا َتخَۡتِصُمواْ لََديه َوَقۡد َقده
 ٢٨ بِٱلۡوَِعيدِ 

29. Моја реч се не мења и Ја нисам 

према Својим слугама неправедан.“ 
َٰٖم   نَا۠ بَِظله

َ
ُل ٱلَۡقۡوُل لََديه َوَمآ أ َما ُيَبده

 ٢٩ ل ِلَۡعبِيدِ 

30. На Дан када упитамо Пакао: 

„Јеси ли се напунио?“ Он ће да 

одговори: „Има ли још?“ 

ِت َوَتُقوُل هَ 
ۡ
ۡل  يَۡوَم َنُقوُل ِلجََهنهَم َهِل ٱۡمَتلَأ

زِيدٖ   ٣٠ ِمن مه
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31. А Рај ће да буде примакнут 

богобојазнима, неће да буде ни од 

једног далеко. 

ۡزلَِفِت ٱلۡجَنهُة لِلُۡمتهقِيَن َغيَۡر بَعِيدٍ 
ُ
 ٣١ َوأ

32. „Ово је оно што вам је обећано, 

свакоме ономе ко се Аллаху 

покајнички обраћао и чувао. 

اٍب َحفِيٖظ َهََٰذا  وه
َ
ِ أ

 ٣٢ َما تُوَعُدوَن لِكُل 

33. Који се бојао Свемилосног у 

самоћи, и који је дошао покајничког и 

покорног срца. 

ۡن َخِشَي ٱلرهۡحَمََٰن بِٱلَۡغۡيِب وََجآَء بَِقلٖۡب   مه
نِيٍب   ٣٣ مُّ

34. Уђите у Рај, у миру, ово је Дан 

вечни!” 
َٰلَِك يَۡوُم ٱلۡخُلُوِد  ٣٤ ٱۡدُخلُوَها بَِسَلَٰمِٖۖ َذ

35. У њему ће да имају шта год 

зажеле, а добиће од Нас и више од 

тога. 

ا يََشآُءوَن فِيَها َولََدۡيَنا َمزِيد    ٣٥ لَُهم مه

36. А колико смо народа пре ових 

уништили, који су били моћнији од 

њих, па су по свету трагали - има ли 

места за спас?! 

َشدُّ 
َ
ِن قَۡرٍن ُهۡم أ ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم م 

َ
َوَكۡم أ

َِٰد َهۡل ِمن  ُبواْ فِي ٱلۡبَِل ِمۡنُهم َبۡطٗشا َفَنقه
حِيٍص   ٣٦ مه

37. У томе је, заиста, опомена за 

онога ко има разум, или ко слуша, а 

прибран је. 

 َٰ ۡو  إِنه فِي َذ
َ
لَِك لَِذۡكَرىَٰ لَِمن َكاَن لَُهۥ قَلٌۡب أ

ۡمَع َوُهَو َشِهيد   لَۡقي ٱلسه
َ
 ٣٧ أ

38. Ми смо створили небеса и Земљу 

и оно што је између њих за шест 

временских раздобља, и није Нас 

опхрвао никакав умор. 

ۡرَض َوَما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلسه

َنا ِمن  يهاٖم َوَما َمسه
َ
بَيَۡنُهَما فِي ِستهةِ أ

 ٣٨ لُُّغوبٖ 

39. Зато стрпљиво подноси оно што 

они говоре и слави и величај свога 

Господара и захваљуј Му пре 

изласка Сунца и пре заласка. 

فَٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن وََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك 
ۡمِس َوَقۡبَل ٱلُۡغُروبِ   ٣٩ َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشه

40. И слави Га и величај ноћу и после 

обављања молитве. 
ُجوِد ۡدَبََٰر ٱلسُّ

َ
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوأ  ٤٠ َوِمَن ٱل
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41. И очекуј Дан када ће гласник да 

позове из места које ће свима бити 

близу. 

كَاٖن  َوٱۡسَتِمۡع يَۡومَ  ُيَنادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مه
 ٤١ قَرِيبٖ 

42. Дан кад ће они чути истинит глас 

– то ће бити Дан оживљења. 
َٰلَِك يَۡوُم  ِۚ َذ ِ ۡيَحَة بِٱلۡحَق  يَۡوَم يَۡسَمُعوَن ٱلصه

 ٤٢ ٱلۡخُُروجِ 

43. Ми, заиста, дајемо живот и 

дајемо смрт и код Нас је коначно 

одредиште. 

 ٤٣ إِنها َنحُۡن نُۡحِيۦ َونُِميُت َوِإلَۡيَنا ٱلَۡمِصيرُ 

44. А на Дан када ће над њима 

земља да попуца они ће журно да 

изађу; биће то проживљење, за Нас 

једноставно. 

َٰلَِك  ْۚ َذ ۡرُض َعۡنُهۡم ِسَراٗعا
َ
ُق ٱلۡأ يَۡوَم تََشقه

 ٤٤ َعلَۡيَنا يَِسير  َحۡشٌر 

45. Ми најбоље знамо шта они 

говоре; ти не можеш да их присилиш, 

него подсети Кур'аном онога који се 

боји Моје претње. 

نَت َعلَۡيِهم 
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَنۖۡ َوَمآ أ

َ
حُۡن أ نه

ِۡر بِٱلُۡقۡرَءاِن َمن َيخَاُف وَِعيدِ   ٤٥ ِبجَبهارِٖۖ َفَذك 
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Они који пушу   الذاريات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми оних који уздижу прашину, َٰرَِيَِٰت َذۡرٗوا  ١ َوٱلذه

2. и оних који носе терет, ٢ فَٱلَۡحَِٰمَلَِٰت وِقٗۡرا 

3. и оних којих лако плове, ٣ فَٱلَۡجَٰرَِيَِٰت يُۡسٗرا 

4. и оних који спроводе наредбе,  ۡمًرا
َ
َمَِٰت أ ِ  ٤ فَٱلُۡمَقس 

5. истина је, заиста, оно чиме вам се 

прети. 
 ٥ إِنهَما تُوَعُدوَن لََصادِق  

6. Полагање рачуна сигурно ће да се 

деси. 
َٰقِع   يَن لََو ِ  ٦ َوِإنه ٱلد 

7. Тако Ми неба пуног звезданих 

путева. 
َمآِء َذاِت ٱلۡحُُبكِ   ٧ َوٱلسه

8. Ви говорите противречно.  خَۡتلِٖف  ٨ إِنهُكۡم لَِفي َقۡوٖل مُّ

9. Oд Кур'ана се одвраћа онај за ког 

се знало да ће се одвратити. 
فَِك 

ُ
 ٩ يُۡؤَفُك َعۡنُه َمۡن أ

10. Нека проклети буду лажови,  ََُٰصون  ١٠ قُتَِل ٱلۡخَره

11. који су, утонули у неверовање, 

равнодушни. 
هِذيَن ُهۡم فِي َغۡمَرةٖ َساُهونَ   ١١ ٱل

12. Они питају: „Када ће Судњи дан!?“  ِِين يهاَن يَۡوُم ٱلد 
َ
 ١٢ يَۡسـ َلُوَن أ

13. Биће оног дана када у Ватри буду 

пржени. 
ارِ ُيۡفَتُنونَ   ١٣ يَۡوَم ُهۡم عَلَى ٱلنه
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14. “Искусите казну своју – то је оно 

што сте пожуривали!” 
هِذي ُكنُتم بِهِۦ  ُذوُقواْ فِۡتنََتُكۡم َهََٰذا ٱل

 ١٤ تَۡسَتۡعِجلُونَ 

15. А богобојазни ће, заиста, да 

бораве у рајским баштама, међу 

изворима. 

َٰٖت وَُعُيونٍ إِ   ١٥ نه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

16. Примаће оно што им њихов 

Господар буде даровао; они су пре 

тога добра дела чинили, 

َُٰهۡم َربُُّهۡمْۚ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل  َءاِخِذيَن َمآ َءاتَى
َٰلَِك ُمحِۡسنِينَ   ١٦ َذ

17. ноћу само мало спавали,  ْ هۡيِل َما َيۡهَجُعونَ َكانُوا َِن ٱل  ١٧  قَلِيلٗا م 

18. и у праскозорје молили опрост од 

греха, 
ۡسَحارِ ُهۡم يَۡسَتۡغفُِرونَ 

َ
 ١٨ َوبِٱلۡأ

19. а у њиховим иметцима био је удео 

и за онога који проси и за онога који 

је ускраћен а не проси. 

آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ َوفِٓي  ۡمَوَٰلِِهۡم َحق   ل ِلسه
َ
 ١٩ أ

20. На Земљи су знаци за оне који 

чврсто верују, 
ۡرِض َءاَيَٰت  ل ِلُۡموقِنِينَ 

َ
 ٢٠ َوفِي ٱلۡأ

21. а и у вама самима - зар не 

видите? 
فَلَا ُتۡبِصُرونَ 

َ
نُفِسُكۡمْۚ أ

َ
 ٢١ َوفِٓي أ

22. А на небу је ваша опскрба и оно 

што вам се обећава 
َمآِء رِۡزقُُكۡم َوَما تُوَعُدونَ   ٢٢ َوفِي ٱلسه

23. и, тако Ми Господара неба и 

Земље, то је истина, као што је 

истина да говорите! 

ِۡثَل َمآ  ۡرِض إِنهُهۥ لَحَق   م 
َ
َمآِء َوٱلۡأ ِ ٱلسه َفَوَرب 

نهُكۡم 
َ
 ٢٣ تَنِطُقونَ أ

24. Да ли је дошла до тебе вест о 

уваженим Аврамовим гостима? 
ََٰك َحِديُث َضۡيِف إِبَۡرَٰهِيَم   تَى

َ
َهۡل أ

 ٢٤ ٱلُۡمۡكَرِمينَ 



 

Они који пушу 

 

729 

 

 الذاريات

25. Кад му они дођоше и рекоше: 

„Мир вама!“ И он рече: „Мир вама, 

људи незнани.“ 

ۖۡ َقاَل َسَلَٰم   إِۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَقالُواْ سَ  َلَٰٗما
نَكُرونَ   ٢٥ َقۡوم  مُّ

26. И он неприметно оде својим 

укућанима и донесе дебело теле. 
ۡهلِهِۦ فََجآَء بِعِۡجٖل َسِمينٖ 

َ
 ٢٦ فََراَغ إِلَيَٰٓ أ

27. И примаче им га: „Зар нећете да 

једете?“ Упита 
 
ۡ
لَا تَأ

َ
ۥٓ إِلَۡيِهۡم َقاَل أ بَُه  ٢٧ ُكلُونَ َفَقره

28. и осети од њих у себи страх. „Не 

бој се!“ Рекоше и обрадоваше га 

дечаком који ће учен да буде. 

ۖۡ َقالُواْ لَا َتخَۡفۖۡ  وَۡجَس ِمۡنُهۡم ِخيَفٗة
َ
فَأ

ُروهُ بُِغَلٍَٰم َعلِيمٖ   ٢٨ َوبَشه

29. И појави се жена његова 

узвикујући и по лицу се удари од 

чуда, рекавши: “Зар ја, стара, 

нероткиња!?” 

ۡت وَۡجَهَها  ةٖ َفَصكه تُُهۥ فِي َصره
َ
ۡقَبلَِت ٱۡمَرأ

َ
فَأ

 ٢٩ َوَقالَۡت َعُجوٌز َعقِيم  

30. “Тако је одредио твој Господар“, 

рекоше они, „Он је Мудри и 

Свезнајући.“ 

ُهۥ ُهَو ٱلۡحَِكيُم َقالُواْ َكَذَٰلِِك َقاَل َربُِّكِۖ إِنه 
 ٣٠ ٱلَۡعلِيمُ 

31. „А шта ви хоћете, о изасланици?“ 

Упита Аврам. 
َها ٱلُۡمۡرَسلُونَ  يُّ

َ
 ٣١ ۞َقاَل َفَما َخۡطُبُكۡم أ

32. „Послати смо грешном народу“, 

рекоше, 
جۡرِِمينَ  ۡرِسلَۡنآ إِلَيَٰ َقۡوٖم مُّ

ُ
 ٣٢ َقالُٓواْ إِنهآ أ

33. „да сручимо на њих грумење од 

глине, 
ِن ِطينٖ   ٣٣ لِنُرِۡسَل َعلَۡيِهۡم ِحَجاَرٗة م 

34. обележено код твога Господара 

за оне који су прешли сваку меру у 

разврату.“ 

َسوهَمًة ِعنَد َرب َِك لِلُۡمۡسرِفِينَ   ٣٤ مُّ

35. Ми из њега изведосмо вернике,  َۡخرَۡجَنا َمن َكاَن فِيَها ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنِين
َ
 ٣٥ فَأ

36. а у њему нађосмо само једну 

муслиманску кућу, 
َِن   َفَما وََجۡدنَا فِيَها َغيَۡر َبۡيٖت م 

 ٣٦ ٱلُۡمۡسلِِمينَ 
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37. и у њему, за све оне који се боје 

болне патње, остависмо знак. 
هِذيَن َيخَاُفوَن ٱلَۡعَذاَب َوتََرۡكَنا فِيَهآ ءَ  ايَٗة ل ِل

لِيمَ 
َ
 ٣٧ ٱلۡأ

38. И у Мојсију, такође - када га 

посласмо фараону са очигледним 

доказом, 

ۡرَسلَۡنَُٰه إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن 
َ
َوفِي ُموَسيَٰٓ إِۡذ أ
بِينٖ   ٣٨ بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. а он, охолећи се, окрену се на 

страну и рече: „Чаробњак је или луд.“ 
ۡو َمجُۡنون  

َ
هيَٰ بُِرۡكنِهِۦ َوَقاَل َسَِٰحٌر أ  ٣٩ َفَتَول

40. И Ми дохватисмо и њега и његове 

војске, па их бацисмо у море, јер је 

био заслужио казну. 

َخۡذَنَُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبۡذَنَُٰهۡم فِي ٱلَۡيم ِ َوُهَو 
َ
فَأ

 ٤٠ ُملِيم  

41. И у Аду - кад на њих ветар 

посласмо у коме није било никаквог 

добра; 

ِيَح   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهُم ٱلر 
َ
َوفِي عَاٍد إِۡذ أ

 ٤١ ٱلَۡعقِيمَ 

42. Поред чега год је прошао, ништа 

није поштедео, све је претворио у 

трулеж. 

تَۡت 
َ
ها َجَعلَۡتُه َما تََذُر ِمن َشۡيٍء أ َعلَۡيهِ إِل

ِميمِ   ٤٢ َكٱلره

43. И у Семуду - кад им би речено: 

„Уживајте још неко време!“ 
َوفِي َثُموَد إِۡذ قِيَل لَُهۡم َتَمتهُعواْ َحتهيَٰ 

 ٤٣ ِحينٖ 

44. Они се оглушише о наређење 

свога Господара, па их уништи 

страшан глас на њихове очи, 

َٰعَِقُة  َخَذۡتُهُم ٱلصه
َ
ۡمرِ َرب ِِهۡم فَأ

َ
َفَعَتۡواْ َعۡن أ

 ٤٤ َوُهۡم يَنُظُرونَ 

45. и не могаше ни да се дигну ни 

одбране од казне. 
َفَما ٱۡسَتَطَُٰعواْ ِمن قَِياٖم َوَما َكانُواْ  

 ٤٥ ُمنَتِصِرينَ 

46. И уништили смо пре Нојев народ: 

то, заиста, беше грешни народ. 
ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡوٗما   ِن َقۡبُل َوَقۡوَم نُوٖح م 

َِٰسقِينَ   ٤٦ َف
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47. Ми смо небо снагом саздали, и 

Ми смо, уистину, проширитељи. 
ۡييْٖد َوِإنها لَُموِسُعونَ 

َ
َمآَء بَنَۡيَنََٰها بِأ  ٤٧ َوٱلسه

48. И Земљу смо прострли - тако смо 

дивни Ми Који смо је прострли! 
ۡرَض فََرۡشَنََٰها فَنِۡعَم ٱلَۡمَِٰهُدونَ 

َ
 ٤٨ َوٱلۡأ

49. И од свега стварамо по пар да 

бисте ви размислили. 
ِ َشۡيٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجيِۡن لََعلهُكۡم 

َوِمن ُكل 
ُرونَ   ٤٩ تََذكه

50. „Зато пожурите Аллаху, ја сам 

вам Његов јасни опомињач! 
ِۡنُه نَِذير   ِۖۡ إِن ِي لَُكم م  ٓواْ إِلَي ٱَّلله فَفِرُّ

بِين    ٥٠ مُّ

51. И поред Аллаха не узимајте 

другога бога! Ја сам вам Његов јасни 

опомињач! 

ۖۡ إِن ِي لَُكم  ِ إَِلًَٰها َءاَخَر َولَا َتجَۡعلُواْ َمَع ٱَّلله
بِين   ِۡنُه نَِذير  مُّ  ٥١ م 

52. И тако је било: ни онима пре ових 

није дошао ниједан посланик, а да 

нису рекли: „Чаробњак је!“ Или: „Луд 

је!“ 

ِن  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهم م  تَي ٱل
َ
َكَذَٰلَِك َمآ أ

ۡو َمجُۡنونٌ 
َ
ها َقالُواْ َساِحٌر أ  ٥٢ رهُسوٍل إِل

53. Јесу ли то они једни другима 

опоручили? Нису, него су они људи 

који су били превршили сваку меру у 

злу. 

تََواَصۡواْ بِهۚۦِْ بَۡل ُهۡم َقۡوم  َطاُغونَ 
َ
 ٥٣ أ

54. Па, ти се окрени од њих, нећеш да 

будеш прекорен! 
نَت بَِملُومٖ 

َ
 ٥٤ َفَتَوله َعۡنُهۡم َفَمآ أ

55. И опомињи! Заиста, опомена 

верницима користи! 
ِۡكَرىَٰ تَنَفُع ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِۡر َفإِنه ٱلذ   ٥٥ َوَذك 

56. Духове и људе сам створио само 

зато да Ме обожавају! 
ها   َوَما َخلَۡقُت ٱلِۡجنه َوٱلۡإِنَس إِل

 ٥٦ لَِيۡعُبُدونِ 

57. Ја не тражим од њих опскрбу нити 

желим да ме хране, 
ن  

َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  رِيُد ِمۡنُهم م 

ُ
َمآ أ

 ٥٧ ُيۡطعُِمونِ 
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58. Опскрбитељ је једино Аллах, 

Снажни и Силни! 
زهاُق ُذو ٱلُۡقوهةِ ٱلَۡمتِينُ  َ ُهَو ٱلره  ٥٨ إِنه ٱَّلله

59. А оне који су чинили неправду 

стићи ће казна као што је стигла и оне 

који су били као они, и нека Ме не 

пожурују; 

ِۡثَل َذنُوِب  هِذيَن َظلَُمواْ َذنُوٗبا م  َفإِنه لِل
ۡصَحَٰبِِهۡم فَلَا يَۡسَتۡعِجلُونِ 

َ
 ٥٩ أ

60. а, тешко неверницима на Дан 

којим им се прети! 
هِذي  هِذيَن َكَفُرواْ ِمن يَۡوِمِهُم ٱل َفَوۡيل  ل ِل

 ٦٠ يُوَعُدونَ 
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Гора Тур  الطور 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако Ми брда Тур,  ِور  ١ َوٱلطُّ

2. и Књиге написане у ретке  ٖۡسُطور  ٢ َوكَِتَٰٖب مه

3. на кожи развијеној,  نُشورٖ فِي ٖ مه  ٣ َرق 

4. и небеским Храмом  ِ٤ َوٱلَۡبۡيِت ٱلَۡمۡعُمور 

5. и уздигнутог свода,  ِۡقِف ٱلَۡمۡرُفوع  ٥ َوٱلسه

6. и морем пуним воде,  ِ٦ َوٱلَۡبۡحرِ ٱلَۡمۡسُجور 

7. казна твога Господара сигурно ће 

да се догоди. 
َٰقِع  إِنه َعَذاَب َرب َِك   ٧ لََو

8. Нико неће моћи да је отклони  ٖا لَُهۥ ِمن َدافِع  ٨ مه

9. на Дан кад се небо силно узбурка َمآُء َمۡوٗرا  ٩ يَۡوَم َتُموُر ٱلسه

10. а планине помере са места! ١٠ َوتَِسيُر ٱلِۡجَباُل َسيٗۡرا 

11. Тешко тога дана онима који су 

порицали, 
بِينَ  ِ  ١١ َفَوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

12. који су се упуштали у лаж, 

забављајући се! 
هِذيَن ُهۡم فِي َخوٖۡض يَلَۡعُبونَ   ١٢ ٱل

13. На Дан када ће грубо да буду 

гурнути у Пакао: 
وَن إِلَيَٰ نَارِ َجَهنهَم َدعًّا  ١٣ يَۡوَم يَُدعُّ

14. „Ово је Ватра коју сте порицали  َبُون ِ اُر ٱلهتِي ُكنُتم بَِها تَُكذ   ١٤ َهَِٰذهِ ٱلنه
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15. па, је ли ово враџбина, или ви не 

видите?! 
نُتۡم لَا ُتۡبِصُرونَ 

َ
ۡم أ

َ
فَِسۡحٌر َهََٰذآ أ

َ
 ١٥ أ

16. Пржите се у њој, исто вам је 

трпели или не трпели - то вам је 

казна за оно што сте радили!“ 

ۡو لَا تَۡصبُِرواْ َسَوآٌء 
َ
ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصبُِرٓواْ أ

َعلَۡيُكۡمۖۡ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم 
 ١٦ َتۡعَملُونَ 

17. А богобојазни ће, заиста, да буду 

у рајским баштама и благодатима. 
َٰٖت َونَعِيمٖ   ١٧ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

18. Уживаће у оном што ће им њихов 

Господар дати - и сачуваће их 

Господар њихов патње у Огњу. 

َُٰهۡم َربُُّهۡم  َُٰهۡم َربُُّهۡم َوَوقَى َِٰكِهيَن بَِمآ َءاتَى َف
 ١٨ َعَذاَب ٱلۡجَِحيمِ 

19. Једите и пијте и нека вам је 

пријатно, то је за оно што сте радили. 
ُۢا بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ ُكلُ   ١٩ واْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

20. Биће наслоњени на поређаним 

диванима, а венчаћемо их са рајским 

лепотицама крупних очију. 

ۡصُفوَفةِٖۖ َوَزوهۡجَنَُٰهم  ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ ُسُررٖ مه
 ٢٠ ِبحُوٍر ِعينٖ 

21. Онима који су веровали и за 

којима су се њихова деца повела у 

веровању прикључићемо њихову 

децу, а њихова дела нећемо нимало 

да умањимо - сваки човек је залог за 

оно што је урадио. 

ِيهُتُهم بِإِيَمٍَٰن  هِذيَن َءاَمُنواْ َوٱتهَبَعۡتُهۡم ُذر  َوٱل
ِيهَتُهمۡ  لۡحَۡقَنا بِِهۡم ُذر 

َ
ِۡن   أ لَۡتَنَُٰهم م 

َ
َوَمآ أ

ِۚ ُكلُّ ٱۡمرِِۭٕي بَِما َكَسَب  ِن َشۡيٖء َعَملِِهم م 
 ٢١ َرهِين  

22. Још ћемо да их дарујемо воћем и 

месом какво буду желели, 
ا  ِمه ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َولَحٖۡم م 

َ
َوأ

 ٢٢ يَۡشَتُهونَ 

23. једни другима ће, у њему, пуне 

чаше додавати - због њих неће да 

буде празних беседа и побуда на 

грех, 

ها لَۡغو  فِيَها َولَا   ٗسا ل
ۡ
َيَتَنَٰزَُعوَن فِيَها َكأ

ثِيم  
ۡ
 ٢٣ تَأ
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24. а служиће их њихова послуга 

налик на скривени бисер, 
نهُهۡم 

َ
هُهۡم َكأ ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم ِغلَۡمان  ل

ۡكُنون  لُۡؤلُؤ    ٢٤  مه

25. и примакнуће се једни другима и 

једни друге ће да питају: 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض يَتََسآَءلُونَ 

َ
 ٢٥ َوأ

26. „Пре смо међу својим породицама 

страховали, 
ۡهلَِنا 

َ
 ٢٦ ُمۡشفِقِينَ َقالُٓواْ إِنها ُكنها َقۡبُل فِٓي أ

27. па нам је Аллах даровао милост и 

сачувао нас од патње у Огњу. 
ََٰنا َعَذاَب   ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى َفَمنه ٱَّلله

ُمومِ   ٢٧ ٱلسه

28. Ми смо Му се молили, а Он је, 

заиста, Доброчинитељ, Милостиви." 
إِنهُهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ إِنها ُكنها ِمن َقۡبُل نَۡدُعوُهۖۡ 

 ٢٨ ٱلرهِحيمُ 

29. Зато ти опомињи, јер ти, милошћу 

свога Господара, ниси врачар нити си 

луд. 

نَت بِنِۡعَمِت َرب َِك بِكَاهِٖن َولَا 
َ
ِۡر َفَمآ أ َفَذك 

 ٢٩ َمجُۡنونٍ 

30. Зар они да говоре: „Песник је, 

сачекаћемо док не умре потресен 

невољама.“ 

ۡم َيُقولُوَن َشاِعر  نهتََربهُص بِهِۦ َرۡيَب  
َ
أ

 ٣٠ ٱلَۡمُنونِ 

31. „Па чекајте“, ти реци, „и ја ћу 

заједно са вама да чекам.“ 
َِن  قُۡل تََربهُصواْ َفإِن ِي َمَعُكم م 

 ٣١ ٱلُۡمتََرب ِِصينَ 

32. Да ли им ово њихови умови 

наређују?! Не, него су они охол 

народ. 

ۡم ُهۡم َقۡوم  
َ
ۡحَلَُٰمُهم بَِهََٰذآْۚ أ

َ
ُمُرُهۡم أ

ۡ
ۡم تَأ

َ
أ

 ٣٢ َطاُغونَ 

33. Зар они да говоре: „Измишља га!“ 

Штавише, они не верују. 
ها يُۡؤِمُنونَ  ۚۥْ بَل ل لَُه ۡم َيُقولُوَن َتَقوه

َ
 ٣٣ أ

34. Зато, нека они саставе говор 

сличан Кур'ану, ако говоре истину. 
ۦٓ إِن َكانُواْ  ِۡثلِهِ تُواْ ِبحَِديٖث م 

ۡ
فَلَۡيأ

 ٣٤ َصَِٰدقِينَ 
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35. Да ли су они створени без 

Створитеља или су они сами себе 

створили?! 

ۡم ُهُم 
َ
ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغيِۡر َشۡيٍء أ

َ
أ

 ٣٥ ٱلَۡخَٰلُِقونَ 

36. Да ли су они створили небеса и 

Земљу?! Не, него, они нису убеђени! 
ها   ۡرَضْۚ بَل ل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ۡم َخلَُقواْ ٱلسه

َ
أ

 ٣٦ يُوقُِنونَ 

37. Да ли су код њих ризнице твога 

Господара, или они владају?! 
ۡم ُهُم  

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
أ

 ٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ 

38. Да ли они имају степенице, па на 

њима прислушкују?! Нека онај међу 

њима који тврди да је нешто чуо 

донесе очигледан доказ. 

ِت 
ۡ
ۡم لَُهۡم ُسلهم  يَۡسَتِمُعوَن فِيهِِۖ فَلَۡيأ

َ
أ

بِينٍ   ٣٨ ُمۡسَتِمُعُهم بُِسلَۡطَٰٖن مُّ

39. Зар да су за Њега - кћери, а да су 

за вас - синови?! 
ۡم لَُه ٱلَۡبَنَُٰت َولَُكُم ٱلَۡبُنونَ 

َ
 ٣٩ أ

40. Да ли ти тражиш од њих накнаду, 

па су наметом оптерећени? 
ۡغَرٖم   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ۡثَقلُونَ   ٤٠ مُّ

41. Или, да није у њих знање о ономе 

што је недокучиво чулима, па они 

преписују?! 

ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتُبونَ 
َ
 ٤١ أ

42. Зар они желе сплетке?! Па, они 

који не верују, они су у сплетки! 
هِذيَن َكَفُرواْ ُهُم  ۡم يُرِيُدوَن َكۡيٗداۖۡ فَٱل

َ
أ

 ٤٢ ٱلَۡمِكيُدونَ 

43. Зар они другог бога осим Аллаха 

да имају? Узвишен је Аллах од оних 

које поред Њега обожавају. 

ا   ِ َعمه ِْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله ۡم لَُهۡم إَِلٌَٰه َغيُۡر ٱَّلله
َ
أ

 ٤٣ يُۡشِرُكونَ 

44. И кад би видели да пада комад 

неба, рекли би: „Нагомилани 

облаци.“ 

َمآِء َساقِٗطا  َِن ٱلسه َيُقولُواْ َوِإن يََرۡواْ كِۡسٗفا م 
ۡرُكوم    ٤٤ َسَحاب  مه
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45. Зато их пусти док се не суоче са 

Даном у коме ће пропасти, 
هِذي فِيهِ  َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱل َفَذۡرُهۡم َحتهيَٰ يَُل

 ٤٥ يُۡصَعُقونَ 

46. Даном када њихове сплетке 

нимало неће да им користе и када 

нико неће да им помогне. 

ا َولَا ُهۡم  يَۡوَم لَا ُيۡغنِي َعۡنُهۡم َكۡيُدُهۡم َشۡيـ ٗ
 ٤٦ يُنَصُرونَ 

47. А за све који су били неправедни 

и друга ће казна пре оне да буде, али 

већина њих не зна. 

َٰلَِك   هِذيَن َظلَُمواْ َعَذاٗبا ُدوَن َذ َوِإنه لِل
ۡكثَرَُهۡم لَا َيۡعلَمُ 

َ
 ٤٧ ونَ َوَلَِٰكنه أ

48. А ти стрпљиво чекај пресуду 

свога Господара, јер ти си пред 

Нашим очима; и величај и хвали 

свога Господара кад устајеш, 

ۖۡ وََسب ِۡح  ۡعُينَِنا
َ
َوٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َفإِنهَك بِأ

 ٤٨ ِبحَۡمِد َرب َِك ِحيَن َتُقومُ 

49. и величај Га ноћу кад се звезде 

губе. 
هۡيِل فََسب ِۡحُه َوِإۡدَبََٰر ٱلنُُّجومِ   ٤٩ َوِمَن ٱل
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Звезда  النجم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако Ми звезде кад залази,  َٰۡجِم إَِذا َهَوى  ١ َوٱلنه

2. ваш друг није скренуо са Правог 

пута и није залутао! 
 ٢ َما َضله َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ 

3. Он не говори по својим 

прохтевима. 
 ٣ َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ 

4. То је само Објава која му се 

обзнањује. 
ها َوۡحي  يُوَحيَٰ   ٤ إِۡن ُهَو إِل

5. Подучава га један великих моћи;  َٰ٥ َعلهَمُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوى 

6. снажни, који се исправио и показао 

у своме лику, 
ةٖ فَٱۡسَتَوىَٰ   ٦ ُذو ِمره

7. на највишем обзорју.  َٰعۡلَى
َ
ُفِق ٱلۡأ

ُ
 ٧ َوُهَو بِٱلۡأ

8. Затим се приближио, па наднео  َٰهي  ٨ ُثمه َدنَا َفَتَدل

9. близу колико два лука или ближе  َٰۡدنَي
َ
ۡو أ

َ
 ٩ َفكَاَن َقاَب َقوَۡسيِۡن أ

10. и слуги Његовом објавио оно што 

је објавио. 
ۡوَحيَٰ 

َ
ۡوَحيَٰٓ إِلَيَٰ َعۡبِدهِۦ َمآ أ

َ
 ١٠ فَأ

11. И срце није порекло оно што је 

видео. 
ىَٰٓ 

َ
 ١١ َما َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ
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12. Па зашто се препирете са њим о 

оном што је видео? 
َفُتَمَُٰرونَُهۥ عَلَىَٰ َما يََرىَٰ 

َ
 ١٢ أ

13. Он га је и други пут видео.  َٰۡخَرى
ُ
 ١٣ َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

14. Код Сидретул-Мунтеха,  َٰ١٤ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهي 

15. где је рајско уточиште.  َوىَٰٓ ِعنَدَها
ۡ
 ١٥ َجنهُة ٱلَۡمأ

16. Кад је Сидру прекрило оно што ју 

је прекрило, 
ۡدَرةَ َما َيۡغَشيَٰ  ِ  ١٦ إِۡذ َيۡغَشي ٱلس 

17. поглед му није скренуо и није 

прекорачио. 
 ١٧ َما َزاَغ ٱلَۡبَصُر َوَما َطَغيَٰ 

18. Видео је највеличанственије 

знакове свога Господара. 
ىَٰ ِمۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكبَۡرىَٰٓ 

َ
 ١٨ لََقۡد َرأ

19. Шта мислите о Лату и Узау?!  َٰى ََٰت َوٱلُۡعزه فَرََءۡيُتُم ٱلله
َ
 ١٩ أ

20. И оном трећем, Менату?!  َٰٓۡخَرى
ُ
الَِثَة ٱلۡأ ةَ ٱلثه  ٢٠ َوَمَنوَٰ

21. Зар за вас да су синови, а за Њега 

кћери?! 
نَثيَٰ 

ُ
َكُر َولَُه ٱلۡأ لَُكُم ٱلذه

َ
 ٢١ أ

22. То је онда неправедна подела.  َٰٓ٢٢ تِلَۡك إِٗذا قِۡسَمة  ِضيَزى 
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23. То су само имена која сте 

киповима наденули ви и ваши преци; 

Аллах о њима није послао никакав 

доказ; они се поводе само за 

претпоставкама и оним за чим душе 

жуде, а већ им је дошла Упута од 

њиховог Господара. 

نُتۡم  
َ
ۡيُتُموَهآ أ ۡسَمآء  َسمه

َ
هٓا أ إِۡن ِهَي إِل

ُ بَِها ِمن ُسلَۡطٍَٰنِۚ  نَزَل ٱَّلله
َ
آ أ وََءابَآؤُُكم مه

نُفُسۖۡ 
َ
نه َوَما َتۡهَوى ٱلۡأ ها ٱلظه إِن يَتهبُِعوَن إِل

ب ِِهُم ٱلُۡهَدىَٰٓ  َولََقۡد َجآَءُهم ِن ره  ٢٣ م 

24. И зар да човек добије све што 

пожели?! 
ۡم لِلِۡإنَسَِٰن َما َتَمنهيَٰ 

َ
 ٢٤ أ

25. Па, Аллаху припада и први и 

други свет. 
ولَيَٰ 

ُ
 ٢٥ ِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱلۡأ

26. А колико на небесима има анђела 

чије заузимање никоме неће да буде 

од користи, све док Аллах то не 

дозволи ономе коме Он хоће и у 

корист онога којим је задовољан. 

َمََٰوَِٰت لَا ُتۡغنِي   لَٖك فِي ٱلسه ِن مه ۞َوَكم م 
 ُ َذَن ٱَّلله

ۡ
ن يَأ

َ
ها ِمنُۢ َبۡعِد أ َشَفََٰعُتُهۡم َشۡيـ ًا إِل

 ٢٦ لَِمن يََشآُء َويَۡرَضيَٰٓ 

27. Они који не верују у Будући свет 

називају анђеле женским именима. 
وَن   هِذيَن لَا يُۡؤِمُنوَن بِٱٓأۡلِخَرةِ لَيَُسمُّ إِنه ٱل

نَثيَٰ 
ُ
 ٢٧ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة تَۡسِمَيَة ٱلۡأ

28. А о томе ништа не знају, следе 

само претпоставке, а претпоставка 

баш нимало не користи Истини. 

ها   َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلٍۡمِۖ إِن يَتهبُِعوَن إِل
 ِ نه لَا ُيۡغنِي ِمَن ٱلۡحَق  ۖۡ َوِإنه ٱلظه نه ٱلظه

ا  ٢٨ َشۡيـ ٗ

29. Па, ти се остави онога ко се 

окренуо од Наше Опомене и који 

жели само овосветски живот. 

ه  ن تََول ۡعرِۡض َعن مه
َ
يَٰ َعن ذِۡكرِنَا َولَۡم فَأ

ۡنَيا ةَ ٱلدُّ ها ٱلۡحََيوَٰ  ٢٩ يُرِۡد إِل
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30. То је врхунац њиховог знања - 

твој Господар најбоље зна оне који су 

скренули са Његовог пута и Он 

најбоље зна оне који су на Правом 

путу. 

َِن ٱلۡعِلِۡمِۚ إِنه  َٰلَِك َمۡبلَُغُهم م  َربهَك ُهَو  َذ
ۡعلَُم  

َ
ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
أ

 ٣٠ بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ 

31. Аллахово је све што је на 

небесима и што је на Земљи, да би, 

према ономе како су радили, казнио 

оне који раде зло, а наградио 

најлепшом наградом оне који чине 

добро, 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َوَّلِله

ـ ُواْ بَِما َعِملُواْ َويَۡجزَِي  َسَٰٓ
َ
هِذيَن أ لَِيۡجزَِي ٱل

ۡحَسُنواْ بِٱلۡحُۡسَني
َ
هِذيَن أ  ٣١ ٱل

32. оне који се клоне великих греха и 

разврата, а оне безазлене Он ће да 

опрости, јер твој Господар, заиста, 

неизмерно прашта, Он најбоље зна 

све о вама, откад вас је створио од 

земље и од кад сте били замеци у 

утробама ваших мајки; зато се не 

хвалишите - Он најбоље зна сваког 

онога који се клони греха. 

ئَِر ٱلِۡإثِۡم َوٱلَۡفَوَٰ  هِذيَن َيجَۡتنُِبوَن َكَبَٰٓ ِحَش ٱل
ها ٱللهَمَمْۚ إِنه َربهَك َوَِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِِۚ ُهَو   إِل

ۡرِض َوِإۡذ 
َ
َِن ٱلۡأ ُكم م 

َ
نَشأ

َ
ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ أ

َ
أ

ٓواْ  َهَٰتُِكۡمۖۡ فَلَا تَُزكُّ مه
ُ
ِجنهة  فِي ُبُطوِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
أ

ۡعلَُم بَِمِن ٱتهَقيَٰٓ 
َ
نُفَسُكۡمۖۡ ُهَو أ

َ
 ٣٢ أ

33. Зар не видиш онога ко се окренуо 

од ислама 
هيَٰ  هِذي تََول فَرََءيَۡت ٱل

َ
 ٣٣ أ

34. и мало удељивао, а онда у 

потпуности престао да удељује? 
ۡكَدىَٰٓ 

َ
ۡعَطيَٰ قَلِيلٗا َوأ

َ
 ٣٤ َوأ

35. Зар он има знање о ономе што је 

недокучиво чулима, па види?! 
ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب  

َ
 ٣٥ َفُهَو يََرىَٰٓ أ

36. Зар он није обавештен о оном што 

се налази у Мојсијевим листовима 
 بَِما فِي ُصُحِف ُموَسيَٰ 

ۡ
ۡم لَۡم يُنَبهأ

َ
 ٣٦ أ

37. и Аврамовим - који је обавезе 

потпуно испуњавао 
هيَٰٓ  هِذي َوف  ٣٧ َوِإبَۡرَٰهِيَم ٱل
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38. и да ниједан грешник неће да 

носи туђе грехе, 
ۡخَرىَٰ 

ُ
ها تَزُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ ل

َ
 ٣٨ أ

39. и да је човеково само оно што сам 

уради, 
ها َما َسَعيَٰ  ن لهيَۡس لِلِۡإنَسَِٰن إِل

َ
 ٣٩ َوأ

40. и да ће његов труд сигурно да 

буде примећен, 
نه َسۡعَيُهۥ َسۡوَف يَُرىَٰ 

َ
 ٤٠ َوأ

41. и да ће према њему да буде у 

потпуности награђен или кажњен. 
ۡوفَيَٰ 

َ
َُٰه ٱلۡجََزآَء ٱلۡأ  ٤١ ُثمه ُيجَۡزى

42. И да ће поново да се врати твоме 

Господару, 
نه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلُۡمنَتَهيَٰ 

َ
 ٤٢ َوأ

43. и да Он наводи на смех и на плач,  َبۡك
َ
ۡضَحَك َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٣ يَٰ َوأ

44. и да Он усмрћује и оживљава, ۡحَيا
َ
َماَت َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٤ َوأ

45. и да Он ствара пар, мушко и 

женско, 
نَثيَٰ 

ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه نهُهۥ َخلََق ٱلزه

َ
 ٤٥ َوأ

46. од капи семена кад се избаци,  َٰ٤٦ ِمن نُّۡطَفٍة إَِذا ُتۡمَني 

47. и да ће Он поновно да их оживи,  َٰۡخَرى
ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
نه َعلَۡيهِ ٱلنهۡشأ

َ
 ٤٧ َوأ

48. и да Он даје да стичу богатство и 

моћ, 
ۡقَنيَٰ 

َ
ۡغَنيَٰ َوأ

َ
نهُهۥ ُهَو أ

َ
 ٤٨ َوأ

49. и да је Он Господар Сиријуса,  َٰۡعَرى ِ نهُهۥ ُهَو َربُّ ٱلش 
َ
 ٤٩ َوأ
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50. и да је Он уништио древни народ 

Ад, 
ولَيَٰ 

ُ
ۡهلََك عَاًدا ٱلۡأ

َ
ۥٓ أ نهُه

َ
 ٥٠ َوأ

51. и Семуд, и да није поштедео 

никог, 
ۡبَقيَٰ 

َ
 ٥١ َوَثُموَداْ َفَمآ أ

52. и још пре Нојев народ, који је био 

најокрутнији и најохолији, 
ۖۡ إِنهُهۡم َكانُواْ ُهۡم  ِن َقۡبُل ۡظلََم َوَقۡوَم نُوٖح م 

َ
أ

ۡطَغيَٰ 
َ
 ٥٢ َوأ

53. и преврнута насеља Он је сручио 

на земљу, 
ۡهَوىَٰ 

َ
 ٥٣ َوٱلُۡمۡؤتَفَِكَة أ

54. и снашло их је оно што их је 

снашло. 
يَٰ  ََٰها َما َغشه ى  ٥٤ َفَغشه

55. Па, у коју благодат свога 

Господара ти још сумњаш? 
ي ِ َءالَآِء َرب َِك تَ 

َ
 ٥٥ َتَماَرىَٰ فَبِأ

56. Ово је опомињач из реда 

претходних опомињача: 
ولَيَٰٓ 

ُ
ُذرِ ٱلۡأ َِن ٱلنُّ  ٥٦ َهََٰذا نَِذير  م 

57. Блиски час се приближава,  ُزَِفِت ٱٓأۡلزَِفة
َ
 ٥٧ أ

58. осим Аллаха нико не може да га 

открије, нити отклони! 
ِ َكاِشَفةٌ لَيَۡس لََها ِمن ُدوِن   ٥٨ ٱَّلله

59. Па зар се чудите овом говору,  ََفِمۡن َهََٰذا ٱلۡحَِديِث َتۡعَجُبون
َ
 ٥٩ أ

60. и смејете се, а не плачете,  َ٦٠ َوتَۡضَحُكوَن َولَا َتۡبُكون 

61. гордо дигнутих глава?!  َنُتۡم َسَِٰمُدون
َ
 ٦١ َوأ

62. Зато, Аллаху ничице падајте и 

Њега обожавајте. 
 ٦٢ ْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡعُبُدواْ۩
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Месец القمر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ближи се Час и Месец се 

располовио! 
اَعُة َوٱنَشقه   ١ ٱلَۡقَمرُ ٱۡقتََربَِت ٱلسه

2. А они, увек када виде знак, окрећу 

се и говоре: „Пролазна магија!“ 
َوِإن يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َويَُقولُواْ ِسۡحر   

ۡسَتِمر     ٢ مُّ

3. Они поричу истину и следе своје 

страси, а све ће се остварити. 
بُواْ  ۡمرٖ َوَكذه

َ
ۡهَوآَءُهۡمْۚ وَُكلُّ أ

َ
َبُعٓواْ أ َوٱته

ۡسَتقِر     ٣ مُّ

4. И дошле су им вести у којима је оно 

што треба да их одврати од 

неверства 

ۢنَبآِء َما فِيهِ  
َ
َِن ٱلۡأ َولََقۡد َجآَءُهم م 

 ٤ ُمۡزَدَجرٌ 

5. - савршена мудрост - па како 

опомињачи таквима могу да 

користе?! 

ۖۡ َفَما ُتۡغِن ٱلنُُّذرُ   ٥ ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

6. Зато се окрени од њих! На Дан кад 

их гласник позове на нешто ужасно, 
اِع إِلَيَٰ َشۡيٖء  َفَتَوله َعۡنُهۡمۘ يَۡوَم يَۡدُع ٱلده

 ٦ نُُّكرٍ 

7. они ће да излазе из гробова 

оборених погледа, као скакавци 

расути, 

ۡجَداِث 
َ
بَۡصَُٰرُهۡم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ

َ
ًعا أ ُخشه

نتَِشر   نهُهۡم َجَراد  مُّ
َ
 ٧ َكأ

8. журећи ка гласнику. А неверници 

ће да говоре: „Ово је тежак дан.“ 
َٰفُِروَن َهََٰذا  اِعِۖ َيُقوُل ٱلَۡك ۡهِطعِيَن إِلَي ٱلده مُّ

 ٨ يَۡوٌم َعِسر  
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9. Порицао је Нојев народ пре њих па 

су Нашу слугу утеривали у лаж, 

говорећи: „Лудак!“ - и би одбачен. 

بُواْ َعۡبَدنَا  بَۡت َقۡبلَُهۡم َقۡوُم نُوٖح َفَكذه ۞َكذه
 ٩ َوَقالُواْ َمجُۡنون  َوٱۡزُدِجرَ 

10. И он је свога Господара замолио: 

„Ја сам побеђен, па Ти помози!“ 
ن ِي َمۡغلُوب  فَٱنَتِصرۡ 

َ
ۥٓ أ  ١٠ َفَدعَا َربهُه

11. И Ми смо небеске капије 

поотварали води која је непрестано 

лила, 

ۡنَهِمرٖ  َمآِء بَِمآٖء مُّ بَۡوََٰب ٱلسه
َ
 ١١ َفَفَتۡحَنآ أ

12. и учинили да из земље провру 

извори, и воде су се састале по 

ономе што је већ било одређено, 

ۡرَض ُعُيوٗنا فَٱلَۡتَقي ٱلَۡمآُء عَلَىَٰٓ 
َ
ۡرنَا ٱلۡأ َوفَجه

ۡمرٖ َقۡد ُقِدرَ 
َ
 ١٢ أ

13. а њега смо носили на лађи 

саграђеној од дасака и клинова, 
لَۡوَٰٖح َوُدُسرٖ 

َ
 ١٣ َوَحمَلَۡنَُٰه عَلَىَٰ َذاِت أ

14. која је пловила пред Нашим 

очима, а то је била казна за онога који 

је порицао. 

ۡعُينَِنا َجَزاٗٓء ل َِمن َكاَن ُكفِرَ 
َ
 ١٤ َتجۡرِي بِأ

15. И Ми то остависмо као знак - па 

има ли икога ко би поуку узео? 
كِرٖ  ده  ١٥ َولََقد تهَرۡكَنََٰهآ َءايَٗة َفَهۡل ِمن مُّ

16. О, каква је била Моја казна и 

упозорење Моје! 
 ١٦ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

17. А Ми смо Кур'ан олакшали за 

опомену, па има ли икога ко би поуку 

узео? 

ِۡكرِ َفَهۡل ِمن  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ١٧ مُّ

18. Порицао је Ад, па каква је била 

Моја казна и упозорење Моје! 
بَۡت عَاد  َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ   ١٨ َكذه
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19. Једног кобног дана послали смо 

на њих леден ветар који је 

непрестано дувао 

ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا َصۡرَصٗرا فِي يَۡوِم 
َ
إِنهآ أ

 ٖ ۡسَتِمر   ١٩ َنحٖۡس مُّ

20. и људе дизао, као да су ишчупана 

палмина стабла. 
ۡعَجاُز َنخٖۡل 

َ
نهُهۡم أ

َ
اَس َكأ تَنزُِع ٱلنه

نَقعِرٖ   ٢٠ مُّ

21. Каква је била казна Моја и 

упозорење Моје?! 
 ٢١ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

22. А Ми смо Кур'ан учинили лаким за 

опомену, па има ли кога ко би се 

присетио? 

ِۡكرِ َفَهۡل ِمن  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٢٢ مُّ

23. И Семуд је порицао упозорења.  ُِذر بَۡت َثُموُد بِٱلنُّ  ٢٣ َكذه

24. "Зар да следимо једног од нас!" - 

Говорили су. "Тада бисмо, уистину, 

били у заблуди и били бисмо луди. 

ۥٓ إِنهآ إِٗذا لهِفي   ِنها َوَِٰحٗدا نهتهبُِعُه بََشٗرا م 
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ٢٤ َضَلَٰٖل وَُسُعرٍ 

25. Зар баш њему, између нас, да 

буде послата Објава?! Не, он је 

охоли лажљивац!“ 

ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمنُۢ بَيۡنَِنا بَۡل ُهَو  ُءلِۡقَي ٱلذ 
َ
أ

اٌب  ِشر  َكذه
َ
 ٢٥ أ

26. Сазнаће они сутра ко је охоли 

лажљивац! 
ِشرُ 

َ
اُب ٱلۡأ ِن ٱلَۡكذه  ٢٦ َسَيۡعلَُموَن َغٗدا مه

27. Ми ћемо послати камилу да 

бисмо их искушали, па причекај их и 

буди стрпљив. 

هُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم   اَقةِ فِۡتَنٗة ل إِنها ُمۡرِسلُواْ ٱلنه
 ٢٧ بِرۡ َوٱۡصطَ 
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28. И упозори их да ће вода између 

њих и ње да се дели, сваком оброку 

приступиће онај чији је ред! 

نه ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيَۡنُهۡمۖۡ ُكلُّ ِشۡرٖب 
َ
َونَب ِۡئُهۡم أ

حَۡتَضر    ٢٨ مُّ

29. Али они позваше једног од својих, 

па се он спреми и закла је. 
 ٢٩ َفَناَدۡواْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاَطيَٰ َفَعَقرَ 

30. Па каква је само била Моја казна 

и упозорење Моје! 
 ٣٠ َفَكۡيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ 

31. Ми посласмо на њих један једини 

крик, и они постадоше попут 

здробљеног сувог лишћа. 

ۡرَسلَۡنا َعلَ 
َ
ۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوَِٰحَدٗة َفكَانُواْ إِنهآ أ

 ٣١ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ 

32. А Ми смо Кур'ан олакшали за 

опомену, па има ли икога ко би се 

присетио? 

ِۡكرِ َفَهۡل ِمن  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٣٢ مُّ

33. Народ Лотов је порицао 

упозоритеље и упозорења. 
بَۡت َقۡوُم لُوطِۭ بِٱلنُُّذرِ   ٣٣ َكذه

34. На њих посласмо ветар, пун 

песка, само не на Лотову породицу, 

њу смо у свитање спасили 

هٓا َءاَل لُوٖطِۖ   ۡرَسلَۡنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا إِل
َ
إِنهآ أ

جهۡيَنَُٰهم بَِسَحرٖ   ٣٤ نه

35. из Наше милости. Ето, тако Ми 

награђујемо оне који захваљују. 
ْۚ َكَذَٰلَِك َنجۡزِي َمن   ِۡن ِعنِدنَا ن ِۡعَمٗة م 

 ٣٥ َشَكرَ 

36. А он им је био претио Нашом 

силом, али су они сумњали у 

упозоритеље и упозорења. 

ُذرِ  نَذَرُهم َبۡطَشتََنا َفَتَماَرۡواْ بِٱلنُّ
َ
 ٣٦ َولََقۡد أ
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37. Они су од њега тражили његове 

госте, па смо их Ми ослепили: 

„Искусите Моју казну и Моја 

упозорења!“ 

َولََقۡد َرََٰوُدوهُ َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنآ  
ۡعُيَنُهۡم َفُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

َ
 ٣٧ أ

38. А рано ујутру стиже их 

непрекидна казна. 
ۡسَتقِر    َولََقۡد َصبهَحُهم  ٣٨ بُۡكَرةً َعَذاب  مُّ

39. „Искусите Моју казну и Моја 

упозорења!“ 
 ٣٩ َفُذوُقواْ َعَذابِي َونُُذرِ 

40. А Ми смо Кур'ан олакшали за 

опомену, па има ли икога ко би поуку 

примио?! 

ِۡكرِ َفَهۡل ِمن  ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن لِلذ  َولََقۡد يَسه
كِرٖ  ده  ٤٠ مُّ

41. И фараоновој породици 

долазише упозоритељи и упозорења, 
ُذرُ   ٤١ َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱلنُّ

42. али они порекоше све Наше 

знакове, па их Ми казнисмо онако 

како кажњава Силни и Апсулутно 

Моћни. 

بُواْ  ۡخَذ َعزِيزٖ َكذه
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
أَـِبَيَٰتَِنا ُكل َِها فَأ

ۡقَتِدرٍ   ٤٢ مُّ

43. Да ли су ваши неверници бољи од 

њих, или ви у небеским књигама 

имате какву гаранцију?! 

ۡم لَُكم 
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ اُرُكۡم َخيۡر  م  ُكفه

َ
أ

بُرِ   ٤٣ بََرآَءة  فِي ٱلزُّ

44. Зар ови да говоре: „Ми смо скуп 

непобедиви!“ 
نَتِصر   ۡم َيُقولُوَن َنحُۡن َجمِيع  مُّ

َ
 ٤٤ أ

45. Скуп ће сигурно да буде поражен, 

а они ће се у бег дати! 
بُرَ  ُّوَن ٱلدُّ  ٤٥ َسُيۡهَزُم ٱلۡجَۡمُع َويَُول

46. Међутим, Час оживљења им је 

рок, а Час оживљења је ужаснији и 

горчи. 

ۡدَهيَٰ  
َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسه بَِل ٱلسه

َمرُّ 
َ
 ٤٦ َوأ
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47. Грешници су, заиста, у заблуди и 

патњи, 
 ٤٧ إِنه ٱلُۡمۡجرِِميَن فِي َضَلَٰٖل وَُسُعرٖ 

48. на Дан када буду одвучени у 

Ватру, са лицима окренутим доле: 

„Искусите кажњавање Огњем!“ 

ارِ عَلَىَٰ وُُجوهِِهۡم ُذوُقواْ  يَۡوَم يُۡسَحُبوَن فِي ٱلنه
 ٤٨ َمسه َسَقرَ 

49. Ми заиста све стварамо са 

одређењем, 
 ٤٩ إِنها ُكله َشۡيٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرٖ 

50. и Наше наређење само је једна 

реч - све буде у трен ока. 
ها َوَِٰحَدة  َكلَۡمِۭح بِٱلَۡبَصرِ َوَمآ  ۡمُرنَآ إِل

َ
 ٥٠ أ

51. А Ми смо већ уништили вама 

сличне, па има ли икога ко би поуку 

примио?! 

ۡشَياَعُكۡم َفَهۡل ِمن  
َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
َولََقۡد أ
كِرٖ  ده  ٥١ مُّ

52. И све што су урадили у листовима 

је, 
بُرِ وَُكلُّ َشۡيٖء َفَعلُوُه   ٥٢  فِي ٱلزُّ

53. и све, и мало и велико, у 

редовима записано. 
ۡسَتَطرٌ   ٥٣ وَُكلُّ َصغِيٖر َوَكبِيٖر مُّ

54. Они који су се бојали Аллаха биће 

у рајским баштама и поред река, 
َٰٖت َوَنَهرٖ   ٥٤ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي َجنه

55. на месту Истине, код Владара 

Апсулутно Моћног. 
ۡقَتِدر  ٥٥ فِي َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Свемилосни  ُ١ ٱلرهۡحَمَٰن 

2. подучава Кур'ану,  ٢ ٱلُۡقۡرَءانَ َعلهَم 

3. ствара човека,  َ٣ َخلََق ٱلۡإِنَسَٰن 

4. учи га изговору.  َ٤ َعلهَمُه ٱلَۡبَيان 

5. Сунце и Месец плове по тачно 

одређеном прорачуну, 
ۡمُس َوٱلَۡقَمُر ِبحُۡسَبانٖ   ٥ ٱلشه

6. и звезде и дрвеће се клањају Богу  َُجُر يَۡسج ۡجُم َوٱلشه  ٦ َدانِ َوٱلنه

7. а небо је уздигао. И мерила 

поставио, 
َمآَء َرَفَعَها َوَوَضَع ٱلِۡميَزانَ   ٧ َوٱلسه

8. да не прелазите границе правде,  ِها َتۡطَغۡواْ فِي ٱلِۡميَزان ل
َ
 ٨ أ

9. и право мерите и на ваги не 

закидајте! 
قِيُمواْ ٱلَۡوۡزَن 

َ
بِٱلۡقِۡسِط َولَا ُتخِۡسُرواْ َوأ

 ٩ ٱلِۡميَزانَ 

10. А Земљу је учинио погодном за 

створења, 
ۡرَض َوَضَعَها لِلَۡأنَامِ 

َ
 ١٠ َوٱلۡأ



 

Милостиви 

 

751 

 

 الرحمن

11. и на њој има воћа и палми са 

плодом у чашицама, 
ۡكَمامِ 

َ
َِٰكَهة  َوٱلنهۡخُل َذاُت ٱلۡأ  ١١ فِيَها َف

12. и жито са лишћем и мирисног 

цвећа, 
ۡيَحانُ   ١٢ َوٱلۡحَبُّ ُذو ٱلَۡعۡصِف َوٱلره

13. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٣ فَبِأ

14. Он је човека створио од сасушене 

иловаче, као што је грнчарија, 
ارِ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمن   ١٤ َصلَۡصَٰٖل َكٱلَۡفخه

15. а духове од пламена ватре –  ِٖن نهار ارِٖج م   ١٥ وََخلََق ٱلۡجَآنه ِمن مه

16. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٦ فَبِأ

17. Господар два истока и два запада 

– 
 ١٧ ۡشرَِقيِۡن َوَربُّ ٱلَۡمۡغرِبَيۡنِ َربُّ ٱلۡمَ 

18. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ١٨ فَبِأ

19. Пустио је два мора да се сусрећу,  ِ١٩ َمَرَج ٱلَۡبۡحَرۡيِن يَلَۡتقَِيان 

20. између њих је преграда и она се 

не мешају – 
ها َيۡبغَِيانِ   ٢٠ بَيَۡنُهَما بَۡرَزخ  ل

21. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢١ فَبِأ

22. Из њих се ваде бисери и украси 

корала – 
 ٢٢ َيخُۡرُج ِمۡنُهَما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱلَۡمرَۡجانُ 
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23. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٣ فَبِأ

24. Његове су и лађе које се као брда 

уздижу високо по мору – 
َولَُه ٱلۡجََوارِ ٱلُۡمنَشـ َاُت فِي ٱلَۡبۡحرِ 

ۡعَلَٰمِ 
َ
 ٢٤ َكٱلۡأ

25. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٥ فَبِأ

26. Све што је на Земљи пролазно је,  ٖ٢٦ ُكلُّ َمۡن َعلَۡيَها َفان 

27. а остаје Лице твога Господара, 

Величанствено и Племенито, 
َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٢٧ َويَۡبَقيَٰ وَۡجُه َرب َِك ُذو ٱلۡجََل

28. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٢٨ فَبِأ

29. Њему се моле они који су на 

небесима и на Земљи; сваког трена 

Он се занима нечим, 

ۡرِضِۚ ُكله يَۡوٍم 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ يَۡسـ َلُُهۥ َمن فِي ٱلسه

نٖ ُهَو فِي  
ۡ
 ٢٩ َشأ

30. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٠ فَبِأ

31. Обрачунаћемо се са вама, о људи 

и духови! 
َقلَانِ  يَُّه ٱلثه

َ
 ٣١ َسَنۡفُرُغ لَُكۡم أ

32. Па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
ي ِ 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٣٢ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 
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33. О дружине духова и људи, ако 

можете да продрете кроз слојеве 

небеса и Земље, продрите! Нећете 

продрети осим једино уз велику моћ! 

ن 
َ
ِ َوٱلۡإِنِس إِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ َيََٰمۡعَشَر ٱلِۡجن 

ۡقَطارِ ٱلسه 
َ
ۡرِض  تَنُفُذواْ ِمۡن أ

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ
ها بُِسلَۡطَٰنٖ  ْْۚ لَا تَنُفُذوَن إِل  ٣٣ فَٱنُفُذوا

34. Па, коју благодат Господара свога 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٤ فَبِأ

35. На вас ће се слати огњени пламен 

и дим и ви се нећете моћи одбранити, 
ِن نهارٖ َوُنحَاس   يُۡرَسُل َعلَۡيُكَما ُشَواظ  م 

 ٣٥ فَلَا تَنَتِصَرانِ 

36. па, коју благодат Господара свога 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٦ فَبِأ

37. А кад се небо раздвоји и постане 

ружичасте боје као растопљено уље, 
َمآُء َفكَانَۡت َوۡرَدٗة  َفإَِذا ٱنَشقه  ِت ٱلسه
َِهانِ   ٣٧ َكٱلد 

38. па, коју благодат Господара свога 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٣٨ فَبِأ

39. Тог дана људи и духови за своје 

грехе неће да буду питани 
ها يُۡسـ َُل َعن  ۦٓ إِنس  َولَا  َفَيۡوَمئِٖذ ل َذۢنبِهِ

 ٣٩ َجآن   

40. па, коју благодат Господара свога 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٠ فَبِأ

41. А грешници ће по знацима својим 

да буду препознати, па ће за косе и 

за ноге шчепани бити, 

ُهۡم َفُيۡؤَخُذ  ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمَٰ 
ۡقَدامِ 

َ
َوَِٰصي َوٱلۡأ  ٤١ بِٱلنه

42. па, коју благодат Господара свога 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٢ فَبِأ
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43. Ово је Пакао, којег су грешници 

порицали! 
ُب بَِها   ِ َهَِٰذهِۦ َجَهنهُم ٱلهتِي يَُكذ 

 ٤٣ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 

44. Између ватре и узавреле воде 

они ће да круже, 
 ٤٤ َيُطوُفوَن بَيَۡنَها َوبَيَۡن َحمِيٍم َءانٖ 

45. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٥ فَبِأ

46. А ономе ко се буде бојао стајања 

пред својим Господаром припашће 

две рајаске баште, 

 ٤٦ َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َجنهَتانِ 

47. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٧ فَبِأ

48. пуна стабала гранатих,  ٖۡفَنان
َ
 ٤٨ َذَواتَآ أ

49. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٤٩ فَبِأ

50. у којима су два извора која теку,  ِ٥٠ فِيِهَما َعۡيَناِن َتجۡرِيَان 

51. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥١ تَُكذ 

52. у њима ће од сваког воћа по две 

врсте да буду, 
َِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ  ِ َف

 ٥٢ فِيِهَما ِمن ُكل 

53. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٣ فَبِأ
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54. Биће наслоњени на постеље чије 

ће поставе од свилене тканине да 

буду, а плодови у обе баште 

надохват руке ће стајати, 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ فُُرِۭش َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَبَۡرٖقِۚ 
 ٥٤ وََجَني ٱلۡجَنهتَيِۡن َدانٖ 

55. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
ي ِ َءالَآِء 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٥٥ َرب ُِكَما تَُكذ 

56. У њима ће да буду оне које 

испред себе гледају, оне које, пре 

њих, ни човек ни дух није додирнуо, 

ۡرِف لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس   َِٰصَرَُٰت ٱلطه فِيِهنه َق
 ٥٦ َقۡبلَُهۡم َولَا َجآن   

57. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٧ فَبِأ

58. као да су оне драгуљ и мерџан,  ُنهُهنه ٱلَۡياُقوُت َوٱلَۡمرَۡجان
َ
 ٥٨ َكأ

59. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٥٩ فَبِأ

60. Зар за добро учињено дело 

награда може да буде нешто друго 

осим добро?! 

ها ٱلۡإِۡحَسَٰنُ   ٦٠ َهۡل َجَزآُء ٱلۡإِۡحَسَِٰن إِل

61. Па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦١ فَبِأ

62. Осим те две биће још две 

незнатније баште, 
 ٦٢ ُدونِِهَما َجنهَتانِ َوِمن 

63. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٣ فَبِأ

64. тамнозелене,  َِتان  ٦٤ ُمۡدَهآمه

65. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما 

َ
بَانِ فَبِأ ِ  ٦٥ تَُكذ 

66. У њима су два извора из којих 

вода прска; 
اَخَتانِ   ٦٦ فِيِهَما َعۡيَناِن نَضه
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67. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٧ فَبِأ

68. У њима ће да буде воћа и палми 

и шипака, 
ان   َِٰكَهة  َوَنخۡل  َوُرمه  ٦٨ فِيِهَما َف

69. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٦٩ فَبِأ

70. У њима ће да буду лепотице 

нарави дивних, 
 ٧٠ فِيِهنه َخۡيَرٌَٰت ِحَسان  

71. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧١ فَبِأ

72. Хурија у шаторима скривених,  ِۡقُصوَرَٰت  فِي ٱلۡخَِيام  ٧٢ ُحور  مه

73. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٣ فَبِأ

74. Које никада ни човек ни дух није 

додирнуо, 
 ٧٤ لَۡم َيۡطِمۡثُهنه إِنس  َقۡبلَُهۡم َولَا َجآن   

75. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٥ فَبِأ

76. Они ће да буду наслоњени, на 

прекривачима зеленим и ћилимима 

чудесно украшеним и лепим, 

ُمتهِكـ ِيَن عَلَىَٰ َرفَۡرٍف ُخۡضٖر وََعۡبَقرِي ٍ 
 ٧٦ ِحَسانٖ 

77. па, коју благодат свога Господара 

поричете?! 
بَانِ  ِ ي ِ َءالَآِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
 ٧٧ فَبِأ

78. Нека је Узвишено име твога 

Господара, Величанственог и 

Племенитог! 

َِٰل َوٱلِۡإۡكَرامِ   ٧٨ تََبََٰرَك ٱۡسُم َرب َِك ذِي ٱلۡجََل
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Догађај  الواقعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Када се Неизбежни догађај догоди,  ١ ٱلَۡواقَِعةُ إَِذا َوَقَعِت 

2. догађање његово нико неће 

порицати. 
 ٢ لَيَۡس لَِوۡقَعتَِها َكاذِبَةٌ 

3. Неке ће да понизи, а неке да 

узвиси. 
افَِعةٌ   ٣ َخافَِضة  ره

4. Кад се Земља јако потресе ا ۡرُض رَج ٗ
َ
ِت ٱلۡأ  ٤ إَِذا رُجه

5. и брда се у комадиће здробе, ا ِت ٱلِۡجَباُل بَس ٗ  ٥ َوبُسه

6. и постану разасута прашина, ا ۢنَبث ٗ  ٦ َفكَانَۡت َهَباٗٓء مُّ

7. вас ће да буде три врсте:  ََٰٗثة ۡزَوَٰٗجا ثََل
َ
 ٧ َوُكنُتۡم أ

8. они са десне стране - шта ће да 

буде са оним са десне стране?! 
ۡصَحَُٰب 

َ
ۡصَحَُٰب  فَأ

َ
ٱلَۡمۡيَمَنةِ َمآ أ

 ٨ ٱلَۡمۡيَمَنةِ

9. и они са леве стране - шта ће да 

буде са онима са леве стране? 
ۡصَحَُٰب  

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡشـ ََمةِ َمآ أ

َ
َوأ

 ٩ ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

10. И они који су предњачили – они ће 

предњачити! 
َٰبُِقونَ  َٰبُِقوَن ٱلسه  ١٠ َوٱلسه
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11. То су они блиски,  َبُون ْوَلَٰٓئَِك ٱلُۡمَقره
ُ
 ١١ أ

12. у рајским баштама биће наслада.  ِعِيم َِٰت ٱلنه  ١٢ فِي َجنه

13. Биће их много из првих,  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ١٣ ثُلهة  م 

14. а мало из задњих,  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ١٤ َوقَلِيل  م 

15. на диванима извезеним,  ٖوُۡضونَة  ١٥ عَلَىَٰ ُسُررٖ مه

16. једни према другима на њима ће 

да буду наслоњени; 
تهِكـ ِيَن َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلِينَ   ١٦ مُّ

17. служиће их вечно млади дечаци,  َهُدون خَل  ١٧ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ

18. са чашама и ибрицима, и пехаром 

пуним пића из текућег извора 
عِينٖ  ِن مه ٖس م 

ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
 ١٨ بِأ

19. од кога глава неће да их боли и 

због кога неће памет да изгубе, 
ُعوَن َعۡنَها َولَا يُنِزُفونَ  ها يَُصده  ١٩ ل

20. и воћем које ће сами да бирају,  َا َيَتَخيهُرون ِمه َِٰكَهةٖ م   ٢٠ َوَف

21. и месом птичијим какво буду 

желели. 
ا يَۡشَتُهونَ  ِمه  ٢١ َولَحِۡم َطيٖۡر م 

22. У њима ће да буду и рајске 

лепотице крупних очију, 
 ٢٢ وَُحوٌر ِعين  

23. сличне скривеном бисеру у 

шкољкама, 
ۡمَثَِٰل ٱللُّۡؤلُوِٕ ٱلَۡمۡكُنونِ 

َ
 ٢٣ َكأ
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24. као награда за оно што су чинили.  َبَِما َكانُواْ َيۡعَملُون ُۢ  ٢٤ َجَزآَء

25. У њима неће да слушају празне 

беседе, ни грешни говор, 
ثِيًما

ۡ
 ٢٥ لَا يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا تَأ

26. него само речи: "Мир Божји, мир 

Божји!" 
ها قِيلٗا َسَلَٰٗما َسَلَٰٗما  ٢٦ إِل

27. А они са десне стране - шта ће да 

буде са оним са десне стране? 
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
ۡصَحَُٰب ٱلَۡيِميِن َمآ أ

َ
 ٢٧ َوأ

28. Биће међу лотосовим дрвећем 

без бодљи, 
خُۡضودٖ فِي ِسۡدرٖ   ٢٨ مه

29. и међу дрвећем акације 

нанизаним плодовима, 
نُضودٖ   ٢٩ َوَطلٖۡح مه

30. и у пространој хладовини,  ٖۡمُدود ٖ مه
 ٣٠ َوِظل 

31. поред текуће воде  ٖۡسُكوب  ٣١ َوَمآٖء مه

32. и међу разноврсним воћем  َِٰٖكَهةٖ َكثِيَرة  ٣٢ َوَف

33. које ће увек да имају и које неће 

да буде забрањено 
ها َمۡقُطوَعةٖ َولَا َمۡمُنوَعةٖ   ٣٣ ل

34. и на уздигнутим постељама.  ٍۡرُفوَعة  ٣٤ َوفُُرٖش مه

35. Њихово стварање, заиста, ћемо 

да обновимо, 
َنَُٰهنه إِنَشآءٗ 

ۡ
نَشأ

َ
 ٣٥ إِنهآ أ

36. и девицама да их учинимо,  بۡكَاًرا
َ
 ٣٦ فََجَعلَۡنَُٰهنه أ
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37. и оним које се умиљавају својим 

мужевима и истих година 
تَۡراٗبا

َ
 ٣٧ ُعُربًا أ

38. за оне са десне стране.  ِۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمين
َ
 ٣٨ ل ِأ

39. Биће их много из првих,  َلِين وه
َ
َِن ٱلۡأ  ٣٩ ثُلهة  م 

40. а много из каснијих.  ََِن ٱٓأۡلِخرِين  ٤٠ َوثُلهة  م 

41. А они са леве стране - шта је са 

онима са леве стране?! 
ۡصَحَُٰب  

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَُٰب ٱلش 

َ
َوأ

َمالِ  ِ  ٤١ ٱلش 

42. Они ће да буду у ватри ужареној 

и кључалој води, 
 ٤٢ فِي َسُموٖم َوَحمِيمٖ 

43. и у сенци црног дима,  ِٖن َيحُۡموم ٖ م 
 ٤٣ َوِظل 

44. у којој неће да буде свежине ни 

било какве угодности. 
ها بَارِٖد َولَا َكرِيمٍ   ٤٤ ل

45. Они су пре тога живели 

раскошним животом 
َٰلَِك ُمتَۡرفِينَ   ٤٥ إِنهُهۡم َكانُواْ َقۡبَل َذ

46. и упорно су чинили тешке грехе  ِوَن عَلَى ٱلۡحِنِث ٱلَۡعِظيم  ٤٦ وََكانُواْ يُِصرُّ

47. и говорили су: „Зар кад умремо и 

земља и кости постанемо - зар ћемо 

збиља да будемо оживљени; 

ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنها تَُراٗبا 
َ
وََكانُواْ َيُقولُوَن أ

ِءنها لََمۡبُعوثُونَ 
َ
 ٤٧ وَِعَظًَٰما أ

48. зар и наши древни преци?!“  َلُون وه
َ
وََءابَآُؤنَا ٱلۡأ

َ
 ٤٨ أ
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49. Реци: „И древни и каснији,  َلِيَن َوٱٓأۡلِخرِين وه
َ
 ٤٩ قُۡل إِنه ٱلۡأ

50. у одређено време, и у Дан 

одређени биће сакупљени, 
ۡعلُومٖ   ٥٠ لََمۡجُموُعوَن إِلَيَٰ ِميَقَِٰت يَۡوٖم مه

51. и тада ћете ви, о заблудели, који 

поричете оживљење, 
بُونَ  ِ ُّوَن ٱلُۡمَكذ  آل َها ٱلضه يُّ

َ
 ٥١ ُثمه إِنهُكۡم أ

52. сигурно са дрвета Зеккум да 

једете, 
ِن َزقُّومٖ   ٥٢ ٓأَلكِلُوَن ِمن َشَجرٖ م 

53. и њиме ћете да пуните стомаке,  ٥٣ ٱلُۡبُطونَ َفَمالِـ ُوَن ِمۡنَها 

54. па затим на то кључалу воду да 

пијете, 
 ٥٤ َفَشَٰرِبُوَن َعلَۡيهِ ِمَن ٱلۡحَِميمِ 

55. попут камила које не могу да угасе 

жеђ, 
 ٥٥ َفَشَٰرِبُوَن ُشۡرَب ٱلِۡهيمِ 

56. то ће да им буде угошћење на Дан 

полагања рачуна! 
ِينِ َهََٰذا   ٥٦ نُُزلُُهۡم يَۡوَم ٱلد 

57. Ми смо вас створили - па зашто 

не поверујете? 
ُقونَ  ِ  ٥٧ َنحُۡن َخلَۡقَنَُٰكۡم فَلَۡولَا تَُصد 

58. Шта мислите да ли семену које 

убацујете 
ا ُتۡمُنونَ  فَرََءۡيُتم مه

َ
 ٥٨ أ

59. ви облик дајете или Ми то 

чинимо? 
نُتۡم تَ 

َ
ۡم َنحُۡن ٱلَۡخَٰلُِقونَ َءأ

َ
ۥٓ أ  ٥٩ خۡلُُقونَُه

60. Ми одређујемо кад ће ко од вас да 

умре, и нико не може да Нас спречи 
ۡرنَا بَيَۡنُكُم ٱلَۡمۡوَت َوَما َنحُۡن   َنحُۡن َقده

 ٦٠ بَِمۡسُبوقِينَ 
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61. да ликове ваше изменимо и да 

вас изнова у ликовима које ви не 

познајете створимо. 

ۡمَثَٰلَُكۡم َونُنِشئَُكۡم فِي 
َ
َل أ ِ ن نَُّبد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٦١ َما لَا َتۡعلَُمونَ 

62. Познато вам је како сте први пут 

створени, па зашто се не уразумите? 
ولَيَٰ فَلَۡولَا  

ُ
ةَ ٱلۡأ

َ
َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلنهۡشأ

ُرونَ   ٦٢ تََذكه

63. Шта мислите о оном што 

посејете? 
ا َتحُۡرثُونَ  فَرََءۡيُتم مه

َ
 ٦٣ أ

64. Да ли му ви дајете снагу да ниче, 

или то Ми чинимо? 
َٰرُِعونَ  ۡم َنحُۡن ٱلزه

َ
ۥٓ أ نُتۡم تَۡزرَُعونَُه

َ
 ٦٤ َءأ

65. Када би хтели могли би да га 

претворимо у суво растиње, па бисте 

се снебивали: 

 نََشآُء لَجََعلَۡنَُٰه ُحَطَٰٗما َفَظلُۡتۡم لَوۡ 
ُهونَ   ٦٥ َتَفكه

66. „Ми смо, заиста, оштећени,  َ٦٦ إِنها لَُمۡغَرُمون 

67. чак смо свега лишени!“  َ٦٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

68. Шта мислите о води коју пијете –  هِذي فَرََءۡيُتُم ٱلَۡمآَء ٱل
َ
 ٦٨ تَۡشَربُونَ أ

69. да ли је ви или Ми из облака 

спуштамо? 
ۡم َنحُۡن 

َ
نَزلُۡتُموهُ ِمَن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

 ٦٩ ٱلُۡمنِزلُونَ 

70. Ако желимо, можемо да је сланом 

учинимо - па зашто нисте захвални? 
َجاٗجا فَلَۡولَا  

ُ
لَۡو نََشآُء َجَعلَۡنَُٰه أ

 ٧٠ تَۡشُكُرونَ 

71. Шта мислите о ватри коју палите-  َاَر ٱلهتِي تُوُرون فَرََءۡيُتُم ٱلنه
َ
 ٧١ أ
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72. да ли дрво за њу Ми стварамо или 

ви? 
ۡم َنحُۡن 

َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

 ٧٢ ٱلُۡمنِشـ ُونَ 

73. Ми смо је учинили као упозорење, 

и као корист путницима; 
 ٧٣ َنحُۡن َجَعلَۡنََٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتَٰٗعا ل ِلُۡمۡقوِينَ 

74. зато слави и величај име 

Господара свога Величанственог! 
 ٧٤ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 

75. И кунем се положајима звезда  قِۡسُم بَِمَوَٰقِِع
ُ
 ٧٥ ٱلنُُّجومِ ۞فَلَآ أ

76. а то је, да знате, велика заклетва!  ٌهۡو َتۡعلَُموَن َعِظيم  ٧٦ َوِإنهُهۥ لََقَسم  ل

77. Он је, заиста, Кур'ан племенити   ٧٧ إِنهُهۥ لَُقۡرَءان  َكرِيم 

78. у Књизи брижљиво чуваној.  ٖۡكُنون  ٧٨ فِي كَِتَٰٖب مه

79. Додирнути је смеју само они који 

су чисти! 
ُرونَ  ها ٱلُۡمَطهه ۥٓ إِل ُه ها َيَمسُّ  ٧٩ ل

80. Он је објава од Господара 

светова, 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٨٠ تَنِزيل  م 

81. па како овај говор 

омаловажавате, 
ۡدهُِنونَ  نُتم مُّ

َ
فَبَِهََٰذا ٱلۡحَِديِث أ

َ
 ٨١ أ

82. и уместо захвалности што вам је 

дарована опскрба, ви у њега не 

верујете? 

بُونَ  ِ نهُكۡم تَُكذ 
َ
 ٨٢ َوَتجَۡعلُوَن رِۡزقَُكۡم أ

83. А зашто ви, кад душа допре до 

грла, 
 ٨٣ فَلَۡولَٓا إَِذا بَلََغِت ٱلۡحُلُۡقومَ 
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84. и кад ви будете тада гледали –  نُتۡم
َ
 ٨٤ ِحيَنئِٖذ تَنُظُرونَ َوأ

85. а Ми смо му ближи од вас, али ви 

не видите – 
ها   قَۡرُب إِلَۡيهِ ِمنُكۡم َوَلَِٰكن ل

َ
َوَنحُۡن أ

 ٨٥ ُتۡبِصُرونَ 

86. зашто је онда, ако рачун нећете 

да полажете, 
 ٨٦ فَلَۡولَٓا إِن ُكنُتۡم َغيَۡر َمِدينِينَ 

87. не повратите, ако истину 

говорите? 
 ٨٧ تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

88. И ако буде један од оних који су 

Аллаху блиски – 
بِينَ  آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَقره مه

َ
 ٨٨ فَأ

89. удобност и лепа опскрба и рајске 

благодати припашће њему! 
 ٨٩ وََجنهُت نَعِيمٖ فََرۡوح  َوَرۡيَحان  

90. А ако буде један од оних који су 

са десне стране, 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
آ إِن َكاَن ِمۡن أ مه

َ
 ٩٠ َوأ

91. па, мир Божји теби од оних са 

десне стране! 
ۡصَحَِٰب ٱلَۡيِمينِ 

َ
هَك ِمۡن أ  ٩١ فََسَلَٰم  ل

92. А ако буде један од оних који су 

порицали и у заблуди остали, 
ٓال ِينَ  بِيَن ٱلضه ِ آ إِن َكاَن ِمَن ٱلُۡمَكذ  مه

َ
 ٩٢ َوأ

93. па, кључалом водом биће 

угошћен 
ِۡن َحمِيمٖ   ٩٣ َفنُُزل  م 

94. и у Огњу пржен.  ٍ٩٤ َوتَۡصلَِيُة َجِحيم 

95. Сама је истина, заиста, све ово!  ٩٥ َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱلَۡيقِينِ إِنه 

96. Па, слави и величај име свога 

Господара Величанственог! 
 ٩٦ فََسب ِۡح بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ 
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Гвожђе الحديد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллаха слави и велича све што је 

на небесима и на Земљи, и Он је 

Силни и Мудри. 

ۡرِضِۖ َوُهَو 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. Његова је власт на небесима и на 

Земљи; Он даје живот и смрт, и Он 

над свиме има моћ. 

ۡرِضِۖ يُۡحِيۦ  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ لَُهۥ ُملُۡك ٱلسه

ِ َشۡيٖء َقِديرٌ 
 ٢ َويُِميُتۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

3. Он је Први и Последњи, и над 

свиме Доминантни и у бити свега 

Проницљиви; и Он све зна! 

ُل َوٱٓأۡلِخرُ  وه
َ
َِٰهُر َوٱلَۡباِطُنۖۡ َوُهَو ُهَو ٱلۡأ  َوٱلظه

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
 ٣ بِكُل 

4. Он је створио и небеса и Земљу за 

шест дана, а затим се узвисио над 

својим Престолом; Он зна шта улази 

у земљу и шта излази из ње и шта 

силази са неба и шта се диже према 

њему, Он је са вама где год били, и 

све што радите Аллах види. 

ۡرَض فِي 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هِذي َخلََق ٱلسه ُهَو ٱل

يهاٖم ُثمه ٱۡسَتَوىَٰ عَلَى ٱلَۡعۡرِشِۖ َيۡعلَُم َما 
َ
ِستهةِ أ

ۡرِض َوَما َيخُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنِزُل 
َ
يَلُِج فِي ٱلۡأ

َمآِء َوَما َيۡعُرُج  ۖۡ َوُهَو َمَعُكۡم ِمَن ٱلسه فِيَها
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصير   ۡيَن َما ُكنُتۡمْۚ َوٱَّلله

َ
 ٤ أ

5. Његова је власт на небесима и на 

Земљи, и Аллаху ће се све вратити! 
 ِ ۡرِضِۚ َوِإلَي ٱَّلله

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ هُهۥ ُملُۡك ٱلسه ل

ُمورُ 
ُ
 ٥ تُرَۡجُع ٱلۡأ

6. Он уводи ноћ у дан и дан у ноћ, и 

Он зна шта се скрива у грудима. 
َهاَر فِي  َهارِ َويُولُِج ٱلنه هۡيَل فِي ٱلنه يُولُِج ٱل

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ هۡيِلِۚ َوُهَو َعلِيُم  ٦ ٱل

7. Верујте у Аллаха и Његовог 

Посланика и удељујте из онога што 

вам је дао да наследите, јер оне од 

вас који буду веровали и удељивали 

чека велика награда. 

ا  نفُِقواْ ِممه
َ
ِ َورَُسولِهِۦ َوأ َءاِمُنواْ بِٱَّلله

هِذيَن َءاَمُنواْ  ۡسَتۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل َجَعلَُكم مُّ
ۡجر  َكبِير  

َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
 ٧ ِمنُكۡم َوأ



 

Гвожђе 

 

766 

 

 الحديد

8. Како да не верујете у Аллаха, а 

Посланик вас позива да верујете у 

свога Господара - а већ је узео ваш 

завет - ако сте верници. 

ِ َوٱلرهُسوُل   َوَما لَُكۡم لَا تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َخَذ 

َ
يَۡدُعوُكۡم لُِتۡؤِمُنواْ بَِرب ُِكۡم َوَقۡد أ

ۡؤِمنِينَ   ٨ ِميَثََٰقُكۡم إِن ُكنُتم مُّ

9. Он слуги Својој објављује јасне 

речи и доказе, да би вас из тмина на 

светло извео - а Аллах је, уистину, 

према вама благ и милостив. 

ۦٓ َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖت   ِ ُِل عَلَىَٰ َعۡبِده هِذي ُينَز  ُهَو ٱل
ِۚ َوِإنه  ورِ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّ َِن ٱلظُّ ل ُِيۡخرَِجُكم م 

َ بُِكۡم لَرَُءوف    ٩ رهِحيم  ٱَّلله

10. И како да не трошите на 

Аллаховом путу, а Аллаху припада 

наследство небеса и Земље?! Нису 

једнаки они међу вама који су давали 

прилоге пре победе и лично се 

борили - они су на вишем степену од 

оних који су после давали прилоге и 

лично се борили, а Аллах свима 

обећава награду најлепшу; Аллах у 

потпуности зна оно шта радите. 

 ِ ِ َوَّلِله ها تُنفُِقواْ فِي َسبِيِل ٱَّلله ل
َ
َوَما لَُكۡم أ

ۡرِضِۚ لَا يَۡسَتوِي  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِميَرَُٰث ٱلسه

 ْۚ ََٰتَل نَفَق ِمن َقۡبِل ٱلَۡفۡتِح َوَق
َ
ۡن أ ِمنُكم مه

ْوَلَٰٓ 
ُ
نَفُقواْ  أ

َ
هِذيَن أ َِن ٱل ۡعَظُم َدرََجٗة م 

َ
ئَِك أ

 ِۚ ُ ٱلۡحُۡسَنيَٰ ا وََعَد ٱَّلله
ْْۚ وَُكل ٗ ََٰتلُوا ِمنُۢ َبۡعُد َوَق

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ١٠ َوٱَّلله

11. Ко је тај ко ће Аллаху леп зајам 

дати да би му га Он многоструко 

вратио, а уз то ће и дивну награду 

имати? 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا   هِذي ُيۡقرُِض ٱَّلله ن َذا ٱل مه
ۡجر  َكرِيم  

َ
ۥٓ أ  ١١ َفُيَضَٰعَِفُهۥ لَُهۥ َولَُه

12. На Дан кад будеш видео како се 

пред верницима и верницама, и са 

њихове десне стране, њихово светло 

буде кретало: “Благо вама данас: 

рајске баште, кроз које теку реке, у 

којима ћете вечно да боравите – то је 

велики успех!” 

يَۡوَم تََرى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت يَۡسَعيَٰ 
َُٰكُم  يَۡمَٰنِِهمِۖ بُۡشَرى

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
نُوُرُهم َبيَۡن أ

نَۡهَُٰر  
َ
َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ ٱلَۡيۡوَم َجنه

َٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ َخَٰلِدِ  ْۚ َذ  ١٢ يَن فِيَها
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13. На Дан када ће лицемери и 

лицемерке да говоре верницима: 

“Сачекајте нас да се светлом вашим 

послужимо!” “Вратите се назад, па 

друго светло потражите?” Биће 

речено. И између њих ће преграда да 

буде постављена која ће да има 

врата; унутар ње биће милост, а 

изван ње патња. 

هِذيَن  يَۡوَم َيُقوُل ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َوٱلُۡمَنَٰفَِقَُٰت لِل
َءاَمُنواْ ٱنُظُرونَا َنۡقَتبِۡس ِمن نُّورُِكۡم قِيَل 

ٱرِۡجُعواْ َوَرآَءُكۡم فَٱلَۡتِمُسواْ نُوٗراۖۡ َفُضرَِب 
هُهۥ بَاُبُۢ بَاِطُنُهۥ فِيهِ ٱلرهۡحمَُة بَيَۡنُهم بُِسورٖ   ل

 ١٣ َوَظَِٰهُرُهۥ ِمن قَِبلِهِ ٱلَۡعَذاُب 

14. “Зар нисмо са вама били?” 

Дозиваће их. “Јесте”, одговориће, 

“али сте сами себе завели и 

ишчекивали сте и сумњали сте, и 

пусте жеље су вас заваравале, све 

док није дошла Аллахова одредба, и 

док вас није ђаво о Аллаху обмануо. 

َعُكۡمۖۡ َقالُواْ بَلَىَٰ  لَۡم نَُكن مه
َ
ُيَناُدوَنُهۡم أ

نُفَسُكۡم َوتََربهۡصُتۡم 
َ
َوَلَِٰكنهُكۡم َفَتنُتۡم أ

ۡمُر 
َ
َمانِيُّ َحتهيَٰ َجآَء أ

َ
تُۡكُم ٱلۡأ َوٱۡرتَبُۡتۡم وََغره

 ِ ُكم بِٱَّلله ِ وََغره  ١٤  ٱلَۡغُرورُ ٱَّلله

15. Никаква откупнина данас од вас 

неће да буде примљена, а ни од оних 

који нису веровали; Ватра ће да буде 

ваше пребивалиште, она вам 

приличи, а ужасно је она одредиште!” 

فَٱلَۡيۡوَم لَا يُۡؤَخُذ ِمنُكۡم فِۡديَة  َولَا ِمَن  
هِذيَن كَ  ۖۡ ِهَي ٱل اُر َُٰكُم ٱلنه َوى

ۡ
ْْۚ َمأ َفُروا

َُٰكۡمۖۡ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ   ١٥ َمۡولَى

16. Зар није време да се онима који 

верују смекшају срца због спомена 

Аллаха и Истине која се објављује и 

да они не буду као они којима је још 

давно дата Књига, па су њихова срца, 

зато што је протекло много времена, 

постала немилосрдна и многи су од 

њих непокорни. 

ن َتخَۡشَع ُقلُوبُُهۡم 
َ
هِذيَن َءاَمُنٓواْ أ ِن لِل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
۞أ

ِ َولَا يَُكونُواْ  ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱلۡحَق  لِِذۡكرِ ٱَّلله
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبُل َفَطا

ُ
هِذيَن أ َل  َكٱل

َمُد َفَقَسۡت قُلُوبُُهۡمۖۡ َوَكثِير  
َ
َعلَۡيِهُم ٱلۡأ

ِۡنُهۡم َفَِٰسُقونَ   ١٦ م 

17. Знајте да Аллах даје живот већ 

мртвој земљи! Ми смо вам објаснили 

речи и доказе да бисте разумели. 

 ْۚ ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِها
َ
َ يُۡحِي ٱلۡأ نه ٱَّلله

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

بَيهنها لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلهُكۡم  َقۡد 
 ١٧ َتۡعقِلُونَ 



 

Гвожђе 

 

768 

 

 الحديد

18. Онима који милостињу буду 

удељивали и онима које је буду 

удељивале, и који драге воље 

Аллаху зајам буду давали - 

многоструко ће да им се врати и њих 

чека дивна награда. 

 ۡ قِيَن َوٱل ِ د  َ إِنه ٱلُۡمصه قَۡرُضواْ ٱَّلله
َ
َِٰت َوأ َق ِ د  ُمصه

ۡجر  
َ
قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضََٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ

 ١٨ َكرِيم  

19. А они који верују у Аллаха и 

Његове посланике - то су они који 

срцем у потпуности верују! А и онима 

који су посведочили својим животима 

погинувши на Божјем путу – код 

њиховог Господара припада њихова 

награда, и њихово светло! А они који 

не верују и поричу Наше доказе и 

знакове, то су они који припадају 

Ватри! 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ هِذيَن َءاَمُنواْ بِٱَّلله َوٱل

َهَدآُء ِعن يُقوَنۖۡ َوٱلشُّ ِ د  ِ َد َرب ِِهۡم لَُهۡم  ٱلص 
بُواْ  هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه ۡجُرُهۡم َونُوُرُهۡمۖۡ َوٱل

َ
أ

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَِحيمِ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٩ أَـِبَيَٰتَِنآ أ

20. Знајте да је овосветски живот 

игра и слеђење страсти, и 

украшавање, и међусобно 

хвалисање, и надметање имовином и 

децом! Он је налик киши од које биље 

задиви земљораднике, које потом, 

након кише, узбуја, а затим га видиш 

пожутелог и на крају сасушено. На 

Будућем свету биће жестока казна, а 

и Аллахов опрост и задовољство. А 

шта је живот на Земљи до само 

варљиво уживање!? 

ۡنَيا لَعِب  َولَۡهو    ةُ ٱلدُّ نهَما ٱلۡحََيوَٰ
َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡمَوَِٰل 
َ
ُۢ بَيَۡنُكۡم َوتَكَاثُر  فِي ٱلۡأ َوزِيَنة  َوَتَفاُخُر

اَر  ۡعَجَب ٱلُۡكفه
َ
ۡوَلَٰدِِۖ َكَمَثِل َغۡيٍث أ

َ
َوٱلۡأ

ا ُثمه يَُكوُن  َُٰه ُمۡصَفر ٗ َنَباتُُهۥ ُثمه يَِهيُج َفتََرى
ۖۡ َوفِي ٱٓأۡل  ِخَرةِ َعَذاب  َشِديد  َوَمۡغفَِرة  ُحَطَٰٗما

ها   ۡنَيآ إِل ةُ ٱلدُّ ْۚ َوَما ٱلۡحََيوَٰ ِ َورِۡضَوَٰن  َِن ٱَّلله م 
 ٢٠ َمَتَُٰع ٱلُۡغُرورِ 

21. Надмећите се да код свога 

Гоподара заслужите опрост и Рај, 

простран колико су пространи небо и 

Земља, и припремљен за оне који у 

Аллаха и Његове посланике верују. 

То је Аллахова награда коју ће дати 

ономе коме Он хоће; а Аллах 

поседује огромну награду. 

ب ُِكۡم وََجنهٍة  ِن ره َسابُِقٓواْ إِلَيَٰ َمۡغفَِرةٖ م 
ۡت  ِعده

ُ
ۡرِض أ

َ
َمآِء َوٱلۡأ َعۡرُضَها َكَعرِۡض ٱلسه

هِذيَن َءاَمُنواْ  َٰلَِك َفۡضُل  لِل ِ َورُُسلِهۚۦِْ َذ بِٱَّلله
ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل  ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء ٱَّلله

 ٢١ ٱلَۡعِظيمِ 
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22. Нема несреће која задеси Земљу 

и вас, а која није, пре него што је 

дамо, записана у Књизи - то је 

Аллаху, заиста, лако - 

صِ  َصاَب ِمن مُّ
َ
ۡرِض َولَا فِٓي َمآ أ

َ
يَبةٖ فِي ٱلۡأ

ن  
َ
ِن َقۡبِل أ ها فِي كَِتَٰٖب م  نُفِسُكۡم إِل

َ
أ

ِ يَِسير   َٰلَِك عَلَى ٱَّلله ْۚ إِنه َذ َهآ
َ
 ٢٢ نهبَۡرأ

23. да не бисте туговали за оним што 

вам је промакло, а и да се не бисте 

превише радовали ономе што вам 

Он подари. Аллах не воли никакве 

разметљивце, хвалисавце, 

َسۡواْ عَلَىَٰ َما َفاتَُكۡم َولَا َتۡفرَُحواْ 
ۡ
ل َِكۡيلَا تَأ

ُ لَا ُيحِبُّ ُكله ُمخَۡتاٖل  َُٰكۡمُۗ َوٱَّلله بَِمآ َءاتَى
 ٢٣ فَُخورٍ 

24. који шкртаре и траже да и људи 

буду шкрти. А онај ко неће да удељује 

- па, Аллах је, заиста, Независни и 

Хваљени. 

اَس بِٱلُۡبۡخِلِۗ  ُمُروَن ٱلنه
ۡ
هِذيَن َيۡبَخلُوَن َويَأ ٱل

َ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ   ٢٤ َوَمن َيَتَوله َفإِنه ٱَّلله

25. Ми смо Наше изасланике слали 

са јасним доказима и по њима смо 

слали Књиге и мерило правде, да би 

људи праведно поступали, а гвожђе 

смо спустили, у коме је велика снага 

и које људима користи, а да би Аллах 

знао оне који помажу Њега и Његове 

посланике иако их и не виде. Аллах 

је, уистину, моћан и силан. 

ۡرَسلَۡنا رُُسلََنا بِٱلَۡبي َِنَٰتِ 
َ
نَزلَۡنا َمَعُهُم  لََقۡد أ

َ
َوأ

اُس بِٱلۡقِۡسِطِۖ  ٱلِۡكَتََٰب َوٱلِۡميَزاَن لَِيُقوَم ٱلنه
س  َشِديد  َوَمَنَٰفُِع 

ۡ
نَزلَۡنا ٱلۡحَِديَد فِيهِ بَأ

َ
َوأ

ُ َمن يَنُصُرُهۥ َورُُسلَُهۥ  لِلنهاِس َولَِيۡعلََم ٱَّلله
َ َقوِيٌّ َعزِيز    ٢٥ بِٱلَۡغۡيِبِۚ إِنه ٱَّلله

26. Ми смо послали Ноја и Аврама, и 

некима од њихових потомака смо 

објаву и веровесништво дали; неки 

су од њихових потомака на Правом 

путу, а многи од њих су неверници. 

ۡرَسلَۡنا نُوٗحا َوِإبَۡرَٰهِيَم وََجَعلَۡنا فِي  
َ
َولََقۡد أ

ُبوهةَ َوٱلِۡكَتََٰبۖۡ  ِيهتِِهَما ٱلنُّ ۡهَتدِٖۖ  ُذر  َفِمۡنُهم مُّ
َِٰسُقونَ  ِۡنُهۡم َف  ٢٦ َوَكثِير  م 
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27. Затим смо, њиховим траговима, 

једног за другим слали Наше 

посланике, док нисмо Исуса, 

Маријиног сина, послали. Њему смо 

дали Јеванђеље, и учинили смо да у 

срцима његових следбеника буду 

благост и самилост. А монаштво су 

они сами као новотарију увели у 

жељи за Аллаховим задовољством - 

Ми им га нисмо прописали; већ смо 

им прописали трагање за Аллаховим 

задовољством, али они о њему нису 

водили бригу онако како би требало, 

па ћемо оне међу њима који буду 

исправно веровали да наградимо, а 

многи од њих су неверници. 

ۡيَنا  ۡيَنا عَلَىَٰٓ َءاَثَٰرِهِم بِرُُسلَِنا َوَقفه ُثمه َقفه
 ۡۖ بِعِيَسي ٱبِۡن َمۡريََم وََءاَتۡيَنَُٰه ٱلِۡإنِجيَل
َفٗة  

ۡ
هِذيَن ٱتهَبُعوهُ َرأ وََجَعلَۡنا فِي قُلُوِب ٱل

ْۚ َوَرۡهَبانِ  يهًة ٱۡبَتَدُعوَها َما َكَتۡبَنََٰها  َوَرۡحمَٗة
ِ َفَما رََعوَۡها   ها ٱبۡتَِغآَء رِۡضَوَِٰن ٱَّلله َعلَۡيِهۡم إِل

هِذيَن َءاَمُنواْ ِمۡنُهۡم  ۖۡ فَـ َاتَيَۡنا ٱل َحقه رِعَايَتَِها
ِۡنُهۡم َفَِٰسُقونَ  ۡجَرُهۡمۖۡ َوَكثِير  م 

َ
 ٢٧ أ

28. О ви који верујете, бојте се 

Аллаха и у Његовог Посланика 

верујте. Он ће да вам дарује Своју 

двоструку милост, и даће вам светло 

помоћу ког ћете да идете, и 

опростиће вам, а Аллах опрошта 

грехе и милостив је. 

َ وََءاِمُنواْ   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۦ يُۡؤتُِكۡم كِۡفلَيِۡن ِمن رهۡحمَتِهِۦ بِرَُسولِهِ 
َويَۡجَعل لهُكۡم نُوٗرا َتۡمُشوَن بِهِۦ َويَۡغفِۡر 

ُ َغُفور  رهِحيم    ٢٨ لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

29. И нека следбеници Књиге знају да 

они никакву Аллахову благодат неће 

да добију, јер је благодат само у 

Аллаховој руци - даје је ономе коме 

Он хоће; а Аллах поседује огромне 

благодати. 

ها َيۡقِدُروَن عَلَىَٰ  ل
َ
ۡهُل ٱلِۡكَتَِٰب أ

َ
ل َِئلها َيۡعلََم أ

 ِ نه ٱلَۡفۡضَل بَِيِد ٱَّلله
َ
ِ َوأ ِن َفۡضِل ٱَّلله َشۡيٖء م 

ُ ُذو ٱلَۡفۡضِل   ْۚ َوٱَّلله يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء
 ٢٩ ٱلَۡعِظيمِ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллах је чуо речи оне која се са 

тобом о своме мужу расправљала и 

Аллаху се јадала, а Аллах чује ваш 

међусобни разговор. Аллах је, 

уистину, све чује и све види. 

ُ َقۡوَل ٱلهتِي تَُجَِٰدلَُك فِي   َقۡد َسِمَع ٱَّلله
ُ يَۡسَمُع   ِ َوٱَّلله َزوِۡجَها َوتَۡشَتكِٓي إِلَي ٱَّلله

َ َسِميُعُۢ بَِصيرٌ  ْۚ إِنه ٱَّلله  ١ َتحَاُوَرُكَمآ

2. Они од вас који својим женама 

кажу да су им забрањене попут 

њихових мајки, а оне нису њихове 

мајке - њихове мајке су само оне које 

су их родиле, они, заиста, говоре 

страшне речи и неистину - а Аллах, 

заиста, грехе поништава и опрашта. 

ا  ِن ن َِسآئِِهم مه هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمنُكم م  ٱل
 
ُ
َهَٰتِِهۡمۖۡ إِۡن أ مه

ُ
َٰٓـ ِي َولَۡدَنُهۡمْۚ ُهنه أ ها ٱله َهَُٰتُهۡم إِل مه

َِن ٱلَۡقۡوِل َوُزوٗراْۚ  َوِإنهُهۡم لََيُقولُوَن ُمنَكٗرا م 
َ لََعُفوٌّ َغُفور    ٢ َوِإنه ٱَّلله

3. Они који својим женама кажу да су 

им забрањене попут њихових мајки, а 

онда се поврате у ономе што су 

рекли, дужни су, пре него што једно 

друго додирну, једног роба ропства 

да ослободе. То је оно што вам се 

наређује - а Аллах у потпуности зна 

шта ви радите. 

هِذيَن يَُظَِٰهُروَن ِمن ن َِسآئِِهۡم ُثمه َيُعوُدوَن  َوٱل
 
َ
ِن َقۡبِل أ ن  لَِما َقالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ م 

ُ بَِما  َٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهِۚۦْ َوٱَّلله ْۚ َذ ا َيَتَمآسه
 ٣ َتۡعَملُوَن َخبِير  

4. Онај који не нађе, дужан је да пости 

два месеца узастопно пре него једно 

друго додирну. А онај ко не може, 

дужан је да нахрани шездесет 

сиромаха, зато да бисте потврдили 

да у Аллаха и Његовог Посланика 

верујете – то су Аллахови прописи. А 

невернике чека болна казна. 

هۡم َيِجۡد َفِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعيِۡن   َفَمن ل
هۡم يَۡسَتِطۡع  ۖۡ َفَمن ل ا ن َيَتَمآسه

َ
ِمن َقۡبِل أ

َٰلَِك لُِتۡؤِمنُ  ْۚ َذ واْ َفإِۡطَعاُم ِست ِيَن ِمۡسِكيٗنا
  ُِۗ ِ َورَُسولِهۚۦِْ َوتِلَۡك ُحُدوُد ٱَّلله بِٱَّلله

لِيمٌ 
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ  ٤ َولِلَۡك
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5. Заиста, они који се супротстављају 

Аллаху и Његовом Посланику биће 

одбачени и понижени, као што су 

били одбачени и понижени и они пре 

њих. А Ми смо објавили јасне доказе 

и знакове, а невернике чека 

понижавајућа патња 

َ َورَُسولَُهۥ ُكبُِتواْ  هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل
نَزلَۡنآ 

َ
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمْۚ َوَقۡد أ َكَما ُكبَِت ٱل
َٰفِرِيَن َعَذاب    َءاَيَٰتِۭ َبي َِنَٰٖتِۚ َولِلَۡك

ِهين    ٥ مُّ

6. на Дан кад их Аллах све оживи, па 

их обавести о оном шта су радили; 

Аллах је о томе свео рачун, а они су 

то заборавили - Аллах је свему 

сведок. 

ُ َجمِيٗعا َفُينَب ِئُُهم بَِما   يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
 ِ

ُ عَلَىَٰ ُكل  ُ َونَُسوُهْۚ َوٱَّلله َُٰه ٱَّلله ۡحَصى
َ
ْْۚ أ َعِملُٓوا

 ٦ يدٌ َشۡيٖء َشهِ 

7. Зар не знаш да Аллах зна све што 

је на небесима и што је на Земљи?! 

Нема тајних разговора међу 

тројицом, а да Он није четврти, ни кад 

их је мање, ни кад их је више, а да Он 

није са њима где год они били; Он ће 

да их обавести на Судњем дану о 

оном што су радили. Аллах заиста 

све добро зна. 

َمََٰوَِٰت َوَما  َ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه نه ٱَّلله
َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ها  ََٰثٍة إِل جَۡوىَٰ ثََل ۡرِضِۖ َما يَُكوُن ِمن نه
َ
فِي ٱلۡأ

ها ُهَو َسادُِسُهۡم   ُهَو َرابُِعُهۡم َولَا َخمَۡسٍة إِل
 َ َٰلَِك َول ۡدنَيَٰ ِمن َذ

َ
ها ُهَو َولَٓا أ ۡكثََر إِل

َ
ٓا أ

ْۖۡ ُثمه يُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُواْ  ۡيَن َما َكانُوا
َ
َمَعُهۡم أ

ِ َشۡيٍء َعلِيمٌ 
َ بِكُل   ٧ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِِۚ إِنه ٱَّلله

8. Зар не видиш оне којима је 

забрањено да се сашаптавају како се 

затим враћају ономе што им је 

забрањено и сашаптавају се о греху, 

непријатељству и непослушности 

према Посланику?! А кад ти долазе, 

поздрављају те онако како те Аллах 

никад није поздравио, и међу собом 

говоре: “Требало би да нас Аллах већ 

једном казни за оно што говоримо!” 

Довољан ће да им буде Пакао! У 

њему ће да горе, а ужасно је то 

крајње одредиште! 

هِذيَن ُنُهواْ َعِن ٱلنهۡجَوىَٰ ُثمه  لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
أ

َيُعوُدوَن لَِما ُنُهواْ َعۡنُه َويََتَنََٰجۡوَن بِٱلِۡإثِۡم 
َوٱلُۡعۡدَوَِٰن َوَمۡعِصَيِت ٱلرهُسوِلِۖ َوِإَذا َجآُءوَك  

ُ َويَُقولُوَن فِٓي َحيهۡوَك بَِما لَمۡ   ُيحَي َِك بِهِ ٱَّلله
 ْۚ ُ بَِما َنُقوُل ُبَنا ٱَّلله ِ نُفِسِهۡم لَۡولَا ُيَعذ 

َ
أ

ۖۡ فَبِۡئَس   َحۡسُبُهۡم َجَهنهُم يَۡصلَۡوَنَها
 ٨ ٱلَۡمِصيرُ 
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9. О ви који верујете, када се међу 

собом дошаптавате, не дошаптавајте 

се о греху, непријатељству и 

непослушности према Посланику, 

већ се дошаптавајте о доброчинству 

и богобојазности, и бојте се Аллаха, 

пред Којим ћете да будете окупљени. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََنََٰجۡيُتۡم فَلَا   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 َوَمۡعِصَيِت َتَتَنََٰجۡواْ بِٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعۡدَوَٰنِ 
ۡقَوىَِٰۖ َوٱتهُقواْ   ِ َوٱلته ٱلرهُسوِل َوتََنََٰجۡواْ بِٱلۡبِر 

هِذٓي إِلَۡيهِ ُتحَۡشُرونَ  َ ٱل  ٩ ٱَّلله

10. Такво сашаптавање је од сотоне, 

да би растужио оне који верују, а то 

не може њима нимало да науди, осим 

ако то Аллах допусти. А верници нека 

се поуздају само у Аллаха! 

هِذيَن  ۡيَطَِٰن لَِيۡحُزَن ٱل إِنهَما ٱلنهۡجَوىَٰ ِمَن ٱلشه
ها بِإِۡذِن   َءاَمُنواْ َولَيَۡس بَِضآر ِهِۡم َشۡيـ ًا إِل

ِ فَلَۡيَتوَكهِل ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِْۚ وَعَلَى ٱَّلله  ١٠ ٱَّلله

11. О ви који верујете, кад вам се 

каже: “Направите места другима 

тамо где се седи”, ви направите, па и 

вама ће Аллах место да направи; а 

кад вам се каже: “Дигните се”, ви се 

дигните, и Аллах ће на високе 

степене да уздигне оне међу вама 

који верују и којима је дато знање. А 

Аллах у потпуности зна оно шта 

радите. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكۡم   َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُحواْ فِي ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱفَۡسُحواْ َيۡفَسِح  َتَفسه
ُ لَُكۡمۖۡ َوِإَذا قِيَل ٱنُشُزواْ فَٱنُشُزواْ يَۡرَفِع  ٱَّلله

وتُواْ  
ُ
هِذيَن أ هِذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل ُ ٱل ٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ٱلۡعِلَۡم َدرَ  َجَٰٖتِۚ َوٱَّلله
 ١١ َخبِير  

12. О ви који верујете, кад хоћете да 

се са Послаником сашаптавате, пре 

тога милостињу уделите. То је за вас 

боље и чистије. А ако не нађете 

ништа - па, Аллах је, заиста, 

Опростилац греха, Милостиви. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َنََٰجۡيُتُم ٱلرهُسوَل  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

َٰلَِك  ْۚ َذ َُٰكۡم َصَدَقٗة ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ َفَقد 
 َ هۡم َتِجُدواْ َفإِنه ٱَّلله ْۚ َفإِن ل ۡطَهُر

َ
َخيۡر  لهُكۡم َوأ

 ١٢ َغُفور  رهِحيمٌ 
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13. Зар вас је страх да пре разговора 

свога уделите милостињу?! А ако не 

уделите и Аллах вам опрости, онда 

обављајте молитву и дајте обавезну 

милостињу и будите покорни Аллаху 

и Његовом Посланику! Аллах у 

потпуности зна оно што ви радите. 

َُٰكۡم  ُمواْ َبيَۡن يََدۡي َنجَۡوى ِ ن ُتَقد 
َ
ۡشَفۡقُتۡم أ

َ
َءأ

 َٰ ُ َصَدَق ٖتِۚ َفإِۡذ لَۡم َتۡفَعلُواْ َوتَاَب ٱَّلله
ةَ  َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه

َ
َعلَۡيُكۡم فَأ

ُۢ بَِما   ُ َخبِيُر ۚۥْ َوٱَّلله َ َورَُسولَُه ِطيُعواْ ٱَّلله
َ
َوأ

 ١٣ َتۡعَملُونَ 

14. Зар не видиш оне који за 

пријатеље и заштитнике узимају 

људе на које се Аллах разљутио?! 

Они нису ни ваши ни њихови, 

заклињу се лажно, а знају то. 

 ُ هۡواْ َقۡوًما َغِضَب ٱَّلله هِذيَن تََول لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ِنُكۡم َولَا ِمۡنُهۡم   ا ُهم م  َعلَۡيِهم مه
 ١٤ َويَۡحلُِفوَن عَلَى ٱلَۡكِذِب َوُهۡم َيۡعلَُمونَ 

15. Аллах је њима припремио 

жестоку патњу, а заиста је ружно оно 

што раде. 

ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًداۖۡ إِنهُهۡم َسآَء َما  َعده ٱَّلله
َ
أ

 ١٥ َكانُواْ َيۡعَملُونَ 

16. Штите се својим заклетвама, и 

тако одвраћају од Аллаховог пута, па 

им зато припада понижавајућа 

патња. 

خَذُ  واْ َعن َسبِيِل ٱته يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة َفَصدُّ
َ
ٓواْ أ

ِهين   ِ فَلَُهۡم َعَذاب  مُّ  ١٦ ٱَّلله

17. Ни њихова имовина, ни њихова 

деца нимало неће да им помогну код 

Аллаха, они ће да буду становници у 

Ватри, у њој ће вечно да бораве. 

ۡمَوَٰ 
َ
َِن لهن ُتۡغنَِي َعۡنُهۡم أ ۡوَلَُٰدُهم م 

َ
لُُهۡم َولَٓا أ

ۡصَحَُٰب ٱلنهارِِۖ ُهۡم فِيَها 
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ْۚ أ ا ِ َشۡيـ ً ٱَّلله

 ١٧ َخَٰلُِدونَ 

18. На Дан када ће Аллах све да их 

оживи они ће да Му се заклињу, као 

што се вама заклињу, мислећи да ће 

то нешто да им користи. Они су, 

заиста, прави лажљивци. 

ُ َجمِيٗعا َفَيۡحلُِفوَن لَُهۥ َكَما  يَۡوَم َيۡبَعُثُهُم ٱَّلله
 ِۚ نهُهۡم عَلَىَٰ َشۡيٍء

َ
َيحۡلُِفوَن لَُكۡم َويَۡحَسُبوَن أ

َِٰذبُونَ  لَٓا إِنهُهۡم ُهُم ٱلَۡك
َ
 ١٨ أ
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19. Њима је овладао ђаво и учинио 

да забораве да спомињу Аллаха, они 

су ђавољева странка, а збиља, они 

из ђавољеве странке су прави 

губитници. 

َُٰهۡم ذِۡكَر  نَسى
َ
ۡيَطَُٰن فَأ ٱۡسَتۡحَوَذ َعلَۡيِهُم ٱلشه

لَٓا إِنه ِحۡزَب 
َ
ۡيَطَِٰنِۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱلشه

ُ
ِْۚ أ ٱَّلله

ۡيَطَِٰن ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ   ١٩ ٱلشه

20. Они који се супротстављају 

Аллаху и Његовом Посланику биће, 

сигурно, међу оним најпониженијим. 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۥٓ أ َ َورَُسولَُه هِذيَن ُيحَآدُّوَن ٱَّلله إِنه ٱل

َذل ِينَ 
َ
 ٢٠ فِي ٱلۡأ

21. Аллах је записао: “Ја и посланици 

Моји сигурно ћемо да победимо!” 

Аллах је, заиста, моћан и силан. 

 َ ِۚ إِنه ٱَّلله نَا۠ َورُُسلِٓى
َ
ۡغلِبَنه أ

َ
ُ لَأ َكَتَب ٱَّلله

 ٢١ َقوِيٌّ َعزِيز  

22. Нећеш наћи да људи који у 

Аллаха и Судњи дан верују буду у 

љубави са онима који се Аллаху и 

Његовом Посланику супротстављају, 

па били то њихови очеви, или њихови 

синови, или њихова браћа, или 

њихови рођаци. Њима је Он у срца 

усадио веровање и оснажио их 

Својим светлом, и Он ће да их уведе 

у рајске баште, кроз које теку реке, да 

у њима вечно остану. Аллах је њима 

задовољан, а и они су задовољни 

Њиме. Они су Аллахови следбеници 

а, заиста, Аллахови следбеници ће 

сигурно да успеју. 

ِ َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ها َتِجُد َقۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله ل
َ َورَُسولَُهۥ َولَۡو َكانُٓواْ  وَن َمۡن َحآده ٱَّلله يَُوآدُّ

ۡو  
َ
ۡو إِۡخَوََٰنُهۡم أ

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ

َ
َءابَآَءُهۡم أ

ْوَلَٰٓئَِك َكَتَب فِي قُلُوبِِهُم َعِشيَرتَ 
ُ
ُهۡمْۚ أ

ِۡنُهۖۡ َويُۡدِخلُُهۡم   يهَدُهم بُِروٖح م 
َ
ٱلِۡإيَمََٰن َوأ

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن 
َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

ُ َعۡنُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهْۚ   ْۚ َرِضَي ٱَّلله فِيَها
 ِ لَٓا إِنه ِحۡزَب ٱَّلله

َ
ِْۚ أ ْوَلَٰٓئَِك ِحۡزُب ٱَّلله

ُ
 ُهُم أ

 ٢٢ ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллаха слави и велича све што је 

на небесима и што је на Земљи, Он 

је силан и мудар. 

ۡرِضِۖ َسبهَح 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َّلِله

 ١ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. Он је приликом првог прогонства 

протерао из њихових домова оне 

следбенике Књиге који нису 

веровали. Ви нисте мислили да ће да 

оду, а они су мислили да ће њихове 

тврђаве да их одбране од Аллаха, 

али их је Аллах казнио одакле се 

нису надали и Он је у њихова срца 

улио страх; властитим рукама и 

рукама верника своје домове су 

рушили. Зато узмите из тога поуку, о 

ви разборити! 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن  ۡخَرَج ٱل
َ
هِذٓي أ ۡهِل ُهَو ٱل

َ
أ
ِل ٱلۡحَۡشِرِۚ َما   وه

َ
َٰرِهِۡم لِأ ٱلِۡكَتَِٰب ِمن دَِي

انَِعُتُهۡم   نهُهم مه
َ
ْۖۡ َوَظنُّٓواْ أ ن َيخۡرُُجوا

َ
َظَننُتۡم أ

ُ ِمۡن َحۡيُث   َُٰهُم ٱَّلله تَى
َ
ِ فَأ َِن ٱَّلله ُحُصوُنُهم م 

ْۖۡ َوَقَذَف فِي قُلُوبِِهُم ٱلرُّۡعَبْۚ   لَۡم َيحۡتَِسُبوا
يِۡدي  ُيخۡرِبُوَن ُبُيوَتهُ 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
م بِأ

بَۡصَٰرِ 
َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ  ٢ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن فَٱۡعَتبُِرواْ َيَٰٓ

3. А да им Аллах није већ био 

прописао изгнанство, Он би их другој 

патњи још на овом свету подвргао! А 

њима на Будућем свету припада 

патња у Ватри. 

ن َكَتَب ٱ
َ
ُ َعلَۡيِهُم ٱلۡجَلَآَء َولَۡولَٓا أ َّلله

ۖۡ َولَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاُب  ۡنَيا َبُهۡم فِي ٱلدُّ لََعذه
ارِ   ٣ ٱلنه

4. То је зато што су се 

супротстављали Аллаху и Његовом 

Посланику; а онај ко се Аллаху 

супротставља – па Аллах, заиста, 

жестоко кажњава. 

نه 
َ
َٰلَِك بِأ ۖۥۡ َوَمن َذ َ َورَُسولَُه ُهۡم َشآقُّواْ ٱَّلله

َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  َ َفإِنه ٱَّلله ِ ٱَّلله  ٤ يَُشآق 
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5. То што сте неке палме посекли или 

их, да усправно стоје, оставили - са 

Аллаховим допуштењем сте 

учинили, и зато да Он невернике 

понизи. 

ۡو تََرۡكُتُموَها َقآئَِمًة  َما َقَطۡعُتم م ِ 
َ
ن ل ِيَنٍة أ

ِ َولُِيۡخزَِي  ُصولَِها فَبِإِۡذِن ٱَّلله
ُ
عَلَىَٰٓ أ

 ٥ ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

6. А ви нисте гонили коње ни камиле 

због онога што је Аллах од њих, као 

плен, даровао Своме Посланику, 

него, Аллах препушта власт Својим 

посланицима над онима над којима 

Он хоће; Аллах над свиме има моћ. 

ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡنُهۡم َفَمآ   َفآَء ٱَّلله
َ
َوَمآ أ

وَۡجۡفُتۡم َعلَۡيهِ ِمۡن َخۡيٖل َولَا رَِكاٖب  
َ
أ

 ْۚ َ يَُسل ُِط رُُسلَُهۥ عَلَىَٰ َمن يََشآُء َوَلَِٰكنه ٱَّلله
 ِ

ُ عَلَىَٰ ُكل   ٦ َشۡيٖء َقِدير  َوٱَّلله

7. Плен становника села и градова 

који Аллах Своме Посланику дарује 

припада: Аллаху и Његовом 

Посланику, и његовим ближњима, и 

сирочадима, и сиромашним, и 

путницима намерницима - да не би 

прелазио само из руку у руке ваших 

богаташа; оно што вам Посланик да, 

то прихватите, а оно што вам забрани 

- оставите, и бојте се Аллаха. Аллах, 

заиста, жестоко кажњава. 

ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ 
َ
ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ ِمۡن أ َفآَء ٱَّلله

َ
آ أ مه

ِهَّلِلَف َولِلرهُسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَتََٰميَٰ  
بِيِل كَۡي لَا يَُكوَن َوٱلَۡمَسَِٰكينِ   َوٱبِۡن ٱلسه

َُٰكُم  ۡغنَِيآِء ِمنُكۡمْۚ َوَمآ َءاتَى
َ
ُدولََۢة َبيَۡن ٱلۡأ

 ْْۚ ٱلرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىَُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا
َ َشِديُد ٱلۡعَِقابِ  ۖۡ إِنه ٱَّلله َ  ٧ َوٱتهُقواْ ٱَّلله

8. И сиромашним исељеницима на 

Божјем путу који су протерани из 

својих домова и из својих поседа, 

трагајући за Аллаховим обиљем и 

задовољством, и који Аллаху и 

Његовом Посланику помажу, то су, 

заиста, искрени. 

ۡخرُِجواْ ِمن 
ُ
هِذيَن أ لِلُۡفَقَرآِء ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ٱل

ۡمَوَٰلِِهۡم يَبۡ 
َ
ِ دَِيَٰرِهِۡم َوأ َِن ٱَّلله َتُغوَن َفۡضلٗا م 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۥْٓۚ أ َ َورَُسولَُه َورِۡضَوَٰٗنا َويَنُصُروَن ٱَّلله

َِٰدُقونَ   ٨ ُهُم ٱلصه
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9. А они који су пре њих Медину 

населили и веру прихватили, они 

воле оне који им се досељавају, и у 

својим грудима никакву завист, зато 

што им се даје, не осећају, и више 

воле њима него себи, мада им је и 

самима потребно. А они који се 

причувају похлепе и тврдичлука, они 

ће сигурно да успеју. 

اَر َوٱلِۡإيَمََٰن ِمن َقۡبلِِهۡم  هِذيَن َتَبوهُءو ٱلده َوٱل
ِجُدوَن فِي  ُيحِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إِلَۡيِهۡم َولَا يَ 

وتُواْ َويُۡؤثُِروَن عَلَىَٰٓ 
ُ
آ أ ِمه ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة م 

ْۚ َوَمن يُوَق  نُفِسِهۡم َولَۡو َكاَن بِِهۡم َخَصاَصة 
َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ٩ ُشحه َنۡفِسهِۦ فَأ

10. Они који после њих долазе - 

говоре: “Господару наш, опрости 

нама и нашој браћи која су нас 

претекла у вери и не допусти да у 

нашим срцима буде имало злобе 

према верницима; Господару наш, Ти 

си, заиста, милосрдан и милостив.” 

هِذيَن َجآُءو ِمنُۢ َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربهَنا   َوٱل
هِذيَن َسَبقُ  ونَا  ٱۡغفِۡر لََنا َولِإِۡخَوَٰنَِنا ٱل

هِذيَن  ا ل ِل
بِٱلِۡإيَمَِٰن َولَا َتجَۡعۡل فِي قُلُوبَِنا ِغل ٗ

 ١٠ َءاَمُنواْ َربهَنآ إِنهَك رَُءوف  رهِحيمٌ 

11. Зар ниси видео лицемере како 

говоре својим пријатељима, 

следбеницима Књиге који не верују: 

“Ако будете протерани, ми ћемо 

сигурно са вама да пођемо и кад се 

вас буде тицало, никада никоме 

нећемо да се покоримо; а ако будете 

нападнути, сигурно ћемо да вам у 

помоћ притекнемо”, а Аллах је сведок 

да су они, заиста, лажљивци. 

هِذيَن نَاَفُقواْ َيُقولُوَن   لَۡم تََر إِلَي ٱل
َ
۞أ

ۡهِل  لِإِۡخَوَٰنِِهمُ 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ ٱل

ۡخرِۡجُتۡم لََنۡخرَُجنه َمَعُكۡم 
ُ
ٱلِۡكَتَِٰب لَئِۡن أ

بَٗدا َوِإن ُقوتِلُۡتۡم 
َ
َحًدا أ

َ
َولَا نُِطيُع فِيُكۡم أ

ُ يَۡشَهُد إِنهُهۡم   لََننُصَرنهُكۡم َوٱَّلله
َِٰذبُونَ   ١١ لََك

12. Ако би били протерани, они не би 

са њима пошли; ако би били 

нападнути, они им не би у помоћ 

притекли; а ако би им у помоћ 

притекли, сигурно би побегли и они 

би без помоћи остали. 

ۡخرُِجواْ لَا َيخۡرُُجوَن َمَعُهۡم َولَئِن  
ُ
لَئِۡن أ

ُقوتِلُواْ لَا يَنُصُروَنُهۡم َولَئِن نهَصُروُهۡم 
 ۡ ۡدَبََٰر ُثمه لَا يُنَصُرونَ لَُيَولُّنه ٱل

َ
 ١٢ أ

13. Они се више боје вас него 

Аллаха, зато што су они људи који не 

схватају. 

 ِْۚ َِن ٱَّلله َشدُّ َرۡهَبٗة فِي ُصُدورِهِم م 
َ
نُتۡم أ

َ
لَأ

ها َيۡفَقُهونَ  نهُهۡم َقۡوم  ل
َ
َٰلَِك بِأ  ١٣ َذ
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14. Само у утврђеним градовима или 

иза зидина они против вас смеју 

заједно да се боре. Њихово 

међусобно непријатељство је 

жестоко. Ти мислиш да су они 

сложни, међутим, срца су њихова 

разједињена, зато што су то људи 

који не разумеју. 

َنٍة  حَصه ها فِي قُٗرى مُّ لَا يَُقَٰتِلُونَُكۡم َجمِيًعا إِل
 ْۚ ُسُهم بَيَۡنُهۡم َشِديد 

ۡ
ۡو ِمن َوَرآِء ُجُدرْۚ بَأ

َ
أ

نهُهۡم 
َ
َٰلَِك بِأ ِۚ َذ َتحَۡسُبُهۡم َجمِيٗعا َوقُلُوبُُهۡم َشتهيَٰ

ها َيۡعقِلُونَ   ١٤ َقۡوم  ل

15. Слични су онима који су, ту 

недавно, искусили сву погубност 

својих поступака - њих чека болна 

патња. 

ۖۡ َذاُقواْ َوبَاَل كَ  هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم قَرِيٗبا َمَثِل ٱل
لِيم  

َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ١٥ أ

16. Слични су ђаволу кад каже 

човеку: “Буди неверник!” Па кад 

постане неверник, он онда каже: “Ја 

више немам ништа са тобом; ја се, 

заиста, бојим Аллаха, Гоподара 

светова.” 

ۡيَطَِٰن إِۡذ َقاَل لِلِۡإنَسَِٰن ٱۡكُفۡر  َكَمَثِل ٱلشه
ِنَك إِن ِٓي   ا َكَفَر َقاَل إِن ِي بَرِٓيء  م  فَلَمه

َ َربه ٱلَۡعَٰلَِمينَ  َخاُف ٱَّلله
َ
 ١٦ أ

17. Обојицу их, на крају, чека Ватра у 

којој ће вечно да бораве, а то ће да 

буде казна за све насилнике. 

ارِ َخَٰلَِديِۡن  نهُهَما فِي ٱلنه
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ َفكَاَن َع

َٰلِِمينَ  ُؤاْ ٱلظه َٰلَِك َجَزَٰٓ ْۚ َوَذ  ١٧ فِيَها

18. О ви који верујете, бојте се 

Аллаха, и нека сваки човек гледа шта 

је припремио за сутра, и бојте се 

Аллаха. Аллах, заиста; у потпуности 

зна оно шта радите. 

َ َولَۡتنُظۡر   هِذيَن َءاَمُنواْ ٱتهُقواْ ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 َ ْۚ إِنه ٱَّلله َ َمۡت لَِغدِٖۖ َوٱتهُقواْ ٱَّلله ا َقده َنۡفس  مه
ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١٨ َخبِيُر

19. И не будите као они који су 

заборавили Аллаха, па је Он учинио 

да забораве сами себе; то су прави 

грешници. 

َُٰهۡم  نَسى
َ
َ فَأ هِذيَن نَُسواْ ٱَّلله َولَا تَُكونُواْ َكٱل

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقونَ 
ُ
نُفَسُهۡمْۚ أ

َ
 ١٩ أ
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20. Нису једнаки становници Пакла и 

становници Раја; становници Раја су 

успели. 

 
َ
ۡصَحَُٰب  لَا يَۡسَتوِٓي أ

َ
ارِ َوأ ۡصَحَُٰب ٱلنه

ۡصَحَُٰب ٱلۡجَنهةِ ُهُم ٱلَۡفآئُِزونَ 
َ
 ٢٠ ٱلۡجَنهةِِۚ أ

21. Да овај Кур'ан објавимо каквом 

брду, ти би видео како је пуно 

страхопоштовања и како би се 

распало од страха пред Аллахом. 

Такве примере наводимо људима да 

би размислили. 

ۡيَتُهۥ 
َ
هَرأ نَزلَۡنا َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن عَلَىَٰ َجَبٖل ل

َ
لَۡو أ

ِْۚ َوتِلَۡك  ِۡن َخۡشَيةِ ٱَّلله ٗعا م  ِ َتَصد  َخَِٰشٗعا مُّ
ۡمَثَُٰل نَۡضِربَُها لِلنهاِس لََعلهُهۡم 

َ
ٱلۡأ

ُرونَ   ٢١ َيَتَفكه

22. Он је Аллах, осим Којег нема 

другог истинског бога, познавалац 

оног што је недокучиво чулима, а и 

оног што је појавно, Свемилосни, 

Милостиви. 

َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب   ها ُهَوۖۡ َع هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱَّلله
َهََٰدةِِۖ ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن ٱلرهِحيمُ   ٢٢ َوٱلشه

23. Он је Аллах, осим Којег нема 

другог истинског бога, Владар, 

Благословљени и Свети, Савршени - 

Онај Који је без недостатака, Онај 

Који пружа сигурност, Онај Који над 

свим бди, Силни, Узвишени, Горди. 

Слављен и Узвишен је Аллах од оних 

које поред Њега обожавају! 

ها  هِذي لَٓا إَِلََٰه إِل ُ ٱل ُهَو ٱلَۡملُِك  ُهَو ٱَّلله
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱلَۡعزِيُز  وُس ٱلسه ٱلُۡقدُّ

ا   ِ َعمه ٱلۡجَبهاُر ٱلُۡمَتَكب ُِرْۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّلله
 ٢٣ يُۡشِرُكونَ 

24. Он је Аллах, Креатор, Творац, 

Обликовалац, Он има најлепша 

имена. Њега слави и велича све што 

је на небесима и на Земљи, Он је 

Силни и Мудри. 

ۖۡ لَُه  ُِر ُ ٱلَۡخَٰلُِق ٱلَۡبارُِئ ٱلُۡمَصو  ُهَو ٱَّلله
ِۚ يَُسب ُِح لَُهۥ َما فِي  ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنيَٰ

َ
ٱلۡأ

ۡرِضِۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٤ ٱلۡحَِكيمُ 
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Проверена  الممتحنة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О ви који верујете! Не узимајте 

Моје непријатеље и своје 

непријатеље за присне пријатеље, 

волећи их, а они поричу Истину која 

је вама дошла, и изгоне Посланика и 

вас само зато што верујете у Аллаха, 

вашега Господара, ако сте већ 

изашли ради борбе на Моме Путу и 

тражећи Моје задовољство. Ви 

њима љубав тајно исказујете, а Ја 

најбоље знам шта ви скривате и шта 

обзнањујете. А ко то од вас буде 

радио, па - тај је залутао са Правог 

пута. 

ِي  هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتتهِخُذواْ َعُدو  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ةِ َوَقۡد  ۡولَِيآَء تُلُۡقوَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده
َ
ُكۡم أ وََعُدوه

ِ ُيخۡرُِجوَن  َِن ٱلۡحَق  َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم م 
ن 

َ
ِ َرب ُِكۡم ٱلرهُسوَل َوِإيهاُكۡم أ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله

إِن ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهَٰٗدا فِي َسبِيلِى َوٱبۡتَِغآَء  
ۡعلَُم 

َ
نَا۠ أ

َ
ةِ َوأ وَن إِلَۡيِهم بِٱلَۡمَوده ِۚ تُِسرُّ َمۡرَضاتِي

ۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن َيۡفَعلُۡه  
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
بَِمآ أ

بِيلِ   ١ ِمنُكۡم َفَقۡد َضله َسَوآَء ٱلسه

2. Ако вас се они домогну, биће ваши 

непријатељи и пружиће према вама, 

у злој намери, своје руке и своје 

језике, и желеће да будете 

неверници. 

ۡعَداٗٓء  
َ
إِن َيۡثَقُفوُكۡم يَُكونُواْ لَُكۡم أ

لِۡسنََتُهم  
َ
يِۡدَيُهۡم َوأ

َ
َويَبُۡسُطٓواْ إِلَۡيُكۡم أ

وٓ  واْ لَۡو تَۡكُفُرونَ بِٱلسُّ  ٢ ِء َوَودُّ

3. Ни ваша родбина ни ваша деца 

неће да вам буду од користи, на 

Судњем дану Он ће да вас раздвоји. 

Аллах добро види оно што радите. 

ۡوَلَُٰدُكۡمْۚ 
َ
رَۡحاُمُكۡم َولَٓا أ

َ
لَن تَنَفَعُكۡم أ

ُ بَِما يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ َيۡفِصُل بَيَۡنُكۡمْۚ   َوٱَّلله
 ٣ َتۡعَملُوَن بَِصير  
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4. Имате добар узор у Авраму и у 

онима који су са њим били кад су 

своме народу казали: „Ми са вама 

немамо ништа, а ни са онима које ви, 

уместо Аллаха, обожавате, ми вас 

се одричемо, и непријатељство и 

мржња између нас стално ће да се 

јавља све док не будете у Аллаха, 

Њега Јединог, веровали!“ Али не и у 

Аврамовим речима своме оцу: „Ја ћу 

за тебе да молим опрост, али не могу 

од Аллаха да те одбраним." 

Господару наш, на Тебе се 

ослањамо, Теби се обраћамо и код 

Тебе је крајње одредиште. 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  فِٓي إِبَۡرَٰهِيَم 
ُ
َقۡد َكانَۡت لَُكۡم أ

ۥٓ إِۡذ َقالُواْ لَِقۡوِمِهۡم إِنها بَُرَٰٓءُؤاْ  هِذيَن َمَعُه َوٱل
 ِ ا َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّلله ِمنُكۡم َوِممه
َكَفۡرنَا بُِكۡم َوبََدا بَيَۡنَنا َوبَۡيَنُكُم 

ِ ٱلَۡعَدََٰوةُ َوٱلۡبَ  بًَدا َحتهيَٰ تُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
ۡغَضآُء أ

ۡسَتۡغفَِرنه 
َ
بِيهِ لَأ

َ
ها َقۡوَل إِبَۡرَٰهِيَم لِأ ۥٓ إِل وَۡحَدهُ

بهَنا  ِ ِمن َشۡيٖءِۖ ره ۡملُِك لََك ِمَن ٱَّلله
َ
لََك َوَمآ أ

نَبَۡنا َوِإلَۡيَك  
َ
َعلَۡيَك تَوَكهلَۡنا َوِإلَۡيَك أ

 ٤ ٱلَۡمِصيرُ 

5. Господару наш, не учини да 

будемо искушење онима који не 

верују и опрости нам, Господару 

наш! Ти си, заиста, Силни и Мудри.“ 

هِذيَن َكَفُرواْ َوٱۡغفِۡر  َربهَنا لَا َتجَۡعلَۡنا فِۡتَنٗة ل ِل
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

َ
ۖۡ إِنهَك أ  ٥ لََنا َربهَنآ

6. Они су добар узор сваком оном ко 

се нада Аллаху и очекује Судњи дан. 

А свако ко одбије ислам - па, Аллах 

је, заиста, Независтан и Хваљен. 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  ل َِمن 
ُ
لََقۡد َكاَن لَُكۡم فِيِهۡم أ

ْۚ َوَمن َيَتَوله  َ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر َكاَن يَرُۡجواْ ٱَّلله
َ هُ   ٦ َو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميدُ َفإِنه ٱَّلله

7. Аллах ће сигурно да успостави 

љубав између вас и оних са којима 

сте у непријатељству; Аллах је 

свемоћан, и Аллах опрашта грехе и 

милостив је. 

ن َيجَۡعَل بَيَۡنُكۡم َوبَيَۡن  
َ
ُ أ ۞َعَسي ٱَّلله
هِذيَن عَاَدۡيُتم  ُ ٱل ْۚ َوٱَّلله ُ َقِدير  ْۚ َوٱَّلله ٗة َوده ِۡنُهم مه م 

 ٧ َغُفور  رهِحيم  
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8. Аллах вам не забрањује да чините 

добро и да будете праведни према 

онима који нису ратовали против вас 

због вере и који вас из ваших домова 

нису изгнали - Аллах, заиста, воли 

оне који су праведни, 

هِذيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم  ُ َعِن ٱل ها َيۡنَهىَُٰكُم ٱَّلله ل
ن 

َ
َٰرُِكۡم أ ِن دَِي يِن َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م  ِ فِي ٱلد 

َ ُيحِبُّ  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيِهۡمْۚ إِنه ٱَّلله َتبَرُّ
 ٨ ٱلُۡمۡقِسِطينَ 

9. али вам забрањује да будете 

блиски са онима који су ратовали 

против вас због вере и који су вас из 

домова ваших изгнали и који су 

помогли да будете прогнани. Они 

који су са њима блиски су 

неправедни. 

ََٰتلُوُكۡم فِي   هِذيَن َق ُ َعِن ٱل إِنهَما َيۡنَهىَُٰكُم ٱَّلله
ِن دَِيَٰرُِكمۡ  ۡخرَُجوُكم م 

َ
يِن َوأ ِ  َوَظََٰهُرواْ عَلَىَٰٓ ٱلد 

هُهۡم   هوُۡهۡمْۚ َوَمن َيَتَول ن تََول
َ
إِۡخَراِجُكۡم أ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظه
ُ
 ٩ فَأ

10. О ви који верујете, кад вам 

вернице као исељенице из Мекке 

дођу, испитајте их; Аллах најбоље 

зна какво је њихово веровање, па 

ако се уверите да су вернице, онда 

их не враћајте неверницима; оне 

њима нису допуштене, нити су они 

њима допуштени; а њима дајте оно 

што су потрошили. Није вам грех да 

се њима жените кад им венчане 

дарове њихове дате. У браку 

невернице не задржавајте! Тражите 

оно што сте потрошили, а нека и они 

траже оно што су потрошили! То је 

Аллахов суд, Он суди међу вама, а 

Аллах све зна и мудар је. 

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم  َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

  ُ ۖۡ ٱَّلله ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت ُمَهَِٰجَرَٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنه
ۖۡ َف  ۡعلَُم بِإِيَمَٰنِِهنه

َ
إِۡن َعلِۡمُتُموُهنه ُمۡؤِمَنَٰٖت  أ

هُهۡم  ارِِۖ لَا ُهنه ِحل   ل فَلَا تَرِۡجُعوُهنه إِلَي ٱلُۡكفه
ْْۚ َولَا   نَفُقوا

َ
آ أ ۖۡ وََءاتُوُهم مه َولَا ُهۡم َيحِلُّوَن لَُهنه

ن تَنِكُحوُهنه إَِذآ  
َ
ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ

ْۚ َولَا ُتۡمِسُكو ُجوَرُهنه
ُ
اْ بِعَِصِم َءاتَيُۡتُموُهنه أ

نَفۡقُتۡم َولۡيَۡسـ َلُواْ َمآ 
َ
ٱلَۡكَوافِرِ وَۡسـ َلُواْ َمآ أ

ِ َيحُۡكُم  َٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱَّلله ْْۚ َذ نَفُقوا
َ
أ

ُ َعلِيٌم َحِكيم    ١٠ بَيَۡنُكۡمۖۡ َوٱَّلله

11. А ако нека од жена ваших 

неверницима умакне, и ако ви после 

у борби плен заробите, онда онима 

чије су жене умакле венчане дарове 

које су им дали намирите. И бојте се 

Аллаха, у Кога верујете! 

ۡزَوَِٰجُكۡم إِلَي  
َ
ِۡن أ َوِإن َفاتَُكۡم َشۡيء  م 

هِذيَن َذَهَبۡت  ارِ َفَعاَقۡبُتۡم فَـ َاتُواْ ٱل ٱلُۡكفه
ْْۚ َوٱتهقُ  نَفُقوا

َ
ِۡثَل َمآ أ ۡزَوَُٰجُهم م 

َ
هِذٓي أ َ ٱل واْ ٱَّلله

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنونَ 
َ
 ١١ أ
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12. О Веровесниче, када ти дођу 

вернице да ти дају обећање на 

верност: да неће Аллаху никога у 

обожавању да придружују, и да неће 

да краду, и да неће мужевима туђу 

децу да подмећу, и да неће ни у 

чему, што је добро, послушност да 

ти одбијају, ти обећање њихово 

прихвати и моли Аллаха да им 

опрости; Аллах, заиста, опрашта 

грехе и милостив је. 

ِبيُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ِ ها يُۡشِرۡكَن بِٱَّلله ن ل
َ
ا ُيَبايِۡعَنَك عَلَىَٰٓ أ َشۡيـ ٗ

َولَا يَۡسرِۡقَن َولَا يَۡزنِيَن َولَا َيۡقُتلَۡن  
تِيَن بُِبۡهَتَٰٖن َيۡفتَِريَنُهۥ َبيَۡن 

ۡ
ۡوَلََٰدُهنه َولَا يَأ

َ
أ

رُۡجلِِهنه َولَا َيۡعِصيَنَك فِي  
َ
يِۡديِهنه َوأ

َ
أ

ْۚ إِنه  َ َمۡعُروٖف َفَبايِۡعُهنه َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنه ٱَّلله
َ َغُفور  ره   ١٢ ِحيم  ٱَّلله

13. О ви који верујете, не узимајте за 

присне пријатеље и заштитнике 

људе на које се Аллах расрдио; они 

су изгубили наду да ће било какву 

награду на Будућем свету да имају, 

исто као што су неверници изгубили 

наду у вези са онима који су у 

гробовима. 

هۡواْ َقۡوًما َغِضَب   هِذيَن َءاَمُنواْ لَا َتَتَول َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

ُ َعلَۡيِهۡم َقۡد يَئُِسواْ ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِ َكَما  ٱَّلله
ۡصَحَِٰب ٱلُۡقُبورِ 

َ
اُر ِمۡن أ  ١٣ يَئَِس ٱلُۡكفه
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллаха слави и велича оно што је 

на небесима и оно што је на Земљи; 

Он је Силни и Мудри! 

ۡرِضِۖ 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه َسبهَح َّلِله

 ١ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

2. О ви који верујете, зашто говорите 

оно што не радите?! 
هِذيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما لَا  َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

 ٢ َتۡفَعلُونَ 

3. Како само Аллах презире да 

говорите оно што не радите! 
ن َتُقولُواْ َما لَا 

َ
ِ أ َكبَُر َمۡقًتا ِعنَد ٱَّلله

 ٣ َتۡفَعلُونَ 

4. Аллах, заиста, воли оне који се 

боре на Његовом путу у редовима 

као да су утврђено здање. 

هِذيَن يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيلِهِۦ  َ ُيحِبُّ ٱل إِنه ٱَّلله
ۡرُصوص   نهُهم ُبۡنَيَٰن  مه

َ
ا َكأ  ٤ َصف ٗ

5. Када Мојсије рече своме народу: 

„О народе мој, зашто ме 

узнемиравате, а добро знате да сам 

вам ја Аллахов посланик!” И кад они 

скренуше у страну, Аллах скрену 

њихова срца, а Аллах неће да упути 

народ који је огрезао у греху. 

َوِإۡذ َقاَل ُموَسيَٰ لَِقۡوِمهِۦ َيََٰقۡوِم لَِم تُۡؤُذونَنِي  
 ِ ن ِي رَُسوُل ٱَّلله

َ
ا   َوَقد تهۡعلَُموَن أ إِلَۡيُكۡمۖۡ فَلَمه

ُ لَا َيۡهِدي  ُ قُلُوبَُهۡمْۚ َوٱَّلله َزاَغ ٱَّلله
َ
َزاُغٓواْ أ

 ٥ ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقِينَ 

6. А када Исус, Маријин син, рече: “О 

синови Израиљеви, ја сам вам 

Аллахов посланик, да вам потврдим 

пре мене објављену Тору и да вам 

донесем радосну вест о посланику 

чије је име Ахмед, који ће после мене 

да дође”, и кад им је донео јасне 

доказе, они рекоше: “Ово је 

очигледна враџбина!” 

َِٰٓءيَل  َوِإۡذ َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم َيََٰبنِٓي إِۡسَر
ٗقا ل َِما َبيۡ  ِ َصد  ِ إِلَۡيُكم مُّ َن إِن ِي رَُسوُل ٱَّلله

تِي 
ۡ
َرُۢا بِرَُسوٖل يَأ ِ َٰةِ َوُمبَش  ۡوَرى يََديه ِمَن ٱلته

ا َجآَءُهم   ۡحمَُدۖۡ فَلَمه
َ
ۥٓ أ ِمنُۢ َبۡعِدي ٱۡسُمُه

بِين    ٦ بِٱلَۡبي َِنَِٰت َقالُواْ َهََٰذا ِسۡحر  مُّ
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7. А има ли већег насилника од онога 

који о Аллаху износи лажи док се у 

ислам позива?! А Аллах неће да 

упути народ који неправду чини. 

ِ ٱلَۡكِذَب  ِن ٱۡفتََرىَٰ عَلَى ٱَّلله ۡظلَُم ِممه
َ
َوَمۡن أ

ُ لَا َيۡهِدي   َوُهَو يُۡدَعيَٰٓ إِلَي ٱلۡإِۡسَلَِٰمِۚ َوٱَّلله
َٰلِِمينَ   ٧ ٱلَۡقۡوَم ٱلظه

8. Они желе да утру Аллахово светло 

својим устима, а Аллах ће да 

употпуни Своје светло, макар то 

мрзели неверници. 

 ُ ۡفَوَٰهِِهۡم َوٱَّلله
َ
ِ بِأ يُرِيُدوَن لُِيۡطفِـ ُواْ نُوَر ٱَّلله

َٰفُِرونَ   ٨ ُمتِمُّ نُورِهِۦ َولَۡو َكرِهَ ٱلَۡك

9. Он је послао Свог Посланика са 

Упутом и Вером Истине да би је 

уздигао изнад свих вера, макар то 

мрзели незнанобошци. 

ۡرَسَل رَُسولَُهۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َوِديِن  
َ
هِذٓي أ ُهَو ٱل

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكرِهَ  ِ ِ لُِيۡظِهَرُهۥ عَلَى ٱلد  ٱلۡحَق 
 ٩ ٱلُۡمۡشِرُكونَ 

10. О ви који верујете, хоћете ли да 

вам укажем на трговину, која ће да 

вас спаси из болне патње? 

ُدلُُّكۡم عَلَىَٰ 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

لِيمٖ 
َ
ِۡن َعَذاٍب أ  ١٠ تَِجََٰرةٖ تُنِجيُكم م 

11. Верујте у Аллаха и Његовог 

Посланика и својим богатствима и 

својим животима борите се на 

Аллаховом путу - то вам је, да знате, 

боље. 

ِ َورَُسولِهِۦ َوتَُجَِٰهُدوَن فِي   تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله
َٰلُِكۡم  نُفِسُكۡمْۚ َذ

َ
ۡمَوَٰلُِكۡم َوأ

َ
ِ بِأ َسبِيِل ٱَّلله

 ١١ َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

12. Он ће ваше грехе да вам опрости 

и да вас уведе у рајске баште, кроз 

које теку реке, и у дивне дворове у 

вртовима Едена; то је велики успех. 

َيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم  
نَۡهَُٰر 

َ
َٰٖت َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

َٰلَِك  َِٰت َعۡدٖنِۚ َذ َوَمَسَِٰكَن َطي َِبٗة فِي َجنه
 ١٢ ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ 

13. А даће вам и другу благодат коју 

волите: Аллахову помоћ и скору 

победу! Зато обрадуј вернике! 

ِ َوَفۡتح   َِن ٱَّلله ۖۡ نَۡصر  م  ۡخَرىَٰ ُتحِبُّوَنَها
ُ
َوأ

ِر ٱلُۡمۡؤِمنِينَ  ِ ُۗ َوبَش   ١٣ قَرِيب 
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14. О ви који верујете, будите 

Аллахови помагачи, као што је рекао 

Исус, Маријин син, блиским 

следбеницима: “Ко су моји помагачи 

у позивању Аллаху?” Они 

одговорише: “Ми смо Аллахови 

помагачи!” Па је једна група из 

Израиљевих потомака поверовала, а 

друга група узневеровала! Па смо 

оне који су веровали против њихових 

непријатеља оснажили и били су 

надмоћни. 

 ِ نَصاَر ٱَّلله
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

َكَما َقاَل ِعيَسي ٱۡبُن َمۡريََم لِلَۡحَوارِي ِـَۧن 
ِۖۡ َقاَل ٱلۡحََوارِيُّوَن َنحُۡن  نَصارِٓي إِلَي ٱَّلله

َ
َمۡن أ

ِنُۢ بَنِٓي  آئَِفة  م  ِۖۡ فَـ َاَمَنت طه نَصاُر ٱَّلله
َ
أ

َِٰٓءيَل َوَكَفَرت طه  هِذيَن  إِۡسَر يهۡدنَا ٱل
َ
ۖۡ فَأ آئَِفة 

ۡصَبُحواْ َظَِٰهرِينَ 
َ
 ١٤ َءاَمُنواْ عَلَىَٰ َعُدو ِهِۡم فَأ



 

Петак 

 

788 

 

 الجمعة 

Петак  الجمعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллаха слави и велича све што је 

на небесима и оно што је на Земљи, 

Владара, Благословљеног и Светог, 

Силног и Мудрог. 

ۡرِض 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

وِس ٱلَۡعزِيزِ ٱلۡحَِكيمِ   ١ ٱلَۡملِِك ٱلُۡقدُّ

2. Он је неписменима послао 

Посланика, једног између њих, да им 

речи Његове казује и да их очисти и 

да их Књизи и мудрости научи, иако 

су пре били у очигледној заблуди, 

ِۡنُهۡم  ِي ِـَۧن رَُسولٗا م  م 
ُ
هِذي َبَعَث فِي ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِيِهۡم َويَُعل ُِمُهُم  َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰتِهِۦ َويَُزك 
ن َكانُواْ ِمن َقۡبُل لَِفي  ٱلِۡكَتََٰب َوٱلۡحِۡكَمَة َوِإ

بِينٖ   ٢ َضَلَٰٖل مُّ

3. и другима који им се још нису 

прикључили, Он је Силни и Мудри. 
ا يَلَۡحُقواْ بِِهۡمْۚ َوُهَو   وََءاَخرِيَن ِمۡنُهۡم لَمه

 ٣ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ 

4. То је Аллахова милост коју Он даје 

ономе коме хоће – а Аллах је 

поседник великог обиља. 

ُ ُذو   ْۚ َوٱَّلله ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُء َٰلَِك َفۡضُل ٱَّلله َذ
 ٤ ٱلَۡفۡضِل ٱلَۡعِظيمِ 

5. Они којима је Тора дата да је 

следе, а затим је не следе, слични су 

магарцу који носи књиге. О како су 

лоши они који Аллахове доказе и 

знакове поричу! А Аллах неће да 

упути на Прави пут људе насилнике. 

ََٰة ُثمه لَۡم َيحِۡملُوَها   ۡوَرى هِذيَن ُحم ِلُواْ ٱلته َمَثُل ٱل
ۡسَفاَرُۢاْۚ بِۡئَس َمَثُل 

َ
َكَمَثِل ٱلۡحَِمارِ َيحِۡمُل أ

ُ لَا  ِْۚ َوٱَّلله بُواْ أَـِبَيَِٰت ٱَّلله هِذيَن َكذه ٱلَۡقۡوِم ٱل
َٰلِِمينَ َيهۡ   ٥ ِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلظه
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6. Реци: “О Јевреји, ако тврдите да 

сте ви од свих људи једини Аллахови 

миљеници, онда пожелите смрт, ако 

истину говорите.” 

نهُكۡم 
َ
هِذيَن َهاُدٓواْ إِن زََعۡمُتۡم أ َها ٱل يُّ

َ
قُۡل َيَٰٓأ

ا ِ ِمن ُدوِن ٱلنه ۡولَِيآُء َّلِله
َ
ِس َفَتَمنهُواْ ٱلَۡموَۡت أ

 ٦ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِينَ 

7. А због онога што њихове руке раде 

неће никад да је пожеле; Аллах 

добро зна насилнике. 

يِۡديِهۡمْۚ 
َ
َمۡت أ بََدُۢا بَِما َقده

َ
ۥٓ أ َولَا َيَتَمنهۡونَُه

  ُۢ ُ َعلِيُم َٰلِِمينَ َوٱَّلله  ٧ بِٱلظه

8. Реци: “Смрт од које бежите заиста 

ће да вас стигне. Затим ћете Оном 

који зна духовни и појавни свет да 

будете враћени и Он ће вас, о оном 

што сте радили, обавестити.” 

وَن ِمۡنُه َفإِنهُهۥ   هِذي تَفِرُّ قُۡل إِنه ٱلَۡمۡوَت ٱل
َٰلِِم ٱلَۡغۡيِب ُمَلَٰقِيكُ  وَن إِلَيَٰ َع ۡمۖۡ ُثمه تَُردُّ

َهََٰدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتۡم  َوٱلشه
 ٨ َتۡعَملُونَ 

9. О ви који верујете, кад у петак на 

молитву будете позвани, пожурите 

на слављење Аллаха, и оставите се 

трговине, то вам је боље, ако знате! 

يُّ 
َ
ةِ  َيَٰٓأ لَوَٰ هِذيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصه َها ٱل

 ِ ِمن يَۡوِم ٱلۡجُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إِلَيَٰ ذِۡكرِ ٱَّلله
َٰلُِكۡم َخيۡر  لهُكۡم إِن ُكنُتۡم  َوَذُرواْ ٱلَۡبۡيَعْۚ َذ

 ٩ َتۡعلَُمونَ 

10. А кад се молитва заврши, онда се 

по земљи разиђите и трагајте за 

Аллаховим добрима и Аллаха много 

славите, да бисте успели. 

ۡرِض 
َ
ةُ فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱلۡأ لَوَٰ َفإَِذا ُقِضَيِت ٱلصه

َ َكثِيٗرا   ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱَّلله َوٱۡبَتُغواْ ِمن َفۡضِل ٱَّلله
 ١٠ لهَعلهُكۡم ُتۡفلُِحونَ 

11. Али, кад они какву трговачку робу 

или забаву угледају, похрле јој и тебе 

оставе самог да стојиш. Реци: “Оно 

што је код Аллаха боље је и од 

забаве и од трговине. А Аллах је 

најбољи Опскрбитељ.” 

ٓواْ إِلَۡيَها  ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
َوِإَذا َرأ

ِ َخيۡ  ْۚ قُۡل َما ِعنَد ٱَّلله َِن َوتََرُكوَك َقآئِٗما ر  م 
ُ َخيُۡر   َِجََٰرةِِۚ َوٱَّلله ٱللهۡهوِ َوِمَن ٱلت 

َٰزِقِينَ   ١١ ٱلره
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1. Кад ти лицемери долазе, они 

говоре: „Ми сведочимо да си ти, 

заиста, Аллахов посланик!” И Аллах 

зна да си ти, заиста, Његов 

посланик, а Аллах сведочи и да су 

лицемери прави лажљивци. 

إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن َقالُواْ نَۡشَهُد إِنهَك 
 ُ ُ َيۡعلَُم إِنهَك لَرَُسولُُهۥ َوٱَّلله ُِۗ َوٱَّلله لَرَُسوُل ٱَّلله

َِٰذبُونَ يَشۡ   ١ َهُد إِنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لََك

2. Они су своје заклетве узели као 

штит, па одвраћају од Аллаховог 

пута. Ружно је, заиста, како 

поступају. 

واْ َعن َسبِيِل  يَۡمََٰنُهۡم ُجنهٗة َفَصدُّ
َ
خَُذٓواْ أ ٱته

ِْۚ إِنهُهۡم َسآَء َما َكانُواْ   ٢ َيۡعَملُونَ ٱَّلله

3. То је зато што су били верници, а 

затим неверници, па су им срца 

запечаћена, па не схватају. 

نهُهۡم َءاَمُنواْ ُثمه َكَفُرواْ َفُطبَِع عَلَىَٰ 
َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ٣ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم لَا َيۡفَقُهونَ 

4. Кад их погледаш, њихов те изглед 

задивљује; а кад проговоре, ти 

слушаш њихове речи - међутим, они 

су као шупљи наслоњени балвани, и 

мисле да је сваки повик против њих. 

Они су прави непријатељи, па их се 

причувај! Аллах их убио куда се 

одмећу! 

ۡجَساُمُهۡمۖۡ َوِإن  
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞َوِإَذا َرأ

نهُهۡم ُخُشب  
َ
َيُقولُواْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖۡ َكأ

َسنهَدة ۖۡ َيحَۡسُبوَن ُكله َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمْۚ ُهُم  مُّ
هيَٰ   ن

َ
ۖۡ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّلله ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذۡرُهۡمْۚ َق

 ٤ يُۡؤَفُكونَ 

5. А кад им буде речено: “Дођите, 

Аллахов Посланик ће да моли да 

вам се опрости!” Они својим главама 

тресу и видиш их како охоло 

одбијају. 

َوِإَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل 
وَن َوُهم  ۡيَتُهۡم يَُصدُّ

َ
ۡواْ رُُءوَسُهۡم َوَرأ ِ لَوه ٱَّلله

ۡسَتۡكبُِرونَ   ٥ مُّ

6. Исто им је – молио ти за њих 

опрост или не молио, Аллах неће да 

им опрости. Аллах, заиста, неће на 

Прави пут да упути невернички 

народ. 

ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر 
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم أ

َ لَا َيۡهِدي  ُ لَُهۡمْۚ إِنه ٱَّلله لَُهۡم لَن َيۡغفَِر ٱَّلله
 ٦ ٱلَۡفَِٰسقِينَ ٱلَۡقۡوَم 
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7. Они говоре: “Не удељујте ништа 

онима који су уз Аллаховог 

Посланика, да би га напустили!” А 

ризнице небеса и Земље су 

Аллахове, али лицемери не схватају. 

هِذيَن َيُقولُوَن لَا تُنفُِقواْ عَلَىَٰ َمۡن ِعنَد  ُهُم ٱل
ِ َحتهيَٰ  ِ َخَزآئُِن   رَُسوِل ٱَّلله ُْۗ َوَّلِله وا يَنَفضُّ

ۡرِض َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ٱلسه

 ٧ َيۡفَقُهونَ 

8. Они говоре: “Ако се вратимо у 

Медину, сигурно ће јачи да истерају 

из ње слабијег!” А снага је код 

Аллаха и код Његовог Посланика и 

код верника, али лицемери не знају. 

َيُقولُوَن لَئِن رهَجۡعَنآ إِلَي ٱلَۡمِديَنةِ لَُيۡخرَِجنه 
ةُ َولِرَُسولِهِۦ  ِ ٱلۡعِزه ْۚ َوَّلِله َذله

َ
َعزُّ ِمۡنَها ٱلۡأ

َ
ٱلۡأ

َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوَلَِٰكنه ٱلُۡمَنَٰفِقِيَن لَا 
 ٨ َيۡعلَُمونَ 

9. О ви који верујете, нека вас ваша 

имања и ваша деца не забаве од 

спомињања Аллаха. А они који то 

учине, прави су губитници. 

ۡمَوَٰلُُكۡم 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ لَا تُلِۡهُكۡم أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

ِْۚ َوَمن َيۡفَعۡل  ۡوَلَُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّلله
َ
َولَٓا أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِٰسُرونَ 
ُ
َٰلَِك فَأ  ٩ َذ

10. И удељујте од онога чиме вас Ми 

опскрбљујемо пре него што неком од 

вас дође смрт, па да онда каже: 

“Господару мој, да ме још само 

кратко време задржиш у животу, па 

да милостињу удељујем и да будем 

добар!” 

 
ۡ
ن يَأ

َ
ِن َقۡبِل أ ا َرَزۡقَنَُٰكم م  نفُِقواْ ِمن مه

َ
تَِي َوأ

ۡرتَنِٓي   خه
َ
ِ لَۡولَٓا أ َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت َفَيُقوَل َرب 

َ
أ

َِن  ُكن م 
َ
َق َوأ ده صه

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
إِلَيَٰٓ أ

َٰلِِحينَ   ١٠ ٱلصه

11. Аллах сигурно неће да остави у 

животу никога коме дође његова 

смрт. Аллах у потпуности зна оно 

што ви радите. 

ُ َولَن يُ  ْۚ َوٱَّلله َجلَُها
َ
ُ َنۡفًسا إَِذا َجآَء أ َر ٱَّلله ِ َؤخ 

ُۢ بَِما َتۡعَملُونَ   ١١ َخبِيُر
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Аллаха слави и велича све што је 

на небесима и све што је на Земљи. 

Њему припада сва власт и Њему 

припада сва похвала; Он над свиме 

има моћ! 

ۡرِضِۖ 
َ
َمََٰوَِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسه يَُسب ُِح َّلِله

ِ َشۡيءٖ 
لَُه ٱلُۡملُۡك َولَُه ٱلۡحَۡمُدۖۡ َوُهَو عَلَىَٰ ُكل 

 ١ َقِديرٌ 

2. Он вас је створио, па има међу 

вама и неверника, а има међу вама 

и верника. Све што ви радите Аллах 

добро види. 

هِذي َخلََقُكۡم َفِمنُكۡم َكافِر    ُهَو ٱل
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ْۚ َوٱَّلله ۡؤِمن  َوِمنُكم مُّ

 ٢ بَِصيرٌ 

3. Он је небеса и Земљу створио са 

Истином и уобличио вас и ваше 

ликове чини најлепшим, и код Њега 

је коначно одредиште. 

َرُكۡم  ِ َوَصوه ۡرَض بِٱلۡحَق 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َخلََق ٱلسه

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡمۖۡ َوِإلَۡيهِ ٱلَۡمِصيرُ 
َ
 ٣ فَأ

4. Он зна шта постоји на небесима и 

на Земљи и зна шта кријете и шта 

показујете! Аллах добро зна шта 

груди крију. 

ۡرِض َويَۡعلَُم َما 
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ َيۡعلَُم َما فِي ٱلسه

ُۢ بَِذاِت   ُ َعلِيُم وَن َوَما ُتۡعلُِنوَنْۚ َوٱَّلله تُِسرُّ
ُدورِ   ٤ ٱلصُّ

5. Није ли до вас дошла вест о онима 

који још давно нису веровали, па су 

кобност свога поступка искусили - а 

још их и болна казна чека? 

هِذيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُل  تُِكۡم َنَبُؤاْ ٱل
ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

لِيم  
َ
ۡمرِهِۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
 ٥ َفَذاُقواْ َوبَاَل أ

6. То је зато што су говорили, кад су 

им њихови посланици јасне доказе 

доносили: “Зар да нас људи 

упућују?” Па нису веровали и 

окретали су се; а Аллаху није нико 

потребан, Аллах је независан и 

хваљен! 

َِنَِٰت   تِيِهۡم رُُسلُُهم بِٱلَۡبي 
ۡ
نهُهۥ َكانَت تهأ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 ْۡۖ هوا بََشر  َيۡهُدوَنَنا فََكَفُرواْ َوتََول
َ
َفَقالُٓواْ أ

 ْۚ ُ ُ َغنِيٌّ َحمِيد  وهٱۡسَتۡغَني ٱَّلله  ٦  َوٱَّلله
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7. Неверници мисле да неће да буду 

оживљени. Реци: “Хоћете, 

Господара ми мога, сигурно ћете да 

будете оживљени, па ћете о оном 

што сте радили, заиста, да будете 

обавештени!” А то је Аллаху лако. 

هِذيَن َكَفُرٓواْ  ْْۚ قُۡل بَلَىَٰ زََعَم ٱل ن لهن ُيۡبَعُثوا
َ
أ

َٰلَِك   َوَرب ِي لَُتۡبَعثُنه ُثمه لَُتنَبهُؤنه بَِما َعِملُۡتۡمْۚ َوَذ
ِ يَِسير    ٧ عَلَى ٱَّلله

8. Зато, верујте у Аллаха и Његовог 

Посланика и у Светло које 

објављујемо, Аллах у потпуности зна 

оно шта ви радите. 

 ْۚ نَزلَۡنا
َ
هِذٓي أ ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلنُّورِ ٱل فَـ َاِمُنواْ بِٱَّلله

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِير    ٨ َوٱَّلله

9. Онда када вас Он сакупи на 

Судњем дану, тог дана схватићете 

да сте били обмањени. Ко буде 

веровао и радио добра дела, Аллах 

ће да му прекрије лоша дела и 

увешће га у рајске баште кроз које 

теку реке, у њима ће вечно да 

бораве. То ће да буде велики успех! 

َٰلَِك يَۡوُم   يَۡوَم َيجَۡمُعُكۡم لَِيۡوِم ٱلۡجَۡمِعِۖ َذ
ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا  َغابُِنِۗ َوَمن يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله ٱلته

ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ  َٰٖت  يَُكف  َويُۡدِخلُۡه َجنه
بَٗداْۚ 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيمُ   ٩ َذ

10. А они који нису веровали и који су 

Наше речи и доказе порицали, биће 

становници у Ватри; у њој ће вечно 

да остану, а ужасно је то место! 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
بُواْ أَـِبَيَٰتَِنآ أ هِذيَن َكَفُرواْ َوَكذه َوٱل

ۖۡ َوبِۡئَس  ارِ َخَٰلِِديَن فِيَها ۡصَحَُٰب ٱلنه
َ
أ

 ١٠ ٱلَۡمِصيرُ 

11. Никаква невоља не погађа осим 

са Аллаховом дозволом! А ко у 

Аллаха верује, Он ће да упутити 

његово срце, а Аллах све добро зна. 

ُِۗ َوَمن  ها بِإِۡذِن ٱَّلله ِصيَبٍة إِل َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

ِ َشۡيٍء 
ُ بِكُل  ۚۥْ َوٱَّلله ِ َيۡهِد قَلَۡبُه يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله

 ١١ َعلِيم  

12. И покоравајте се Аллаху и 

Његовом Посланику; а ако се 

окренете, па обавеза Нашег 

Посланика је само јасна обзнана! 

هۡيتُۡم وَ  ْۚ َفإِن تََول ِطيُعواْ ٱلرهُسوَل
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّلله

َ
أ

 ١٢ َفإِنهَما عَلَىَٰ رَُسولَِنا ٱلَۡبَلَُٰغ ٱلُۡمبِينُ 

13. Само је Аллах Бог, и нека се 

верници само у Аллаха поуздају! 
ِ فَلَۡيَتوَكهِل   ها ُهَوْۚ وَعَلَى ٱَّلله ُ لَٓا إَِلََٰه إِل ٱَّلله

 ١٣ ۡؤِمُنونَ ٱلۡمُ 
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14. О ви који верујете, међу вашим 

супругама и вашом децом, заиста, 

имате непријатеља, па их се 

причувајте! А ако преко тога пређете 

и не корите и опростите, па Аллах, 

заиста, опрашта грехе и милостив је. 

هِذيَن  َها ٱل يُّ
َ
ۡزَوَِٰجُكۡم َيَٰٓأ

َ
َءاَمُنٓواْ إِنه ِمۡن أ

ا لهُكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمْۚ َوِإن  ۡوَلَِٰدُكۡم َعُدو ٗ
َ
َوأ

َ َغُفور   َتۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ َوَتۡغفُِرواْ َفإِنه ٱَّلله
 ١٤ رهِحيمٌ 

15. Ваша имања и ваша деца само су 

искушење, а код Аллаха је велика 

награда. 

 
َ
ُ  إِنهَمآ أ ْۚ َوٱَّلله ۡوَلَُٰدُكۡم فِۡتَنة 

َ
ۡمَوَٰلُُكۡم َوأ

ۡجٌر َعِظيم  
َ
ۥٓ أ  ١٥ ِعنَدهُ

16. Па Аллаха се бојте колико год 

можете, и слушајте и покоравајте се 

и удељујте за своје добро. А они који 

буду сачувани похлепе и 

тврдичлука, такви су успели. 

 َ ِطيُعواْ فَٱتهُقواْ ٱَّلله
َ
 َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ

نُفِسُكۡمُۗ َوَمن يُوَق ُشحه 
َ
نفُِقواْ َخيٗۡرا ل ِأ

َ
َوأ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ 
ُ
 ١٦ َنۡفِسهِۦ فَأ

17. А ако Аллаху леп зајам дате, Он 

ће да вам га увећа и опростиће вам. 

Аллах је Захвалан и Благ. 

َ قَۡرًضا َحَسٗنا يَُضَٰعِۡفُه  إِن ُتقۡ  رُِضواْ ٱَّلله
ُ َشُكوٌر  لَُكۡم َويَۡغفِۡر لَُكۡمْۚ َوٱَّلله

 ١٧ َحلِيمٌ 

18. Познавалац онога што је 

недокучиво чулима и онога што је 

појавно, Силни и Мудри. 

َهََٰدةِ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيمُ  َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشه  ١٨ َع
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О Веровесниче, кад хоћете жене 

да разведете, ви их разведите у 

време кад су чисте, и рачунајте то 

време, и Аллаха, свога Господара, се 

бојте. Не изгоните их из њихових 

кућа, а ни оне нека не излазе, осим 

ако учине очигледно срамно дело. То 

су Аллахове границе. Онај који крши 

Аллахове прописе, сам себи је 

учинио неправду. Шта знаш, Аллах 

ће, можда, после тога нешто ново да 

одреди!? 

ِبيُّ إَِذا َطلهۡقُتُم ٱلن َِسآَء   َها ٱلنه يُّ
َ
َيَٰٓأ

ۖۡ َوٱتهُقواْ  ةَ ۡحُصواْ ٱلۡعِده
َ
تِِهنه َوأ َفَطل ُِقوُهنه لِعِده

َ َربهُكۡمۖۡ لَا ُتخۡرُِجوُهنه ِمنُۢ ُبُيوتِِهنه َولَا   ٱَّلله
َبي َِنةِٖۚ   تِيَن بَِفَِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
هٓا أ َيخۡرُۡجَن إِل

ِ َوتِلَۡك  ِْۚ َوَمن َيَتَعده ُحُدوَد ٱَّلله  ُحُدوُد ٱَّلله
  َ ۚۥْ لَا تَۡدرِي لََعله ٱَّلله َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه

ۡمٗرا
َ
َٰلَِك أ  ١ ُيحِۡدُث َبۡعَد َذ

2. Па када оне испуне време свог 

чекања, ви их или на леп начин 

задржите, или се лепо од њих 

коначно раставите, и као сведоке 

узмите двојицу својих праведних 

људи, и обавите сведочење ради 

Аллаха! То је савет за оног који 

верује у Аллаха и у Судњи дан - а 

ономе који се Аллаха боји, Он ће 

излаз дати 

ۡمِسُكوُهنه بَِمۡعُروٍف 
َ
َجلَُهنه فَأ

َ
 َفإَِذا بَلَۡغَن أ

ۡشِهُدواْ َذَوۡي  
َ
ۡو َفارُِقوُهنه بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
أ

  ِْۚ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه
َ
ِنُكۡم َوأ َعۡدٖل م 

 ِ َٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِٱَّلله َذ
هُهۥ  َ َيجَۡعل ل ِۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله َوٱلَۡيۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

 ٢ َمخۡرَٗجا

3. и опскрбиће га одакле се и не нада; 

ономе који се у Аллаха узда, Он му је 

довољан. Аллах ће, заиста, да 

испуни оно што је одлучио; Аллах је 

свему већ рок одредио. 

َويَۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث لَا َيحۡتَِسُبْۚ َوَمن  
َ َبَٰلُِغ  ۥْٓۚ إِنه ٱَّلله ِ َفُهَو َحۡسُبُه َيَتوَكهۡل عَلَى ٱَّلله

 
َ
ِ َشۡيٖء َقۡدٗراأ

ُ لِكُل  ِۚۦْ َقۡد َجَعَل ٱَّلله  ٣ ۡمرِه
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4. А оне ваше жене, које су изгубиле 

наду у месечно прање - ако сумњате 

- оне треба да чекају три месеца, а и 

оне које га још нису добиле! Време 

чекања за трудне жене јесте порођај. 

А ономе ко се Аллаха боји, Он ће у 

свему лакоћу да подари. 

َٰٓـ ِي يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن  َوٱله
ۡشُهرٖ 

َ
ََٰثُة أ ُتُهنه ثََل ن َِسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَبُۡتۡم َفعِده

ۡحمَاِل  
َ
ْوَلَُٰت ٱلۡأ

ُ
َٰٓـ ِي لَۡم َيحِۡضَنْۚ َوأ َوٱله

 َ ْۚ َوَمن َيتهِق ٱَّلله ن يََضۡعَن َحمۡلَُهنه
َ
َجلُُهنه أ

َ
 أ

ۡمرِهِۦ يُۡسٗرا
َ
هُهۥ ِمۡن أ  ٤ َيجَۡعل ل

5. То је Аллахов пропис који вам Он 

објављује. А ономе ко се буде Аллаха 

бојао, Он ће да покрије лоше 

поступке и још ће да му увећа 

награду. 

ۥٓ إِلَۡيُكۡمْۚ َوَمن َيتهِق  نَزلَُه
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
َٰلَِك أ َذ

َ يُ  ۥٓ  ٱَّلله ِۡر َعۡنُه َسي ِـ َاتِهِۦ َويُۡعِظۡم لَُه َكف 
ۡجًرا 

َ
 ٥ أ

6. Њих оставите да станују тамо где 

и ви станујете, према својим 

могућностима, и не чините им 

тешкоће, зато да бисте на њих 

извршили притисак. Ако су трудне, 

сносите трошкове њиховог 

издржавања све док се не породе; а 

ако вам доје децу, онда им дајте 

накнаду и споразумите се међусобно 

на леп начин. А ако настану 

размирице, нека му онда друга доји 

дете. 

ِن وُۡجِدُكۡم  ۡسِكُنوُهنه ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
أ

وُهنه  ْۚ َوِإن َولَا تَُضآرُّ لُِتَضي ُِقواْ َعلَۡيِهنه
نفُِقواْ َعلَۡيِهنه َحتهيَٰ 

َ
ْوَلَِٰت َحمٖۡل فَأ

ُ
ُكنه أ

ۡرَضۡعَن لَُكۡم 
َ
ْۚ َفإِۡن أ يََضۡعَن َحمۡلَُهنه

تَِمُرواْ بَيَۡنُكم 
ۡ
ُجوَرُهنه َوأ

ُ
فَـ َاتُوُهنه أ

ۥٓ   بَِمۡعُروٖفِۖ َوِإن َتَعاَسۡرُتۡم فََستُرِۡضُع لَُه
ۡخَرىَٰ 

ُ
 ٦ أ

7. Нека имућан према своме 

богатству сноси трошак дојења, а 

онај који је у оскудици, нека издваја 

према томе колико му је дао Аллах. 

Аллах никог не задужује више него 

што му је дао; Аллах ће, сигурно, 

после тегобе, олакшање да подари. 

ن َسَعتِهۖۦِۡ َوَمن ُقِدَر  لُِينفِۡق ُذو َسَعةٖ م ِ 
ْۚ لَا  ُ َُٰه ٱَّلله آ َءاتَى َعلَۡيهِ رِۡزُقُهۥ فَلُۡينفِۡق ِممه

ْۚ َسَيۡجَعُل  ََٰها ها َمآ َءاتَى ُ َنۡفًسا إِل يُكَل ُِف ٱَّلله
ُ َبۡعَد ُعۡسٖر يُۡسٗرا  ٧ ٱَّلله
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8. А колико ли је само било насеља 

која су се о заповеди свога Господара 

и Његових посланика оглушила?! Па 

смо са њима жестоко рачун свели и 

казнили их - а и казнићемо их - 

патњом ужасном! 

ۡمرِ َرب َِها 
َ
ِن قَۡريٍَة َعَتۡت َعۡن أ ي ِن م 

َ
َوَكأ

َورُُسلِهِۦ فََحاَسۡبَنََٰها ِحَساٗبا َشِديٗدا  
بَۡنََٰها َعَذاٗبا نُّۡكٗرا  ٨ وََعذه

9. Они су погубност својих поступака 

искусили, а пропаст је била - и биће - 

њихов крај. 

ۡمرَِها  
َ
ۡمرَِها وََكاَن َعَٰقَِبُة أ

َ
َفَذاَقۡت َوبَاَل أ

 ٩ ُخۡسًرا 

10. Аллах је за њих припремио болну 

патњу; зато се бојте Аллаха, о ви који 

сте разумом обдарени, ви који 

верујете! Аллах вам је већ спустио 

Опомену, 

 َ ُ لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗداۖۡ فَٱتهُقواْ ٱَّلله َعده ٱَّلله
َ
أ

نَزَل 
َ
ْْۚ َقۡد أ هِذيَن َءاَمُنوا لَۡبَِٰب ٱل

َ
ْولِي ٱلۡأ

ُ
أ َيَٰٓ

ُ إِلَۡيُكۡم ذِۡكٗرا  ١٠ ٱَّلله

11. и послао Посланика, који вам 

Аллахове јасне речи казује, да би 

извео из тмина на светло оне који 

верују и добра дела чине. А онога 

који буде у Аллаха веровао и добро 

радио, увешће у рајске баште кроз 

које теку реке. У њима ће вечно, 

заувек да остану; најлепшу опскрбу 

Аллах му је припремио. 

ِ رهُسولٗا َيۡتلُواْ  َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت ٱَّلله
هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ُمَبي َِنَٰٖت ل ُِيۡخرَِج ٱل

ِۚ َوَمن  ورِ لَُمَِٰت إِلَي ٱلنُّ َٰلَِحَِٰت ِمَن ٱلظُّ ٱلصه
َٰٖت   ِ َويَۡعَمۡل َصَٰلِٗحا يُۡدِخلُۡه َجنه يُۡؤِمنُۢ بِٱَّلله

نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ 
َ
َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

بَ 
َ
ُ لَُهۥ رِۡزًقاأ ۡحَسَن ٱَّلله

َ
 ١١ ٗداۖۡ َقۡد أ

12. Аллах је седам небеса створио, а 

исто толико је и земаља створио; 

Његова одредба до свих њих 

доспева да бисте ви знали да Аллах 

над свиме има моћ и да Аллах 

знањем Својим све обухвата! 

 ُ هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖت َوِمَن ٱَّلله ٱل
ۡمُر بَيَۡنُهنه  

َ
ُل ٱلۡأ ۖۡ يَتَنَزه ۡرِض ِمۡثلَُهنه

َ
ٱلۡأ

نه 
َ
ِ َشۡيٖء َقِدير  َوأ

َ عَلَىَٰ ُكل  نه ٱَّلله
َ
لَِتۡعلَُمٓواْ أ

ِ َشۡيٍء ِعلَۡمُۢا
َحاَط بِكُل 

َ
َ َقۡد أ  ١٢ ٱَّلله
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Забрана  التحريم 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О Веровесниче, зашто себи 

забрањујеш оно што ти је Аллах 

дозволио - желећи задовољство 

својих супруга? А Аллах опрашта 

грехе и милостив је. 

ِبيُّ لَِم تُ  َها ٱلنه يُّ
َ
ُ لََكۖۡ  َيَٰٓأ َحله ٱَّلله

َ
ُِم َمآ أ حَر 

ُ َغُفور    ۡزَوَِٰجَكْۚ َوٱَّلله
َ
تَبَۡتِغي َمۡرَضاَت أ

 ١ رهِحيم  

2. Аллах вам је прописао како да 

искупите своје заклетве; Аллах је 

ваш Господар; Он је Свезнајући и 

Мудри. 

ُ لَُكۡم َتحِلهَة  ُ َقۡد فَرََض ٱَّلله يَۡمَٰنُِكۡمْۚ َوٱَّلله
َ
أ

َُٰكۡمۖۡ َوُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيمُ   ٢ َمۡولَى

3. А кад Посланик једној својој 

супрузи тајно говор повери, па га она 

разгласи, а Аллах му то обзнани, он 

је упозна са нечим што је казала, а 

нешто прећути. Па кад је он о томе 

обавести, она упита: „Ко тебе о томе 

обавести?“ Он одговори: „Обавестио 

ме је Свезнајући, Онај Који у 

потпуности све зна.“ 

ۡزَوَِٰجهِۦ َحِديٗثا 
َ
ِبيُّ إِلَيَٰ َبۡعِض أ َسره ٱلنه

َ
َوِإۡذ أ

ُ َعلَۡيهِ َعرهَف  ۡظَهَرهُ ٱَّلله
َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبهأ فَلَمه

عۡ 
َ
َها َبۡعَضُهۥ َوأ

َ
ا َنبهأ رََض َعنُۢ َبۡعٖضِۖ فَلَمه
نَِي  

َ
َك َهََٰذاۖۡ َقاَل َنبهأ

َ
ۢنَبأ

َ
بِهِۦ َقالَۡت َمۡن أ

 ٣ ٱلَۡعلِيُم ٱلۡخَبِيرُ 

4. Ако се вас две покајете Богу, па, ви 

сте биле учиниле оно због чега је 

требало да се покајете. А ако се 

против њега удружите, па, Бог је 

заштитник његов, и анђео Гаврило, и 

честити верници; најпосле, и сви 

анђели ће му подршка бити. 

 ۡۖ ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوبُُكَما إِن َتُتوبَآ إِلَي ٱَّلله
َُٰه   َ ُهَو َمۡولَى َوِإن تََظََٰهَرا َعلَۡيهِ َفإِنه ٱَّلله

 ۡ َمَلَٰٓئَِكُة وَِجبِۡريُل َوَصَٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمنِيَنۖۡ َوٱل
َٰلَِك َظِهيرٌ   ٤ َبۡعَد َذ
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5. Ако вас он разведе, његов 

Господар ће да му подари, уместо 

вас, боље супруге; муслиманке, 

вернице, покорне Аллаху, покајнице, 

побожне, које посте, и удаване и 

девице. 

ن ُيۡبِدلَهُ 
َ
ۥٓ إِن َطلهَقُكنه أ ۥٓ َعَسيَٰ َربُُّه

ۡؤِمَنَٰٖت   ِنُكنه ُمۡسلَِمَٰٖت مُّ ۡزَوًَٰجا َخيٗۡرا م 
َ
أ

ئَِحَٰٖت َثي َِبَٰٖت   َٰبَِدَٰٖت َسَٰٓ ئَِبٍَٰت َع َٰنَِتَٰٖت َتَٰٓ َق
بۡكَاٗرا

َ
 ٥ َوأ

6. О ви који верујете, себе и своје 

породице чувајте од Ватре којој су 

гориво људи и камење, о којој се 

брину анђели строги и снажни, који се 

ономе што им Аллах заповеди не 

опиру, и који оно што им се нареди 

извршавају. 

نُفَسُكۡم  
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ُقٓواْ أ َها ٱل يُّ

َ
َيَٰٓأ

اُس َوٱلۡحَِجاَرةُ   ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوُقوُدَها ٱلنه
َ
َوأ

ها  َيۡعُصوَن َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغلَاظ  ِشَداد  ل
َمَرُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُرونَ 

َ
َ َمآ أ  ٦ ٱَّلله

7. „О ви који нисте веровали, данас се 

не правдајте, бићете кажњени само 

за оно што сте радили.“ 

 ۡۖ هِذيَن َكَفُرواْ لَا َتۡعَتِذُرواْ ٱلَۡيۡوَم َها ٱل يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٧ ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ إِنهَما ُتجَۡزۡوَن َما 

8. О ви који верујете, покајте се 

чинећи Аллаху искрено покајање, 

како би вам ваш Господар ваше лоше 

поступке избрисао и да би вас у 

рајске баште, кроз које теку реке, 

увео, на Дан у којем Аллах неће да 

понизи Веровесника и оне који су 

заједно са њим веровали; њихово 

светло ће да иде испред њих, са 

њихове десне стране. „Господару 

наш“, говориће они, „учини потпуним 

наше светло и опрости нам. Ти, 

заиста, над свиме имаш моћ.“ 

ِ تَوۡ  هِذيَن َءاَمُنواْ تُوبُٓواْ إِلَي ٱَّلله َها ٱل يُّ
َ
بَٗة َيَٰٓأ

َِر َعنُكۡم  ن يَُكف 
َ
نهُصوًحا َعَسيَٰ َربُُّكۡم أ

َٰٖت َتجۡرِي ِمن  َسي ِـ َاتُِكۡم َويُۡدِخلَُكۡم َجنه
ِبيه   ُ ٱلنه نَۡهَُٰر يَۡوَم لَا ُيخۡزِي ٱَّلله

َ
َتحۡتَِها ٱلۡأ

ۖۥۡ نُوُرُهۡم يَۡسَعيَٰ َبيَۡن  هِذيَن َءاَمُنواْ َمَعُه َوٱل
يَۡمَٰنِِهۡم 

َ
يِۡديِهۡم َوبِأ

َ
تِۡمۡم لََنا أ

َ
َيُقولُوَن َربهَنآ أ

ِ َشۡيٖء  
ۖۡ إِنهَك عَلَىَٰ ُكل  نُوَرنَا َوٱۡغفِۡر لََنآ

 ٨ َقِدير  

9. О Веровесниче, бори се против 

неверника и лицемера и буди строг 

према њима! Њихово пребивалиште 

биће Пакао, а ужасно је то крајње 

одредиште. 

هَ  يُّ
َ
اَر َوٱلُۡمَنَٰفِقِيَن َيَٰٓأ ِبيُّ َجَِٰهِد ٱلُۡكفه ا ٱلنه

َُٰهۡم َجَهنهُمۖۡ َوبِۡئَس   َوى
ۡ
َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيِهۡمْۚ َوَمأ

 ٩ ٱلَۡمِصيرُ 
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10. Аллах наводи као пример, оних 

који не верују, Нојеву жену и Лотову 

жену: биле су удате за Наше две 

честите слуге, па су их изневериле, и 

њих двојица им неће моћи ништа код 

Аллаха помоћи, и биће речено: 

„Улазите вас две у Ватру, са онима 

који у њу улазе!“ 

َت 
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َضَرَب ٱَّلله

َت لُوٖطِۖ َكاَنَتا َتحَۡت َعۡبَديِۡن ِمۡن 
َ
نُوٖح َوٱۡمَرأ

يِۡن فََخاَنَتاُهَما فَلَۡم ُيۡغنَِيا ِعَبادِنَا َصَٰلِحَ 
اَر   ا َوقِيَل ٱۡدُخلَا ٱلنه ِ َشۡيـ ٗ َعۡنُهَما ِمَن ٱَّلله

َِٰخلِينَ   ١٠ َمَع ٱلده

11. А Аллах наводи као пример, оних 

који верују, фараонову жену, кад је 

рекла: „Господару мој, сагради ми 

код Себе кућу у Рају и спаси ме од 

фараона и његових поступака, и 

избави ме од насилних људи!“ 

َت 
َ
هِذيَن َءاَمُنواْ ٱۡمَرأ ُ َمَثلٗا ل ِل َوَضَرَب ٱَّلله

ِ ٱبِۡن لِي ِعنَدَك بَيٗۡتا  فِرَۡعۡوَن إِۡذ َقالَۡت َرب 
فِي ٱلۡجَنهةِ َوَنج ِنِي ِمن فِرَۡعۡوَن وََعَملِهِۦ 

َٰلِِمينَ  َوَنج ِنِي ِمَن ٱلَۡقۡومِ   ١١ ٱلظه

12. И Марију, кћер Јоакимову, која је 

своју невиност сачувала, па смо у њу 

живот удахнули, и она је у речи свога 

Господара и Његове књиге 

поверовала и била је од оних који су 

покорни. 

ۡحَصَنۡت  َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ِعۡمَرََٰن ٱلهتِٓي 
َ
أ

قَۡت   وِحَنا َوَصده فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ ِمن رُّ
بِكَلَِمَِٰت َرب َِها َوُكُتبِهِۦ وََكانَۡت ِمَن 

 ١٢ ٱلَۡقَٰنِتِينَ 
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Власт الملك 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Узвишен и благословљен је Онај у 

Чијој је руци власт и Он над свиме 

има моћ, 

  ِ
هِذي بَِيِدهِ ٱلُۡملُۡك َوُهَو عَلَىَٰ ُكل  تََبََٰرَك ٱل

 ١ َشۡيٖء َقِديرٌ 

2. Онај Који је створио смрт и живот 

да би искушао који ће од вас боља 

дела да има; Он је Силни, 

Опростилац греха, 

ةَ لَِيۡبلَُوُكۡم  هِذي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱلۡحََيوَٰ ٱل
ۡحَسُن َعَملٗاْۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز 

َ
يُُّكۡم أ

َ
أ

 ٢ ٱلَۡغُفورُ 

3. Онај који је седам небеса као 

слојеве, једне изнад других, створио 

- ти у ономе што Свемилосни ствара 

не видиш никаквог несклада, па 

поново погледај, видиш ли икакву 

пукотину!? 

ا تََرىَٰ  ۖۡ مه هِذي َخلََق َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖت ِطَباٗقا ٱل
ِنَٰمۡح ِمن تََفَٰوُٖتِۖ فَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر  فِي َخلِۡق ٱلره

 ٣ َهۡل تََرىَٰ ِمن ُفُطورٖ 

4. Затим, поново више пута погледај, 

поглед ће да ти се врати клонуо и 

уморан. 

َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك   ُثمه ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكره
 ٤ ٱلَۡبَصُر َخاِسٗئا َوُهَو َحِسير  

5. Ми смо најближе небо украсили 

сјајним светиљкама и учинили смо их 

за гађање ђавола, и припремили смо 

им патњу у Огњу. 

ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح  َمآَء ٱلدُّ َولََقۡد َزيهنها ٱلسه
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم 

َ
َيَِٰطيِنِۖ َوأ وََجَعلَۡنََٰها رُُجوٗما ل ِلشه

عِيرِ   ٥ َعَذاَب ٱلسه

6. А онима који не верују у свога 

Господара, припада патња у Паклу. 

Ужасно је то боравиште! 

هِذي  َن َكَفُرواْ بَِرب ِِهۡم َعَذاُب َجَهنهَمۖۡ َولِل
 ٦ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيرُ 

7. Кад буду у њега бачени, чуће 

његовo грозно хукање, док кључа, 
لُۡقواْ فِيَها َسِمُعواْ لََها َشِهيٗقا َوِهَي  

ُ
إَِذآ أ

 ٧ َتُفورُ 
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8. готово да се од беса распадне. Кад 

год се која гомила баци у њега, 

стражари у њему ће да их упитају: 

„Зар није нико долазио да вас 

упозорава?“ 

لِۡقَي فِيَها  
ُ
تَكَاُد َتَميهُز ِمَن ٱلَۡغۡيِظِۖ ُكلهَمآ أ

تُِكۡم نَِذير  
ۡ
لَۡم يَأ

َ
لَُهۡم َخَزَنُتَهآ أ

َ
 ٨ َفۡوج  َسأ

9. „Јесте, долазио нам је онај који нас 

је упозоравао,“ одговориће, „а ми смо 

порицали и говорили: 'Аллах није 

објавио ништа, ви сте у великој 

заблуди! '“ 

ۡبَنا َوقُلَۡنا َما  َقالُواْ بَلَىَٰ َقۡد َجآَءنَا نَِذير  َفَكذه
ها فِي َضَلَٰٖل  نُتۡم إِل

َ
ُ ِمن َشۡيٍء إِۡن أ َل ٱَّلله نَزه

 ٩ َكبِيرٖ 

10. И рећи ће: „Да смо слушали или 

размишљали, не бисмо међу 

становницима Огња били!“ 

ۡو َنۡعقُِل َما ُكنها فِٓي 
َ
َوَقالُواْ لَۡو ُكنها نَۡسَمُع أ

عِيرِ  ۡصَحَِٰب ٱلسه
َ
 ١٠ أ

11. И они ће да признају своје грехе, 

па далеко били становници Огња! 
 ْ ۡصَحَِٰب فَٱۡعتََرُفوا

َ
 بَِذۢنبِِهۡم فَُسۡحٗقا ل ِأ

عِيرِ   ١١ ٱلسه

12. Онима који се свога Господара 

боје и кад их нико не види - припада 

опрост и награда велика! 

هِذيَن َيخَۡشۡوَن َربهُهم بِٱلَۡغۡيِب لَُهم  إِنه ٱل
ۡجر  َكبِير  

َ
ۡغفَِرة  َوأ  ١٢ مه

13. Говорили ви тихо или гласно - па, 

Он сигурно зна шта груди крију! 
ۦٓۖۡ إِنهُهۥ  وِ ٱۡجَهُرواْ بِهِ

َ
واْ َقۡولَُكۡم أ ِسرُّ

َ
َوأ

ُدورِ  ُۢ بَِذاِت ٱلصُّ  ١٣ َعلِيُم

14. А како и не би знао Онај Који 

ствара, Који зна и оно што је 

најситније, Онај Који у потпуности све 

зна! 

لَا 
َ
َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللهِطيُف  أ

 ١٤ ٱلۡخَبِيرُ 

15. Он вам је Земљу учинио 

погодном, па ходајте њеним 

пределима и храните се оним што Он 

даје, и Њему се све враћа. 

ۡرَض َذلُولٗا 
َ
هِذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ُهَو ٱل

ِۡزقِهِۖۦۡ فَٱۡمُشواْ فِي َمَناكِبَِها وَُكلُواْ مِ  ن ر 
 ١٥ َوِإلَۡيهِ ٱلنُُّشورُ 
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16. Јесте ли сигурни да Онај Који је 

на небесима неће у земљу да вас 

утера, кад она почне изненада да се 

тресе?! 

ن َيخِۡسَف بُِكُم 
َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
َءأ

ۡرَض َفإَِذا ِهَي َتُمورُ 
َ
 ١٦ ٱلۡأ

17. Или сте сигурни да Онај Који је на 

небесима неће да пошаље на вас 

ветар са камењем?! Па, знаћете 

какво је Моје упозорење! 

ن يُۡرِسَل  
َ
َمآِء أ ن فِي ٱلسه ِمنُتم مه

َ
ۡم أ

َ
أ

ۖۡ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف   َعلَۡيُكۡم َحاِصٗبا
 ١٧ نَِذيرِ 

18. А порицали су и они пре њих, па 

каква је била Моја осуда! 
هِذيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َفَكۡيَف   َب ٱل َولََقۡد َكذه

 ١٨ َكاَن نَِكيرِ 

19. Зар они не виде птице изнад себе 

како лете раширених крила, а и 

скупљају их? Само их Свемилосни 

држи; Он, заиста, све добро види. 

َولَۡم يََرۡواْ إِلَي ٱلطه 
َ
َٰٖت  أ فه يِۡر َفۡوَقُهۡم َصَٰٓ

ها ٱلرهۡحَمَُٰنْۚ إِنهُهۥ  َويَۡقبِۡضَنْۚ َما ُيۡمِسُكُهنه إِل
ِ َشۡيءِۭ بَِصيرٌ 

 ١٩ بِكُل 

20. И, ко је тај који ће да буде ваша 

војска и да вам помогне, осим 

Свемилосног?! Неверници су само 

обманути! 

هِذي ُهوَ  ۡن َهََٰذا ٱل مه
َ
ُجند  لهُكۡم يَنُصُرُكم  أ

ها فِي  َٰفُِروَن إِل ِنَٰمۡحْۚ إِِن ٱلَۡك ِن ُدوِن ٱلره م 
 ٢٠ ُغُرورٍ 

21. А, и ко је тај који ће да вас 

нахрани, ако Он храну Своју 

ускрати?! Али, они су устрајни у 

охолости и одбојности. 

مۡ 
َ
هِذي يَۡرُزقُُكۡم إِۡن أ ۡن َهََٰذا ٱل مه

َ
َسَك أ

ٖ َوُنُفورٍ  ۚۥْ بَل لهجُّواْ فِي ُعُتو   ٢١ رِۡزَقُه

22. Да ли је боље упућен онај који иде 

погнут са лицем према земљи или 

онај који правим путем усправно иде? 

ۡهَدىَٰٓ  
َ
ۦٓ أ َفَمن َيۡمِشي ُمِكبًّا عَلَىَٰ وَۡجِههِ

َ
أ

ن َيۡمِشي َسوِيًّا عَلَىَٰ ِصَرَٰٖط  مه
َ
ۡسَتقِيمٖ أ  ٢٢ مُّ

23. Реци: „Он вас је први пут створио 

и дао вам слух, вид и разум, па како 

само мало захваљујете!“ 

ُكۡم وََجَعَل لَُكُم 
َ
نَشأ

َ
هِذٓي أ قُۡل ُهَو ٱل

ا  ْۚ قَلِيلٗا مه فۡـ َِدةَ
َ
بَۡصََٰر َوٱلۡأ

َ
ۡمَع َوٱلۡأ ٱلسه

 ٢٣ تَۡشُكُرونَ 
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24. Реци: „Он вас је по Земљи 

разасуо и пред Њим ћете да будете 

сакупљени.“ 

ۡرِض َوِإلَۡيهِ  
َ
ُكۡم فِي ٱلۡأ

َ
هِذي َذَرأ قُۡل ُهَو ٱل

 ٢٤ ُتحَۡشُرونَ 

25. А они говоре: „Кад ће већ једном 

та претња, ако истину говорите?!“ 
َويَُقولُوَن َمَتيَٰ َهََٰذا ٱلۡوَۡعُد إِن ُكنُتۡم 

 ٢٥ نَ َصَِٰدقِي

26. Реци: „Само Аллах зна! А ја сам 

само јасни упозоритељ.“ 
نَا۠ نَِذير  

َ
ِ َوِإنهَمآ أ قُۡل إِنهَما ٱلۡعِلُۡم ِعنَد ٱَّلله

بِين    ٢٦ مُّ

27. Кад је изблиза угледају биће 

ојађена лица оних који нису веровали 

и биће речено: „Ево, ово је оно што 

сте пожуривали!“ 

هِذيَن  ۡوهُ ُزلَۡفٗة ِسٓيـ َۡت وُُجوهُ ٱل
َ
ا َرأ فَلَمه

هِذي ُكنُتم بِهِۦ   َكَفُرواْ َوقِيَل َهََٰذا ٱل
ُعونَ   ٢٧ تَده

28. Реци: „Кажите ви мени: ако Аллах 

пошаље смрт мени и онима који су са 

мном, или ако нам се смилује, ко ће 

невернике од болне патње да 

заштити?“ 

ۡو  
َ
ِعَي أ ُ َوَمن مه ۡهلََكنَِي ٱَّلله

َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
قُۡل أ

َٰفِرِيَن ِمۡن َعَذاٍب   َرِحمََنا َفَمن ُيِجيُر ٱلَۡك
لِيمٖ 

َ
 ٢٨ أ

29. Реци: „Он је Свемилосни, у Њега 

верујемо и на Њега се ослањамо, а 

ви ћете сигурно да сазнате ко је у 

очигледној заблуди.“ 

 ۡۖ قُۡل ُهَو ٱلرهۡحَمَُٰن َءاَمنها بِهِۦ وََعلَۡيهِ تَوَكهلَۡنا
بِينٖ   ٢٩ فََسَتۡعلَُموَن َمۡن ُهَو فِي َضَلَٰٖل مُّ

30. Реци: „Шта мислите, ако ваше 

воде које пијете нестану, ко ће дати 

обилну текућу воду?“ 

ۡصبَ 
َ
رََءۡيُتۡم إِۡن أ

َ
َح َمآؤُُكۡم َغۡوٗرا َفَمن قُۡل أ

عِيِۭن تِيُكم بَِمآٖء مه
ۡ
 ٣٠ يَأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нун. Тако Ми пера и онога што они 

пишу, 
 ١ يَۡسُطُرونَ ٓنْۚ َوٱلَۡقلَِم َوَما 

2. ти због благодати свога 

Господара, ниси луд, 
نَت بِنِۡعَمةِ َرب َِك بَِمۡجُنونٖ 

َ
 ٢ َمآ أ

3. ти ћеш, сигурно, да имаш 

непрестану награду. 
ۡجًرا َغيَۡر َمۡمُنونٖ 

َ
 ٣ َوِإنه لََك لَأ

4. И, заиста, твој морал је 

величанствен 
 َ  ٤ ىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٖ َوِإنهَك لََعل

5. и ти ћеш да видиш, а и они ће да 

виде, 
 ٥ فََستُۡبِصُر َويُۡبِصُرونَ 

6. ко је од вас заведен!  ُيي ُِكُم ٱلَۡمۡفُتون
َ
 ٦ بِأ

7. Твој Господар најбоље зна ко је са 

пута Његовог скренуо и Он најбоље 

зна оне који су на Правом путу. 

ۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِۦ 
َ
إِنه َربهَك ُهَو أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِدينَ 
َ
 ٧ َوُهَو أ

8. Па, не покоравај се онима који 

поричу, 
بِينَ  ِ  ٨ فَلَا تُِطِع ٱلُۡمَكذ 

9. они би једва дочекали да ти 

попустиш, па би и они попустили, 
واْ لَۡو تُۡدهُِن َفيُ   ٩ ۡدهُِنونَ َودُّ

10. и не слушај ниједног 

кривоклетника, презреног, 
ِهينٍ   ١٠ َولَا تُِطۡع ُكله َحلهاٖف مه

11. онога који преноси туђе речи 

ради смутње, 
ِۭ بَِنِميمٖ  آء شه ازٖ مه  ١١ َهمه

12. који спречава добро, онога који 

скрнави прописану границу, 

грешника 

ثِيمٍ 
َ
نهاٖع ل ِلَۡخيِۡر ُمۡعَتٍد أ  ١٢ مه
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13. суровог и, поред тога, по злу 

познатог, 
َٰلَِك َزنِيمٍ   ١٣ ُعُتِّۭل َبۡعَد َذ

14. само зато што има много 

имовине и синова, 
ن َكاَن َذا َماٖل َوبَنِينَ 

َ
 ١٤ أ

15. који говори, кад му се речи Наше 

казују: „То су само приче древних 

народа!“ 

َسَِٰطيُر 
َ
إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َقاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٥ ٱلۡأ

16. На нос ћемо Ми њему да 

утиснемо белег! 
 ١٦ َسنَِسُمُهۥ عَلَى ٱلۡخُۡرُطومِ 

17. Ми смо их ставили на искушење, 

као што смо власнике једне баште 

ставили на искушење кад су се 

заклели да ће сигурно рано ујутру да 

је оберу, 

ۡصَحََٰب ٱلۡجَنهةِ إِۡذ 
َ
إِنها بَلَۡوَنَُٰهۡم َكَما بَلَۡونَآ أ

قَۡسُمواْ لََيۡصرُِمنهَها ُمۡصبِِحينَ 
َ
 ١٧ أ

18. а нису рекли: „Ако Аллах да!“  َ١٨ َولَا يَۡستَۡثُنون 

19. И док су они спавали, њу од твога 

Господара задеси несрећа 
ب َِك َوُهۡم   ِن ره َفَطاَف َعلَۡيَها َطآئِف  م 

 ١٩ نَآئُِمونَ 

20. и она освану опустошена.  ِِريم ۡصَبَحۡت َكٱلصه
َ
 ٢٠ فَأ

21. А у зору они су једни друге 

дозивали: 
 ٢١ َفَتَناَدۡواْ ُمۡصبِِحينَ 

22. „Пораните до своје њиве ако 

мислите да ја оберете!“ 
ِن ٱۡغُدواْ عَلَىَٰ َحۡرثُِكۡم إِن ُكنُتۡم 

َ
أ

 ٢٢ َصَٰرِِمينَ 

23. И они кренуше тихо 

разговарајући: 
 ٢٣ فَٱنَطلَُقواْ َوُهۡم َيَتَخََٰفُتونَ 

24. „Нека вам данас у њу никако 

ниједан сиромах не улази!“ 
ها  ن ل

َ
يَۡدُخلَنهَها ٱلَۡيۡوَم َعلَۡيُكم أ

ِۡسِكين    ٢٤ م 
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25. И они поранише одлучни да ће 

моћи да је оберу, 
َِٰدرِينَ   ٢٥ وََغَدۡواْ عَلَىَٰ َحۡرٖد َق

26. а кад је угледаше, повикаше: „Ми 

смо залутали, 
ُّونَ  ۡوَها َقالُٓواْ إِنها لََضآل

َ
ا َرأ  ٢٦ فَلَمه

27. напротив - свега смо лишени!“  َ٢٧ بَۡل َنحُۡن َمحُۡروُمون 

28. Најбољи између њих рече: 

„Нисам ли вам ја говорио да треба 

Аллаха да славите?“ 

قُل لهُكۡم لَۡولَا  
َ
لَۡم أ

َ
ۡوَسُطُهۡم أ

َ
َقاَل أ

 ٢٨ تَُسب ُِحونَ 

29. „Слављен и Узвишен је наш 

Господар!“, рекоше, „ми смо, 

уистину, били неправедни!“ 

 ٢٩ َقالُواْ ُسۡبَحََٰن َرب َِنآ إِنها ُكنها َظَٰلِِمينَ 

30. И онда почеше да критикују једни 

друге. 
ۡقَبَل َبۡعُضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َيَتَلََٰوُمونَ 

َ
 ٣٠ فَأ

31. „Тешко нама“, говорили су, „ми 

смо, заиста, били охоли. 
 ْ  ٣١  َيََٰوۡيلََنآ إِنها ُكنها َطَٰغِينَ َقالُوا

32. Наш Господар може да нам 

подари бољу од ње, само од 

Господара нашег ми се надамо 

накнади!“ 

ِۡنَهآ إِنهآ إِلَيَٰ  ن ُيۡبِدلََنا َخيٗۡرا م 
َ
َعَسيَٰ َربَُّنآ أ
 ٣٢ َرب َِنا َرَِٰغُبونَ 

33. Ето, таква је била казна, а на 

Будућем свету је казна још већа, кад 

би само они знали! 

ۡكبَُرْۚ لَۡو 
َ
َكَذَٰلَِك ٱلَۡعَذاُبۖۡ َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 ٣٣ َكانُواْ َيۡعلَُمونَ 

34. За оне који се буду бојали Аллаха 

биће, заиста, баште уживања код 

њиховог Господара, 

عِيمِ إِنه  َِٰت ٱلنه  ٣٤ لِلُۡمتهقِيَن ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه

35. зар ћемо муслимане са 

неверницима да изједначимо?! 
َفَنۡجَعُل ٱلُۡمۡسلِِميَن َكٱلُۡمۡجرِِمينَ 

َ
 ٣٥ أ

36. Шта вам је, како расуђујете?  َ٣٦ َما لَُكۡم َكۡيَف َتحُۡكُمون 

37. Или, можда имате Књигу, па у њој 

читате 
ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسونَ 

َ
 ٣٧ أ
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38. да ћете да имате оно што ви 

изаберете?! 
 ٣٨ إِنه لَُكۡم فِيهِ لََما َتخَيهُرونَ 

39. Или, можда имате Наше 

заклетве које ће до Судњег дана да 

вреде да ће бити онако како ви 

одредите?! 

ۡم 
َ
يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا َبَٰلَِغٌة إِلَيَٰ يَۡوِم  أ

َ
لَُكۡم أ

 ٣٩ ٱلۡقَِيََٰمةِ إِنه لَُكۡم لََما َتحُۡكُمونَ 

40. Упитај их ко је од њих јамац за то.  ٌَٰلَِك زَِعيم ُهم بَِذ يُّ
َ
 ٤٠ َسلُۡهۡم أ

41. Или, имају ли они саучеснике?! 

Па нека саучеснике своје доведу, ако 

говоре истину! 

تُواْ بُِشَرَكآئِِهۡم إِن َكانُواْ 
ۡ
ۡم لَُهۡم ُشَرَكآُء فَلَۡيأ

َ
أ

 ٤١ َصَِٰدقِينَ 

42. На Дан када се потколеница 

открије и када буду позвани да падну 

лицем на тло, па не буду могли. 

يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إِلَي  
 َ ُجودِ فَلَا ي  ٤٢ ۡسَتِطيُعونَ ٱلسُّ

43. Погледа оборених, прекриће их 

понижење! А били су позвани да 

падају лицем на тло док су били 

здрави. 

ۖۡ َوَقۡد َكانُواْ  بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

ُجودِ َوُهۡم َسَٰلُِمونَ   ٤٣ يُۡدَعۡوَن إِلَي ٱلسُّ

44. Па, остави Мене и оне који овај 

Кур'ан поричу, Ми ћемо постепено, 

одакле се и не надају, патњи да их 

приближавамо 

ُب بَِهََٰذا ٱلۡحَِديِثِۖ  ِ َفَذۡرنِي َوَمن يَُكذ 
ِۡن َحۡيُث لَا َيۡعلَُمونَ   ٤٤ َسنَۡسَتۡدرُِجُهم م 

45. и времена ћу да им дајем, а 

обмана Моја је, заиста, чврста! 
ۡملِى لَُهۡمْۚ إِنه َكۡيِدي َمتِينٌ 

ُ
 ٤٥ َوأ

46. Или ти тражиш од њих награду, 

па су наметом оптерећени?! 
ۡغَرٖم   ِن مه ۡجٗرا َفُهم م 

َ
ۡم تَۡسـ َلُُهۡم أ

َ
أ

ۡثَقلُونَ   ٤٦ مُّ

47. Или је код њих знање о 

невидљивом свету, па они записују?! 
ۡم ِعنَدُهمُ 

َ
 ٤٧ ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتُبونَ  أ
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48. Ти стрпљиво чекај пресуду свога 

Господара и не буди као Јона у 

утроби кита, кад огорчен завапи, 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تَُكن  
َكَصاِحِب ٱلۡحُوِت إِۡذ نَاَدىَٰ َوُهَو  

 ٤٨ َمۡكُظوم  

49. и да га није стигла Аллахова 

милост, на пусто место би био 

избачен и прекор би заслужио, 

ب ِهِۦ لَُنبَِذ   ِن ره ََٰرَكُهۥ نِۡعَمة  م  ن تََد
َ
هۡولَٓا أ ل

 ٤٩ بِٱلَۡعَرآِء َوُهَو َمۡذُموم  

50. али, његов Господар га је 

одабрао и учинио га једним од оних 

који су добри. 

َٰلِِحينَ   ٥٠ فَٱۡجَتَبَُٰه َربُُّهۥ فََجَعلَُهۥ ِمَن ٱلصه

51. Готово да те неверници својим 

погледима оборе док Кур'ан слушају, 

говорећи: „Он је, уистину, луд!“ 

هِذيَن َكَفُرواْ لَيُۡزلُِقونََك  َوِإن يَكَاُد ٱل
ِۡكَر َويَ  ا َسِمُعواْ ٱلذ  بَۡصَٰرِهِۡم لَمه

َ
ُقولُوَن إِنهُهۥ بِأ

 ٥١ لََمۡجُنون  

52. А он – Кур’ан је само свету целом 

опомена! 
ها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمينَ   ٥٢ َوَما ُهَو إِل
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Час неизбежни  الحاقة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Час обистињења,  ُ١ ٱلۡحَآقهة 

2. шта је Час обистињења?  ُ٢ َما ٱلۡحَآقهة 

3. И шта ти знаш шта је Час 

обистињења?! 
ََٰك َما ٱلۡحَآقهةُ  ۡدَرى

َ
 ٣ َوَمآ أ

4. Семуд и Ад су порицали 

застрашујући Удар, 
ُۢ بِٱلَۡقارَِعةِ بَۡت َثُموُد وَعَاُد  ٤ َكذه

5. па је Семуд уништен страховитим 

повиком, 
اِغَيةِ ۡهلُِكواْ بِٱلطه

ُ
ا َثُموُد فَأ مه

َ
 ٥ فَأ

6. а Ад је уништен леденим ветром, 

силовитим. 
ۡهلُِكواْ بِرِيٖح َصۡرَصٍر عَاتَِيةٖ 

ُ
ا عَاد  فَأ مه

َ
 ٦ َوأ

7. Њему је Он власт над њима био 

препустио седам ноћи и осам дана 

узастопних, па си у њима видео 

људе поваљане као шупља палмина 

дебла, 

يهاٍم 
َ
َرَها َعلَۡيِهۡم َسۡبَع لََياٖل َوثََمَٰنَِيَة أ َسخه

نهُهۡم 
َ
ۖۡ َفتََرى ٱلَۡقۡوَم فِيَها َصۡرَعيَٰ َكأ ُحُسوٗما

ۡعَجاُز َنخۡلٍ 
َ
 ٧  َخاوِيَةٖ أ

8. и видиш ли да је ико од њих остао?  ِٖنُۢ بَاقَِية  ٨ َفَهۡل تََرىَٰ لَُهم م 

9. А фараон, и они пре њега, и 

преврнута насеља су чинили грехе, 
َُٰت  وََجآَء فِرَۡعۡوُن َوَمن َقۡبلَُهۥ َوٱلُۡمۡؤتَفَِك

 ٩ بِٱلۡخَاِطئَةِ
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10. и били су непослушни посланику 

свога Господара, па их је Он казнио 

жестоком казном. 

ۡخَذٗة  
َ
َخَذُهۡم أ

َ
َفَعَصۡواْ رَُسوَل َرب ِِهۡم فَأ

ابَِيةً   ١٠ ره

11. Ми смо вас, кад је вода све 

преплавила, носили у лађи, 
ا َطَغا ٱلَۡمآُء َحمَلَۡنَُٰكۡم فِي   إِنها لَمه

 ١١ ٱلۡجَارِيَةِ

12. да вам је учинимо поуком и да то 

од заборава сачува уво које памти. 
ُذن   

ُ
لَِنۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

 ١٢ َوَِٰعَية  

13. А кад једном у рог буде дувнуто,   ورِ َنۡفَخة  َوَِٰحَدة  ١٣ َفإَِذا نُفَِخ فِي ٱلصُّ

14. па Земља и брда буду дигнута и 

од једног удара здробљена, 
ٗة  َتا َدكه ۡرُض َوٱلِۡجَباُل َفُدكه

َ
َوُحمِلَِت ٱلۡأ

 ١٤ َوَِٰحَدةٗ 

15. тог дана ће Догађај страховити 

да се догоди, 
 ١٥ َفَيۡوَمئِٖذ َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعةُ 

16. и небо ће да се раздвоји - тада ће 

да буде лабаво. 
ِت ٱل َمآُء فَِهَي يَۡوَمئِٖذ َواهَِية  َوٱنَشقه  ١٦ سه

17. И анђели ће на његовим 

крајевима да стоје, а Престо твога 

Господара ће тог дана изнад њих да 

држе осморица. 

ْۚ َويَۡحِمُل َعۡرَش َرب َِك  رَۡجآئَِها
َ
َوٱلَۡملَُك عَلَىَٰٓ أ
 ١٧ ثََمَٰنَِية  َفۡوَقُهۡم يَۡوَمئِٖذ 

18. Тог дана бићете изложени, и 

ниједна ваша тајна неће скривена да 

остане. 

يَۡوَمئِٖذ ُتۡعَرُضوَن لَا َتخَۡفيَٰ ِمنُكۡم  
 ١٨ َخافَِية  
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19. Онај коме се његова књига у 

његову десну руку да, рећи ће: „Ево 

вам, читајте моју књигу, 

ا َمنۡ  مه
َ
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل   فَأ

ُ
أ

 ١٩ َهآُؤُم ٱقۡرَُءواْ كَِتَٰبَِيهۡ 

20. ја сам заиста и мислио да ћу свој 

рачун да полажем.“ 
ن ِي ُمَلٍَٰق ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٠ إِن ِي َظَننُت أ

21. И он ће живети задовољним 

животом, 
اِضَيةٖ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ   ٢١ ره

22. у узвишеном Рају,  ٖ٢٢ فِي َجنهٍة عَالَِية 

23. чији ће плодови да буду надохват 

руке. 
 ٢٣ ُقُطوُفَها َدانَِية  

24. „Једите и пијте радосни, за оно 

што сте у данима минулим 

зарадили!“ 

ُۢا بَِمآ  يهاِم  ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ
َ
ۡسلَۡفُتۡم فِي ٱلۡأ

َ
أ

 ٢٤ ٱلۡخَالَِيةِ

25. А онај коме се књига да у његову 

леву руку, рећи ће: „Камо среће да 

ми моја књига ни дата није 

وتَِي كَِتََٰبُهۥ بِِشَمالِهِۦ َفَيُقوُل  
ُ
ا َمۡن أ مه

َ
َوأ

وَت كَِتَٰبَِيهۡ 
ُ
 ٢٥ َيَٰلَۡيتَنِي لَۡم أ

26. и да ни сазнао нисам за свој 

обрачун! 
ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ 

َ
 ٢٦ َولَۡم أ

27. Камо среће да ме је смрт 

докрајчила, 
 ٢٧ َيَٰلَۡيَتَها َكانَِت ٱلَۡقاِضَيةَ 

28. богатство моје ми није од 

користи, 
ۡغَنيَٰ َعن ِي َمالَِيهۡ  

َ
 ٢٨ َمآ أ

29. снаге моје нема више!“  ٢٩ َعن ِي ُسلَۡطَٰنَِيهۡ َهلََك 
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30. „Зграбите га и окујте у окове,  ٣٠ ُخُذوهُ َفُغلُّوُه 

31. затим га само у ватри пржите,  ٣١ ُثمه ٱلۡجَِحيَم َصلُّوُه 

32. а онда га у ланце седамдесет 

лаката дуге вежите; 
ُثمه فِي ِسلِۡسلَةٖ َذرُۡعَها َسۡبُعوَن ذَِراٗعا 

 ٣٢ ُكوُه فَٱۡسلُ 

33. заиста, он у Аллаха Великог није 

веровао 
ِ ٱلَۡعِظيمِ   ٣٣ إِنهُهۥ َكاَن لَا يُۡؤِمُن بِٱَّلله

34. и да се нахрани сиромах није 

подстицао, 
 ٣٤ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

35. зато он овде данас нема присног 

пријатеља 
 ٣٥ فَلَيَۡس لَُه ٱلَۡيۡوَم َهَُٰهَنا َحمِيم  

36. ни другог јела осим смрдљиве 

капљевине 
ها ِمۡن ِغۡسلِينٖ   ٣٦ َولَا َطَعاٌم إِل

37. коју ће само несретни да једу.“  َها ٱلَۡخَِٰطـ ُون ۥٓ إِل ُكلُُه
ۡ
ها يَأ  ٣٧ ل

38. А Ја се кунем оним што видите  ٓقِۡسُم بَِما ُتۡبِصُرونَ فَلَا
ُ
 ٣٨ أ

39. и оним што не видите,  َ٣٩ َوَما لَا ُتۡبِصُرون 

40. Кур'ан је, заиста, говор објављен 

племенитом Посланику, 
 ٤٠ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

41. а није говор никаквог песника - 

како ви мало верујете! 
ا تُۡؤِمُنونَ َوَما ُهَو بَِقوۡ  ِۚ قَلِيلٗا مه  ٤١ ِل َشاِعرٖ
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42. И нису речи никаквог пророка - 

како ви мало размишљате! 
ُرونَ  ا تََذكه  ٤٢ َولَا بَِقۡوِل َكاهِٖنِۚ قَلِيلٗا مه

43. Објава је он од Господара 

светова! 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ  ِن رهب   ٤٣ تَنِزيل  م 

44. А да је он о Нама износио 

којекакве речи, 
َقاوِيلِ 

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱلۡأ  ٤٤ َولَۡو َتَقوه

45. Ми бисмо га десницом 

дохватили, 
َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱلَۡيِمينِ 

َ
 ٤٥ لَأ

46. а онда му жилу куцавицу 

пресекли, 
 ٤٦ ُثمه لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتِينَ 

47. и нико између вас не би могао од 

тога да га одбрани. 
َحٍد َعۡنُه َحَِٰجزِينَ 

َ
ِۡن أ  ٤٧ َفَما ِمنُكم م 

48. Заиста је он богобојазнима 

опомена, 
 ٤٨ َوِإنهُهۥ لََتۡذكَِرة  ل ِلُۡمتهقِينَ 

49. а Ми сигурно знамо да ће међу 

вама да буде порицатеља. 
نه 

َ
بِينَ َوِإنها لََنۡعلَُم أ ِ َكذ   ٤٩ ِمنُكم مُّ

50. И он је збиља јад неверницима,  ََٰفِرِين  ٥٠ َوِإنهُهۥ لَحَۡسَرةٌ عَلَى ٱلَۡك

51. а он је, заиста, сама Истина.  ِ٥١ َوِإنهُهۥ لَحَقُّ ٱلَۡيقِين 

52. Зато ти слави и величај име свога 

Господара, Величанственога! 
 ٥٢  َرب َِك ٱلَۡعِظيمِ فََسب ِۡح بِٱۡسمِ 



 

Степени 

 

815 

 

 المعارج

Степени  المعارج 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Неко је хитно затражио патњу која 

ће да се догоди 
َل َسآئُِلُۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ 

َ
 ١ َسأ

2. неверницима - нико њу не може да 

спречи 
َٰفِرِيَن لَيَۡس لَُهۥ َدافِع    ٢ ل ِلَۡك

3. да то Аллах, Господар 

узвишености и степена, не учини. 
ِ ذِي ٱلَۡمَعارِجِ  َِن ٱَّلله  ٣ م 

4. Њему се пењу анђели и анђео 

Гаврило у дану који педесет хиљада 

година траје. 

وُح إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن َتعۡ  ُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
لَۡف َسَنةٖ 

َ
 ٤ ِمۡقَداُرُهۥ َخمِۡسيَن أ

5. Ти лепо буди стрпљив. ٥ فَٱۡصبِۡر َصبٗۡرا َجمِيلًا 

6. Они, заиста, мисле да је Судњи 

дан далеко - да неће да се догоди, 
 ٦ بَعِيٗداإِنهُهۡم يََرۡونَُهۥ 

7. а ми сматрамо да је близу. َُٰه قَرِيٗبا  ٧ َونََرى

8. На дан када небо буде као талог 

од уља, 
َمآُء َكٱلُۡمۡهلِ   ٨ يَۡوَم تَُكوُن ٱلسه

9. а брда као вуна рашчупана,  ِ٩ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهن 

10. када ближњи неће ближњег 

ништа да пита, 
 ١٠ َولَا يَۡسـ َُل َحمِيٌم َحمِيٗما
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11. иако ће једни друге да виде. 

Преступник ће хтети да се од патње 

тог дана искупи својим синовима, 

ُروَنُهۡمْۚ يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن  ُيَبصه
 ١١ َعَذاِب يَۡوِمئِذِۭ بِبَنِيهِ 

12. и својом супругом, и својим 

братом, 
ِخيهِ 

َ
 ١٢ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوأ

13. и својом породицом која га 

штити, 
 ١٣ َوَفِصيلَتِهِ ٱلهتِي تُـ ۡوِيهِ 

14. и свима осталима на Земљи, 

само да се избави. 
ۡرِض َجمِيٗعا ُثمه يُنِجيهِ 

َ
 ١٤ َوَمن فِي ٱلۡأ

15. Никад! Она је, заиста, жестока 

буктиња 
ۖۡ إِنهَها لََظيَٰ  هآ  ١٥ َكل

16. која ће коже да гули,  ََٰوى اَعٗة ل ِلشه  ١٦ نَزه

17. зваће онога ко се окретао од 

истине и избегавао је 
هيَٰ  ۡدبََر َوتََول

َ
 ١٧ تَۡدُعواْ َمۡن أ

18. и гомилао иметак и скривао га.  ۡوَعيَٰٓ َوَجمََع
َ
 ١٨ فَأ

19. Човек је, уистину, створење 

лакомислено: 
 ١٩ ۞إِنه ٱلۡإِنَسََٰن ُخلَِق َهلُوعًا

20. када га снађе невоља - очајан је, رُّ َجُزوٗعا ُه ٱلشه  ٢٠ إَِذا َمسه

21. а када га задеси добро, он га 

ускраћује, 
ُه ٱلۡخَيُۡر   ٢١ َمُنوعًاَوِإَذا َمسه

22. осим оних који обављају молитву  َها ٱلُۡمَصل ِين  ٢٢ إِل

23. који су у својим молитвама 

устрајни, 
هِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم َدآئُِمونَ   ٢٣ ٱل
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24. и они у чијим имовинама има 

одређени део 
ۡعلُوم   ۡمَوَٰلِِهۡم َحق   مه

َ
هِذيَن فِٓي أ  ٢٤ َوٱل

25. за оног који проси и за онога који 

је ускраћен а не проси, 
آئِِل َوٱلَۡمۡحُرومِ   ٢٥ ل ِلسه

26. и они који у Судњи дан верују,  ِِين ُقوَن بَِيۡوِم ٱلد  ِ هِذيَن يَُصد   ٢٦ َوٱل

27. и они који од казне Аллахове 

страхују, 
ِۡن  هِذيَن ُهم م  ۡشفُِقونَ َوٱل  ٢٧ َعَذاِب َرب ِِهم مُّ

28. а од казне свога Господара нико 

није сигуран, 
ُمونٖ 

ۡ
 ٢٨ إِنه َعَذاَب َرب ِِهۡم َغيُۡر َمأ

29. и они који своја стидна места 

чувају, 
هِذيَن ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحَٰفُِظونَ   ٢٩ َوٱل

30. осим од својих супруга или оних 

које су у њиховом власништву - они, 

заиста, прекор не заслужују. 

يَۡمَُٰنُهۡم 
َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجِهۡم أ

َ
ها عَلَىَٰٓ أ إِل

 ٣٠ َفإِنهُهۡم َغيُۡر َملُوِمينَ 

31. А они који и поред тога нешто 

траже, они заиста прелазе границу, 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  َفَمِن ٱۡبَتَغيَٰ 

ُ
َٰلَِك فَأ َوَرآَء َذ

 ٣١ ٱلَۡعاُدونَ 

32. и они који чувају преузете 

обавезе и уговоре, 
َمََٰنَٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرَُٰعونَ 

َ
هِذيَن ُهۡم لِأ  ٣٢ َوٱل

33. и они који иза својих сведочења 

чврсто стоје, 
هِذيَن ُهم بَِشَهََٰدَٰتِِهۡم َقآئُِمونَ   ٣٣ َوٱل

34. и они који на своје молитве пазе,  َهِذيَن ُهۡم عَلَىَٰ َصلَاتِِهۡم ُيحَافُِظون  ٣٤ َوٱل
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35. они ће у рајским баштама да буду 

почашћени. 
ۡكَرُمونَ  َٰٖت مُّ ْوَلَٰٓئَِك فِي َجنه

ُ
 ٣٥ أ

36. Шта је онима око тебе који не 

верују па журе, 
هِذيَن َكَفُرواْ قَِبلََك ُمۡهِطعِينَ َفَماِل    ٣٦ ٱل

37. здесна и слева, у гомилама?!  ََماِل ِعزِين ِ  ٣٧ َعِن ٱلَۡيِميِن وََعِن ٱلش 

38. Зар сваки од њих жуди да у Рај 

уживања уђе?! 
ن يُۡدَخَل َجنهَة 

َ
ِۡنُهۡم أ َيۡطَمُع ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َ
أ

 ٣٨ نَعِيمٖ 

39. Напротив! Ми смо их створили од 

онога што они знају! 
ا َيۡعلَُمونَ  ِمه ۖۡ إِنها َخلَۡقَنَُٰهم م  هآ  ٣٩ َكل

40. И Ја се кунем Господаром истока 

и запада да можемо 
ِ ٱلَۡمَشَٰرِِق َوٱلَۡمَغَٰرِِب إِنها  قِۡسُم بَِرب 

ُ
فَلَآ أ

 ٤٠ لََقَِٰدُرونَ 

41. бољим од њих да их заменимо и 

нико у томе не може да Нас спречи. 
ِۡنُهۡم َوَما َنحُۡن   َل َخيٗۡرا م  ِ ن نَُّبد 

َ
عَلَىَٰٓ أ

 ٤١ بَِمۡسُبوقِينَ 

42. Зато их остави нека се у 

беспослице удубљују и забављају 

док Дан којим им се прети не 

дочекају, 

َُٰقواْ يَۡوَمُهُم َفَذۡرُهۡم َيخُوُضواْ  َويَلَۡعُبواْ َحتهيَٰ يَُل
هِذي يُوَعُدونَ   ٤٢ ٱل

43. Дан у коме ће журно, као да 

идолима хрле, из гробова да изађу, 
نهُهۡم 

َ
ۡجَداِث ِسَراٗعا َكأ

َ
يَۡوَم َيخۡرُُجوَن ِمَن ٱلۡأ
 ٤٣ إِلَيَٰ نُُصٖب يُوفُِضونَ 

44. оборених погледа и понижењем 

опхрвани. То ће да буде Дан којим 

им се претило! 

َٰلَِك ٱلَۡيۡوُم  ْۚ َذ بَۡصَُٰرُهۡم تَۡرَهُقُهۡم ذِلهة 
َ
َخَِٰشَعًة أ

هِذي َكانُواْ يُوَعُدونَ   ٤٤ ٱل
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ми смо послали Ноја његовом 

народу: „Упозоравај свој народ пре 

него што га стигне болна патња!“ 

نِذۡر َقۡوَمَك 
َ
ۡن أ

َ
ۦٓ أ ۡرَسلَۡنا نُوًحا إِلَيَٰ َقۡوِمهِ

َ
إِنهآ أ

تَِيُهۡم َعَذاٌب 
ۡ
ن يَأ

َ
لِيم  ِمن َقۡبِل أ

َ
 ١ أ

2. „О народе мој“, говорио је он, „ја 

сам вам заиста јасни опомињач! 
بِينٌ   ٢ َقاَل َيََٰقۡوِم إِن ِي لَُكۡم نَِذير  مُّ

3. Аллаха обожавајте и бојте Га се, а 

и мени будите послушни. 
ِطيُعونِ 

َ
َ َوٱتهُقوهُ َوأ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱَّلله

َ
 ٣ أ

4. Он ће ваше грехе да вам опрости 

и у животу до Одређеног часа да вас 

остави, а када дође Аллахов 

Одређени час, заиста неће, нека 

знате, да се одгоди.“ 

ۡرُكۡم إِلَيَٰٓ  ِ ِن ُذنُوبُِكۡم َويَُؤخ  َيۡغفِۡر لَُكم م 
ِ إَِذا َجآَء لَا   َجَل ٱَّلله

َ
يِۚ إِنه أ َسمًّ َجٖل مُّ

َ
أ

ْۚ لَۡو ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ُر  ٤ يَُؤخه

5. Он рече: „Господару мој, ја сам 

свој народ и ноћу и дању, заиста, 

позивао, 

ِ إِن ِي َدَعۡوُت َقۡومِي لَۡيلٗا َوَنَهاٗرا  ٥ َقاَل َرب 

6. али га је позивање моје још више 

удаљило. 
ها فَِراٗرافَلَۡم يَزِۡدُهۡم   ٦ ُدعَآِءٓي إِل

7. И кад год сам их позивао да им 

опростиш, своје су прсте у уши 

стављали и својим хаљинама су се 

покривали - били су упорни и 

претерано охоли. 

َوِإن ِي ُكلهَما َدَعۡوُتُهۡم لَِتۡغفَِر لَُهۡم َجَعلُٓواْ  
َصَٰبَِعُهۡم فِٓي َءا

َ
َذانِِهۡم َوٱۡسَتۡغَشۡواْ ثَِياَبُهۡم  أ

واْ َوٱۡسَتۡكبَُرواْ ٱۡستِۡكَباٗرا َصرُّ
َ
 ٧ َوأ

8. Затим сам их ја отворено позивао, ٨ ُثمه إِن ِي َدَعۡوُتُهۡم ِجَهاٗرا 

9. а онда сам им јавно објављивао и 

у поверењу им шапутао, 
سۡ 

َ
ۡعلَنُت لَُهۡم َوأ

َ
َرۡرُت لَُهۡم  ُثمه إِن ِٓي أ

 ٩ إِۡسَراٗرا
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10. и говорио: 'Тражите од свога 

Господара опрост. Он, заиста, много 

прашта; 

َفُقلُۡت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربهُكۡم إِنهُهۥ َكاَن 
اٗرا  ١٠ َغفه

11. Он ће да вам шаље обилату кишу ِۡدَراٗرا َمآَء َعلَۡيُكم م   ١١ يُۡرِسِل ٱلسه

12. и много имања и синова да вам 

подари. И даће вам баште, а и реке 

ће да вам подари. 

ۡمَوَٰٖل َوبَنِيَن َويَۡجَعل لهُكۡم 
َ
َويُۡمِدۡدُكم بِأ

نَۡهَٰٗرا
َ
َٰٖت َويَۡجَعل لهُكۡم أ  ١٢ َجنه

13. Шта вам је, па се Аллахове 

величине не бојите, 
 ِ ا لَُكۡم لَا تَرُۡجوَن َّلِله  ١٣  َوَقاٗرامه

14. а Он вас постепено ствара?!  ۡطَواًرا
َ
 ١٤ َوَقۡد َخلََقُكۡم أ

15. Зар не видите како је Бог седам 

небеса, једно изнад другог, створио 
ُ َسۡبَع َسَمََٰوَٰٖت  لَۡم تََرۡواْ َكۡيَف َخلََق ٱَّلله

َ
أ

 ١٥ ِطَباٗقا

16. и на њима Месец светлим дао, а 

Сунце светиљком учинио?! 
ۡمَس  وََجَعَل ٱلَۡقَمَر فِيِهنه نُوٗرا وََجَعَل ٱلشه

 ١٦ ِسَراٗجا

17. Аллах вас од земље ствара, ۡرِض َنَباٗتا
َ
َِن ٱلۡأ ۢنَبَتُكم م 

َ
ُ أ  ١٧ َوٱَّلله

18. затим вас у њу враћа и из ње ће 

сигурно да вас изведе. 
يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم ُثمه 

 ١٨ إِۡخَراٗجا

19. Аллах вам је Земљу учинио 

равном, 
ۡرَض بَِساٗطا

َ
ُ َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ  ١٩ َوٱَّلله

20. да бисте по њој ходали 

пространим путевима.'“ 
 ٢٠ ل ِتَۡسلُُكواْ ِمۡنَها ُسُبلٗا فَِجاٗجا

21. Ноје рече: „Господару мој, они ме 

не слушају и поводе се за онима чија 

богатства и деца само њихову 

пропаст увећавају 

هۡم  ِ إِنهُهۡم َعَصۡونِي َوٱتهَبُعواْ َمن ل َقاَل نُوح  رهب 
ها َخَساٗرا ۥٓ إِل  ٢١ يَزِۡدهُ َمالُُهۥ َوَولَُدهُ
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22. и сплетке велике спремају. ٢٢ َوَمَكُرواْ َمۡكٗرا ُكبهاٗرا 

23. И говоре: 'Никако своја 

божанства не остављајте, и никако, 

ни Веда, ни Сува'а, а ни Јегуса, ни 

Јеука, ни Несра не напуштајте!' 

ا  َوَقالُواْ لَا تََذُرنه َءالَِهَتُكۡم َولَا تََذُرنه َود ٗ
 ٢٣ َويَُعوَق َونَۡسٗراَولَا ُسَواٗعا َولَا َيُغوَث 

24. а већ су многе довели у заблуду, 

па Ти насилницима само заблуду 

повећај!“ 

ها  َٰلِِميَن إِل َضلُّواْ َكثِيٗراۖۡ َولَا تَزِدِ ٱلظه
َ
َوَقۡد أ

 ٢٤ َضَلَٰلٗا

25. И они су због својих греха 

потопљени и у Ватру ће да буду 

уведени и никога себи, мимо Аллаха, 

као помагача неће наћи. 

ۡدِخلُواْ نَاٗرا فَلَۡم 
ُ
ۡغرُِقواْ فَأ

ُ
ا َخِطٓئَٰـتِِهۡم أ ِمه م 

نَصاٗرا
َ
ِ أ ِن ُدوِن ٱَّلله  ٢٥ َيِجُدواْ لَُهم م 

26. И Ноје рече: „Господару мој, не 

остави на Земљи ниједног 

неверника, 

ِ لَا تَ  ۡرِض ِمَن  َوَقاَل نُوح  رهب 
َ
َذۡر عَلَى ٱلۡأ

َٰفِرِيَن َديهاًرا   ٢٦ ٱلَۡك

27. јер ако их оставиш, они ће Твоје 

слуге у заблуду да заводе и само ће 

грешника и неверника да рађају! 

إِنهَك إِن تََذۡرُهۡم يُِضلُّواْ ِعَباَدَك َولَا يَلُِدٓواْ  
اٗرا ها َفاِجٗرا َكفه  ٢٧ إِل

28. Господару мој, опрости мени, и 

родитељима мојим, и ономе који као 

верник у дом мој уђе, и верницима и 

верницама, а неверницима само 

пропаст повећај!” 

َٰلَِديه َولَِمن َدَخَل بَيۡتَِي  ِ ٱۡغفِۡر لِي َولَِو رهب 
لَا تَزِدِ  ُمۡؤِمٗنا َولِلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰتِۖ وَ 

ها َتَباَرُۢا َٰلِِميَن إِل  ٢٨ ٱلظه
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Џин  الجن 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Реци: „Мени је објављено да је 

неколико духова прислушкивало и 

рекло: 'Ми смо, заиста, Кур'ан дивни 

слушали; 

 ِ َِن ٱلِۡجن  نهُه ٱۡسَتَمَع َنَفر  م 
َ
وِحَي إِلَيه أ

ُ
قُۡل أ

 ١ َفَقالُٓواْ إِنها َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا

2. који на оно што је исправно упућује 

- и ми смо у њега поверовали и више 

никога нећемо поред нашег 

Господара обожавати, 

ُّۡشرَِك  َيۡهِدٓي إِلَي ٱلرُّۡشِد فَـ َاَمنها بِهِۖۦۡ َولَن ن
َحٗدا

َ
 ٢ بَِرب َِنآ أ

3. а Он - узвишена је моћ нашег 

Господара! - Није узео Себи ни 

супруге ни детета! 

خََذ َصَِٰحَبٗة َولَا   نهُهۥ تََعَٰلَىَٰ َجدُّ َرب َِنا َما ٱته
َ
َوأ

 ٣ َولَٗدا

4. Један наш малоумник је говорио 

велику лаж о Аллаху, 
  ِ نهُهۥ َكاَن َيُقوُل َسفِيُهَنا عَلَى ٱَّلله

َ
َوأ

 ٤ َشَطٗطا

5. а ми смо мислили да ни људи ни 

духови о Аллаху лажи не говоре; 
ن لهن َتُقوَل ٱلۡإِنُس َوٱلِۡجنُّ عَلَى 

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

ِ َكِذٗبا  ٥ ٱَّلله

6. и било је људи који су заштиту од 

духова тражили, па су им још више 

страх повећали; 

َِن ٱلۡإِنِس َيُعوُذوَن  نهُهۥ َكاَن رَِجال  م 
َ
َوأ

ِ فََزاُدوُهۡم َرَهٗقا َِن ٱلِۡجن   ٦ بِرَِجاٖل م 

7. и они мисле, као што и ви мислите, 

да Аллах никога неће да оживи. 
 ُ ن لهن َيۡبَعَث ٱَّلله

َ
نهُهۡم َظنُّواْ َكَما َظَننُتۡم أ

َ
َوأ

َحٗدا
َ
 ٧ أ
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8. И ми смо на небу увидели и 

утврдили да је моћних чувара и 

пламтећих светлица пуно; 

َمآَء َفوََجۡدَنََٰها ُملِئَۡت   نها لََمۡسَنا ٱلسه
َ
َوأ

 ٨ َحرَٗسا َشِديٗدا وَُشُهٗبا

9. и ми бисмо по њему заузимали 

разне положаје како бисмо шта чули, 

али ће онај, ко сада прислушкује, на 

пламтећу светлицу која вреба да 

наиђе; 

ۡمِعِۖ َفَمن  نها ُكنها َنۡقُعُد ِمۡنَها َمَقَٰعَِد لِلسه
َ
َوأ

 ٩ يَۡسَتِمِع ٱٓأۡلَن َيِجۡد لَُهۥ ِشَهاٗبا رهَصٗدا

10. и ми не знамо да ли се онима на 

Земљи жели зло или им њихов 

Господар жели добро. 

ۡرِض 
َ
رِيَد بَِمن فِي ٱلۡأ

ُ
َشرٌّ أ

َ
نها لَا نَۡدرِٓي أ

َ
َوأ

َراَد بِِهۡم َربُُّهۡم َرَشٗدا
َ
ۡم أ

َ
 ١٠ أ

11. А међу нама има и добрих и оних 

који то нису, има нас врста 

различитих; 

َٰلَِكۖۡ ُكنها وَ  َٰلُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذ نها ِمنها ٱلصه
َ
أ

 ١١ َطَرآئَِق قَِدٗدا

12. и ми знамо да не можемо да се 

супротставимо Аллаху на Земљи, 

нити да Му умакнемо. 

ۡرِض  
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لهن نُّۡعِجَز ٱَّلله

َ
نها َظَننهآ أ

َ
َوأ

 ١٢ نُّۡعِجَزُهۥ َهَرٗباَولَن 

13. И ми смо, чим смо Кур'ан чули, у 

њега поверовали; а ко верује у свога 

Господара, не треба да се боји ни 

умањивања добрих, ни додавања 

лоших дела; 

ا َسِمۡعَنا ٱلُۡهَدىَٰٓ َءاَمنها بِهِۖۦۡ َفَمن   نها لَمه
َ
َوأ

لَا َيخَاُف َبخٗۡسا َولَا يُۡؤِمنُۢ بَِرب ِهِۦ َف 
 ١٣ َرَهٗقا

14. и има нас муслимана, а има нас и 

залуталих, они који прихвате ислам 

одабрали су оно што је исправно, 

نها ِمنها ٱلُۡمۡسلُِموَن َوِمنها ٱلَۡقَِٰسُطوَنۖۡ َفَمۡن 
َ
َوأ

ۡواْ رََشٗدا ْوَلَٰٓئَِك َتحَره
ُ
ۡسلََم فَأ

َ
 ١٤ أ

15. а они који су скренули, биће 

гориво у Паклу.'“ 
ا ٱلَۡقَِٰسُطوَن َفكَانُواْ ِلجََهنهَم َحَطٗبا مه

َ
 ١٥ َوأ
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16. А да су устрајали на путу Истине, 

Ми бисмо им дали обилну воду, 
ۡسَقۡيَنَُٰهم  

َ
رِيَقةِ لَأ هوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ عَلَى ٱلطه ل

َ
َوأ

آًء َغَدٗقا  ١٦ مه

17. да бисмо их тиме ставили на 

искушење; а оног ко се окрене од 

Опомене свога Господара - Он ће у 

тешку патњу да уведе. 

ل َِنۡفتَِنُهۡم فِيهِِۚ َوَمن ُيۡعرِۡض َعن ذِۡكرِ َرب ِهِۦ  
 ١٧ يَۡسلُۡكُه َعَذاٗبا َصَعٗدا

18. Џамије су ради Аллаха, и не 

молите се, поред Аллаха, никоме! 
 ِ ِ فَلَا تَۡدُعواْ َمَع ٱَّلله نه ٱلَۡمَسَِٰجَد َّلِله

َ
َوأ

َحٗدا
َ
 ١٨ أ

19. А када је Аллахов слуга устао да 

Му се помоли, они су се скоро сви на 

њега у гомилама окомили. 

ِ يَۡدُعوهُ َكاُدواْ  ا َقاَم َعۡبُد ٱَّلله نهُهۥ لَمه
َ
َوأ

 ١٩ وَن َعلَۡيهِ لَِبٗدايَُكونُ 

20. Реци: „Ја се само своме 

Господару молим и никога поред 

Њега не обожавам.“ 

ۦٓ  ۡشرُِك بِهِ
ُ
ۡدُعواْ َرب ِي َولَٓا أ

َ
قُۡل إِنهَمآ أ

َحٗدا
َ
 ٢٠ أ

21. Реци: „Ја нисам у стању да од вас 

какву штету отклоним нити неком од 

вас неку корист да прибавим.“ 

ا َولَا رََشٗدا ۡملُِك لَُكۡم َضر ٗ
َ
 ٢١ قُۡل إِن ِي لَٓا أ

22. Реци: „Мене нико од Аллаха не 

може да заштити; само код Њега 

могу уточиште да нађем, 

ِجَد 
َ
َحد  َولَۡن أ

َ
ِ أ قُۡل إِن ِي لَن ُيِجيَرنِي ِمَن ٱَّلله

 ٢٢ ُملَۡتَحًداِمن ُدونِهِۦ 

23. и само могу да доставим оно што 

је од Аллаха и Његове поруке.“ А 

онога који Аллаху и Његовом 

Посланику не буде послушан - 

сигурно чека ватра Пакла; у њој ће 

вечно, заувек да остане. 

ِ َورَِسََٰلَٰتِهۚۦِْ َوَمن يَ  َِن ٱَّلله َٰٗغا م  ها بََل ۡعِص إِل
َ َورَُسولَُهۥ َفإِنه لَُهۥ نَاَر َجَهنهَم َخَٰلِِديَن  ٱَّلله

بًَدا
َ
 ٢٣ فِيَهآ أ
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24. А када они виде оно чиме им се 

прети, сазнаће ко је слабији и 

малобројнији. 

ۡواْ َما يُوَعُدوَن فََسَيۡعلَُموَن َمۡن 
َ
َحتهيَٰٓ إَِذا َرأ

ۡضَعُف نَاِصٗرا 
َ
قَلُّ َعَدٗداأ

َ
 ٢٤ َوأ

25. Реци: „Ја не знам да ли ће ускоро 

да буде оно чиме вам се прети, или је 

мој Господар одредио да ће то после 

дуго времена бити. 

ۡم َيجَۡعُل 
َ
ا تُوَعُدوَن أ قَرِيب  مه

َ
ۡدرِٓي أ

َ
قُۡل إِۡن أ

َمًدا
َ
 ٢٥ لَُهۥ َرب ِٓي أ

26. Познавалац је Он онога што је 

недокучиво чулима, и Он то не 

открива никоме, 

ۦٓ   َٰلُِم ٱلَۡغۡيِب فَلَا ُيۡظِهُر عَلَىَٰ َغۡيبِهِ َع
َحًدا

َ
 ٢٦ أ

27. осим ономе за кога је задовољан 

да посланик буде; Он, заиста, и 

испред њега и иза њега поставља 

оне који ће да га чувају, 

ه  ا َمِن ٱۡرتََضيَٰ ِمن رهُسوٖل َفإِنهُهۥ يَۡسلُُك إِل
 ٢٧ ِمنُۢ َبيِۡن يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ َرَصٗدا

28. да би знао да су доставили поруке 

свога Господара; а обухватио је оно 

што је код њих и заисте све 

побројао.“ 

بۡلَُغواْ 
َ
ن َقۡد أ

َ
رَِسََٰلَِٰت َرب ِِهۡم ل َِيۡعلََم أ

ۡحَصيَٰ ُكله َشۡيٍء 
َ
َحاَط بَِما لََديِۡهۡم َوأ

َ
َوأ

ُۢا  ٢٨ َعَدَد
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О ти умотани!  ُِل َها ٱلُۡمزهم  يُّ
َ
 ١ َيَٰٓأ

2. Пробдиј ноћ, осим малог дела; ها قَلِيلٗا هۡيَل إِل  ٢ قُِم ٱل

3. половину њену и мало мање од ње; وِ ٱنُقۡص ِمۡنُه قَلِيلًا
َ
ۥٓ أ  ٣ ن ِۡصَفُه

4. или мало више од ње, и учи Кур'ан 

разговетно. 
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِيلًا

َ
 ٤ أ

5. Ми ћемо, заиста, да ти 

објављујемо тежак говор. 
 ٥ إِنها َسُنلِۡقي َعلَۡيَك َقۡولٗا ثَقِيلًا

6. Устајање ноћу, заиста, јаче делује 

и изговор је разборитији, 
ۡقَوُم 

َ
ا َوأ َشدُّ َوۡطـ ٗ

َ
هۡيِل ِهَي أ إِنه نَاِشئََة ٱل

 ٦ قِيلًا

7. а ти дању, заиста, имаш много 

времена. 
 ٧ إِنه لََك فِي ٱلنهَهارِ َسۡبٗحا َطوِيلٗا

8. И спомињи име свога Господара и 

Њему у потпуности буди одан, 
 ٨ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك َوتَبَتهۡل إِلَۡيهِ تَبۡتِيلٗا

9. Он је Господар истока и запада, 

нема истинског бога осим Њега, 

Њега узми за заштитника! 

ها ُهَو  رهبُّ ٱلَۡمۡشِرِق َوٱلَۡمۡغرِِب لَٓا إَِلََٰه إِل
خِۡذهُ َوكِيلٗا  ٩ فَٱته
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10. И издржи оно што они говоре и 

избегавај их на леп начин, 
َوٱۡصبِۡر عَلَىَٰ َما َيُقولُوَن َوٱۡهُجۡرُهۡم َهۡجٗرا 

 ١٠ َجمِيلٗا

11. а препусти Мени оне који те у лаж 

утерују, који раскошно живе, и дај им 

мало времена; 

ِلُۡهۡم  ۡعَمةِ َوَمه  ْولِي ٱلنه
ُ
بِيَن أ ِ َوَذۡرنِي َوٱلُۡمَكذ 

 ١١ قَلِيلًا

12. биће код Нас, заиста, окова и 

огња, 
نكَالٗا وََجِحيٗما

َ
 ١٢ إِنه لََدۡيَنآ أ

13. и јела које у грлу застаје, и 

несносне патње, 
لِيٗما

َ
ةٖ وََعَذابًا أ  ١٣ َوَطَعاٗما َذا ُغصه

14. на Дан када се Земља и планине 

затресу и планине меке пешчане 

дине постану. 

ۡرُض َوٱلِۡجَباُل وََكانَِت 
َ
يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلۡأ

ِهيلًا  ١٤ ٱلِۡجَباُل َكثِيٗبا مه

15. Ми смо вам заиста послали 

Посланика да би сведочио против 

вас, исто онако као што смо и 

фараону послали посланика, 

ۡرَسلَۡنآ إِلَۡيُكۡم رَُسولٗا َشَِٰهًدا َعلَۡيُكۡم 
َ
إِنهآ أ

ۡرَسلَۡنآ إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن رَُسولٗا 
َ
 ١٥ َكَمآ أ

16. али фараон није послушао 

посланика, па смо га тешком казном 

казнили. 

ۡخٗذا  
َ
َخۡذَنَُٰه أ

َ
َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرهُسوَل فَأ

 ١٦ َوبِيلٗا

17. Како ћете, ако останете 

неверници, да се сачувате Дана који 

ће децу да учини седом?! 

َفَكۡيَف َتتهُقوَن إِن َكَفۡرُتۡم يَۡوٗما َيجَۡعُل 
 ١٧ ٱلۡوِلَۡدََٰن ِشيًبا

18. Небо ће тада да се расцепи, и 

обећање Његово биће испуњено. 
ُۢ بِهِۚۦْ َكاَن وَۡعُدهُۥ   َمآُء ُمنَفِطُر ٱلسه

 ١٨ َمۡفُعولًا 
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19. Ово је, заиста, поука; и ко хоће, 

пут ка своме Господару прихватиће! 
خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِ  ۦ  إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته

 ١٩ َسبِيلًا

20. Господар твој сигурно зна да ти 

клањајући проводиш мање од две 

трећине ноћи, њену половину, или 

њену трећину, а и група оних који су 

уз тебе. Аллах одређује дужину ноћи 

и дана, Он зна да ви то нећете моћи 

да издржите па вам прашта, а ви из 

Кур'ана учите оно што знате. Он зна 

да ће међу вама да буде болесних, и 

оних који ће по свету да путују, и 

Аллахове благодати да траже, и оних 

који ће на Аллаховом путу да се боре. 

Па учите из њега оно што је лако, и 

обављајте молитву, и дајте 

милостињу, и Аллаху леп зајам дајте! 

А добро које за себе унапред 

припремите наћи ћете код Аллаха да 

је још боље и са наградом већом. И 

молите Аллаха да вам опрости. 

Аллах, уистину, опрашта грехе и 

милостив је. 

ۡدنَيَٰ ِمن 
َ
نهَك َتُقوُم أ

َ
ثُلَُثِي  ۞إِنه َربهَك َيۡعلَُم أ

هِذيَن  َِن ٱل هۡيِل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفة  م  ٱل
ن 

َ
ْۚ َعلَِم أ َهاَر هۡيَل َوٱلنه ُر ٱل ِ ُ ُيَقد  َمَعَكْۚ َوٱَّلله

لهن ُتحُۡصوهُ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖۡ فَٱقۡرَُءواْ َما 
ن َسَيُكوُن 

َ
َر ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِنِۚ َعلَِم أ تَيَسه

ۡرَضيَٰ وَءَ  اَخُروَن يَۡضِربُوَن فِي  ِمنُكم مه
ِ وََءاَخُروَن  ۡرِض يَبَۡتُغوَن ِمن َفۡضِل ٱَّلله

َ
ٱلۡأ

َر  ِۖۡ فَٱقۡرَُءواْ َما تَيَسه يَُقَٰتِلُوَن فِي َسبِيِل ٱَّلله
ةَ   َكوَٰ لَوَٰةَ وََءاتُواْ ٱلزه قِيُمواْ ٱلصه

َ
ِمۡنُهْۚ َوأ

ُمواْ   ِ ْۚ َوَما ُتَقد  َ قَۡرًضا َحَسٗنا قۡرُِضواْ ٱَّلله
َ
َوأ

 ِ ِ ُهَو  ل ِۡن َخيٖۡر َتِجُدوهُ ِعنَد ٱَّلله نُفِسُكم م 
َ
أ

ۖۡ إِنه  َ ۡجٗراْۚ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّلله
َ
ۡعَظَم أ

َ
َخيٗۡرا َوأ

 ُۢ َ َغُفور  رهِحيُم  ٢٠ ٱَّلله
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Покривени المدثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О ти покривени  ُث ِر َها ٱلُۡمده يُّ
َ
 ١ َيَٰٓأ

2. Устани и упозоравај,  ۡنِذر
َ
 ٢ ُقۡم فَأ

3. и свога Господара величај!  ۡ٣ َوَربهَك َفَكب ِر 

4. И одећу своју очисти!  ِۡر  ٤ َوثَِيابََك َفَطه 

5. И кипова се клони!  ۡ٥ َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجر 

6. И не даруј нешто надајући се да ће 

да ти буде узвраћено више! 
 ٦ َولَا َتۡمنُن تَۡسَتۡكثِرُ 

7. И трпи ради свога Господара!  ۡ٧ َولَِرب َِك فَٱۡصبِر 

8. А када у рог буде дувнуто,  اُقورِ َفإَِذا نُقَِر فِي  ٨ ٱلنه

9. то ће тада да буде тежак дан,  ٌ٩ َفَذَٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسير 

10. неверницима нимало лак.  َٰٖفِرِيَن َغيُۡر يَِسير  ١٠ عَلَى ٱلَۡك

11. Остави Мене и онога кога сам Ја 

самог створио 
 ١١ َذۡرنِي َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا
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12. и богатство му огромано дао, ۡمُدوٗدا  ١٢ وََجَعلُۡت لَُهۥ َمالٗا مه

13. и синове који су са њим, ١٣ َوبَنِيَن ُشُهوٗدا 

14. и живот му угодним учинио, دتُّ لَُهۥ َتۡمِهيٗدا  ١٤ َوَمهه

15. и жуди да му још увећам!  َزِيد
َ
ۡن أ

َ
 ١٥ ُثمه َيۡطَمُع أ

16. Никако! Он, заиста, пркоси Нашим 

доказима 
ۖۡ إِنهُهۥ َكاَن ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗدا هآ  ١٦ َكل

17. а оптеретићу га Ја тешком 

казном, 
ۡرهُِقُهۥ َصُعوًدا

ُ
 ١٧ َسأ

18. јер је смишљао и рачунао,  َر َر َوَقده  ١٨ إِنهُهۥ َفكه

19. и, проклет био, како је 

прорачунао! 
رَ   ١٩ َفُقتَِل َكۡيَف َقده

20. и још једном, проклет био, како је 

прорачунао! 
رَ   ٢٠ ُثمه قُتَِل َكۡيَف َقده

21. Затим је сагледао,  َ٢١ ُثمه َنَظر 

22. па се онда смркнуо и намрштио,  َ٢٢ ُثمه َعبََس َوبََسر 

23. и потом се окренуо и узохолио,  َۡدبََر َوٱۡسَتۡكبَر
َ
 ٢٣ ُثمه أ

24. и рекао: „Ово није ништа друго до 

враџбина која се наслеђује, 
ها ِسۡحر  يُۡؤثَرُ   ٢٤ َفَقاَل إِۡن َهََٰذآ إِل
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25. ово су само човекове речи!“  ِها َقۡوُل ٱلۡبََشر  ٢٥ إِۡن َهََٰذآ إِل

26. У Секар ћу ја њега да бацим.  َۡصلِيهِ َسَقر
ُ
 ٢٦ َسأ

27. А знаш ли ти шта је Секар?!  ََُٰك َما َسَقر ۡدَرى
َ
 ٢٧ َوَمآ أ

28. Ништа он неће да поштеди,  ُ٢٨ لَا ُتۡبِقي َولَا تََذر 

29. коже ће да пржи, па црним да 

учини, 
 ٢٩ لَوهاَحة  ل ِلۡبََشرِ 

30. над њим су деветнаесторица.  َ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعَشر 

31. Ми смо чуварима Ватре само 

анђеле поставили и одредили смо 

њихов број као искушење онима који 

не верују - да се увере они којима је 

дата Књига, и да се онима који верују 

повећа веровање, и да они којима је 

дата Књига и они који су верници не 

сумњају, и да они чија су срца 

болесна и они који су неверници 

кажу: „Шта је Аллах хтео овим 

примером?“ Тако Аллах коме хоће 

даје да је у заблуди, и на Прави пут 

упућује кога хоће. А војске твога 

Господара зна само Он. И она - Ватра 

људима је само опомена. 

 ۡۖ ها َمَلَٰٓئَِكٗة ۡصَحََٰب ٱلنهارِ إِل
َ
َوَما َجَعلَۡنآ أ

هِذيَن   ها فِۡتَنٗة ل ِل َتُهۡم إِل َوَما َجَعلَۡنا ِعده
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب 

ُ
هِذيَن أ َكَفُرواْ لِيَۡستَۡيقَِن ٱل

هِذيَن َءاَمُنٓواْ إِيَمَٰٗنا َولَا   يَۡرتَاَب  َويَۡزَداَد ٱل
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َولَِيُقوَل 

ُ
هِذيَن أ ٱل

َٰفُِروَن َماَذآ   رَض  َوٱلَۡك هِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه ٱل
ُ َمن  ُ بَِهََٰذا َمَثلٗاْۚ َكَذَٰلَِك يُِضلُّ ٱَّلله َراَد ٱَّلله

َ
أ

ْۚ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد  يََشآُء َويَۡهِدي َمن يََشآُء
ها ذِۡكَرىَٰ  َرب َِك إِ  ها ُهَوْۚ َوَما ِهَي إِل ل
 ٣١ لِلۡبََشرِ 

32. И тако Ми Месеца  ِها َوٱلَۡقَمر  ٣٢ َكل
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33. и ноћи када нестане,  َۡدبَر
َ
هۡيِل إِۡذ أ  ٣٣ َوٱل

34. и зоре када сване,  َۡسَفر
َ
ۡبِح إَِذآ أ  ٣٤ َوٱلصُّ

35. то је, заиста, једна од највећих 

невоља, 
 ٣٥ إِنهَها لَإِۡحَدى ٱلُۡكبَرِ 

36. људима је опомена;  ِ٣٦ نَِذيٗرا ل ِلۡبََشر 

37. ономе између вас који хоће 

напред да иде или заостане! 
رَ  خه

َ
ۡو َيَتأ

َ
َم أ ن َيَتَقده

َ
 ٣٧ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

38. Свака душа ће за своја дела да 

одговара, 
 ٣٨ َنۡفِۭس بَِما َكَسَبۡت َرهِيَنةٌ  ُكلُّ 

39. осим оних на десној страни,  ِۡصَحََٰب ٱلَۡيِمين
َ
هٓا أ  ٣٩ إِل

40. они ће да се у рајским баштама 

распитују 
َٰٖت يَتََسآَءلُونَ   ٤٠ فِي َجنه

41. о неверницима.  َ٤١ َعِن ٱلُۡمۡجرِِمين 

42. „Шта вас је довело у Секар?“  َ٤٢ َما َسلََكُكۡم فِي َسَقر 

43. „Нисмо“, рећи ће, „били од оних 

који су се Аллаху клањали. 
 ٤٣ َقالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصل ِينَ 

44. нити смо хранили сиромахе.  َ٤٤ َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡسِكين 

45. И у беспослице смо се упуштали 

са беспослењацима, 
 ٤٥ َوُكنها َنخُوُض َمَع ٱلۡخَآئِِضينَ 
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46. и Судњи дан смо порицали,  ِِين ُب بَِيۡوِم ٱلد  ِ  ٤٦ َوُكنها نَُكذ 

47. све док нам смрт није дошла.“  ََُٰنا ٱلَۡيقِين تَى
َ
 ٤٧ َحتهيَٰٓ أ

48. Њима неће да користи 

посредовање посредника. 
َٰفِعِينَ َفَما تَنفَ   ٤٨ ُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشه

49. Па зашто се они окрећу од 

опомене? 
ۡذكَِرةِ ُمۡعرِِضينَ   ٤٩ َفَما لَُهۡم َعِن ٱلته

50. Као да су дивљи магарци 

преплашени 
ۡستَنفَِرة   نهُهۡم ُحمُر  مُّ

َ
 ٥٠ َكأ

51. који беже од лавова!  فَرهۡت ِمن ِۭ  ٥١ قَۡسَوَرة

52. Напротив, сваки би човек међу 

њима хтео да му се дају раширени 

листови. 

ن يُۡؤتَيَٰ ُصُحٗفا 
َ
ِۡنُهۡم أ بَۡل يُرِيُد ُكلُّ ٱۡمرِيٖٕ م 

َرةٗ  نَشه  ٥٢ مُّ

53. Никада, јер они се оног света не 

плаше! 
ها َيخَاُفوَن ٱٓأۡلِخَرَة  ۖۡ بَل ل ها  ٥٣ َكل

54. Уистину! Кур'ан је опомена,   هآ إِنهُهۥ تَۡذكَِرة  ٥٤ َكل

55. и ко хоће, на уму ће да га има, ٥٥ َفَمن َشآَء َذَكَرُهۥ 

56. а на уму ће да га има само ако 

Аллах буде хтео, Он је једини 

достојан да Га се боје и достојан је да 

опрашта. 

ۡهُل َوَما 
َ
ْۚ ُهَو أ ُ ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ يَۡذُكُروَن إِل

ۡهُل ٱلَۡمۡغفَِرةِ 
َ
ۡقَوىَٰ َوأ  ٥٦ ٱلته
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Кунем се Судњим даном  ۡقِسُم بَِيۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِلَٓا
ُ
 ١ أ

2. и кунем се душом која себе кори. ِاَمة ۡفِس ٱللهوه قِۡسُم بِٱلنه
ُ
 ٢ َولَٓا أ

3. Зар човек мисли да његове кости 

нећемо да сакупимо?! 
جَۡمَع ِعَظاَمُهۥ لهن نه

َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣ أ

4. Хоћемо, Ми можемо да вратимо 

јагодице прста његових поново. 
َِي َبَنانَُهۥ َُّسو  ن ن

َ
َِٰدرِيَن عَلَىَٰٓ أ  ٤ بَلَىَٰ َق

5. Али, човек хоће да негира оно што 

је пред њим, 
َماَمُهۥ

َ
 ٥ بَۡل يُرِيُد ٱلۡإِنَسَُٰن لَِيۡفُجَر أ

6. па пита: “Када ће Судњи дан 

бити?” 
يهاَن يَۡومُ 

َ
 ٦  ٱلۡقَِيََٰمةِيَۡسـ َُل أ

7. Када се поглед збуни  ُ٧ َفإَِذا بَرَِق ٱلَۡبَصر 

8. и Месец помрачи  ُ٨ وََخَسَف ٱلَۡقَمر 

9. и Сунце и Месец смотају, па сјај 

изгубе, 
ۡمُس َوٱلَۡقَمرُ   ٩ َوُجمَِع ٱلشه

10. тог дана човек ће да повиче: „Где 

да се бежи?“ 
ۡيَن ٱلَۡمَفرُّ َيُقوُل 

َ
 ١٠ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئٍِذ أ

11. Не, нема спаса!  َها لَا َوَزر  ١١ َكل

12. Тог дана твоме је Господару 

повратак. 
 ١٢ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلُۡمۡسَتَقرُّ 

13. Тог дана човек ће о ономе што је 

припремио, а што је пропустио, да 

буде обавештен. 

رَ  خه
َ
َم َوأ  ١٣ يُنَبهُؤاْ ٱلۡإِنَسَُٰن يَۡوَمئِذِۭ بَِما َقده
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14. Штавише, човек себе добро зна - 

сам ће против себе сведочити, 
 ١٤ بَِل ٱلۡإِنَسَُٰن عَلَىَٰ َنۡفِسهِۦ بَِصيَرة  

15. макар износио своја оправдања. لَۡقيَٰ َمَعاذِيَرُهۥ
َ
 ١٥ َولَۡو أ

16. Не изговарај Кур'ан језиком 

својим да би га што пре запамтио, 
ۦٓ   ١٦ لَا ُتحَر ِۡك بِهِۦ لَِسانََك لَِتۡعَجَل بِهِ

17. Ми смо дужни да га сакупимо да 

би га ти читао. 
 ١٧ إِنه َعلَۡيَنا َجمَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ

18. А када га читамо, ти прати 

читање његово, 
َنَُٰه فَٱتهبِۡع قُۡرَءانَُهۥ

ۡ
 ١٨ َفإَِذا قََرأ

19. а после, Ми смо дужни да га 

објаснимо. 
 ١٩ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ

20. Али, напротив, ви овај пролазни 

свет волите, 
ها بَۡل ُتحِبُّوَن ٱلَۡعاِجلَةَ   ٢٠ َكل

21. а онај други свет запостављате.  ٢١ َوتََذُروَن ٱٓأۡلِخَرَة 

22. Тог дана нека лица ће да буду 

блистава, 
 ٢٢ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِضَرٌة 

23. у Господара свога ће да гледају.   ٢٣ إِلَيَٰ َرب َِها نَاِظَرة 

24. Тог дана нека лица ће бити 

смркнута, 
 ٢٤ يَۡوَمئِذِۭ بَاِسَرة  َووُُجوه  

25. уверена да ће их снаћи велика 

несрећа! 
ن ُيۡفَعَل بَِها َفاقَِرة  

َ
 ٢٥ َتُظنُّ أ

26. Пази, када душа допре до 

кључних костију 
هآ إَِذا بَلََغِت ٱلتهَراقِيَ   ٢٦ َكل

27. и викне се: „ Има ли лекара да га 

излечи?!“ 
 ٢٧ َراقٖ  َوقِيَل َمنۡ  

28. И он се увери да је то час смрти  نهُه ٱلۡفَِراُق
َ
 ٢٨ َوَظنه أ
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29. и нога се уз ногу савије.  ِاق اُق بِٱلسه ِت ٱلسه  ٢٩ َوٱلَۡتفه

30. Тог дана ће твоме Господару 

бити одведен. 
 ٣٠ إِلَيَٰ َرب َِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق 

31. Није веровао и није молитву 

обављао, 
هىَٰ  َق َولَا َصل  ٣١ فَلَا َصده

32. него је порицао и окретао се,  َٰهي َب َوتََول  ٣٢ َوَلَِٰكن َكذه

33. а онда је својим охоло одлазио.  َٰٓي ۡهلِهِۦ َيَتَمطه
َ
 ٣٣ ُثمه َذَهَب إِلَيَٰٓ أ

34. Тешко теби! Тешко теби!  ۡولَيَٰ لََك
َ
ۡولَيَٰ أ

َ
 ٣٤ فَأ

35. и још једном: Тешко теби! Тешко 

теби! 
ۡولَيَٰٓ 

َ
ۡولَيَٰ لََك فَأ

َ
 ٣٥ ُثمه أ

36. Зар човек мисли да ће сам себи 

препуштен да буде, да неће да 

одговара?! 

ن ُيتۡرََك ُسًدى
َ
َيحَۡسُب ٱلۡإِنَسَُٰن أ

َ
 ٣٦ أ

37. Зар није био кап семена која се 

убаци, 
نِي ٖ ُيۡمَنيَٰ  ِن مه لَۡم يَُك ُنۡطَفٗة م 

َ
 ٣٧ أ

38. затим заквачак коме Он онда 

размер одреди и складним му лик 

учини, 

ىَٰ   ٣٨ ُثمه َكاَن َعلََقٗة فََخلََق فََسوه

39. и од њега две врсте, мушкарца и 

жену, створи, 
نَثيَٰٓ فََجَعَل ِمۡنُه 

ُ
َكَر َوٱلۡأ وَۡجيِۡن ٱلذه  ٣٩ ٱلزه

40. и зар Тај није способан мртве да 

оживи?! 
ن ُيحۡـَِۧي  

َ
َٰلَِك بَِقَِٰدٍر عَلَىَٰٓ أ لَيَۡس َذ

َ
أ

 ٤٠ ٱلَۡمۡوتَيَٰ 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Зар је то давно било кад човек није 

био помена вредан? 
ۡهرِ لَۡم  َِن ٱلده تَيَٰ عَلَى ٱلۡإِنَسَِٰن ِحين  م 

َ
َهۡل أ

ۡذُكوًرا  ا مه  ١ يَُكن َشۡيـ ٗ

2. Ми човека од смесе семена 

стварамо да бисмо га ставили на 

искушење и чинимо да он чује и 

види. 

ۡمَشاٖج 
َ
إِنها َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ

ُۢا بَِصيًرا   ٢ نهبَۡتلِيهِ فََجَعلَۡنَُٰه َسِميَع

3. Ми му на Прави пут указујемо, па 

или је захвалан или незахвалан. 
ا َشاكِٗرا َوِإ بِيَل إِمه ا  إِنها َهَديَۡنَُٰه ٱلسه مه

 ٣ َكُفوًرا 

4. Ми смо за невернике окове и 

ланце и огањ разбуктали 

припремили. 

ۡغَلَٰلٗا  
َ
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسلَاْ َوأ ۡعَتۡدنَا لِلَۡك

َ
إِنهآ أ

 ٤ وََسعِيًرا 

5. Заиста ће честити из пехара 

камфором зачињено пиће да пију, 
بَۡراَر  

َ
ٖس َكاَن  إِنه ٱلۡأ

ۡ
يَۡشَربُوَن ِمن َكأ

 ٥ ِمَزاُجَها َكاُفوًرا 

6. са извора из ког ће само Аллахови 

робови да пију, и који ће куда хоће 

без муке да разводе. 

ُروَنَها  ِ ِ ُيَفج  َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ِعَباُد ٱَّلله
 ٦ َتۡفِجيٗرا

7. Они су завет испунили и плашили 

се дана чија ће коб да буде свуда 

присутна, 

ُهۥ  ۡذرِ َويََخاُفوَن يَۡوٗما َكاَن َشرُّ يُوُفوَن بِٱلنه
 ٧ ُمۡسَتِطيٗرا
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8. и храну су давали, мада су је и 

сами волели, сиромаху, сирочету и 

заробљенику. 

َعاَم عَلَىَٰ ُحب ِهِۦ ِمۡسِكينٗ  ا َويُۡطعُِموَن ٱلطه
ِسيًرا 

َ
 ٨ َويَتِيٗما َوأ

9. „Ми вас само због Аллаховог Лица 

хранимо, од вас ни признања ни 

захвалности не тражимо! 

ِ لَا نُرِيُد ِمنُكۡم  إِنهَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّلله
 ٩ َجَزاٗٓء َولَا ُشُكوًرا 

10. Ми се бојимо нашег Господара, 

на Дан када ће лица да буду 

смркнута и намргођена.“ 

ب َِنا يَۡوًما َعُبوٗسا   إِنها َنخَاُف ِمن ره
 ١٠ َقۡمَطرِيٗرا

11. Њих ће тог дана Аллах да сачува 

страхоте и дароваће им блиставост 

и радост, 

َُٰهۡم نَۡضَرٗة  ى َٰلَِك ٱلَۡيۡوِم َولَقه ُ َشره َذ َُٰهُم ٱَّلله َفَوقَى
 ١١ َوُسُروٗرا

12. за оно што су трпели Рајом и 

свилом наградиће их. 
َُٰهم بَِما َصبَُرواْ َجنهٗة وََحرِيٗرا  ١٢ وََجَزى

13. Наслоњени на диване, они у 

њему ни Сунце ни велику хладноћу 

неће да осете, 

َرآئِِكِۖ لَا يََرۡوَن 
َ
تهِكـ ِيَن فِيَها عَلَى ٱلۡأ فِيَها مُّ

 ١٣ َشۡمٗسا َولَا َزۡمَهرِيٗرا

14. у близини ће да им буде његова 

хладовина, а плодови његови 

надохват руке ће да им стају. 

َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها َوُذل ِلَۡت ُقُطوُفَها  
 ١٤ تَۡذلِيلٗا

15. Биће услуживани из сребрених 

посуда и чаша које ће прозирне бити, 
ۡكَواٖب 

َ
ةٖ َوأ ِن فِضه َويَُطاُف َعلَۡيِهم أَـِبنَِيةٖ م 

 ۠  ١٥ َكانَۡت َقَوارِيَرا

16. Биће услуживани из сребрених 

посуда и чаша које ће да буду 

прозирне, 

ُروَها َتۡقِديٗرا ةٖ َقده  ١٦ َقَوارِيَراْ ِمن فِضه
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17. У њему ће из чаше пити пиће 

зачињено ђумбиром, 
ٗسا َكاَن ِمَزاُجَها  

ۡ
َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

 ١٧ َزنجَبِيلًا

18. са извора у Рају, који се зове 

Селсебил. 
يَٰ َسلَۡسبِيلٗا  ١٨ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمه

19. Служиће их вечно млада 

послуга; да их видиш, помислио би 

да су просути бисер. 

هُدوَن إَِذا   خَل ۞َويَُطوُف َعلَۡيِهۡم وِلَۡدَٰن  مُّ
نُثوٗرا ۡيَتُهۡم َحِسبَۡتُهۡم لُۡؤلُٗؤا مه

َ
 ١٩ َرأ

20. И куд год погледаш, видећеш 

благостање и пространо царство. 
يَۡت نَعِيٗما َوُملۡٗكا  

َ
يَۡت َثمه َرأ

َ
َوِإَذا َرأ

 ٢٠ َكبِيًرا 

21. На њима биће одела од танке 

зелене свиле и од броката, накићени 

наруквицама од сребра, и даће им 

њихов Господар да пију чисто пиће. 

  ۡۖ َٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضر  َوِإۡستَبَۡرق  َع
َُٰهۡم َربُُّهۡم   ةٖ وََسَقى َساوَِر ِمن فِضه

َ
وَُحلُّٓواْ أ

 ٢١ َشَراٗبا َطُهوًرا 

22. „То вам је награда; ваш труд је 

био хвале достојан!“ 
إِنه َهََٰذا َكاَن لَُكۡم َجَزاٗٓء وََكاَن َسۡعُيُكم 

ۡشُكوًرا   ٢٢ مه

23. Ми ти објављујемо Кур'ан у 

етапама. 
لَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن تَنِزيلٗا  ٢٣ إِنها َنحُۡن نَزه

24. Зато, издржи до одлуке твога 

Господара, и не слушај ни њиховог 

грешника ни неверника! 

فَٱۡصبِۡر ِلحُۡكِم َرب َِك َولَا تُِطۡع ِمۡنُهۡم َءاثًِما 
ۡو َكُفوٗرا

َ
 ٢٤ أ

25. И спомињи име свога Господара 

ујутру и предвече, 
ِصيلٗا

َ
 ٢٥ َوٱۡذُكرِ ٱۡسَم َرب َِك بُۡكَرٗة َوأ
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26. и у једном делу ноћи Њему падај 

ничице и дуго Га ноћу величај. 
هۡيِل فَٱۡسُجۡد لَُهۥ وََسب ِۡحُه لَۡيلٗا  َوِمَن ٱل

 ٢٦ َطوِيلًا

27. Заиста они живот на пролазном 

свету воле, а ништа их се не тиче 

Дан тегобни који их чека. 

ُؤلَآِء ُيحِبُّوَن  ٱلَۡعاِجلََة َويََذُروَن  إِنه َهَٰٓ
 ٢٧ َوَرآَءُهۡم يَۡوٗما ثَقِيلٗا

28. Ми их чврстог тела стварамо и 

зглобове им повезујемо, а ако 

хоћемо, заменићемо их њима 

сличним. 

ۡسَرُهۡمۖۡ َوِإَذا ِشۡئَنا 
َ
حُۡن َخلَۡقَنَُٰهۡم وََشَدۡدنَآ أ نه

ۡمَثَٰلَُهۡم َتۡبِديلً 
َ
لَۡنآ أ  ٢٨ ابَده

29. Ово је опомена, па ко хоће 

држаће се пута који његовом 

Господару води, 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   إِنه َهَِٰذهِۦ تَۡذكَِرة ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته
 ٢٩ َسبِيلٗا

30. а ви ћете хтети само оно што 

Аллах хоће. Аллах, уистину, све зна 

и мудар је. 

َ َكاَن َوَما  ْۚ إِنه ٱَّلله ُ ن يََشآَء ٱَّلله
َ
هٓا أ تََشآُءوَن إِل

 ٣٠ َعلِيًما َحِكيٗما

31. Он кога хоће уводи у милост 

Своју, а неверницима је припремио 

велику патњу. 

َٰلِِميَن  يُۡدِخُل َمن يََشآُء فِي َرۡحمَتِهۚۦِْ َوٱلظه
لِيَمُۢا

َ
َعده لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 ٣١ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми оних који се шаљу један за 

другим, 
 ١ َوٱلُۡمۡرَسَلَِٰت ُعۡرٗفا

2. и оних што жестоко дувају, ٢ فَٱلَۡعَِٰصَفَِٰت َعۡصٗفا 

3. и оних који распростиру, َِٰشَرَِٰت نَۡشٗرا  ٣ َوٱلنه

4. и оних што раздвајају, َِٰت فَۡرٗقا  ٤ فَٱلَۡفَٰرَِق

5. и оних што достављају Опомену,  ٥ فَٱلُۡملۡقَِيَِٰت ذِۡكًرا 

6. као оправдање или упозорење,  ۡو نُۡذًرا
َ
 ٦ ُعۡذًرا أ

7. сигурно ће да буде оно чиме вам 

се прети! 
َٰقِع    ٧ إِنهَما تُوَعُدوَن لََو

8. Када звезде изгубе сјај,  ٨ َفإَِذا ٱلنُُّجوُم ُطِمَسۡت 

9. и када се отвори небо,  َمآُء فُرَِجۡت  ٩ َوِإَذا ٱلسه

10. и када се планине здробе у прах,  ١٠ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل نُِسَفۡت 

11. и када се посланици окупе у 

одређено време. 
َِتۡت  ق 

ُ
 ١١ َوِإَذا ٱلرُُّسُل أ
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12. До којег је то дана одложено?  لَۡت ِ ج 
ُ
ي ِ يَۡوٍم أ

َ
 ١٢ لِأ

13. До Судњег дана!  ِ١٣ لَِيۡوِم ٱلَۡفۡصل 

14. А знаш ли ти шта је Судњи дан?  ََِٰك َما يَۡوُم ٱلَۡفۡصل ۡدَرى
َ
 ١٤ َوَمآ أ

15. Тешко тога дана порицатељима 

истине! 
بِينَ  ِ  ١٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

16. Зар Ми нисмо уништили древне 

народе 
لِينَ  وه

َ
لَۡم ُنۡهلِِك ٱلۡأ

َ
 ١٦ أ

17. и после њих и оне који су за њима 

долазили?! 
 ١٧ ُثمه نُتۡبُِعُهُم ٱٓأۡلِخرِينَ 

18. Тако ћемо са свим 

преступницима да поступимо! 
 ١٨ َكَذَٰلَِك َنۡفَعُل بِٱلُۡمۡجرِِمينَ 

19. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ١٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

20. Зар вас од незнатне текућине не 

стварамо, 
ِهينٖ  آٖء مه ِن مه م م  لَۡم َنخۡلُقكُّ

َ
 ٢٠ أ

21. коју на поуздано место стављамо  ٍِكين  ٢١ فََجَعلَۡنَُٰه فِي قََرارٖ مه

22. до одређенога рока?!  ٖۡعلُوم  ٢٢ إِلَيَٰ َقَدرٖ مه

23. Тако смо одредили, а дивно ли то 

Ми чинимо! 
 ٢٣ َفَقَدۡرنَا فَنِۡعَم ٱلَۡقَِٰدُرونَ 

24. Тешко тога дана порицатељима!   بِينَ َوۡيل ِ  ٢٤ يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 
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25. Зар Ми нисмо учинили Земљу 

сабиралиштем 
ۡرَض كَِفاتًا

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٢٥ أ

26. живих и мртвих ۡمَوَٰٗتا
َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
 ٢٦ أ

27. и на њој смо поставили 

непомичне високе планине, и зар вам 

Ми не дајемо да слатку воду пијете?! 

وََجَعلَۡنا فِيَها َرَوَِٰسَي َشَِٰمَخَٰٖت  
اٗٓء فَُراٗتا ۡسَقۡيَنَُٰكم مه

َ
 ٢٧ َوأ

28. А тешко тога дана 

порицатељима! 
بِينَ  ِ  ٢٨ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

29. Идите према ономе што сте 

сматрали неистином. 
بُونَ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ َما ُكنُتم بِهِۦ  ِ  ٢٩ تَُكذ 

30. Идите према диму у три прама 

раздвојеном, 
ٖ ذِي ثََلَِٰث ُشَعبٖ 

 ٣٠ ٱنَطلُِقٓواْ إِلَيَٰ ِظل 

31. који хлада неће да даје и који од 

пламена неће да заклања. 
ها َظلِيٖل َولَا ُيۡغنِي ِمَن ٱللهَهبِ   ٣١ ل

32. Он ће као куле искре да баца  ِ٣٢ نهَها تَۡرمِي بَِشَررٖ َكٱلَۡقۡصرِ إ 

33. као да су риђе камиле.   نهُهۥ ِجَمَٰلَت  ُصۡفر
َ
 ٣٣ َكأ

34. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ٣٤ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

35. Дан је то у коме они неће ни да 

проговоре 
 ٣٥ يَنِطُقونَ َهََٰذا يَۡوُم لَا 

36. и правдање неће да им буде 

дозвољено. 
 ٣٦ َولَا يُۡؤَذُن لَُهۡم َفَيۡعَتِذُرونَ 
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37. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ٣٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

38. То је Судњи дан, и вас и древне 

народе ћемо да сакупимо, 
لِينَ َهََٰذا يَۡوُم  وه

َ
 ٣٨ ٱلَۡفۡصِلِۖ َجمَۡعَنَُٰكۡم َوٱلۡأ

39. па ако имате какву сплетку, 

преварите Ме! 
 ٣٩ َفإِن َكاَن لَُكۡم َكۡيد  َفِكيُدونِ 

40. Тешко тога дана порицатељима.  َبِين ِ  ٤٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

41. Они који су се бојали Аллаха биће 

међу изворима, у густим баштама. 
 ٤١ إِنه ٱلُۡمتهقِيَن فِي ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ 

42. И међу воћем које буду желели.  َا يَۡشَتُهون  ٤٢ َوَفَوَٰكَِه ِممه

43. „Једите и пијте, пријатно нек вам 

је, због оног што сте радили.“ 
ُۢا بَِما ُكنتُ   ٤٣ ۡم َتۡعَملُونَ ُكلُواْ َوٱۡشَربُواْ َهنِٓيـ َ

44. Тако ћемо Ми оне који чине добра 

дела да наградимо. 
 ٤٤ إِنها َكَذَٰلَِك َنجۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِينَ 

45. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ٤٥ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

46. „Једите и наслађујте се, али на 

кратко! - Ви сте заиста грешници!“ 
جۡرُِمونَ   ٤٦ ُكلُواْ َوَتَمتهُعواْ قَلِيلًا إِنهُكم مُّ

47. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ٤٧ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

48. А кад им се каже: „Молитву 

обављајте!“ Они молитву не 

обављају. 

 ٤٨ ۡرَكُعونَ َوِإَذا قِيَل لَُهُم ٱۡرَكُعواْ لَا يَ 

49. Тешко тога дана порицатељима!  َبِين ِ  ٤٩ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

50. Па у који ће говор, ако не у Кур'ан, 

да верују?! 
ي ِ َحِديثِۭ َبۡعَدهُۥ يُۡؤِمُنونَ 

َ
 ٥٠ فَبِأ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. О чему они једни друге питају?!  َ١ َعمه يَتََسآَءلُون 

2. О великој Вести,  َِبإِ ٱلَۡعِظيم  ٢ َعِن ٱلنه

3. о којој се они разилазе.  َهِذي ُهۡم فِيهِ ُمخَۡتلُِفون  ٣ ٱل

4. А није тако, сазнаће они сигурно!  َها َسَيۡعلَُمون  ٤ َكل

5. И поново - није тако, сазнаће они 

сигурно! 
ها َسَيۡعلَُمونَ   ٥ ُثمه َكل

6. Зар Земљу колевком нисмо 

учинили, 
ۡرَض ِمَهَٰٗدا

َ
لَۡم َنجَۡعِل ٱلۡأ

َ
 ٦ أ

7. и планине као клинове ۡوتَاٗدا
َ
 ٧ َوٱلِۡجَباَل أ

8. и вас створили као парове, ۡزَوَٰٗجا
َ
 ٨ وََخلَۡقَنَُٰكۡم أ

9. и ваш сан учинили смирајем, ٩ وََجَعلَۡنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا 

10. и ноћ учинили прекривачем, هۡيَل لَِباٗسا  ١٠ وََجَعلَۡنا ٱل

11. и дан одредили за 

привређивање, 
َهاَر َمَعاٗشا  ١١ وََجَعلَۡنا ٱلنه
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12. и изнад вас седам чврстих 

небеса саздали, 
 ١٢ َوبََنيَۡنا َفۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا

13. и поставили пламтећу 

светиљку?! 
اٗجا  ١٣ وََجَعلَۡنا ِسَراٗجا َوهه

14. Ми из кишних облака спуштамо 

воду обилну 
نَزلَۡنا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرَِٰت َماٗٓء 

َ
 ١٤ َثجهاٗجاَوأ

15. да њоме изведемо жито и биље, ا َوَنَباٗتا  ١٥ ل ُِنۡخرَِج بِهِۦ َحب ٗ

16. и густе баште. لَۡفاًفا
َ
ٍَٰت أ  ١٦ وََجنه

17. Дан суда је, заиста, већ одређен, ١٧ إِنه يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل َكاَن ِميَقَٰٗتا 

18. Дан када ће у рог да буде 

дувнуто, па ћете ви, све група по 

група, да долазите, 

ۡفَواٗجا
َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ  ١٨ يَۡوَم يُنَفُخ فِي ٱلصُّ

19. и небо ће да буде отворено и 

много ће капија да има, 
َٰٗبا بَۡو

َ
َمآُء َفكَانَۡت أ  ١٩ َوفُتَِحِت ٱلسه

20. и планине ће да буду покренуте и 

привиђење ће да постане. 
 ٢٠ وَُسي ِرَِت ٱلِۡجَباُل َفكَانَۡت َسَرابًا

21. Пакао ће, заиста, да буде заседа, ٢١ إِنه َجَهنهَم َكانَۡت ِمۡرَصاٗدا 

22. неправедницима место повратка, َٰغِيَن َمـ َاٗبا  ٢٢ ل ِلطه

23. у коме ће да остану заувек, ۡحَقاٗبا
َ
َٰبِثِيَن فِيَهآ أ  ٢٣ له
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24. у њему никакве свежине неће да 

осете, ни пића да окусе, 
ها يَُذوُقوَن فِيَها بَۡرٗدا َولَا َشَرابًا  ٢٤ ل

25. осим вреле воде и смрдљиве 

капљевине, 
اٗقا ها َحمِيٗما وََغسه  ٢٥ إِل

26. казне прикладне.  ٗ٢٦ وَِفاًقا َجَزآء 

27. Заиста се они нису надали 

полагању рачуна 
 ٢٧ إِنهُهۡم َكانُواْ لَا يَرُۡجوَن ِحَساٗبا

28. и потпуно лажним сматрали су 

Наше речи и доказе, 
اٗبا بُواْ أَـِبَيَٰتَِنا كِذه  ٢٨ َوَكذه

29. а Ми смо све побројали и 

записали. 
ۡحَصۡيَنَُٰه كَِتَٰٗباوَُكله 

َ
 ٢٩ َشۡيٍء أ

30. „Па зато кушајте, а Ми ћемо 

патњу само да вам повећавамо!“ 
ها َعَذابًا  ٣٠ َفُذوُقواْ فَلَن نهزِيَدُكۡم إِل

31. Заиста богобојазнима припада 

место спаса и уживања: 
 ٣١ إِنه لِلُۡمتهقِيَن َمَفاًزا 

32. баште и виногради, ۡعَنَٰٗبا
َ
 ٣٢ َحَدآئَِق َوأ

33. и девојке младе, истих година, تَۡراٗبا
َ
 ٣٣ َوَكَواِعَب أ

34. и пехари пуни. ٗسا دَِهاٗقا
ۡ
 ٣٤ َوَكأ

35. Тамо неће да слушају празне 

беседе и лажи, 
َٰٗبا ها يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َولَا كِذه  ٣٥ ل
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36. то им је награда од твога 

Господара, довољан дар. 
ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا ِن ره  ٣٦ َجَزاٗٓء م 

37. Од Господара небеса и Земље и 

онога што је између њих, 

Свемилоснога, коме неће моћи 

зборити. 

ِنَٰمۡحۖۡ  ۡرِض َوَما بَيَۡنُهَما ٱلره
َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ِ ٱلسه رهب 

 ٣٧ لُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبالَا َيمۡ 

38. На Дан када анђео Гаврило и сви 

анђели буду поређани у редове, 

неће проговорити. Говориће само 

онај коме Свемилосни дозволи, а 

истину ће рећи. 

ها   ۖۡ ل ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ٗ يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ
ها َمنۡ  ذَِن لَُه ٱلرهۡحَمَُٰن َوَقاَل  َيَتكَلهُموَن إِل

َ
أ

 ٣٨ َصَواٗبا

39. То је дан Истине, па ко хоће, 

кренуће путем повратка своме 

Господару. 

خََذ إِلَيَٰ َرب ِهِۦ   ۖۡ َفَمن َشآَء ٱته َٰلَِك ٱلَۡيۡوُم ٱلۡحَقُّ َذ
 ٣٩ َمـ َابًا

40. Ми вас, заиста, упозоравамо на 

блиску патњу, на Дан у коме ће човек 

дела својих руку да види, а неверник 

да узвикне: „Камо среће да сам 

постао прашина!“ 

نَذۡرَنَُٰكۡم َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر  
َ
إِنهآ أ

َمۡت يََداهُ َويَُقوُل ٱلۡكَافُِر  ٱلَۡمۡرُء َما َقده
ُۢا َٰبَ  ٤٠ َيَٰلَۡيتَنِي ُكنُت تَُر
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Они који чупају  النازعات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако Ми анђела који душе чупају 

грубо, 
َٰزَِعَِٰت َغۡرٗقا  ١ َوٱلنه

2. и анђела који душе узимају нежно, َِٰشَطَِٰت نَۡشٗطا  ٢ َوٱلنه

3. и анђела који се крећући плове َٰبَِحَِٰت َسۡبٗحا  ٣ َوٱلسه

4. и оних који једни друге претичу َٰبَِقَِٰت َسۡبٗقا  ٤ فَٱلسه

5. и оних који извршавају Божје 

наредбе и одредбе 
ۡمٗرا

َ
َِٰت أ  ٥ فَٱلُۡمَدب َِر

6. на Дан када ће се Земља потрести.  ا  ٦ ِجَفةُ يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلره

7. За којим ће да дође следећи,  ُادَِفة  ٧ تَتَۡبُعَها ٱلره

8. Људска срца ће тог дана бити 

престрављена, 
 ٨ قُلُوب  يَۡوَمئِٖذ َواِجَفةٌ 

9. а погледи њихови понизни.   بَۡصَُٰرَها َخَِٰشَعة
َ
 ٩ أ

10. Они говоре: „Зар ћемо, заиста, у 

гробовима да будемо враћени у 

живот? 

ِءنها لََمۡرُدوُدوَن فِي ٱلۡحَافَِرةِ 
َ
 ١٠ َيُقولُوَن أ

11. Зар кад постанемо труле кости?"  ٗخَِرة ِءَذا ُكنها ِعَظَٰٗما نه
َ
 ١١ أ
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12. И још кажу: „То је, онда, штетан 

повратак.“ 
ةٌ   ١٢ َخاِسَرة  َقالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكره

13. А биће то само једна наредба,   ١٣ َفإِنهَما ِهَي زَۡجَرة  َوَِٰحَدة 

14. а они већ на површини Земље.  ِاهَِرة  ١٤ َفإَِذا ُهم بِٱلسه

15. Да ли је допрла до тебе вест о 

Мојсију, 
ََٰك َحِديُث ُموَسيَٰٓ  تَى

َ
 ١٥ َهۡل أ

16. кад га је његов Господар позвао у 

благословљеној, чистој долини 

Тува? 

ِس ُطًوى َُٰه َربُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقده  ١٦ إِۡذ نَاَدى

17. Иди код фараона, он се, заиста, 

осилио, 
 ١٧ ٱۡذَهۡب إِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن إِنهُهۥ َطَغيَٰ 

18. и реци: „Да ли би ти да се 

очистиш, 
هيَٰ َفُقۡل َهل  ن تََزك

َ
هَك إِلَيَٰٓ أ  ١٨ ل

19. да те упутим твоме Господару, па 

да Га се бојиш?' 
ۡهِديََك إِلَيَٰ َرب َِك َفَتۡخَشيَٰ 

َ
 ١٩ َوأ

20. И онда му је показао највеће чудо,  ََُٰٰه ٱٓأۡليََة ٱلُۡكبَۡرى َرى
َ
 ٢٠ فَأ

21. али је он порекао и није 

послушао, 
َب وَ   ٢١ َعَصيَٰ َفَكذه

22. већ се окренуо и пожурио  َٰۡدبََر يَۡسَعي
َ
 ٢٢ ُثمه أ

23. и сабрао и повикао:  َٰ٢٣ فََحَشَر َفَناَدى 

24. И рече: „Ја сам господар ваш 

највећи!“ 
عۡلَىَٰ 

َ
نَا۠ َربُُّكُم ٱلۡأ

َ
 ٢٤ َفَقاَل أ
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25. И Аллах га је, на другом, а и на 

овом свету казнио. 
ولَيَٰٓ 

ُ
ُ نَكَاَل ٱٓأۡلِخَرةِ َوٱلۡأ َخَذهُ ٱَّلله

َ
 ٢٥ فَأ

26. У томе има поука за свакога који 

се буде Аллаха бојао! 
َٰلَِك لَعِبَۡرٗة ل َِمن َيخَۡشيَٰٓ   ٢٦ إِنه فِي َذ

27. А шта је теже: вас или небо 

створити? Он га је саздао, 
َشدُّ َخلۡقً 

َ
نُتۡم أ

َ
ََٰهاَءأ ْۚ بَنَى َمآُء ِم ٱلسه

َ
 ٢٧ ا أ

28. његов свод високо дигао и 

усавршио, 
ََٰها ى  ٢٨ َرَفَع َسۡمَكَها فََسوه

29. његове ноћи учинио мрачним, а 

дане светлим. 
ََٰها ۡخَرَج ُضَحى

َ
ۡغَطَش لَۡيلََها َوأ

َ
 ٢٩ َوأ

30. После тога је Земљу распростро,  ََٰٓها َٰلَِك َدَحى ۡرَض َبۡعَد َذ
َ
 ٣٠ َوٱلۡأ

31. из ње је воду и пашњаке извео, ََٰها ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعى
َ
 ٣١ أ

32. и планине непомичним учинио, ََٰها ۡرَسى
َ
 ٣٢ َوٱلِۡجَباَل أ

33. на уживање вама и вашој стоци.  نَۡعَِٰمُكمۡ َمَتَٰٗعا لهُكۡم
َ
 ٣٣ َولِأ

34. А кад дође највећа Невоља,  َُٰة ٱلُۡكبَۡرى آمه  ٣٤ َفإَِذا َجآَءِت ٱلطه

35. тада ће човек да се присети онога 

што је радио, 
ُر ٱلۡإِنَسَُٰن َما َسَعيَٰ   ٣٥ يَۡوَم َيَتَذكه

36. и Огањ ће свакоме ко види да 

буде указан. 
ِزَِت ٱ  ٣٦ لۡجَِحيُم لَِمن يََرىَٰ َوبُر 

37. Па, оном ко се охолио  َٰا َمن َطَغي مه
َ
 ٣٧ فَأ

38. и овосветски живот више волео, ۡنَيا ةَ ٱلدُّ  ٣٨ وََءاثََر ٱلۡحََيوَٰ

39. Огањ ће сигурно да буде 

пребивалиште. 
َوىَٰ 

ۡ
 ٣٩ َفإِنه ٱلۡجَِحيَم ِهَي ٱلَۡمأ
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40. А оном ко је од стајања пред 

својим Господаром стрепео и душу 

од прохтева уздржао, 

ۡفَس  ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِۦ َوَنَهي ٱلنه مه
َ
َوأ

 ٤٠ َعِن ٱلَۡهَوىَٰ 

41. Рај ће сигурно да буде 

боравиште. 
َوىَٰ 

ۡ
 ٤١ َفإِنه ٱلۡجَنهَة ِهَي ٱلَۡمأ

42. Питају те о Судњем часу: „Када ће 

да се догоди?“ 
ََٰها يهاَن ُمۡرَسى

َ
اَعةِ أ  ٤٢ يَۡسـ َلُونََك َعِن ٱلسه

43. Шта ти о његовом спомену знаш!?  ََٰٓها نَت ِمن ذِۡكَرى
َ
 ٤٣ فِيَم أ

44. Знање о њему је само код твога 

Господара. 
ََٰهآ   ٤٤ إِلَيَٰ َرب َِك ُمنَتَهى

45. Твоје упозорење на њега 

прихвата само онај који Га се боји, 
ََٰها نَت ُمنِذُر َمن َيخَۡشى

َ
 ٤٥ إِنهَمآ أ

46. а њима ће да се учини, Дан тај, 

када га доживе, да су само једно 

послеподне или једно јутро на овом 

свету остали. 

نهُهۡم يَۡوَم يََرۡوَنَها لَۡم 
َ
ۡو  َكأ

َ
ها َعِشيهًة أ يَلَۡبُثٓواْ إِل

ََٰها  ٤٦ ُضَحى
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Намрштио се  عبس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Намрштио се и окренуо,  َٰٓهي  ١ َعبََس َوتََول

2. зато што му је слепи човек пришао.  َٰۡعَمي
َ
ن َجآَءهُ ٱلۡأ

َ
 ٢ أ

3. А шта ти знаш, можда он жели да 

се греха очисти, 
هيَٰٓ  ك هُهۥ يَزه  ٣ َوَما يُۡدرِيَك لََعل

4. или опомене, па да му опомена 

користи. 
ِۡكَرىَٰٓ  ُر َفَتنَفَعُه ٱلذ  كه ۡو يَذه

َ
 ٤ أ

5. А што се тиче онога који је богат,  َٰا َمِن ٱۡسَتۡغَني مه
َ
 ٥ أ

6. ти се њему окрећеш,  َٰى نَت لَُهۥ تََصده
َ
 ٦ فَأ

7. а ти ниси одговоран ако се он не 

очисти. 
هيَٰ  ك ها يَزه ل

َ
 ٧ َوَما َعلَۡيَك أ

8. А што се тиче онога који ти је 

дошао журећи, 
ا َمن َجآَءَك يَۡسَعيَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. и боји се,  َٰ٩ َوُهَو َيخَۡشي 

10. ти њега занемарујеш.  َٰي نَت َعۡنُه تَلَهه
َ
 ١٠ فَأ

11. Не чини тако! Заиста је ово 

опомена, 
هآ إِنهَها تَۡذكَِرة    ١١ َكل

12. па ко хоће, имаће Га на уму, ١٢ َفَمن َشآَء َذَكَرُهۥ 

13. на листовима је цењеним  َمةٖ فِي َكره  ١٣ ُصُحٖف مُّ

14. узвишеним, чистим,  ِۭ َرة َطهه ۡرُفوَعةٖ مُّ  ١٤ مه
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15. у рукама изасланика  ٖيِۡدي َسَفَرة
َ
 ١٥ بِأ

16. часних, честитих.  ٖ١٦ كَِراِۭم بََرَرة 

17. Проклет нека је човек! Колико је 

само његово порицање! 
كۡ 

َ
 ١٧ َفَرُهۥقُتَِل ٱلۡإِنَسَُٰن َمآ أ

18. Од чега га Он ствара? ي ِ َشۡيٍء َخلََقُهۥ
َ
 ١٨ ِمۡن أ

19. Од капи семена га ствара, па му 

одређује. 
َرُهۥ  ١٩ ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقده

20. И Прави пут му доступним 

учинио, 
َرُهۥ بِيَل يَسه  ٢٠ ُثمه ٱلسه

21. затим му живот одузме и учини да 

буде сахрањен, 
ۡقبََرُهۥ

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ٢١ ُثمه أ

22. и после ће, када Он буде хтео, да 

га оживи. 
نَشَرُهۥ

َ
 ٢٢ ُثمه إَِذا َشآَء أ

23. Не, још није извршио оно што је 

Он наредио! 
َمَرُهۥ

َ
ا َيۡقِض َمآ أ ها لَمه  ٢٣ َكل

24. Нека човек погледа у своју храну.  ٓۦ  ٢٤ فَلَۡينُظرِ ٱلۡإِنَسَُٰن إِلَيَٰ َطَعاِمهِ

25. Ми обилну кишу проливамо, نها َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء َصب ٗا
َ
 ٢٥ أ

26. затим земљу пукотинама цепамо ا ۡرَض َشق ٗ
َ
 ٢٦ ُثمه َشَقۡقَنا ٱلۡأ

27. и чинимо да из ње израста жито, ۢن
َ
افَأ  ٢٧ َبتَۡنا فِيَها َحب ٗ

28. и грожђе и поврће, ٢٨ وَِعَنٗبا َوَقۡضٗبا 

29. и маслине и палме, ٢٩ َوَزۡيُتوٗنا َوَنخۡلٗا 

30. и густе баште, ٣٠ وََحَدآئَِق ُغلٗۡبا 
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31. и воће и траве ب ٗا
َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١ َوَف

32. на коришћење вама и вашој 

стоци. 
نَۡعَِٰمُكمۡ 

َ
َتَٰٗعا لهُكۡم َولِأ  ٣٢ مه

33. А кад дође снажан глас,  ُة آخه  ٣٣ َفإَِذا َجآَءِت ٱلصه

34. на Дан када ће човек од свога 

брата да побегне, 
ِخيهِ 

َ
 ٣٤ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

35. и од своје мајке, и од свога оца,  ِهِۦ م 
ُ
بِيهِ َوأ

َ
 ٣٥ َوأ

36. и од своје супруге и својих синова,  ِ٣٦ َوَصَِٰحَبتِهِۦ َوبَنِيه 

37. тог Дана сваки човек ће само о 

себи бринути, 
ن  ُيۡغنِيهِ 

ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ ِ ٱۡمرِيٖٕ م 

 ٣٧ لِكُل 

38. нека лица тог Дана биће 

блистава, 
ۡسفَِرة  وُُجوه    ٣٨ يَۡوَمئِٖذ مُّ

39. насмејана, радосна,   ۡسَتبِۡشَرة  ٣٩ َضاِحَكة  مُّ

40. а нека лица тог Дана биће 

прашином прекривена, 
 ٤٠ َووُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغبََرة  

41. тама ће их прекривати,  ٤١ تَۡرَهُقَها َقتََرٌة 

42. то ће, збиља, да буду неверници, 

развратници. 
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكَفَرةُ ٱلَۡفَجَرُة 

ُ
 ٤٢ أ
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Престанак сјаја  التكوير 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Када Сунце буде скупљено и 

изгуби сјај, 
َِرۡت إَِذا  ۡمُس ُكو   ١ ٱلشه

2. и када раштркане звезде попадају,  ٢ َوِإَذا ٱلنُُّجوُم ٱنَكَدَرۡت 

3. и када планине буду покренуте и 

смрвљене 
 ٣ َوِإَذا ٱلِۡجَباُل ُسي ِرَۡت 

4. и када стеоне камиле буду 

остављене 
لَۡت  ِ  ٤ َوِإَذا ٱلۡعَِشاُر ُعط 

5. и када дивље животиње буду 

сабране, 
 ٥ َوِإَذا ٱلۡوُُحوُش ُحِشَرۡت 

6. и када мора буду распаљена  َرۡت ِ  ٦ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر ُسج 

7. и када душе буду спарене,  ُفوُس ُزو َِجۡت  ٧ َوِإَذا ٱلنُّ

8. и када девојчица која је жива 

закопана буде упитана 
 ٨ ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت َوِإَذا 

9. због којег је греха убијена,  ي ِ َذۢنٖب قُتِلَۡت
َ
 ٩ بِأ

10. и када листови буду раширени,  ُحُف نُِشَرۡت  ١٠ َوِإَذا ٱلصُّ

11. и када небо буде уклоњено,  َمآُء ُكِشَطۡت  ١١ َوِإَذا ٱلسه

12. и када Огањ буде разбуктан,  َِرۡت  ١٢ َوِإَذا ٱلۡجَِحيُم ُسع 

13. и када Рај буде приближен,  ۡزلَِفۡت
ُ
 ١٣ َوِإَذا ٱلۡجَنهُة أ

14. свако ће да сазна оно што је 

припремио. 
ۡحَضَرۡت 

َ
آ أ  ١٤ َعلَِمۡت َنۡفس  مه
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15. И кунем се оним што се скрива,  قِۡسُم بِٱلۡخُنهِس
ُ
 ١٥ فَلَآ أ

16. што се креће и склања,  ١٦ ٱلۡجََوارِ ٱلُۡكنهِس 

17. и ноћи кад долази,  هۡيِل إَِذا َعۡسَعَس  ١٧ َوٱل

18. и зором кад „дише“,  َس ۡبِح إَِذا َتَنفه  ١٨ َوٱلصُّ

19. Кур'ан је, заиста, казивање 

племенитог Анђела 
 ١٩ إِنهُهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيمٖ 

20. Моћног, код Господара Престола, 

цењеног. 
ٍة ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش َمِكينٖ   ٢٠ ذِي ُقوه

21. Коме се други покоравају, 

поверљивог! 
ِمينٖ 

َ
َطاٖع َثمه أ  ٢١ مُّ

22. А ваш друг Мухаммед није луд,  ٖ٢٢ َوَما َصاِحُبُكم بَِمۡجُنون 

23. он га је на обзорју јасном видео,  ُِفِق ٱلُۡمبِين
ُ
 ٢٣ َولََقۡد رََءاهُ بِٱلۡأ

24. и, када је у питању оно што је 

недокучиво чулима, он није шкрт, 
 ٢٤ َوَما ُهَو عَلَى ٱلَۡغۡيِب بَِضنِينٖ 

25. и Кур'ан није говор проклетог 

ђавола, 
 ٢٥ رهِجيمٖ َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَطَٰٖن 

26. па куда онда идете?!  َۡيَن تَۡذَهُبون
َ
 ٢٦ فَأ

27. Он је само опомена световима,  َها ذِۡكر  ل ِلَۡعَٰلَِمين  ٢٧ إِۡن ُهَو إِل

28. ономе од вас који жели да је на 

правом путу, 
ن يَۡسَتقِيمَ 

َ
 ٢٨ لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ

29. а ви не можете ништа хтети ако 

то Аллах, Господар светова, неће! 
ُ َربُّ  ن يََشآَء ٱَّلله

َ
هٓا أ َوَما تََشآُءوَن إِل

 ٢٩ ٱلَۡعَٰلَِمينَ 
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Расцепљење الإنفطار 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Када се небо расцепи,  َمآُء ٱنَفَطَرۡت  ١ إَِذا ٱلسه

2. и када раштркане звезде попадају,  ٢ َوِإَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنتَثَرَۡت 

3. и када мора буду прокуљала па се 

прелију, 
َرۡت  ِ  ٣ َوِإَذا ٱلۡبَِحاُر فُج 

4. и када гробови буду преврнути,  ٤ َوِإَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعثِرَۡت 

5. свако ће да сазна шта је 

припремио, а шта пропустио. 
َرۡت  خه

َ
َمۡت َوأ ا َقده  ٥ َعلَِمۡت َنۡفس  مه

6. О човече, шта те је обмануло у 

вези са твојим Господаром 

Племенитим!? 

َها ٱلۡإِن  يُّ
َ
 ٦ َسَُٰن َما َغرهَك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيمِ َيَٰٓأ

7. Који те је створио, па учинио да си 

складан и да си усправан, 
ََٰك َفَعَدلََك  ى هِذي َخلََقَك فََسوه  ٧ ٱل

8. и какав је хтео лик ти дао.  َبَك ا َشآَء َركه ي ِ ُصوَرةٖ مه
َ
 ٨ فِٓي أ

9. Напротив! Ви још и Суд поричете,  ِِين بُوَن بِٱلد  ِ ها بَۡل تَُكذ   ٩ َكل

10. а над вама бдију чувари,  َ١٠ َوِإنه َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظين 

11. племенити писари  َ١١ كَِراٗما َكَٰتِبِين 
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12. који знају и записују оно што 

радите. 
 ١٢ َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُونَ 

13. Честити ће сигурно у Рај,  ٖبَۡراَر لَِفي نَعِيم
َ
 ١٣ إِنه ٱلۡأ

14. а развратници сигурно у Пакао.  ٖاَر لَِفي َجِحيم  ١٤ َوِإنه ٱلُۡفجه

15. На Судњем дану у њему ће да 

горе 
ِينِ   ١٥ يَۡصلَۡوَنَها يَۡوَم ٱلد 

16. и више из њега да изађу неће.  ِ  ١٦ بِينَ َوَما ُهۡم َعۡنَها بَِغآئ

17. А шта ти знаш шта је Судњи 

дан?! 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٧ َوَمآ أ

18. И још једном: шта знаш шта је 

Судњи дан?! 
ِينِ  ََٰك َما يَۡوُم ٱلد  ۡدَرى

َ
 ١٨ ُثمه َمآ أ

19. Дан када нико никоме неће моћи 

нимало да помогне, тог Дана власт 

ће једино Аллах да има. 

ۡمُر 
َ
ۖۡ َوٱلۡأ ا يَۡوَم لَا َتۡملُِك َنۡفس  ل َِنۡفٖس َشۡيـ ٗ

 ِ ه ِ  ١٩ يَۡوَمئِٖذ َّلل 
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Они који при мерењу закидају  المطففين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тешко онима који закидају,  َِفِين  ١ َوۡيل  ل ِلُۡمَطف 

2. који пуну меру узимају кад од 

других купују, 
هِذيَن إَِذا ٱۡكَتالُواْ عَلَى ٱلنهاِس   ٱل

 ٢ يَۡسَتۡوُفونَ 

3. а кад другима мере на литар или 

на кантар закидају. 
َزنُوُهۡم ُيخِۡسُرونَ  و وه

َ
 ٣ َوِإَذا َكالُوُهۡم أ

4. Зар не мисле такви да ће да буду 

оживљени 
ۡبُعوثُونَ  نهُهم مه

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
لَا َيُظنُّ أ

َ
 ٤ أ

5. на велики Дан,  ٖ٥ لَِيۡوٍم َعِظيم 

6. на Дан када ће људи Господару 

светова да се дигну?! 
ِ ٱلَۡعَٰلَِمينَ يَوۡ  اُس لَِرب   ٦ َم َيُقوُم ٱلنه

7. Уистину! Записано је 

развратницима да су у Сиџџину, 
ينٖ  ِ ارِ لَِفي ِسج  هآ إِنه كَِتََٰب ٱلُۡفجه  ٧ َكل

8. а знаш ли ти шта је Сиџџин?!   ين ِ ََٰك َما ِسج  ۡدَرى
َ
 ٨ َوَمآ أ

9. Књига је исписана.   ۡرُقوم  كَِتَٰب  ٩ مه

10. Тешко тога дана порицатељима,  َبِين ِ  ١٠ َوۡيل  يَۡوَمئِٖذ ل ِلُۡمَكذ 

11. који су порицали Судњи дан,  ِِين بُوَن بَِيۡوِم ٱلد  ِ هِذيَن يَُكذ   ١١ ٱل

12. а њега не пориче други до сваки 

преступник, грешник, 
ۦٓ  ُب بِهِ ِ ثِيمٍ َوَما يَُكذ 

َ
ها ُكلُّ ُمۡعَتٍد أ  ١٢ إِل
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13. који је, када су му Наше речи 

казиване, говорио: „Измишљотине 

древних народа!“ 

َسَِٰطيُر 
َ
إَِذا ُتۡتلَىَٰ َعلَۡيهِ َءاَيَُٰتَنا َقاَل أ

لِينَ  وه
َ
 ١٣ ٱلۡأ

14. Не, напротив! Оно што су радили 

прекрило је њихова срца. 
 ۡۖ ها ا َكانُواْ  َكل بَلۡ  َراَن عَلَىَٰ قُلُوبِِهم مه

 ١٤ يَۡكِسُبونَ 

15. Не, напротив! Заиста ће они тог 

дана да буду спречени да виде свога 

Господара. 

هَمۡحُجوبُونَ  ب ِِهۡم يَۡوَمئِٖذ ل هآ إِنهُهۡم َعن ره  ١٥ َكل

16. Затим ће сигурно у Пакао да уђу,  ١٦ ُهۡم لََصالُواْ ٱلۡجَِحيمِ ُثمه إِنه 

17. па ће им бити речено: „Ето, то је 

оно што сте порицали!“ 
هِذي ُكنُتم بِهِۦ   ُثمه ُيَقاُل َهََٰذا ٱل

بُونَ  ِ  ١٧ تَُكذ 

18. Уистину! Записано је честитима 

да су у Иллијјуну, 
بَۡرارِ لَِفي 

َ
هآ إِنه كَِتََٰب ٱلۡأ  ١٨ ِعل ِي ِينَ َكل

19. а знаш ли ти шта је Иллијјун?  َََٰك َما ِعل ِيُّون ۡدَرى
َ
 ١٩ َوَمآ أ

20. Књига је исписана!   ۡرُقوم  ٢٠ كَِتَٰب  مه

21. Уз њу су присутни они који су 

блиски. 
بُونَ   ٢١ يَۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقره

22. Честити ће, заиста, у насладама 

да бораве, 
بَۡراَر لَِفي نَعِيمٍ إِ 

َ
 ٢٢ نه ٱلۡأ

23. са дивана прекривених да 

гледају, 
َرآئِِك يَنُظُرونَ 

َ
 ٢٣ عَلَى ٱلۡأ

24. на лицима њиховим препознаћеш 

озареност ужитком, 
عِيمِ   ٢٤ َتۡعرُِف فِي وُُجوهِِهۡم نَۡضَرةَ ٱلنه

25. пићем запечаћеним биће 

напајани, 
خُۡتومٍ   ٢٥ يُۡسَقۡوَن ِمن رهِحيٖق مه
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26. на чијем крају мошус ће да буде, 

и нека се за то такмиче они који хоће 

да се такмиче! 

َٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس  ْۚ َوفِي َذ ِخَتَُٰمُهۥ ِمۡسك 
 ٢٦ ٱلُۡمَتَنَٰفُِسونَ 

27. А мешавина му је из извора 

Тесним, 
 ٢٧ تَۡسنِيمٍ َوِمَزاُجُهۥ ِمن 

28. врело из којег ће они блиски да 

пију. 
بُونَ   ٢٨ َعۡيٗنا يَۡشَرُب بَِها ٱلُۡمَقره

29. Заиста су развратници 

исмејавали оне који верују, 
هِذيَن َءاَمُنواْ  ۡجَرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱل

َ
هِذيَن أ إِنه ٱل
 ٢٩ يَۡضَحُكونَ 

30. и када су поред њих пролазили, 

једни другима су намигивали. 
واْ بِِهۡم َيَتَغاَمُزونَ   ٣٠ َوِإَذا َمرُّ

31. А кад су се враћали својим 

породицама, враћали су се шале 

збијајући. 

ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ َفِكِهينَ 
َ
 ٣١ َوِإَذا ٱنَقلَُبٓواْ إِلَيَٰٓ أ

32. А кад би их видели, рекли би: 

„Ови су, заиста, залутали“, 
ُّونَ  ُؤلَآِء لََضآل ۡوُهۡم َقالُٓواْ إِنه َهَٰٓ

َ
 ٣٢ َوِإَذا َرأ

33. а они нису послани да их чувају.  َۡرِسلُواْ َعلَۡيِهۡم َحَٰفِِظين
ُ
 ٣٣ َوَمآ أ

34. Тог дана они који су веровали 

неверницима ће да се подсмејавају, 
ارِ   هِذيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفه فَٱلَۡيۡوَم ٱل

 ٣٤ يَۡضَحُكونَ 

35. са дивана ће да гледају.  ََرآئِِك يَنُظُرون
َ
 ٣٥ عَلَى ٱلۡأ

36. Зар ће неверници бити другачије 

кажњени него према ономе како су 

поступали! 

اُر َما َكا  ٣٦ نُواْ َيۡفَعلُونَ َهۡل ثُو َِب ٱلُۡكفه
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Цепање الإنشقاق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Кад се небо расцепи  ۡت َمآُء ٱنَشقه  ١ إَِذا ٱلسه

2. и послуша свога Господара, а оно 

ће да буде то дужно, 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٢ َوأ

3. и када Земља буде растегнута  ۡت ۡرُض ُمده
َ
 ٣ َوِإَذا ٱلۡأ

4. и избаци оно што је у њој, и потпуно 

се испразни, 
لَۡقۡت َما فِيَها َوَتخَلهۡت 

َ
 ٤ َوأ

5. и послуша свога Господара, а она 

је обавезна да то учини. 
ۡت  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقه

َ
 ٥ َوأ

6. О човече, ти се трудиш идући 

своме Господару, па ћеш свој труд да 

нађеш. 

َها ٱلۡإِنَسَُٰن إِنهَك َكادٌِح إِلَيَٰ َرب َِك   يُّ
َ
َيَٰٓأ

 ٦ َكۡدٗحا َفُمَلَٰقِيهِ 

7. Онај коме буде његова књига у 

његову десну руку дата, 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٧ فَأ

8. Лак ће обрачун полагати ٨ فََسۡوَف ُيحَاَسُب ِحَساٗبا يَِسيٗرا 

9. и својима ће радостан да се врати; ۡهلِهِۦ َمۡسُروٗرا
َ
 ٩ َويَنَقلُِب إِلَيَٰٓ أ

10. а онај коме буде његова књига иза 

његових леђа дата, 
وتَِي كَِتََٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ

ُ
ا َمۡن أ مه

َ
 ١٠ َوأ

11. пропаст ће да призива, ١١ فََسۡوَف يَۡدُعواْ ُثُبوٗرا 

12. и у Огњу ће да гори.  ١٢ َويَۡصلَىَٰ َسعِيًرا 

13. Заиста је он са својом породицом 

био радостан, 
ۡهلِهِۦ َمۡسُروًرا إِنهُهۥ َكاَن فِٓي 

َ
 ١٣ أ
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14. и мислио је да никада неће да се 

врати, 
ن لهن َيحُورَ 

َ
 ١٤ إِنهُهۥ َظنه أ

15. а хоће! Његов Господар о њему, 

заиста, све зна! 
ْۚ إِنه َربهُهۥ َكاَن بِهِۦ بَِصيٗرا  ١٥ بَلَىَٰٓ

16. Али не! Кунем се вечерњим 

руменилом, 
َفقِ  قِۡسُم بِٱلشه

ُ
 ١٦ فَلَآ أ

17. и ноћи, и оним што она сакупља,  َهۡيِل َوَما َوَسق  ١٧ َوٱل

18. и Месецом пуним,  َهَسق  ١٨ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱت

19. ви ћете сигурно из стања у стање 

да прелазите! 
 ١٩ لَتَۡرَكبُنه َطَبًقا َعن َطَبقٖ 

20. Па шта им је па не верују,  َ٢٠ َفَما لَُهۡم لَا يُۡؤِمُنون 

21. и кад им се Кур'ан учи на тло 

лицем не падају?! 
َوِإَذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن لَا  

 ٢١ َۤنوُدُجۡسَي۩

22. Напротив, они који не верују 

поричу, 
بُونَ  ِ هِذيَن َكَفُرواْ يَُكذ   ٢٢ بَِل ٱل

23. а Аллах најбоље зна шта они у 

себи крију, 
ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ 

َ
ُ أ  ٢٣ َوٱَّلله

24. зато им наговести болну патњу!  ٍلِيم
َ
ۡرُهم بَِعَذاٍب أ ِ  ٢٤ فَبَش 

25. А они који буду веровали и 

радили добра дела, имаће 

непрекидну награду. 

هِذيَن َءاَمُنواْ وَعَ  ها ٱل َٰلَِحَِٰت لَُهۡم إِل ِملُواْ ٱلصه
ۡجٌر َغيُۡر َمۡمُنونِۭ 

َ
 ٢٥ أ
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми неба са великим 

звездама, 
َمآِء َذاِت ٱلۡبُُروجِ   ١ َوٱلسه

2. и Дана већ обећаног, ٢ َوٱلَۡيۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد 

3. и сведока и посведоченог,  ٖ٣ وََشاهِٖد َوَمۡشُهود 

4. проклети били они који су ровове 

ископали 
ۡخُدوِد

ُ
ۡصَحَُٰب ٱلۡأ

َ
 ٤ قُتَِل أ

5. и ватру са горивом, ارِ َذاِت ٱلَۡوقُوِد  ٥ ٱلنه

6. када су око ње седели   ٦ إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُقُعود 

7. и били сведоци онога што су 

верницима радили! 
 ٧ َوُهۡم عَلَىَٰ َما َيۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنِيَن ُشُهود  

8. А светили су им се само зато што 

су у Аллаха, Силнога и Хваљенога, 

веровали, 

ِ ٱلَۡعزِيزِ َوَما َنَقُمواْ  ن يُۡؤِمُنواْ بِٱَّلله
َ
هٓا أ ِمۡنُهۡم إِل

 ٨ ٱلۡحَِميدِ 

9. Чија је власт и на небесима и на 

Земљи, а Аллах је свему Сведок. 
  ُ َوٱَّلله ۡرِضِۚ 

َ
َوٱلۡأ َمََٰوَِٰت  ٱلسه ُملُۡك  لَُهۥ  هِذي  ٱل

ِ َشۡيٖء َشِهيدٌ 
 ٩ عَلَىَٰ ُكل 

10. Заиста они који су кажњавали 

вернике и вернице, а затим се нису 

покајали, имаће казну у Паклу, 

имаће огњену казну. 

هِذيَن َفَتُنواْ ٱلُۡمۡؤِمنِيَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت ثُمه لَۡم  إِنه ٱل
َعَذاُب  َولَُهۡم  َجَهنهَم  َعَذاُب  فَلَُهۡم  َيُتوبُواْ 

 ١٠ ٱلۡحَرِيقِ 
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11. Заиста онима који су веровали и 

радили добра дела припадају рајске 

баште кроз које теку реке, а то је 

велики успех. 

لَُهۡم  َٰلَِحَِٰت  ٱلصه وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  هِذيَن  ٱل إِنه 
َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز  ْۚ َذ نَۡهَُٰر

َ
َٰت  َتجۡرِي ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ َجنه

 ١١ ٱلَۡكبِيرُ 

12. Кажњавање твога Господара 

заиста је жестоко! 
 ١٢ إِنه َبۡطَش َرب َِك لََشِديدٌ 

13. Он ни из чега ствара, и поново ће 

то да учини; 
 ١٣ إِنهُهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َويُعِيدُ 

14. Он је Опроститељ греха, Онај 

који пуно воли, 
 ١٤ َوُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدودُ 

15. Господар Престола, 

Величанствени. 
 ١٥ ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيدُ 

16. Он ради шта хоће.  ُال  ل َِما يُرِيد  ١٦ َفعه

17. Да ли је до тебе допрла вест о 

војскама 
ََٰك َحِديُث ٱلۡجُُنوِد تَى

َ
 ١٧ َهۡل أ

18. о фараону и Семуду?  َ١٨ فِرَۡعۡوَن َوَثُمود 

19. Али, ови који не верују стално 

поричу, 
هِذيَن َكَفُرواْ فِي تَۡكِذيبٖ   ١٩ بَِل ٱل

20. а Аллах је иза њих, окружује их.  حِيُۢط ُ ِمن َوَرآئِِهم مُّ  ٢٠ َوٱَّلله

21. Напротив! Ово је величанствени 

Кур'ан 
ِجيد    ٢١ بَۡل ُهَو قُۡرَءان  مه

22. на помно чуваној Плочи.  حُۡفوظِۭ فِي  ٢٢ لَۡوٖح مه
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Звезда Даница  الطارق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми неба и звезде која се 

појављује ноћу! 
ارِقِ  َمآِء َوٱلطه  ١ َوٱلسه

2. А знаш ли ти шта је то ноћни 

посетилац? 
ارُِق  ََٰك َما ٱلطه ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Продирућа звезда!  اقُِب ۡجُم ٱلثه  ٣ ٱلنه

4. Нема човека над којим неко не 

бди. 
ا َعلَۡيَها َحافِظ   همه  ٤ إِن ُكلُّ َنۡفٖس ل

5. Нека човек погледа од чега је 

створен! 
 ٥ ٱلۡإِنَسَُٰن ِممه ُخلِقَ فَلَۡينُظرِ 

6. Створен је од течности која избија 

у млазу, 
آٖء َدافِقٖ   ٦ ُخلَِق ِمن مه

7. која између кичме и груди излази,  ِلِۡب َوٱلتهَرآئِب  ٧ َيخُۡرُج ِمنُۢ َبيِۡن ٱلصُّ

8. и Он је, заиста, у стању поновно да 

га створи, 
 ٨  رَۡجعِهِۦ لََقادِر  إِنهُهۥ عَلَىَٰ 

9. на дан када тајне буду откривене,  َُرآئِر  ٩ يَۡوَم ُتۡبلَى ٱلسه

10. када човек ни снаге ни помагача 

неће да има. 
ةٖ َولَا نَاِصرٖ   ١٠ َفَما لَُهۥ ِمن ُقوه

11. И тако ми неба пуног кише која се 

враћа. 
َمآِء َذاِت   ١١ ٱلرهۡجعِ َوٱلسه

12. и Земље пуне распукнућа,  ِۡدع ۡرِض َذاِت ٱلصه
َ
 ١٢ َوٱلۡأ



 

Звезда Даница 

 

868 

 

 الطارق 

13. Кур'ан је, заиста, говор који 

раставља Истину од неистине, 
 ١٣ إِنهُهۥ لََقۡول  َفۡصل  

14. није никаква лакрдија.  ِ١٤ َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزل 

15. Они, заиста, праве замке, ١٥ إِنهُهۡم يَِكيُدوَن َكۡيٗدا 

16. па и Ја њима замке правим, ِكيُد َكۡيٗدا
َ
 ١٦ َوأ

17. зато неверницима дај још 

времена, остави их још који 

тренутак. 

ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡيَدُۢا
َ
َٰفِرِيَن أ ِِل ٱلَۡك  ١٧ َفَمه 
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Свевишњи الأعلى 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Слави и узвисуј име свога 

Господара, Свевишњег 
عۡلَى

َ
 ١ َسب ِِح ٱۡسَم َرب َِك ٱلۡأ

2. Који све ствара и чини складним,  َٰى هِذي َخلََق فََسوه  ٢ ٱل

3. и Који одређује, па упућује,  ََٰر َفَهَدى هِذي َقده  ٣ َوٱل

4. и Који чини да изникне растиње,  َٰۡخَرَج ٱلَۡمۡرَعي
َ
هِذٓي أ  ٤ َوٱل

5. а потом чини да постане суво, 

потамнело, 
ۡحَوىَٰ 

َ
 ٥ فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

6. Ми ћемо да те научимо да учиш па 

ништа нећеш да заборавиш, 
 ٦ َسُنۡقرِئَُك فَلَا تَنَسيَٰٓ 

7. осим онога што Аллах хоће. Он, 

заиста, зна и оно што на јаву 

износите и оно што кријете. 

ْۚ إِنهُهۥ َيۡعلَُم ٱلۡجَۡهَر َوَما   ُ ها َما َشآَء ٱَّلله إِل
 ٧ َيخَۡفيَٰ 

8. И доступним да ти учинимо оно 

што је лако; 
ُرَك لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٨ َونُيَس 

9. па ти опомињи док опомена буде 

користила, 
ِۡكَرىَٰ  ِۡر إِن نهَفَعِت ٱلذ   ٩ َفَذك 

10. опоменуће се онај који се боји 

Аллаха, 
ُر َمن َيخَۡشيَٰ  كه  ١٠ َسَيذه
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11. а избегаваће је онај најгори,  ۡشَقي َويََتَجنهُبَها
َ
 ١١ ٱلۡأ

12. који ће у великој ватри да гори,  َٰاَر ٱلُۡكبَۡرى هِذي يَۡصلَى ٱلنه  ١٢ ٱل

13. па у њој неће ни да умире ни да 

живи. 
 ١٣ ُثمه لَا َيُموُت فِيَها َولَا َيحَۡييَٰ 

14. Успео је онај који се очисти  َٰهي فۡلََح َمن تََزك
َ
 ١٤ َقۡد أ

15. и спомене име свога Господара 

па молитву обави! 
هىَٰ   ١٥ َوَذَكَر ٱۡسَم َرب ِهِۦ َفَصل

16. Али, ви више волите пролазан 

живот, 
ۡنَيا ةَ ٱلدُّ  ١٦ بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱلۡحََيوَٰ

17. а Будући свет је бољи и вечан је,  َٰٓۡبَقي
َ
 ١٧ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخيۡر  َوأ

18. То, заиста, има у првим 

листовима, 
ولَيَٰ 

ُ
ُحِف ٱلۡأ  ١٨ إِنه َهََٰذا لَِفي ٱلصُّ

19. листовима Аврамовим и 

Мојсијевим. 
 ١٩ ُصُحِف إِبَۡرَٰهِيَم َوُموَسيَٰ 
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Тешка невоља الغاشية 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Да ли је дошла до тебе вест о 

Општој невољи? 
ََٰك َحِديُث ٱلَۡغَِٰشَيةِ تَى

َ
 ١ َهۡل أ

2. Нека лица ће тог Дана бити 

потиштена, 
 ٢ وُُجوه  يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعةٌ 

3. преморена, напаћена,   ٣ نهاِصَبة  عَاِملَة 

4. пржена у ужареној ватри,  ٗ٤ تَۡصلَىَٰ نَاًرا َحاِمَية 

5. напајана са узаврелог врела,  ٖ٥ تُۡسَقيَٰ ِمۡن َعيٍۡن َءانَِية 

6. када другог јела осим трња неће 

да има, 
ها ِمن َضِريعٖ   ٦ لهيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِل

7. које неће ни да угоји ни глад да 

утоли. 
ها يُۡسِمُن َولَا ُيۡغنِي ِمن ُجوعٖ   ٧ ل

8. Нека лица тог Дана биће радосна,   ٨ وُُجوه  يَۡوَمئِٖذ نهاِعَمة 

9. својим трудом задовољна,   ٩ ل َِسۡعيَِها َراِضَية 

10. у високоме Рају,  ٖ١٠ فِي َجنهٍة عَالَِية 

11. у коме неће да слушају празне 

беседе! 
ها تَۡسَمُع فِيَها َلَٰغَِيةٗ   ١١ ل

12. У њему су извори воде које теку,   ١٢ فِيَها َعيۡن  َجارِيَة 

13. у њему су уздигнути дивани,   ۡرُفوَعة  ١٣ فِيَها ُسُرر  مه

14. и постављени пехари,   وُۡضوَعة ۡكَواب  مه
َ
 ١٤ َوأ
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15. и поређани јастуци   ١٥ َوَنَمارُِق َمۡصُفوَفة 

16. и раширени ћилими.  ٌ١٦ َوَزَرابِيُّ َمۡبُثوثَة 

17. Па, зашто они не гледају камилу 

како је створена, 
فَلَا يَنُظُروَن إِلَي ٱلِۡإبِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت 

َ
 ١٧ أ

18. и небо како је уздигнуто,  َمآِء َكۡيَف ُرفَِعۡت َوِإلَي  ١٨ ٱلسه

19. и планине како су постављене,  ١٩ َوِإلَي ٱلِۡجَباِل َكۡيَف نُِصَبۡت 

20. и Земљу како је прострта?!  ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت
َ
 ٢٠ َوِإلَي ٱلۡأ

21. Ти опомињи, јер ти и јеси само 

опомињач, 
ِر   نَت ُمَذك 

َ
ِۡر إِنهَمآ أ  ٢١ َفَذك 

22. ти ниси онај који их присиљава!  ٍهۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطر  ٢٢ ل

23. А онога који се окрене и не 

верује, 
هيَٰ َوَكَفرَ  ها َمن تََول  ٢٣ إِل

24. њега ће Аллах да казни највећом 

патњом. 
ۡكبَرَ 

َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱلۡأ بُُه ٱَّلله ِ  ٢٤ َفُيَعذ 

25. Нама ће они, заиста, да се врате.  ۡ٢٥ إِنه إِلَۡيَنآ إِيَاَبُهم 

26. А потом, на Нама је, заиста, да 

њихов рачун сведемо! 
 ٢٦ ُثمه إِنه َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم
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Зора الفجر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми зоре,  ِ١ َوٱلَۡفۡجر 

2. и десет ноћи  ٖ٢ َولََياٍل َعۡشر 

3. и парног и непарног,  ِۡفِع َوٱلَۡوتۡر  ٣ َوٱلشه

4. и ноћи када настаје,  ِهۡيِل إَِذا يَۡسر  ٤ َوٱل

5. зар то паметном заклетва није?  َٰلَِك قََسم  ل ِِذي ِحۡجرٍ َهۡل فِي  ٥ َذ

6. Зар не знаш шта је твој Господар 

урадио са народом Ад, 
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ 

َ
 ٦ أ

7. са становницима Ирема, пуног 

палата на ступовима 
 ٧ إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِمادِ

8. којима није било равних ни у једној 

земљи; 
َٰدِ   ٨ ٱلهتِي لَۡم ُيخۡلَۡق ِمۡثلَُها فِي ٱلۡبَِل

9. и са Семудом, који су клесали 

стене у долини, 
ۡخَر بِٱلَۡوادِ هِذيَن َجابُواْ ٱلصه  ٩ َوَثُموَد ٱل

10. а и са фараоном, који је имао 

војску, 
ۡوتَادِ

َ
 ١٠ َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱلۡأ

11. који су на Земљи били охоли,  َِٰد هِذيَن َطَغۡواْ فِي ٱلۡبَِل  ١١ ٱل
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12. и смутње на њој умножили,  َۡكثَُرواْ فِيَها ٱلَۡفَساد
َ
 ١٢ فَأ

13. па је твој Господар бич патње на 

њих спустио, 
 ١٣ َفَصبه َعلَۡيِهۡم َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب 

14. а твој Господар, заиста, све 

надгледа. 
 ١٤ إِنه َربهَك لَبِٱلِۡمۡرَصادِ

15. А човек, када га његов Господар 

искуша па му почаст укаже и 

благодатима га обаспе, каже: „Мој 

Господар је мене почаствовао!“ 

َُٰه َربُُّهۥ   ا ٱلۡإِنَسَُٰن إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
فَأ

َمُهۥ َفيَ  ۡكَرَمُهۥ َوَنعه
َ
ُقوُل َرب ِٓي  فَأ

ۡكَرَمنِ 
َ
 ١٥ أ

16. А кад га искуша и његову опскрбу 

учини оскудном, онда каже: „Мој 

Господар ме је понизио!“ 

َُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزَقُهۥ  آ إَِذا َما ٱۡبَتلَى مه
َ
َوأ

َهَٰنَنِ 
َ
 ١٦ َفَيُقوُل َرب ِٓي أ

17. А није тако! Ви пажњу сирочету не 

указујете, 
ها تُۡكرُِموَن ٱلَۡيتِيمَ  ۖۡ بَل ل ها  ١٧ َكل

18. и да се нахрани пуки сиромах – 

један другога не подстичете, 
وَن عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ   ١٨ َولَا تََحَٰٓضُّ

19. а наследство похлепно једете ا هم ٗ ۡكلٗا ل
َ
ُكلُوَن ٱلتَُّراَث أ

ۡ
 ١٩ َوتَأ

20. и богатство претерано волите. ا َجم ٗا  ٢٠ َوُتحِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحب ٗ

21. Уистину, када Земља буде 

здробљена у комадиће, 
ا ا َدك ٗ ۡرُض َدك ٗ

َ
ِت ٱلۡأ ۖۡ إَِذا ُدكه هآ  ٢١ َكل

22. и када дође твој Господар, а 

анђели буду све ред до реда, 
ا ا َصف ٗ  ٢٢ وََجآَء َربَُّك َوٱلَۡملَُك َصف ٗ
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23. и када тај дан Пакао буде 

примакнут, тада ће човек да се сети - 

а на шта му је сећање?! 

ُر   وَِجآْيَء يَۡوَمئِذِۭ ِبجََهنهَمْۚ يَۡوَمئِٖذ َيَتَذكه
ِۡكَرىَٰ  هيَٰ لَُه ٱلذ  ن

َ
 ٢٣ ٱلۡإِنَسَُٰن َوأ

24. И рећи ће: „Камо среће да сам се 

за овај живот припремио!“ 
ۡمُت ِلحََياتِي  ٢٤ َيُقوُل َيَٰلَۡيتَنِي َقده

25. А тај Дан нико неће као Он да 

кажњава, 
َحد  

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه ِ ها ُيَعذ   ٢٥ َفَيۡوَمئِٖذ ل

26. и нико неће као Он у окове да 

окива. 
َحد  َولَا يُوثُِق َوثَاَقهُ 

َ
 ٢٦ ۥٓ أ

27. А ти, о душо смирена,  ُۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنهة ُتَها ٱلنه يه
َ
 ٢٧ َيَٰٓأ

28. врати се Господару своме 

задовољна, а и Он тобом задовољан 
ۡرِضيهةٗ   ٢٨ ٱرِۡجِعٓي إِلَيَٰ َرب ِِك َراِضَيٗة مه

29. па уђи и буди међу Мојим слугама ٢٩ فَٱۡدُخلِى فِي ِعَبَِٰدي 

30. и уђи у Мој Рај! ٣٠ َوٱۡدُخلِى َجنهتِي 
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Град  البلد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Кунем се градом овим,  ِۡقِسُم بَِهََٰذا ٱلَۡبلَد
ُ
 ١ لَٓا أ

2. а ти си у овом граду ослобођен 

ограничења, 
نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا ٱلَۡبلَدِ 

َ
 ٢ َوأ

3. и родитељем и оним кога је родио.  َ٣ َوَوالِٖد َوَما َولَد 

4. Човека смо створили да се труди.  ٍ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِي َكَبد 

5. Мисли ли он да му нико ништа не 

може? 
يَ 

َ
َحد  أ

َ
ن لهن َيۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
 ٥ حَۡسُب أ

6. „Утрошио сам нагомилано 

богатство!“ Говори. 
َُّبًدا ۡهلَۡكُت َمالٗا ل

َ
 ٦ َيُقوُل أ

7. Зар мисли да га нико није видео?  ٌَحد
َ
ۥٓ أ هۡم يََرُه ن ل

َ
َيحَۡسُب أ

َ
 ٧ أ

8. Зар му нисмо дали два ока  لَۡم َنجَۡعل
َ
هُهۥ َعۡينَيۡنِ أ  ٨ ل

9. и језик и две усне,  ِ٩ َولَِساٗنا وََشَفَتيۡن 

10. и добро и зло му објаснили?  ِۡجَديۡن  ١٠ َوَهَديَۡنَُٰه ٱلنه

11. Па зашто он није на благодатима 

захвалан био? 
 ١١ فَلَا ٱۡقَتَحَم ٱلَۡعَقَبةَ 
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12. А шта ти мислиш: како се на 

благодатима захвалан може бити? 
ََٰك َما ٱلَۡعَقَبةُ  ۡدَرى

َ
 ١٢ َوَمآ أ

13. Роба ропства ослободити,  ٍ١٣ َفكُّ َرَقَبة 

14. или, у време глади нахранити  ٖۡو إِۡطَعَٰم  فِي يَۡوٖم ذِي َمۡسَغَبة
َ
 ١٤ أ

15. сироче блиског рода,  ٍ١٥ يَتِيٗما َذا َمۡقَربَة 

16. или јадног сиромаха.  ٖۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمتَۡربَة
َ
 ١٦ أ

17. А потом да је био од оних који 

верују, који једни другима 

препоручују стрпљивост и који једни 

другима препоручују милосрђе; 

بِۡر   هِذيَن َءاَمُنواْ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه ُثمه َكاَن ِمَن ٱل
 ١٧ َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمۡرَحمَةِ

18. они ће да буду срећници! ِۡصَحَُٰب ٱلَۡمۡيَمَنة
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ١٨ أ

19. А они који не верују у Наше речи 

и доказе, они ће да буду несретни. 
ۡصَحَُٰب  

َ
هِذيَن َكَفُرواْ أَـِبَيَٰتَِنا ُهۡم أ َوٱل

 ١٩ ٱلَۡمۡشـ ََمةِ

20. изнад њих ће да буде затворена 

ватра. 
 ُۢ ۡؤَصَدةُ  ٢٠ َعلَۡيِهۡم نَار  مُّ
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Сунце الشمس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми Сунца и његовог светла! ََٰها ۡمِس َوُضَحى  ١ َوٱلشه

2. и Месеца када га прати, ََٰها  ٢ َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَى

3. и дана када га видљивим учини, ََٰها َهارِ إَِذا َجلهى  ٣ َوٱلنه

4. и ноћи када га заклони, ََٰها هۡيِل إَِذا َيۡغَشى  ٤ َوٱل

5. и неба и Онога Који га сазда, ََٰها َمآِء َوَما بَنَى  ٥ َوٱلسه

6. и Земље и Онога Који је 
распростре, 

ََٰها ۡرِض َوَما َطَحى
َ
 ٦ َوٱلۡأ

7. и душе и Онога Који је исправном 
створи, 

ََٰها ى  ٧ َوَنۡفٖس َوَما َسوه

8. па је надахнуо да разликује грехе 
од богобојазности; 

ََٰها لَۡهَمَها فُُجوَرَها َوَتۡقَوى
َ
 ٨ فَأ

9. успео је онај ко је очисти, ََٰها ى فۡلََح َمن َزكه
َ
 ٩ َقۡد أ

10. а изгубио је онај ко је запостави! ََٰها ى  ١٠ َوَقۡد َخاَب َمن َدسه

11. Народ Семуд је због своје 
охолости порицао: 

ََٰهآ  بَۡت َثُموُد بَِطۡغَوى  ١١ َكذه

12. Кад се један несрећник између 
њих подигао, 

ََٰهاإِذِ  ۡشَقى
َ
 ١٢ ٱۢنَبَعَث أ

13. Аллахов посланик им је довикнуо: 
„Пазите на Аллахову камилу и њен 
ред појења!“ 

 ِ ِ نَاَقَة ٱَّلله َفَقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱَّلله
 ١٣ وَُسۡقَيََٰها
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14. Али су га у лаж утерали, па су је 
заклали - и њихов Господар их је, 
због њихових греха уништио и казном 
све обухватио 

بُوهُ َفَعَقُروَها َفَدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َربُُّهم  َفَكذه
ََٰها ى  ١٤ بَِذۢنبِِهۡم فََسوه

15. не бојећи се какве ће да буду 
последице тога. 

 ١٥ َولَا َيخَاُف ُعۡقَبََٰها
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Ноћ الليل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми ноћи када све прекрије,  َٰهۡيِل إَِذا َيۡغَشي  ١ َوٱل

2. и дана кад сване,  َٰهى َهارِ إَِذا َتجَل  ٢ َوٱلنه

3. мушко и женско које створи,  َكَر نَثيَٰٓ َوَما َخلََق ٱلذه
ُ
 ٣ َوٱلۡأ

4. ваш труд је, заиста, различит.  َٰ٤ إِنه َسۡعَيُكۡم لََشتهي 

5. А ономе који удељује и богобојазан 

је 
ۡعَطيَٰ َوٱتهَقيَٰ 

َ
ا َمۡن أ مه

َ
 ٥ فَأ

6. и оно најлепше сматра истинитим,  ََٰق بِٱلۡحُۡسَني  ٦ َوَصده

7. oлакшаћемо му чињење добрих 

дела; 
ُرُهۥ لِلۡيُۡسَرىَٰ  ِ  ٧ فََسُنيَس 

8. а ономе који тврдичи и осећа се 

независним, 
ا َمنُۢ َبخَِل َوٱۡسَتۡغَنيَٰ  مه

َ
 ٨ َوأ

9. и оно најлепше сматра лажним,  ََٰب بِٱلۡحُۡسَني  ٩ َوَكذه

10. oлакшаћемо му чињење греха;  ُرُهۥ ِ  ١٠ لِلُۡعۡسَرىَٰ فََسُنيَس 

11. и његово богатство, кад се 

стровали, неће да му користи. 
ۥٓ إَِذا تََردهىَٰٓ   ١١ َوَما ُيۡغنِي َعۡنُه َمالُُه
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12. Ми смо дужни да укажемо на 

Прави пут 
 ١٢ إِنه َعلَۡيَنا لَلُۡهَدىَٰ 

13. и једино Нама припада и Будући 

и овај свет. 
ولَيَٰ 

ُ
 ١٣ َوِإنه لََنا لٓأَۡلِخَرةَ َوٱلۡأ

14. Зато вас упозоравам на 

разбукталу ватру 
يَٰ  نَذۡرتُُكۡم نَاٗرا تَلَظه

َ
 ١٤ فَأ

15. у коју ће да уђе само највећи 

несрећник, 
ۡشَقي 

َ
ها ٱلۡأ ََٰهآ إِل  ١٥ لَا يَۡصلَى

16. онај који буде порицао и окретао 

се, 
هذِ  هيَٰ ٱل َب َوتََول  ١٦ ي َكذه

17. а од ње ће да буде одстрањен 

онај најбогобојазнији, 
ۡتَقي 

َ
 ١٧ وََسُيَجنهُبَها ٱلۡأ

18. онај који буде део свога богатства 

удељивао, да би се очистио, 
هيَٰ  هِذي يُۡؤتِي َمالَُهۥ َيتََزك  ١٨ ٱل

19. не очекујући да му се узврати 

захвалношћу, 
َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ن ِۡعَمةٖ ُتجَۡزىَٰٓ 

َ
 ١٩ َوَما لِأ

20. Већ једино жудећи за Лицем 

Господара свога Свевишњег, 
عۡلَىَٰ 

َ
ها ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱلۡأ  ٢٠ إِل

21. и он ће, збиља, да буде 

задовољан! 
 ٢١ َولََسۡوَف يَۡرَضيَٰ 
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Јутро  الضحي 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми јутра  ََٰحي  ١ َوٱلضُّ

2. и ноћи кад се утиша,  َٰهۡيِل إَِذا َسَجي  ٢ َوٱل

3. твој Господар није те ни напустио 

ни омрзнуо! 
َعَك   ٣ َربَُّك َوَما َقلَىَٰ َما َوده

4. Будући свет је, заиста, бољи за 

тебе од овог света, 
ولَيَٰ 

ُ
هَك ِمَن ٱلۡأ  ٤ َولٓأَۡلِخَرةُ َخيۡر  ل

5. а твој Господар ће ти сигурно 

подарити, па ћеш задовољан бити. 
 ٥ َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفتَۡرَضيَٰٓ 

6. Зар ниси био сироче, па ти Он 

уточиште пружи, 
لَۡم َيِجۡدَك يَتِيٗما فَـ َاَوىَٰ 

َ
 ٦ أ

7. и залутао си био, па те је упутио,  َٰا َفَهَدى
 ٧ َووََجَدَك َضآل ٗ

8. и сиромах си био, па те богатим 

учинио? 
ۡغَنيَٰ 

َ
 ٨ َووََجَدَك عَآئِلٗا فَأ

9. Зато, сироче не уцвили,  ۡا ٱلَۡيتِيَم فَلَا َتۡقَهر مه
َ
 ٩ فَأ

10. и онога ко тражи не одбиј,  ۡآئَِل فَلَا َتۡنَهر ا ٱلسه مه
َ
 ١٠ َوأ

11. и о благодати свога Господара 

казуј! 
ۡث  ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مه

َ
 ١١ َوأ
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 الشرح

Широкогрудост الشرح 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Зар твоје груди нисмо учинили 

пространим 
لَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَركَ 

َ
 ١ أ

2. и твоје бреме скинули,  َ٢ َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرك 

3. које је твоја плећа притискало,  نَقَض
َ
هِذٓي أ  ٣ َظۡهَركَ ٱل

4. и спомен на тебе високо уздигли!  َ٤ َوَرَفۡعَنا لََك ذِۡكَرك 

5. Па, заиста, са муком је олакшање,  ٥ َفإِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسًرا 

6. заиста, са муком је олакшање! ٦ إِنه َمَع ٱلُۡعۡسِر يُۡسٗرا 

7. А кад завршиш, предај се молитви,  ٧ َفإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 

8. и тежи своме Господару! ٨ َوِإلَيَٰ َرب َِك فَٱرَۡغب 
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Смоква  التين 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми смокве и маслине,  ِۡيُتون ِيِن َوٱلزه  ١ َوٱلت 

2. и Синајске горе,  َ٢ َوُطورِ ِسينِين 

3. и града овог сигурног,  ِِمين
َ
 ٣ َوَهََٰذا ٱلَۡبلَِد ٱلۡأ

4. Ми човека стварамо у најлепшем 

облику, 
ۡحَسِن َتۡقوِيمٖ 

َ
 ٤ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسََٰن فِٓي أ

5. затим ћемо да га вратимо у 

најниже низине, 
ۡسَفَل َسَٰفِلِينَ 

َ
 ٥ ُثمه َرَدۡدَنَُٰه أ

6. само не оне који буду веровали и 

радили добра дела, њима припада 

непрекидна награда. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
ۡجٌر َغيُۡر َمۡمُنونٖ 

َ
 ٦ فَلَُهۡم أ

7. Па, шта те онда наводи да 

поричеш обрачун? 
ِينِ  بَُك َبۡعُد بِٱلد  ِ  ٧ َفَما يَُكذ 

8. Зар Аллах није судија 

најправеднији?! 
ۡحَكِم ٱلَۡحَِٰكِمينَ 

َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱَّلله

َ
 ٨ أ
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Угрушак  العلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Читај са именом твога Господара 

Који ствара, 
هِذي َخلَقَ   بِٱۡسِم َرب َِك ٱل

ۡ
 ١ ٱقَۡرأ

2. ствара човека од заквачка.  ٍ٢ َخلََق ٱلۡإِنَسََٰن ِمۡن َعلَق 

3. Читај, племенит је твој Господар,  
ۡ
ۡكَرمُ ٱقَۡرأ

َ
 ٣ َوَربَُّك ٱلۡأ

4. Који подучава перу,  ِهِذي َعلهَم بِٱلَۡقلَم  ٤ ٱل

5. Који човека подучава ономе што не 

зна. 
 ٥ َعلهَم ٱلۡإِنَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَمۡ 

6. Уистину, човек се узохоли  َٰٓهآ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لََيۡطَغي  ٦ َكل

7. чим се независним осети,  َٰٓن رهَءاهُ ٱۡسَتۡغَني
َ
 ٧ أ

8. а твоме Господару ће сви, заиста, 

да се врате! 
 ٨ إِنه إِلَيَٰ َرب َِك ٱلرُّۡجَعيَٰٓ 

9. Виде ли ти онога који спречава  َٰهِذي َيۡنَهي رََءيَۡت ٱل
َ
 ٩ أ

10. слугу Нашег да клања?  هىَٰٓ َعۡبًدا إَِذا  ١٠ َصل

11. Шта мислиш, ако је он на Правом 

путу, 
رََءيَۡت إِن َكاَن عَلَى ٱلُۡهَدىَٰٓ 

َ
 ١١ أ
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12. или ако богобојазност наређује?!  َٰٓۡقَوى َمَر بِٱلته
َ
ۡو أ

َ
 ١٢ أ

13. Шта мислиш, ако он пориче и 

окреће се, 
َب  رََءيَۡت إِن َكذه

َ
هيَٰٓ أ  ١٣ َوتََول

14. зар он не зна да Аллах види?!  َٰيََرى َ نه ٱَّلله
َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 ١٤ أ

15. Напротив! Ако се не окани, 

оцрнићемо му чело, 
اِصَيةِ ُۢا بِٱلنه هۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَع ها لَئِن ل  ١٥ َكل

16. чело лажно и грешно,  ٖ١٦ نَاِصَيةٖ َكَِٰذبٍَة َخاِطئَة 

17. па нека он позове своје друштво. ١٧ فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ 

18. Ми ћемо да позовемо анђеле.  َبَانَِية  ١٨ َسَنۡدُع ٱلزه

19. Напротив! Ти се њему не 

покоравај, већ падај ничице и 

приближи се своме Господару! 

ها لَا تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ   ١٩ َوٱۡقتَرِب۩َكل
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Ноћ Кадр  القدر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ми смо га објавили у Ноћ одредбе,  ِنَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ ٱلَۡقۡدر
َ
 ١ إِنهآ أ

2. а шта ти мислиш шта је Ноћ 

одредбе? 
ََٰك َما لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ  ۡدَرى

َ
 ٢ َوَمآ أ

3. Ноћ одредбе боља је од хиљаду 

месеци; 
لِۡف َشۡهرٖ 

َ
ِۡن أ  ٣ لَۡيلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخيۡر  م 

4. анђели и анђео Гаврило, сa 

дозволом свога Господара, се 

спуштају у њој због одлуке сваке, 

ُل  وُح فِيَها بِإِۡذِن َرب ِهِم َتنَزه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
ۡمرٖ 

َ
ِ أ

ِن ُكل   ٤ م 

5. у њој је спас све док зора не сване.  ِ٥ َسَلٌَٰم ِهَي َحتهيَٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجر 
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Доказ јасни البينة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нису се неверници између 

следбеника Књиге и незнанобожаца 

раздвојили, све док им није дошао 

јасни доказ: 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُكِن ٱل

ِيَن َحتهيَٰ  تَِيُهُم  َوٱلُۡمۡشِركِيَن ُمنَفك 
ۡ
تَأ

 ١ ٱلَۡبي َِنةُ 

2. од Аллаха Посланик који учи чисте 

листове, 
َرةٗ  َطهه ِ َيۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ َِن ٱَّلله  ٢ رَُسول  م 

3. у којима су исправни прописи.   ٣ فِيَها ُكُتب  َقي َِمة 

4. А подвојили су се они којима је 

дата Књига баш онда кад им је 

дошао јасни доказ, 

ها ِمنُۢ   وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إِل
ُ
هِذيَن أ َق ٱل َوَما َتَفره

 ٤ َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلَۡبي َِنةُ 

5. а наређено им је да само Аллаха 

обожавају, да Му искрено, као 

правоверни, веру исповедају, и да 

обављају молитву, и да обавезну 

милостињу удељују; а то је - 

исправна вера. 

َ ُمخۡلِِصيَن لَُه  ها لَِيۡعُبُدواْ ٱَّلله ِمُرٓواْ إِل
ُ
َوَمآ أ

ةَ َويُۡؤتُواْ  لَوَٰ يَن ُحَنَفآَء َويُقِيُمواْ ٱلصه ِ ٱلد 
َٰلَِك دِيُن ٱلَۡقي َِمةِ ْۚ َوَذ َة َكوَٰ  ٥ ٱلزه

6. Они следбеници Књиге који не 

верују и незнанобошци, биће, 

сигурно, у ватри Пакла, у њој ће 

вечно да остану: они су најгора 

створења. 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب  
َ
هِذيَن َكَفُرواْ ِمۡن أ إِنه ٱل

 ْۚ َوٱلُۡمۡشِركِيَن فِي نَارِ َجَهنهَم َخَٰلِِديَن فِيَهآ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َشرُّ ٱلۡبَِريهةِ

ُ
 ٦ أ
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7. А они који верују и чине добра 

дела - они су, збиља, најбоља 

створења. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه إِنه ٱل
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخيُۡر ٱلۡبَِريهةِ

ُ
 ٧ أ

8. Награда за њих од Њиховог 

Господара су вртови Адна кроз које 

теку реке, у којима ће вечно, заувек 

да бораве; Аллах ће да буде 

задовољан њима, а и они ће да буду 

задовољни Њиме. То ће да буде за 

онога који се буде бојао свога 

Господара. 

َُٰت َعۡدٖن َتجۡرِي  َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنه
بَٗداۖۡ رهِضَي 

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ِمن َتحۡتَِها ٱلۡأ

ُ َعنۡ  َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي ٱَّلله ُهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهْۚ َذ
 ٨ َربهُهۥ
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Земљотрес  الزلزلة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Кад се Земља најжешћим 

потресом својим затресе, 
ۡرُض زِلَۡزالََهاإَِذا ُزلۡزِلَِت 

َ
 ١ ٱلۡأ

2. и када Земља избаци своје терете ۡثَقالََها
َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِت ٱلۡأ

َ
 ٢ َوأ

3. и човек узвикне: „Шта јој је?“ ٣ َوَقاَل ٱلۡإِنَسَُٰن َما لََها 

4. Тог дана ће она своје вести да 

казује, 
ُث  ِ ۡخَباَرَهايَۡوَمئِٖذ ُتحَد 

َ
 ٤ أ

5. јер ће твој Господар да јој нареди. ۡوَحيَٰ لََها
َ
نه َربهَك أ

َ
 ٥ بِأ

6. Тог дана људи ће се раздвојени 

појавити да им се покажу њихова 

дела: 

ۡشَتاٗتا ل ِيَُرۡواْ 
َ
اُس أ يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱلنه

ۡعَمَٰلَُهمۡ 
َ
 ٦ أ

7. Онај ко буде урадио колико трун 

добра - видеће га, 
ٍة َخيٗۡرا يََرُهۥ  ٧ َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره

8. а онај ко буде урадио и колико 

трун зла - видеће га. 
ا يََرُهۥ ةٖ َشر ٗ  ٨ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذره
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Они који јуре العاديات 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми оних који дахћући јуре, ١ َوٱلَۡعَِٰدَيَِٰت َضۡبٗحا 

2. па варнице севају ٢ فَٱلُۡمورَِيَِٰت َقۡدٗحا 

3. и зором нападају, ٣ فَٱلُۡمغِيَرَِٰت ُصۡبٗحا 

4. и ту дижу прашину ثَۡرَن بِهِۦ َنۡقٗعا
َ
 ٤ فَأ

5. па ту сви заједно у средину 

продиру, 
 ٥ َفوََسۡطَن بِهِۦ َجمًۡعا

6. човек је, заиста, према своме 

Господару незахвалан, 
 ٦ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِرب ِهِۦ لََكُنود  

7. и сам је он, заиста, тога сведок,   َٰلَِك لََشِهيد  ٧ َوِإنهُهۥ عَلَىَٰ َذ

8. и он је, збиља, у љубави за 

овосветским добрима жесток. 
ِ ٱلۡخَيِۡر لََشِديدٌ   ٨ َوِإنهُهۥ ِلحُب 

9. А зар он не зна да ће, када гробови 

буду преврнути сa оним што је у 

њима, 

 ِ فَلَا َيۡعلَُم إَِذا ُبۡعثَِر َما ف
َ
 ٩ ي ٱلُۡقُبورِ ۞أ

10. и када изађе на видело оно што је 

у срцима, 
ُدورِ  َل َما فِي ٱلصُّ ِ  ١٠ وَُحص 

11. њихов Господар ће тог Дана, 

сигурно, све о њима да зна?! 
 ُۢ  ١١ إِنه َربهُهم بِِهۡم يَۡوَمئِٖذ لهخَبِيُر
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Смак света  القارعة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Застрашујући Удар!  ُ١ ٱلَۡقارَِعة 

2. Шта је застрашујући Удар?  ُ٢ َما ٱلَۡقارَِعة 

3. И шта ти знаш шта је застрашујући 

Удар? 
ََٰك َما  ۡدَرى

َ
 ٣ ٱلَۡقارَِعةُ َوَمآ أ

4. Тог Дана људи ће да буду као 

раштркани лептири, 
اُس َكٱلَۡفَراِش  يَۡوَم يَُكوُن ٱلنه

 ٤ ٱلَۡمۡبُثوثِ 

5. а планине као шарена вуна 

ишчупана. 
 ٥ َوتَُكوُن ٱلِۡجَباُل َكٱلۡعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش 

6. Онај чија добра дела буду тешка, ا َمن َثُقلَۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ مه
َ
 ٦ فَأ

7. у угодном животу ће да живи,  ٖاِضَية  ٧ َفُهَو فِي ِعيَشةٖ ره

8. а онај чија добра дела буду лака, ۡت َمَوَٰزِيُنُهۥ ا َمۡن َخفه مه
َ
 ٨ َوأ

9. боравиште ће му бездан бити.   ُهۥ َهاوِيَة مُّ
ُ
 ٩ فَأ

10. А знаш ли ти шта ће то да буде?  ََٰۡك َما هَِيه ۡدَرى
َ
 ١٠ َوَمآ أ

11. Ужарена Ватра! ١١ نَاٌر َحاِمَيُۢة 
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 التكاثر 

Надметање التكاثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Заокупља вас настојање да што 

имућнији будете 
كَاثُرُ  لَۡهىَُٰكُم ٱلته

َ
 ١ أ

2. све док гробове не населите.  َ٢ َحتهيَٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقابِر 

3. А не треба тако, сазнаћете 

свакако! 
 ٣ َكلها َسۡوَف َتۡعلَُمونَ 

4. И још једном, не треба тако! 

Сазнаћете сигурно! 
 ٤ َتۡعلَُمونَ ُثمه َكلها َسۡوَف 

5. Не ваља тако, кад бисте ви знали 

поуздано, 
ها لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلَۡيقِينِ   ٥ َكل

6. Пакао ћете, заиста, да видите!  َ٦ لَتََرُونه ٱلۡجَِحيم 

7. И још једном, заиста ћете да га 

видите сасвим јасно! 
 ٧ ينِ ُثمه لَتََرُونهَها َعيَۡن ٱلَۡيقِ 

8. Затим ћете тај Дан о благодатима 

да будете питани сигурно! 
عِيمِ   ٨ ُثمه لَتُۡسـ َلُنه يَۡوَمئٍِذ َعِن ٱلنه



 

Време 

 

894 

 

 العصر

Време العصر    

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тако ми времена,  ِ١ َوٱلَۡعۡصر 

2. заиста је човек на губитку,  ٍ٢ إِنه ٱلۡإِنَسََٰن لَِفي ُخۡسر 

3. само нису они који верују и раде 

добра дела, и који једни другима 

препоручују Истину и који једни 

другима препоручују стрпљење. 

َٰلَِحَِٰت   هِذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصه ها ٱل إِل
بۡرِ  ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصه  ٣ َوتََواَصۡواْ بِٱلۡحَق 
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 الهمزة 

Клеветник  الهمزة 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Тешко сваком клеветнику 

подругљивцу, 
َُّمَزةٍ  ِ ُهَمَزةٖ ل

 ١ َوۡيل  ل ِكُل 

2. који гомила благо и пребројава га, َدهُۥ هِذي َجمََع َمالٗا وََعده  ٢ ٱل

3. и мисли да ће његово благо да га 

учини бесмртним. 
ۡخلََدهُۥ

َ
ۥٓ أ نه َمالَُه

َ
 ٣ َيحَۡسُب أ

4. А не треба тако! Он ће сигурно да 

буде бачен у Хутаму! 
ۖۡ لَُيۢنَبَذنه فِي ٱلۡحَُطَمةِ ها  ٤ َكل

5. А знаш ли ти шта је Хутама?  ََُٰك َما ٱلۡحَُطَمة ۡدَرى
َ
 ٥ َوَمآ أ

6. Аллахова разбуктала Ватра,  ُٱلۡم ِ  ٦ وَقَدةُ نَاُر ٱَّلله

7. која ће да допире до срца.  ِفۡـ َِدة
َ
لُِع عَلَى ٱلۡأ  ٧ ٱلهتِي َتطه

8. Она ће над њима да буде 

затворена 
ۡؤَصَدة    ٨ إِنهَها َعلَۡيِهم مُّ

9. пламеним издуженим стубовима.  ِۭ َدة َمده  ٩ فِي َعَمٖد مُّ
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 الفيل

Слон  الفيل 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Зар ниси чуо шта је урадио твој 

Господар сa власницима слона? 
ۡصَحَِٰب  

َ
لَۡم تََر َكۡيَف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

 ١ ٱلۡفِيلِ 

2. Зар није упропастио њихово 

лукавство 
لَۡم 

َ
 ٢ َيجَۡعۡل َكۡيَدُهۡم فِي تَۡضلِيلٖ أ

3. и послао на њих јата птица,  بَابِيَل
َ
ۡرَسَل َعلَۡيِهۡم َطيًۡرا أ

َ
 ٣ َوأ

4. које су на њих бацале грумење од 

печене глине, 
يلٖ  ِ ِن ِسج   ٤ تَۡرِميِهم ِبحَِجاَرةٖ م 

5. па их учинио као поједено лишће?  ُكولِۭ فََجَعلَُهۡم َكَعۡص
ۡ
أ  ٥ ٖف مه



 

Курејшије 

 

897 

 

 قريش

Курејшије  قريش 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Због навике Курејшија,  ١ لِِإيَلَِٰف قَُرۡيٍش 

2. њихове навике да зими и лети 

путују, 
ۡيِف إِۦَلَٰفِِهۡم رِۡحلََة  َتآِء َوٱلصه ِ  ٢ ٱلش 

3. нека они Господара ове Куће 

обожавају, 
 ٣ فَلَۡيۡعُبُدواْ َربه َهََٰذا ٱلَۡبۡيتِ 

4. Који их гладне храни и од страха 

брани. 
ِۡن  ِن ُجوٖع وََءاَمَنُهم م  ۡطَعَمُهم م 

َ
هِذٓي أ ٱل
 ٤ َخۡوفِۭ 
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 الماعون 

Давање у наруч الماعون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Знаш ли ти онога који пориче 

Судњи дан? 
ِينِ  ُب بِٱلد  ِ هِذي يَُكذ  رََءيَۡت ٱل

َ
 ١ أ

2. Па то је онај који грубо одбија 

сироче, 
هِذي يَُدعُّ    ٢ ٱلَۡيتِيمَ َفَذَٰلَِك ٱل

3. и који да се нахрани сиромах - не 

подстиче. 
 ٣ َولَا َيحُضُّ عَلَىَٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكينِ 

4. Па тешко онима који обављају 

молитву, 
 ٤ َفَوۡيل  ل ِلُۡمَصل ِينَ 

5. онима који су немарни према 

својој молитви, 
هِذيَن ُهۡم َعن َصلَاتِِهۡم َسا   ٥ ُهونَ ٱل

6. који се само показују људима  َهِذيَن ُهۡم يَُرآُءون  ٦ ٱل

7. И чак потрепштине које се 

позајмљују они не дају! 
 ٧ َويَۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعونَ 



 

Много добро 
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 الكوثر

Много добро الكوثر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Ми смо ти, уистину, дали Кевсер,  َۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَر
َ
 ١ إِنهآ أ

2. зато свога Господара обожавај, и 

жртвеницу приноси. 
ِ لَِرب َِك َوٱۡنحَرۡ 

 ٢ َفَصل 

3. Онај који тебе Мухаммеде мрзи - 

сигурно ће он без спомена остати. 
ۡبتَرُ 

َ
 ٣ إِنه َشانِئََك ُهَو ٱلۡأ
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 الكافرون

Неверници الكافرون 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Реци: „О ви неверници,  ََٰفُِرون َها ٱلَۡك يُّ
َ
 ١ قُۡل َيَٰٓأ

2. ја не обожавам оно што ви 

обожавате, 
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدونَ 

َ
 ٢ لَٓا أ

3. нити сте ви обожаваоци Онога Кога 

ја обожавам, 
ۡعُبدُ 

َ
نُتۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٣ َولَٓا أ

4. нити сам ја обожавалац онога што 

ви обожавате, 
ا َعَبدتُّمۡ  نَا۠ عَابِد  مه

َ
 ٤ َولَٓا أ

5. нити сте ви обожаваоци Онога Кога 

ја обожавам, 
ۡعُبدُ 

َ
نُتۡم َعَٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ٥ َولَٓا أ

6. вама ваша вера, а мени моја.“  ِ٦ لَُكۡم دِيُنُكۡم َولَِي دِين 
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 النصر

Помоћ  النصر 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Када Аллахова помоћ и победа 

дођу, 
ِ َوٱلَۡفۡتحُ   ١ إَِذا َجآَء نَۡصُر ٱَّلله

2. и видиш људе како у скупинама 

улазе у Аллахову веру, 
  ِ اَس يَۡدُخلُوَن فِي دِيِن ٱَّلله يَۡت ٱلنه

َ
َوَرأ

ۡفَواٗجا
َ
 ٢ أ

3. ти слави и величај свога Господара 

хвалећи Га и моли Га да ти опрости, 

Он заиста стално прима покајање. 

فََسب ِۡح ِبحَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرُهْۚ إِنهُهۥ َكاَن 
ُۢا ابَ  ٣ تَوه
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 المسد

Пламен المسد 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Нека пропадну руке Ебу Лехебове, 

и пропао је! 
بِي لََهٖب َوتَبه 

َ
 ١ َتبهۡت يََدآ أ

2. Неће да му буде од користи његово 

богатство, а ни оно што је стекао, 
ۡغَنيَٰ َعۡنُه َمالُُهۥ َوَما َكَسَب 

َ
 ٢ َمآ أ

3. ући ће он сигурно у распламсалу 

ватру, 
 ٣ َسَيۡصلَىَٰ نَاٗرا َذاَت لََهبٖ 

4. и његова жена што носи гране;  ِتُُهۥ َحمهالََة ٱلۡحََطب
َ
 ٤ َوٱۡمَرأ

5. око њеног врата биће уже од 

усукане личине. 
َسدِۭ  ِن مه  ٥ فِي ِجيِدَها َحۡبل  م 
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 الإخلاص

Искреност الإخلاص 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Реци: „Он је Аллах - Један!  ٌَحد
َ
ُ أ  ١ قُۡل ُهَو ٱَّلله

2. Аллах је Уточиште сваком.  َُمد ُ ٱلصه  ٢ ٱَّلله

3. Није родио и рођен није,  ٣ يُولَدۡ لَۡم يَلِۡد َولَۡم 

4. и нико Му раван није!“  َُۢحُد
َ
هُهۥ ُكُفًوا أ  ٤ َولَۡم يَُكن ل



 

Свитање 
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 الفلق

Свитање الفلق 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Реци: „Тражим уточиште код 

Господара свитања, 
ِ ٱلَۡفلَقِ قُۡل  ُعوُذ بَِرب 

َ
 ١ أ

2. од зла онога што Он ствара,  ََما َخلَق ِ  ٢ ِمن َشر 

3. и од зла мркле ноћи кад разастре 

тмине, 
ِ غَاِسٍق إَِذا َوَقَب   ٣ َوِمن َشر 

4. и од зла оних које дувају у чворове,  ََِٰثَِٰت فِي ٱلُۡعَقد فه ِ ٱلنه  ٤ َوِمن َشر 

5. и од зла завидника кад завиди.“  ََحاِسٍد إَِذا َحَسد ِ  ٥ َوِمن َشر 



 

Људи 
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 الناس

Људи الناس 

ِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم   ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

1. Реци: „Тражим уточиште код 

Господара људи, 
 ِ ُعوُذ بَِرب 

َ
اِس قُۡل أ  ١ ٱلنه

2. Владара људи,  اِس  ٢ َملِِك ٱلنه

3. Бога људи,  اِس  ٣ إَِلَٰهِ ٱلنه

4. од зла сотоне који наноси зле 

мисли па се сакрије, 
ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱلۡخَنهاِس   ٤ ِمن َشر 

5. који зле мисли уноси у срца људи;  اِس هِذي يُوَۡسوُِس فِي ُصُدورِ ٱلنه  ٥ ٱل

6. од духова и од људи.“  اِس  ٦ ِمَن ٱلِۡجنهةِ َوٱلنه
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Власт  801 ............................................................................................. الملك 

Калем 805 ..............................................................................................القلم 

Час неизбежни  810 .............................................................................. الحاقة 

Степени  815 ....................................................................................... المعارج 

Нух  819 .................................................................................................. نوح 

Џин  822 .................................................................................................. الجن 

Умотани  826 ....................................................................................... المزمل 

Покривени  829 .................................................................................... المدثر 

Смак света  834 .................................................................................... القيامة 

Време 837 ........................................................................................... الانسان 

Послани  841 .................................................................................... المرسلات 

Вест  845 .................................................................................................. النبإ 

Они који чупају  849 ...........................................................................النازعات 

Намрштио се 853 .................................................................................. عبس 

Престанак сјаја  856 ............................................................................ التكوير 

Расцепљење  858 ................................................................................ الإنفطار 

Они који при мерењу закидају  860 ................................................. المطففين 



 

 

Цепање  863 ....................................................................................... الإنشقاق 

Сазвежђа 865 .......................................................................................البروج 

Звезда Даница  867 .............................................................................. الطارق 

Свевишњи 869 ...................................................................................... الأعلى 

Тешка невоља  871 .............................................................................. الغاشية 

Зора 873 ............................................................................................... الفجر 

Град  876 ................................................................................................. البلد 

Сунце  878 ........................................................................................... الشمس 

Ноћ 880 .................................................................................................. الليل 

Јутро  882 ............................................................................................. الضحي 

Широкогрудост  883 ............................................................................ الشرح 

Смоква  884 ............................................................................................ التين 

Угрушак 885 ......................................................................................... العلق 

Ноћ Кадр  887 ........................................................................................ القدر 

Доказ јасни 888 .................................................................................... البينة 

Земљотрес 890 .................................................................................... الزلزلة 

Они који јуре  891 .............................................................................. العاديات 

Смак света  892 .................................................................................... القارعة 

Надметање 893 .................................................................................... التكاثر 

Време العصر    ............................................................................................. 894 

Клеветник  895 ..................................................................................... الهمزة 



 

 

Слон  896 ............................................................................................... الفيل 

Курејшије 897 ...................................................................................... قريش 

Давање у наруч 898 ........................................................................... الماعون 

Много добро 899 ................................................................................. الكوثر 

Неверници  900 ................................................................................. الكافرون 

Помоћ  901 ............................................................................................ النصر 

Пламен  902 .......................................................................................... المسد 

Искреност  903 .................................................................................. الإخلاص 

Свитање  904 ......................................................................................... الفلق 

Људи 905 .............................................................................................. الناس 

 

 


