dan zal Hij jullie een goede genieting schenken, tot
een bepaalde tijd. En Hij beloont iedere bezitter
van een verdienste met Zijn gunst. Als jullie
afwenden: voorwaar, dan vrees ik voor jullie de
bestraffing van de Grote Dag.

vastgestelde termijn van een goed vruchtgebruik
laten genieten en Hij zal aan ieder die verdienstelijk
is zijn verdienste geven. Maar als jullie je afkeren
dan vrees ik voor jullie de bestraffing op een
geweldige dag.
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011.004 Ila Allahi marjiAAukum wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun
11:4 Tot Allah is jullie terugkeer, en Hij is Almachtig over
alle dingen.

Tot Allah is jullie terugkeer en Hij is
almachtig.
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ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ#  ۡون و ﻣﺎ ? ۡﻌﻠﻨ ۡﻮنAB ? ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳC ﻳ ۡﺴﺘﻐﺸ ۡﻮن ﺛﻴﺎﺑﻬ ۡﻢ
﴾٥﴿ ﻟﺼﺪ ۡور# ت#ﺑﺬ
011.005 Ala innahum yathnoona sudoorahum liyastakhfoo minhu ala heena yastaghshoona thiyabahum
yaAAlamu ma yusirroona wama yuAAlinoona innahu AAaleemun bithati alssudoori
11:5 Weet zij (de huichelaars) wenden hun borsten af
om zich voor hem (Mohammed) te verbergen. Zelfs
wanneer zij zich met hun kleren bedekken, weet Hij wat
zij verbergen en wat zij openlijk doen. Voorwaar, Hij is
Alwetend over wat er in de harten is.

Toch vouwen zij hun harten dicht om zich
voor Hem te verbergen. Maar wanneer zij zich
met hun kleren bedekken weet Hij wat zij in
het verborgene en wat zij openlijk doen. Hij
weet wat er binnen in de harten is.
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ﻫﺎ وLMﷲ! رزﻗﻬﺎ و ?ﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘ# ﻵﻹ ﻋ# ﻵۡﻹ ۡرض# P و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ دآﺑ ٍﺔ
﴾٦﴿ 'ٍ ۡ( ۡ ﻛ ٰﺘ ٍﺐ ﻣﺒP  ٌﻞ, ﻣ ۡﺴﺘ ۡﻮدﻋﻬﺎ
011.006 Wama min dabbatin fee al-ardi illa AAala Allahi rizquha wayaAAlamu mustaqarraha
wamustawdaAAaha kullun fee kitabin mubeenin
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011.001 Alif-lam-ra kitabun ohkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakeemin khabeerin
11:1 Alif Laam Ra. (Dit is) een Boek waarvan de
Verzen hecht zijn geplaatst en die vervolgens zijn
uiteengezet, van de Zijde van de Alwijze, de
Alwetende.

A[lif] L[aam] R[aa?]. Een boek waarvan de
tekenen eenduidig zijn vastgesteld en daarna van
de kant van een Wijze en Welingelichte
uiteengezet:

ٰ
ۤۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ٌ
﴾٢ۙ ﴿ [( ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ و ﺑﺸbﻧ# , !ﷲ# ﻵﻹ# #ﻌﺒﺪوc ﻵﻹ#
011.002 Alla taAAbudoo illa Allaha innanee lakum minhu natheerun wabasheerun
11:2 Opdat jullie slechts Allah aanbidden. Voorwaar,
ik ben voor jullie een waarschuwer en een verkondiger
van een verheugende tijding.

Jullie moeten alleen Allah dienen. Ik ben voor
jullie van Zijn kant een waarschuwer en een
verkondiger van goed nieuws.
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﴾٣﴿ [ٍ (ب ﻳ ۡﻮ ٍم ﻛﺒ#ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻋﺬ
011.003 Waani istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yumattiAAkum mataAAan hasanan ila ajalin
musamman wayu/ti kulla thee fadlin fadlahu wa-in tawallaw fa-inee akhafu AAalaykum AAathaba yawmin
kabeerin
11:3 En als jullie je Heer om vergeving vragen en
jullie je vervolgens berouwvol tot Hem wenden,

En vraagt jullie Heer om vergeving en wendt jullie
dan berouwvol tot Hem. Hij zal jullie tot een

11:8 En als Wij hun bestraffing voor een bepaalde
tijd uitstellen, zullen zij zeker zeggen: "Wat houdt
het tegen?" Zonder enig twijfel, op de dag dat het tot
hen komt, het zal van hen niet worden afgewend en
hetgeen zij plachten te bespotten zal hen omringen.

En als Wij de bestraffing voor hen tot een
bepaalde tijd uitstellen zeggen zij: "Wat houdt
haar tegen?" Toch kan zij op de dag dat zij over
hen komt niet van hen afgewend worden en
worden zij door dat waarmee zij de spot dreven
ingesloten.

ٌـﻮۡسv ﻧ >ﻪ ﻟﻴ# ﻵۡﻹﻧۡﺴﺎن ﻣﻨﺎ ر ۡﺣﻤ ًﺔ ﺛﻢ ﻧﺰ ۡﻋ ٰﻨﻬﺎ ﻣ ۡﻨﻪ# ذ ۡﻗﻨﺎ#  ۡﻦyو ﻟ
﴾٩﴿ ﻛﻔ ۡﻮ ٌر
011.009 Wala-in athaqna al-insana minna rahmatan thumma nazaAAnaha minhu innahu layaoosun
kafoorun
11:9 En als Wij men doen proefen van ons
barmhartigheid en daarna het ontnemen, voorzeker
dan is hij wanhopig en ondankbaar.

En als Wij van Onze kant de mens barmhartigheid
laten proeven en dan weer van hem wegnemen dan
is hij wanhopig en ondankbaar.
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﴾٠١ۙ ﴿  ٌح ﻓﺨ ۡﻮ ٌرLhﻧ >ﻪ ﻟ# , ۡ bﻋ
011.010 Wala-in athaqnahu naAAmaa baAAda darraa massat-hu layaqoolanna thahaba alssayyi-atu
AAannee innahu lafarihun fakhoorun
11:10 Maar als Wij hem doen proeven van gunsten
nadat tegenspoed hem heeft geraakt, voorzeker, zegt
Hij: "Het ongeluk heeft mij verlaten." Voorzeker, hij
is trots en hoogmoedig.

En als Wij hem dan weldadigheid laten proeven na
rampspoed die hem getroffen heeft dan zegt hij:
"Voor mij zijn de slechte tijden voorbij." En hij is
verheugd en verwaand.
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# و ﻋﻤﻠﻮ#ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺻ‡[ ۡو# ﻵﻹ#
﴾١١﴿ [ٌ ۡ(ﻛﺒ
011.011 Illa allatheena sabaroo waAAamiloo alssalihati ola-ika lahum maghfiratun waajrun kabeerun

11:6 Er is geen levend wezen (Dabbah) op aarde, of
aan Allah is het onderhoud ervan. En Hij kent de
verblijfplaats en de bewaarplaats ervan. Alles is
vastgelegd in een duidelijke Boek.

En er is geen dier op aarde of Allah zorgt voor
zijn levensonderhoud en Hij kent zijn
verblijfplaats en zijn bewaarplaats. Alles staat in
een duidelijk boek.
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011.007 Wahuwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda fee sittati ayyamin wakana AAarshuhu AAala
alma-i liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wala-in qulta innakum mabAAoothoona min baAAdi
almawti layaqoolanna allatheena kafaroo in hatha illa sihrun mubeenun
11:7 En Hij is Degene die de hemelen en de aarde
heeft geschapen in zes periodes en Zijn Troon was op
het water, om u te beproeven wie van u het beste is in
(goede) daden. Maar als u zegt: "Voorzeker, jullie
zullen herrezen worden na de dood," dan zullen
degene die niet geloven zeker zeggen: "Dit is niets
anders dan een duidelijke magie".

Hij is het die de hemelen en de aarde in zes
dagen geschapen heeft, terwijl Zijn troon boven
het water was, om jullie op de proef te stellen
wie van jullie het beste is bij wat hij doet. En als
jij zegt: jullie zullen na de dood weer opgewekt
worden" dan zeggen zij die ongelovig zijn: "Dit
is duidelijk slechts toverij."
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011.008 Wala-in akhkharna AAanhumu alAAathaba ila ommatin maAAdoodatin layaqoolunna ma
yahbisuhu ala yawma ya/teehim laysa masroofan AAanhum wahaqa bihim ma kanoo bihi yastahzi-oona

ۤ ۡ ٰ ۡ
ۡ ۤ ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ﻵﻹ# ﻟﻪ# ن ﻵﻹ# ﷲ! و# ﻧﺰل ~ﻌﻠﻢ# ﻧﻤﺎ# # ﻟﻜﻢ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮ#ﻓﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١﴿ ﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن# ﻫﻮ ﻓﻬﻞ
011.014 Fa-illam yastajeeboo lakum faiAAlamoo annama onzila biAAilmi Allahi waan la ilaha illa huwa
fahal antum muslimoona
11:14 En als zij geen gehoor geven aan jullie, weet
dan dat hij met de Kennis van Allah neergezonden is,
en er geen god is dan Hij. Zullen jullie je dan (aan
Allah) overgeven?

Maar als zij jullie niet verhoren, weet dan dat het
met Allah's kennis is neergezonden en dat er geen
god is dan Hij. Zullen jullie je dan [aan Allah]
overgeven?"

ۡ ۡﻋﻤﺎﻟﻬﻢ# ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ# ﻟﺪﻧۡﻴﺎ و ز ۡﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻮف# ﻟۡﺤ ٰﻴﻮة# ﻣ ۡﻦ ﺎن ﻳﺮﻳۡﺪ
﴾٥١﴿ ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ﻫ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺒﺨﺴ ۡﻮن
011.015 Man kana yureedu alhayata alddunya wazeenataha nuwaffi ilayhim aAAmalahum feeha wahum
feeha la yubkhasoona
11:15 (Voor) wie het wereldse leven en haar
versiering wensen zullen Wij hun daden daarin
volledig vergoeden, en zij zullen daarin niet worden
benadeeld.

Wie het tegenwoordige leven en zijn praal
wensen, aan hen zullen Wij hun daden vergoeden
en hun zal niet te kort gedaan worden.

ۡ# و ﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮš›ﻟﻨﺎر# ﻵﻹ# ةA•ﻵ ۡ ٰﻹ# P ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻬ ۡﻢ# ﻚy…وﻟ#
﴾٦١﴿  ? ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن#ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ٰﺑﻄ ٌﻞ ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ
011.016 Ola-ika allatheena laysa lahum fee al-akhirati illa alnnaru wahabita ma sanaAAoo feeha
wabatilun ma kanoo yaAAmaloona
11:16 Zij zijn degenen voor wie er in het hiernamaals
niets dan de Hel is, en vruchteloos is wat zij daarin (op
aarde) verrichtten. En wat zij plachten te doen is
verloren gegaan.

Zij zijn het voor wie in het hiernamaals slechts
het vuur is. Vruchteloos is wat zij erin gedaan
hebben en wat zij deden wordt tenietgedaan.

11:11 Behalve degenen die geduldig zijn en goede
werken verrichten. Zij zijn degenen voor wie er
vergeving en een grote beloning is.

Maar zo zijn zij die geduldig zijn en de
deugdelijke daden doen niet; zij zijn het voor wie
vergeving is en een groot loon.
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011.012 FalaAAallaka tarikun baAAda ma yooha ilayka wada-iqun bihi sadruka an yaqooloo lawla onzila
AAalayhi kanzun aw jaa maAAahu malakun innama anta natheerun waAllahu AAala kulli shay-in
wakeelun
11:12 Misschien zou jij een gedeelte van wat aan jou
geopenbaard is willen weglaten, en is jouw hart
benauwd, omdat zij zeggen: "Waarom is er geen schat
naar hem neergezonden, of is er geen Engel met hem
gekomen?"Voorwaar, jij bent slechts een waarschuwer
en Allah is Bewaker van alle dingen.

Misschien zou jij een deel van wat jou
geopenbaard wordt willen weglaten en is jouw
hart benauwd omdat zij zeggen: "Als er nu een
schat tot hem was neergezonden of een engel
met hem was meegekomen?" Maar jij bent
slechts een waarschuwer en Allah is voogd
over alles.
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011.013 Am yaqooloona iftarahu qul fa/too biAAashri suwarin mithlihi muftarayatin waodAAoo mani
istataAAtum min dooni Allahi in kuntum sadiqeena
11:13 Of zij zeggen: "Hij (Mohammed) heeft hem (de
kuran) verzonnen." Zeg: "Brengt dan tien verzonnen
hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn, en roept op
wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtig
zijn."

Of zeggen zij: "Hij verzint het." Zeg: "Komt dan
met tien overeenkomstige soera's die verzonnen
zijn en roept aan wie jullie in plaats van Allah
maar kunnen, als jullie gelijk hebben.

11:18 En wie is onrechtvaardiger dan degene die
leugens over Allah verzonnen heeft? Zij zijn degenen
die zullen worden voorgeleid bij hun Heer. En de
getuigen zullen zeggen: "Zij zijn degenen die logen
over hun Heer." Weet, Allah's vloek rust op de
onrechtvaardigen.

En wie is er zondiger dan wie over Allah
bedrog verzint? Zij zijn het die voor hun Heer
worden voorgeleid en de getuigen zullen
zeggen: "Dat zijn zij die over Allah gelogen
hebben." Zeker, Allah's vloek is over de
onrechtplegers,
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011.019 Allatheena yasuddoona AAan sabeeli Allahi wayabghoonaha AAiwajan wahum bial-akhirati hum
kafiroona
11:19 Degenen die afhouden van de Weg van Allah
en die het krom wensen, en zij geloven niet in het
Hiernamaals.

die Allah's weg versperren en verlangen dat het een
kronkelweg is, terwijl zij aan het hiernamaals geen
geloof hechten.

ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣﺎ ﺎن ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡون# P  ﻣ ۡﻌﺠﺰ ۡﻳﻦ#ۡﻚ ﻟ ۡﻢ ﻳﻜ ۡﻮﻧﻮy…وﻟ#
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﴾٠٢﴿  ۡونA’ ﻳ ۡﺒ#ﻟﺴ ۡﻤﻊ و ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ#
011.020 Ola-ika lam yakoonoo muAAjizeena fee al-ardi wama kana lahum min dooni Allahi min awliyaa
yudaAAafu lahumu alAAathabu ma kanoo yastateeAAoona alssamAAa wama kanoo yubsiroona
11:20 Zij zijn degenen die niet in staat zijn(om de
bestraffing) in deze wereld te ontvluchten. En er zijn voor
hen geen beschermers, en de bestraffing wordt voor hen
vermeerderd. Zij waren niet in staat om te horen en zij
waren niet in staat om te zien.

Zij kunnen er op de aarde niets tegen doen
en zij hebben buiten Allah geen
beschermers. De bestraffing zal voor hen
verdubbeld worden. Zij konden niet horen
en zij zagen niet.

ۡ ۤۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ?ﻔ¦[ون#ﻔﺴﻬﻢ و ﺿﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺎﻧﻮ€# #وABﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺧ# ﻚy…وﻟ#

ۡ
ﻓﻤ ۡﻦ ﺎن ﻋ ٰ ﺑﻴﻨ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑ ٖﻪ و ﻳ ۡﺘﻠ ۡﻮه ﺷﺎﻫ ٌﺪ ﻣﻨﻪ و ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠ ٖﻪ#
ۡ ۡ
ً ۡ ً
ۡ
…
ۡ
ۡ
 ﺑ ٖﻪLh و ﻣﻦ ﻳﻜ, ﻚ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑ ٖﻪyوﻟ# , ﻣﺎﻣﺎ و رﺣﻤﺔ# -e ﻛ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻮ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻟﺤﻖ# ﻧﻪ# ®  ۡ ﻣ ۡﺮﻳ ٍﺔ ﻣﻨﻪP ب ﻓﺎﻟﻨﺎر ﻣ ۡﻮﻋﺪ >ه ﻓﻶﻹ ﺗﻚ#¯°ۡ ﻵﻹ# ﻣﻦ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
﴾٧١﴿ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮن# [±Œ# ﻣ ۡﻦ رﺑﻚ و ﻟﻜﻦ
011.017 Afaman kana AAala bayyinatin min rabbihi wayatloohu shahidun minhu wamin qablihi kitabu
moosa imaman warahmatan ola-ika yu/minoona bihi waman yakfur bihi mina al-ahzabi faalnnaru
mawAAiduhu fala taku fee miryatin minhu innahu alhaqqu min rabbika walakinna akthara alnnasi la
yu/minoona
11:17 Is hij (niet beter) die op een duidelijk bewijs
van zijn Heer steunt en die een getuige van Hem
volgt? En hiervoor was er het Schrift van Mozes,
als Leiding en Barmhartigheid. Zij zijn degenen
die erin geloven en wie er niet in gelooft van de
bondgenoten: de Hel is zijn aanzegging. Twijfel
daarom hier niet aan: voorwaar, het is de
Waarheid van jouw Heer, maar de meeste mensen
geloven het niet.

En hij die op een duidelijk bewijs van zijn Heer
steunt dan? En die gevolgd wordt door een getuige
van Hem en voor wiens tijd er al het boek van Moesa
was als voorbeeld en als barmhartigheid? Dat zijn zij
die in Hem geloven. En wie van de partijen geen
geloof aan Hem hecht, het vuur is de plaats die voor
hem is aangewezen. Verkeer daarover dus niet in
twijfel; het is de waarheid van jouw Heer. Maar de
meeste mensen geloven niet.

ٰ
ۡ
ۡ ۡ
ٰ ﻚ ? ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن ﻋy…وﻟ# , ﷲ! ﻛﺬ ًﺑﺎ#
ٰ
ﻓ¦[ي ﻋ# ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ# و ﻣﻦ
ۡ ۡ ۡ ۡ
e
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻵﻹ ﻟﻌﻨﺔ#  ﻋ رﺑﻬﻢ#ﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮ# ﻵﻹﺷﻬﺎد ﻫﺆﻵﻼء# رﺑﻬﻢ و ?ﻘﻮل
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٨١ۙ ﴿ '(ﻟﻈﻠﻤ# ﷲ! ﻋ#
011.018 Waman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban ola-ika yuAAradoona AAala rabbihim
wayaqoolu al-ashhadu haola-i allatheena kathaboo AAala rabbihim ala laAAnatu Allahi AAala
alththalimeena

11:24 De gelijkenis tussen de twee groepen is als die
tussen de blinden en de doven (van hart) en de
zienden en de horenden: zijn zij gelijk? Trekken
jullie er dan geen lering uit?

De twee groepen lijken bijvoorbeeld op de blinde
en dove en de ziende en horende. Zijn die twee
bijvoorbeeld dan gelijk? Zullen jullie je dan niet
laten vermanen?

ۡ ٌ ۡ ۡ ۡ k# µ ۤ ٰ ﻗ ۡﻮﻣﻪ$#  ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﻧ ۡﻮ ًﺣﺎ# و ﻟﻘ ۡﺪ
ٌ
﴾٥٢ۙ ﴿ '(ٖ ﻟﻜﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒ
011.025 Walaqad arsalna noohan ila qawmihi innee lakum natheerun mubeenun
11:25 En voorzeker, Wij zonden Noach tot zijn volk.
(Hij zei:) "Voorwaar, ik hen voor jullie een duidelijke
waarschuwer.

Wij hebben Noeh tot zijn volk gezonden
[met]: "Ik ben voor jullie een duidelijke
waarschuwer.

ٰ
ۤۡ ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٢﴿ ﻟﻴ ٍﻢ# ب ﻳﻮ ٍم#ﺧﺎف ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺬ# k# , !ﷲ# ﻵﻹ# #ﻌﺒﺪوc ن ﻵﻹ#
011.026 An la taAAbudoo illa Allaha innee akhafu AAalaykum AAathaba yawmin aleemin
11:26 Opdat jullie slechts Allah aanbidden. Voorwaar,
ik vrees voor jullie de bestraffing op een pijnlijke Dag."

Jullie moeten alleen Allah dienen. Ik vrees
voor jullie de bestraffing op een pijnlijke dag."

ۡ ً
ۡ
 ﻣﺜﻠﻨﺎ و#A§ﻵﻹ ﺑ#  ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪ ﻣﺎ ﻧ ٰﺮ¨ﻚ# ۡوLhﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ# ﻟﻤﻶﻹ# ﻓﻘﺎل
ۡ
ٰ
ي و ﻣﺎ ﻧﺮي#ﻟﺮ# ذﻟﻨﺎ ﺑﺎدي#ر# ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ# ﻵﻹ# ﺗﺒﻌﻚ# ﻣﺎ ﻧ ٰﺮ¨ﻚ
ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٢﴿ '(ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﻓﻀ ¶ﻞ ﺑ ۡﻞ ﻧﻈﻨﻜﻢ ﻛﺬﺑ
011.027 Faqala almalao allatheena kafaroo min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wama naraka
ittabaAAaka illa allatheena hum arathiluna badiya alrra/yi wama nara lakum AAalayna min fadlin bal
nathunnukum kathibeena
11:27 En de vooraanstaanden van zijn volk, die
ongelovig waren, zeiden: "Wij zien dat jij slechts
een mens zoals wij bent. En wij zien dat niemand
jou volgt, behalve degenen die de laagste zijn
onder ons, die simpel zijn. En wij zien dat jullie
geen voordeel boven ons hebben. Wij zijn er zelfs
van overtuigd dat jullie leugenaars zijn."

En de voornaamsten, zij die van zijn volk ongelovig
waren, zeiden toen: "Wij zien dat jij slechts een
mens bent zoals wij en wij zien dat jij alleen maar
ondoordacht gevolgd wordt door de
allerverachtelijksten onder ons. Wij zien niet dat
jullie op ons iets voor hebben. Integendeel, wij
vermoeden dat jullie leugenaars zijn."

﴾١٢﴿
011.021 Ola-ika allatheena khasiroo anfusahum wadalla AAanhum ma kanoo yaftaroona
11:21 Zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben
toegebracht, en wat zij plachten te verzinnen is van heil
weggegaan.

Zij zijn het die zichzelf verloren hebben en
wat zij verzonnen hebben zijn zij kwijt.

ۡ ۡ
ٰۡ ۡ
ۡ
﴾٢٢﴿ ونABﻵﻹﺧ# ة ﻫﻢA•ﻵﻹ# P ﻧﻬﻢ# ﻵﻹ ﺟﺮم
011.022 La jarama annahum fee al-akhirati humu al-akhsaroona
11:22 Het is zeker zo dat zij in het Hiernamaals de
verliezers zijn.

Het staat vast dat zij in het hiernamaals de grootste
verliezers zijn.

ٰ
ۤ ۡ
ﻚy…وﻟ# C  ٰ رﺑﻬ ۡﻢ$# #ﺧﺒﺘ ۡﻮ# ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ و# # و ﻋﻤﻠﻮ#ﻣﻨ ۡﻮ#ٰ ﻟﺬ ۡﻳﻦ# ن#
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٢﴿ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪون#  ۡﺻ ٰﺤﺐ#
011.023 Inna allatheena amanoo waAAamiloo alsalihati waakhbatoo ila rabbihim ola-ika as-habu
aljannati hum feeha khalidoona
11:23 Voorwaar, degenen die geloven en goede werken
verrichten, en die zich verootmoedigen bij hun Heer: zij
zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn, zij zijn
daarin eeuwig levenden.

Zij die geloven, de deugdelijke daden doen
en nederig op hun Heer vertrouwen, zij zijn
het die in de tuin thuishoren; zij zullen altijd
daarin blijven. *

ۡ
ۡ ۡ
 ﻫ ۡﻞ, ﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ# ﻟﺒﺼ(ۡ[ و# ﻵۡﻹﺻﻢ و#  وpqٰ ?ﻘ(ۡ' ﺎﻵۡﻹ ۡﻋLhﻟ# ﻣﺜﻞ
﴾٤٢﴿”  ۡونA·ﻓﻶﻹ ﺗﺬ# , ﻳ ۡﺴﺘﻮ ٰﻳﻦ ﻣﺜﻶًﻹ
011.024 Mathalu alfareeqayni kaal-aAAma waal-asammi waalbaseeri waalssameeAAi hal yastawiyani
mathalan afala tathakkaroona

011.030 Waya qawmi man yansurunee mina Allahi in taradtuhum afala tathakkaroona
11:30 En: "O mijn volk, wie kan mij redden (van de
bestraffing) van Allah, als ik hen zou wegjagen?
Trekken jullie er dan geen lering uit?

Mijn volk! Wie zou mij tegen Allah kunnen
helpen als ik hen weg zou jagen? Zullen jullie je
dan niet laten vermanen?

ٰ
ۡ k# ﻗ ۡﻮل# ۤﻟۡﻐ ۡﻴﺐ و ﻵﻹ#  ۡﻋﻠﻢ#ۤ ﷲ! و ﻵﻹ# ﻦžﻗ ۡﻮل ﻟﻜ ۡﻢ ﻋ ۡﻨﺪ ۡي •¯آ#ۤو ﻵﻹ
ٰ
ۤ ۡ ۡ
ۤ ٌ
ۡ
ً, #[ۡ(ﷲ! ﺧ#
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻋﻴﻨﻜﻢ ﻟﻦ ﻳﺆﺗﻴﻬﻢ# ﻗ ۡﻮل ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺰدري# ﻣﻠﻚ و ﻵﻹ
ٰ
ٰ
ً ۤۡ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
﴾١٣﴿ '(ﻟﻈﻠﻤ#  ﻟﻤﻦ#ذ# k# ş̌ﻔﺴﻬﻢ€# P ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ# !ﷲ#
011.031 Wala aqoolu lakum AAindee khaza-inu Allahi wala aAAlamu alghayba wala aqoolu innee
malakun wala aqoolu lillatheena tazdaree aAAyunukum lan yu/tiyahumu Allahu khayran Allahu aAAlamu
bima fee anfusihim innee ithan lamina alththalimeena
11:31 En ik zeg niet tot jullie: 'Ik bezit de schatten van
Allah.? En ik ken het onwaarneembare niet. En ik zeg
niet: 'Voorwaar, ik ben een Engel.' En ik zeg niet tot
degenen die verachtelijk zijn in jullie ogen: 'Allah zal
jullie nimmer iets goeds geven.' Allah weet beter wat
er in hen is. Voorwaar, dan zou ik zeker tot de
onrechtplegers behoren."

En ik zeg niet tot jullie dat ik Allah's
schatkamers bezit, noch ken ik het verborgene,
ook zeg ik niet dat ik een engel ben, noch zeg ik
tegen hen die in jullie ogen verachtelijk zijn dat
Allah hun niets goeds zal geven. Allah weet het
best wat in jullie binnenste is, anders zou ik tot
de onrechtplegers behoren."

ۡن#ۤ ﻌﺪﻧﺎc ﻟﻨﺎ ﻓﺎۡﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ# ۡ[ت ﺟﺪ±ۡŒ ٰﻳﻨ ۡﻮح ﻗ ۡﺪ ٰﺟﺪﻟۡﺘﻨﺎ ﻓﺎ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٢٣﴿ '(ﻟﺼﺪﻗ# ﻛﻨﺖ ﻣﻦ
011.032 Qaloo ya noohu qad jadaltana faaktharta jidalana fa/tina bima taAAiduna in kunta mina
alssadiqeena
11:32 Zij zeiden: "O Noach, je hebt met ons getwist, en
je hebt lang met ons getwist, laat dan tot ons komen wat
jij hebt aangezegd, als jij tot de waarachtigen behoort."

Zij zeiden: "O Noeh, jij hebt met ons getwist,
je hebt veel twist met ons gehad. Kom dan
maar met wat je ons toegezegd hebt als je
gelijk hebt."

ً ۡ ۡ ٰٰ ۡ ۡ
ۡ
 رﺣﻤﺔb¹ﺗ#  وº ۡن ﻛﻨﺖ ﻋ ٰ ﺑﻴﻨ ٍﺔ ﻣﻦ ر# رء ۡﻳﺘ ۡﻢ# ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم
ۡﻫﻮنA·ٰ ﻧۡﺘ ۡﻢ ﻟﻬﺎ# ﻧ»ۡ¯ﻣﻜﻤ ۡﻮﻫﺎ و# , ﻣ ۡﻦ ﻋ ۡﻨﺪ ٖه ﻓﻌﻤﻴ ۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ
﴾٨٢﴿
011.028 Qala ya qawmi araaytum in kuntu AAala bayyinatin min rabbee waatanee rahmatan min AAindihi
faAAummiyat AAalaykum anulzimukumooha waantum laha karihoona
11:28 Hij zei: "O mijn volk, wat denken jullie? Als
ik steun op een duidelijk bewijs van mijn Heer en
Hij heeft mij Barmhartigheid geschonken van Zijn
Zijde, die voor jullie verborgen is: zouden wij het
jullie opdringen, terwijl jullie er een afkeer van
hebben?"

Hij zei: "Mijn volk! Hoe zien jullie het? Als ik op
een duidelijk bewijs van mijn Heer steun en Hij
mij van Zijn kant barmhartigheid gegeven heeft
maar jullie er blind voor gemaakt zijn, zullen wij
jullie er dan toe dwingen terwijl het jullie
tegenstaat?

ٰ
ۤ ۡ ٰ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻧﺎ# ﷲ! و ﻣﺎ# ﻵﻹ ﻋ# ﺟﺮي# ن# , ﺳﺌﻠﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻵﻹ# و ?ﻘﻮم ﻵﻹ
ً ٰر¨ﻜ ۡﻢ ﻗ ۡﻮﻣﺎ# ۤۡ b رﺑﻬ ۡﻢ و ﻟٰﻜ#ﻧﻬ ۡﻢ ﻣ ٰﻠﻘ ۡﻮ# , #ﻣﻨ ۡﻮ#ٰ ﻟﺬ ۡﻳﻦ# ﺑﻄﺎرد
﴾٩٢﴿ ﺗ ۡﺠﻬﻠ ۡﻮن
ۤ

011.029 Waya qawmi la as-alukum AAalayhi malan in ajriya illa AAala Allahi wama ana bitaridi
allatheena amanoo innahum mulaqoo rabbihim walakinnee arakum qawman tajhaloona
11:29 En: "O mijn volk, ik vraag jullie hiervoor geen
rijkdom, mijn beloning is slechts bij Allah. En ik zal
degene die geloven nimmer wegjagen. Voorwaar, zij
zullen hun Heer zeker ontmoeten, maar ik zie dat jullie
een onwetend volk zijn."

En, mijn volk, ik vraag jullie er geen betaling
voor. Slechts Allah is belast met mijn loon. En
ik jaag hen die geloven niet weg; zij zullen hun
Heer ontmoeten. Maar ik zie dat jullie mensen
zijn die niets weten.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٣﴿ ونA·ﻓﻶﻹ ﺗﺬ# , دﺗﻬﻢA½ ن# !ﷲ#  ﻣﻦkA’و ?ﻘﻮم ﻣﻦ ﻳﻨ

ۡ
﴾¾٦٣﴿š ?ﻔﻌﻠ ۡﻮن# ۡﺲ ﺑﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮyﺗ ۡﺒﺘ
011.036 Waoohiya ila noohin annahu lan yu/mina min qawmika illa man qad amana fala tabta-is bima
kanoo yafAAaloona
11:36 En er werd aan Noach geopenbaard:
"Voorwaar, van jouw volk zal nooit iemand geloven,
behalve degenen die reeds geloofden, treur daarom
niet over wat zij plachten te doen.

En aan Noeh is geopenbaard: "Niemand van jouw
volk zal tot geloof komen, afgezien van hen die al
geloofden. Wees dus niet bedroefd over wat zij
aan het doen waren.

ۡ ۡ ۡ
و
ﻟﺬ ۡﻳﻦ# P ۡ bﻟﻔﻠﻚ ﺑﺎ ۡﻋﻴﻨﻨﺎ و و ۡﺣﻴﻨﺎ و ﻵﻹ ﺗﺨﺎﻃ ۡﺒ# ﺻﻨﻊ#
ۡ ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿ ﻧﻬﻢ ﻣﻐﺮﻗﻮن# #ﻇﻠﻤ ۡﻮ
011.037 WaisnaAAi alfulka bi-aAAyunina wawahyina wala tukhatibnee fee allatheena thalamoo innahum
mughraqoona
11:37 Bouw het schip onder Ons toezicht en Onze
Openbaring en spreek Mij niet aan over degenen die
onrecht pleegden. Voorwaar, zij worden
verdronken."

Bouw dan het schip onder Onze ogen en volgens
Onze openbaring, maar spreek Ons niet aan over
hen die onrecht plegen; zij zullen verdronken
worden."

ۡ ۡ ۡ
ٌ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
,  ﻣﻨﻪ#وAÀﻟﻔﻠﻚ _ و ﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻶﻹ ﻣﻦ ﻗﻮﻣ ٖﻪ ﺳ# و ﻳﺼﻨﻊ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٣¥ ﴿ ونAÀ ﻣﻨﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺴAÀ ﻣﻨﺎ ﻓﺎﻧﺎ ﻧ ۡﺴ# ۡوAÀ ۡن ﺗ ۡﺴ# ﻗﺎل
011.038 WayasnaAAu alfulka wakullama marra AAalayhi malaon min qawmihi sakhiroo minhu qala in
taskharoo minna fa-inna naskharu minkum kama taskharoona
11:38 En hij bouwde het schip en telkens wanneer
de vooraanstaanden van zijn volk voor bij kwamen,
bespotten zij hem. Hij zei: "Als jullie ons bespotten:
voorwaar, dan zullen wij jullie later bespotten, zoals
jullie ons (nu) bespotten."

En hij bouwde het schip en telkens als er
voornaamsten van zijn volk voorbijkwamen
maakten zij hem belachelijk. Hij zei: "Jullie maken
ons belachelijk, maar wij zullen jullie belachelijk
maken, zoals jullie [ons nu] belachelijk maken.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٣﴿ ﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ# ن ﺷﺂء و ﻣﺎ# !ﷲ# ﻧﻤﺎ ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ ﺑﻪ# ﻗﺎل
011.033 Qala innama ya/teekum bihi Allahu in shaa wama antum bimuAAjizeena
11:33 Hij zei: "Voorwaar, Allah doet het komen, als Hij
wil. En jullie zullen er niet aan kunnen ontkomen.

Hij zei: "Allah zal ermee komen als Hij wil
en jullie kunnen er niets tegen doen.
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ۡ ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ۡ ۡ
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ۡﷲ! ﻳﺮﻳﺪ#
ن ﺎن# ﻧﺼﺢ ﻟﻜﻢ# ن# ردت# ن# Âو ﻵﻹ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻧﺼ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٣¥ ﴿ ﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن#  ﻫﻮ رﺑﻜﻢ _ و, ن ?ﻐﻮﻳﻜﻢ#
011.034 Wala yanfaAAukum nushee in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yureedu an yughwiyakum
huwa rabbukum wa-ilayhi turjaAAoona
11:34 En mijn raad baat jullie niet, als ik jullie
raad zou willen geven. Als Allah jullie wil doen
dwalen: Hij is jullie Heer en tot Hem worden
jullie teruggekeerd."

En mijn raad heeft voor jullie ook geen nut als ik
jullie goede raad zou wensen te geven, wanneer Allah
jullie wenst te misleiden. Hij is jullie Heer en tot
Hem zullen jullie terugkeren."

ٌﻧﺎ ﺑﺮ ۡٓيء#  ۡ وÃ# ۡﺟﺮ# ﻓ¦[ ۡﻳﺘ >ﻪ ﻓﻌ#ۡ ن#  ﻗ ۡﻞ, ﻓ¦ ٰ[¨ﻪ#ۡ  ۡم ?ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن#
﴾٥٣﴿” ﻣﻤﺎ ﺗ ۡﺠﺮﻣ ۡﻮن
011.035 Am yaqooloona iftarahu qul ini iftaraytuhu faAAalayya ijramee waana baree-on mimma
tujrimoona
11:35 Of zij zeggen: "Hij heeft het verzonnen."
Zeg: "Als ik het heb verzonnen, dan rust mijn
misdaad op mij. En ik ben onschuldig aan de
misdaden die jullie plegen."

Of zij zeggen: "Hij heeft het verzonnen." Zeg: "Als ik
het verzonnen heb dan wordt mijn wandaad mij
aangerekend, maar ik heb niets te maken met de
wandaden die jullie bedrijven."

ﻣﻦ ﻓﻶﻹ#ٰ ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺪ# ﻧ >ﻪ ﻟ ۡﻦ ﻳ ۡﺆﻣﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﻮﻣﻚ#  ٰ ﻧ ۡﻮ ٍح$# ¡ ۡو# و

11:41 En hij (Noach) zei: "Ga aan boord, (en zeg:) "Bismillahi
madjréha wa moersaha" (In de Naam van Allah vaart zij haar koers
en gaat zij voor anker.) Voorwaar, mijn Heer is zeker
Vergevensgezind, Meest Barmhartig'.

En hij zei: "Gaat aan boord. In
Allah's naam zal het afvaren en
afmeren. Mijn Heer is vergevend en
barmhartig."

ۡ P ﺑﻨ >ﻪ و ﺎن#ۡ  ۡ ﻣ ۡﻮ ٍج ﺎﻟۡﺠﺒﺎل _ و ﻧ ٰﺎدي ﻧ ۡﻮ ۨحP  ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﺑﻬ ۡﻢÆ و
ٰۡ ۡ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٤﴿ ﻳﻦLhﻟﻜ# رﻛﺐ ﻣﻌﻨﺎ و ﻵﻹ ﺗﻜﻦ ﻣﻊ# bﻣﻌﺰ ٍل ﻳـﺒ
011.042 Wahiya tajree bihim fee mawjin kaaljibali wanada noohunu ibnahu wakana fee maAAzilin ya
bunayya irkab maAAana wala takun maAAa alkafireena
11:42 En zij vaarden met hen uit, op golven zo hoog
als bergen, en Noach riep tot zijn zoon die alleen (op
het land) stond: 'O mijn zoon, kom bij ons aan boord
en behoor niet tot de ongelovigen."

En het [schip] voer met hen weg door golven als
bergen en Noeh riep naar zijn zoon die apart
stond: "Mijn zoon! Kom met ons aan boord en
wees niet een van de ongelovigen."
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ﻟﻴ ۡﻮم#  ﻗﺎل ﻵﻹ ﻋﺎﺻﻢ, ﻟﻤﺂء#  ۡ ﻣﻦbﺟﺒ ٍﻞ ? ۡﻌﺼﻤ
ۡ
ﺎن ﻣﻦÇﻟﻤ ۡﻮج ﻓ# ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ رﺣﻢ و ﺣﺎل ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ#
ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٤﴿ '(ﻟﻤﻐﺮﻗ#
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011.043 Qala saawee ila jabalin yaAAsimunee mina alma-i qala la AAasima alyawma min amri Allahi illa
man rahima wahala baynahuma almawju fakana mina almughraqeena
11:43 Hij zei: "Ik zal een schuilplaats zoeken in de
bergen die mij tegen het water zal beschermen."
Hij (Noach) zei: "Op deze dag is er geen
bescherming tegen het bevel van Allah, behalve
voor wie Hij begenadigt." En de golven scheidden
hen en bij behoorde tot de verdronkenen.

Hij zei: "Ik zal wel een onderkomen op een berg
vinden die mij tegen het water zal beschermen." Hij
zei: "Tegen Allah's beschikking is er vandaag geen
beschermer behalve voor hen met wie Hij erbarmen
heeft." En de golven kwamen tussen hen beiden in
en zo werd hij een van de verdronkenen.
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ﻟﻤﺂء و#  ۡ و ﻏ ۡﻴﺾÉﻗﻠ#  ۡ ﻣﺂءك و ٰﻳﺴﻤﺂءÉﺑﻠ#ۡ ﻳﺎ ۡرضe و ﻗ ۡﻴﻞ

ٌ  ﻣ ۡﻦ ﻳﺎۡﺗ ۡﻴﻪ ﻋﺬC  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنc ﻓﺴ ۡﻮف
ۡ¯ ۡﻳﻪ و ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻴﻪÀۡ ب ﻳ#
ٌ ﻋﺬ
﴾٩٣﴿ ب ﻣﻘ ۡﻴ ٌﻢ#
011.039 Fasawfa taAAlamoona man ya/teehi AAathabun yukhzeehi wayahillu AAalayhi AAathabun
muqeemun
11:39 Jullie zullen het weten komen, tot wie de
bestraffing komt die hem vernedert. En een
blijvende bestraffing komt op hen neer.

En jullie zullen weten tot wie de bestraffing zal
komen die hem te schande maakt en op wie een
blijvende bestraffing zal neerkomen."
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﴾٠٤﴿ ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻞ# ﻣﻦ ﻣﻌﻪ# ﻣﺎ
011.040 Hatta itha jaa amruna wafara alttannooru qulna ihmil feeha min kullin zawjayni ithnayni
waahlaka illa man sabaqa AAalayhi alqawlu waman amana wama amana maAAahu illa qaleelun
11:40 Totdat, toen Ons bevel (om hen te vernietigen)
kwam, en de oven overkookte. En Wij zeiden: "Laad het
(schip) met twee van elke soort, en jouw familie,
behalve hen voor wie het woord (van bestraffing) reeds
is voorafgegaan. En degene die gelooft. En niemand
geloofde met ten, behalve enkelen.

Toen dan Onze beschikking kwam en de oven
overkookte, zeiden Wij: "Belaad het met van
alles twee stuks, paarsgewijs, en met jouw
familie behalve hem over wie al sprake
geweest is, en met wie geloven." Maar slechts
weinigen geloofden met hem. *
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 ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻢ#رﻛﺒﻮ# و ﻗﺎل
ٖ
﴾١٤﴿ رﺣ ۡﻴ ٌﻢ
011.041 Waqala irkaboo feeha bismi Allahi majraha wamursaha inna rabbee laghafoorun raheemun

laka bihi AAilmun innee aAAithuka an takoona mina aljahileena
11:46 Hij (Allah) zei: "O Noach, voorwaar, hij behoort
niet tot jouw familie, voorwaar, het is geen rechtschapen
daad, vraag Mij daarom niet iets waarover jij geen
kennis hebt. Voorwaar, Ik vermaan je, opdat jij niet tot
de onwetenden zult behoren."

Hij zei: "O Noeh, hij behoort niet tot jouw
familie. Hij is [een toonbeeld van]
ondeugdelijk handelen. Vraag Mij niet iets
waarvan jij geen kennis hebt. Ik vermaan je
niet tot de onwetenden te behoren."
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011.047 Qala rabbi innee aAAoothu bika an as-alaka ma laysa lee bihi AAilmun wa-illa taghfir lee
watarhamnee akun mina alkhasireena
11:47 Hij (Noach) zei: "O mijn Heer, voorwaar, ik zoek
mijn toevlucht bij U tegen dat ik iets zal vragen
waarover ik geen kennis heb, en als U mij niet vergeeft
en mij niet begenadig dan zal ik zeker tot de verliezers
behoren."

Hij zei: "Mijn Heer, ik zoek bij U bescherming
dat ik niets vraag waarvan ik geen kennis heb.
En als U mij niet vergeeft en erbarmen met mij
hebt, dan behoor ik tot de verliezers."

ۡﻣﻢ ﻣﻤﻦ# e  ٍﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻚ و ﻋŒٰ ﻫﺒ ۡﻂ ﺑﺴ ٰﻠﻢ ﻣﻨﺎ و ﺑﺮ#ۡ ﻗ ۡﻴﻞ ٰﻳﻨ ۡﻮح
ٍ
ٍ
ٌ ﻣ ٌﻢ ﺳﻨﻤﺘﻌﻬ ۡﻢ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﻬ ۡﻢ ﻣﻨﺎ ﻋﺬ#  و, ﻣﻌﻚ
﴾٨٤﴿  ۡﻟﻴ ٌﻢ# ب#
011.048 Qeela ya noohu ihbit bisalamin minna wabarakatin AAalayka waAAala omamin mimman
maAAaka waomamun sanumattiAAuhum thumma yamassuhum minna AAathabun aleemun
11:48 Er werd gezegd: "O Noach, ga van boord
met veiligheid en de zegening van Ons over jou en
over de gemeenschappen met jou. En Wij
schenken genietingen aan gemeenschappen,
vervolgens treft hen een pijnlijke bestraffing van
Ons."

Er werd tot hem gezegd: "O Noeh, ga van boord in
vrede die van Ons komt en met zegeningen voor jou
en voor gemeenschappen van hen die bij jou zijn. Er
zijn ook gemeenschappen die Wij laten genieten,
maar dan treft hen een pijnlijke bestraffing van Ons."
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011.044 Waqeela ya ardu iblaAAee maaki waya samao aqliAAee wagheeda almao waqudiya al-amru
waistawat AAala aljoodiyyi waqeela buAAdan lilqawmi alththalimeena
11:44 En er werd gezegd: "O aarde, slik je water in," en:
"O hemel, droog op." En het water trok zich terug. En
het bevel was uitgevoerd. En het schip ging voor anker
bij de berg Djoedy. En er werd gezegd: "Verdoemd is
het onrechtplegende volk."

En er werd gezegd: "O aarde, slik je water in
en o hemel, droog op" en het water nam af. De
beslissing was gevallen. En het [schip] kwam
op de Djoedi vast te zitten. En er werd gezegd:
"Weg met de mensen die onrecht plegen."
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011.045 Wanada noohun rabbahu faqala rabbi inna ibnee min ahlee wa-inna waAAdaka alhaqqu waanta
ahkamu alhakimeena
11:45 En Noach riep tot zijn Heer, hij zei: "O mijn Heer,
voorwaar, mijn zoon behoort tot mijn familie, en
voorwaar, Uw belofte is de Waarheid. En U bent de
Rechtvaardigste van de Rechters."

En Noeh riep tot zijn Heer en zei: "Mijn
Heer, mijn zoon behoort tot mijn familie; Uw
toezegging is de waarheid en U bent de
wijste van hen die oordelen."
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011.046 Qala ya noohu innahu laysa min ahlika innahu AAamalun ghayru salihin fala tas-alni ma laysa
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011.052 Waya qawmi istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yursili alssamaa AAalaykum midraran
wayazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimeena

011.049 Tilka min anba-i alghaybi nooheeha ilayka ma kunta taAAlamuha anta wala qawmuka min qabli
hatha faisbir inna alAAaqibata lilmuttaqeena

11:52 En: "O mijn volk, vraagt vergeving aan jullie
Heer, wendt jullie dan in berouw tot Hem; dan zal Hij
de hemel overvloedige regen doen uitstorten over jullie
en Hij zal voor jullie kracht toevoegen aan jullie kracht,
en wendt jullie niet af als misdadigers."

11:49 Dit is één van de berichten uit het
onwaarneembare die Wij aan jou openbaren. En
hiervóór wist jij, noch jouw volk dit. Wees daarom
geduldig. Voorwaar, het goede einde is voor de
Moettaqoen.

En, mijn volk, vraagt jullie Heer om vergeving
en wendt je dan berouwvol tot Hem. Hij zal dan
de hemel in overvloed over jullie laten regenen
en jullie nog meer kracht geven. Maar keert
jullie niet als boosdoeners af."

Dat behoort tot de mededelingen over het
verborgene die Wij aan jou openbaren en die jij
noch jouw volk van tevoren kenden. Wees dan
geduldig; het [goede] uiteinde komt de
godvrezenden toe.

ۡﻟﻬﺘﻨﺎ ﻋﻦ#ٰ ۤۡ Î ٰﻳﻬ ۡﻮد ﻣﺎ ﺟ ۡﺌﺘﻨﺎ ﺑﺒﻴﻨ ٍﺔ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﺑﺘﺎر#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
ۡ ۡ
﴾٣٥﴿ '(ﻗ ۡﻮﻟﻚ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﻟﻚ ﺑﻤﺆﻣﻨ

ٰ
ٰﻟ ٍﻪ# ﷲ! ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ#
#ﻋﺒﺪو#ۡ  ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم, #ﺧﺎﻫ ۡﻢ ﻫ ۡﻮ ًد#  ٰ ﻋﺎ ٍد$# و
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٥﴿ ﻵﻹ ﻣﻔ¦[ ۡون# ﻧﺘ ۡﻢ#  ۡن# , ﻏ([ >ه

011.053 Qaloo ya hoodu ma ji/tana bibayyinatin wama nahnu bitarikee alihatina AAan qawlika wama
nahnu laka bimu/mineena

011.050 Wa-ila AAadin akhahum hoodan qala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu
in antum illa muftaroona

11:53 Zij zeiden: "O Hoed, jij hebt ons geen duidelijke
Teken gebracht en wij verlaten onze goden niet
vanwege jouw woord, en wij geloven jou niet."

Zij zeiden: "O Hoed, jij hebt ons geen duidelijk
bewijs gebracht en wij verlaten onze goden niet
omdat jij het zegt; wij geloven jou niet.
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011.054 In naqoolu illa iAAtaraka baAAdu alihatina bisoo-in qala innee oshhidu Allaha waishhadoo
annee baree-on mimma tushrikoona
11:54 Wij zeggen slechts: "En aantal van onze
goden hebben jou met iets slechts getroffen." Hij
zei: "Ik roep Allah op als Getuige, en getuig dat
ik onschuldig ben aan wat jullie aan deelgenoten
toekennen.

Wij zeggen alleen maar dat een god van ons jou met
iets slechts heeft getroffen." Hij zei: "Ik roep Allah als
getuige aan en ook jullie moeten getuigen dat ik niets
te maken heb met wat jullie [aan Allah] als
metgezellen toevoegen,

11:50 En tot het volk van 'ad (zonden Wij) hun
broeder Hoed, hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah,
er is voor jullie geen god dan Hij, jullie zijn niets
dan verzinners.

En tot de 'Aad [was] hun broeder Hoed [gezonden].
Hij zei: "Mijn volk! Dient Allah; jullie hebben geen
andere god dan Hem. Jullie verzinnen alleen maar
wat.

ۡ, kLÐﻟﺬ ۡي ﻓ# ﻵﻹ ﻋ#  ۡﺟﺮي#  ۡن# , # ۡﺟ ًﺮ# ـﻠﻜ ۡﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻪv  ۡﺳ#ۤ ٰ?ﻘ ۡﻮم ﻵﻹ
﴾١٥﴿  ۡﻌﻘﻠ ۡﻮنc ﻓﻶﻹ#
011.051 Ya qawmi la as-alukum AAalayhi ajran in ajriya illa AAala allathee fataranee afala taAAqiloona
11:51 O mijn volk, ik vraag jullie hiervoor geen
beloning, mijn beloning rust slechts bij Degene Die mij
heeft geschapen, denken jullie dan niet na?"

Ik vraag jullie er geen loon voor. Met mijn loon
is slechts Hij belast die mij geschapen heeft.
Hebben jullie dan geen verstand?
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ٍ ﻧﺠﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺬ
011.058 Walamma jaa amruna najjayna hoodan waallatheena amanoo maAAahu birahmatin minna
wanajjaynahum min AAathabin ghaleethin
11:58 En toen Ons bevel was gekomen, redden Wij
Hoed en degenen die met hem geloofden, door
Genade van Ons, en Wij redden ten van een zwam
bestraffing.

En toen Onze beschikking kwam redden Wij Hoed
en hen die met hem geloofden door barmhartigheid
van Ons; Wij redden hen van een harde bestraffing.
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ﻣﺮ ﻞ# #ﺗﺒﻌﻮ#  رﺳﻠﻪ و# ﺑﺎﻳﺖ رﺑﻬﻢ و ﻋﺼﻮ# ﺟﺤﺪوšÒو ﺗﻠﻚ ﻋﺎد
﴾٩٥﴿ ﺟﺒﺎ ٍر ﻋﻨ ۡﻴ ٍﺪ
011.059 Watilka AAadun jahadoo bi-ayati rabbihim waAAasaw rusulahu waittabaAAoo amra kulli
jabbarin AAaneedin
11:59 En dat was (het einde van) het volk van 'ad, zij
verwierpen de Tekenen van hun Heer, zij
gehoorzaamden de Profeten niet en zij volgden het
bevel van iedere opstandige geweldenaar.

Dat waren dan de 'Aad; zij verwierpen de tekenen
van hun Heer en zij waren aan Zijn gezanten
ongehoorzaam en zij volgden het bevel op van
elke weerspannige geweldenaar.
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﴾٠٦﴿”  ﻟﻌﺎ ٍد ﻗ ۡﻮم ﻫ ۡﻮ ٍد#ﻵﻹ ~ ۡﻌ ًﺪ# , رﺑﻬ ۡﻢ
011.060 WaotbiAAoo fee hathihi alddunya laAAnatan wayawma alqiyamati ala inna AAadan kafaroo
rabbahum ala buAAdan liAAadin qawmi hoodin
11:60 En zij worden in deze wereld en op de Dag
van de Opstanding achtervolgd door een vloek.
Weet: voorwaar, de 'ad waren ongelovig aan hun
Heer. Weet: verdoemd is het volk van Hoed.

En zij werden in het tegenwoordige leven en op de
opstandingsdag door een vloek vervolgd. Zeker, de
'Aad hechtten geen geloof aan hun Heer. Weg dan
met de 'Aad, het volk van Hoed.

ۡ
﴾٥٥﴿  ۡونLÓ ۡ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﻨkﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻓﻜ ۡﻴﺪ ۡو
011.055 Min doonihi fakeedoonee jameeAAan thumma la tunthirooni
11:55 Naast Hem. Beraamt gezamenlijk een plan
tegen mij en geeft mij vervolgens geen uitstel.

buiten Hem om. Beraamt dan maar tezamen
listen tegen mij en laat mij dan niet wachten.

ٌۢ
ٰ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺧﺬ# ﻵﻹ ﻫﻮ#  ﻣﺎ ﻣﻦ دآﺑ ٍﺔ,  و رﺑﻜﻢºﷲ! ر#  ﺗﻮ ﻠﺖ ﻋk#
﴾٦٥﴿ ط ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢ#
ٍ |Õ ٰ  ۡ ﻋºن ر# , ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻬﺎ

011.056 Innee tawakkaltu AAala Allahi rabbee warabbikum ma min dabbatin illa huwa akhithun
binasiyatiha inna rabbee AAala siratin mustaqeemin
11:56 Voorwaar, ik verbouw op Allah, mijn Heer en
jullie Heer. En er is geen levend wezen of Hij heeft het
volledig in Zijn macht. Voorwaar, mijn Heer handelt op
rechtvaardige wijze.

Ik stel mijn vertrouwen op Allah, mijn Heer
en jullie Heer. Er is geen dier op aarde of Hij
houdt het bij zijn kuif vast. Mijn Heer is op
een juiste weg.

ۡ º و ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺨﻠﻒ ر, ﻟ ۡﻴﻜ ۡﻢ# ۤ ۡرﺳ ۡﻠﺖ ﺑ ٖﻪ# ۤ ۡﺑﻠ ۡﻐﺘﻜ ۡﻢ ﻣﺎ#  ﻓﻘ ۡﺪ#ﻓﺎ ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮ
ٌۡ ۡ
ً
 ۡ ﻋ ٰ ﻞ ٍء ﺣﻔﻴﻆºن ر# ,  ۡوﻧ >ﻪ ﺷ ۡﻴﺌﺎAÖc  ۡﻢ و ﻵﻹŒ[ۡ(ﻗ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻏ
﴾٧٥﴿
011.057 Fa-in tawallaw faqad ablaghtukum ma orsiltu bihi ilaykum wayastakhlifu rabbee qawman
ghayrakum wala tadurroonahu shay-an inna rabbee AAala kulli shay-in hafeethun
11:57 Als jullie je afwenden, dan heb ik jullie
doorgegeven waar ik tot jullie mee gezonden ben. En
mijn Heer zal jullie doen opvolgen door een ander
volk en jullie kunnen Hem geen schade toebrengen.
Voorwaar, mijn Heer is Waker over alle dingen."

En als jullie je afkeren, dan heb ik jullie dat
verkondigd waarmee ik tot jullie gezonden ben.
En mijn Heer zal maken dat een ander volk jullie
opvolgt. En jullie brengen Hem geen enkele
schade toe. Mijn Heer is het die over alles waakt."

ٰ
ۡ ۡ ً ۡ
ۡ[( ۡ ﻏb ۡن ﻋﺼ ۡﻴﺘ >ﻪ _ ﻓﻤﺎ ﺗﺰ ۡﻳﺪ ۡوﻧ# !ﷲ#
ۡ
 ﻣﻦkA’رﺣﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﻳﻨ
ۡ
ۡ
﴾٣٦﴿ [ٍ (ﺗﺨﺴ
011.063 Qala ya qawmi araaytum in kuntu AAala bayyinatin min rabbee waatanee minhu rahmatan faman
yansurunee mina Allahi in AAasaytuhu fama tazeedoonanee ghayra takhseerin
11:63 Hij zei: "O mijn volk, wat denken jullie, als ik
op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun, en Hij
mij Barmhartigheid van Hem heeft geschonken: wie
kan mij dan tegen (de bestraffing van) Allah helpen
als ik Hem ongehoorzaam ben. Daarom vermeerderen
jullie niets voor mij dan verlies."

Hij zei: "Mijn volk! Hoe zien jullie het? Als ik op
een duidelijk bewijs van mijn Heer steun en Hij
mij barmhartigheid van Hem gegeven heeft, wie
zou mij dan tegen Allah kunnen helpen als ik
Hem ongehoorzaam zou zijn? Jullie brengen mij
alleen maar meer verlies.

ٰ ۡ ۤۡ ۡ ۡ ۡ ً ٰ ۡ ٰ
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ﷲ! و ﻵﻹ# رض# P ﻳﺔ ﻓﺬروﻫﺎ ﺗﺎ ﻞ# ﷲ! ﻟﻜﻢ# و ?ﻘ ۡﻮم ٰﻫﺬ ٖه ﻧﺎﻗﺔ
ۡ ٓۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٤٦﴿ ﻳﺐA× ب#ﻢ ﻋﺬŒﺗﻤﺴ ۡﻮﻫﺎ ﺑﺴﻮ ٍء ﻓﻴﺎﺧﺬ
011.064 Waya qawmi hathihi naqatu Allahi lakum ayatan fatharooha ta/kul fee ardi Allahi wala
tamassooha bisoo-in faya/khuthakum AAathabun qareebun
11:64 En: "O mijn volk, dit is een vrouwtjeskameel van
Allah, als een Teken voor jullie, laat haar daarom eten
van de aarde van Allah en doe haar geen kwaad, anders
zal een nabije bestraffing jullie grijpen."

En, mijn volk, dit is Allah's kameelmerrie; voor
jullie een teken. Laat haar op Allah's aarde eten
en treft haar niet met kwaad, want dan zal een
nabije bestraffing jullie grijpen."

ٰ
[ۡ( ذﻟﻚ و ۡﻋ ٌﺪ ﻏ, ﻳﺎ ٍم# رﻛ ۡﻢ ﺛ ٰﻠﺜﺔ# ۡ دP # ۡوﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﺗﻤﺘﻌ ۡﻮLMﻓﻌ
ۡ
ۡ
﴾٥٦﴿ ﻣﻜﺬو ٍب
011.065 FaAAaqarooha faqala tamattaAAoo fee darikum thalathata ayyamin thalika waAAdun ghayru
makthoobin
11:65 Toen slachtten zij haar, waarop bij (Shalih)
zei. "Blijft drie dagen in jullie huizen. Dat is een

Maar zij sneden haar hielpezen door. Toen zei hij:
"Jullie kunnen nog drie dagen in jullie woning

ٰ
ۡ  ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮمª ﺧﺎﻫ ۡﻢ ٰﺻﻠ ًﺤﺎ#  ٰ ﺛﻤ ۡﻮد$# و
ٰﻟ ٍﻪ# ﷲ! ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ#
#ﻋﺒﺪو#
ۡ ﻵۡﻹ ۡرض و#  ۡﻢ ﻣﻦŒﻧۡﺸﺎ#  ﻫﻮ, ﻏ(ۡ[ >ه
ۡوهLhﺎﺳﺘ ۡﻐ
ۡ  ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻓŒﺳﺘ ۡﻌﻤﺮ#
ۤ
﴾١٦﴿  ۡﻳ ٌﺐ ﻣﺠ ۡﻴ ٌﺐA× ۡ ºن ر# , ﻟ ۡﻴﻪ# #ﺛﻢ ﺗ ۡﻮﺑ ۡﻮ
011.061 Wa-ila thamooda akhahum salihan qala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin
ghayruhu huwa anshaakum mina al-ardi waistaAAmarakum feeha faistaghfiroohu thumma tooboo ilayhi
inna rabbee qareebun mujeebun
11:61 En tot de Tsamoed zonden Wij hun broeder
Shalih, hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor
jullie geen god dan Hij, Hij is Degene Die jullie uit de
aarde heeft doen ontstaan en die jullie daarop heeft
gevestigd, vraagt Hem daarom om vergeving en
wendt jullie dan in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn
Heer is nabij, Verberend."

En tot de Thamoed [was] hun broeder Salih
[gezonden]. Hij zei: "Mijn volk! Dient Allah;
jullie hebben geen andere god dan Hem. Hij heeft
jullie uit de aarde laten ontstaan en je erop laten
vestigen. Vraagt Hem dus om vergeving en
wendt jullie dan berouwvol tot Hem. Mijn Heer
is nabij en verhorende

ۤ ٰۡ ۤ ٰ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
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ﻌﺒﺪ€ ن# ﺗﻨﻬﻨﺎ# # ﻗﺒﻞ ﻫﺬ# ٰﻳ ٰﺼﻠﺢ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺮﺟﻮ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٦﴿ ﻟﻴﻪ ﻣﺮﻳ ٍﺐ#  ۡ ﺷ ٍﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎØﻧﻨﺎ ﻟ# ﺑﺂؤﻧﺎ و#ٰ ﻣﺎ ? ۡﻌﺒﺪ
011.062 Qaloo ya salihu qad kunta feena marjuwwan qabla hatha atanhana an naAAbuda ma yaAAbudu
abaona wa-innana lafee shakkin mimma tadAAoona ilayhi mureebun
11:62 En zij (de Tsamoed) zeiden: "O Shalih, hiervoor
was jij temidden van ons iemand waarop wij onze
hoop hadden gevestigd. Verbied jij ons dat wij
aanbidden wat onze vaderen aanbaden? En wij
verkeren in grote twijfel over hetgeen waartoe jij ons
oproept."

Zij zeiden: "O Salih, jij was tot nu toe bij ons
iemand van wie men iets kon verwachten. Zul jij
ons verbieden te dienen wat onze vaderen
dienden? Wij verkeren namelijk in hevige
twijfel over dat waartoe jij ons oproept."

ٰ
ۡ
ۡ
 ۡ ﻣﻨﻪb¹ﺗ#ٰ  ۡ وº ۡن ﻛﻨﺖ ﻋ ٰ ﺑﻴﻨ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ ر# رء ۡﻳﺘ ۡﻢ# ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم

ٌ ﻗﺎل ﺳ ٰﻠﻢ,  ﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ#ۡي ﻗﺎﻟﻮAٰ §ۡ  ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﺑﺎﻟۡﺒ# ۤو ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺂء ۡت رﺳﻠﻨﺎ
﴾٩٦﴿  ۡن ﺟﺂء ~ﻌ ۡﺠ ٍﻞ ﺣﻨ ۡﻴ ٍﺬ# ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ
011.069 Walaqad jaat rusuluna ibraheema bialbushra qaloo salaman qala salamun fama labitha an jaa
biAAijlin haneethin
11:69 En voorzeker, Onze gezanten (Engelen) kwamen
tot Abraham met de verheugende tijding, zij zeiden:
"Salam" (Vrede). "Hij zei: "Salam. Niet lang daarna
bracht hij een geroosterd kalf.

Ook waren Onze gezanten met het goede
nieuws tot Ibrahiem gekomen. Zij zeiden:
"Vrede!" Hij zei: "Vrede!" En het duurde niet
lang of hij kwam met een geroosterd kalf.

ً ۡ ۡ ۡ
,  ۡوﺟﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻴﻔﺔ# ﻫ ۡﻢ وAÛﻟ ۡﻴﻪ ﻧ#  ۡﻳﺪﻳﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﺗﺼﻞ# #e ﻓﻠﻤﺎ ر
ۤ ۡ ۡ ۤ ۡ
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ۡ
ۡ
﴾٠٧¥ ﴿  ﻗﻮم ﻟﻮ ٍط$# رﺳﻠﻨﺎ# ﻧﺎ#  ﻵﻹ ﺗﺨﻒ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ

aanzegging die niet kan worden geloochend."

genieten. Dat is een ongelogen aanzegging."

 ﻣﻌ >ﻪ ﺑﺮ ۡﺣﻤ ٍﺔ ﻣﻨﺎ#ﻣﻨ ۡﻮ#ٰ ﻟﺬ ۡﻳﻦ#  ۡﻣﺮﻧﺎ ﻧﺠ ۡﻴﻨﺎ ٰﺻﻠ ًﺤﺎ و# ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂء
ۡ
ۡ
﴾٦٦﴿ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ# ﻟﻘﻮي# ن رﺑﻚ ﻫﻮ# ,  ٍﺬyو ﻣ ۡﻦ • ۡ¯ي ﻳ ۡﻮﻣ
011.066 Falamma jaa amruna najjayna salihan waallatheena amanoo maAAahu birahmatin minna wamin
khizyi yawmi-ithin inna rabbaka huwa alqawiyyu alAAazeezu
11:66 En toen Ons bevel kwam, redden Wij Shalih en
degenen die met hem geloofden, door Genade van
Ons en (Wij redden hen) van een vernedering op die
Dag. Voorwaar, jouw Heer is de Sterke, de
Almachtige.

En toen Onze beschikking kwam redden Wij
Salih en hen die met hem geloofden door
barmhartigheid van Ons en van de schande van
die dag. Jouw Heer is de krachtige, de machtige.

﴾٧٦ۙ ﴿ 'ۡ( ۡ دﻳﺎرﻫ ۡﻢ ٰﺟﺜﻤP #ﻟﺼ ۡﻴﺤﺔ ﻓﺎ ۡﺻﺒﺤ ۡﻮ# #ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ# ﺧﺬ# و
011.067 Waakhatha allatheena thalamoo alssayhatu faasbahoo fee diyarihim jathimeena

011.070 Falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum waawjasa minhum kheefatan qaloo la takhaf
inna orsilna ila qawmi lootin
11:70 Toen hij dan zag dat hun handen er niet
naar reikten vond hij hen vreemd en werd hij
bang van hen. Zij zeiden: "Vreest niet, Wij zijn
gezonden tot het volk van Loeth."

En toen hij zag dat hun handen er niet aan kwamen
kreeg hij argwaan tegen hen en werd door vrees voor
hen bevangen. Zij zeiden: "Wees niet bang, wij zijn
tot het volk van Loet gezonden."
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 و ﻣﻦ ورآءC ﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺤﻖA§ﻤﺔ ﻓﻀﺤﻜﺖ ﻓﺒžﺗﻪ ﻗﺂ#ﻣﺮ# و
﴾١٧﴿  ۡﺳ ٰﺤﻖ ? ۡﻌﻘ ۡﻮب#
011.071 Waimraatuhu qa-imatun fadahikat fabashsharnaha bi-ishaqa wamin wara-i ishaqa yaAAqooba
11:71 En zijn vrouw stond en zij lachte, daarna
verkondigden wij haar een verheugende tijding over (de
geboorte van) Izaak, en na Izaak Jakob.

En zijn vrouw stond erbij en lachte. Toen
verkondigden Wij haar het goede nieuws van
Ishaak en Ja'koeb na hem.

11:67 En de bliksemslag greep degenen die onrecht
hadden gepleegd, zodat zij doden in hun huizen
werden.

Toen greep de schreeuw hen die onrecht deden en
's morgens lagen zij in hun woningen dood op de
grond,

ۡ ﻟﺜﻤﻮد#ﻵﻹ ~ ۡﻌ ًﺪ# ,  رﺑﻬ ۡﻢ# ۡوLh ﻛ#۠ ن ﺛﻤ ۡﻮد#ۤ ﻵﻹ# ,  ﻓ ۡﻴﻬﺎ#ﺎ ۡن ﻟ ۡﻢ ? ۡﻐﻨ ۡﻮ
﴾٨٦﴿”
011.068 Kaan lam yaghnaw feeha ala inna thamooda kafaroo rabbahum ala buAAdan lithamooda
11:68 Alsof zij er nooit gewoond hadden. Weet,
voorwaar, de Tsamoed waren ongelovig aan hun
Heer, Weet: verdoemd zijn de Tsamoed.

alsof zij er niet lang woonachtig waren geweest.
Zeker, de Thamoed hechtten geen geloof aan hun
Heer. Weg dan met de Thamoed.

﴾٥٧﴿ ه ﻣﻨ ۡﻴ ٌﺐ#ٌ و#  ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻟﺤﻠ ۡﻴ ٌﻢ# ن#
011.075 Inna ibraheema lahaleemun awwahun muneebun
11:75 Voorwaar, Abraham is inderdaad zachtmoedig,
teder, berouwvol.

Ibrahiem was zachtmoedig, vol meegevoel en
schuldbewust.

ۡﻧﻬﻢ#  ۡﻣﺮ رﺑﻚ و# ﻧ >ﻪ ﻗ ۡﺪ ﺟﺂء# # ۡض ﻋ ۡﻦ ٰﻫﺬAŠۡ # ﻳـﺎ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢe
ۡ ٌ
﴾٦٧﴿ ب ﻏ([ ﻣ ۡﺮد ۡو ٍد#
ﺗ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻋﺬ#ٰ
011.076 Ya ibraheemu aAArid AAan hatha innahu qad jaa amru rabbika wa-innahum ateehim AAathabun
ghayru mardoodin
11:76 O Abraham, wend je hier van af! Voorwaar, de
beschikking van jouw Heer is reeds gekomen. Voorwaar,
een onafwendbare bestraffing zal tot hen komen.

"O Ibrahiem, houd hiermee op. De
beschikking van jouw Heer is gekomen; over
hen komt een onafwendbare bestraffing."

ۡ
ً
# ۡٓء ﺑﻬ ۡﻢ و ﺿﺎق ﺑﻬ ۡﻢ ذ ۡر ًﻋﺎ و ﻗﺎل ٰﻫﺬ- و ﻟﻤﺎ ﺟﺂءت رﺳﻠﻨﺎ ﻟ ۡﻮﻃﺎ
﴾٧٧﴿ ﻳ ۡﻮ ٌم ﻋﺼ ۡﻴ ٌﺐ
011.077 Walamma jaat rusuluna lootan see-a bihim wadaqa bihim tharAAan waqala hatha yawmun
AAaseebun
11:77 En toen Onze gezanten (Engelen) tot Loeth
kwamen, voelde hij zich benard en machteloos
benauwd, en hij zei: "Dit is een zware dag."

En toen Onze gezanten tot Loet kwamen was hij
bezorgd over hen en maakte zich ongerust over
hen. Hij zei: "Dit is een hachelijke dag."

ً
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#ن ٰﻫﺬ# ,  ~ ۡﻌ ۡ ﺷ ۡﻴﺨﺎ#ﻧﺎ ﻋﺠ ۡﻮز و ٰﻫﺬ# ﻟﺪ و#  ءÊﻗﺎﻟ ۡﺖ ٰﻳﻮ ۡﻳﻠ
﴾٢٧﴿  ۡ ٌء ﻋﺠ ۡﻴ ٌﺐÝﻟ
011.072 Qalat ya waylata aalidu waana AAajoozun wahatha baAAlee shaykhan inna hatha lashay-on
AAajeebun
11:72 Zij zei: "Wee mij, zal ik een kind baren, terwijl ik
een oude vrouw ben, en deze echtgenoot van mij is een
oude man. Voorwaar, dat is zeker iets
verbazingwekkends."

Zij zei: "Wee mij! Zal ik een kind krijgen
terwijl ik een oude vrouw ben en mijn
echtgenoot hier een oude man? Dit is wel
iets wonderlijks. "
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ﻫﻞ# ﺘﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢŒﷲ! و ﺑﺮ# ﷲ! رﺣﻤﺖ# ﻣﺮ# ﻌﺠﺒ(' ﻣﻦc# #ﻗﺎﻟﻮ
ۡ
﴾٣٧﴿ ﻧ >ﻪ ﺣﻤ ۡﻴ ٌﺪ ﻣﺠ ۡﻴ ٌﺪ# , ﻟﺒ ۡﻴﺖ#
011.073 Qaloo ataAAjabeena min amri Allahi rahmatu Allahi wabarakatuhu AAalaykum ahla albayti
innahu hameedun majeedun
11:73 Zij (de Engelen) zeiden: "Verbaas jij je over de
beschikking van Allah? Het is Allah's Barmhartigheid en
het zijn Zijn zegeningen over jullie, O bewoners van het
huis. Voorwaar, Hij is Meest Prijzenswaardig, Meest
Vrijgevig."

Zij zeiden:"Verwonder jij je over Allah's
beschikking? Allah's barmhartigheid en Zijn
zegeningen zijn voor jullie, mensen van het
huis. Hij is lofwaardig en glorierijke

ۡ ۡ ﻗﻮمP ي ﻳﺠﺎدﻟﻨﺎAٰ §ۡ ﻟۡﺒ# ﻟﺮ ۡوع و ﺟﺂء ۡﺗﻪ#  ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ# ﻓﻠﻤﺎ ذﻫﺐ ﻋ ۡﻦ
﴾٤٧¥ ﴿ ﻟ ۡﻮ ٍط
011.074 Falamma thahaba AAan ibraheema alrrawAAu wajaat-hu albushra yujadiluna fee qawmi lootin

 ? ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن# و ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ﺎﻧ ۡﻮ, ﻟ ۡﻴﻪ# و ﺟﺂء >ه ﻗ ۡﻮﻣ >ﻪ ﻳ ۡﻬﺮﻋ ۡﻮن

11:74 En toen de angst bij Abraham was verdwenen,
en de goede tijding tot hem was gekomen, redetwistte
hij met Ons over het volk van Loeth.

Toen Ibrahiem van de schrik bekomen was en het
goede nieuws tot hem gekomen was begon hij met
Ons te twisten over het volk van Loet.

ۤ

ۡ ۡ ۡ
ٌ
>
ۡ
ۡ
ۡ
ﻧﻪ ﻣﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ# , ﺗﻚ#ﻣﺮ# ﻵﻹ# ﺣﺪ# ﻟ ۡﻴﻞ و ﻵﻹ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻣﻨﻜﻢ# ﻣﻦ
﴾١٨﴿  ۡﻳ ٍﺐLM~ ﻟﺼ ۡﺒﺢ# ﻟ ۡـﻴﺲ# , ﻟﺼ ۡﺒﺢ# ن ﻣ ۡﻮﻋﺪﻫﻢ# , ﺻﺎﺑﻬ ۡﻢ#
011.081 Qaloo ya lootu inna rusulu rabbika lan yasiloo ilayka faasri bi-ahlika biqitAAin mina allayli wala
yaltafit minkum ahadun illa imraataka innahu museebuha ma asabahum inna mawAAidahumu alssubhu
alaysa alssubhu biqareebin
11:81 Zij (de Engelen) zeiden: "O Loeth, voorwaar, wij
zijn de gezanten van jouw Heer, zij zullen jou nimmer
kunnen bereiken, vertrek dus met jouw familie in de
nacht. En laat niemand van jullie achterblijven, behalve
jouw vrouw. Voorwaar, wat haar zal treffen, is wat hen
zal treffen. Voorwaar, wat hun is aangezegd, zal in de
ochtend plaatsvinden. Is de ochtend niet nabij?"

Zij zeiden: "O Loet, wij zijn gezanten van jouw
Heer. Zij zullen je niet kunnen bereiken. Vertrek
met je familie in een deel van de nacht en
niemand van jullie mag zich omdraaien.
Uitgezonderd jouw vrouw, haar zal treffen wat
hen treft. De morgen is het tijdstip dat voor hen
aangewezen is. Is de morgen niet dichtbij?"

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎLÐﻣ#  ۡﻣﺮﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ و# ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂء
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٨ۙ ﴿  ﻣﻨﻀﻮ ٍدšßﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﺳﺠﻴ ٍﻞ

ٰ
ۡ
ٰ
ﷲ! و ﻵﻹ# #ﻘﻮcﻃﻬﺮ ﻟﻜ ۡﻢ ﻓﺎ#  ۡ ﻫﻦàﻫﺆﻵﻼء ﺑﻨﺎe  ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم, ﻟﺴﻴﺎت#
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٧﴿ ﻟـﻴﺲ ﻣﻨﻜﻢ رﺟﻞ رﺷﻴﺪ# , Ø ﺿﻴP ¯ونÀﺗ
011.078 Wajaahu qawmuhu yuhraAAoona ilayhi wamin qablu kanoo yaAAmaloona alssayyi-ati qala ya
qawmi haola-i banatee hunna atharu lakum faittaqoo Allaha wala tukhzooni fee dayfee alaysa minkum
rajulun rasheedun
11:78 En zijn volk kwam tot hem, zich tot hem
haastend. En voorheen plachten zij slechte daden te
bedrijven. Hij zei: "O mijn volk, dit zijn mijn dochters,
zij zijn reiner voor jullie. Vreest daarom Allah, en
vernedert mij niet tegenover mijn gasten. Is er onder
jullie geen man met gezond verstand?"

En zijn volk kwam op hem toegesneld; zij
hadden voordien al slechte daden begaan. Hij
zei: "Mensen, hier zijn mijn dochters, zij zijn
reiner voor jullie. Vreest dan Allah en maakt mij
niet te schande om mijn gasten. Is er onder jullie
geen verstandige man?"

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ﻧﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ#  ﺑﻨﺘﻚ ﻣﻦ ﺣ ٍﻖ وP  ﻟﻘ ۡﺪ ﻋﻠ ۡﻤﺖ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
﴾٩٧﴿ ﻧﺮ ۡﻳﺪ
011.079 Qaloo laqad AAalimta ma lana fee banatika min haqqin wa-innaka lataAAlamu ma nureedu

011.082 Falamma jaa amruna jaAAalna AAaliyaha safilaha waamtarna AAalayha hijaratan min sijjeelin
mandoodin
11:82 Toen dan Ons bevel kwam, keerden Wij het
(land) ondersteboven. En Wij deden er stenen van
gebakken klei op neerregenen, in lagen.

Toen Onze beschikking dan kwam keerden Wij
haar ondersteboven en lieten er op elkaar
volgende bakstenen op regenen,

ٰ
ۡ ً
ۡ
ۡ
﴾٣٨﴿” ﻟﻈﻠﻤ(' ﺑﺒﻌﻴ ٍﺪ#  ﻣﻦÆ  و ﻣﺎ, ﻣﺴﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ
011.083 Musawwamatan AAinda rabbika wama hiya mina alththalimeena bibaAAeedin

11:83 Gekenmerkt bij jouw Heer. En deze (bestraffing)
is voor de onrechtplegers niet ver.

die bij jouw Heer gemerkt zijn en die niet ver
van de onrechtplegers weg zijn.

11:79 Zij zeiden: "Voorzeker, je weet dat wij geen
behoefte hebben aan jouw dochters, en voorwaar, jij weet
wat wij wensen."

Zij zeiden: "Jij weet wel dat wij op jouw
dochters geen recht hebben en jij weet best
wat wij wensen."

ۡ ٰ ۤۡ ٰ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٨﴿  رﻛ ٍﻦ ﺷﺪﻳ ٍﺪ$# وي# و#  ﺑﻜﻢ ﻗﻮة$ ن# ﻗﺎل ﻟﻮ
011.080 Qala law anna lee bikum quwwatan aw awee ila ruknin shadeedin
11:80 Hij zei: "Als ik toch macht tegen jullie had, of mijn
toevlucht kon nemen bij een machtige familie...(dan zou ik
tegen jullie op kunnen treden.)"

Hij zei: "Had ik maar macht over jullie of
kon ik maar mijn toevlucht nemen tot een
sterke lijfwacht."

ۡ
ۤ
 ﺑﺎ ۡﻫﻠﻚ ~ﻘﻄ ٍﻊAáۡ ﻟ ۡﻴﻚ ﻓﺎ# #ﻧﺎ رﺳﻞ رﺑﻚ ﻟ ۡﻦ ﻳﺼﻠ ۡﻮ#  ٰﻳﻠ ۡﻮط#ﻗﺎﻟ ۡﻮ

﴾٦٨﴿ ﺑﺤﻔ ۡﻴ ٍﻆ
011.086 Baqiyyatu Allahi khayrun lakum in kuntum mu/mineena wama ana AAalaykum bihafeethin
11:86 Wat (aan voorziening na het eerlijk afwegen)
overblijft van Allah is beter voor jullie, als jullie gelovigen
zijn. En ik ben geen waker over jullie."

Wat bij Allah overblijft is beter voor jullie
als jullie gelovig zijn. En ik ben niet iemand
die over jullie waakt."

ۡن#  ۡو#ۤ ﺑﺂؤﻧﺎ#ٰ  ۡن ﻧ¦ۡ[ك ﻣﺎ ? ۡﻌﺒﺪ# ﺻ ٰﻠﻮﺗﻚ ﺗﺎۡﻣﺮك#  ٰﻳﺸﻌ ۡﻴﺐ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
…
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٨﴿ ﻟﺮﺷﻴﺪ# ﻟﺤﻠﻴﻢ# ﻧﻚ ﻵﻹﻧﺖ# ,#ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺆ# ۡﻣﻮ# ۤۡ P ﻔﻌﻞ€
011.087 Qaloo ya shuAAaybu asalatuka ta/muruka an natruka ma yaAAbudu abaona aw an nafAAala fee
amwalina ma nashao innaka laanta alhaleemu alrrasheedu
11:87 Zij zeiden: "O Sjoeaib, gebiedt jouw shalat
dat wij verlaten wat onze voorvaderen aanbaden, of
dat wij ophouden met onze bezittingen te doen wat
wij willen? Voorwaar, je bent zeker zachtmoedig,
verstandig"

Zij zeiden: "O Sjoe'aib, dragen jouw gebeden jou
op dat wij wat onze vaderen dienden verlaten of dat
wij ophouden met onze bezittingen te doen wat wij
willen? Jij bent toch de zachtmoedige, de
verstandige."

ۡ
ۡ
 ۡ ﻣﻨﻪb ۡ و رزﻗº ۡن ﻛﻨﺖ ﻋ ٰ ﺑﻴﻨ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ ر# رء ۡﻳﺘ ۡﻢ# ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم
ۡرﻳﺪ#  ۡن# , ﻧ ۡ ٰﻬﻜ ۡﻢ ﻋ ۡﻨﻪ# ۤ ٰ ﻣﺎ$# ﺧﺎﻟﻔﻜ ۡﻢ#  ۡن# ر ۡﻳﺪ# ۤ و ﻣﺎ, ر ۡز ًﻗﺎ ﺣﺴ ًﻨﺎ
ٰ
ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ ﻠﺖ, !ﻵﻹ ﺑﺎﷲ# ۡ â و ﻣﺎ ﺗ ۡﻮﻓ ۡﻴ, ﺳﺘﻄ ۡﻌﺖ#ۡ ﻵﻹ ۡﺻﻶﻹح ﻣﺎ# ﻵﻹ#
﴾٨٨﴿ ﻧ ۡﻴﺐ# ﻟ ۡﻴﻪ# و
011.088 Qala ya qawmi araaytum in kuntu AAala bayyinatin min rabbee warazaqanee minhu rizqan
hasanan wama oreedu an okhalifakum ila ma anhakum AAanhu in oreedu illa al-islaha ma istataAAtu
wama tawfeeqee illa biAllahi AAalayhi tawakkaltu wa-ilayhi oneebu

ٰ
ۡﷲ! ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ#
#ﻋﺒﺪو#ۡ  ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم, ﺧﺎﻫ ۡﻢ ﺷﻌ ۡﻴ ًﺒﺎ#  ٰ ﻣ ۡﺪﻳﻦ$# و
ۤۡ k#  ٰر¨ﻜ ۡﻢ ﺑﺨ(ۡ[ و# ۤۡ k# ن#£ۡ(ﻟۡﻤ# ﻟۡﻤ ۡﻜﻴﺎل و# # و ﻵﻹ ﺗ ۡﻨﻘﺼﻮ, ﻟٰﻪ ﻏ(ۡ[ >ه#
ٍ
ٍ
﴾٤٨﴿ ب ﻳ ۡﻮ ٍم ﻣﺤ ۡﻴ ٍﻂ#ﺧﺎف ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻋﺬ#
011.084 Wa-ila madyana akhahum shuAAayban qala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin
ghayruhu wala tanqusoo almikyala waalmeezana innee arakum bikhayrin wa-innee akhafu AAalaykum
AAathaba yawmin muheetin
11:84 En tot (de bewoners van) van Madyan (zonden
Wij) hun broeder (Sjoeaib). Hij zei: "O mijn volk,
aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij, en
vermindert niet de maat en de weegschaal. Voorwaar,
ik zie dat jullie in goede doen zijn en voorwaar, ik
vrees voor jullie de bestraffing op een allesomvattende
Dag."

En tot de Madjan [was] hun broeder Sjoe'aib
[gezonden]. Hij zei: "Mijn volk! Dient Allah;
jullie hebben geen andere god dan Hem. En
doet niet tekort in maat en gewicht. Ik zie dat
het jullie goed gaat, maar ik vrees voor jullie de
bestraffing op een veelomvattende dag.

ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻟﻨﺎس# #ن ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﻵﻹ ﺗﺒﺨﺴﻮ#£(ﻟﻤ# ﻟﻤﻜﻴﺎل و# #وﻓﻮ# و ?ﻘﻮم
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨﴿ ﻵﻹرض ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ# P #ﻌﺜﻮc ﺷﻴﺂءﻫﻢ و ﻵﻹ#
011.085 Waya qawmi awfoo almikyala waalmeezana bialqisti wala tabkhasoo alnnasa ashyaahum wala
taAAthaw fee al-ardi mufsideena
11:85 En: "O mijn volk, geeft de volle maat en vult
de weegschaal tot het gelijke gewicht, en benadeelt
de mensen niet in hun rechten, en bedrijft geen
kwaad op aarde door verderf te zaaien.

En, mijn volk, geeft volle maat en gewicht in
billijkheid en doet de mensen niet tekort in de
dingen die van hen zijn en veroorzaakt geen
ellende op de aarde door verderf te zaaien.

ٰ
ۡﻧﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻜﻢ# ۤ و ﻣﺎšã'ۡ( ۡن ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﺆﻣﻨ# ﷲ! ﺧ(ۡ ٌ[ ﻟﻜ ۡﻢ#
~ﻘﻴﺖ

11:91 Zij zeiden: "O Sjoeaib, Wij begrijpen niet veel
van wat jij zeg en voorwaar, wij zien dat jij onder ons
een zwakke bent. En ware het niet vanwege jouw
familie, dan hadden wij jou zeker gestenigd. Jij bent niet
eerwaardiger dan wij."

Zij zeiden: "O Sjoe'aib, wij begrijpen niet veel
van wat jij zegt en wij zien dat jij bij ons
weerloos bent. Als jouw aanhang er niet was,
dan hadden we je gestenigd; jij hebt immers
geen macht over ons."

ٰ
ۡﻢŒﺗﺨ ۡﺬﺗﻤ ۡﻮه ورآء#  و, !ﷲ#
¯ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻣﻦŠ# ر ۡﻫﻄ ۡۤﻲ# ﻗﺎل ٰ?ﻘ ۡﻮم
ٌ
ً
﴾٢٩﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻣﺤ ۡﻴﻂc  ۡ ﺑﻤﺎºن ر# , ﻇ ۡﻬﺮﻳﺎ
011.092 Qala ya qawmi arahtee aAAazzu AAalaykum mina Allahi waittakhathtumoohu waraakum
thihriyyan inna rabbee bima taAAmaloona muheetun
11:92 Hij zei: "O mijn volk, is mijn familie
eerwaardiger bij jullie dan Allah?" Keren jullie Hem
de rug toe? Voorwaar, mijn Heer omvat alles wat
jullie doen."

Hij zei: "Mijn volk! Maakt mijn aanhang meer
indruk op jullie dan Allah en hebben jullie Hem
achtergesteld? Mijn Heer omvat wat jullie doen.

ۡ و ٰ?ﻘ ۡﻮم
 ﻣ ۡﻦC  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنc  ﺳ ۡﻮف,  ۡ ﻋﺎﻣ ٌﻞk# ﺎﻧﺘﻜ ۡﻢÇ ﻋ ٰ ﻣ#ﻋﻤﻠ ۡﻮ#
ٌ ﻳﺎۡﺗ ۡﻴﻪ ﻋﺬ
ۡ ۡ ﻣﻌﻜﻢk# #ۤﻘﺒ ۡﻮcر#ۡ  و, ¯ ۡﻳﻪ و ﻣ ۡﻦ ﻫﻮ ﺎذ ٌبÀۡ ب ﻳ#
﴾٣٩﴿ رﻗ ۡﻴ ٌﺐ
011.093 Waya qawmi iAAmaloo AAala makanatikum innee AAamilun sawfa taAAlamoona man ya/teehi
AAathabun yukhzeehi waman huwa kathibun wairtaqiboo inne maAAakum raqeebun
11:93 En: "O mijn volk, werkt volgens jullie
vermogen, ook ik werk, later zullen jullie weten tot
wie een bestraffing komt die hem vernedert, en wie
een leugenaar is. En wacht af, voorwaar, ik ben met
jullie een wachtende."

En, mijn volk, handelt naar jullie vermogen; ik
doe dat ook. En dan zullen jullie wel weten tot
wie de bestraffing komt die hem te schande maakt
en wie er een leugenaar is. Wacht maar af; ik
wacht met jullie af."

 ﻣﻌ >ﻪ ﺑﺮ ۡﺣﻤ ٍﺔ ﻣﻨﺎ#ﻣﻨ ۡﻮ#ٰ ﻟﺬ ۡﻳﻦ#  ۡﻣﺮﻧﺎ ﻧﺠ ۡﻴﻨﺎ ﺷﻌ ۡﻴ ًﺒﺎ و# و ﻟﻤﺎ ﺟﺂء

11:88 Hij zei: "O mijn volk, wat denken jullie, als ik
op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun, en Hij
voorziet mij van Zijn Zijde met een goede voorziening,
(zou ik Hem ongehoorzaam zijn)? En ik wil mij niet
tegenover jullie schuldig maken aan wat ik jullie
verbied. Ik wens slechts verbetering volgens mijn
vermogen, en er is voor mij geen goddelijke
overeenstemming dan bij Allah. Op Hem heb ik mijn
vertrouwen gesteld en tot Hem keer ik terug."

Hij zei: "Mijn volk! Hoe zien jullie het? Als ik
op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun en
Hij van Zijn kant goed in mijn levensonderhoud
voorziet? Ik wil jullie ook niet tegenspreken
over wat ik jullie verbied. Ik wens alleen maar
zo goed als ik kan orde op zaken te stellen. Mijn
welslagen hangt alleen van Allah af; op Hem stel
ik mijn vertrouwen en tot Hem wend ik mij
schuldbewust.

ۡﺻﺎب ﻗﻮم# ۤ ۡن ﻳﺼ ۡﻴﺒﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﺜﻞ ﻣﺎ# ۤۡ åو ٰ?ﻘ ۡﻮم ﻵﻹ ﻳ ۡﺠﺮﻣﻨﻜ ۡﻢ ﺷﻘﺎ
ۡ
﴾٩٨﴿  و ﻣﺎ ﻗ ۡﻮم ﻟ ۡﻮ ٍط ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﺑﺒﻌ ۡﻴ ٍﺪ,  ۡو ﻗ ۡﻮم ٰﺻﻠ ٍﺢ#  ۡو ﻗ ۡﻮم ﻫ ۡﻮ ٍد# ﻧﻮۡ ٍح
011.089 Waya qawmi la yajrimannakum shiqaqee an yuseebakum mithlu ma asaba qawma noohin aw
qawma hoodin aw qawma salihin wama qawmu lootin minkum bibaAAeedin
11:89 En: "O mijn volk, laat mijn onenigheid (met
jullie) er niet toe leiden dat jullie hetzelfde treft als
het volk van Noach trof, of het volk van Hoed, of het
volk van Shalih. En het volk van Loeth is niet ver
van jullie.

En, mijn volk, laat de onmin met mij jullie er niet
toe brengen dat jullie hetzelfde treft dat het volk
van Noeh of het volk van Hoed of het volk van
Salih heeft getroffen. En het volk van Loet is niet
ver van jullie.

ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٩﴿  رﺣﻴﻢ ودودºن ر# , ﻟﻴﻪ# # رﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮ#وLhﺳﺘﻐ# و
011.090 Waistaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi inna rabbee raheemun wadoodun
11:90 En vraagt jullie Heer om vergeving en wendt jullie
vervolgens in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is
Meest Barmhartig, Meest Liefdevol."

Vraagt jullie Heer om vergeving en wendt
jullie dan berouwvol tot Hem; mijn Heer is
barmhartig en liefdevol."

ۡ
 ٰ[¨ﻚ ﻓ ۡﻴﻨﺎ¤ﻧﺎ ﻟ# ﻘ ۡﻮل وc  ﻣﻤﺎ#[ً ۡ(ﻔﻘﻪ ﻛﺜ€  ٰﻳﺸﻌ ۡﻴﺐ ﻣﺎ#ﻗﺎﻟ ۡﻮ
ٰۡ
ۡ ۤ
ً
ۡ
ۡ
﴾١٩﴿ ﻧﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ~ﻌﺰﻳ ٍﺰ#  و ﻣﺎµ ﺿﻌ ۡﻴﻔﺎ و ﻟﻮۡ ﻵﻹ ر ۡﻫﻄﻚ ﻟﺮﺟﻤﻨﻚ
011.091 Qaloo ya shuAAaybu ma nafqahu katheeran mimma taqoolu wa-inna lanaraka feena daAAeefan
walawla rahtuka larajamnaka wama anta AAalayna biAAazeezin

11:97 Tot Farao en zijn vooraanstaanden. Toen
volgden zij (de vooraanstaanden) het bevel van Farao,
terwijl het bevel van Farao een onrecht was.

naar Fir'aun en zijn raad van voornaamsten. Zij
nu volgden het bevel op van Fir'aun, maar het
bevel van Fir'aun was niet verstandig.

ۡﻟۡﻤ ۡﻮرود# ﻟۡﻮ ۡرد#  و ﺑ ۡﺌﺲ, ﻟﻨﺎر# ﻟۡﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻓﺎ ۡوردﻫﻢ# ? ۡﻘﺪم ﻗ ۡﻮﻣ >ﻪ ﻳ ۡﻮم
﴾٨٩﴿
Hij zal op de opstandingsdag voor zijn volk uit gaan en
hen naar beneden naar de drinkplaats bij het vuur
brengen. Dat is pas een slechte drinkplaats om naartoe
gebracht te worden!

ً
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﴾٩٩﴿ ﻟﻤ ۡﺮﻓ ۡﻮد# ﻟﺮﻓﺪ#  ﺑﺌﺲ, ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ#  ۡ ٰﻫﺬ ٖه ﻟ ۡﻌﻨﺔ و ﻳ ۡﻮمP #ﺗﺒﻌ ۡﻮ# و
011.099 WaotbiAAoo fee hathihi laAAnatan wayawma alqiyamati bi/sa alrrifdu almarfoodu
11:99 En zij worden in deze (wereld) gevolgd door een
vervloeking en de Dag van de Opstanding. De slechtste
gave (vervloeking) is de gave die (dan gegeven) wordt!

En zij werden in dit [leven] en op de
opstandingsdag door een vloek achtervolgd. Dat
is pas een slechte gift wanneer die gegeven
wordt.

ٰ
ۡ
﴾٠٠١﴿  ٌﻢ و ﺣﺼ ۡﻴ ٌﺪžﻘﺼ >ﻪ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺂ€ يLٰ Mۡﻟ# ﻧ•ﺒﺂء# ذﻟﻚ ﻣ ۡﻦ
011.100 Thalika min anba-i alqura naqussuhu AAalayka minha qa-imun wahaseedun
11:100 Dat zijn enkele geschiedenissen over de steden
die Wij aan jou (O Mohammed) vertellen, daarvan zijn
er nog, en zijn er geruïneerd.

﴾٤٩ۙ ﴿
011.094 Walamma jaa amruna najjayna shuAAayban waallatheena amanoo maAAahu birahmatin minna
waakhathati allatheena thalamoo alssayhatu faasbahoo fee diyarihim jathimeena

011.098 Yaqdumu qawmahu yawma alqiyamati faawradahumu alnnara wabi/sa alwirdu almawroodu
11:98 Hij zal vóór zijn volk lopen op de Dag
van de Opstanding en hen naar de Hel
voeren.De slechtste plaats is de plaats
waarheen (dan gevoerd) wordt!

'ۡ( ۡ دﻳﺎرﻫ ۡﻢ ٰﺟﺜﻤP #ﻟﺼ ۡﻴﺤﺔ ﻓﺎ ۡﺻﺒﺤ ۡﻮ# #ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ# ﺧﺬت# و

Dat zijn enkele berichten over de steden die
Wij jou vertellen; sommige staan nog overeind
andere zijn weggemaaid.

ۡ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ٰ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ﻟﻬﺘﻬﻢ# ﻏﻨﺖ ﻋﻨﻬﻢ# ﻔﺴﻬﻢ ﻓﻤﺎ€# #و ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻨﻬﻢ و ﻟﻜﻦ ﻇﻠﻤﻮ

11:94 En toen Ons bevel was gekomen, redden
Wij Sjoeaib en degenen die met hem geloofden,
door Genade van Ons. En de donderslag groep
degenen die onrecht pleegden, waarna zij doden
in hun huizen werden.

En toen Onze beschikking kwam redden Wij Sjoe'aib
en hen die met hem geloofden door barmhartigheid
van Ons. Toen greep de schreeuw hen die onrecht
deden en 's morgens lagen zij in hun woningen dood
op de grond,

ۡ
ۡ
﴾٥٩﴿”  ﻟﻤ ۡﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ~ﻌﺪت ﺛﻤ ۡﻮد#ﻵﻹ ~ ۡﻌ ًﺪ# ,  ﻓ ۡﻴﻬﺎ#ﺎ ۡن ﻟ ۡﻢ ?ﻐﻨ ۡﻮ
011.095 Kaan lam yaghnaw feeha ala buAAdan limadyana kama baAAidat thamoodu
11:95 Alsof zij er nooit gewoond hadden. Weet,
verdoemenis is er voor de bewoners van Madyan, zoals de
Tsamoed werden verdoemd.

alsof zij er niet lang woonachtig geweest
waren. Weg dan met de Madjan zoals de
Thamoed weg zijn.
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ۡ
ٰ
ٰ
﴾٦٩ۙ ﴿ 'ٍ ( ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ و ﺳﻠﻄ ٍﻦ ﻣﺒ-رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻮ# و ﻟﻘﺪ
011.096 Walaqad arsalna moosa bi-ayatina wasultanin mubeenin
11:96 En voorzeker, wij hebben Mozes gezonden met
Onze Tekenen en duidelijke bewijzen.

En Wij hebben Moesa toch met Onze tekenen en
een duidelijke machtiging gezonden

ۡ  ۡﻣﺮ# # ٖﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌ ۡۤﻮžﻋ ۡﻮن و ﻣﻶ ۠ﻹAæ
ۡ ٰ $#
ۡ  ۡﻣﺮ# ۤﻋ ۡﻮن و ﻣﺎAæ
ۡﻋﻮنAæ
﴾٧٩﴿ ﺑﺮﺷ ۡﻴ ٍﺪ
011.097 Ila firAAawna wamala-ihi faittabaAAoo amra firAAawna wama amru firAAawna birasheedin

in een Dag waarop getuigd zal worden.

waarvan men getuige zal zijn.

ۤ>
ۡ
ۡ
﴾٤٠١¥ ﴿ ﻵﻹ ﻵﻹﺟ ٍﻞ ﻣﻌﺪو ٍد# هA•و ﻣﺎ ﻧﺆ
011.104 Wama nu-akhkhiruhu illa li-ajalin maAAdoodin

11:104 En Wij zullen hem niet uitstellen, dan voor een
vastgestelde termijn.

Wij stellen haar slechts uit tot een
vastgestelde termijn.

ۡ ۡ
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﴾٥٠١﴿  و ﺳﻌﻴﺪâﻵﻹ ﺑﺎذﻧ ٖﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺷ# ﻔﺲ€ ﻠﻢÇﻳﻮم ﻳﺎت ﻵﻹ ﺗ
011.105 Yawma ya/ti la takallamu nafsun illa bi-ithnihi faminhum shaqiyyun wasaAAeedin
11:105 Op de Dag die komt zal geen ziel spreken,
behalve met Zijn verlof. En onder hen zijn er
ongelukkigen en gelukkigen.

Op de dag dat zij komt zal iemand slechts met Zijn
toestemming spreken. Onder hen zijn er ellendigen
en gelukzaligen.

﴾٦٠١ۙ ﴿ ﻟﻨﺎر ﻟﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ زﻓ(ۡ ٌ[ و ﺷﻬ ۡﻴ ٌﻖ# Ø ﻓ#ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺷﻘ ۡﻮ# ﻓﺎﻣﺎ
011.106 Faamma allatheena shaqoo fafee alnnari lahum feeha zafeerun washaheequn
11:106 En wat degenen betreft die ongelukkig zijn, zij
bevinden zich in de Hel. Voor hen is daarin gekreun en
gesnik (als zij ademen).

Zij die er ellendig aan toe zijn, zij zullen
in het vuur zijn om erin te steunen en te
kreunen.
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ن# , ﻵﻹ ﻣﺎ ﺷﺂء رﺑﻚ# ﻵﻹرض# ﻟﺴﻤﻮت و# ﻣﺖ#ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ د
ٌ رﺑﻚ ﻓﻌ
﴾٧٠١﴿ ﺎل ﻟﻤﺎ ﻳﺮ ۡﻳﺪ
011.107 Khalideena feeha ma damati alssamawatu waal-ardu illa ma shaa rabbuka inna rabbaka
faAAAAalun lima yureedu
11:107 Eeuwig levend verblijven zijn daarin, zolang
de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer
anders wil. Voorwaar, jouw Heer doet wat Hij wil.

Altijd zullen zij daarin blijven zolang de
hemelen en de aarde bestaan -- behalve als jouw
Heer het anders wil -- jouw Heer doet altijd wat
Hij wenst. *

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
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 و ﻣﺎ, ﻣﺮ رﺑﻚ# ﷲ! ﻣﻦ ٍء ﻟﻤﺎ ﺟﺂء#  ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دونÊﻟ#
ۡ
﴾١٠١﴿ د ۡوﻫ ۡﻢ ﻏ([ ﺗ ۡﺘﺒ ۡﻴ ٍﺐ#ز
011.101 Wama thalamnahum walakin thalamoo anfusahum fama aghnat AAanhum alihatuhumu allatee
yadAAoona min dooni Allahi min shay-in lamma jaa amru rabbika wama zadoohum ghayra tatbeebin
11:101 En Wij hebben hun geen onrecht aangedaan,
maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan. En hun
goden die zij naast Allah aanriepen, baatten hun niets
toen het bevel van jouw Heer kwam. En zij
vermeerderden voor hen niets dan vernietiging.

Wij deden hun geen onrecht aan maar zij deden
zichzelf onrecht aan en hun goden die zij in
plaats van Allah aanriepen baatten hun niets toen
de beschikking van jouw Heer kwam. Zij
stortten hen alleen maar verder in het verderf.

ٌ ۡﻟﻴﻢ#  ۡﺧﺬ > ۤه# ن# ,  ﻇﺎﻟﻤ ٌﺔÆ ي وLٰ Mۡﻟ# ﺧﺬ#ۤ#ذ#  ۡﺧﺬ رﺑﻚ# و ﻛ ٰﺬﻟﻚ
﴾٢٠١﴿ ﺷﺪ ۡﻳ ٌﺪ
011.102 Wakathalika akhthu rabbika itha akhatha alqura wahiya thalimatun inna akhthahu aleemun
shadeedun

11:102 En zo is de ingreep van jullie Heer,
wanneer Hij de steden grijpt die onrechtvaardig
zijn. Voorwaar, zijn greep is pijnlijk, hard.

Zo is de manier van aanpakken van jouw Heer
wanneer Hij de steden aanpakt terwijl zij onrecht
plegen; Zijn manier van aanpakken is pijnlijk en
streng.

ٌC  ٰذﻟﻚ ﻳ ۡﻮ ٌم ﻣ ۡﺠﻤ ۡﻮع, ةA•ﻵ ۡ ٰﻹ# ب# ۡ ٰذﻟﻚ ﻵ ٰﻹﻳ ًﺔ ﻟﻤ ۡﻦ ﺧﺎف ﻋﺬP ن#
ۡ ٌۡ ٰ
ٌ
ۡ
﴾٣٠١﴿ ﻟﻨﺎس و ذﻟﻚ ﻳﻮم ﻣﺸﻬﻮد# ﻟﻪ
011.103 Inna fee thalika laayatan liman khafa AAathaba al-akhirati thalika yawmun majmooAAun lahu
alnnasu wathalika yawmun mashhoodun
11:103 Voorwaar, daarin is zeker cm Teken voor
wie de bestraffing van het Hiernamaals vreest. Dat is
een Dag waarop de mensen verzameld worden. Dat

Daarin is een teken voor wie de bestraffing van het
hiernamaals vreest. Dat is een dag waarvoor de
mensen bijeengebracht worden en dat is een dag

als er niet een Woord van jouw Heer vooruitgegaan was,
dan zou er reeds Uwen hen zijn geoordeeld. En
voorwaar, zij verkeren zeker in vergaande twijfel.

was, dan was er tussen hen al een beslissing
getroffen. Zij verkeren daarover in hevige
twijfel.

ٌ[ۡ(ﻧ >ﻪ ﺑﻤﺎ ? ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﺧﺒ# ,  ۡﻋﻤﺎﻟﻬ ۡﻢ# ن ﻶًﻹ ﻟﻤﺎ ﻟﻴﻮﻓﻴﻨﻬ ۡﻢ رﺑﻚ# و
﴾١١١﴿

011.108 Waamma allatheena suAAidoo fafee aljannati khalideena feeha ma damati alssamawatu waalardu illa ma shaa rabbuka AAataan ghayra majthoothin

011.111 Wa-inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka aAAmalahum innahu bima yaAAmaloona
khabeerun
11:111 En voorwar, jouw Heer zal aan een ieder zijn
daden volledig vergelden. Voorwaar, Hij is Alwetend
over wat zij doen.

ٰ ۡ
ﻣﺖ#ﻟﺠﻨﺔ ﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻣﺎ د# Ø ﻓ#ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳﻌﺪ ۡو# ﻣﺎ# و
ۡ ً
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ۡ
﴾٨٠١﴿  ﻋﻄﺂء ﻏ([ ﻣﺠﺬو ٍذ, ﻵﻹ ﻣﺎ ﺷﺂء رﺑﻚ# ﻵﻹ ۡرض# ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و#

Maar aan allen zal jouw Heer hun daden zeker
vol vergoeden. Hij is welingelicht over wat zij
doen.
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ﻧﻪ ﺑﻤﺎ# , #ﻣﺮت و ﻣﻦ ﺗﺎب ﻣﻌﻚ و ﻵﻹ ﺗﻄﻐﻮ# ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤﺎ
﴾٢١١﴿ [ٌ ۡ( ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﺑﺼc

11:108 En wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij
bevinden zich in het Paradijs, zij zijn daarin eeuwig
levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan,
tenzij jouw Heer anders wil, als een gift zonder
onderbreking.

Zij die gelukzalig zijn, zij zullen in de tuin zijn.
Altijd zullen zij daarin blijven zolang de
hemelen en de aarde bestaan -- behalve als jouw
Heer het anders wil -- als een ononderbroken
gave.
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011.109 Fala taku fee miryatin mimma yaAAbudu haola-i ma yaAAbudoona illa kama yaAAbudu abaohum
min qablu wa-inna lamuwaffoohum naseebahum ghayra manqoosin

011.112 Faistaqim kama omirta waman taba maAAaka wala tatghaw innahu bima taAAmaloona baseerun
11:112 Wees standvastig, zoals jou en wie met jou
berouw toont is bevolen, en overtreed niet.
Voorwaar, Hij ziet wat jullie doen.

Handel correct zoals aan jou bevolen is en aan wie
met jou berouw tonen en wees niet onbeschaamd; Hij
doorziet wel wat jullie doen.

11:109 Verkeer daarom niet in twijfel over wat deze
mensen aanbidden, zij aanbidden slechts zoals hun vaderen
voorheen aanbeden. En voorwaar, wij zullen hen zeker hun
deel volledig vergelden, zonder vermindering.

Verkeer dus niet in twijfel over wat dezen
dienen. Zij dienen slechts zoals hun vaderen
vroeger dienden. Wij zullen hun volle
aandeel onverkort aan hen vergoeden.

ۤۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دونC ﻟﻨﺎر#  ﻓﺘﻤﺴﻜﻢ#ﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ# $# #ﻨﻮŒو ﻵﻹ ﺗﺮ
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﴾٣١١﴿ ونA’وﻟﻴﺂء ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﻨ# ﷲ! ﻣﻦ#

ۡ
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ۡ و ﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﻠﻤ ٌﺔ ﺳﺒﻘﺖ, ﺎﺧﺘﻠﻒ ﻓ ۡﻴﻪ
ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻓ# -ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻮ#ٰ و ﻟﻘ ۡﺪ
ۡ
ۡ
﴾٠١١﴿  ۡ ﺷ ٍﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﻳ ٍﺐØﻧﻬ ۡﻢ ﻟ#  و,  ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢÌﻣ ۡﻦ رﺑﻚ ﻟﻘ

011.113 Wala tarkanoo ila allatheena thalamoo fatamassakumu alnnaru wama lakum min dooni Allahi
min awliyaa thumma la tunsaroona

011.110 Walaqad atayna moosa alkitaba faikhtulifa feehi walawla kalimatun sabaqat min rabbika
laqudiya baynahum wa-innahum lafee shakkin minhu mureebun

11:113 En neigt niet tot degenen die onrecht
pleegden, anders zal de Hel jullie aanraken en is er
voor jullie naast Allah geen beschermer. Dan zullen

En zoekt geen steun bij hen die onrecht plegen,
dan zal het vuur jullie treffen. En jullie hebben
buiten Allah geen beschermers; dan zullen jullie

11:110 En voorzeker, wij hebben Mozes het Schrift (de
Taurat) gegeven, waarna er onenigheid over bestond. En

Wij hebben het boek aan Moesa gegeven, maar
toen werd men het erover oneens. En als er al
niet eerder een woord van jouw Heer gekomen

gered. En degenen die onrecht pleegden, joegen de
weelde na waarin zij leefden, en zij waren
misdadigers.

waren er slechts enkelen, die Wij redden. Zij die
onrecht deden joegen het hun verleende
luxeleven na en zij waren boosdoeners.
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﴾٧١١﴿ ﻫﻠﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﻮن# ي ﺑﻈﻠ ٍﻢ وLٰ Mﻟ# و ﻣﺎ ﺎن رﺑﻚ ﻟﻴ ۡﻬﻠﻚ
011.117 Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bithulmin waahluha muslihoona
11:117 En jouw Heer was niet zo dat Hij de steden
onrechtvaardig vernietigde, terwijl de bewoners ervan
oprechten waren.

Jouw Heer is niet zo dat Hij de steden ten
onrechte vernietigt, terwijl hun inwoners
zich beteren.
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'(ﻟﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔ#ﺣﺪة و ﻵﻹ ﻳﺰ#ﻣﺔ و# ﻟﻨﺎس# و ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء رﺑﻚ ﻟﺠﻌﻞ

jullie niet worden geholpen.

geen hulp krijgen.
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ﻟﺤﺴﻨﺖ# ن# , ﻟ ۡﻴﻞ# ﻟﻨﻬﺎر و زﻟﻔﺎ ﻣﻦ# PA½ ﻟﺼ ٰﻠﻮة# ﻗﻢ# و
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﴾٤١١ۚ ﴿ ﻳﻦA·ي ﻟﻠﺬA· ذﻟﻚ ذ, ﻟﺴﻴﺎت# '‡ﻳﺬﻫ
011.114 Waaqimi alssalata tarafayi alnnahari wazulafan mina allayli inna alhasanati yuthhibna alssayyiati thalika thikra lilththakireena
11:114 En verricht de shalat aan het begin en het einde
van de dag en aan het begin van de avond, voorwaar, de
goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een
onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.

En verricht de salaat op de beide uiteinden
van de dag en in de vroege uren van de nacht.
De goede daden verdrijven de slechte. Dat is
een vermaning voor hen die gedenken.

﴾٨١١ۙ ﴿
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ۡ و
﴾٥١١﴿ '(ﻟﻤﺤﺴﻨ# ﺟﺮ# ﷲ! ﻵﻹ ?ﻀﻴﻊ# ﺻ‡ ۡ[ ﻓﺎن#

011.118 Walaw shaa rabbuka lajaAAala alnnasa ommatan wahidatan wala yazaloona mukhtalifeena

011.115 Waisbir fa-inna Allaha la yudeeAAu ajra almuhsineena

11:118 En als jouw Heer het had gewild, dan zou Hij de
mensheid (als behorend tot) één godsdienst hebben
gemaakt, maar zij bleven van mening verschillen.

Als jouw Heer het had gewild, had Hij de
mensen tot één gemeenschap gemaakt, maar
zij blijven het oneens,
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 و ﺗﻤﺖ ﻠﻤﺔ رﺑﻚ ﻵﻹﻣﻠـﻦ,  و ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﻬﻢ, ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ رﺣﻢ رﺑﻚ#
ۡ
﴾٩١١﴿ 'ۡ( ۡﺟﻤﻌ# ﻟﻨﺎس# ﻟﺠﻨﺔ و# ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻦ
011.119 Illa man rahima rabbuka walithalika khalaqahum watammat kalimatu rabbika laamlaanna
jahannama mina aljinnati waalnnasi ajmaAAeena
11:119 Behalve wie jouw Heer begenadigd heeft. En
daarom heeft Hij hen geschapen. En het Woord van
jouw Heer is vastgesteld. "Ik zal de Hel vullen met
Djinn's en mensen tezamen."

behalve zij met wie jouw Heer erbarmen heeft.
Daartoe heeft Hij hen geschapen. Zo werd het
woord van jouw Heer vervuld: "Ik zal de hel
vullen met djinn en mensen tezamen."

11:115 En wees geduldig, went waarlijk, Allah zal de
beloning van de weldoeners niet verloren doen gaan.

En wees geduldig; Allah laat het loon van
hen die goed doen niet verloren gaan.
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 ~ﻘﻴ ٍﺔ ﻳﻨﻬ ۡﻮن ﻋﻦ#وﻟ ۡﻮ#  ۡون ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜ ۡﻢLMﻟ# ﻓﻠ ۡﻮ ﻵﻹ ﺎن ﻣﻦ
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ﺗﺒﻊ# ﻧﺠ ۡﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬ ۡﻢ و# ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ ﻣﻤ ۡﻦ# ﻵۡﻹ ۡرض# P ﻟﻔﺴﺎد#
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﴾٦١١﴿ '( ﻣﺠﺮﻣ# ﻓﻴﻪ و ﺎﻧﻮ#ﺗﺮﻓﻮ#  ﻣﺎ#ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ#

011.116 Falawla kana mina alqurooni min qablikum oloo baqiyyatin yanhawna AAani alfasadi fee al-ardi
illa qaleelan mimman anjayna minhum waittabaAAa allatheena thalamoo ma otrifoo feehi wakanoo
mujrimeena
11:116 Waren er maar onder de generaties vóór jullie
bezitters van inzicht geweest, die weerhielden van het
verderf op aarde (maar deze waren niet), met
uitzondering van enkelen van hen die Wij hebben

Als er onder de generaties van voor jullie tijd
maar mensen met bezonnenheid waren geweest
die verboden op de aarde verderf te brengen; er

011.123 Walillahi ghaybu alssamawati waal-ardi wa-ilayhi yurjaAAu al-amru kulluhu faoAAbudhu
watawakkal AAalayhi wama rabbuka bighafilin AAamma taAAmaloona
11:123 En aan Allah behoort het onwaarneembare van
de hemelen en de aarde en tot Hem keren alle dingen
terug. Aanbid daarom Hem en vertrouw op Hem en
jouw Heer is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

En van Allah is het verborgene van de hemelen
en de aarde. Hem komt de gehele zeggenschap
toe. Dien Hem dus en stel je vertrouwen op
Hem. Jouw Heer let goed op wat jullie doen.
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دك و#ﻟﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﺑ ٖﻪ ﻓﺆ# ﻧﺒﺂء# ﻘﺺ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ€ و ﻶﻹ
ۡ ۡ ٰ ۡ ﻟۡﺤﻖ و ﻣ ۡﻮﻋﻈ ٌﺔ و#  ۡ ٰﻫﺬهP ﺟﺂءك
ۡ
﴾٠٢١﴿ '(ي ﻟﻠﻤﺆﻣﻨA·ذ
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011.120 Wakullan naqussu AAalayka min anba-i alrrusuli ma nuthabbitu bihi fu-adaka wajaaka fee
hathihi alhaqqu wamawAAithatun wathikra lilmu/mineena
11:120 En Wij vertellen jou alle geschiedenissen van de
Boodschappers, waarmee Wij jouw hart versterken. En
daarin is tot jou de Waarheid gekomen, en een
onderricht en een lering voor de gelovigen.

Al de berichten over de gezanten die Wij jou
vertellen zijn om jouw hart te versterken en de
waarheid komt daarin tot jou en een
aansporing en een vermaning voor de
gelovigen.

ۡ
ﻧﺎ ٰﻋﻤﻠ ۡﻮن# , ﺎﻧﺘﻜ ۡﻢÇ ﻋ ٰ ﻣ#ﻋﻤﻠ ۡﻮ#ۡ و ﻗ ۡﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮن
﴾١٢١ۙ ﴿
011.121 Waqul lillatheena la yu/minoona iAAmaloo AAala makanatikum inna AAamiloona
11:121 En zeg tot degenen die niet geloven: "Werkt
volgens jullie vermogens. Voorwaar, (ook) wij werken.

En zeg tegen hen die niet geloven: "Handelt
naar jullie vermogen, wij doen dat ook

ۡ
ۡ
﴾٢٢١﴿  ۡونLÓﻧﺎ ﻣﻨﺘ# # ۡوLÓﻧﺘ# و
011.122 Waintathiroo inna muntathiroona
11:122 En wacht af, Voorwaar, (ook) wij zijn wachtenden."

en wacht af, wij wachten ook af."
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ﻵﻹﻣﺮ ﻠﻪ ﻓﺎﻋﺒﺪه و# ﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ# ﻵﻹرض و# ﻟﺴﻤﻮت و# و ﷲ! ﻏﻴﺐ
﴾٣٢١” ﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنc  و ﻣﺎ رﺑﻚ ~ﻐﺎﻓ ٍﻞ ﻋﻤﺎ, ﺗﻮ ۡﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻪ

