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﴾٣﴿ ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻮ ٍح ﻧﻪ ﺎن ﻋﺒﺪ ﺷﻜﻮر
017.003 Thurriyyata man hamalna maAAa noohin innahu kana AAabdan shakooran
17:3 O nakomelingen van degenen die Wij met Noach
(in de ark) gedragen hebben, voorwaar, hij (Noach) was
een dankbare dienaar!

jullie die nakomelingen zijn van hen die Wij
met Noeh gedragen hebben. Hij was een dienaar
die dank betuigt."
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ۤۡ ٰ ۤ ۡ
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ۡ
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آءﻳﻞ *) ﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﻔﺴﺪن *) ﻵﻹرض45 78) ﺑ: و ﻗﻀﻴﻨﺎ
ۡ
﴾٤﴿ ?ً ۡ@ و ﻟﺘ ۡﻌﻠﻦ ﻋﻠ ًﻮ ﻛﺒC@ﻣﺮﺗ

Al-Israa, Banie Israil
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢYZﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ۡ ۡ ۡ ﻌ ۡﺒﺪه ﻟ ۡﻴﻶًﻹ ﻣK ي4ٰ 5ۡ ۤۡ
):  م4]ﻦ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟ
ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ ﻟﺬي
ٖ
ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
?ﻳﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎ ﻧﻪ ﻫﻮeﻨﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻟfﻟﻤ ۡﺴﺠﺪ ﻵۡﻹﻗﺼﺎ ﻟﺬي ﺑﺮ
ۡ ۡ
ۡ
﴾١﴿ ?@ﻟﺴﻤﻴﻊ ﻟﺒﺼ

017.004 Waqadayna ila banee isra-eela fee alkitabi latufsidunna fee al-ardi marratayni walataAAlunna
AAuluwwan kabeeran
17:4 En Wij hebben aan de Israëlieten in het boek
aangekondigd: "Jullie zullen twee maal verderf zaaien
op aarde en jullie zullen je hoogmoedig gedragen, met
veel hoogmoed."

En Wij hebben aan de Israëlieten in het boek
aangekondigd: jullie zullen twee maal op de
aarde verderf zaaien en jullie zullen je zeer
hovaardig gedragen.

ۡ ۡ ۤ ً ۡ ۡ
ۡ
) ﺑﺎ ٍس:ﻌﺜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎد ﻟﻨﺎ وK ﻬﻤﺎMٰﻓﺎذ ﺟﺂء و ۡﻋﺪ ۡوﻟ
ۡ
﴾٥﴿ ﺷﺪ ۡﻳ ٍﺪ ﻓﺠﺎﺳ ۡﻮ ﺧ ٰﻠﻞ ﻟﺪﻳﺎر و ﺎن و ۡﻋ ًﺪ ﻣﻔﻌ ۡﻮﻵًﻹ
017.005 Fa-itha jaa waAAdu oolahuma baAAathna AAalaykum AAibadan lana olee ba/sin shadeedin
fajasoo khilala alddiyari wakana waAAdan mafAAoolan
17:5 En toen (de vervulling) van de eerste van de
twee beloften kwam, stuurden Wij tegen jullie onze
dienaren, bezitters van verschrikkelijke macht, die
daarop de huizen binnendrongen: het was een
vervulde belofte.

En wanneer de aanzegging van de eerste van beide
uitkomt, dan zenden Wij tot jullie dienaren van
Ons, mensen die hevig geweld uitoefenen. Zij
dringen dan in de woningen door. Het is een
aanzegging die wordt uitgevoerd.
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 وC@ة ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻣﺪدﻧﻜﻢ ﺑﺎﻣﻮ ٍل و ﺑﻨ4Wﺛﻢ رد ۡدﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻟ

017.001 Subhana allathee asra biAAabdihi laylan mina almasjidi alharami ila almasjidi al-aqsa allathee
barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa alssameeAAu albaseeru
17:1 Heilig is Hij (Allah) Die 's nachts Zijn dienaar
(Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde
Moskee te Mekka) naar de verste moskee (Masdjid al
Aqsha) heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben
gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien.
Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Geprezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht
een reis liet maken van de heilige moskee
naar de verste moskee waarvan Wij de
omgeving gezegend hebben om hem iets
van Onze tekenen te tonen. Hij is de
horende, de doorziende.
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ۡ ۡ ۡ ٰ
ۤ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
آءﻳﻞ ﻵﻹ45 78 ﻟﻜﺘﺐ و ﺟﻌﻠﻨﻪ ﻫﺪي ﻟﺒـ7jو ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮ
ۡ )ۡ وlﺗﺘﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡو
﴾k٢﴿ ﻴﻶًﻹf
017.002 Waatayna moosa alkitaba wajaAAalnahu hudan libanee isra-eela alla tattakhithoo min doonee
wakeelan
17:2 En Wij hebben aan Mozes het boek (de Thora)
gegeven en Wij maakten dit tot leiding voor de
Israëlieten: "Neemt in plaats van mij geen andere
voogd."

En Wij hebben Moesa het boek gegeven en Wij
hebben het gemaakt tot een leidraad voor de
Israëlieten: "Neemt in plaats van Mij geen andere
voogd,

17:8 Moge jullie Heer jullie begenadigen. En als jullie
terugkeren (naar jullie zonden) zullen Wij terugkeren
(naar het bestraffen van jullie). En Wij maakten de Hel
voor de ongelovigen tot een gevangenis.

Misschien dat jullie Heer erbarmen met jullie
heeft, maar als jullie het nog eens doen, doen Wij
het nog eens. En Wij hebben de hel tot een
gevangenis voor de ongelovigen gemaakt."

ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ ٰ
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 ﻟﺬﻳﻦC@ ﻟﻤﺆﻣﻨ4p ﻗﻮم و ﻳﺒqr 7s ن ﻳﻬﺪي ﻟﻠtuن ﻫﺬ ﻟ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ًۡ ۡ
ً
ٰ
﴾٩ۙ ﴿ ?@ﻌﻤﻠﻮن ﻟﺼﻠﺤﺖ ن ﻟﻬﻢ ﺟﺮ ﻛﺒx
017.009 Inna hatha alqur-ana yahdee lillatee hiya aqwamu wayubashshiru almu/mineena allatheena
yaAAmaloona alssalihati anna lahum ajran kabeeran
17:9 Voorwaar, deze Kuran leidt naar wat het meest
rechtvaardig is en verkondigt goede tijdingen aan de
gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is
voor hen een grote beloning.

Deze Koran leidt tot dat wat juister is en
verkondigt aan de gelovigen die de
deugdelijke daden doen dat er voor hen een
groot loon is

ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
ً
﴾٦﴿ ?@•? ~ﻔf ﺟﻌﻠﻨﻜﻢ
017.006 Thumma radadna lakumu alkarrata AAalayhim waamdadnakum bi-amwalin wabaneena
wajaAAalnakum akthara nafeeran
17:6 Vervolgens gaven Wij jullie weer de overhand
over hen en versterkten Wij jullie met bezittingen en
zonen en maakten Wij jullie tot de grootste
troepenmacht.

Dan geven Wij jullie weer de overhand over hen
en versterken Wij jullie met bezittingen en zonen
en maken jullie tot een grotere troepenmacht.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
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ن ﺣﺴﻨﺘﻢ ﺣﺴﻨﺘﻢ ﻵﻹ~ﻔﺴﻜﻢ • و ن ﺳﺎﺗﻢ ﻓﻠﻬﺎ ﻓﺎذ ﺟﺂء
ۡة ﻟﻴﺴ ۡﻮٓء وﺟ ۡﻮﻫﻜ ۡﻢ و ﻟﻴ ۡﺪﺧﻠﻮ ﻟۡﻤ ۡﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ دﺧﻠﻮه4zو ۡﻋﺪ ﻵ ۡ ٰﻹ

ٰۡ ۡ ۡ
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ۡ
﴾٠١﴿{ ة ﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﺎ4zو ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﻹ

ۡ
﴾٧﴿ ?ً @? ۡو ﻣﺎ ﻋﻠ ۡﻮ ﺗ ۡﺘﺒƒول ﻣﺮ ٍة و ﻟﻴﺘ

017.010 Waanna allatheena la yu/minoona bial-akhirati aAAtadna lahum AAathaban aleeman

017.007 In ahsantum ahsantum li-anfusikum wa-in asa/tum falaha fa-itha jaa waAAdu al-akhirati liyasoooo wujoohakum waliyadkhuloo almasjida kama dakhaloohu awwala marratin waliyutabbiroo ma AAalaw
tatbeeran

17:10 En voor degenen die niet in het Hiernamaals
geloven, voor hen hebben Wij een pijnlijke bestraffing
voorbereid.

en dat Wij voor hen die niet geloven in het
hiernamaals een pijnlijke bestraffing hebben
klaargemaakt.

ً دﻋﺂءه ﺑﺎﻟۡﺨ@ۡ? و ﺎن ﻵۡﻹﻧۡﺴﺎن ﻋﺠ ۡﻮﻵﻹ4pو ﻳ ۡﺪع ﻵۡﻹﻧۡﺴﺎن ﺑﺎﻟ
﴾١١﴿
017.011 WayadAAu al-insanu bialshsharri duAAaahu bialkhayri wakana al-insanu AAajoolan
17:11 En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij
om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard).

En de mens roept om het slechte evenals hij
om het goede roept, want de mens is haastig.

17:7 Als jullie goed doen, doen jullie goed in jullie
eigen voordeel en als jullie kwaad doen, dan is het
in jullie eigen nadeel. En wanneer de laatste belofte
vervuld wordt (sturen wij onze dienaren) om jullie
gezichten te verminken en de gebedsruimte binnen
te gaan, zoals zij daar de eerste keer binnengingen,
en om volledig te vernietigen wat zij veroverd
hadden.

Als jullie goed doen doen jullie goed in jullie eigen
voordeel en als jullie verkeerd doen dan is het in
jullie eigen nadeel. En wanneer de aanzegging van
de tweede maal uitkomt, dan is het om jullie te
kwellen en de moskee binnen te dringen zoals zij de
eerste maal zijn binnengedrongen en om wat zij in
hun macht krijgen geheel te vernietigen.

ۡ
 رﺑﻜ ۡﻢ ۡن ﻳ ۡﺮﺣﻤﻜ ۡﻢ † و ۡن ﻋ ۡﺪﺗ ۡﻢ ﻋ ۡﺪﻧﺎ … و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺟﻬﻨﻢ7‡ٰ ﻋ
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﴾٨﴿ ?@ﻳﻦ ﺣﺼtˆﻟﻠﻜ
017.008 AAasa rabbukum an yarhamakum wa-in AAudtum AAudna wajaAAalna jahannama lilkafireena
haseeran

Dag bent u zelf in staat om uw afrekening op te maken.

goed genoeg om af te rekenen."

ۡ
ﻀﻞx ﻣﻦ ۡﻫﺘ ٰﺪي ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳ ۡﻬﺘﺪ ۡي ﻟﻨﻔﺴ ٖﻪ † و ﻣ ۡﻦ ﺿﻞ ﻓﺎﻧﻤﺎ
ٰ ۡ
ۡ ۡ ٌ
ٰ
7s ﺣC@ي و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑ4z ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ و ﻵﻹ ﺗﺰر و زرة وزر
﴾٥١﴿ ﻧ ۡﺒﻌﺚ رﺳ ۡﻮﻵًﻹ
017.015 Mani ihtada fa-innama yahtadee linafsihi waman dalla fa-innama yadillu AAalayha wala taziru
waziratun wizra okhra wama kunna muAAaththibeena hatta nabAAatha rasoolan
17:15 Wie Leiding volgt, volgt de Leiding voor
zichzelf, en wie dwaalt, dwaalt tegen zichzelf en
niemand zal de zonde van iemand anders dragen.
En Wij bestraffen niet voordat Wij een
Boodschapper hebben gestuurd.

Wie zich de goede richting laat wijzen, die volgt het
goede pad slechts in zijn eigen voordeel en wie
dwaalt, dwaalt slechts tot zijn eigen nadeel en
niemand is belast met de last van een ander. En Wij
bestraffen niet voordat Wij een gezant hebben
opgeroepen.
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 ﻓﻤﺤﻮﻧﺎ ﻳﺔ ﻟﻴﻞ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻳﺔC@و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر ﻳﺘ
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ة ﻟﺘﺒﺘﻐﻮ ﻓﻀﻶﻹ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ و ﻟﺘﻌﻠﻤﻮ ﻋﺪد4˜ﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒ
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﴾٢١﴿  ٍء ﻓﺼﻠﻨﻪ ™ﻔﺼﻴﻶﻹ7š  و ﻟﺤﺴﺎب و ﻞCۡ@ﻟﺴﻨ
017.012 WajaAAalna allayla waalnnahara ayatayni famahawna ayata allayli wajaAAalna ayata alnnahari
mubsiratan litabtaghoo fadlan min rabbikum walitaAAlamoo AAadada alssineena waalhisaba wakulla
shay-in fassalnahu tafseelan
17:12 En Wij hebben de nacht en de dag tot twee
Tekenen gemaakt. En het Teken van de nacht hebben
Wij donker gemaakt en het Teken van de dag hebben
Wij verlichtend gemaakt opdat jullie de gunst van
jullie Heer zoeken en opdat jullie de jaartelling en de
berekening ervan kennen. En alle zaken hebben Wij
met een duidelijke uitleg uiteengezet.

Wij hebben de dag en de nacht tot twee tekenen
gemaakt en het teken van de nacht hebben Wij
toen uitgewist en het teken van de dag hebben Wij
gemaakt om te zien en opdat jullie streven naar
een gunst van jullie Heer en opdat jullie het aantal
van de jaren en de berekening weten en alles
hebben Wij duidelijk uiteengezet.
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ﻳﺔ ﻣﺮﻧﺎ ﻣ‘?ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻔﺴﻘﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺤﻖ4’ و ذ ردﻧﺎ ن ﻧﻬﻠﻚ
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﴾٦١﴿ ?@ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮل ﻓﺪﻣﺮﻧﻬﺎ ﺗﺪﻣ
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ج ﻟﻪ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ4œﺎن ﻟﺰﻣﻨﻪ ﻃ•ﺮه *) ﻋﻨﻘ ٖﻪ و ﻧ
ٍ و ﻞ ﻧﺴ
ٰۡ
ۡ
﴾٣١﴿ ﻪ ﻣﻨﺸ ۡﻮ ًرMﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻳﻠﻘ

017.016 Wa-itha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafeeha fafasaqoo feeha fahaqqa AAalayha
alqawlu fadammarnaha tadmeeran

017.013 Wakulla insanin alzamnahu ta-irahu fee AAunuqihi wanukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban
yalqahu manshooran

17:16 En als Wij een (volk in een) stad besluiten te
vernietigen,zenden wij eerst een definitieve bevel (om
Allah zuiver te aanbidden) aan hen die daarin in weelde
leven. Zij begaan daarin zware zonden, zodat het woord
(van de bestraffing) terecht is, vervolgens vernietigen Wij
hen volledig.

En wanneer Wij een stad wensten te
vernietigen gaven Wij aan hen die daarin in
luxe leven bevel. Dan gedroegen zij zich
verderfelijk en dan heeft de uitspraak tegen
haar zich bewaarheid en vernietigden Wij
haar geheel.
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 ﺑﺮﺑﻚ ﺑﺬﻧﻮبq•ﻌﺪ ﻧﻮ ٍح و ﻛK ون ﻣ –ﻦtuو ﻛﻢ ﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻟ

17:13 En voor ieder mens hebben Wij zijn
lotsbestemming om zijn nek vastgemaakt. En Wij
voorzien hem op de Dag van de Opstanding van
een boek dat hij opengeslagen aantreft.

En bij iedere mens hebben Wij zijn lotsbestemming
aan zijn nek vastgemaakt en Wij zullen voor hem op
de opstandingsdag een boek tevoorschijn halen dat
hij opengeslagen zal aantreffen:
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ۡ
﴾٤١k ﴿  ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﻴﻮم ﻋﻠﻴﻚ ﺣﺴﻴﺒﺎq• ﻛﺘﺒﻚ ﻛ4’
017.014 Iqra/ kitabaka kafa binafsika alyawma AAalayka haseeban
17:14 (Er wordt tegen hem gezegd:) "Lees uw boek." Op deze

"Lees jouw boek, jij bent zelf vandaag

ًۢ ۡ
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ً
﴾٧١﴿ ?@ﻋﺒﺎد ٖه ﺧﺒ@? ﺑﺼ

﴾٠٢﴿ ﻣ ۡﺤﻈ ۡﻮ ًر
017.020 Kullan numiddu haola-i wahaola-i min AAata-i rabbika wama kana AAatao rabbika mahthooran
17:20 Beiden groepen, de eerste en de laatste, geven Wij (O
Mohammed) door de gave van jouw heer. En de
ondersteuning van jouw Heer is onafwendbaar.

Allen sterken Wij, dezen en genen, door
de gave van jouw Heer. De gave van
jouw Heer wordt niet ontzegd.
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? درﺟ ٍﺖ وƒf ة4zﺾ و ﻟﻶﻹ
ٍ ﻌK )£ﻌﻀﻬﻢ ﻋK  ﻛﻴﻒ ﻓﻀﻠﻨﺎt¥ﻧ
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﴾١٢﴿ ? ™ﻔﻀﻴﻶﻹƒf
017.021 Onthur kayfa faddalna baAAdahum AAala baAAdin walal-akhiratu akbaru darajatin waakbaru
tafdeelan
17:21 Kijk hoe Wij sommigen van hen bevoorrecht
hebben boven anderen (in deze wereld). En het
Hiernamaals zal groter in rang zijn en groter als
voorrecht.

Kijk hoe Wij sommigen van hen boven anderen
hebben bevoorrecht en het hiernamaals heeft
hogere rangen en grotere bevoorrechtingen.
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ٰ
﴾٢٢﴿{  ﻓﺘﻘﻌﺪ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻣﺨﺬوﻵﻹ4z  ﻟـﻬﺎYZﻵﻹ ﺗ ۡﺠﻌ ۡﻞ ﻣﻊ ﷲ
017.022 La tajAAal maAAa Allahi ilahan akhara fataqAAuda mathmooman makhthoolan
17:22 En neem geen andere god naast Allah, anders
zit u met verwijten (beladen) en verlaten.

Stel naast Allah geen andere god, want dan zul je
verafschuwd en verlaten terneer zitten. *

ۤ ۤۡ ۡ
ً ۡ ۡ ۡ
 رﺑﻚ ﻵﻹ ™ﻌﺒﺪو ﻵﻹ ﻳﺎه و ﺑﺎﻟﻮ ﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻧﺎ ﻣﺎ7¦ٰ و ﻗ
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? ﺣﺪﻫﻤﺎ و ﻠﻬﻤﺎ ﻓﻶﻹ ™ﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ ٍف و ﻵﻹƒﻳ ۡﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك ﻟﻜ

017.017 Wakam ahlakna mina alqurooni min baAAdi noohin wakafa birabbika bithunoobi AAibadihi
khabeeran baseeran
17:17 En hoeveel generaties hebben Wij na Noach
vernietigd? En jouw Heer is voldoende om de
zonden van Zijn dienaren te weten en te zien.

En hoeveel generaties hebben Wij na Noeh reeds
vernietigd! Jouw Heer is over de zonden van Zijn
dienaren goed genoeg ingelicht en doorziet ze.
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ﻣ ۡﻦ ﺎن ﻳﺮﻳۡﺪ ﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻋﺠﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺂء ﻟﻤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺛﻢ
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﴾٨١﴿ ﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮرMﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ † ﻳﺼﻠ
017.018 Man kana yureedu alAAajilata AAajjalna lahu feeha ma nashao liman nureedu thumma jaAAalna
lahu jahannama yaslaha mathmooman madhooran
17:18 En wie het vergankelijke (van de wereld)
wenst: voor hem zullen Wij wat Wij wensen daarin
verhaasten, voor wie Wij willen. Vervolgens maken
Wij voor hem de Hel, hij gaat daar binnen, vernederd
en afgewezen.

Wie het snel voorbijgaande leven wenst, die
bezorgen Wij daarin snel wat Wij willen, voor
wie Wij wensen. Dan maken Wij voor hem de
hel om in te braden, verafschuwd en verstoten als
hij is.

ٰ
•ﻚ ﺎنž ﻟﻬﺎ ﺳ ۡﻌﻴﻬﺎ و ﻫﻮ ﻣ ۡﺆﻣ ٌﻦ ﻓﺎوﻟqªٰ ة و ﺳ4zو ﻣ ۡﻦ ر د ﻵۡﻹ
ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٩١﴿ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮر
017.019 Waman arada al-akhirata wasaAAa laha saAAyaha wahuwa mu/minun faola-ika kana
saAAyuhum mashkooran
17:19 En wie het Hiernamaals wenst en er naar
streeft, én hij is gelovig: hij (behoort) tot degenen
van wie hun streven wordt beloond.

Wie het hiernamaals wenst en dat ijverig nastreeft
terwijl hij gelovig is, zij zijn het aan wie voor hun
streven dank betuigd wordt.

ً
ۡ
ﻶﻹ ﻧﻤﺪ ﻫﺆﻵﻼء و ﻫﺆﻵﻼء ﻣﻦ ﻋﻄﺂء رﺑﻚ و ﻣﺎ ﺎن ﻋﻄـﺂء رﺑﻚ

ۡ
ۡ ۡ
 و ۡﺑﻦ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ و ﻵﻹ ﺗﺒﺬ ۡرC@®ٰ) ﺣﻘﻪ و ﻟﻤ ۡﺴﻜtۡ uو ٰ ت ذ ﻟ

ۡ
﴾٣٢﴿  ۡﻳ ًﻤﺎ4° ﺗﻨﻬ ۡﺮﻫﻤﺎ و ﻗ ۡﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗ ۡﻮﻵًﻹ

﴾٦٢﴿ ﺗ ۡﺒﺬ ۡﻳ ًﺮ

017.023 Waqada rabbuka alla taAAbudoo illa iyyahu wabialwalidayni ihsanan imma yablughanna
AAindaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma offin wala tanharhuma waqul lahuma
qawlan kareeman

017.026 Waati tha alqurba haqqahu waalmiskeena waibna alssabeeli wala tubaththir tabtheeran
17:26 En geef de verwant wat hem toekomt en de armen
en wie onderweg is (en alles verloren heeft) en wees
niet verspillend.

En geef de verwant wat hem toekomt en ook de
behoeftige en wie onderweg is en wees niet
verspillend.

ۡ ۤ
ۡ
 و ﺎن ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻟﺮﺑ ٖﻪCۡ@ن ﻟﻤﺒﺬر ۡﻳﻦ ﺎﻧ ۡﻮ ﺧﻮ ن ﻟﺸ ٰﻴﻄ
﴾٧٢﴿ ﻛﻔ ۡﻮ ًر

17:23 En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem
alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de
ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom
bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "oef" (een
woord van verachtelijkheid) tegen hen, snauw hen niet af
en spreek tot hen een vriendelijk woord.

En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen
Hem zullen dienen en dat men goed moet
zijn voor de ouders; of nu een van tweeën of
allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg
dan niet: "Foei" tegen hen, bejegen hen niet
onheus en spreek op een hoffelijke manier tot
hen.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح ﻟﺬل ﻣﻦ ﻟﺮﺣﻤﺔ و ﻗﻞ رب رﺣﻤﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ
﴾٤٢k ﴿ ?ً ۡ@ۡ ﺻﻐ78رﺑ ٰﻴ

017.027 Inna almubaththireena kanoo ikhwana alshshayateeni wakana alshshaytanu lirabbihi kafooran
17:27 De verspillers zijn broeders van de satans en de
Satan is ondankbaar jegens zijn Heer.

De verspillers zijn broeders van de satans en de
satan is jegens zijn Heer ondankbaar.

ۡ
و ﻣﺎ ™ ۡﻌﺮﺿﻦ ﻋﻨﻬﻢ ۡﺑﺘﻐﺂء ر ۡﺣﻤ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻚ ﺗ ۡﺮﺟ ۡﻮﻫﺎ ﻓﻘ ۡﻞ ﻟﻬ ۡﻢ
﴾٨٢﴿ ﻗ ۡﻮﻵًﻹ ﻣ ۡﻴﺴ ۡﻮ ًر
017.028 Wa-imma tuAAridanna AAanhumu ibtighaa rahmatin min rabbika tarjooha faqul lahum qawlan
maysooran
17:28 En als u, u van hen afwendt (de verwanten, de
armen en de reiziger, die u niet van geld kan voorzien) en
u verwacht barmhartigheid van uw Heer, spreek dan tot
hen op een vriendelijke manier.

En als jij je van hen afwendt in jouw streven
naar barmhartigheid van jouw Heer waarop
jij hoopt, spreek dan tot hen op een
vriendelijke manier.

017.024 Waikhfid lahuma janaha alththulli mina alrrahmati waqul rabbi irhamhuma kama rabbayanee
sagheeran
17:24 En wees uit barmhartigheid voor hen
nederig en zeg: "O mijn Heer, erbarm U over hen,
zoals zij mij opvoeden toen ik klein was."

En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en
ontvankelijk en zeg: "Mijn Heer, erbarm U over hen,
zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was."

 ﻓﺎﻧﻪ ﺎنCۡ@رﺑﻜ ۡﻢ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ *)ۡ ~ﻔ ۡﻮﺳﻜ ۡﻢ ۡن ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ٰﺻﻠﺤ
ۡ
ً
ۡ
﴾٥٢﴿  ﻏﻔﻮرC@ﻟﻶۡﻹو ﺑ
017.025 Rabbukum aAAlamu bima fee nufoosikum in takoonoo saliheena fa-innahu kana lil-awwabeena
ghafooran
17:25 Jullie Heer weet het best wat er in jullie zielen is. Als
jullie oprecht zijn, dan is Hij meest Vergevensgezind tot
degenen die steeds naar hem terugkeren in gehoorzaamheid
en in berouw.

Jullie Heer weet het best wat in jullie
binnenste is; als jullie rechtschapen zijn,
dan is Hij voor de schuldbewusten
vergevend.

ً
ۡ
ً
ۡ
﴾٢٣﴿ ) ﻧﻪ ﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ و ﺳﺂء ﺳﺒﻴﻶﻹlﺑﻮ ﻟﺰtu™ و ﻵﻹ
017.032 Wala taqraboo alzzina innahu kana fahishatan wasaa sabeelan
17:32 En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht
is een zedeloosheid en een slechte weg.

En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets
gruwelijks en een slechte manier van doen.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻣﻦ ﻗﺘﻞYZم ﷲ4³ 7sو ﻵﻹ ™ﻘﺘﻠﻮ ﻟﻨﻔﺲ ﻟ
ۡ ۡ ًۡ ۡ
ۡ *  ۡف4µۡ ﻪ ﺳ ۡﻠ ٰﻄ ًﻨﺎ ﻓﻶﻹ ﻳ
ۡ
) ﻟﻘﺘﻞ ﻧﻪ
ٖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻮﻟﻴ
ۡ
ً
ۡ
﴾٣٣﴿ ﺎن ﻣﻨﺼﻮر

ۡ ۡ
ً ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
) ﻋﻨﻘﻚ و ﻵﻹ ﺗﺒﺴﻄﻬﺎ ﻞ ﻟﺒﺴﻂ: و ﻵﻹ ﺗ ۡﺠﻌ ۡﻞ ﻳﺪك ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ
ۡ
ً
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٢﴿ ﻓﺘﻘﻌﺪ ﻣﻠﻮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮر
017.029 Wala tajAAal yadaka maghloolatan ila AAunuqika wala tabsutha kulla albasti fataqAAuda
malooman mahsooran
17:29 En maak uw hand niet vastgebonden aan uw
nek, en strek haar ook niet helemaal uit, want dan
wordt u verweten en spijtig.

Houd je hand niet aan de hals gebonden en strek haar
ook niet helemaal uit, want dan zul je met verwijten
overladen beschaamd terneer zitten.

ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺒﺎد ٖهK ﻘﺪر ﻧﻪ ﺎنx ن رﺑﻚ ﻳ ۡﺒﺴﻂ ﻟﺮزق ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء و
ًۢ ۡ
ۡ
ً
﴾٠٣﴿{ ?@ﺧﺒ@? ﺑﺼ

017.033 Wala taqtuloo alnnafsa allatee harrama Allahu illa bialhaqqi waman qutila mathlooman faqad
jaAAalna liwaliyyihi sultanan fala yusrif fee alqatli innahu kana mansooran
17:33 En doodt niemand wat Allah verboden heeft
verklaard, behalve volgens het recht. En wie
onrechtvaardig gedood wordt dan hebben Wij zijn
erfgenaam de machtiging gegeven (te doden, te vergeven
of het bloedgeld te accepteren). Maar overdrijft niet in het
doden. Voorwaar, hij wordt geholpen (door het
islamitische recht).

En jullie mogen niemand doden -- wat Allah
verboden heeft -- behalve volgens het recht.
En als iemand onrechtmatig gedood is dan
geven Wij zijn naaste verwant machtiging,
maar hij moet in het doden niet te ver gaan;
hij wordt immers geholpen.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
¶  ﻳﺒﻠﻎ ﺷﺪه7s ﺣﺴﻦ ﺣqr 7sﺑﻮ ﻣﺎل ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻵﻹ ﺑﺎﻟtu™ و ﻵﻹ
ۡ
ۡ
﴾٤٣﴿ و ۡوﻓ ۡﻮ ﺑﺎﻟﻌ ۡﻬﺪ † ن ﻟﻌ ۡﻬﺪ ﺎن ﻣ ۡﺴـ¸ ۡﻮﻵًﻹ
017.034 Wala taqraboo mala alyateemi illa biallatee hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu waawfoo
bialAAahdi inna alAAahda kana mas-oolan

17:34 En benadert niet het bezit van de wees, behalve op
om een betere manier (investeren van het kapitaal),
totdat hij volwassen is. En komt de overeenkomst
volledig na. Voorwaar, over de overeenkomst worden

En jullie mogen niet aan het bezit van de wees
komen, tenzij dat op de beste manier gebeurt,
totdat hij volgroeid is. En komt de verbintenis
na. Over de verbintenis wordt verantwoording

017.030 Inna rabbaka yabsutu alrrizqa liman yashao wayaqdiru innahu kana biAAibadihi khabeeran
baseeran
17:30 Voorwaar, jouw Heer verruimt de
voorziening aan wie Hij wil en beperkt voor wie
Hij wil. Hij is Alwetend, Alziend over Zijn
dienaren.

Allah voorziet ruimschoots in het levensonderhoud
van wie Hij wil en ook met mate. Hij is over Zijn
dienaren goed ingelicht en doorziet hen.

ۡ و ﻵﻹ ™ ۡﻘﺘﻠ ۡۤﻮ ۡوﻵﻹدﻛ ۡﻢ ﺧ ۡﺸﻴﺔ
 ۡﻢ نfﻹق ﻧ ۡﺤﻦ ﻧ ۡﺮزﻗﻬ ۡﻢ و ﻳﺎ
ﻶ
ﻣ
ٍ
ًۡ
ۡ
ً
﴾١٣﴿ ?@ﻗ ۡﺘﻠﻬ ۡﻢ ﺎن ﺧﻄﺎ ﻛﺒ
017.031 Wala taqtuloo awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa-iyyakum inna qatlahum kana
khit-an kabeeran
17:31 Doodt jullie kinderen niet uit vrees voor
armoede: Wij voorzien hun en jullie van
levensonderhoud. Voorwaar, hen doden is een grote
zonde.

En jullie mogen jullie kinderen niet doden uit vrees
voor armoe. Wij voorzien in hun en jullie
levensonderhoud. Hen doden is een grote zonde.

ۡ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
﴾٨٣﴿ وﻫﺎ4Wﻞ ذﻟﻚ ﺎن ﺳﻴﺌﻪ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻣ
017.038 Kullu thalika kana sayyi-ohu AAinda rabbika makroohan
17:38 Al de slechte aspecten van deze (de boven genoemde)
zijn verwerpelijk bij uw Heer.

Van dat alles wordt het slechte bij jouw
Heer verafschuwd.

ٰ
ۤ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
YZ ﻟﻴﻚ رﺑﻚ ﻣﻦ ﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻵﻹ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻊ ﷲq¼ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ و
ٰۡ
ۡ
ً
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٣﴿  *) ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻠﻮﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮرq½ ﻓﺘﻠ4z ٰ ﻟٰ ًـﻬﺎ
017.039 Thalika mimma awha ilayka rabbuka mina alhikmati wala tajAAal maAAa Allahi ilahan akhara
fatulqa fee jahannama malooman madhooran
17:39 Dat is (een deel) van de Wijsheid die Allah aan u
geopenbaard heeft. En neem geen andere god naast
Allah, anders wordt u in de Hel geworpen, vol
verwijten en afgewezen (van de barmhartigheid van
Allah).

Dat is iets wat jouw Heer van de wijsheid aan
jou heeft geopenbaard. En stel naast Allah geen
andere god, anders zul je in de hel worden
geworpen, met verwijten overladen en
verstoten.

ۡﻠ•ﻜﺔ ﻧ ًﺎﺛﺎ ﻧﻜﻢž  و ﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻟۡﻤCۡ@ﻜ ۡﻢ رﺑﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺒﻨMﻓﺎ ۡﺻ ٰﻔ
﴾٠٤﴿{ ﻟﺘﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻗ ۡﻮﻵًﻹ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
017.040 Afaasfakum rabbukum bialbaneena waittakhatha mina almala-ikati inathan innakum
lataqooloona qawlan AAatheeman
17:40 Heeft jullie Heer voor jullie zonen verkozen en
voor Zichzelf vanonder de Engelen dochters genomen?
Voorwaar, jullie zeggen werkelijk iets vreselijks!

Heeft jullie Heer dan voor jullie de zonen
uitgekozen en zelf uit de engelen dochters
genomen? Jullie zeggen werkelijk iets
vreselijks!

jullie (op de Dag van de Opstanding) ondervraagd.

afgelegd.

ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
و ۡوﻓﻮ ﻟﻜ ۡﻴﻞ ذ ﻠﺘ ۡﻢ و زﻧ ۡﻮ ﺑﺎﻟﻘ ۡﺴﻄﺎس ﻟﻤ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴﻢ ذﻟﻚ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٥٣﴿ ﺧ@ ٌ? و ۡﺣﺴﻦ ﺗﺎوﻳﻶﻹ
017.035 Waawfoo alkayla itha kiltum wazinoo bialqistasi almustaqeemi thalika khayrun waahsanu
ta/weelan
17:35 En geeft de volle maat wanneer jullie wegen en
weeg met een juiste weegschaal. Dat is het meest passend
en het heeft het meeste voordeel bij het laatste besluit.

En geeft volle maat als jullie afmeten en
weegt met de juiste weegschaal. Dat is beter
voor jullie en een mooiere afsluiting.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ٌ
ۡ
 و ﻟﻔﺆ د ﻞ4˜و ﻵﻹ ™ﻘﻒ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠﻢ ن ﻟﺴﻤﻊ و ﻟﺒ
ۡ
﴾٦٣﴿ •ﻚ ﺎن ﻋﻨﻪ ﻣ ۡﺴ ¸ـ ۡﻮﻵًﻹžوﻟ
017.036 Wala taqfu ma laysa laka bihi AAilmun inna alssamAAa waalbasara waalfu-ada kullu ola-ika
kana AAanhu mas-oolan
17:36 En volg niet dat waarover u geen kennis
hebt. Het horen, het zien en het hart, over al dat
wordt verantwoording afgelegd.

En ga niet achter iets aan waarvan jij geen kennis
hebt. Het horen, het zien en het hart, over al dat
wordt verantwoording afgelegd.

ۡ
ق ﻵۡﻹ ۡرض و ﻟ ۡﻦ ﺗ ۡﺒﻠﻎ4œو ﻵﻹ ﺗ ۡﻤﺶ *) ﻵۡﻹ ۡرض ﻣﺮ ًﺣﺎ † ﻧﻚ ﻟ ۡﻦ ﺗ
ۡ
﴾٧٣﴿ ﻟﺠﺒﺎل ﻃ ۡﻮﻵًﻹ
017.037 Wala tamshi fee al-ardi marahan innaka lan takhriqa al-arda walan tablugha aljibala toolan

ۡ
ۡ
 ۡو و ﻣﺎ ﻳﺰ ۡﻳﺪﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ~ﻔ ۡﻮ ًر4° ٰ ن ﻟﻴﺬtۡ uو ﻟﻘ ۡﺪ ¿¾ﻓﻨﺎ *)ۡ ٰﻫﺬ ﻟ

17:37 En loop niet hoogmoedig op de aarde. U kan
de aarde niet doordringen en noch de bergen in
hoogte bereiken.

En loop niet verwaand op de aarde rond. Jij zult de
aarde immers niet doorboren, noch de bergen in
hoogte kunnen bereiken.

017.044 Tusabbihu lahu alssamawatu alssabAAu waal-ardu waman feehinna wa-in min shay-in illa
yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahoona tasbeehahum innahu kana haleeman ghafooran
17:44 De zeven hemels en de aarde en allen die erin zijn
verheerlijken Hem. En er is geen ding dat hem niet
verheerlijkt maar jullie begrijpen hun lofprijzing niet. Hij
is Zachtmoedig en Vergevensgezind.

Hem prijzen de zeven hemelen en de aarde en
wie daarin zijn. Er is niets of het prijst Zijn
lof, maar jullie begrijpen hun lofprijzing niet.
Hij is zachtmoedig en vergevend.

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
 ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮنCۡ@ ٰ ن ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑ ۡﻴﻨﻚ و ﺑtۡ u ت ﻟ4’ و ذ
ٰۡ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٥٤ۙ ﴿ ة ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﺴﺘﻮر4zﺑﺎﻵﻹ
017.045 Wa-itha qara/ta alqur-ana jaAAalna baynaka wabayna allatheena la yu/minoona bial-akhirati
hijaban mastooran
17:45 En wanner u de Kuran reciteert, brengen Wij tussen
u en degenen die niet in het Hiernamaals geloven een
verborgen afscheiding aan.

En wanneer jij de Koran voorleest zetten Wij
tussen jou en hen die niet geloven een
verborgen afscheiding.

ۡ ۡ
ۡ ۡ ً ۡ ۡ ٰ ۡ
ۤ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
 و ذ4’ﻔﻘﻬﻮه و *) ذ ﻧﻬﻢ وx ﻨﺔ نf ) ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ£و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋ
﴾٦٤﴿ ) ۡدﺑﺎرﻫ ۡﻢ ~ﻔ ۡﻮ ًر-£ ٰ ن و ۡﺣﺪه وﻟﻮۡ ﻋtۡ uۡت رﺑﻚ *) ﻟ4ۡ °ذ

﴾١٤﴿
017.041 Walaqad sarrafna fee hatha alqur-ani liyaththakkaroo wama yazeeduhum illa nufooran
17:41 En Wij hebben in deze Kuran (zaken)
uitgelegd opdat zij (de ongelovigen) vermaand
worden, maar zij krijgen alleen maar meer afkeer.

In deze Koran hebben Wij uiteenzettingen
gegeven opdat zij vermaand zouden worden, maar
zij krijgen alleen maar meer afkeer.

ٌ ٰۤ
ً ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
) ذي ﻟﻌﺮش: ﻘﻮﻟﻮن ذ ﻵﻹﺑﺘﻐﻮx ﻗ ۡﻞ ﻟﻮۡ ﺎن ﻣﻌﻪ ﻟـﻬﺔ ﻛﻤﺎ
﴾٢٤﴿ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ
017.042 Qul law kana maAAahu alihatun kama yaqooloona ithan laibtaghaw ila thee alAAarshi sabeelan
17:42 Zeg (O Mohammed): "Als er goden met Hem zijn,
zoals zij zeggen, dan zouden zij (de andere goden) een
Weg naar de Eigenaar van de Troon (Allah) zoeken."

Zeg: "Als er naast Hem andere goden zouden
zijn, zoals zij zeggen, dan zouden ze zich een
weg naar de Heer van de troon zoeken."

﴾٣٤﴿ ?ً ۡ@ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻋﻠ ًﻮ ﻛﺒx ٰ) ﻋﻤﺎ£ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨﻪ و ™ ٰﻌ
017.043 Subhanahu wataAAala AAamma yaqooloona AAuluwwan kabeeran

017.046 WajaAAalna AAala quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee athanihim waqran wa-itha
thakarta rabbaka fee alqur-ani wahdahu wallaw AAala adbarihim nufooran
17:46 En Wij hebben over hun harten bedekkingen
aangebracht, zodat zij het niet begrijpen en in hun
oren doofheid. En wanneer u alleen uw Heer noemt
tijdens de Kuran recitatie, dan keren zij in afkeer hun
ruggen toe.

En over hun harten hebben Wij hoezen gelegd,
zodat zij het niet begrijpen en in hun oren
hardhorendheid. En wanneer jij alleen jouw Heer
in de Koran noemt keren zij in afkeer hun ruggen
toe.

ۡ
ۡ
ﻮي- ﻧ ۡﺤﻦ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳ ۡﺴﺘﻤﻌ ۡﻮن ﺑ ٖﻪۤ ذ ﻳ ۡﺴﺘﻤﻌ ۡﻮن ﻟ ۡﻴﻚ و ذ ﻫ ۡﻢ ﻧ ۡﺠ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ً
ۡ
﴾٧٤﴿ ﻘ ۡﻮل ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮن ن ﺗﺘﺒﻌ ۡﻮن ﻵﻹ رﺟﻶﻹ ﻣﺴﺤ ۡﻮرx ذ

17:43 Heilig is Hij en Verheven boven al hetgeen
zij zeggen.

Hij zij geprezen en ver verheven is Hij boven wat
zij zeggen.

ۡ
ﺗﺴﺒﺢ ﻟﻪ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻟﺴ ۡﺒﻊ و ﻵﻹ ۡرض و ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻴﻬﻦ و ۡن ﻣ ۡﻦ
ۡ
ۡ ٍء ﻵﻹ ﻳﺴﺒﺢ ﺑﺤ ۡﻤﺪ ٖه و ﻟٰﻜ ۡﻦ ﻵﻹ ™ﻔﻘﻬ ۡﻮن ﺗ ۡﺴﺒ ۡﻴﺤﻬ ۡﻢ ﻧﻪ ﺎن7š
﴾٤٤﴿ ﺣﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﻏﻔ ۡﻮ ًر

ۡ
ًۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﻴﺪﻧﺎ ﻗﻞx ? *) ﺻﺪورﻛﻢ † ﻓﺴﻴﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦƒو ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻜ
ۡﻘ ۡﻮﻟﻮنx  ۡﻢ ول ﻣﺮ ٍة † ﻓﺴﻴ ۡﻨﻐﻀ ۡﻮن ﻟ ۡﻴﻚ رء ۡوﺳﻬ ۡﻢ وftÃﻟﺬ ۡي ﻓ
ٰ
﴾١٥﴿  ۡﻳ ًﺒﺎ4’  ۡن ﻳﻜ ۡﻮن7‡-  ﻫﻮ ﻗ ۡﻞ ﻋ7sﻣ

017.047 Nahnu aAAlamu bima yastamiAAoona bihi ith yastamiAAoona ilayka wa-ith hum najwa ith
yaqoolu alththalimoona in tattabiAAoona illa rajulan mashooran
17:47 Wij weten het best van wat zij (de
onrechtvaardigen) horen wanneer zij naar u
luisteren. En wanneer zij in het geheim van
gedachten wisselen: "Jullie volgen slechts een
betoverde man!"

ً¾ﺑ ۡﻮ ﻟﻚ ﻵۡﻹ ۡﻣﺜﺎل ﻓﻀﻠ ۡﻮ ﻓﻶﻹ ﻳ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮن ﺳﺒ ۡﻴﻶﻹÆ  ﻛ ۡﻴﻒtۡ ¥ۡﻧ
﴾٨٤﴿

017.051 Aw khalqan mimma yakburu fee sudoorikum fasayaqooloona man yuAAeeduna quli allathee
fatarakum awwala marratin fasayunghidoona ilayka ruoosahum wayaqooloona mata huwa qul AAasa an
yakoona qareeban
17:51 Of een schepping waarvan het in jullie
harten het moeilijkst lijkt." Dan zullen zij
zeggen: "Wie doet ons terugkeren?" Zeg:
"Degene Die jullie de eerste keer schiep." Dan
zullen zij hun hoofd naar u schudden, en zeggen:
"Wanneer is dat?" Zeg: "Het kan nabij zijn!"

of iets anders geschapens wat jullie in je hart nog
moeilijker lijkt!" Maar dan zullen zij zeggen: "Wie zal
ons dan terugbrengen?" Zeg: "Hij die jullie de eerste
maal geschapen heeft!" Dan zullen zij tegen jou hun
hoofd schudden en zeggen: "Wanneer is dat dan?"
Zeg: "Misschien dat het dichtbij is."

ۡ ۡ ۡ
ۡ
 ۡﻢ ﻓﺘ ۡﺴﺘﺠ ۡﻴﺒ ۡﻮن ﺑﺤ ۡﻤﺪ ٖه و ﺗﻈﻨﻮن ن ﻟﺒﺜﺘﻢ ﻵﻹfﻳ ۡﻮم ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮ
﴾٢٥﴿{ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ

Wij weten het best waarom zij luisteren wanneer zij
naar jou luisteren en wanneer zij een vertrouwelijk
gesprek hebben wanneer de onrechtplegers zeggen:
"Jullie volgen slechts een man die betoverd is."

017.048 Onthur kayfa daraboo laka al-amthala fadalloo fala yastateeAAoona sabeelan
17:48 Kijk hoe zij voor u gelijkenissen brengen:
zij dwalen en kunnen geen Weg vinden.

Kijk hoe zij voor jou vergelijkingen maken; zij
dwalen en kunnen dus geen weg meer vinden.

ً
ًۡ
ً و ﻗﺎﻟ ۡﻮۤ ء ذ ﻛﻨﺎ ﻋﻈ
ﺎﻣﺎ و رﻓﺎﺗﺎء ﻧﺎ ﻟﻤ ۡﺒﻌ ۡﻮﺛ ۡﻮن ﺧﻠﻘﺎ ﺟﺪ ۡﻳ ًﺪ
﴾٩٤﴿
017.049 Waqaloo a-itha kunna AAithaman warufatan a-inna lamabAAoothoona khalqan jadeedan

017.052 Yawma yadAAookum fatastajeeboona bihamdihi watathunnoona in labithtum illa qaleelan
17:52 Op de Dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan
(Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem.
En jullie zullen veronderstellen dat jullie slechts weinig
(tijd op aarde) verbleven.

De dag dat Hij jullie zal oproepen! Dan
zullen jullie Hem gehoor geven door Hem te
loven en jullie zullen denken dat het voor
jullie slechts kort geduurd heeft.

ۡ ٰۡ
غÅe ۡﺣﺴﻦ ن ﻟﺸﻴﻄﻦ ﻳqr ۡ7sﻘ ۡﻮﻟﻮ ﻟx و ﻗ ۡﻞ ﻟﻌﺒﺎد ۡي
ً
ۡ ۡ
ً
﴾٣٥﴿ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ن ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﺎن ﻟﻶﻹﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻣﺒ ۡﻴﻨﺎ

17:49 En zij zeiden: "Wanneer Wij botten en
overblijfselen zijn, zullen wij dan echt als een
nieuwe schepping opgewekt worden?"

En zij zeggen: "Wanneer wij dan beenderen en
overblijfselen zijn zullen wij dan echt als een
nieuwe schepping opgewekt worden?" *

ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٠٥ۙ ﴿ ﻗ ۡﻞ ﻛ ۡﻮﻧﻮۡ ﺣﺠﺎرة و ﺣﺪﻳﺪ
017.050 Qul koonoo hijaratan aw hadeedan
17:50 Zeg: "Wordt steen of ijzer,

Zeg: "Jullie kunnen stenen of ijzer zijn,

017.056 Quli odAAu allatheena zaAAamtum min doonihi fala yamlikoona kashfa alddurri AAankum wala
tahweelan
17:56 Zeg (O Mohammed): "Roept degenen die jullie
naast Allah als god veronderstellen maar aan, zij
hebben geen mach over het kwade van jullie weg te
nemen of het te veranderen."

Zeg: "Roept hen maar aan van wie jullie
beweren dat zij naast Hem bestaan. Zij hebben
geen macht om van jullie iets schadelijks weg te
nemen of te veranderen."

ۡ ۡ
ۡ
ب و4’ ٰ) رﺑﻬﻢ ﻟﻮﺳ ۡﻴﻠﺔ ﻳﻬﻢ: •ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻳ ۡﺒﺘﻐ ۡﻮنžوﻟ
ﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮن ر ۡﺣﻤﺘﻪ و ﻳﺨﺎﻓ ۡﻮن ﻋﺬ ﺑﻪ ن ﻋﺬ ب رﺑﻚ ﺎن
﴾٧٥﴿ ﻣ ۡﺤﺬ ۡو ًر
017.057 Ola-ika allatheena yadAAoona yabtaghoona ila rabbihimu alwaseelata ayyuhum aqrabu
wayarjoona rahmatahu wayakhafoona AAathabahu inna AAathaba rabbika kana mahthooran
17:57 Degenen die zij (de godenaanbidders) aanroepen,
zoeken zelf naar een middel om nader tot hun Heer te
komen. Wie van hen het dichtst bij (hun Heer)zijn
hopen op Zijn Barmhartigheid en vrezen Zijn
bestraffing. Voor de bestraffing van jouw Heer moet
men op de hoede zijn.

Zij die zij aanroepen zoeken zelf naar het
middel om nader tot hun Heer te komen, zij die
van hen het naast zijn, zij hopen op Zijn
barmhartigheid en vrezen Zijn bestraffing.
Voor de bestraffing van jouw Heer moet men
op zijn hoede zijn.

ۡ
ﻳ ٍﺔ ﻵﻹ ﻧ ۡﺤﻦ ﻣ ۡﻬﻠﻜ ۡﻮﻫﺎ ﻗ ۡﺒﻞ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ۡو ﻣﻌﺬﺑ ۡﻮﻫﺎ4ۡ ’ و ۡن ﻣ ۡﻦ
ٰ
ۡ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
﴾٨٥﴿ ﻋﺬ ًﺑﺎ ﺷﺪ ۡﻳ ًﺪ ﺎن ذﻟﻚ *) ﻟﻜﺘﺐ ﻣﺴﻄﻮر
017.058 Wa-in min qaryatin illa nahnu muhlikooha qabla yawmi alqiyamati aw muAAaththibooha
AAathaban shadeedan kana thalika fee alkitabi mastooran
17:58 En er is geen stad (volk), of Wij zullen hen voor de
Dag van de Opstanding vernietigen, of haar bestraffen
met een harde straf. Dat is (vastgelegd) in het geschreven
Boek (Al-Lauh Al-Mahfuz).

En er is geen stad of Wij vernietigen haar
voor de opstandingsdag of bestraffen haar met
een strenge bestraffing. Dat is in het boek
opgetekend.

017.053 Waqul liAAibadee yaqooloo allatee hiya ahsanu inna alshshaytana yanzaghu baynahum inna
alshshaytana kana lil-insani AAaduwwan mubeenan
17:53 En zeg tegen Mijn dienaren (O Mohammed) dat
te zeggen wat het beste is, want de Satan zaait
verdeeldheid onder hen. De Satan is voor de mensen
een duidelijke vijand.

ۤ

En zeg aan Mijn dienaren dat te zeggen wat het
beste is, want de satan hitst op tot tweedracht
onder hen; de satan is een verklaarde vijand van
de mens.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺬﺑﻜﻢ و ﻣﺎx رﺑﻜ ۡﻢ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻜﻢ ن ﻳﺸﺎ ﻳﺮﺣﻤﻜﻢ و ن ﻳﺸﺎ
ٰۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٥﴿ ﻴﻶﻹfرﺳﻠﻨﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ و

017.054 Rabbukum aAAlamu bikum in yasha/ yarhamkum aw in yasha/ yuAAaththibkum wama arsalnaka
AAalayhim wakeelan
17:54 Jullie Heer kent jullie het best. Indien Hij wil,
begenadigt Hij jullie; of, indien Hij wil, bestraft Hij
jullie. En Wij hebben u (O Mohammed) niet als
voogd tot hen gezonden.

Jullie Heer kent jullie het best. Als Hij wil, zal Hij
erbarmen met jullie hebben of als Hij wil zal Hij
jullie bestraffen. En Wij hebben jou niet als voogd
over hen gezonden.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺾK و رﺑﻚ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤ ۡﻦ *) ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض و ﻟﻘﺪ ﻓﻀﻠﻨﺎ
ۡ K )ٰ£ ﻋC@ﻟﻨﺒ
﴾٥٥﴿ ﺾ و ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ د ود زﺑ ۡﻮ ًر
ﻌ
ٖ
ٍ
017.055 Warabbuka aAAlamu biman fee alssamawati waal-ardi walaqad faddalna baAAda alnnabiyyeena
AAala baAAdin waatayna dawooda zabooran
17:55 En jouw Heer weet beter over wie er in de
hemelen en (op) de aarde is. En Wij hebben sommige
Profeten bevoorrecht boven andere Profeten, en Wij
gaven David de Zaboer(de Psalmen).

En jouw Heer kent wie er in de hemelen en op
de aarde zijn het best. Wij hebben sommige
profeten boven andere verkozen en aan Dawoed
hebben Wij een Zaboer gegeven.

ۡ ۡ ۡ
4Çﻗﻞ ۡدﻋﻮ ﻟﺬ ۡﻳﻦ زﻋ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻓﻶﻹ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻛﺸﻒ ﻟ
ۡ
﴾٦٥﴿ ﻋﻨﻜ ۡﻢ و ﻵﻹ ﺗ ۡﺤﻮ ۡﻳﻶًﻹ

ۡ ۡ ۡ
ۤ ۤۡ
ٰ ۡ ۡ
ž
ۡ
ۡ
و ذ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻠ•ﻜﺔ ﺳﺠﺪو ﻵﻹدم ﻓﺴﺠﺪو ﻵﻹ ﺑﻠﻴﺲ ﻗﺎل
ًۡ ۡ ۡ
﴾١٦ۚ ﴿ ء ۡﺳﺠﺪ ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻴﻨﺎ
017.061 Wa-ith qulna lilmala-ikati osjudoo li-adama fasajadoo illa ibleesa qala aasjudu liman khalaqta
teenan
17:61 En toen Wij tot de Engelen zeiden:
"Prosterneer jullie neer voor Adam," toen
prosterneerde zij allen, behalve Iblis (Satan). Hij zei:
"Moet ik (mij)prosterneren voor iemand die U uit
aarde heeft geschapen?"

Toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt eerbiedig
neer voor Adam", bogen zij zich eerbiedig neer,
behalve Iblies. Deze zei: "Zal ik mij eerbiedig
neerbuigen voor iemand die U van klei hebt
geschapen!"

ٰ) ﻳ ۡﻮم: ﺗﻦ4ۡ z  ﻟ• ۡﻦÉ )£ ۡﻣﺖ ﻋ4° ﻗﺎل رء ۡﻳﺘﻚ ٰﻫﺬ ﻟﺬ ۡي
ۤ
ۡ
ً
ۡ
﴾٢٦﴿ ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻵﻹ ۡﺣﺘﻨﻜﻦ ذرﻳﺘﻪ ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻶﻹ
017.062 Qala araaytaka hatha allathee karramta AAalayya la-in akhkhartani ila yawmi alqiyamati
laahtanikanna thurriyyatahu illa qaleelan
17:62 Hij (Iblis) zei: "Ziet U? Dat is degene die U
boven mij geëerd hebt. Indien U mij uitstel geeft tot de
Dag van de Opstanding zal ik zeker zijn nageslacht
doen dwalen, behalve enkele van hen (de
rechtvaardigen)."

Hij zei: "Hoe lijkt het U? Dit is hij die U meer
geëerd hebt dan mij. Als U mij uitstel verleent
tot aan de opstandingsdag, dan zal ik zijn
nageslacht op maar enkelen na in bedwang
houden."

ً  ۡﻢ ﺟﺰfﻗﺎل ۡذﻫ ۡﺐ ﻓﻤ ۡﻦ ﺗﺒﻌﻚ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻓﺎن ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰآؤ
آء ﻣ ۡﻮﻓ ۡﻮ ًر
﴾٣٦﴿
017.063 Qala ithhab faman tabiAAaka minhum fa-inna jahannama jazaokum jazaan mawfooran
17:63 Allah zei: "Ga heen als iemand van hen jou
volgt: de Hel zal jullie beloning zijn, als een
volledige beloning!

Hij zei: "Ga weg, en als dan iemand van hen jou
volgt, dan is de hel jullie beloning, een rijkelijke
beloning!

ۤ
ۤ ٰٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ ن ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻵﻹﻳﺖ ﻵﻹ ن ﻛﺬب ﺑﻬﺎ ﻵﻹوﻟﻮن و
ً ۡ
ٰۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ة ﻓﻈﻠﻤﻮ ﺑﻬﺎ و ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ ﺑﺎﻵﻹﻳﺖ ﻵﻹ4˜ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﺛﻤ ۡﻮد ﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﺒ
ًۡ ۡ
﴾٩٥﴿ ﻔﺎxﺗﺨﻮ
017.059 Wama manaAAana an nursila bial-ayati illa an kaththaba biha al-awwaloona waatayna
thamooda alnnaqata mubsiratan fathalamoo biha wama nursilu bial-ayati illa takhweefan
17:59 En het verhinderde Ons de Tekenen neer te
zenden, alleen omdat voorafgaande generaties hen
loochenden. En Wij gaven de Tsamoed de
vrouwelijke kameel, als een zichtbaar (Teken) maar
zij behandelden haar onrechtvaardig. En Wij zenden
slechts Tekenen om vrees op te wekken.

En niets verhinderde Ons de tekenen te zenden
dan dat zij die er eertijds waren ze loochenden. En
Wij gaven de Thamoed de kameelmerrie als iets
duidelijk zichtbaars, maar zij behandelden haar
onrechtvaardig. En Wij zenden slechts tekenen
om vrees aan te jagen.

ۤۡ7sو ۡذ ﻗ ۡﻠﻨﺎ ﻟﻚ ن رﺑﻚ ﺣﺎط ﺑﺎﻟﻨﺎس و ﻣﺎ ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻟﺮ ۡءﻳﺎ ﻟ
ۡ ۡ
ٰۡ
ً ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 ن وtuرﻳﻨﻚ ﻵﻹ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎس و ﻟﺸﺠﺮة ﻟﻤﻠﻌﻮﻧﺔ *) ﻟ
ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
﴾٠٦﴿{ ?@ ﻓﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻵﻹ ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ ﻛﺒÌ ﻧﺨﻮﻓﻬ ۡﻢ
017.060 Wa-ith qulna laka inna rabbaka ahata bialnnasi wama jaAAalna alrru/ya allatee araynaka illa
fitnatan lilnnasi waalshshajarata almalAAoonata fee alqur-ani wanukhawwifuhum fama yazeeduhum illa
tughyanan kabeeran
17:60 En (gedenk) toen Wij tot u zeiden dat uw Heer
de mensheid omsingeld. En wij het visioen dat Wij u
hebben laten zien alleen maar tot een beproeving
voor de mensheid gemaakt en ook de in de Kuran
vermelde vervloekte boom. Wij wekken vrees bij
hun op, maar zij nemen slechts toe in grote
onbeschaamdheid.

En toen Wij tot jou zeiden dat jouw Heer de
mensen omsingelde. En Wij hebben het visioen
dat Wij jou hebben laten zien alleen maar tot een
verzoeking voor de mens gemaakt en ook de in de
Koran vervloekte boom; Wij jagen hun vrees aan,
maar zij nemen slechts toe in grote
onbeschaamdheid.

ۤ
ۡ ۡ
 ﺿﻞ ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻵﻹ ﻳﺎه † ﻓﻠﻤﺎ4] *) ﻟﺒ4Çو ذ ﻣﺴﻜﻢ ﻟ
ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿ ﺿﺘﻢ و ﺎن ﻵﻹﻧﺴﺎن ﻛﻔﻮر4Í ?ƒ) ﻟ: ﻜﻢMﻧﺠ
017.067 Wa-itha massakumu alddurru fee albahri dalla man tadAAoona illa iyyahu falamma najjakum ila
albarri aAAradtum wakana al-insanu kafooran
17:67 En wanneer jullie op zee de tegenspoed treft,
dan verdwijnt degene die jullie aanroepen, behalve Hij
(Allah). Maar wanneer Hij jullie gered heeft en aan
land heeft gebracht, wenden jullie je (van Hem) af; de
mens is ondankbaar!

En wanneer jullie op zee tegenspoed treft dan
zijn zij hen die zij aanroepen kwijt, behalve
Hem. Maar wanneer Hij jullie dan gered en aan
land gebracht heeft, wenden jullie je af; de mens
is ondankbaar.

ۡ
ۡ
ۡ
? ۡو ﻳ ۡﺮﺳﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺣﺎﺻ ًﺒﺎƒﻓﺎﻣﻨﺘ ۡﻢ ۡن ﻳﺨﺴﻒ ﺑﻜ ۡﻢ ﺟﺎﻧﺐ ﻟ
ۡ ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﺠﺪ ۡو ﻟﻜ ۡﻢ و
﴾٨٦ۙ ﴿ ﻴﻶًﻹf
017.068 Afaamintum an yakhsifa bikum janiba albarri aw yursila AAalaykum hasiban thumma la tajidoo
lakum wakeelan
17:68 Voelen jullie je er veilig voor, dat Hij jullie niet
in de aarde weg doet zinken wanneer jullie op het land
zijn, of dat Hij een sterke orkaan over jullie doet
waaien? Vervolgens vinden jullie geen beschermer voor
jullie.

Wanen jullie je er dan veilig voor dat Hij een
stuk vasteland met jullie laat wegzinken of dat
Hij tegen jullie een zandstorm stuurt? Dan
vinden jullie niemand die voor jullie garant
staat.

ۡ ً
ۡ
ً
ي ﻓ@ ۡ?ﺳﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻗﺎﺻﻔﺎ4ٰ z  ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ ﺗﺎرةfﻌ ۡﻴﺪx ۡم ﻣﻨﺘ ۡﻢ ۡن
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﺠﺪو ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑ ٖﻪÌ ﺗﻢtˆﻣﻦ ﻟﺮﻳﺢ ﻓﻴﻐﺮﻗﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛ
﴾٩٦﴿ ﺗﺒ ۡﻴ ًﻌﺎ

ۡ ۡ
ۡ
ز ﻣﻦ ۡﺳﺘﻄ ۡﻌﺖ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﺑﺼ ۡﻮﺗﻚ و ۡﺟﻠ ۡﺐ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢÎˆو ۡﺳﺘ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺑﺨ ۡﻴﻠﻚ و رﺟﻠﻚ و ﺷﺎرﻛﻬﻢ *) ﻵﻹﻣﻮ ل و ﻵﻹوﻵﻹد و ﻋﺪﻫﻢ و ﻣﺎ
﴾٤٦﴿  ۡو ًر4Ï ﻌﺪﻫﻢ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻵﻹx
017.064 Waistafziz mani istataAAta minhum bisawtika waajlib AAalayhim bikhaylika warajlika washarikhum fee al-amwali waal-awladi waAAidhum wama yaAAiduhumu alshshaytanu illa ghurooran
17:64 En misleid hen die u kan met jouw stem
(bijvoorbeeld met jouw liederen, muziek en het geen dat
leidt tot Allah's ongehoorzaamheid), pleeg aanslag op hen
met jouw cavalerie en jouw infanterie, deel met hem
rijkdom en kinderen en doe hun toezeggingen; de Satan
belooft hen niets dan bedrog.

En schrik hen af met jouw stem, wie je maar
kunt. En verzamel jouw paarden en jouw
mannen tegen hen. En deel met hen in de
bezittingen en de kinderen en doe hun
toezeggingen" -- de satan zegt hun slechts
begoocheling toe --

ٰ ٌ ٰۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٥٦﴿ ﻴﻶﻹf ﺑﺮﺑﻚ وq•ن ﻋﺒﺎد ۡي ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﻦ و ﻛ
017.065 Inna AAibadee laysa laka AAalayhim sultanun wakafa birabbika wakeelan
17:65 Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren.
En jouw Heer is voldoende als Beschermer."

"want over Mijn dienaren heb jij geen gezag."
Jouw Heer is goed genoeg als voogd.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺘ ۡﺒﺘﻐ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ﻧﻪ4] ﻟﻜﻢ ﻟﻔﻠﻚ *) ﻟۡﺒqۡ Ðرﺑﻜﻢ ﻟﺬ ۡي ﻳ ۡﺰ
﴾٦٦﴿ ﺎن ﺑﻜ ۡﻢ رﺣ ۡﻴ ًﻤﺎ
017.066 Rabbukumu allathee yuzjee lakumu alfulka fee albahri litabtaghoo min fadlihi innahu kana bikum
raheeman
17:66 Jullie Heer is Degene Die voor jullie de schepen
op zee doet varen, opdat jullie van Zijn gunsten
zoeken. Voorwaar, Hij is voor jullie Meest Barmhartig.

Jullie Heer is het die voor jullie de schepen op
zee voortstuwt opdat jullie streven naar een
gunst van Hem. Hij is voor jullie barmhartig.

017.072 Waman kana fee hathihi aAAma fahuwa fee al-akhirati aAAma waadallu sabeelan
17:72 En wie blind is (van hart) in deze wereld, zal in het
Hiernamaals ook blind zijn en totaal verdwaald zijn van het
pad.

En wie er hier blind is, die is in het
hiernamaals blind en de weg nog meer
kwijt.

ۤ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ن ﺎدو ﻟﻴﻔﺘﻨﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﻟﺬي وﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﺘﻔ‘?ي ﻋﻠﻴﻨﺎ
ً
﴾٣٧﴿  و ذ ﻵﻹﺗﺨﺬ ۡوك ﺧﻠ ۡﻴﻶًﻹÑ ﻏ@ۡ?ه
017.073 Wa-in kadoo layaftinoonaka AAani allathee awhayna ilayka litaftariya AAalayna ghayrahu waithan laittakhathooka khaleelan
17:73 En zij hadden u bijna afgewend van wat Wij aan
u geopenbaard hadden, zodat u iets anders over Ons
verzonnen zou hebben; dan hadden zij u zeker als
boezemvriend genomen!

En bijna hadden zij jou weggelokt van wat Wij
aan jou geopenbaard hebben, zodat jij over Ons
iets anders zou verzinnen; dan hadden zij jou tot
vriend genomen.

ٰ
ۤ
ً
﴾٤٧Ò ﴿ ﻦ ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺷ ۡﻴﺌﺎ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹfو ﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ۡن ﺛﺒ ۡﺘﻨﻚ ﻟﻘ ۡﺪ ﻛ ۡﺪت ﺗ ۡﺮ
017.074 Walawla an thabbatnaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaleelan
17:74 En als Wij u niet sterk hadden gemaakt, dan
zou u bijna tot hen geneigd hebben.

Als Wij jou niet gesterkt hadden, dan zou jij bijna bij
hen een beetje steun gezocht hebben.

ٰۡ ً
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ذ ﻵﻹذﻗﻨﻚ ﺿﻌﻒ ﻟﺤﻴﻮة و ﺿﻌﻒ ﻟﻤﻤﺎت ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﺠﺪ ﻟﻚ
﴾٥٧﴿ ?ً ۡ@ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻧﺼ
017.075 Ithan laathaqnaka diAAfa alhayati wadiAAfa almamati thumma la tajidu laka AAalayna naseeran
17:75 Dan zouden Wij u een dubbel deel (van de bestraffing)
van dit leven en een dubbel deel (van de bestraffing) na de
dood laten proeven. En u zou dan geen beschermer tegen Ons
vinden.

Dan hadden Wij jou het leven dubbel en
ook de dood dubbel laten proeven. Dan
zou jij tegen Ons voor jou geen helper
vinden.

017.069 Am amintum an yuAAeedakum feehi taratan okhra fayursila AAalaykum qasifan mina alrreehi
fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidoo lakum AAalayna bihi tabeeAAan
17:69 Of voelen jullie je er veilig voor, dat hij
jullie een andere keer (naar de zee) doet terug
keren? En dat Hij dan voor jullie een orkaan stuurt
die jullie laat verdrinken, omdat jullie ongelovig
zijn en dat jullie dan daarin geen helper tegen Ons
vinden?

Of wanen jullie je er dan veilig voor dat Hij jullie een
andere keer ernaar terug laat keren? En dat Hij dan
tegen jullie een rukwind stuurt en jullie dan laat
verdrinken om jullie ondankbare ongeloof? Dan
vinden jullie niemand die Ons voor jullie zou kunnen
vervolgen. *

ٰۡ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ۤ
ۡ
ۡ
 و رزﻗﻨﻬﻢ ﻣﻦ4]? و ﻟﺒƒۡ ٰ دم و ﺣﻤﻠﻨﻬﻢ *) ﻟ78 ۡﻣﻨﺎ ﺑ4° و ﻟﻘ ۡﺪ
ٰۡ
ۡ ۡ
﴾٠٧﴿{ ٰ) ﻛﺜ@ۡ ٍ? ﻣﻤ ۡﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ™ﻔﻀ ۡﻴﻶًﻹ£ﻟﻄﻴ ٰﺒﺖ و ﻓﻀﻠﻨﻬ ۡﻢ ﻋ
017.070 Walaqad karramna banee adama wahamalnahum fee albarri waalbahri warazaqnahum mina
alttayyibati wafaddalnahum AAala katheerin mimman khalaqna tafdeelan
17:70 En Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. En
Wij hebben hen op het vasteland en op de zee gedragen.
En Wij hebben hen met goede levensonderhoud
voorzien. En Wij hebben hen bevoorrecht boven vele
van de andere schepsels die Wij geschapen hebben.

Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en
Wij hebben hen op het vasteland en de zee
gedragen en Wij hebben met goede dingen in
hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen
duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij
geschapen hebben.

ۡ
) ﻛ ٰﺘﺒﻪ ﺑﻴﻤ ۡﻴﻨ ٖﻪÓﺎس ﺑﺎﻣﺎﻣﻬ ۡﻢ † ﻓﻤ ۡﻦ ۡو
Ô ﻳ ۡﻮم ﻧﺪﻋ ۡﻮ ﻞ ﻧ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾١٧﴿ ءون ﻛﺘﺒﻬﻢ و ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻓﺘﻴﻶﻹtux •ﻚžﻓﺎوﻟ
017.071 Yawma nadAAoo kulla onasin bi-imamihim faman ootiya kitabahu biyameenihi faola-ika
yaqraoona kitabahum wala yuthlamoona fateelan
17:71 Op de dag waarop Wij alle mensen met hun
boeken zullen oproepen: wie dan zijn boek (met zijn
daden) in zijn rechterhand gegeven wordt: zij zijn
degenen die hun boek (met een gerust hart) lezen. En
hen zal geen enkel onrecht aangedaan worden.

Op de dag dat Wij alle mensen met hun
voorganger oproepen. Aan wie dan hun boek in
hun rechterhand gegeven wordt, dat zijn zij die
hun boek voorlezen en wie nog geen vezeltje
onrecht wordt aangedaan.

ٰ
﴾٢٧﴿  و ﺿﻞ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹÕÖٰ ة ۡﻋ4z ﻓﻬﻮ *) ﻵۡﻹÕÖٰ و ﻣ ۡﻦ ﺎن *)ۡ ٰﻫﺬ ٖ ۤه ۡﻋ

ً
ۡ
ۡ
 ن ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ7‡ ﻋÑ و ﻣﻦ ﻟ ۡﻴﻞ ﻓﺘﻬﺠ ۡﺪ ﺑ ٖﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﻚ
ً ﻣﻘ
﴾٩٧﴿ ﺎﻣﺎ ﻣ ۡﺤﻤ ۡﻮ ًد

ً ۡ ۡ ۡ
ﺟﻮك ﻣﻨﻬﺎ و ذ ﻵﻹ4œ ۡوﻧﻚ ﻣﻦ ﻵۡﻹ ۡرض ﻟﻴÎˆو ۡن ﺎد ۡو ﻟﻴ ۡﺴﺘ
ۡ
ً
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٦٧﴿ ﻳﻠﺒﺜﻮن ﺧﻠﻔﻚ ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻶﻹ

017.079 Wamina allayli fatahajjad bihi nafilatan laka AAasa an yabAAathaka rabbuka maqaman
mahmoodan

017.076 Wa-in kadoo layastafizzoonaka mina al-ardi liyukhrijooka minha wa-ithan la yalbathoona
khilafaka illa qaleelan

17:79 En verricht in een gedeelte van het nacht
gebed, als een extra (gebed) voor u. Uw Heer zal
jou zeker tot een loffelijke positie verheffen.

En ook 's nachts, houd ermee nachtwake als een
extra verplichting voor jou; misschien dat jouw Heer
jou zal opwekken in een loffelijke positie.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ج ﺻﺪ ٍق و4œ ﻣ78ﺟ4z  ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺪ ٍق و78و ﻗ ۡﻞ رب دﺧﻠ
ً ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
﴾٠٨﴿ ?@) ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺳﻠﻄﻨﺎ ﻧﺼ: ﺟﻌﻞ
017.080 Waqul rabbi adkhilnee mudkhala sidqin waakhrijnee mukhraja sidqin waijAAal lee min ladunka
sultanan naseeran
17:80 Zeg (O Mohammed): "Laat mij binnentreden
op een oprechte wijze en laat mij verlaten op een
oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende
macht toekomen."

En zeg: "Mijn Heer, laat mij op een waarachtige
manier binnengaan en laat mij op een waarachtige
manier naar buiten gaan en verschaf mij van Uw
kant een machtiging die helpt."

ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٨﴿ و ﻗ ۡﻞ ﺟﺂء ﻟﺤﻖ و زﻫﻖ ﻟﺒﺎﻃﻞ ن ﻟﺒﺎﻃﻞ ﺎن زﻫ ۡﻮﻗﺎ
017.081 Waqul jaa alhaqqu wazahaqa albatilu inna albatila kana zahooqan
17:81 En zeg: "De Waarheid is gekomen en de
valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid
gaat ten onder."

En zeg: "De waarheid is gekomen en aan de onzin
is een einde gekomen; aan de onzin komt echt een
einde."

17:76 En bijna hadden zij u vanuit het land
opgejaagd, om u eruit te verdrijven. In dat geval dan
zouden zij slechts een tijdje erin gebleven zijn (zij
zouden vernietigd worden).

En bijna hadden zij jou door afschrikking het land
uitgejaagd om je er zo uit te verdrijven, maar dan
zou het na jouw vertrek voor hen nog maar kort
duren,

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺪ رﺳﻠﻨﺎ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻠﻨﺎ و ﻵﻹ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺘﻨﺎ
﴾٧٧﴿{ ﺗ ۡﺤﻮ ۡﻳﻶًﻹ
017.077 Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu lisunnatina tahweelan
17:77 (Dit was) de handelwijze van de
Boodschappers die Wij vóór u gezonden hebben
en u zult geen verandering in Onze handelwijze
vinden.

volgens de gebruikelijke behandeling van hen tot wie
Wij voor jouw tijd Onze gezanten gezonden hebben.
En jij zult in Onze gebruikelijke behandeling geen
verandering vinden.

ۡ
 ٰ ن ﻟﻔ ۡﺠﺮ ن4ۡ ’ ٰ) ﻏﺴﻖ ﻟ ۡﻴﻞ و: ﻗﻢ ﻟﺼ ٰﻠﻮة ﻟﺪﻟ ۡﻮك ﻟﺸ ۡﻤﺲ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٨٧﴿  ٰ ن ﻟﻔ ۡﺠﺮ ﺎن ﻣﺸﻬﻮد4ۡ ’
017.078 Aqimi alssalata lidulooki alshshamsi ila ghasaqi allayli waqur-ana alfajri inna qur-ana alfajri
kana mashhoodan

ٌ  ٰ ن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻔtۡ uۡل ﻣﻦ ﻟÅeو ﻧ
ۡ و ﻵﻹ ﻳﺰﻳﺪÌ Cۡ@ﺂء و ر ۡﺣﻤ ٌﺔ ﻟ ۡﻠﻤ ۡﺆﻣﻨ

17:78 Onderhoud de salaat na het hoogtepunt van
de zon tot de duisternis van de nacht en het Fadjrgebed. Voorwaar, het Fadjr-gebed wordt getuigd
(door Engelen).

Verricht de salaat bij het neergaan van de zon tot het
vallen van de nacht en ook de Koranlezing van de
dageraad; van de Koranlezing van de dageraad moet
men getuige zijn.

ۡ ۡ
﴾٥٨﴿ ﻟﻌﻠﻢ ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ

ٰ
ۡ
ً
﴾٢٨﴿  ﻵﻹ ﺧﺴﺎرC@ﻟﻈﻠﻤ

017.085 Wayas-aloonaka AAani alrroohi quli alrroohu min amri rabbee wama ooteetum mina alAAilmi
illa qaleelan

017.082 Wanunazzilu mina alqur-ani ma huwa shifaon warahmatun lilmu/mineena wala yazeedu
alththalimeena illa khasaran

17:85 En zij vragen u over de ziel, zeg: "De ziel
behoort tot de zaken van mijn Heer. En over kennis
(in het algemeen) is slechts weinig aan jullie
gegeven."

Zij vragen jou over de geest. Zeg: "De geest komt
door de beschikking van mijn Heer. En van de
kennis is jullie slechts weinig gegeven."

17:82 En Wij zenden van de Kuran hetgeen een
genezing en een barmhartigheid is voor degenen die
geloven. En voor de onrechtvaardigen vermeerdert het
slechts verlies.

En Wij zenden van de Koran [gedeelten] neer
die genezing en barmhartigheid zijn voor de
gelovigen. De onrechtplegers lijden alleen maar
meer verlies.

ۤ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺑﺎﻟﺬي وﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﺛﻢ ﻵﻹ ﺗﺠﺪ ﻟﻚ ﺑ ٖﻪCƒو ﻟ• ۡﻦ ﺷﺌﻨﺎ ﻟﻨﺬﻫ
ۡ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ و
﴾٦٨ۙ ﴿ ﻴﻶًﻹf

ۡ ۤ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ض و ﻧﺎ ﺑﺠﺎﻧﺒ ٖﻪ † و ذ ﻣﺴﻪ4Í ) ﻵﻹﻧﺴﺎن£و ذ ~ﻌﻤﻨﺎ ﻋ

017.086 Wala-in shi/na lanathhabanna biallathee awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi AAalayna
wakeelan

017.083 Wa-itha anAAamna AAala al-insani aAArada wanaa bijanibihi wa-itha massahu alshsharru kana
yaoosan

17:86 En indien Wij het wilden, zouden Wij hetgeen
wegnemen wat Wij aan u geopenbaard hebben. Dan
zou u geen beschermer tegen Ons vinden.

En als Wij wilden zouden Wij wat Wij aan jou
geopenbaard hebben wegnemen. Dan vind jij
niemand die voor jou tegen Ons garant staat,

ً ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٧٨﴿ ?@ﻵﻹ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ رﺑﻚ ن ﻓﻀﻠﻪ ﺎن ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺒ
017.087 Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana AAalayka kabeeran
17:87 Behalve als Barmhartigheid van uw Heer,
voorwaar: Zijn gunst voor u is groot.

behalve als barmhartigheid van jouw Heer; Zijn
goedgunstigheid aan jou is groot.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
) ن ﻳﺎﺗﻮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬ£ﻗ ۡﻞ ﻟ•ﻦ ۡﺟﺘﻤﻌﺖ ﻵۡﻹﻧﺲ و ﻟﺠﻦ ﻋ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ tۡ uۡﻟ
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017.088 Qul la-ini ijtamaAAati al-insu waaljinnu AAala an ya/too bimithli hatha alqur-ani la ya/toona
bimithlihi walaw kana baAAduhum libaAAdin thaheeran

﴾٣٨﴿  ﺎن ﻳــ¸ ۡﻮ ًﺳﺎ4pﻟ
17:83 En wanneer Wij de mens begunstigen wendt
hij zich af en keert zijn zijde toe, maar als het kwaad
hem treft wordt hij wanhopig.

En wanneer Wij de mens genade schenken, wendt
hij zich af en gaat opzij. Maar wanneer hem het
kwaad treft, is hij wanhopig.

ﺑﻜ ۡﻢ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤ ۡﻦ ﻫﻮ ۡﻫ ٰﺪي ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ4Ø ٰ) ﺷﺎ ﻠﺘ ٖﻪ£ ۡﻌﻤﻞ ﻋx ﻗ ۡﻞ ٌﻞ
﴾٤٨﴿{
017.084 Qul kullun yaAAmalu AAala shakilatihi farabbukum aAAlamu biman huwa ahda sabeelan
17:84 Zeg: "Een ieder handelt naar zijn aard en jullie
Heer weet het best wie er tot het rechte pad geleid is."

Zeg: "Ieder werkt naar zijn aard en jullie Heer
weet het best wie het betere pad volgt."

ۤ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻳ ۡﺴـ¸ﻠ ۡﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﻟﺮ ۡوح ﻗﻞ ﻟﺮوح ﻣﻦ ﻣﺮ ر®) و ﻣﺎ وﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ

ٰ ۡ ۡ ً
 وYZ) ﺑﺎﷲÓۡو ﺗ ۡﺴﻘﻂ ﻟﺴﻤﺂء ﻛﻤﺎ زﻋ ۡﻤﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻛﺴﻔﺎ و ﺗﺎ
ۡ
ً
ž
ۡ
﴾٢٩ۙ ﴿ ﻟﻤﻠ•ﻜﺔ ﻗﺒﻴﻶﻹ
017.092 Aw tusqita alssamaa kama zaAAamta AAalayna kisafan aw ta/tiya biAllahi waalmala-ikati
qabeelan
17:92 Of totdat u de hemel in stukken op ons neer doet
vallen, zoals u ons beweert, of totdat u Allah en de
Engelen voor ons brengt.

of tot jij de hemel, zoals jij beweert, op ons in
stukken laat neervallen of met Allah en de
engelen in groepen komt,

ٰۡ ۡ
ۡ ۡ ٌ ۡ
ۡ
ۡ
) *) ﻟﺴﻤﺂء و ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦÙ ٍف و ﺗﺮ4zۡو ﻳﻜ ۡﻮن ﻟﻚ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ز
ۡؤه ﻗ ۡﻞ ﺳ ۡﺒﺤﺎن ر®)ۡ ﻫﻞtuۡ ~ ل ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻛ ٰﺘ ًﺒﺎÅe ﺗ7sٰ ﻟﺮﻗﻴﻚ ﺣ
ۡ
ً
ً
ۡ
﴾٣٩﴿{  رﺳﻮﻵﻹ4pﻛﻨﺖ ﻵﻹ ﺑ
017.093 Aw yakoona laka baytun min zukhrufin aw tarqa fee alssama-i walan nu/mina liruqiyyika hatta
tunazzila AAalayna kitaban naqraohu qul subhana rabbee hal kuntu illa basharan rasoolan
17:93 Of totdat u een huis (versierd met goud) hebt, of
totdat u naar de hemel opstijgt. En wij zullen uw
opstijging nooit geloven, totdat u een boek tot ons
neerzendt dat wij kunnen lezen." Zeg (O Mohammed):
"Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan een
menselijke Boodschapper."

of tot jij een huis van goud bezit of in de hemel
opstijgt. En wij zullen niet geloven dat jij
opgestegen bent als je niet een boek op ons
neerzendt dat wij kunnen lezen." Zeg:
"Geprezen zij mijn Heer! Ben ik dan iets
anders dan een mens, een gezant?"

ۡ ۤۡ ۡ ۡ
ۤۡ ۡ ۤ - ۡ
و ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻟﻨﺎس ن ﻳﺆﻣﻨﻮ ذ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟﻬﺪي ﻵﻹ ن ﻗﺎﻟﻮ
ٰ
ً
ً
ۡ
﴾٤٩﴿  رﺳﻮﻵﻹ4p ﺑYZﻌﺚ ﷲK
017.094 Wama manaAAa alnnasa an yu/minoo ith jaahumu alhuda illa an qaloo abaAAatha Allahu

17:88 Zeg (O Mohammed): "Als de mensen en de
Djinn's zich zouden verzamelen om het gelijke van
deze Kuran te maken; dan zouden zij niet in staat
zijn om het gelijke te maken, zelfs al zouden zij
elkaar helpen."

Zeg: "Als de mensen en de djinn zich zouden
verenigen om met net zoiets als deze Koran te
komen dan zouden ze toch niet met iets
overeenkomstigs komen, ook al zouden zij elkaar
tot hulp zijn."

ۡ ۡ
ۡ
?•f )® ﻓﺎÉ  ٰ ن ﻣ ۡﻦ ﻞ ﻣﺜ ٍﻞtۡ uو ﻟﻘ ۡﺪ ¿¾ﻓﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس *)ۡ ٰﻫﺬ ﻟ
﴾٩٨﴿ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ﻛﻔ ۡﻮ ًر
017.089 Walaqad sarrafna lilnnasi fee hatha alqur-ani min kulli mathalin faaba aktharu alnnasi illa
kufooran
17:89 En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze
Kuran alle (soorten) vergelijkingen uitgelegd, maar de
meeste mensen weigeren (de waarheid en accepteren
niets) behalve het ongeloof.

In deze Koran hebben Wij voor de mensen
uiteenzettingen gegeven van allerlei
voorbeelden, maar de meeste mensen willen
alleen maar ongelovig zijn.

ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
–
ۡ
﴾٠٩ۙ ﴿  ™ﻔﺠﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻵﻹرض ﻳﻨﺒﻮﻋﺎ7sو ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ﺣ
017.090 Waqaloo lan nu/mina laka hatta tafjura lana mina al-ardi yanbooAAan

17:90 En zij zeiden (tegen Mohammed): "Wij zullen u
nooit geloven, totdat u voor ons een bron uit de aarde
doet ontspringen.

En zij zeggen: "Wij zullen aan jou geen geloof
hechten totdat jij voor ons een bron uit de aarde
laat ontspringen,

ٌ
ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡو ﺗﻜ ۡﻮن ﻟﻚ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺨﻴ ٍﻞ و ﻋﻨ ٍﺐ ﻓﺘﻔﺠﺮ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﻠﻬﺎ
ۡ
﴾١٩ۙ ﴿ ?ً ۡ@™ﻔﺠ
017.091 Aw takoona laka jannatun min nakheelin waAAinabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjeeran
17:91 Of totdat u een tuin met dadelpalmen en
druivenstruiken hebt, en dan overvloedige rivieren uit hun
midden doet ontspringen.

of tot jij een tuin van palmen en wijnstokken
hebt en er ruimschoots rivieren doorheen
laat stromen,

ۡ ً ًۡ
ٰۡ ۡ
ۡ
ً
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٧٩﴿ ?@ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻠﻤﺎ ﺧﺒﺖ زدﻧﻬﻢ ﺳﻌÚﺑﻜﻤﺎ و ﺻﻤﺎ ﻣﺎو
017.097 Waman yahdi Allahu fahuwa almuhtadi waman yudlil falan tajida lahum awliyaa min doonihi
wanahshuruhum yawma alqiyamati AAala wujoohihim AAumyan wabukman wasumman ma/wahum
jahannamu kullama khabat zidnahum saAAeeran
17:97 En wie door Allah geleid wordt, hij is juist
geleid; maar wie (door Hem) tot dwaling gebracht
wordt, voor hem zal er geen helper zijn buiten
Hem. En Wij zullen hen op de Dag van de
Opstanding op hun gezichten verzamelen: blind,
stom en doof. Hun verblijfplaats is de Hel; telkens
als het begint te doven wakkeren Wij voor hen de
vuurgloed aan.

Wie door Allah op het goede pad gebracht is, die
volgt het goede pad en voor wie Hij tot dwaling
brengt zul jij buiten Hem om geen beschermers
vinden; Wij zullen hen op de opstandingsdag
verzamelen: op hun gezichten [ter aarde geworpen],
blind, stom en doof. Hun verblijfplaats is de hel;
telkens als hij begint te doven wakkeren Wij voor
hen de vuurgloed aan.

ٰ
ۤۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ً
و ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ و ﻗﺎﻟﻮ ء ذ ﻛﻨﺎ ﻋﻈﺎﻣﺎ وtˆذﻟﻚ ﺟﺰآؤﻫﻢ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻛ
ً
ًۡ
﴾٨٩﴿ رﻓﺎﺗﺎء ﻧﺎ ﻟﻤ ۡﺒﻌ ۡﻮﺛ ۡﻮن ﺧﻠﻘﺎ ﺟﺪ ۡﻳ ًﺪ
017.098 Thalika jazaohum bi-annahum kafaroo bi-ayatina waqaloo a-itha kunna AAithaman warufatan ainna lamabAAoothoona khalqan jadeedan
17:98 Dat is hun beloning, omdat zij Onze
Tekenen verwierpen, en zij zeiden: "Wanneer Wij
botten en overblijfselen zijn geworden, zullen wij
dan tot een nieuwe schepping opgewekt
worden?"

Zo wordt aan hen vergolden omdat zij aan Onze
tekenen geen geloof hechtten en dat zij zeiden:
"Wanneer wij dan beenderen en overblijfselen zijn
zullen wij dan echt als een nieuwe schepping
opgewekt worden?" *

ۡ) ن-£ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻗﺎد ٌر ﻋYZو ﻟ ۡﻢ ﻳﺮ ۡو ن ٰﷲ
ٰ
ۡ
ۡ
ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺜﻠﻬ ۡﻢ و ﺟﻌﻞ ﻟﻬ ۡﻢ ﺟﻶًﻹ ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻪ ﻓﺎ®) ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮن ﻵﻹ
﴾٩٩﴿ ﻛﻔ ۡﻮ ًر
017.099 Awa lam yaraw anna Allaha allathee khalaqa alssamawati waal-arda qadirun AAala an yakhluqa

basharan rasoolan
17:94 En niets weerhield de mens om te geloven
toen de leiding tot hem kwam, behalve dat zei
zeiden: Heeft Allah een menselijke boodschapper
gezonden?"

En wat de mensen verhinderde te geloven toen de
leidraad tot hen kwam was alleen maar dat zij
zeiden: "Heeft Allah dan een mens als gezant
opgeroepen?"

ۡﻟۡﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢÅe ﻟCۡ@ﻠ•ﻜ ٌﺔ ﻳ ۡﻤﺸ ۡﻮن ﻣ ۡﻄﻤ•ﻨž ﻗ ۡﻞ ﻟﻮۡ ﺎن *) ﻵۡﻹ ۡرض ﻣ
ً
ً
ۡ
﴾٥٩﴿ ﺎ رﺳﻮﻵﻹÛﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﻠ
017.095 Qul law kana fee al-ardi mala-ikatun yamshoona mutma-inneena lanazzalna AAalayhim mina
alssama-i malakan rasoolan
17:95 Zeg: "Als er op de aarde Engelen waren die
vredig en op hun gemak zouden wandelen, dan zouden
Wij zeker een Engel uit de hemel als boodschapper
neergezonden hebben."

Zeg: "Als er op de aarde engelen waren geweest
die rustig rondwandelden, dan hadden Wij tot
hen uit de hemel een engel als gezant
neergezonden."

ًۢ
ًۢ ۡ
ٰ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
?@ﻌﺒﺎد ٖه ﺧﺒK  و ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻧﻪ ﺎن78 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻴYZ ﺑﺎﷲq•ﻗﻞ ﻛ
﴾٦٩﴿ ?ً ۡ@ﺑﺼ

017.096 Qul kafa biAllahi shaheedan baynee wabaynakum innahu kana biAAibadihi khabeeran baseeran
17:96 Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen
mij en jullie, voorwaar Hij is Alwetend, Alziend over
Zijn dienaren."

Zeg: "Allah is goed genoeg als getuige tussen mij
en jullie. Hij is over Zijn dienaren goed ingelicht
en doorziet ze."

ۡ ۡﻀﻠ ۡﻞ ﻓﻠ ۡﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﻢx  ﻓﻬﻮ ﻟۡﻤ ۡﻬﺘﺪ † و ﻣ ۡﻦYZو ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﻬﺪ ٰﷲ
ۡ
ٰ) وﺟ ۡﻮﻫﻬ ۡﻢ ﻋ ۡﻤ ًﻴﺎ و£ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻋ4pۡوﻟﻴﺂء ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ و ﻧ ۡﺤ

ۡ ۡ ۡ ٰ
ً
ۡ
﴾٢٠١﴿ ﻋﻮن ﻣﺜﺒﻮرtˆx )ۡ ﻵﻹﻇﻨﻚl ﺮ † وÜﺑﺼﺂ
017.102 Qala laqad AAalimta ma anzala haola-i illa rabbu alssamawati waal-ardi basa-ira wa-innee
laathunnuka ya firAAawnu mathbooran
17:102 Mozes zei: "Jij weet dat niemand anders die
(Tekenen) heeft neergezonden dan de Heer van de
hemelen en de aarde, als een duidelijk bewijs.
Voorwaar, ik ga er vanuit dat jij, O Farao, ten
ondergang gedoemd bent."

Deze zei: "Jij weet heel goed dat alleen de Heer
van de hemelen en de aarde deze dingen als
inzichtelijke bewijzen heeft neergezonden en ik
denk echt, o Fir'aun dat jij ten ondergang
gedoemd bent."

ً ۡﻗ ٰﻨﻪ و ﻣ ۡﻦ ﻣﻌﻪ ﺟﻤ ۡﻴﻌﺎ4Ïۡ ﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺎÎˆﻓﺎر د ۡن ﻳ ۡﺴﺘ
﴾٣٠١ۙ ﴿
017.103 Faarada an yastafizzahum mina al-ardi faaghraqnahu waman maAAahu jameeAAan
17:103 Vervolgens wenste hij (Farao) hen uit het land
te verdrijven, dus verdronken Wij hem en degenen die
met hem waren allemaal.

En hij wenste hen door afschrikking het land uit
te jagen, maar Wij verdronken hem en wie er bij
hem waren allemaal.

ۡ
ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
–
آءﻳﻞ ﺳﻜﻨﻮ ﻵﻹرض ﻓﺎذ ﺟﺂء45 78ﻌﺪ ٖه ﻟﺒK و ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ
ٰ
ً
ۡ
﴾٤٠١k ﴿ ة ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻜ ۡﻢ ﻟﻔ ۡﻴﻔﺎ4zو ۡﻋﺪ ﻵۡﻹ
017.104 Waqulna min baAAdihi libanee isra-eela oskunoo al-arda fa-itha jaa waAAdu al-akhirati ji/na
bikum lafeefan
17:104 En na hem (Farao) Wij zeiden tot de
Kinderen van Israël: "Woont in het land, wanneer
dan de laatste aanzegging komt zullen Wij jullie
gemengd bijeenbrengen."

mithlahum wajaAAala lahum ajalan la rayba feehi faaba alththalimoona illa kufooran
17:99 Hebben zij dan niet gezien dat Allah die de
hemelen en de aarde geschapen heeft, de macht heeft
iets te scheppen wat daaraan gelijk is? En Hij heeft
voor beiden (de hemel en aarde) een termijn gesteld
waaraan geen twijfel is, maar de onrechtplegers
willen alleen maar ongelovig zijn.

Hebben zij dan niet gezien dat Allah die de
hemelen en de aarde geschapen heeft de macht
heeft iets te scheppen wat aan hen gelijk is? En
Hij heeft voor hen een termijn gesteld waaraan
geen twijfel is, maar de onrechtplegers willen
alleen maar ongelovig zijn.

ۡ ۡ ۡ ۡ ً ۤۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻦ رﺣﻤﺔ ر®) ذ ﻵﻹﻣﺴﻜﺘﻢ ﺧﺸﻴﺔÜآÝz ﻗﻞ ﻟﻮ ﻧﺘﻢ ﺗﻤﻠﻜﻮن
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٠٠١{ ﴿ ﻵﻹ~ﻔﺎق و ﺎن ﻵﻹﻧﺴﺎن ﻗﺘﻮر
017.100 Qul law antum tamlikoona khaza-ina rahmati rabbee ithan laamsaktum khashyata al-infaqi
wakana al-insanu qatooran
17:100 Zeg: "Als jullie de schatten van
Barmhartigheid van mijn Heer zouden bezitten, dan
zouden jullie het vasthouden uit vrees voor de
uitgave (ervan)." En de mens is gierig!

Zeg: "Als jullie over de schatkamers van de
barmhartigheid van mijn Heer konden beschikken
dan zouden jullie het uit vrees voor het weggeven
bij je houden." De mens is gierig.

ٰ
ۡ
آء ۡﻳﻞ ذ45ۡ ۤۡ78 ﺑﻴﻨ ٍﺖ ﻓ ۡﺴ ¸ـ ۡﻞ ﺑÔ ﺗ ۡﺴﻊ ٰ ٰﻳﺖ7jٰ و ﻟﻘ ۡﺪ ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻮ
ۡ ﺟﺂءﻫ ۡﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
﴾١٠١﴿  ﻣ ۡﺴﺤ ۡﻮ ًر7jٰ )ۡ ﻵﻹﻇﻨﻚ ٰﻳﻤ ۡﻮl ﻋ ۡﻮن4Ø
017.101 Walaqad atayna moosa tisAAa ayatin bayyinatin fais-al banee isra-eela ith jaahum faqala lahu
firAAawnu innee laathunnuka ya moosa mashooran
17:101 En Wij hebben Mozes negen duidelijke Tekenen
gegeven, vraag de kinderen van Israël (O Mohammed)
toen Mozes tot hen kwam, en Farao zei tot hem: "Ik ga
er vanuit dat U, O Mozes, betoverd bent!"

En Wij hebben aan Moesa negen duidelijke
tekenen gegeven. Vraag de Israëlieten maar.
Toen hij tot hen kwam en Fir'aun tot hem zei:
"Ik denk echt, o Moesa, dat jij betoverd bent."

En Wij zeiden daarna tot de Israëlieten: "Bewoont
het land en wanneer de toezegging van het
hiernamaals uitkomt, zullen Wij jullie allen door
elkaar bijeenbrengen."

ٰۡ ۡ ۡ
ٰۡ ۡ ۤ
ۡ
ً
 و4pو ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﺰﻟﻨﻪ و ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﺰل و ﻣﺎ رﺳﻠﻨﻚ ﻵﻹ ﻣﺒ

ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ﻗﺎل ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻫﺆﻵﻼء ﻵﻹ رب ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض

017.108 Wayaqooloona subhana rabbina in kana waAAdu rabbina lamafAAoolan
17:108 En zij zeggen: "Heilig is onze Heer, de
belofte van onze Heer is vervuld."

En zij zeggen: "Geprezen zij onze Heer. De
toezegging van onze Heer is uitgevoerd."

ۡ
﴾Þ ٩٠١﴿  ۡون ﻟﻶۡﻹذﻗﺎن ﻳ ۡﺒﻜ ۡﻮن و ﻳﺰ ۡﻳﺪﻫ ۡﻢ ﺧﺸ ۡﻮ ًﻋﺎ4œو ﻳ
017.109 Wayakhirroona lil-athqani yabkoona wayazeeduhum khushooAAan
17:109 En zij vallen op hun kinnen neer, terwijl zij
huilen, en het vermeerdert hun nederigheid."

En zij vallen op hun kinnen terwijl zij huilen
en hun deemoed neemt erdoor toe."

ٰ ۡ
ً ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و دﻋﻮ ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻠﻪ ﻵﻹﺳﻤﺂءYZﻗﻞ دﻋﻮ ﷲ
ٰ ۡ
ٰ ۡ
 ذﻟﻚC@ † و ﻵﻹ ﺗ ۡﺠﻬ ۡﺮ ﺑﺼﻶﻹﺗﻚ و ﻵﻹ ﺗﺨﺎﻓ ۡﺖ ﺑﻬﺎ و ۡﺑﺘﻎ ﺑ78ﻟﺤ ۡﺴ
﴾٠١١﴿ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ
017.110 Quli odAAoo Allaha awi odAAoo alrrahmana ayyan ma tadAAoo falahu al-asmao alhusna wala
tajhar bisalatika wala tukhafit biha waibtaghi bayna thalika sabeelan
17:110 Zeg: "Roept Allah aan of roept de Erbarmer aan.
Met welke namen jullie Hem aanroepen (het is
hetzelfde), Hij heeft de mooiste namen. En verricht uw
salaat (dua) niet met luide stem, en fluister daarbij ook
niet, maar zoekt een manier daartussen."

Zeg: "Roept Allah of roept de Erbarmer aan.
Waarmee jullie ook aanroepen, Hij heeft de
mooiste namen. En spreek niet luid bij je salaat
en fluister daarbij ook niet, maar zoek naar een
manier ertussenin."

ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ٌ ۡ
ً
ۡ
ۡ
)* ﻳﻚ4ß  ﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ وﻟﺪ و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪYZو ﻗﻞ ﻟﺤﻤﺪ ﷲ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ً
ۡ
ۡ
﴾١١١{ ﴿ ?@?ه ﺗﻜﺒƒ) ﻣﻦ ﻟﺬل و ﻛ:ﻟﻤﻠﻚ و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ و
017.111 Waquli alhamdu lillahi allathee lam yattakhith waladan walam yakun lahu shareekun fee almulki
walam yakun lahu waliyyun mina alththulli wakabbirhu takbeeran
17:111 En zeg: "Alle lof zij Allah, die zich geen kind

En zeg: "Lof zij Allah die zich geen kind

﴾٥٠١ۘ ﴿ ﻧﺬ ۡﻳ ًﺮ
017.105 Wabialhaqqi anzalnahu wabialhaqqi nazala wama arsalnaka illa mubashshiran wanatheeran
17:105 En met de Waarheid hebben Wij de Kuran
neergezonden en met de Waarheid is hij neergedaald.
En Wij hebben u niets anders dan een verkondiger van
goede tijdingen en een waarschuwer gezonden.

Met de waarheid hebben Wij hem neergezonden
en met de waarheid is hij neergedaald en jou
hebben Wij slechts gezonden als verkondiger
van goed nieuws en als waarschuwer.

ً ۡﻳﻶﻹÅۡeٰ) ﻣ ۡﻜﺚ و ﻧﺰﻟۡ ٰﻨﻪ ﺗ£) ﻟﻨﺎس ﻋ£ ه ﻋtuۡ  ۡﻗ ٰﻨﻪ ﻟﺘ4Ø  ٰ ﻧًﺎ4ۡ ’ و
ٍ
﴾٦٠١﴿
017.106 Waqur-anan faraqnahu litaqraahu AAala alnnasi AAala mukthin wanazzalnahu tanzeelan
17:106 En het is een Kuran die Wij in gedeeltes
hebben opgedeeld opdat u hem bedachtzaam aan de
mensen reciteert; Wij hem in fases neergezonden.

En een Koran hebben Wij in gedeelten opgedeeld
opdat jij hem bedachtzaam aan de mensen zou
voorlezen; Wij hebben hem in gedeelten
neergezonden.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ﻗ ۡﻞ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑ ٖﻪۤ ۡو ﻵﻹ ﺗ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ ن ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ ٖﻪ ذ
ۡ ۡ
﴾٧٠١ۙ ﴿  ۡون ﻟﻶﻹذﻗﺎن ﺳﺠ ًﺪ4œٰ) ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻳ£ﻳ ۡﺘ
017.107 Qul aminoo bihi aw la tu/minoo inna allatheena ootoo alAAilma min qablihi itha yutla AAalayhim
yakhirroona lil-athqani sujjadan
17:107 Zeg (O Mohammed): "Gelooft erin of gelooft (er)
niet (in)." Zij aan wie vroeger de kennis gegeven was (de
joden en de christenen), vallen op hun kinnen neer in een
nederige prosternatie, wanneer hij (de Kuran) aan hen
wordt voorgelezen.

Zeg: "Gelooft erin of gelooft niet. Zij aan
wie vroeger al kennis gegeven was vallen
op hun kinnen in eerbiedige buiging neer,
wanneer hij aan hen wordt voorgelezen."

ۤ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٠١﴿ ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ رﺑﻨﺎ ن ﺎن وﻋﺪ رﺑﻨﺎ ﻟﻤﻔﻌﻮﻵﻹx و

genomen heeft en die geen metgezel in de Koninkrijk
heeft en die geen helper van zijn creatie behoeft(engelen
en profeten bijvoorbeeld Isa en Uzair). En verheerlijk
Zijn grootheid!

genomen heeft en die geen metgezel in de
heerschappij heeft en die geen helper tegen de
vernedering behoeft. En verheerlijk Zijn
grootheid!"
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