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ۡ
ً
﴾٤﴿ و ﻳﻨﺬر ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮ ﺗﺨﺬ ﷲ وﻟﺪ

Al-Kahf
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

018.004 Wayunthira allatheena qaloo ittakhatha Allahu waladan
18:4 En om degenen te waarschuwen, die zeggen:
"Allah heeft Zich een zoon genomen."

en om hen te waarschuwen die zeggen: "Allah
heeft zich een kind genomen."

ۡﻠﻤ ًﺔ ﺗ ۡ! ج ﻣﻦ% ﻬ ۡﻢ * ﻛ(' ۡت-ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻋ ۡﻠﻢ و ﻵﻹ ﻵ ٰﻹﺑﺂ
ٍ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٥﴿ ﻘﻮﻟﻮن ﻵﻹ ﻛﺬﺑﺎ8 ﻓﻮ ﻫﻬﻢ * ن

Wٰ@ ﻋ ۡﺒﺪه ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺠﻌ ۡﻞ ﻟﻪBﻟۡﺤ ۡﻤﺪ ﷲ ٰ ﻟﺬ ۡۤي ﻧۡﺰل ﻋ
﴾b ١﴿ ﻋﻮ ًﺟﺎ
018.001 Alhamdu lillahi allathee anzala AAala AAabdihi alkitaba walam yajAAal lahu AAiwajan

018.005 Ma lahum bihi min AAilmin wala li-aba-ihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in
yaqooloona illa kathiban
18:5 Zij hebben hier geen kennis over, noch hun
vaderen. Slecht zijn de woorden die uit hun monden
voortkomen: zij spreken slechts leugenachtig.

Zij hebben daar geen kennis over en hun
vaderen ook niet. Het is een groot woord dat uit
hun monden komt. Zij spreken slechts leugen.

ۡ ٌ
ۡ
@ ٰ ﺛﺎرﻫ ۡﻢ ۡن ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ ﺑ ٰﻬﺬ ﻟﺤﺪ ۡﻳﺚABﻔﺴﻚ ﻋF ﻓﻠﻌﻠﻚ ﺑﺎﺧﻊ
ً
﴾٦﴿ ﺳﻔﺎ
018.006 FalaAAallaka bakhiAAun nafsaka AAala atharihim in lam yu/minoo bihatha alhadeethi asafan
18:6 En misschien zou u (O Mohammed) jezelf na hun
afwenden vernietigen van verdriet, wanneer zij niet in dit
bericht (de Kuran) geloven.

En misschien zul jij ten gevolge daarvan, als
zij in dit bericht niet geloven, je zelf van
smart nog ombrengen.

18:1 Alle lof zij Allah, Die aan zijn dienaar het
Boek heeft gezonden, en Hij heeft daarin geen
afwijkingen gemaakt.

ۡ ۡ ً
ۡ ۡ ًۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
 ﻟﺬﻳﻦde ﻟﻤﺆﻣﻨfﻗﻴﻤﺎ ﻟﻴﻨﺬر ﺑﺎﺳﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ و ﻳﺒ
ٰ
ً
﴾٢ۙ ﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ن ﻟﻬ ۡﻢ ۡﺟ ًﺮ ﺣﺴﻨﺎ8
018.002 Qayyiman liyunthira ba/san shadeedan min ladunhu wayubashshira almu/mineena allatheena
yaAAmaloona alssalihati anna lahum ajran hasanan
18:2 Als rechte Leiding, om te waarschuwen voor
een harde bestraffing van Zijn Zijde en om een
verheugende tijding te brengen aan de gelovigen,
degenen die goede daden verrichten: dat er voor hen
een goede beloning is (het Paradijs).

ً
ۡ
@ ﻵۡﻹ ۡرض ز ۡﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻨ ۡﺒﻠﻮﻫ ۡﻢ ﻳﻬ ۡﻢ ۡﺣﺴﻦ ﻋﻤﻶًﻹBﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻋ
﴾٧﴿

Lof zij Allah die het boek tot Zijn dienaar heeft
neergezonden en die heeft gemaakt dat het geen
afwijking heeft,

[een boek] dat juist is, om de mensen te
waarschuwen voor een hevig geweld dat van Hem
komt en om aan de gelovigen die de deugdelijke
daden doen het goede nieuws te verkondigen dat
er voor hen een goed loon is --

﴾٣ۙ ﴿  ﻓ ۡﻴﻪ ﺑ ًﺪdۡeﺜmﻣﺎ
018.003 Makitheena feehi abadan
18:3 Waarin zij voor altijd blijven.

daarin zullen zij voor altijd verblijven --

ۡ
﴾١١ۙ ﴿  ﻋﺪ ًدdۡe@ ﻟﻜ ۡﻬﻒ ﺳﻨq @ ٰ ذ ﻧﻬ ۡﻢAB ۡﺑﻨﺎ ﻋsﻓ
018.011 Fadarabna AAala athanihim fee alkahfi sineena AAadadan
18:11 Daarna bedekten wij hun oren (in de Grot), voor een
bepaald aantal jaren.

En Wij bedekten in de grot hun oren voor
een aantal jaren.

ٰۡ
ۤۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٢١﴿y  ﻟﻤﺎ ﻟﺒﺜﻮ ﻣﺪtu ﺣdeﺑvwﻌﺜﻨﻬﻢ ﻟﻨﻌﻠﻢ ي ﻟx ﺛﻢ
018.012 Thumma baAAathnahum linaAAlama ayyu alhizbayni ahsa lima labithoo amadan
18:12 Vervolgens wekten Wij hen op, om weten
welke van de twee partijen het beste was in het
berekenen van hoelang zij daar gebleven waren.

Toen lieten Wij hen opstaan, opdat Wij zouden
weten wie van beide partijen het nauwkeurigst zou
berekenen hoe lang zij er gebleven waren.

ۡﻘﺺ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻧﺒﺎﻫ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ * ﻧﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﺘﻴ ٌﺔ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﺮﺑﻬﻢ وF ﻧ ۡﺤﻦ
ٰۡ
ً
ۡ
﴾٣١| ﴿ زدﻧﻬﻢ ﻫﺪي
018.013 Nahnu naqussu AAalayka nabaahum bialhaqqi innahum fityatun amanoo birabbihim wazidnahum
hudan
18:13 Wij vertellen u hun geschiedenis volgens de
Waarheid: voorwaar, zij waren jongeren die in hun
Heer geloofden en Wij gaven hen meer Leiding.

Wij vertellen jou het bericht over hen naar
waarheid; zij waren jonge mannen die in hun Heer
geloofden en die Wij nog beter op het goede pad
brachten.

ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
@ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ذ ﻗﺎﻣﻮ ﻓﻘﺎﻟﻮ رﺑﻨﺎ رب ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرضBو رﺑﻄﻨﺎ ﻋ
ً ً ۤ ۡ ۡ ً ٰ ۤ ۡ ۡ ۠ ۡ ۡ
﴾٤١﴿ ﻟﻦ ﻧﺪﻋﻮ ﻣﻦ دوﻧ ٖﻪ ﻟـﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﻗﻠﻨﺎ ذ ﺷﻄﻄﺎ
018.014 Warabatna AAala quloobihim ith qamoo faqaloo rabbuna rabbu alssamawati waal-ardi lan
nadAAuwa min doonihi ilahan laqad qulna ithan shatatan

018.007 Inna jaAAalna ma AAala al-ardi zeenatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu AAamalan
18:7 Voorwaar, Wij hebben alles wat op de aarde is
een versiering gemaakt om hen te beproeven, (om te
zien) wie van hen het beste werk verricht.

Wij hebben wat er op de aarde is tot een
versiering voor haar gemaakt om hen op de proef
te stellen wie van hen het beste is in wat hij doet.

ً ًۡ
﴾ؕ٨﴿ و ﻧﺎ ﻟ ٰﺠﻌﻠ ۡﻮن ﻣﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﺮز
018.008 Wa-inna lajaAAiloona ma AAalayha saAAeedan juruzan
18:8 En daarna zullen Wij alles wat op de aarde is
vernietigen.

En Wij zullen wat er op haar is tot dorre kale
grond maken.

ۡ
ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻋﺠ ًﺒﺎ% „ ۡم ﺣﺴ ۡﺒﺖ ن ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟﻜ ۡﻬﻒ و ﻟﺮﻗ ۡﻴﻢ
﴾٩﴿
018.009 Am hasibta anna as-haba alkahfi waalrraqeemi kanoo min ayatina AAajaban
18:9 Of denk u (O Mohammed) dat de Bewoners van
de Grot (Al-Kahf) en de Raqim verbazingwekkend
onder Onze Tekenen waren?

Of denk jij dan dat de mensen van de grot en arRakiem iets verbazingwekkends onder Onze
tekenen waren?

ۤ ۡ
ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ذ وي ﻟﻔ ۡﺘﻴﺔ ‡@ ﻟﻜ ۡﻬﻒ ﻓﻘﺎﻟﻮ رﺑﻨﺎ ﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ و
﴾٠١﴿  ﻟﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ۡﻣﺮﻧﺎ رﺷ ًﺪtˆۡ ‰ﻫ
018.010 Ith awa alfityatu ila alkahfi faqaloo rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi/ lana min
amrina rashadan
18:10 Toen de jongeren een schuilplaats in de Grot
zochten, zeiden zij: "O onze Heer, schenk ons van
Uw Zijde Barmhartigheid en bereid ons een rechte
weg voor onze zaak."

Toen de jonge mannen in de grot een onderkomen
zochten en zeiden: "Onze Heer, geef ons van Uw
kant barmhartigheid en bereid ons uit onze toestand
een goede uitweg."

ٰ ۡ ۡ ٰ ٰٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻀﻠﻞ ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ8  و ﻣﻦŒ ﻳﺖ ﷲ * ﻣﻦ ﻳﻬﺪ ﷲ ﻓﻬﻮ ﻟﻤﻬﺘﺪ
﴾٧١﴿y ﻪ و ًﻟﻴﺎ ﻣ ۡﺮﺷ ًﺪW ﻟ
018.017 Watara alshshamsa itha talaAAat tazawaru AAan kahfihim thata alyameeni wa-itha gharabat
taqriduhum thata alshshimali wahum fee fajwatin minhu thalika min ayati Allahi man yahdi Allahu fahuwa
almuhtadi waman yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan
18:17 En u zou zien dat de zon bij opkomst zich aan
de rechterzijde van hun grot declineerde en bij
zonsondergang zich aan de linkerzijde declineerde,
terwijl zij in de open ruimte erin lagen. Dit behoort
tot de tekenen van Allah. Wie door Allah geleid
wordt, hij word juist geleid. En wie zichzelf tot
dwaling brengt, zal nooit een helper vinden die hem
op het recht pad zal brengen.

En jij zou zien dat de zon, wanneer zij opging,
zich aan de rechterkant van hun grot wegboog en
wanneer zij onderging, dat zij hen aan de
linkerkant schampte, terwijl zij zich in een nis
ervan bevonden. Dat behoort tot Allah's tekenen.
Wie door Allah op het goede pad gebracht is, die
volgt het goede pad en wie Hij tot dwaling brengt,
voor hem vind jij geen beschermer die de weg
wijst.
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 و ذ تdeﻘﻠﺒﻬﻢ ذ ت ﻟﻴﻤF ﻘﺎﻇﺎ و ﻫﻢ رﻗﻮد • و8 و ﺗ ۡﺤﺴﺒﻬﻢ
ۡ ۡﻠﺒﻬ ۡﻢ ﺑﺎﺳ ٌﻂ ذر ﻋ ۡﻴﻪ ﺑﺎﻟۡﻮﺻ ۡﻴﺪ * ﻟﻮ ﻃﻠ ۡﻌﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ% ﻟﺸﻤﺎل • و
ۡ ۡ
ۡ ۡ
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ۡ
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ً
﴾٨١﴿ ﻟﻮﻟﻴﺖ ﻣﻨﻬﻢ “ ر و ﻟﻤﻠﺌﺖ ﻣﻨﻬﻢ رﻋﺒﺎ
018.018 Watahsabuhum ayqathan wahum ruqoodun wanuqallibuhum thata alyameeni wathata alshshimali
wakalbuhum basitun thiraAAayhi bialwaseedi lawi ittalaAAta AAalayhim lawallayta minhum firaran
walamuli/ta minhum ruAAban
18:18 En u zou gedacht hebben dat zij wakker
waren, terwijl zij sliepen. En Wij draaiden hen op
hun rechterkant en op hun linkerkant en hun hond
lag uitgestrekt met zijn voorpoten bij de ingang.
Als u hen zou zien, u zou zeker vluchten en u zou
met angst voor hen vervuld zijn.

En jij zou denken dat zij wakker waren, terwijl zij
lagen te slapen. En Wij draaiden hen op hun
rechterkant en op hun linkerkant terwijl hun hond zijn
voorpoten op de drempel had uitgestrekt. Als jij hen
te zien had gekregen, zou je bij hen weg zijn gevlucht
en je zou voor hen van vrees vervuld zijn geweest.

18:14 En Wij versterkten hun harten toen zij op
stonden, en zeiden: "Onze Heer, Heer van de hemelen
en de aarde, nooit zullen Wij een god naast Hem
aanroepen: anders zullen wij een enorme leugen
uitgesproken!

En Wij versterkten hun harten toen zij opstonden
en zeiden: "Onze Heer is de Heer van de hemelen
en de aarde. Wij zullen in plaats van Hem geen
god aanroepen; dan zouden wij iets afwijkends
zeggen.

ۡﻫﺆﻵﻼء ﻗ ۡﻮﻣﻨﺎ ﺗﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪۤ ٰ ﻟﻬ ًﺔ * ﻟﻮۡ ﻵﻹ ﻳﺎۡﺗ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢA
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﴾٥١ؕ ﴿ @ ﷲ ﻛﺬﺑﺎB * ﻓﻤﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻓ–'ي ﻋdٍ eﺑﺴﻠﻄ —ﻦ ﺑ
018.015 Haola-i qawmuna ittakhathoo min doonihi alihatan lawla ya/toona AAalayhim bisultanin bayyinin
faman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban
18:15 Onze volk heeft naast Hem goden genomen,
ondanks dat zij geen duidelijk bewijs kunnen
tonen. En wie is er onrechtvaardiger dan degene
die over Allah leugens verzint?

Onze mensen hier hebben zich in plaats van Hem
goden genomen. Hadden zij dan niet daarvoor met
een duidelijke machtiging kunnen komen? En wie is
er zondiger dan wie over Allah bedrog verzint?

ۡ fوۤ ‡@ ﻟۡﻜ ۡﻬﻒ ﻳ ۡﻨW ۡ ۡﻌﺒﺪ ۡون ﻵﻹ ﷲ ٰ ﻓﺎ8 و ذ ۡﻋ–˜ﻟۡﺘﻤ ۡﻮﻫ ۡﻢ وﻣﺎ
ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ˆۡ
﴾٦١﴿ ﻢ ﻣﺮﻓﻘﺎm ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺮt‰ﻟﻜ ۡﻢ رﺑﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ر ۡﺣﻤﺘ ٖﻪ وﻳﻬ
018.016 Wa-ithi iAAtazaltumoohum wama yaAAbudoona illa Allaha fa/woo ila alkahfi yanshur lakum
rabbukum min rahmatihi wayuhayyi/ lakum min amrikum mirfaqan
18:16 En wanneer jullie van hen afwenden en
van wat zij aanbidden anders dan Allah. zoek
dan beschermen in de grot. En Allah zal Zijn
Barmhartigheid over jullie spreiden, en uw taak
vergemakkelijken.

Maar daar jullie je van hen afgescheiden hebben en
alleen Allah dienen, zoekt dan jullie onderkomen in de
grot. Dan zal jullie Heer iets van Zijn barmhartigheid
voor jullie uitspreiden en maken dat er uit jullie
toestand voor jullie iets zinvols voortkomt." *

ۡ
ۡ
 و ذdeو ﺗﺮي ﻟﺸ ۡﻤﺲ ذ ﻃﻠﻌ ۡﺖ ﺗ ٰﺰور ﻋ ۡﻦ ﻛ ۡﻬﻔﻬ ۡﻢ ذ ت ﻟﻴﻤ
ۡ
ٰ ۡ
@ۡ ﻓ ۡﺠﻮ ٍة ﻣﻨﻪ * ذﻟﻚ ﻣ ۡﻦq ﺿﻬ ۡﻢ ذ ت ﻟﺸﻤﺎل و ﻫ ۡﻢœ•ž  ﺑ ۡﺖŸ

18:20 Voorwaar, als zij de macht over jullie krijgen,
dan zullen zij jullie stenigen, of jullie bekeren tot hun
godsdienst en dan zullen jullie nooit slagen.

Want als zij van jullie vernemen dan zullen zij
jullie stenigen of jullie naar hun geloof
terugbrengen en dan zal het jullie nooit welgaan."

ٌ ٰ ۡ
ٰ
ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻋ 'ﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮ ن وﻋﺪ ﷲ ﺣﻖ و ن ﻟﺴﺎﻋﺔ
ۡ
ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ¡ ذ ﻳﺘﻨﺎزﻋ ۡﻮن ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ۡﻣﺮﻫ ۡﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮ ۡﺑﻨ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ
ۡ@ ۡﻣﺮﻫﻢABﺑ ۡﻨﻴﺎﻧًﺎ * رﺑﻬ ۡﻢ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻬ ۡﻢ * ﻗﺎل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻏﻠﺒ ۡﻮ ﻋ
﴾١٢﴿ ﻟﻨﺘﺨﺬن ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﺴﺠ ًﺪ
018.021 Wakathalika aAAtharna AAalayhim liyaAAlamoo anna waAAda Allahi haqqun waanna alsaAAata
la rayba feeha ith yatanazaAAoona baynahum amrahum faqaloo ibnoo AAalayhim bunyanan rabbuhum
aAAlamu bihim qala allatheena ghalaboo AAala amrihim lanattakhithanna AAalayhim masjidan
18:21 Zo maakten wij hun toestand bekend, zodat
zij weten dat de belofte van Allah Waar is en dat
er geen twijfel is over de dag des oordeel. Toen zij
(de mensen in de stad) over hun geval twistten,
zeiden zij: "Bouw een gebouw over hen." Hun
Heer weet het best over hen. Degenen die de
overhand hadden, zeiden: "Wij zullen zeker over
hen een moskee maken."

Zo maakten Wij dat men hen ontdekte, opdat zij
zouden weten dat Allah's toezegging waar is en dat
er aan het uur geen twijfel is. Toen zij met elkaar
over hun geval twistten, zeiden zij: "Bouwt een
gebouw over hen heen." Maar hun Heer kent hen het
best. Zij die in hun geval overwonnen zeiden: "Wij
zullen over hen heen een plaats van aanbidding
inrichten."

ۡ ٌﻞ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻛﻢ-ﻌ ۡﺜ ٰﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻴﺘﺴﺂءﻟ ۡﻮ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ * ﻗﺎل ﻗﺂx و ﻛ ٰﺬﻟﻚ
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ﻌﺾ ﻳﻮ ٍم * ﻗﺎﻟﻮ رﺑﻜﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎx ﻟﺒﺜﺘﻢ * ﻗﺎﻟﻮ ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ و

ۡœ© ۡﻢ ﺑﻮرﻗﻜ ۡﻢ ٰﻫﺬ ٖهۤ ‡@ ﻟۡﻤﺪ ۡﻳﻨﺔ ﻓ ۡﻠﻴ ۡﻨmﻌﺜ ۡﻮۤ ﺣﺪxﻟﺒ ۡﺜﺘ ۡﻢ * ﻓ ۡﺎ
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ﺘﻠﻄﻒ و ﻵﻹ ﻳﺸﻌﺮنªﻳﻬﺎ ز¬@ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﺎﺗﻜﻢ ﺑﺮز ٍق ﻣﻨﻪ و ﻟـﻴ
﴾٩١﴿ ﺑﻜ ۡﻢ ﺣ ًﺪ
018.019 Wakathalika baAAathnahum liyatasaaloo baynahum qala qa-ilun minhum kam labithtum qaloo
labithna yawman aw baAAda yawmin qaloo rabbukum aAAlamu bima labithtum faibAAathoo ahadakum
biwariqikum hathihi ila almadeenati falyanthur ayyuha azka taAAaman falya/tikum birizqin minhu
walyatalattaf wala yushAAiranna bikum ahadan
18:19 En wij deden hen weder opstaan, zodat zij
elkaar zouden ondervragen. Eén van hen zei:
"Hoe lang zijn jullie (hier) gebleven?" Zij zeiden:
Wij verbleven (hier) een dag of een gedeelte van
een dag." Zij zeiden: "Allah weet het best hoelang
jullie hier gebleven zijn. Stuur één van jullie met
dit biljet van ons naar de stad om te zien wat het
beste voedsel is en laat hem daar iets van
meebrengen. En laat hem voorzichtig zijn, en laat
niemand iets over ons weten.

Zo hebben Wij hen laten opstaan, opdat zij elkaar
zouden ondervragen. Een van hen zei: "Hoe lang
heeft het voor jullie geduurd?" Zij zeiden: "Het heeft
voor ons een dag of een paar dagen geduurd." Zij
zeiden: "Jullie Heer weet het best hoe lang het voor
jullie geduurd heeft. Zendt dan een van jullie met dit
zilverstuk van jullie naar de stad en dan moet hij maar
kijken wat het beste voedsel is om jullie daarvan
proviand te brengen. En hij moet zich vriendelijk
gedragen en niemand van jullie iets laten merken.

ۡﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺧ ۡﻤﺴ ٌﺔ ﺳﺎدﺳﻬﻢ8  وŒ  ۡﻠﺒﻬ ۡﻢ% ﻌﻬ ۡﻢx ﺳﻴﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺛ ٰﻠﺜ ٌﺔ ر
ۡ ۡﻠﺒﻬ ۡﻢ * ﻗﻞ% ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺳ ۡﺒﻌ ٌﺔ و ﺛﺎﻣﻨﻬ ۡﻢ8  وŒ  ۡﻠﺒﻬ ۡﻢ ر ۡﺟ ًﻤۢﺎ ﺑﺎﻟۡﻐ ۡﻴﺐ%

ۡ@ۡ ﻣﻠﺘﻬ ۡﻢ و ﻟﻦq  ۡﻢmﻌ ۡﻴﺪ ۡو8  ۡﻢ ۡوmﻧﻬ ۡﻢ ۡن ﻳ ۡﻈﻬﺮ ۡو ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﺮﺟﻤ ۡﻮ
ً ۤ ۡ
﴾٠٢﴿ ﻔﻠﺤ ۡﻮ ذ ﺑ ًﺪž

 ﻓﻶﻹ ﺗﻤﺎر ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻵﻹ¥¦ ۡﻌﻠﻤﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ8 ﻌﺪﺗﻬ ۡﻢ ﻣﺎx ر§@ۡۤ ۡﻋﻠﻢ

018.020 Innahum in yathharoo AAalaykum yarjumookum aw yuAAeedookum fee millatihim walan tuflihoo
ithan abadan

18:25 En zij verbleven driehonderd jaar (op basis van zon jaren)
in hun grot en vermeerderd met negen (op basis van maan jaren).

Zij waren driehonderd jaar in de grot
gebleven en nog negen jaar erbij.

ٰ
ۡ
W
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
 ﻟﻪ ﻏﻴﺐ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض * ﺑ® ﺑ ٖﻪ وŒ ﻗﻞ ﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﺒﺜﻮ
ً@ۡ ﺣ ۡﻜﻤ ٖﻪۤ ﺣﺪq  كfۡ  و ﻵﻹ ﻳ° @‡ۡﺳﻤ ۡﻊ * ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ و
ٍ
﴾٦٢﴿
018.026 Quli Allahu aAAlamu bima labithoo lahu ghaybu alssamawati waal-ardi absir bihi waasmiAA ma
lahum min doonihi min waliyyin wala yushriku fee hukmihi ahadan
18:26 Zeg (O Mohammed): "Allah weet beter
hoelang zij er verbleven, aan Hem behoort het
verborgene van de hemelen en de aarde. Wat is Hij
scherpziend en wat is Hij sherphorend! Zij hebben
buiten hem geen beschermer en Hij deelt zijn
oordeel met niemand."

Zeg: "Allah weet het best hoe lang het voor hen
duurde. Van Hem is het verborgene van de hemelen
en de aarde. Wat is Hij scherpziend en wat is Hij
scherphorend! Zij hebben buiten hem geen
beschermer en Hij maakt niemand deelgenoot van
Zijn oordeel."

ۡ و ﻟﻦ¥±ﻠ ٰﻤﺘ ٖﻪ² ﻵﻹ ﻣﺒﺪل ﻟ¥³´ ﻟ ۡﻴﻚ ﻣ ۡﻦ ﻛﺘﺎب رﺑﻚµو ۡﺗﻞ ﻣﺎۤ ۡو
ۡ ۡ ۡ
ً
﴾٧٢﴿ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ دوﻧ ٖﻪ ﻣﻠﺘﺤﺪ
018.027 Waotlu ma oohiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walan tajida min doonihi
multahadan
18:27 En reciteer wat aan u geopenbaard is van
het Boek van uw Heer. Niemand kan Zijn
Woorden veranderen en u zult naast Hem geen
beschermer vinden.

En lees voor wat Ik jou van het boek van jouw Heer
heb geopenbaard. Er is niemand die Zijn woorden
kan veranderen en buiten Hem zul jij geen
schuilplaats vinden.

ۡ
ۡ
ۡ
t¶ﻔﺴﻚ ﻣﻊ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن رﺑﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟﻐ ٰﺪوة و ﻟﻌF 'ۡ (و ۡﺻ

ۡ
ۡ
ً ﻣﺮ
﴾٢٢﴿y آء ﻇﺎﻫ ًﺮ · و ﻵﻹ ﺗ ۡﺴﺘﻔﺖ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﺣ ًﺪ
018.022 Sayaqooloona thalathatun rabiAAuhum kalbuhum wayaqooloona khamsatun sadisuhum
kalbuhum rajman bialghaybi wayaqooloona sabAAatun wathaminuhum kalbuhum qul rabbee aAAlamu
biAAiddatihim ma yaAAlamuhum illa qaleelun fala tumari feehim illa miraan thahiran wala tastafti feehim
minhum ahadan
18:22 Zij zullen zeggen: "(Zij waren met) drie, hun
vierde was hun hond," en zij zeggen, "Vijf, hun
zesde was hun hond," radend naar het onbekende.
En zij zeggen: "Zeven, hun achtste was hun hond."
Zeg: "Mijn Heer kent hun aantal beter, zij weten
het niet, behalve weinigen." Redetwist daarom niet
over hen, behalve met een duidelijk twistgesprek.
En ondervraagt niemand over hen.

Ze zullen zeggen: "Drie, en de vierde van hen is hun
hond" en ze zeggen: "Vijf, en de zesde van hen is
hun hond." Het is een gissing naar het verborgene.
En ze zeggen: "Zeven, en de achtste van hen is hun
hond." Zeg: "Mijn Heer kent hun aantal het best" En
slechts weinigen kennen hen. Twist dus slechts op
een oppervlakkige manier over hen en vraag van
geen van hen uitsluitsel over hen.

ٰ
ۡ ﻘﻮۡﻟﻦ ﻟﺸž و ﻵﻹ
﴾٣٢ۙ ﴿ @ۡ ﻓﺎﻋ ٌﻞ ذﻟﻚ ﻏ ًﺪ¹ ﺎي ٍء
018.023 Wala taqoolanna lishay-in innee faAAilun thalika ghadan
18:23 En zeg nooit over iets: "Dat zal ik morgen doen."

En zeg niet van iets: "Ik zal dat morgen doen"

ۡ نtºA  و ۡذ» ۡ رﺑﻚ ذ ﻧﺴ ۡﻴﺖ و ﻗ ۡﻞ ﻋ° ٰ ﻵﻹ ۤ ۡن ﻳﺸﺂء ﷲ
ۡ ۡ
ٰ
ً
ۡ
﴾٤٢﴿ ﻳ ۡﻬﺪﻳﻦ ر§@ ﻵﻹ¼ ب ﻣﻦ ﻫﺬ رﺷﺪ
018.024 Illa an yashaa Allahu waothkur rabbaka itha naseeta waqul AAasa an yahdiyani rabbee li-aqraba
min hatha rashadan
18:24 (Zeg) slechts: "Indien Allah het wil." En
herinner u uw Heer indien u vergeet, en zeg:
"Hopelijk zal mijn Heer mij leiden naar wat
dichterbij is van deze Leiding."

zonder: "als Allah wil." En gedenk jouw Heer wanneer je
het vergeten hebt en zeg: "Misschien dat mijn Heer mij
op het goede pad zal brengen, dat dichter bij de
rechtschapenheid is dan dit"

ۡ
﴾٥٢﴿  و زد د ۡو ﺗ ۡﺴ ًﻌﺎdۡe@ۡ ﻛ ۡﻬﻔﻬ ۡﻢ ﺛ ٰﻠﺚ ﻣﺎﺋ ٍﺔ ﺳﻨq و ﻟﺒﺜ ۡﻮ
018.025 Walabithoo fee kahfihim thalatha mi-atin sineena waizdadoo tisAAan

ongelovig zijn." Wij hebben voor de onrechtplegers
het vuur voorbereid, waarvan de rook hen als een
tent omhult. En als zij hulp (tegen dorst) vragen
worden zij geholpen met water als gesmolten
metaal dat hun gezichten roostert. Dat is pas een
slechte drank en het is de slechtste rustplaats!

het wil, die moet maar ongelovig zijn. Wij hebben
voor de onrechtplegers een vuur klaargemaakt dat
hen van alle kanten omhult. En als zij om hulp
vragen worden zij geholpen met water als
gesmolten metaal dat de gezichten roostert. Dat is
pas een slechte drank en het is een slechte
rustplaats!

ٰ
ﻀ ۡﻴﻊ ۡﺟﺮ ﻣ ۡﻦ ۡﺣﺴﻦF ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻧﺎ ﻵﻹ
ً
﴾٠٣ۚ ﴿ ﻋﻤﻶﻹ

ۡ ٰ
ۡ
 ﺗﺮ ۡﻳﺪ ز ۡﻳﻨﺔ ﻟﺤ ٰﻴﻮةŒ  ۡﻌﺪ ﻋ ۡﻴﻨﻚ ﻋﻨﻬ ۡﻢž ﻪ و ﻵﻹW ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡون و ۡﺟﻬ
ۡ ۡ W ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ﻪ وÂ و ﻵﻹ ﺗﻄﻊ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﻨﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ ذ» ﻧﺎ و ﺗﺒﻊ ﻫﻮŒ ﻟﺪﻧﻴﺎ
ً
﴾٨٢﴿ ه “ ﻃﺎW ﺎن ۡﻣﺮ%
018.028 Waisbir nafsaka maAAa allatheena yadAAoona rabbahum bialghadati waalAAashiyyi yureedoona
wajhahu wala taAAdu AAaynaka AAanhum tureedu zeenata alhayati alddunya wala tutiAA man aghfalna
qalbahu AAan thikrina waittabaAAa hawahu wakana amruhu furutan

018.030 Inna allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati inna la nudeeAAu ajra man ahsana AAamalan
18:30 Degenen die geloven en goed werk
verrichten zullen Wij hun beloning ervan niet
verloren laten gaan.

Zij die geloven en de deugdelijke daden doen? Wij
zullen het loon van hen die goed werk doen niet
verloren laten gaan.

ٰ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
¿ﻚ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺖ ﻋﺪ ٍن ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﻢ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﻳﺤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎÀوﻟ
ۡ
ۡ ۡ ً ۡ ً
ۡ
 ﻣﻦ ﺳﻨﺪ ٍس وsﻣ ۡﻦ ﺳﺎور ﻣ ۡﻦ ذﻫ ٍﺐ و ﻳﻠﺒﺴﻮن ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺧ
ۡ
 ۡﻌﻢ ﻟﺜﻮ ب * وF * ﻚ-@ ﻵۡﻹرآB ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻋdۡe¿ۡﺳﺘ(' ٍق ﻣﺘﻜ
ً
﴾١٣﴿y ﻔﻘﺎžﺣﺴﻨ ۡﺖ ﻣ ۡﺮ

018.031 Ola-ika lahum jannatu AAadnin tajree min tahtihimu al-anharu yuhallawna feeha min asawira
min thahabin wayalbasoona thiyaban khudran min sundusin wa-istabraqin muttaki-eena feeha AAala alara-iki niAAma alththawabu wahasunat murtafaqan
18:31 Voor hun zijn de Tuinen van 'Adn (het
Paradijs) bestemd, waar onder de rivieren
stromen. Zij zullen erin versierd worden met
kettingen van goud en zij dragen groene
gewaden van zijde en brokaat, erin leunend op
kussens. De beste beloning en de beste

Zij zijn het voor wie de tuinen van 'Adn zijn waarvan
de rivieren onder hen door stromen. Zij tooien zich
daarin met armbanden van goud en zij kleden zich met
groene kleding van zijde en goudbrokaat, terwijl zij er
op ligbanken achteroverleunen. Dat is pas een goede
beloning en het is een goede rustplaats!

18:28 En wees zelf geduldig met degenen die hun
Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij
wensen Zijn Aangezicht. En wendt uw ogen niet af
van hen omdat u de versierselen van het wereldse
leven wenst. En luistert niet naar degene wiens hart
Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen
en (die) zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding
in zijn zaak.

En volhard geduldig met hen die hun Heer in de
morgen en de avond aanroepen terwijl zij Zijn
aangezicht zoeken en laat het niet zo zijn dat jij
voor hen geen oog hebt omdat jij de pracht van het
tegenwoordige leven wenst. En gehoorzaam hem
niet van wie Wij het hart te onoplettend hebben
gemaakt om Ons te gedenken en die zijn eigen
bevlieging volgt en die onmatig is.

ۡ„ œÃ ﻓﻤ ۡﻦ ﺷﺂء ﻓ ۡﻠﻴ ۡﺆﻣ ۡﻦ و ﻣ ۡﻦ ﺷﺂء ﻓ ۡﻠﻴ ۡﻜÄ و ﻗﻞ ﻟۡﺤﻖ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ
ٰ ۡ ۡ ۤ
ۡ دﻗﻬﺎ * و نÅ  ﻧ ًﺎر „ ﺣﺎط ﺑﻬ ۡﻢdۡeﻟﻠﻈﻠﻤ
ﻧﺎ ﻋﺘﺪﻧﺎ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﺎﻟﻤﻬﻞ ﻳﺸﻮي ﻟﻮﺟﻮه * ﺑﺌﺲ% ﻐﺎﺛﻮۡ ﺑﻤﺂ ٍء8 ﻳ ۡﺴﺘﻐ ۡﻴﺜ ۡﻮ
ۡ
ً
﴾٩٢﴿ ﻔﻘﺎž ب * و ﺳﺂءت ﻣ ۡﺮfﻟ

018.029 Waquli alhaqqu min rabbikum faman shaa falyu/min waman shaa falyakfur inna aAAtadna
lilththalimeena naran ahata bihim suradiquha wa-in yastagheethoo yughathoo bima-in kaalmuhli yashwee
alwujooha bi/sa alshsharabu wasaat murtafaqan
18:29 En zeg: "De Waarheid is van jullie Heer: dus
wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem

En zeg: "De waarheid komt van jouw Heer
vandaan." Wie het wil, die moet dan geloven en wie

ۤ ﻗﺎل ﻣﺎۤ ﻇﻦ ۡن ﺗﺒ ۡﻴﺪ ٰﻫﺬهŒ ﺎﻟﻢ ﻟﻨ ۡﻔﺴﻪ
ٌ ﻪ و ﻫﻮ ﻇW و دﺧﻞ ﺟﻨﺘ
ٖ
ٖ
﴾٥٣ۙ ﴿ ﺑ ًﺪ
018.035 Wadakhala jannatahu wahuwa thalimun linafsihi qala ma athunnu an tabeeda hathihi abadan
18:35 En hij ging zijn tuin binnen, terwijl hij zichzelf
onrecht aan deed. Hij zei: "Ik denk niet dat dit ooit
zal vergaan,

En hij ging zijn tuin in, terwijl hij zichzelf onrecht
aandeed. Hij zei: "Ik denk niet dat dit hier ooit zal
vergaan

ۤ

ً
ۡ
'ً eﻤﺔ „ و ﻟ¿ ۡﻦ رد ۡدت ‡ٰ@ ر§@ۡ ﻵﻹﺟﺪن ﺧ-و ﻣﺎ ﻇﻦ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺂ
ۡ ۡ
ً
﴾٦٣﴿ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ
018.036 Wama athunnu alssaAAata qa-imatan wala-in rudidtu ila rabbee laajidanna khayran minha
munqalaban
18:36 En ik denk niet dat de dag des oordeel ooit zal
komen, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht
worden: ik zal ervoor zeker een betere plaats van
terugkeer vinden."

en ik denk ook niet dat het uur aanstaande is. En
als ik naar mijn Heer teruggebracht word zal ik
nog iets beters dan dit hier als eindbestemming
vinden."

ۤW
ۡ
ۡ
ۡ
ت ﺑﺎﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ ﻣﻦ ﺗﺮ ٍبœÃm ﻪ و ﻫﻮ ﻳﺤﺎورهW ﻪ ﺻﺎﺣﺒW ﻗﺎل ﻟ
ۡ ۡ
ٰ
ً
﴾٧٣ؕ ﴿ ﻚ رﺟﻶﻹÂﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔ ٍﺔ ﺛﻢ ﺳﻮ

018.037 Qala lahu sahibuhu wahuwa yuhawiruhu akafarta biallathee khalaqaka min turabin thumma min
nutfatin thumma sawwaka rajulan
18:37 Zijn (gelovige) metgezel zei, toen hij met hem in
gesprek was: "Geloof u niet in Degene Die u van aarde
geschapen (Adam) heeft, vervolgens uit een druppel
sperma, en u ten slotte tot mens vormde?"

Zijn metgezel met wie hij in gesprek was zei
tot hem: "Hecht jij dan geen geloof aan Hem
die jou uit aarde en dan uit een druppel schiep
en je dan tot man gevormd heeft?

verblijfplaats!

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣ ۡﻦde ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻵﻹﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻨﺘde ۡب ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺜﻶًﻹ رﺟﻠÇÈ و
ۡ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٢٣ؕ ﴿ ﺎب و ﺣﻔﻔﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺨ ٍﻞ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ زرﻋﺎ
ﻨ
ﻋ
ٍ
018.032 Waidrib lahum mathalan rajulayni jaAAalna li-ahadihima jannatayni min aAAnabin
wahafafnahuma binakhlin wajaAAalna baynahuma zarAAan
18:32 En zet voor hun een gelijkenis van twee
mannen: aan één van hen gaven Wij twee tuinen met
druivenstruiken en Wij omringden die met
dadelpalmen (en) tussen beide in
landbouwgewassen.

En geef hun een voorbeeld: Twee mannen, voor
een van beiden maakten Wij twee tuinen met
wijnstokken en Wij omringden die met palmen en
plaatsten tussen beide landbouwgewassen.

ۡ ۡ
ً
ۡ ۡ ۡ
ﻠﻬﺎ و ﻟ ۡﻢ ﺗﻈﻠ ۡﻢ ﻣﻨﻪ ﺷ ۡﻴﺌﺎ „ و ﻓﺠ ۡﺮﻧﺎ%  ٰ ﺗ ۡﺖdeﻠﺘﺎ ﻟﺠﻨﺘ%
﴾٣٣ۙ ﴿ ﺧ ٰﻠﻠﻬﻤﺎ ﻧﻬ ًﺮ
018.033 Kilta aljannatayni atat okulaha walam tathlim minhu shay-an wafajjarna khilalahuma naharan
18:33 Ieder tuinen bracht vruchten voort en
kwamen daarbij niets te kort. En in hun midden
deden Wij een rivier ontspringen.

Beide tuinen gaven hun vruchtopbrengst en schoten
daarbij in niets tekort. En Wij lieten door beide een
rivier stromen.

ۡ ۡ ۤW
ً
 ' ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻵﻹ وm  ﻓﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒ ٖﻪ و ﻫﻮ ﻳﺤﺎوره ﻧﺎŒ ﻪ ﺛﻤ ٌﺮW ﺎن ﻟ% و
﴾٤٣﴿ œً ÃF vÉ
018.034 Wakana lahu thamarun faqala lisahibihi wahuwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan
waaAAazzu nafaran

18:34 En er waren vruchten voor hem. Hij zei tot
zijn (gelovige) metgezel: "Ik heb meer bezit dan u
en ik ben eervoller als persoon."

Hij had inderdaad opbrengst! Hij zei dus tot zijn
metgezel met wie hij in gesprek was: "Ik heb meer
bezit dan jij en beschik over meer mensen."

18:41 Of haar water diep in de aarde wegvloeit, zodat u het
nooit meer zal kunnen vinden."

of dat het water er diep wegzakt zodat jij het
niet meer kunt vinden."

ۡ ۤ ٰ ۡ
ۡ
´Ê ﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ وF @ ﻣﺎBﻘﻠﺐ ﻛﻔﻴﻪ ﻋ8 و ﺣ ۡﻴﻂ ﺑﺜﻤﺮ ٖه ﻓﺎ ۡﺻﺒﺢ
ٌ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ۤ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
﴾٢٤﴿  ك ﺑﺮ§@ ﺣﺪÌ  ﻟﻢtÍﻘﻮل ﻳﻠﻴﺘ8  وﺷﻬﺎ وÉ @Bﺧﺎوﻳﺔ ﻋ
018.042 Waoheeta bithamarihi faasbaha yuqallibu kaffayhi AAala ma anfaqa feeha wahiya khawiyatun
AAala AAurooshiha wayaqoolu ya laytanee lam oshrik birabbee ahadan
18:42 En zijn vruchten werden vernietigd. Toen
begon hij zich in zijn handen te wringen, over wat hij
ervoor uitgegeven had en dat zij (de tuinen) nu tot de
bodem toe geruïneerd waren." En hij zei: "Wee mij,
had ik maar mijn Heer niet één deelgenoot
toegekend!"

En zijn vruchten werden volkomen verwoest.
Toen begon hij zich de handen te wringen om
wat hij ervoor had uitgegeven nu hij er zo
geruïneerd bijlag. En hij zei: "Ach had ik aan
mijn Heer maar niemand als metgezel
toegevoegd."

ً ®ﺎن ﻣ ۡﻨﺘ% ﻪ ﻣ ۡﻦ د ۡون ﷲ ٰ و ﻣﺎW ﻪ ﻓﺌ ٌﺔ ﻳ ۡﻨ® ۡوﻧW و ﻟ ۡﻢ ﺗﻜ ۡﻦ ﻟ
﴾٣٤ؕ ﴿
018.043 Walam takun lahu fi-atun yansuroonahu min dooni Allahi wama kana muntasiran
18:43 En hij had geen groep die hem naast Allah
hielp en hij was niet instaat zichzelf te verdedigen.

En buiten Allah was er voor hem geen troepenmacht
die hem kon helpen; hij kreeg dan ook geen hulp.

ۡ ٌۡ ً ٌۡ
ۡ
ۡ ٰ
ً
﴾٤٤﴿y ' ﻋﻘﺒﺎe' ﺛﻮ ﺑﺎ و ﺧeﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻮﻵﻹﻳﺔ ﷲ ﻟﺤﻖ * ﻫﻮ ﺧ
018.044 Hunalika alwalayatu lillahi alhaqqi huwa khayrun thawaban wakhayrun AAuqban
18:44 Daar (op de dag desoordeels), Al-Walayah (bescherming,
macht, autoriteit en koninkrijk) is van Allah (alleen), de Ware.
Hij is beter (als gever van) een beloning en beter (als gever van)
een bestemming.

Als het zo ver is heeft alleen de ware
Allah nog bescherming te bieden. Hij
geeft de beste beloning en het beste
uiteinde.

ۡ ۤ ۡ ٰ ۠ ٰ
ۤ
ً
ۡ
﴾٨٣﴿  ك ﺑﺮ§@ ﺣﺪÌ ﻟﻜﻨﺎ ﻫﻮ ﷲ ر§@ و ﻵﻹ
018.038 Lakinna huwa Allahu rabbee wala oshriku birabbee ahadan
18:38 Maar wat mij betreft: Allah is mijn Heer en ik
ken niemand toe als partner aan mijn Heer.

Maar voor mij is Hij Allah, mijn Heer, en ik voeg
aan mijn Heer niemand als metgezel toe.

ۡ نŒ ٰ و ﻟ ۡﻮ ﻵﻹۤ ۡذ دﺧ ۡﻠﺖ ﺟﻨﺘﻚ ﻗ ۡﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺂء ﷲ ٰ „ ﻵﻹ ﻗﻮة ﻵﻹ ﺑﺎﷲ
ۡ
﴾٩٣ۚ ﴿ ﺗﺮن ﻧﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻵًﻹ و وﻟ ًﺪ
018.039 Walawla ith dakhalta jannataka qulta ma shaa Allahu la quwwata illa biAllahi in tarani ana
aqalla minka malan wawaladan
18:39 En had u maar gezegd, terwijl u uw tuin binnentrad: 'Ma
sja'a Allah, la qoewwata illabillah' - (Wat Allah wil, er is geen
kracht dan door Allah). Als u van mij ziet, dat ik minder dan u
ben, op het gebied van bezit en kinderen,

Had je maar gezegd toen jij je tuin
inging: 'Zoals Allah het wil. Alleen in
Allah is kracht!? Als jij van mij ziet, dat
ik minder bezit en kinderen heb,

ً
ۡ
ۡ
 ً' ﻣ ۡﻦ ﺟﻨﺘﻚ و ﻳ ۡﺮﺳﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﺣ ۡﺴﺒﺎﻧﺎe ﺧde ر§@ۡۤ ۡن ﻳﺆﺗtºٰ ﻓﻌ
ً
﴾٠٤ۙ ﴿ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻓﺘ ۡﺼﺒﺢ ﺻﻌ ۡﻴ ًﺪ زﻟﻘﺎ
018.040 FaAAasa rabbee an yu/tiyani khayran min jannatika wayursila AAalayha husbanan mina
alssama-i fatusbiha saAAeedan zalaqan
18:40 Moge mijn Heer mij iets beters geven dan
uw tuin en een ramp over haar neer doen zenden
vanuit de hemel, zodat het glibberige aarde wordt!

misschien dat Allah mij dan iets beters zal geven dan
jouw tuin en er een afrekening uit de hemel naartoe
zal zenden zodat het kale, glibberige grond wordt,

﴾١٤﴿ ﻪ ﻃﻠ ًﺒﺎW ۡو ﻳ ۡﺼﺒﺢ ﻣﺂؤﻫﺎ ﻏ ۡﻮ ًر ﻓﻠ ۡﻦ ﺗ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻊ ﻟ
018.041 Aw yusbiha maoha ghawran falan tastateeAAa lahu talaban

018.047 Wayawma nusayyiru aljibala watara al-arda barizatan wahasharnahum falam nughadir minhum
ahadan
18:47 En op de Dag (dag des oordeel) dat Wij de bergen
doen voortdrijven (als wolken), zal u de aarde duidelijk
zien. En Wij zullen hen verzamelen en Wij zullen niet
één van hen achterlaten.

En op de dag dat Wij de bergen in beweging
zetten en jij de aarde tevoorschijn ziet komen
en Wij hen verzamelen, dan laten Wij niet één
van hen achter.

ً
ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
° ٰ@ رﺑﻚ ﺻﻔﺎ * ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ول ﻣﺮ —ةB ﺿ ۡﻮ ﻋÉ و
﴾٨٤﴿ ﺑ ۡﻞ زﻋ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﻟ ۡﻦ ﻧ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻮﻋ ًﺪ
018.048 WaAAuridoo AAala rabbika saffan laqad ji/tumoona kama khalaqnakum awwala marratin bal
zaAAamtum allan najAAala lakum mawAAidan
18:48 En zij zullen voor uw Heer in rijen opgesteld
worden (en Allah zal tot hen zeggen): "Voorzeker, u
bent tot Ons gekomen zoals Wij u de eerste keer
schiepen. uw vermoedden zelfs dat Wij de afspraak
met jullie nooit zouden maken."

En zij worden voor jouw Heer in een rij
voorgeleid: "Jullie bent tot Ons gekomen zoals
Wij jullie de eerste maal geschapen hebben. Toch
beweerden jullie dat Wij voor jullie geen
aangewezen tijdstip hadden vastgesteld."

ۡ
ۡ
ۡ
ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن8  ﻣﻤﺎ ﻓ ۡﻴﻪ وdۡe ﻣﺸﻔﻘdۡeو وﺿﻊ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻓ–'ي ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ
ً ۡ
ۤ ً ۡ
ۡ
'ة ﻵﻹe'ة و ﻵﻹ ﻛﺒeﻐﺎدر ﺻﻐ8 ٰﻳﻮ ۡﻳﻠﺘﻨﺎ ﻣﺎل ٰﻫﺬ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻵﻹ
ۡ
﴾٩٤﴿y  * و ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻢ رﺑﻚ ﺣ ًﺪÇً È و وﺟﺪ ۡو ﻣﺎ ﻋﻤﻠ ۡﻮ ﺣﺎŒ ۡﺣ ٰﺼﻬﺎ

018.049 WawudiAAa alkitabu fatara almujrimeena mushfiqeena mimma feehi wayaqooloona ya waylatana
ma lihatha alkitabi la yughadiru sagheeratan wala kabeeratan illa ahsaha wawajadoo ma AAamiloo
hadiran wala yathlimu rabbuka ahadan
18:49 En het boek (met hun daden) zal voor hen
geplaatst worden en u zult de zondaren in angst zien
door het geen wat erin staat. En zij zullen zeggen:
"Wee ons, wat is dat voor boek dat niets kleins
weglaat en niets groots, zonder dat berekend te
hebben!" En zij zullen wat zij deden vóór zich vinden.
En uw Heer doet niet één van hen onrecht aan.

En het boek wordt voorgelegd en dan zul jij de
boosdoeners terug zien deinzen voor wat erin
staat en zij zullen zeggen: "Wee ons, wat is er
met dit boek dat niets kleins en niets groots
onopgesomd laat?" En zij vinden dat wat zij
deden aanwezig is. En jouw Heer doet niemand
onrecht aan.

ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ۡب ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺂ ٍء ﻧﺰﻟﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂءÇÈ و
ۡ ًۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ﺎن% ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ ﺑ ٖﻪ ﻧﺒﺎت ﻵﻹرض ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻫﺸﻴﻤﺎ ﺗﺬروه ﻟﺮﻳﺢ * و
ٰ
ۡ ۡ
ٰ
ً
﴾٥٤﴿  ٍء ﻣﻘﺘﺪرtÏ ﻞ% @Bﷲ ﻋ
018.045 Waidrib lahum mathala alhayati alddunya kama-in anzalnahu mina alssama-i faikhtalata bihi
nabatu al-ardi faasbaha hasheeman tathroohu alrriyahu wakana Allahu AAala kulli shay-in muqtadiran
18:45 En maak voor hen de vergelijking met het
wereldse leven: het is als water dat Wij uit de
hemel neerdalen; het vermengde zich met de
beplanting van de aarde. Vervolgens werd deze tot
droge stoppels en de wind verwaaide deze. En
Allah is Almachtig over alle zaken.

En maak voor hen een vergelijking: Het
tegenwoordige leven is als water dat Wij uit de
hemel laten neerdalen. De planten van de aarde
groeien daardoor in bonte mengeling. Dan worden
zij droge stengels die de wind wegblaast. Allah is
over alles machthebber.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
'ٌ e و ﻟ ٰﺒﻘ ٰﻴﺖ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺧŒ ﻟﻤﺎل و ﻟﺒﻨ ۡﻮن ز ۡﻳﻨﺔ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ
ۡ
ۡ
ً
ٌ
ً
﴾٦٤﴿ ' ﻣﻶﻹeﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﺛﻮ ﺑﺎ و ﺧ
018.046 Almalu waalbanoona zeenatu alhayati alddunya waalbaqiyatu alssalihatu khayrun AAinda
rabbika thawaban wakhayrun amalan
18:46 Het bezit van rijkdom en zonen zijn de
versieringen van het wereldse leven, maar de
goede blijvende (daden) zijn beter bij uw Heer,
als beloning en betere hoop.

Bezit en zonen zijn de pracht van het tegenwoordige
leven, maar de deugdelijke daden, die duurzaam zijn,
hebben bij jouw Heer een betere beloning en een
betere verwachting.

ۡﻐﺎدرF  ۡ ٰﻧﻬ ۡﻢ ﻓﻠ ۡﻢf' ﻟۡﺠﺒﺎل و ﺗﺮي ﻵۡﻹ ۡرض ﺑﺎرز ًة „ و ﺣeو ﻳ ۡﻮم ﻧﺴ
ۡ
﴾٧٤ۚ ﴿ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﺣ ًﺪ

ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٢٥﴿ ﻘﺎxﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮ ﻟﻬﻢ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮ
018.052 Wayawma yaqoolu nadoo shuraka-iya allatheena zaAAamtum fadaAAawhum falam yastajeeboo
lahum wajaAAalna baynahum mawbiqan
18:52 En op de Dag waarop Hij zegt: "Roept de
deelgenoten op waarvan u (het bestaan) vermoedde,"
zullen zij hen oproepen, maar zij zullen hen niet
antwoorden en Wij zullen tussen hen een barrière
(van vuur) maken.

En op de dag dat Hij zegt: "Roept Mijn
[zogenaamd goddelijke] metgezellen van wie jullie
het bestaan beweerden." Dan roepen zij hen aan,
maar zij geven hun geen gehoor. En Wij maken
tussen hen een afgrond.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ر ﻟﻤﺠﺮﻣﻮن ﻟﻨﺎر ﻓﻈﻨﻮ ﻧﻬﻢ ﻣﻮ ﻗﻌﻮﻫﺎ و ﻟﻢ ﻳﺠﺪو ﻋﻨﻬﺎ
ً
﴾٣٥﴿y ﻣ ۡ® ﻓﺎ
018.053 Waraa almujrimoona alnnara fathannoo annahum muwaqiAAooha walam yajidoo AAanha
masrifan
18:53 En de zondaren zullen de Hel zien en
vermoeden dat zij erin moeten gaan, en zij vinden
daaruit geen ontvluchting.

En de boosdoeners zien het vuur en vermoeden al
dat zij erin zullen vallen en zij merken dat er geen
ontkomen aan is.

ۡ ٰۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ﺎن% ﻞ ﻣﺜ ٍﻞ * و%  ن ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦœ•@ ﻫﺬ ﻟq ﻓﻨﺎÇÐ و ﻟﻘﺪ
ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٤٥﴿  ٍء ﺟﺪﻵﻹtÏ ' m ﻵﻹﻧﺴﺎن
018.054 Walaqad sarrafna fee hatha alqur-ani lilnnasi min kulli mathalin wakana al-insanu akthara shayin jadalan
18:54 En Wij hebben in deze Kuran voor de mensen
allerlei voorbeelden uitgelegd. Maar de mensen zijn
het meest over iets twistziek.

ۡ ۡ ۡ
ۤ ۤۡ
ٰ ۡ ۡ
À
ۡ
ۡ
ﺎن% * و ذ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻠ¿ﻜﺔ ﺳﺠﺪو ﻵﻹدم ﻓﺴﺠﺪو ﻵﻹ ﺑﻠﻴﺲ
ۤW
ۡ
W
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻣﻦ ﻟﺠﻦ ﻓﻔﺴﻖ ﻋﻦ ﻣﺮ رﺑ ٖﻪ * ﻓﺘﺘﺨﺬوﻧﻪ و ذرﻳﺘﻪ وﻟﻴﺂء
ٰ
ۡ ٌ
ۡ ﻟﻠﻈ
ً
﴾٠٥﴿  ﺑﺪﻵﻹde@ۡ و ﻫ ۡﻢ ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﺪو * ﺑﺌﺲ ﻠﻤ¹ﻣ ۡﻦ د ۡو
018.050 Wa-ith qulna lilmala-ikati osjudoo li-adama fasajadoo illa ibleesa kana mina aljinni fafasaqa
AAan amri rabbihi afatattakhithoonahu wathurriyyatahu awliyaa min doonee wahum lakum AAaduwwun
bi/sa lilththalimeena badalan
18:50 En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden:
"Prosterneer uzelf voor Adam", toen prosterneerde
zij zich, behalve Iblis, hij behoorde tot de Dijinn's en
hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie
dan hem en zijn nageslacht in plaats van mij als
beschermer nemen, terwijl zij voor jullie vijanden
zijn? Slecht is de ruil voor de onrechtvaardige!

Toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt eerbiedig
neer voor Adam", bogen zij zich eerbiedig neer,
behalve Iblies die tot de djinn behoorde; hij
zondigde dus tegen het bevel van zijn Heer. Zullen
jullie dan hem en zijn nageslacht in plaats van mij
als beschermers nemen, terwijl zij jullie tot vijand
zijn. Dat is pas een slechte ruil voor de
onrechtplegers. *
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ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
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ﻔﺴﻬﻢ · و ﻣﺎF ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻬﻢ ﺧﻠﻖ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻵﻹ ﺧﻠﻖ
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿  ﻋﻀ ًﺪdۡeﻛﻨﺖ ﻣﺘﺨﺬ ﻟﻤﻀﻠ
018.051 Ma ashhadtuhum khalqa alssamawati waal-ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhitha
almudilleena AAadudan
18:51 Ik roep hen niet op om te getuigen van de
schepping van de hemelen en de aarde en niet van de
schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die
doen dwalen als helpers.

Ik liet hen niet getuige zijn van de schepping van
de hemelen en de aarde en ook niet van de
schepping van henzelf; Ik neem hen die tot
dwaling brengen toch niet als steun.

En Wij hebben in deze Koran voor de mensen toch
allerlei voorbeelden uiteengezet, maar de mens is
het meest van al twistziek.
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ۡ ۤ
ۡ
 ۡوœÃو ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻟﻨﺎس ۡن ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ ذ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟﻬ ٰﺪي و ﻳ ۡﺴﺘﻐ

ﺂءي ﻟﺬ ۡﻳﻦ زﻋ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﻓﺪﻋ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﻓﻠ ۡﻢ% Ì ﻘ ۡﻮل ﻧﺎد ۡو8 و ﻳ ۡﻮم

ًٰ ذ ﻧﻬ ۡﻢ و¼ ۡ ً * و ۡن ﺗ ۡﺪﻋﻬ ۡﻢ ‡@ ﻟۡﻬ ٰﺪي ﻓﻠ ۡﻦ ﻳ ۡﻬﺘﺪ ۡۤو ًذ ﺑﺪ

ۡ ۡ ۤ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٥٥﴿  و ﻳﺎﺗﻴﻬﻢ ﻟﻌﺬ ب ﻗﺒﻶﻹdeرﺑﻬﻢ ﻵﻹ ن ﺗﺎﺗﻴﻬﻢ ﺳﻨﺔ ﻵﻹوﻟ

﴾٧٥﴿

018.055 Wama manaAAa alnnasa an yu/minoo ith jaahumu alhuda wayastaghfiroo rabbahum illa an
ta/tiyahum sunnatu al-awwaleena aw ya/tiyahumu alAAathabu qubulan

018.057 Waman athlamu mimman thukkira bi-ayati rabbihi faaAArada AAanha wanasiya ma qaddamat
yadahu inna jaAAalna AAala quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee athanihim waqran wa-in
tadAAuhum ila alhuda falan yahtadoo ithan abadan
18:57 En wie is er onrechtvaardiger dan degene die
met de Tekenen van zijn Heer vermaand wordt, maar
zich daarvan afwendt en vergeet wat zijn handen
gedaan hebben? Voorwaar, Wij hebben over hun
harten een versluiering aangebracht, zodat zij het niet
begrijpen, en in hun oren doofheid. En indien u hen tot
de Leiding oproept, dan zullen zij zich toch nooit in de
goede richting laten leiden.

En wie is er zondiger dan hij die met de tekenen
van zijn Heer vermaand is en er zich dan van
afwendt en vergeet wat zijn handen tevoren
deden? Wij hebben over hun harten hoezen
gelegd zodat zij het niet begrijpen en in hun oren
hardhorendheid. En als jij hen oproept tot de
leidraad, dan zullen zij zich toch nooit in de
goede richting laten leiden.

ۡ
و رﺑﻚ ﻟﻐﻔ ۡﻮر ذو ﻟﺮ ۡﺣﻤﺔ * ﻟ ۡﻮ ﻳﺆ ﺧﺬﻫ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ ﻟﻌﺠﻞ ﻟﻬﻢ
ۡ
﴾٨٥﴿ ﻶًﻹ-ﻟﻌﺬ ب * ﺑ ۡﻞ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻮﻋ ٌﺪ ﻟ ۡﻦ ﻳﺠﺪ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻣ ۡﻮ
018.058 Warabbuka alghafooru thoo alrrahmati law yu-akhithuhum bima kasaboo laAAajjala lahumu
alAAathaba bal lahum mawAAidun lan yajidoo min doonihi maw-ilan
18:58 En uw Heer is de Vergevensgezind, Bezitter van
de Barmhartigheid. Indien Hij hen zou grijpen voor wat
zij verricht hebben, dan zou Hij zeker de bestraffing
voor hen versneld hebben. Maar voor hen is er de
afspraak (op de dag des oordeel), nooit zullen zij buiten
Hem een toevlucht vinden.

Maar jouw Heer is de vergevende die vol
barmhartigheid is. Als Hij hun zou aanrekenen
wat zij begaan hebben, dan zou Hij voor hen de
bestraffing verhaasten. Toch ligt voor hen een
aangewezen tijdstip vast waarvoor zij geen
uitwijkplaats zullen vinden.

ًي ۡﻫﻠ ۡﻜ ٰﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻤﺎ ﻇﻠﻤ ۡﻮ و ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻟﻤ ۡﻬﻠﻜﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻮﻋﺪœA •ۡو ﺗ ۡﻠﻚ ﻟ
﴾٩٥﴿y

18:55 En de mensen werden toen de leiding tot
hen kwam niet gehinderd te geloven en hun
Heer om vergeving te vragen, opdat de
handelwijze die de vroegere trof, of de
bestraffing die zichtbaar over hen kwam.

En de mensen werden toen de leidraad tot hen kwam
slechts gehinderd te geloven en hun Heer om vergeving
te vragen, opdat de gebruikelijke behandeling van hen
die er eertijds waren tot hen zou komen of de bestraffing
in allerlei soorten tot hen zou komen.

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻳﺠﺎدلŒ  ﻳﻦ و ﻣﻨﺬرﻳﻦf ﻵﻹ ﻣﺒdeو ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻞ ﻟﻤﺮﺳﻠ
ۤ ۡ ٰ ٰ ۤۡ
ۡ
 و ﻣﺎtÑ ۡو ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻴ ۡﺪﺣﻀ ۡﻮ ﺑﻪ ﻟۡﺤﻖ و ﺗﺨﺬو ﻳœÃﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ
ۡ
ً
﴾٦٥﴿ ﻧﺬرو ﻫﺰو
018.056 Wama nursilu almursaleena illa mubashshireena wamunthireena wayujadilu allatheena kafaroo
bialbatili liyudhidoo bihi alhaqqa waittakhathoo ayatee wama onthiroo huzuwan
18:56 En Wij zenden de Boodschappers slechts als
verkondigers van goede tijdingen en waarschuwers.
En degenen die ongelovig zijn twisten slechts op
valse wijze om daarmee de Waarheid te vernietigen.
En zij nemen Mijn Tekenen en dat waarvoor
gewaarschuwd werd, ter bespotting.

En Wij zenden de gezondenen slechts als
verkondigers van goed nieuws en als
waarschuwers. En zij die ongelovig zijn redetwisten
met behulp van onzin om daarmee de waarheid te
weerleggen. En zij hebben met Mijn tekenen en dat
waarmee zij gewaarschuwd werden de spot
gedreven.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
 ﻣﺎtº ض ﻋﻨﻬﺎ و ﻧÉو ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ذ» ﺑﺎﻳﺖ رﺑ ٖﻪ ﻓﺎ
ۤۡ@q  ۡﻔﻘﻬ ۡﻮه و8 ﻨ ًﺔ ۡنm ٰ@ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢBﻗﺪﻣ ۡﺖ ﻳ ٰﺪه * ﻧﺎ ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻋ

zijn knecht: "Breng ons het middageten.
Voorzeker, wij zijn door deze reis moe
geworden."

En toen zij verder gegaan waren zei hij tot zijn knecht:
"Breng ons ons middagmaal, want door deze reis van
ons hebben wij vermoeienis te verduren gehad."

ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
 و ﻣﺎ° @ ﻧﺴﻴﺖ ﻟﺤﻮت¹ﻗﺎل رءﻳﺖ ذ وﻳﻨﺎ ‡@ ﻟﺼ! ة ﻓﺎ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
• w@ ﻟﺒq ﻪW  و ﺗﺨﺬ ﺳﺒ ۡﻴﻠŒ هW »ﻧ ٰﺴﻨ ۡﻴﻪ ﻵﻹ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ۡن ذ
ۤ

﴾٣٦﴿ ﻋﺠ ًﺒﺎ
018.063 Qala araayta ith awayna ila alssakhrati fa-innee naseetu alhoota wama ansaneehu illa
alshshaytanu an athkurahu waittakhatha sabeelahu fee albahri AAajaban
18:63 Hij (de knecht) zei: "Zag u (wat er gebeurde)
toen wij ons naar de rots begaven'? Toen vergat ik
over de vis te vertellen en niemand anders dan de
satan heeft mij hem laten vergeten. En Hij zocht zijn
weg in de zee op een verbazingwekkende manier."

Hij zei: "Heb je gezien? Toen wij ons naar de rots
begaven vergat ik de vis. En niemand anders dan
de satan heeft mij hem laten vergeten, zodat ik niet
aan hem dacht en hij baande zich een weg de zee
in op een verbazingwekkende manier."

ٰ
﴾٤٦ۙ ﴿ @ ٰ ﺛﺎرﻫﻤﺎ ﻗﺼ ًﺼﺎABﻗﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧ ۡﺒﻎ • ﻓ ۡﺎرﺗﺪ ﻋ
018.064 Qala thalika ma kunna nabghi fairtadda AAala atharihima qasasan
18:64 Hij (Mozes) zei: "Dat was wat wij zochten,"
toen keerden zij in hun voetstappen terug.

Hij zei: "Dat was het wat wij zochten!" Toen
draaiden zij om en keerden op hun schreden terug.

ٰۡ
ۡ ۡ ً ۡ ٰ ۡ ٰۤ
ﻓﻮﺟﺪ ﻋ ۡﺒ ًﺪ ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ ﺗﻴﻨﻪ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ و ﻋﻠﻤﻨﻪ
ۡ
﴾٥٦﴿ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﺎ ﻋﻠ ًﻤﺎ

018.059 Watilka alqura ahlaknahum lamma thalamoo wajaAAalna limahlikihim mawAAidan
18:59 En dat zijn de steden die Wij vernietigd
hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij
hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.

En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben
toen zij onrecht pleegden. En Wij hebben voor hun
vernietiging een aangewezen tijdstip vastgesteld.

ۡ ۡﻳﻦ وwۡ  ۡﺑﻠﻎ ﻣ ۡﺠﻤﻊ ﻟۡﺒtÑA ﻪ ﻵﻹۤ ۡﺑﺮح ﺣÔ ﻟﻔ ٰﺘtÕٰ و ۡذ ﻗﺎل ﻣ ۡﻮ
﴾٠٦﴿  ﺣﻘ ًﺒﺎtÖۡﻣ

018.060 Wa-ith qala moosa lifatahu la abrahu hatta ablugha majmaAAa albahrayni aw amdiya huquban
18:60 En (gedenkt) toen Mozes tot zijn knecht zei:
"Ik zal niet ophouden voordat ik de plaats bereik
waar de twee zeeën samenkomen of ik zal altijd
doorgaan."

En toen Moesa tot zijn knecht zei: "Ik zal niet
ophouden tot ik de plaats bereik waar de beide
zeeën samenkomen al zou ik tijden moeten
doorgaan."

@q ﻪW ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﻣ ۡﺠﻤﻊ ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺴﻴﺎ ﺣ ۡﻮﺗﻬﻤﺎ ﻓﺎﺗﺨﺬ ﺳﺒ ۡﻴﻠ
ۡ
﴾١٦﴿  ًﺑﺎÅ wۡ ﻟﺒ
018.061 Falamma balagha majmaAAa baynihima nasiya hootahuma faittakhatha sabeelahu fee albahri
saraban
18:61 En toen zij de samenvloeiing van beide
bereikten, vergaten zij hun vis, die zich vrijelijk
zijn weg in de zee zocht.

En toen zij de plaats waar beide samenkomen bereikt
hadden, vergaten zij hun vis en die baande zich toen
een weg de zee in waarbij hij verdween.

ﻧﺎœÃ ﻟﻘ ۡﺪ ﻟﻘ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﺳ° ﻪ ٰ ﺗﻨﺎ ﻏﺪآءﻧﺎÔﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎوز ﻗﺎل ﻟﻔ ٰﺘ
﴾٢٦﴿ ٰﻫﺬ ﻧﺼ ًﺒﺎ

018.065 Fawajada AAabdan min AAibadina ataynahu rahmatan min AAindina waAAallamnahu min
ladunna AAilman
018.062 Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqeena min safarina hatha nasaban
18:65 Zij vonden toen een van Onze dienaren die
Wij barmhartigheid van Onze kant gegeven hadden

Zij vonden toen een van Onze dienaren die Wij
barmhartigheid van Onze kant gegeven hadden en

18:62 En toen zij voortgingen zei hij (Mozes) tot

A
ۡˆۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺣﺪث ﻟﻚ ﻣﻨﻪtÑ ٍء ﺣtÏ  ﻋﻦtÍۡ ﻓﻶﻹ ﺗﺴـﻠtÍﻗﺎل ﻓﺎن ﺗﺒ ۡﻌﺘ
ۡ
ً
﴾٠٧﴿y »ذ

en die Wij kennis die bij Ons vandaan kwam
onderwezen hadden.

ًﻌﻠﻤﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠ ۡﻤﺖ ر ۡﺷﺪž @ ۡنAB ﻫ ۡﻞ ﺗﺒﻌﻚ ﻋtÕٰ ﻪ ﻣ ۡﻮW ﻗﺎل ﻟ
﴾٦٦﴿

018.070 Qala fa-ini ittabaAAtanee fala tas-alnee AAan shay-in hatta ohditha laka minhu thikran
18:70 Hij zei: "Als u mij volgt, vraag mij dan over
niets, zolang ik zelf niet tot u erover spreek."

Hij zei: "Als jij mij dan volgt, vraag mij dan niets,
zolang ik er zelf niet tot jou over spreek."

A
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﺘﻬﺎØ  ﻗﻬﺎ * ﻗﺎلØ @ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔq  ذ رﻛﺒﺎtÑ ﺣÙ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ
ۡ
ًۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ً
﴾١٧﴿  ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺮŒ ﻟﺘﻐﺮق ﻫﻠﻬﺎ

018.071 Faintalaqa hatta itha rakiba fee alssafeenati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha
laqad ji/ta shay-an imran
18:71 Zo gingen zij dan verder totdat, toen zij aan
boord van het schip waren, hij er een gat in maakte.
Hij (Mozes) zei: "Maak u er een gat in om haar
opvarenden te laten verdrinken? U hebt iets
vreselijks gedaan!"

Zo gingen zij dan verder totdat hij, toen zij aan
boord van het schip waren gegaan, er een gat in
maakte. Hij zei: "Maak jij er een gat in om haar
opvarenden te laten verdrinken? Daar heb je echt
iets vreselijks begaan."

﴾٢٧﴿ 'ً (ۡ ´ ﺻÚﻗﺎل ﻟ ۡﻢ ﻗ ۡﻞ ﻧﻚ ﻟ ۡﻦ ﺗ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻊ ﻣ
018.072 Qala alam aqul innaka lan tastateeAAa maAAiya sabran
18:72 Hij zei: "Heb ik u niet gezegd: "U bent niet in
staat om geduld met mij te hebben?"

Hij zei: "Heb ik niet gezegd dat je het met mij
niet zou kunnen uithouden?"

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٧﴿ Û ﻣﻦ ﻣﺮي ﻋtÍ@ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﻴﺖ و ﻵﻹ ﺗﺮﻫﻘ¹ﻗﺎل ﻵﻹ ﺗﺆ ﺧﺬ
018.073 Qala la tu-akhithnee bima naseetu wala turhiqnee min amree AAusran

die Wij kennis die bij Ons vandaan kwam
onderwezen hadden.

018.066 Qala lahu moosa hal attabiAAuka AAala an tuAAallimani mimma AAullimta rushdan
18:66 Mozes zei tot hem: "Mag ik u volgen,
zodat u mij onderwijst wat aan u onderwezen
is?"

Moesa zei tot hem: "Mag ik jou volgen zodat jij mij
onderwijst in wat jou aan redelijk inzicht onderwezen
is?"

﴾٧٦﴿ 'ً ۡ(´ ﺻÚﻗﺎل ﻧﻚ ﻟ ۡﻦ ﺗ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻊ ﻣ
018.067 Qala innaka lan tastateeAAa maAAiya sabran
18:67 Hij (Al-Khidr) zei: "Voorwaar, u zult nooit in staat zijn
geduld met mij te hebben.

Hij zei: "Jij zult het met mij niet
kunnen uithouden.

ۡ
﴾٨٦﴿ 'ً (ۡ ٰ@ ﻣﺎ ﻟ ۡﻢ ﺗﺤﻂ ﺑ ٖﻪ ﺧBو ﻛ ۡﻴﻒ ﺗ ۡﺼ(' ﻋ
018.068 Wakayfa tasbiru AAala ma lam tuhit bihi khubran
18:68 En hoe kunt u geduld hebben met iets dat u
met uw kennis niet kunt omvatten.

Hoe zul jij het kunnen uithouden bij iets wat jij met
je kennis niet kunt omvatten?"

ٰ
ۤ ً
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٩٦﴿  ﻟﻚ ﻣﺮtu@ۡۤ ۡن ﺷﺂء ﷲ ﺻﺎﺑﺮ و ﻵﻹ ﻋ¹ﻗﺎل ﺳﺘﺠﺪ
018.069 Qala satajidunee in shaa Allahu sabiran wala aAAsee laka amran
18:69 Hij (Mozes) zei: "u zult vinden dat ik, indien
Allah het wil, geduldig ben en ik zal uw bevel niet
negeren."

Hij zei: "Je zult vinden dat ik, zo Allah wil,
volharden zal en ik zal jou in geen bevel
ongehoorzaam zijn."

ۡ ۡﺳﺘ ۡﻄﻌﻤﺎۤ ۡﻫﻠﻬﺎ ﻓﺎﺑ ۡﻮ نÜ  ذ ۤ ﺗﻴﺎۤ ۡﻫﻞ ¼ ۡ ﻳﺔtÑA  ﺣÙ ﻓﺎﻧۡﻄﻠﻘﺎ
ۡ ۡ ۡ ً
W
ﻀﻴﻔ ۡﻮﻫﻤﺎ ﻓﻮﺟﺪ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﺟﺪ ر ﻳﺮﻳﺪ ن ﻳﻨﻘﺾ ﻓﺎﻗﺎﻣﻪ * ﻗﺎل8
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
﴾٧٧﴿ ﻟ ۡﻮ ﺷﺌﺖ ﻟﺘﺨﺬت ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮ

018.077 Faintalaqa hatta itha ataya ahla qaryatin istatAAama ahlaha faabaw an yudayyifoohuma
fawajada feeha jidaran yureedu an yanqadda faaqamahu qala law shi/ta laittakhathta AAalayhi ajran
18:77 Zo gingen zij verder totdat zij enkele bewoners
uit een stad ontmoetten en hen om voedsel vroegen,
maar zij weigerden hen gastvrijheid te verlenen. Toen
vonden zij daar een muur die dreigde in te storten,
maar hij (Al-Khidr) zette die weer recht. Hij (Mozes)
zei: "Als u gewild had, zou u hiervoor zeker een
vergoeding kunnen vragen."

Zo gingen zij dan verder totdat zij, toen zij bij de
mensen van de stad gekomen waren, hun om
voedsel vroegen. Maar zij weigerden hun
gastvrijheid te verlenen. Toen vonden zij daar een
muur die dreigde in te storten, maar hij zette hem
overeind. Hij zei: "Als je wilde, had je daarvoor
loon kunnen krijgen."

ۡ ﺳﺎﻧﺒﺌﻚ ﺑﺘﺎۡو ۡﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﻢŒ ۡ و ﺑ ۡﻴﻨﻚtÍﻗﺎل ٰﻫﺬ “ ق ﺑ ۡﻴ
ۡ
﴾٨٧﴿ 'ً ۡ(ﺗ ۡﺴﺘﻄﻊ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﺻ
018.078 Qala hatha firaqu baynee wabaynika saonabbi-oka bita/weeli ma lam tastatiAA AAalayhi sabran
18:78 Hij zei: "Dit is de scheiding tussen mij en u. Ik
zal u de uitleg geven van hetgeen waarmee u niet in
staat was geduld te hebben.

Hij zei: "Dit is dan de scheiding tussen jou en
mij. Ik zal je de uitleg meedelen van wat jij niet
kon uithouden.

ۡ ﻓﺎر ۡدت نwۡ @ ﻟۡﺒq  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن8 dۡeﺎﻧ ۡﺖ ﻟﻤ ٰﺴﻜ²ﻣﺎ ﻟﺴﻔ ۡﻴﻨﺔ ﻓ
ۡ ٌ ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٩٧﴿ ﻞ ﺳﻔﻴﻨ ٍﺔ ﻏﺼﺒﺎ% ﺎن ورآءﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﻳﺎﺧﺬ% ﻋ ۡﻴﺒﻬﺎ و
018.079 Amma alssafeenatu fakanat limasakeena yaAAmaloona fee albahri faaradtu an aAAeebaha

18:73 Hij (Mozes) zei: "Neem mij niet kwalijk dat ik het vergat
en maak het mij niet moeilijk in mijn kwestie (het vergaren van
kennis)."

Hij zei: "Neem mij niet kwalijk dat ik
het vergat en reken het mij niet te zwaar
aan."

ًۢ
A
ۡ
ۡ ۡ
ٰ
W
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ً
ﻴﺔmﻔﺴﺎ زF  ذ ﻟﻘﻴﺎ ﻏﻠﻤﺎ ﻓﻘﺘﻠﻪ „ ﻗﺎل ﻗﺘﻠﺖtÑ ﺣÙ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ
ۡ ً
ۡ ۡ
ۡ
ﻔ
﴾٤٧﴿ ً Ýﺲ * ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺌﺖ ﺷ ۡﻴﺌﺎ ﻧ
ٍ F 'eﻐx

018.074 Faintalaqa hatta itha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyyatan bighayri nafsin
laqad ji/ta shay-an nukran
18:74 Zo gingen zij verder totdat zij een
jongeling ontmoetten en hij hem doodde. Hij
(Mozes) zei: "Doodde u een onschuldige ziel
zonder recht? Voorzeker, u heeft iets
verwerpelijk gedaan!"

Zo gingen zij verder totdat zij een jonge man
tegenkwamen. Die doodde hij toen. Hij zei: "Hoe kon jij
een onschuldig mens doden en niet eens uit vergelding
voor het leven van iemand anders? Daar heb je echt iets
verwerpelijks begaan." *

﴾٥٧﴿ 'ً ۡ(´ ﺻÚﻗﺎل ﻟ ۡﻢ ﻗ ۡﻞ ﻟﻚ ﻧﻚ ﻟ ۡﻦ ﺗ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻊ ﻣ
018.075 Qala alam aqul laka innaka lan tastateeAAa maAAiya sabran
18:75 Hij zei: "Heb ik u dan niet gezegd dat u nooit in
staat zal zijn geduld met mij te hebben?"

Hij zei: "Heb ik niet gezegd dat je het met mij
niet zou kunnen uithouden?"

ۡ
ۡ
 ﻗ ۡﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣ ۡﻦŒ ۡtÍ ۡﻌﺪﻫﺎ ﻓﻶﻹ ﺗ ٰﺼﺤ ۡﺒx ۡ —ءtÏ ﻗﺎل ۡن ﺳﺎﻟﺘﻚ ﻋ ۡﻦ
ۡ ۡ
ً
﴾٦٧﴿ @ ﻋﺬر¹ﻟﺪ
018.076 Qala in saaltuka AAan shay-in baAAdaha fala tusahibnee qad balaghta min ladunnee AAuthran
18:76 Hij (Mozes) zei: "Als ik u hierna nog eens
over iets vraag, dan hoeft u mij niet te vergezellen.
Van mijn kant heeft u al een verontschuldiging
gekregen."

Hij zei: "Als ik je hierna nog eens naar iets vraag,
dan moetje mij niet verder met je mee laten gaan.
Van mijn kant heb je al een verontschuldiging
gekregen."

ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٢٨ؕ ﴿y '(ذﻟﻚ ﺗﺎوﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻ
018.082 Waamma aljidaru fakana lighulamayni yateemayni fee almadeenati wakana tahtahu kanzun
lahuma wakana aboohuma salihan faarada rabbuka an yablugha ashuddahuma wayastakhrija kanzahuma
rahmatan min rabbika wama faAAaltuhu AAan amree thalika ta/weelu ma lam tastiAA AAalayhi sabran
18:82 En wat betreft de muur: die behoorde tot twee
weesjongens in de stad en eronder lag een schat die
bestemd was voor hen, en hun vader was een
oprechte man. Daarom wenste uw Heer dat zij hun
volwassen leeftijd bereikten en (dan) hun schat
uithaalden, als Barmhartigheid van uw Heer. En ik
deed het niet uit mijn eigen wil; dat is de uitleg over
hetgeen waarmee u niet in staat was geduld te
hebben."

En wat de muur betreft, die was van twee
weesjongens in de stad en er was een schat onder
die hun beiden toebehoorde en hun vader was een
rechtschapen man geweest. Jouw Heer wenste dat
zij volgroeid zouden zijn en hun schat
tevoorschijn halen; het was barmhartigheid van
jouw Heer. Ik deed het niet uit eigen beweging.
Dat is de uitleg van wat jij niet kon uithouden."

ً »ۡ  * ﻗ ۡﻞ ﺳﺎ ۡﺗﻠ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﻪ ذdۡeﻧœۡ •ۡو ﻳ ۡﺴـˆﻠ ۡﻮﻧﻚ ﻋ ۡﻦ ذي ﻟ

wakana waraahum malikun ya/khuthu kulla safeenatin ghasban
18:79 Wat betreft het schip: zij was van arme
mensen, die op zee werkten, en ik wilde haar
onbruikbaar maken, want na hen kwam een koning,
die elke schip met geweld zou nemen.

Wat het schip betreft, dat was van arme mensen die
op zee werken en ik wenste het te beschadigen.
Hun stond namelijk een koning te wachten die elk
schip met geweld nam.

ۤ ۡ
ً ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻓﺨﺸﻴﻨﺎ ن ﻳﺮﻫﻘﻬﻤﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ وdۡeﺎن ﺑ ٰﻮه ﻣ ۡﺆﻣﻨ²و ﻣﺎ ﻟﻐ ٰﻠﻢ ﻓ
ۡ
ً
﴾٠٨ۚ ﴿ œÃﻛ
018.080 Waamma alghulamu fakana abawahu mu/minayni fakhasheena an yurhiqahuma tughyanan
wakufran
18:80 Wat betreft de jongen: zijn ouders
waren gelovig, maar wij vreesden dat hij hen
tot dwaling en ongeloof zou dwingen.

Wat de jonge man betreft, zijn ouders waren gelovige
mensen en wij vreesden dat hij hen door
onbeschaamdheid en ongeloof te zeer zou kwellen.

﴾٣٨ؕ ﴿

ۤ ۡ
ۡ ً ٰ ۡ ًۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾١٨﴿ ﻮة و ¼ ب رﺣﻤﺎm' ﻣﻨﻪ زeﻓﺎردﻧﺎ ن ﻳﺒﺪﻟﻬﻤﺎ رﺑﻬﻤﺎ ﺧ

018.083 Wayas-aloonaka AAan thee alqarnayni qul saatloo AAalaykum minhu thikran

018.081 Faaradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan waaqraba ruhman

18:83 En zij vragen u (O Mohammed) over
Dzoelqarnain. Zeg: "Ik zal u over hem een verslag
voorlezen."

En zij vragen jou naar de man met de twee horens.
Zeg: "Ik zal jullie over hem een verslag
voorlezen."

ٰ
﴾٤٨ۙ ﴿ ۡ ٍء ﺳﺒ ًﺒﺎtÏ ﻞ% @ ﻵۡﻹ ۡرض و ٰ ﺗ ۡﻴﻨﻪ ﻣ ۡﻦq ﻪW ﻧﺎ ﻣﻜﻨﺎ ﻟ
018.084 Inna makkanna lahu fee al-ardi waataynahu min kulli shay-in sababan
18:84 Wij versterkten zijn positie op aarde en Wij
gaven hem voor alle zaken mogelijkheden.

Wij hadden hem op de aarde macht gegeven en
een toegangsweg tot alle dingen.

ۡ
ً
﴾٥٨﴿ ﻓﺎﺗﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎ
018.085 FaatbaAAa sababan

18:81 Daarom wilden wij dat hun Heer hem
ruilde voor een betere die reiner en meer
barmhartig is.

Wij wensten dus dat hun Heer hun iemand voor hem in
de plaats zou geven die zuiverder en vriendelijker zou
zijn dan hij.

ۡ
ۡ
ۡ
ﻪW ﺎن ﺗ ۡﺤﺘ% @ ﻟﻤﺪ ۡﻳﻨﺔ وq dۡe ﻳﺘ ۡﻴﻤdeﺎن ﻟﻐ ٰﻠﻤ²و ﻣﺎ ﻟﺠﺪ ر ﻓ
ۤ ۡ ۡ
ٌۡ
ً
ۡ
 ﻓﺎر د رﺑﻚ ن ﻳﺒﻠﻐﺎ ﺷﺪﻫﻤﺎ وŒ ﺎن ﺑﻮﻫﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ% ˜ ﻟﻬﻤﺎ وÞﻛ
ۡ* ﻪ ﻋ ۡﻦ ۡﻣﺮيW  و ﻣﺎ ﻓﻌ ۡﻠﺘŒ ۡ˜ﻫﻤﺎ • ر ۡﺣﻤ ًﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻚÞﻳ ۡﺴﺘ ۡ! ﺟﺎ ﻛ

018.088 Waamma man amana waAAamila salihan falahu jazaan alhusna wasanaqoolu lahu min amrina
yusran
18:88 Maar wat betreft degene, die gelooft en goede
werken verricht: voor hem zal er een goede beloning
(paradijs) zijn. En wij (Dzoelqarnain) zullen hem van
onze beschikking iets gemakkelijk tot hem zeggen."

En wat hem betreft die gelooft en deugdelijk
handelt, die zal als beloning het beste krijgen.
En Wij zullen van Onze beschikking iets
gemakkelijks tot hem zeggen."

ۡ
﴾٩٨﴿ ﺛﻢ ﺗﺒﻊ ﺳﺒ ًﺒﺎ
018.089 Thumma atbaAAa sababan
18:89 Daarop volgde hij een weg.

18:85 Daarop volgde hij een weg.

Toen volgde hij een toegangsweg

A
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺣﻤﺌ ٍﺔ وdٍ e@ۡ ﻋq ﻐﺮبž  ذ ﺑﻠﻎ ﻣﻐﺮب ﻟﺸﻤﺲ وﺟﺪﻫﺎtÑﺣ
ۡﻌﺬب و ﻣﺎۤ نž  ﻣﺎۤ ۡنdۡeﻧœۡ •ۡ ﻗ ۡﻠﻨﺎ ٰﻳﺬ ﻟ¥ßوﺟﺪ ﻋ ۡﻨﺪﻫﺎ ﻗ ۡﻮ ًﻣﺎ
ً
﴾٦٨﴿ ﺗﺘﺨﺬ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺣ ۡﺴﻨﺎ

Daarna volgde hij een toegangsweg,

A
ٰۡ@ ﻗ ۡﻮ ٍم ﻟ ۡﻢ ﻧ ۡﺠﻌﻞB ذ ﺑﻠﻎ ﻣ ۡﻄﻠﻊ ﻟﺸ ۡﻤﺲ وﺟﺪﻫﺎ ﺗ ۡﻄﻠﻊ ﻋtÑﺣ
ۡ
ً
﴾٠٩ۙ ﴿ '–ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧﻬﺎ ﺳ

018.090 Hatta itha balagha matliAAa alshshamsi wajadaha tatluAAu AAala qawmin lam najAAal lahum
min dooniha sitran
18:90 Totdat hij, toen hij de plaats van zonsopgang
bereikte, vond dat zij opging over mensen voor wie
Wij geen bescherming ertegen gemaakt hadden.

totdat hij, toen hij de plaats van de zonsopgang
bereikte, vond dat zij opging over mensen voor wie
Wij geen bescherming ertegen gemaakt hadden.

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾١٩﴿ '(ﻛﺬﻟﻚ * و ﻗﺪ ﺣﻄﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺧ
018.091 Kathalika waqad ahatna bima ladayhi khubran
18:91 Zo was het. En Wij omvatten met Onze kennis alles
over hem (Dzoelqarnain).

Zo was het. En Wij omvatten met Onze
kennis wat er bij hem was.

ۡ
﴾٢٩﴿ ﺛﻢ ﺗﺒﻊ ﺳﺒ ًﺒﺎ
018.092 Thumma atbaAAa sababan

018.086 Hatta itha balagha maghriba alshshamsi wajadaha taghrubu fee AAaynin hami-atin wawajada
AAindaha qawman qulna ya tha alqarnayni imma an tuAAaththiba wa-imma an tattakhitha feehim husnan
18:86 Totdat, toen hij de plaats van de zonsondergang
bereikte, zag hij haar ondergaan in een bron van
modderige (hete) water. En hij trof daar een volk aan.
Wij zeiden: "O Dzoelqarain: of u geeft hun een
bestraffing of u behandelt hen met goedheid."

totdat hij, toen hij de plaats van de
zonsondergang bereikte, vond dat zij onderging
in een bron van modder en daarbij trof hij
mensen aan. Wij zeiden: "Jij met de twee horens,
of jij bestraft, of jij behandelt hen goed."

ﻪ ﻋﺬ ًﺑﺎW ﻪ ﺛﻢ ﻳﺮد ‡ٰ@ رﺑ ٖﻪ ﻓﻴﻌﺬﺑW ﻌﺬﺑF ﻗﺎل ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ﻇﻠﻢ ﻓﺴ ۡﻮف
ۡ
ً
﴾٧٨﴿ Ýﻧ
018.087 Qala amma man thalama fasawfa nuAAaththibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayuAAaththibuhu
AAathaban nukran
18:87 Hij zei: "Wat betreft degene die onrechtvaardig
is: wij zullen hem straffen, daarna wordt hij tot zijn
Heer teruggebracht en Hij zal hem dan straffen met een
verschrikkelijke bestraffing.

Hij zei: "Wat hem betreft die onrecht pleegt die
zullen wij bestraffen, dan wordt hij tot zijn Heer
teruggebracht en Hij zal hem met een kwalijke
bestraffing straffen.

W و ﺳﻨﻘ ۡﻮل ﻟﻪŒ tÍٰ ﻪ ﺟﺰآء ۨ ﻟۡﺤ ۡﺴW ﺎﻟﺤﺎ ﻓﻠ
ً و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ٰ ﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻ
﴾٨٨ؕ ﴿ ً Ûۡ ﻣ ۡﻦ ۡﻣﺮﻧﺎ ﻳ

wabaynahum radman
18:95 Hij (Dzoelqarnain) zei: "(De macht) waarmee mijn
Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij met
mankracht, dan zal ik tussen jullie en hen een wal
opwerpen.

Hij zei: "De macht die mijn Heer mij gegeven
heeft is beter. Helpt mij maar krachtig, dan
zal ik tussen jullie en hen een wal opwerpen.

ۡ* ۡﻔﺨﻮF  ﻗﺎلdۡe ﻟﺼﺪﻓdۡe ذ ﺳ ٰﺎوي ﺑtÑA @ۡ زﺑﺮ ﻟۡﺤﺪ ۡﻳﺪ * ﺣ¹ٰ ﺗ ۡﻮ
A
ۡ ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ٰ
W
ً
ً
﴾٦٩ؕ ﴿ œâ@ “ غ ﻋﻠﻴﻪ ﻗ¹ ذ ﺟﻌﻠﻪ ﻧﺎر „ ﻗﺎل ﺗﻮtÑﺣ
018.096 Atoonee zubara alhadeedi hatta itha sawa bayna alsadafayni qala onfukhoo hatta itha jaAAalahu
naran qala atoonee ofrigh AAalayhi qitran
18:96 Brengt mij brokken ijzer." Toen hij tussen
beide hellingen het even hoog had opgestapeld zei
hij: "Blaas!." En toen hij er dan een vuur van
gemaakt had, zei hij: "Brengt mij gesmolten koper
om het eroverheen te gieten."

Brengt mij brokken ijzer." En toen hij het dan
tussen beide hellingen even hoog had opgestapeld
zei hij: "Blaast!" En toen hij er dan een vuur van
gemaakt had zei hij: "Brengt mij gesmolten koper
om eroverheen te gieten."

ۡ ۡ ۤۡ ۡ
ۡ W ۡ
ۡ
ۡ
ً
﴾٧٩﴿ ﻘﺒﺎF ﻓﻤﺎ ﺳﻄﺎﻋﻮ ن ﻳﻈﻬﺮوه و ﻣﺎ ﺳﺘﻄﺎﻋﻮ ﻟﻪ
018.097 Fama istaAAoo an yathharoohu wama istataAAoo lahu naqban
18:97 En zij waren niet in staat om het te beklimmen en niet
om er door heen te breken.

En zij konden er niet overheen komen noch
een bres erin slaan.

ٌ ۡ ٰ
W
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺎن%  وŒ ﺂء% ﻓﺎذ ﺟﺂء وﻋﺪ ر§@ ﺟﻌﻠﻪ دŒ @§ﻗﺎل ﻫﺬ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ر
ً ۡ ۡ
﴾٨٩ؕ ﴿ وﻋﺪ ر§@ ﺣﻘﺎ
018.098 Qala hatha rahmatun min rabbee fa-itha jaa waAAdu rabbee jaAAalahu dakkaa wakana waAAdu
rabbee haqqan
18:98 Hij (Dzoelqarnain) zei: "Dit is een
Barmhartigheid van mijn Heer. Wanneer de
toezegging van mijn Heer komt, dan maakt Hij het
tot stof. En de toezegging van mijn Heer is Waar."

Hij zei: "Dit is een barmhartigheid van mijn Heer.
Wanneer de toezegging van mijn Heer komt, dan
maakt Hij hem met de grond gelijk. En de
toezegging van mijn Heer is waar."

18:92 Daarop volgde hij een weg.

Daarna volgde hij een toegangsweg,

A
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺎدون² ﻟﺴﺪﻳﻦ وﺟﺪ ﻣﻦ دوﻧﻬﻤﺎ ﻗﻮﻣﺎ „ ﻵﻹ ﻳde ذ ﺑﻠﻎ ﺑtÑﺣ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٣٩﴿ ﻔﻘﻬﻮن ﻗﻮﻵﻹ8

018.093 Hatta itha balagha bayna alssaddayni wajada min doonihima qawman la yakadoona yafqahoona
qawlan
18:93 Totdat hij, toen hij tussen de twee bergen
kwam, een volk aantrof dat nauwelijks een woord
begreep.

totdat hij, toen hij tussen de beide barrières
aankwam, ernaast mensen aantrof die nauwelijks een
woord begrepen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
@ ﻵﻹرضq  ن ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﻣﻔﺴﺪونdeﻧœۡ •ﻗﺎﻟ ۡﻮ ٰﻳﺬ ﻟ
ً
@ ۡن ﺗ ۡﺠﻌﻞ ﺑ ۡﻴﻨﻨﺎ و ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ﺳﺪAB ۡ ًﺟﺎ ﻋØ ﻓﻬ ۡﻞ ﻧ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻚ
﴾٤٩﴿
018.094 Qaloo ya tha alqarnayni inna ya/jooja wama/jooja mufsidoona fee al-ardi fahal najAAalu laka
kharjan AAala an tajAAala baynana wabaynahum saddan
18:94 Zij zeiden: "O Dzoelqarnain, (de volken van)
Jadjoedj en Madjoedj zijn verderf-zaaiers op aarde.
Zullen wij u een vergoeding geven opdat u tussen
ons en hen een barrière maakt?"

Zij zeiden: "Jij met de twee horens, Jadjoedj en
Madjoedj brengen verderf op de aarde. Zullen wij
jou er dan een vergoeding voor toekennen dat jij
tussen ons en hen een barrière maakt?"

ۡ
ﻘﻮ ٍة ۡﺟﻌ ۡﻞ ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ وx ۡ@¹ ٌ' ﻓﺎﻋ ۡﻴﻨ ۡﻮeۡ ﻓ ۡﻴﻪ ر§@ۡ ﺧtÍﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻜ
﴾٥٩ۙ ﴿ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ر ۡد ًﻣﺎ
018.095 Qala ma makkannee feehi rabbee khayrun faaAAeenoonee biquwwatin ajAAal baynakum

ۤ
ٰۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٠١﴿ ﻳﻦ ﻧﺰﻵﻹœÃﻧـﺎ ﻋﺘﺪﻧﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻠﻜ
018.102 Afahasiba allatheena kafaroo an yattakhithoo AAibadee min doonee awliyaa inna aAAtadna
jahannama lilkafireena nuzulan
18:102 Denken degenen die niet geloven, dat zij
Mijn dienaren naast Mij tot beschermers kunnen
nemen? Wij hebben de Hel klaargemaakt als een
verblijfplaats voor de ongelovigen.

Of rekenen zij die ongelovig zijn erop dat zij Mijn
dienaren in plaats van Mij als beschermers kunnen
nemen? Wij hebben de hel voor de ongelovigen als
gastverblijf klaargemaakt.

ۡ
﴾٣٠١ؕ ﴿  ۡﻳﻦ ۡﻋﻤﺎﻵًﻹÛﻗ ۡﻞ ﻫ ۡﻞ ﻧﻨﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻵۡﻹﺧ
018.103 Qul hal nunabbi-okum bial-akhsareena aAAmalan
18:103 Zeg (O Mohammed): "Zullen wij u op de hoogte
brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun)
daden?"

Zeg: "Zullen wij jullie meedelen wie door
hun daden de grootste verliezers zijn,

ۡ
ۡ
@ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺤﺴﺒ ۡﻮن ﻧﻬ ۡﻢq ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺿﻞ ﺳ ۡﻌﻴﻬ ۡﻢ
ۡ ۡ ۡ
ً
﴾٤٠١﴿ ﻳﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ
018.104 Allatheena dalla saAAyuhum fee alhayati alddunya wahum yahsaboona annahum yuhsinoona
sunAAan
18:104 (Het zijn) degenen wiens daden vruchteloos
waren in het wereldse leven. En zij dachten dat zij
goed werk verrichtten.

van wie het streven in het tegenwoordige leven
teloorgaat terwijl zij erop rekenen goed werk te
doen?"

ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ٖﻪ ﻓﺤﺒﻄﺖ ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻶﻹ-و ﺑﺎﻳﺖ رﺑﻬﻢ و ﻟﻘﺂœÃ¿ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛÀوﻟ
ًۡ
ۡ
﴾٥٠١﴿ ﻘ ۡﻴﻢ ﻟﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ وزﻧﺎF
018.105 Ola-ika allatheena kafaroo bi-ayati rabbihim waliqa-ihi fahabitat aAAmaluhum fala nuqeemu

ۡ@ ﻟﺼ ۡﻮر ﻓﺠﻤ ۡﻌ ٰﻨﻬﻢq ﻔﺦF  ۡﻌﺾ وx ۡ@q  ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻮﻣ¿ ٍﺬ ﻳﻤ ۡﻮجx ۡﻨﺎmو ﺗﺮ
ٍ
﴾٩٩ۙ ﴿ ﺟ ۡﻤ ًﻌﺎ
018.099 Watarakna baAAdahum yawma-ithin yamooju fee baAAdin wanufikha fee alssoori
fajamaAAnahum jamAAan
18:99 En wij laten hen op die dag (wanneer de wal tot stof
gemaakt wordt) met elkaar mengen. En er wordt op de Bazuin
geblazen, waarna Wij hen (iedereen) allen bij elkaar zullen
brengen (dag des oordeel).

En Wij laten hen op die dag door elkaar
heen krioelen. Dan wordt op de bazuin
geblazen en verzamelen Wij hen bijeen.

ۨ ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٠١ۙ ﴿  ﺿﺎÉ ﻳﻦœÃ ﺿﻨﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﻮﻣ¿ ٍﺬ ﻟﻠﻜÉ و
018.100 WaAAaradna jahannama yawma-ithin lilkafireena AAardan
18:100 En op die Dag zullen Wij de Hel duidelijk zichtbaar
aan de ongelovigen tonen.

En Wij confronteren op die dag de
ongelovigen met de hel.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﺎﻧﻮ ﻵﻹ% @ۡ ﻏﻄـﺂ ٍء ﻋﻦ ذ» ي وq ﺎﻧ ۡﺖ ۡﻋﻴﻨﻬ ۡﻢ% ﻟﺬ ۡﻳﻦ
﴾١٠١y ﴿ ﻳ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮن ﺳ ۡﻤ ًﻌﺎ
018.101 Allatheena kanat aAAyunuhum fee ghita-in AAan thikree wakanoo la yastateeAAoona samAAan
18:101 Degenen voor wie de ogen versluierd waren voor de
vermaning (de Kuran) en (die) niet tot horen in staat waren.

Van hen waren de ogen voor Mijn
vermaning afgedekt en zij konden niet
horen.

ۤ
* @ۡۤ ۡوﻟﻴﺂء¹ ۡو ۡن ﻳﺘﺨﺬ ۡو ﻋﺒﺎد ۡي ﻣ ۡﻦ د ۡوœÃﻓﺤﺴﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ

ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗ ۡﺒﻞ ۡن ﺗﻨﻔﺪwۡ ﻠ ٰﻤﺖ ر§@ۡ ﻟﻨﻔﺪ ﻟﺒ² ﻣﺪ ًد ﻟwۡ ﺎن ﻟﺒ% ۡﻗ ۡﻞ ﻟﻮ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ً
﴾٩٠١﴿ ﻠ ٰﻤﺖ ر§@ و ﻟﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻤﺜﻠ ٖﻪ ﻣﺪد%
018.109 Qul law kana albahru midadan likalimati rabbee lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu
rabbee walaw ji/na bimithlihi madadan
18:109 Zeg (O Mohammed): "Als de zee inkt was voor de
woorden van mijn Heer, dan zou de zij zee uitgeput raken
voordat de woorden van mijn Heer uitgeput raakten, ook
al voegden Wij een daaraan gelijke hoeveelheid toe."

18:105 Zij zijn degenen die niet geloven in de
Tekenen van hun Heer en in de ontmoeting met
Hem. Hun daden zijn vruchteloos en op de Dag
van de Opstanding kennen Wij aan hun (daden)
geen gewicht toe.

﴾٠١١y ﴿ رﺑ ٖﻪۤ ﺣ ًﺪ
018.110 Qul innama ana basharun mithlukum yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana
yarjoo liqaa rabbihi falyaAAmal AAamalan salihan wala yushrik biAAibadati rabbihi ahadan
Zeg: "Ik ben slechts een mens als jullie; aan mij
wordt geopenbaard dat jullie god één god is. Wie
dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, die
moet deugdelijk handelen en in de eredienst van
zijn Heer niet een als metgezel [aan Hem]
toevoegen."

Dat zijn zij die geen geloof hechten aan de tekenen
van hun Heer en aan de ontmoeting met Hem. Hun
daden zullen dus vruchteloos zijn. Wij zullen hun op
de opstandingsdag dan ook geen gewicht toekennen.

ۤ
ٰ
 ۡ@ ﻫﺰ ًوBۡ و رﺳtÑ ۡو و ﺗﺨﺬ ۡو ٰ ٰﻳœÃذﻟﻚ ﺟﺰآؤﻫ ۡﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻤﺎ ﻛ
﴾٦٠١﴿

Zeg: "Als de zee inkt was voor de woorden
van mijn Heer, dan zou de zee uitgeput raken
voordat de woorden van mijn Heer uitgeput
raakten, ook al brachten wij nog een keer
zoveel."

ۡ ﻓﻤﻦŒ ´ ‡@ ﻧﻤﺎۤ ﻟٰـﻬﻜ ۡﻢ ﻟٰ ٌﻪ و ﺣ ٌﺪµA  ٌ ﻣ ۡﺜﻠﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﻮfﻗ ۡﻞ ﻧﻤﺎۤ ﻧﺎ ﺑ
ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
ً
ۡ
ﻌﺒﺎدةx  كfﺎن ﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮ ﻟﻘﺂء رﺑ ٖﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻶﻹ ﺻﺎﻟﺤﺎ و ﻵﻹ ﻳ%

18:110 Zeg: "Voorwaar, ik ben slechts een mens als
jullie. Aan mij wordt geopenbaard dat jullie god één
God is. Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer
verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat
hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één
deelgenoot toekennen."

lahum yawma alqiyamati waznan

018.106 Thalika jazaohum jahannamu bima kafaroo waittakhathoo ayatee warusulee huzuwan
18:106 Dat is hun vergelding: de Hel, omdat zij
ongelovig waren en zij de spot dreven met Mijn
Tekenen en Mijn Boodschappers.

Dat is hun vergelding, de hel, omdat zij
ongelovig waren en de spot dreven met Mijn
tekenen en Mijn gezanten.

ٰ
ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
دوسœÃﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺖ ﻟ% ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ
﴾٧٠١ۙ ﴿ ﻧﺰﻵًﻹ
018.107 Inna allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati kanat lahum jannatu alfirdawsi nuzulan

18:107 Voor degenen die geloven en goede daden
verrichten zijn er de Tuinen van Firdaus (het Paradijs)
als een verblijfplaats.

Maar zij die geloven en de deugdelijke daden
doen, voor hen zijn er de tuinen van het paradijs
als gastverblijf.

ٰ
ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٨٠١﴿ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﻳﺒﻐﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮﻵﻹ

www.kuran.nl
018.108 Khalideena feeha la yabghoona AAanha hiwalan
18:108 Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. En zij zullen
daar geen verandering in wensen.

Zij zullen daarin altijd blijven zonder er
ooit uit weg te willen gaan.

