dan tovenarij aan, terwijl jullie het doorzien?

inlaten hoewel jullie het doorzien?"

ٰ
ۡ
ۡ
ﻗﻞ ر ۡ ۡﻌﻠﻢ ﻟﻘ ۡﻮل ﻟﺴﻤﺂء و ﻵۡﻹ ۡرض و ﻫﻮ ﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ

Al-Anmbi'jaa

﴾٤﴿

ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾ۚ١﴿ ب ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ و ﻫﻢ ﻏﻔﻠ ٍﺔ ﻣﻌﺮﺿﻮن34ﻗ

021.004 Qala rabbee yaAAlamu alqawla fee alssama-i waal-ardi wahuwa alssameeAAu alAAaleemu
21:4 Hij (Mohammed) zei: "Mijn Heer weet wat er in
de hemelen en op de aarde gesproken wordt, en Hij is
de Alhorende, de Alwetende."

Hij [Mohammed] zegt: "Mijn Heer weet wat er
in de hemel en op de aarde gezegd wordt; Hij is
de horende, de wetende."

ۡ ۡ ٌ
ۡ
ۡ ۤۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
* ﻓﻠﻴﺎﺗﻨﺎ+-.ﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷﺎ234م ﺑﻞ ﻓ5 ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮ ﺿﻐﺎث ﺣﻶﻹ
ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥﴿ ﺑﺎﻳ ٍﺔ ﻛﻤﺎ رﺳﻞ ﻵﻹوﻟﻮن
021.005 Bal qaloo adghathu ahlamin bali iftarahu bal huwa shaAAirun falya/tina bi-ayatin kama orsila alawwaloona

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢYZﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

021.001 Iqtaraba lilnnasi hisabuhum wahum fee ghaflatin muAAridoona
21:1 Dichter bij voor de mensen is hun afrekening
gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid
afwenden.

Voor de mensen is hun afrekening nabijgekomen
terwijl zij zich in onoplettendheid afwendden.

ۡ ﻣ ۡﻦ رﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﺤﺪ ٍث ﻵﻹ ۡﺳﺘﻤﻌ ۡﻮه و ﻫﻢ-Nۡ ﻣﺎ ﻳﺎۡﺗ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ذ
ٍ
ۡ
ۡ
﴾٢ۙ ﴿ ﻳﻠﻌﺒﻮن
021.002 Ma ya/teehim min thikrin min rabbihim muhdathin illa istamaAAoohu wahum yalAAaboona

21:5 Zij (de ongelovigen) zeggen zelfs: "Het
verwardste gedroom is (deze Kuran), hij verzon hem
zelfs, hij is zelfs een dichter! Laat hem dan een Teken
tot ons brengen zoals aan de voorafgaanden gezonden
werd!"

Maar nee, zij zeggen: "Een wirwar van dromen.
Hij heeft ze zeker verzonnen. Hij is zeker een
dichter. Laat hij maar met een teken tot ons
komen, zoals dat gezonden is aan hen die er
eertijds waren."

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۤ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦﴿  ﻓﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮنG ﻳ ٍﺔ ﻫﻠﻜﻨﻬﺎ-I ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ
021.006 Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu/minoona
21:6 Zij geloofden niet, degenen vóór hen uit de steden
die Wij vernietigden: zullen zij dan geloven?

ۡ ن-ۡNۡﻫﻞ ﻟﺬ

21:2 En er komt geen nieuwe Vermaning van hun Heer
tot hen, of zij luisteren ernaar terwijl zij er de spot mee
drijven.

Geen nieuwe vermaning komt er tot hen van
hun Heer of zij luisteren ernaar terwijl zij
schertsen

ً
ۤ ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻫﻞ ﻫﺬ ﻵﻹi  ﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮi و ﻟﻨﺠﻮي-m  وn ﻵﻹﻫﻴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
ۡ ۡ ۡ ٌ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣﴿ ون-o و ﻧﺘﻢ ﺗﺒ-p ﻓﺘﺎﺗﻮن ﻟﺴG  ﻣﺜﻠﻜﻢ-rﺑ

Geen stad die Wij voor hun tijd vernietigd
hebben heeft geloofd. Zullen zij dan geloven?

ۡ ۡ ۤ
ۤۡ P ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ً
ۡ
 ﻟﻴﻬﻢ ﻓﺴـﻠﻮRSو ﻣﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﻗﺒﻠﻚ ﻵﻹ رﺟﺎﻵﻹ ﻧﻮ

021.003 Lahiyatan quloobuhum waasarroo alnnajwa allatheena thalamoo hal hatha illa basharun
mithlukum afata/toona alssihra waantum tubsiroona
21:3 Achteloos zijn hun harten. En degenen die
onrechtvaardig zijn verbergen (hun onrecht) in
heimelijk overleg (en zeggen:) "Deze (Boodschapper)
is niet anders dan een mens zoals jullie." Nemen jullie

en terwijl hun harten verstrooiing zoeken. En zij
die onrecht plegen zeggen in hun vertrouwelijke
gesprekken: "Is deze iets anders dan een mens,
zoals jullie? Zullen jullie je dan met toverij

ۡ ۡ ً
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ﻳﻦ-t ﻌﺪﻫﺎ ﻗﻮﻣﺎu ﺎﻧ ۡﺖ ﻇﺎﻟﻤﺔ و ﻧﺸﺎﻧﺎw ﻳ ٍﺔ-ۡ I و ﻛ ۡﻢ ﻗﺼ ۡﻤﻨﺎ ﻣ ۡﻦ

ۡ
﴾٧﴿ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻵﻹ • ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن

﴾١١﴿

021.007 Wama arsalna qablaka illa rijalan noohee ilayhim fais-aloo ahla alththikri in kuntum la
taAAlamoona

021.011 Wakam qasamna min qaryatin kanat thalimatan waansha/na baAAdaha qawman akhareena
21:11 En hoevelen uit de steden vernietigden Wij niet
die onrecht pleegden, na wie Wij een ander volk
deden opstaan?

En hoeveel steden die onrecht pleegden hebben
Wij al niet vernietigd waarna Wij een ander volk
lieten ontstaan!

ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
﴾٢١y ﴿ ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺴﻮ ﺑﺎﺳﻨﺎ ذ ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮ{ﻀﻮن
021.012 Falamma ahassoo ba/sana itha hum minha yarkudoona
21:12 En wanneer zij dan Onze bestraffing aan voelden komen,
dan (probeerden) zij ervan weg te rennen.

ۡﻣﺎۤ ۡﺗﺮ ۡﻓﺘ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ و ﻣ ٰﺴﻜﻨﻜ ۡﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ

Wanneer zij dan Ons geweld voelden
renden zij eruit weg.

ٰ | ﻵﻹ ﺗ ۡﺮ{ﻀ ۡﻮ و ۡرﺟﻌ ۡۤﻮ

﴾٣١﴿ ـﻠ ۡﻮنP ﺗ ۡﺴ
021.013 La tarkudoo wairjiAAoo ila ma otriftum feehi wamasakinikum laAAallakum tus-aloona
21:13 Rent niet weg, maar keert terug naar wat jullie
van de goede dingen van het leven gegeven was en
jullie huizen, opdat jullie ondervraagd zullen
worden.

"Rent niet weg, maar keert terug naar het aan jullie
verleende luxeleven en jullie woningen; misschien
zullen jullie je moeten verantwoorden."

ۤ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٤١﴿ }~ﻗﺎﻟﻮ ﻳﻮﻳﻠﻨﺎ ﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻇﻠﻤ
021.014 Qaloo ya waylana inna kunna thalimeena

21:14 Zij zeiden: "Wee ons: voorwaar, wij waren

Zij zeiden: "Wee ons, wij hebben echt onrecht

21:7 En Wij hebben (niemand) vóór jou gezonden
of zij waren slechts mannen aan wie Wij
openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis,
indien jullie het niet weten.

En Wij hebben vóór jouw tijd slechts mannen
uitgezonden aan wie Wij een openbaring gegeven
hadden -- vraagt de mensen van de vermaning
maar, als jullie het niet weten.

ۡ ً ۡ ٰۡ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨﴿ ﺎﻧﻮ ﺧﻠﺪﻳﻦw ﻠﻮن ﻟﻄﻌﺎم و ﻣﺎwو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻬﻢ ﺟﺴﺪ ﻵﻹ ﻳﺎ
021.008 Wama jaAAalnahum jasadan la ya/kuloona alttaAAama wama kanoo khalideena
21:8 En Wij schiepen hen niet met lichamen die
geen voedsel aten en zij leefden niet eeuwig.

En Wij hebben hen niet als lichamen gemaakt die geen
voedsel eten en zij bleven ook niet altijd bestaan.

ۡ ۡ
ٰۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ﺛﻢ ﺻﺪﻗﻨﻬﻢ ﻟﻮﻋﺪ ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﻬﻢ و ﻣﻦ ﻧﺸﺂء و ﻫﻠﻜﻨﺎ
ۡ
﴾٩﴿ }ۡ~ﻓ-‡ۡ ﻟﻤ
021.009 Thumma sadaqnahumu alwaAAda faanjaynahum waman nashao waahlakna almusrifeena
21:9 Daarop vervulden Wij voor hen de belofte en
Wij redden hen en wie Wij wensten. En Wij
vemietigden de buitensporigen.

Toen hebben Wij voor hen de toezegging
waargemaakt en hen en wie Wij wilden gered,
maar de onmatigen vernietigd.

ۡ ۡ ًٰ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿Š  ﻓﻶﻹ •ﻌﻘﻠﻮنn {ﻢ-Nﻟﻘﺪ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻟﻴﻜﻢ ﻛﺘﺒﺎ ﻓﻴﻪ ذ
021.010 Laqad anzalna ilaykum kitaban feehi thikrukum afala taAAqiloona
21:10 Voorzeker, Wij hebben aan jullie een Boek
doen neerdalen met daarin jullie eer. Begrijpen
jullie het niet?

Wij hebben naar hen een boek neergezonden waarin
de vermaning voor jullie staat. Hebben jullie dan
geen verstand?

ۡ ۡون ﻋﻦ3Œ و ﻣ ۡﻦ ﻋ ۡﻨﺪ •ه ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻜn و ﻟ •ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض
﴾٩١ۚ ﴿  ۡون-‡ﻋﺒﺎدﺗ ٖﻪ و ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺤ
021.019 Walahu man fee alssamawati waal-ardi waman AAindahu la yastakbiroona AAan AAibadatihi
wala yastahsiroona
21:19 Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde
is. En degenen die niet Hem zijn (de Engelen), zijn niet te
hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe
van.

Hem behoort wat er in de hemelen en op de
aarde is. En wie er bij Hem zijn, zijn niet te
trots om Hem te dienen noch worden zij er
moe van.

ۡ
ۡ
﴾٠٢﴿ ون34ﻳﺴﺒﺤ ۡﻮن ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر ﻵﻹ ﻔ
021.020 Yusabbihoona allayla waalnnahara la yafturoona
21:20 Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en
versagen niet.

Zij lofprijzen 's nachts en overdag en zij
verslappen niet.

ً ۤ
ۡ
﴾١٢﴿  ۡون-rم ﺗﺨﺬ ۡو ٰ ﻟﻬﺔ ﻣﻦ ﻵۡﻹ ۡرض ﻫ ۡﻢ ﻳﻨ
021.021 Ami ittakhathoo alihatan mina al-ardi hum yunshiroona
21:21 Of hebben zij (de ongelovigen) goden uit de aarde
genomen die (de doden kunnen) opwekken?

Of hebben zij zich dan goden uit de aarde
genomen die kunnen opwekken?

ٰ ٌ ٰۤ ۡ
ٰ ٰۡ
ۡ
ۡ
 رب ﻟﻌﺮشYZ ﻓﺴﺒﺤﻦ ﷲG  ﻟﻔﺴﺪﺗﺎYZﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻬﺔ ﻵﻹ ﷲw ﻟ ۡﻮ
﴾٢٢﴿ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔ ۡﻮن
021.022 Law kana feehima alihatun illa Allahu lafasadata fasubhana Allahi rabbi alAAarshi AAamma
yasifoona

onrechtvaardigen!"

gepleegd."

ٰ ۡ ٰۡ ۡ ۡ
ٰ ً ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
﴾٥١﴿ ﻬﻢ ﺣ”“ ﺟﻌﻠﻨﻬﻢ ﺣﺼﻴﺪ ﺧﻤﺪﻳﻦ2ﻓﻤﺎ ز ﻟﺖ ﺗﻠﻚ دﻋﻮ
021.015 Fama zalat tilka daAAwahum hatta jaAAalnahum haseedan khamideena

21:15 En die weeklacht van hen hield niet op voordat
Wij hen als neergemaaid, uitgestorven maakten.

Maar dat bleef hun geroep totdat Wij hen als
een stoppelveld maakten, als uitgeblusten.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٦١﴿ }~و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﺴﻤﺂء و ﻵﻹرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﺒ
021.016 Wama khalaqna alssamaa waal-arda wama baynahuma laAAibeena
21:16 En Wij schiepen de hemelen en de aarde en
wat tussen hen is niet als vermaak.

Wij hebben de hemel en de aarde en wat er tussen
beide is niet als een spel geschapen.

ۤ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۤ ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
﴾٧١﴿ }~ ن ﻛﻨﺎ ﻓﻌﻠi ﻟﻮ ردﻧﺎ ن ﻧﺘﺨﺬ ﻟﻬﻮ ﻵﻹﺗﺨﺬﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﺎ
021.017 Law aradna an nattakhitha lahwan laittakhathnahu min ladunna in kunna faAAileena
21:17 Indien Wij gewild zouden hebben het als
vermaak te nemen, dan zouden Wij het van Onze Zijde
gernomen hebben, als Wij (zoiets al) gedaan zouden
hebben.

Als Wij Ons iets voor tijdverdrijf hadden willen
verschaffen dan hadden Wij het bij Ons
vandaan genomen, als Wij het wilden doen.

ۡ
ۡ
 و ﻟﻜﻢn ﻘﺬف ﺑﺎﻟۡﺤﻖ ﻋ˜ ﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴ ۡﺪﻣﻐ •ﻪ ﻓﺎذ ﻫﻮ ز ﻫ ٌﻖš ﺑ ۡﻞ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ ﻟﻮﻳﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﺼﻔﻮن
021.018 Bal naqthifu bialhaqqi AAala albatili fayadmaghuhu fa-itha huwa zahiqun walakumu alwaylu
mimma tasifoona
21:18 Welnee, Wij werpen de Waarheid tegen het
valse, waarop het vernietigd wordt en dan verdwijnt
het. En wee jullie voor wat jullie toeschrijven (aan
Allah).

Integendeel, Wij treffen de onzin met de waarheid
waarmee hij dan verbrijzeld wordt en zo komt er
een eind aan. En wee jullie voor wat jullie
beschrijven.

vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen
andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom.

gezonden zonder dat Wij hem geopenbaard
hebben dat er geen god is dan Ik, dient Mij dus.

ۡ ٌ ۡ • ٰۡ ً
ۡ
﴾٦٢ۙ ﴿ ﻣﻮن-› ﺑﻞ ﻋﺒﺎد ﻣn و ﻗﺎﻟﻮ ﺗﺨﺬ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ وﻟﺪ ﺳﺒﺤﻨﻪ

21:22 Als er andere goden dan Allah in zouden
zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker
vergaan: maar Heilig is Allah, Heer van de
Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!

Als er in beide [de hemel en de aarde] andere goden
waren dan Allah, dan zouden zij in slechte staat
verkeren. Allah zij geprezen, de Heer van de troon
verheven als Hij is boven wat zij Hem toeschrijven.

ۡ
﴾٣٢﴿ ـﻠ ۡﻮنP ـﻞ ﻋﻤﺎ ﻔﻌﻞ و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺴP ﻵﻹ ﻳ ۡﺴ

021.026 Waqaloo ittakhatha alrrahmanu waladan subhanahu bal AAibadun mukramoona
21:26 En zij zeiden: "De Bamhartige heeft Zich een
zoon genomen." Heilig is Hij! Zij (de Engelen) zijn
slechts geëerde dienaren!

En zij zeggen: "De Erbarmer heeft zich een kind
genomen." Geprezen zij Hij! Integendeel, zij zijn
geëerde dienaren.

ۡ
﴾٧٢﴿ ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺒﻘ ۡﻮﻧ •ﻪ ﺑﺎﻟﻘ ۡﻮل و ﻫ ۡﻢ ﺑﺎ ۡﻣﺮ ٖه ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن

021.023 La yus-alu AAamma yafAAalu wahum yus-aloona
21:23 Hij kan niet over Zijn handelen ondervraagd
worden, terwijl zij wel ondervraagd worden.

ۡ ﻣﻦ-Nۡ  ٰﻫﺬ ذG  ﻗ ۡﻞ ﻫﺎﺗ ۡﻮ ﺑ ۡﺮﻫﺎﻧﻜ ۡﻢn م ﺗﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪۤ ٰ ﻟﻬ ًﺔ
ۡ ﻟۡﺤﻖ ﻓﻬﻢœ ﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن3 ۡ {  ﺑ ۡﻞn ۡ ˜ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒ-Nۡ  و ذR¡ﻣ

021.027 La yasbiqoonahu bialqawli wahum bi-amrihi yaAAmaloona
21:27 Zij nemen het woord niet vóór Hem en zij
handelen op Zijn bevel.

Zij spreken niet eerder dan Hij en zij handelen
op Zijn bevel.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹ ﻟﻤﻦœ ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑ~} ﻳﺪﻳﻬﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ و ﻵﻹ ﻳﺸﻔﻌﻮن
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿ ۡر• ٰ•“ و ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺘ ٖﻪ ﻣﺸﻔﻘﻮن
021.028 YaAAlamu ma bayna aydeehim wama khalfahum wala yashfaAAoona illa limani irtada wahum
min khashyatihi mushfiqoona
21:28 Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is
en zij zijn niet van voorspraak, behalve voor wie
Hem welgevallig zijn. En uit ontzag voor Hem vrezen
zij (Allah).

Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en
zij bemiddelen slechts voor wie Hem welgevallig
is, terwijl zij door de vrees voor Hem ontzag
hebben. *

ٰ
ٰ
ۡ
 ﻛﺬﻟﻚn  ۡۤ ﻟٰ ٌﻪ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﻧ ۡﺠﺰ ۡﻳﻪ ﺟﻬﻨﻢž و ﻣ ۡﻦ ﻘ ۡﻞ ﻣﻨﻬ ۡﻢ
ٰ
ۡ
﴾٩٢﴿Š }~ﻧ ۡﺠﺰي ﻟﻈﻠﻤ

Hij hoeft zich niet te verantwoorden over wat Hij
doet, maar zij moeten zich wel verantwoorden.

﴾٤٢﴿ ﻣ ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن
021.024 Ami ittakhathoo min doonihi alihatan qul hatoo burhanakum hatha thikru man maAAiya wathikru
man qablee bal aktharuhum la yaAAlamoona alhaqqa fahum muAAridoona
21:24 Of hebben zij naast Hem goden genomen?
Zeg (O Mohammed): "Brengt jullie bewijs, dit is
de Varmaning van degenen met mij en vóór mij."
Maar de meesten van hen kennen de Waarheid
niet, daarom keren zij zich af.

ۤ

Of hebben zij zich in plaats van Hem goden
genomen? Zeg: "Brengt jullie bewijs!" Dit is een
vermaning van hen die met mij zijn en een
vermaning van hen die er voor mij waren. Echter, de
meesten van hen kennen de waarheid niet en wenden
zich dus af.

ۡ ۡ ۤ
ۤ • ۡ ۤۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻴﻪ ﻧﻪ ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹRSو ﻣﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮ ٍل ﻵﻹ ﻧﻮ
ۡ ﻧﺎ ﻓ
﴾٥٢﴿ ﺎﻋﺒﺪ ۡون

021.025 Wama arsalna min qablika min rasoolin illa noohee ilayhi annahu la ilaha illa ana faoAAbudooni
21:25 En Wij stuurden niet één van de Boodschappers

En Wij hebben vóór jouw tijd geen gezant

﴾٢٣﴿
021.032 WajaAAalna alssamaa saqfan mahfoothan wahum AAan ayatiha muAAridoona
21:32 En Wij maakten de hemel als een
beschermende kap, maar zij wendden zich af van zijn
Tekenen.

En Wij hebben de hemel tot een beschermd dak
gemaakt. Maar zij wenden zich van Zijn tekenen
af.

ۡ
 ٌﻞ ۡ ﻓﻠ ٍﻚw n و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻖ ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر و ﻟﺸ ۡﻤﺲ و ﻟﻘﻤﺮ
﴾٣٣﴿ ﻳ ۡﺴﺒﺤ ۡﻮن
021.033 Wahuwa allathee khalaqa allayla waalnnahara waalshshamsa waalqamara kullun fee falakin
yasbahoona
21:33 En Hij is Degene Die de nacht en de dag
geschapen heeft, en de zon en de maan, allen
bewegen in een baan.

En Hij is het die de nacht en de dag, de zon en de
maan geschapen heeft. Alle zweven zij in een
hemelbaan.

۠ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻦ ﻣﺖ ﻓﻬﻢ£ ﻓﺎn  ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻟﺨﻠﺪ-ٍ rو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﺒ
ٰۡ
ۡ
﴾٤٣﴿ ﻟﺨﻠﺪون

021.029 Waman yaqul minhum innee ilahun min doonihi fathalika najzeehi jahannama kathalika najzee
alththalimeena
21:29 En wie van hen zegt: "Voorwaar, ik ben een
god naast Hem," die vergelden Wij daarop met de
Hel, zo vergelden Wij de onrechtplegers.

En als iemand van hen zegt: "Ik ben god naast
Hem", dan vergelden Wij hem dat met de hel. Zo
vergelden Wij aan de onrechtplegers.

ۤۡ
ًۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ﺎﻧﺘﺎ ر•ﻘﺎw و ﻟ ۡﻢ ﻳﺮ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ§¦و ن ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض
ۡ ﻓﻶﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻨﻮنn RS ﻞ ¨“ۡ ٍءw  و ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻟۡﻤﺂءn ﻓﻔﺘ ۡﻘ ٰﻨﻬﻤﺎ
ٍ
﴾٠٣﴿
021.030 Awa lam yara allatheena kafaroo anna alssamawati waal-arda kanata ratqan fafataqnahuma
wajaAAalna mina alma-i kulla shay-in hayyin afala yu/minoona
21:30 Weten degenen die ongelovig zijn niet dat
de hemelen en de aarde als een gemengde massa
waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en
dat Wij alle levende dingen uit het water
maakten? Geloven zij niet?

Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de
hemelen en de aarde een samenhangende massa waren?
Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij
hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan
niet geloven?

ً“ ۡن ﺗﻤ ۡﻴﺪ ﺑﻬ ۡﻢ © و ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻓﺠﺎﺟﺎª و ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻵۡﻹ ۡرض رو
﴾١٣﴿ ﺳﺒﻶًﻹ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻬﺘﺪ ۡون

021.034 Wama jaAAalna libasharin min qablika alkhulda afa-in mitta fahumu alkhalidoona
21:34 En Wij hebben geen mens vóór jou
onsterfelijkheid gegeven. Als jij zou sterven;
zouden zij dan eeuwig leven?

En Wij hebben aan geen mens vóór jouw tijd
onsterfelijkheid toegekend. Als jij sterft, zullen zij
dan blijven voortbestaan?

021.031 WajaAAalna fee al-ardi rawasiya an tameeda bihim wajaAAalna feeha fijajan subulan
laAAallahum yahtadoona
21:31 En Wij maakten stevige bergen op de
aarde, zodat zij niet met hen schudt. En Wij
maakten daarin brede passen als wegen.
Hopelijk zullen zij Leiding volgen.

ً
ۡ
ۡ
ۡ
 وn  ﻓ ۡﺘﻨﺔ3ۡ~ و ﻟﺨ-r و ﻧ ۡﺒﻠ ۡﻮ{ ۡﻢ ﺑﺎﻟn ﻘﺔ ﻟﻤ ۡﻮت£ﺲ ذآ
ﻔ
ٍ š ﻞw

En Wij hebben op de aarde stevige bergen gemaakt dat
zij hen niet aan het wankelen zou brengen en Wij hebben
er passen in gemaakt als wegen; misschien zullen zij
zich de goede richting laten wijzen.

ۡ
ً
ًۡ
* و ﻫ ۡﻢ ﻋ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘﻬﺎ ﻣ ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن+و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﺴﻤﺂء ﺳﻘﻔﺎ ﻣ ۡﺤﻔ ۡﻮﻇﺎ

021.038 Wayaqooloona mata hatha alwaAAdu in kuntum sadiqeena
21:38 Zij zeggen: "Wanneer vindt (de vervulling van)
deze belofte plaats als jullie waarachtigen zijn?"

En zij zeggen: "Wanneer zal deze aanzegging
zich voordoen, als jullie gelijk hebben?"

ﻟ ۡﻮ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ§¦ ۡو ﺣ~ۡ} ﻵﻹ ﻳﻜﻔ ۡﻮن ﻋ ۡﻦ وﺟ ۡﻮﻫﻬﻢ ﻟﻨﺎر و ﻵﻹ ﻋ ۡﻦ
ۡ
﴾٩٣﴿  ۡون-oﻇﻬ ۡﻮرﻫ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳﻨ
021.039 Law yaAAlamu allatheena kafaroo heena la yakuffoona AAan wujoohihimu alnnara wala AAan
thuhoorihim wala hum yunsaroona
21:39 Als degenen die ongelovig zijn maar het moment
gekend hadden waarop zij de Hel niet van hun
gezichten kunnen afhouden, en niet van hun ruggen. En
zij worden niet geholpen!

Als zij die ongelovig zijn de tijd maar kenden
wanneer zij het vuur van hun gezichten, noch
van hun ruggen kunnen afhouden en zij geen
hulp zullen krijgen!

ۡ ۡﻐﺘ ًﺔ ﻓﺘ ۡﺒﻬﺘﻬ ۡﻢ ﻓﻶﻹ ﻳ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮن ردﻫﺎ و ﻵﻹ ﻫﻢu ﺑ ۡﻞ ﺗﺎۡﺗ ۡﻴﻬ ۡﻢ
ۡ
ۡ
﴾٠٤﴿ ﻳﻨ«¦ون
021.040 Bal ta/teehim baghtatan fatabhatuhum fala yastateeAAoona raddaha wala hum yuntharoona
21:40 Integendeel, het zal hen onverwachts overvallen en
hen verbijsteren. Daarom zijn zij niet in staat het tegen te
houden. En hun (bestraffing) zal niet uitgesteld worden.

Welnee, het zal onverwachts tot hen komen
en hen verrassen. Dan kunnen zij het niet
tegenhouden en zij krijgen ook geen uitstel.

 ۡو-¬و ﻟﻘﺪ ۡﺳﺘ ۡﻬﺰئ ﺑﺮﺳ ٍﻞ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ﻓﺤﺎق ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳ
ۡ
﴾١٤﴿Š ﺎﻧﻮۡ ﺑ ٖﻪ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡونw ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎ
021.041 Walaqadi istuhzi-a birusulin min qablika fahaqa biallatheena sakhiroo minhum ma kanoo bihi
yastahzi-oona
21:41 En voorzeker, er word vóór jou al de spot met de

Er werd al voor jouw tijd met gezanten de

﴾٥٣﴿ ﻟ ۡﻴﻨﺎ ﺗ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
021.035 Kullu nafsin tha-iqatu almawti wanablookum bialshsharri waalkhayri fitnatan wa-ilayna
turjaAAoona
21:35 Iedere ziel zal de dood ervaren en Wij
stellen jullie op de proef met het slechte en het
goede, als een beproeving, en tot Ons worden
jullie teruggkeerd.

Ieder levend wezen zal de dood proeven. En Wij
stellen jullie op de proef met het slechte en het goede,
als een verzoeking. En tot Ons zullen jullie
teruggebracht worden.

ۤ
 ٰﻫﺬ ﻟﺬ ۡيn و ذ ر ٰ ك ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ§¦ ۡو ۡن ﻳﺘﺨﺬ ۡوﻧﻚ ﻵﻹ ﻫﺰ ًو
ۡ
ٰۡ ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٦٣﴿  ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻢ ﻛ§¦ون-N و ﻫﻢ ﺑﺬG  ﻟﻬﺘﻜﻢ-Nﻳﺬ
021.036 Wa-itha raaka allatheena kafaroo in yattakhithoonaka illa huzuwan ahatha allathee yathkuru
alihatakum wahum bithikri alrrahmani hum kafiroona
21:36 En als degenen die ongelovig zijn jou zien,
zullen zij jou slechts spottend behandelen: "Is dit
degene die jullie goden verwijten maakt?" En in het
gedenken van de Barmhartige geloven zij niet.

En wanneer zij die ongelovig zijn jou zien,
drijven zij slechts de spot met jou: "Is dit hem
die het over jullie goden heeft?" Maar zij, zij
hechten aan Allah's vermaning geen geloof.

ۡ
 ﺳﺎور ۡﻳﻜ ۡﻢ ٰ ٰﻳ”“ۡ ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮنn ﺧﻠﻖ ﻵۡﻹﻧﺴﺎن ﻣ ۡﻦ ﻋﺠ ٍﻞ
﴾٧٣﴿
021.037 Khuliqa al-insanu min AAajalin saoreekum ayatee fala tastaAAjiloona
21:37 De mens is haastig (van aard) geschapen. Spoedig
zal ik jullie mijn Tekenen laten zien, vraagt daarom geen
verhaasting (ervan).

De mens is uit haast geschapen. Ik zal jullie
Mijn tekenen wel tonen; vraagt Mij dus niet
het te verhaasten.

ۡ
ۡ
ٰ
﴾٨٣﴿ }ۡ~و ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻣ”“ ٰﻫﺬ ﻟﻮ ۡﻋﺪ ۡن ﻛﻨﺘ ۡﻢ ٰﺻﺪﻗ

werden. Zien zij dan niet dat Wij het land (onder hun
macht) doen verminderen vanaf haar buitengrenzen?
Zijn zij dan de overwinnaars?

Zien zij dan niet dat Wij naar het land komen
om de uiteinden ervan in te korten? Zullen zij
dan de overwinnaars zijn?

Boodschappers gedreven maar degenen die hen belachelijk
maakten, werden omsingeld door hetgeen waarmee zij de
spot plachten te drijven.

spot gedreven, maar zij die hen belachelijk
maakten werden ingesloten door dat
waarmee zij de spot dreven.

ۡ ۡ ۡ ۤ ۡ
ۡ
ۡ
* و ﻵﻹ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﺼﻢ ﻟﺪﻋﺂء ذ ﻣﺎ°RSﻗﻞ ﻧﻤﺎ ﻧﺬرﻛﻢ ﺑﺎﻟﻮ
ۡ
﴾٥٤﴿ ﻳﻨﺬر ۡون

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
-N ﺑﻞ ﻫﻢ ﻋﻦ ذn ﻠﺆ{ﻢ ﺑﺎﻟﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦµﻗﻞ ﻣﻦ ﻳ
﴾٢٤﴿ رﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن

021.045 Qul innama onthirukum bialwahyi wala yasmaAAu alssummu aldduAAaa itha ma yuntharoona

021.042 Qul man yaklaokum biallayli waalnnahari mina alrrahmani bal hum AAan thikri rabbihim
muAAridoona

21:45 Zeg: "Voorwaar, ik waarschuw jullie slechts met
de Openbaring." Maar de doven luisteren niet naar de
oproep, zelfs (niet) wanneer zij gewaarschuwd worden.

Zeg: "Ik waarschuw jullie alleen maar met de
openbaring, maar de doven horen de oproep
niet, wanneer zij gewaarschuwd worden."

ۤ ۡ ٰ ۡ
ٌ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﻋﺬ ب رﺑﻚ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﻳﻮﻳﻠﻨﺎ ﻧﺎ ﻛﻨﺎš ﻦ ﻣﺴﺘﻬﻢ±و ﻟ
ٰ
ۡ
﴾٦٤﴿ }~ﻇﻠﻤ
021.046 Wala-in massat-hum nafhatun min AAathabi rabbika layaqoolunna ya waylana inna kunna
thalimeena
21:46 En als ook maar een adem van de bestraffing van
jouw Heer hen treft zeggen zij zeker: "Wee ons!
Voorwaar, wij waren onrechtvaardigen!"

Als hen zelfs maar een vleugje van de straf van
jouw Heer treft dan zeggen zij al: "Wee ons,
wij waren onrechtplegers."

ًۡ ٌۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 وn ﻔﺲ ﺷﻴﺌﺎš ﻀﻊ ﻟﻤﻮ زﻳﻦ ﻟﻘﺴﻂ ﻟﻴﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻶﻹ ﺗﻈﻠﻢš و
ۡ}~ ﺑﻨﺎ ٰﺣﺴﺒR´ٰ  و ﻛn دل ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ-ۡ t ﺎن ﻣ ۡﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣ ۡﻦw ۡن
ٍ
ٍ
﴾٧٤﴿
021.047 WanadaAAu almawazeena alqista liyawmi alqiyamati fala tuthlamu nafsun shay-an wa-in kana

21:42 Zeg: "Wie kan jullie 's nacht en overdag
veiligheid bieden tegen de Barmhartige?" Nee, zij
keren zich af van de Vermaning van kun Heer.

Zeg: "Wie zal jullie 's nachts en overdag
beschermen tegen de Erbarmer?" Maar nee, van
de vermaning van hun Heer wenden zij zich af.

ۡۡﻔﺴﻬﻢ وš -oۡ  ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮن ﻧn ۡم ﻟﻬ ۡﻢ ٰ ﻟﻬ ٌﺔ ﺗ ۡﻤﻨﻌﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧﻨﺎ
﴾٣٤﴿ ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻣﻨﺎ ﻳ ۡﺼﺤﺒ ۡﻮن
021.043 Am lahum alihatun tamnaAAuhum min doonina la yastateeAAoona nasra anfusihim wala hum
minna yushaboona
21:43 Of hebben zij goden, die hen verdedigen
tegen Ons? Zij zijn niet in staat zichzelf te helpen
en zij worden niet tegen Ons bijgestaan.

Of hebben zij goden die hen tegen Ons zullen
verdedigen? Zij kunnen zichzelf niet eens helpen en
hun wordt tegen Ons geen bijstand gegeven.

ۡ ﻓﻶﻹ ﻳﺮونn ﺑ ۡﻞ ﻣﺘ ۡﻌﻨﺎ ·ﻫﺆﻵﻼء و ٰ ﺑﺂءﻫ ۡﻢ ﺣ ٰ”“ ﻃﺎل ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ ﻟۡﻌﻤﺮ
ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٤﴿  ﻓﻬﻢ ﻟﻐﻠﺒﻮنn  ﻓﻬﺎ-¸  ﻵﻹرض ﻧﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﻦ¹ﻧﺎ ﻧﺎ
021.044 Bal mattaAAna haola-i waabaahum hatta tala AAalayhimu alAAumuru afala yarawna anna
na/tee al-arda nanqusuha min atrafiha afahumu alghaliboona

21:44 Maar Wij hebben hen en hun vaderen genietingen
geschonken, totdat de leeftijden voor hen verlengd

Maar Wij hebben dezen daar en hun vaderen
nog laten genieten zolang hun leven duurde.

021.051 Walaqad atayna ibraheema rushdahu min qablu wakunna bihi AAalimeena
21:51 En voorzeker gaven Wij vroeger Abraham zijn
rechtgeleidheid en Wij waren bekend met hem.

En Wij hebben vroeger al aan Ibrahiem zijn
redelijk inzicht gegeven en Wij waren bekend met
hem.

ۡۡذ ﻗﺎل ﻵﻹﺑ ۡﻴﻪ و ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪ ﻣﺎ ٰﻫﺬه ﻟﺘﻤﺎﺛ ۡﻴﻞ ﻟ”“ۡۤ ﻧۡﺘ ۡﻢ ﻟﻬﺎ ٰﻋﻜﻔﻮن
﴾٢٥﴿

mithqala habbatin min khardalin atayna biha wakafa bina hasibeena
21:47 En Wij zullen betrouwbare weegschalen
opstellen op de Dag van de Opstanding, zodat geen
ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het
om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het
naar voren brengen. En Wij zijn voldoende als
Berekenaars.

ۡ ۡ ٰ ٰۡ ۡ ٰۡ
ۡ ۡ ًۡ ً
ۡ
}~ ﻟﻠﻤﺘﻘ-N“ و ﻫﺮون ﻟ§¦ﻗﺎن و ﺿﻴﺂء و ذªو ﻟﻘﺪ ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮ
﴾٨٤ۙ ﴿

021.052 Ith qala li-abeehi waqawmihi ma hathihi alttamatheelu allatee antum laha AAakifoona
21:52 (Gedenkt) toen hij tegen zijn vader en zijn volk
zei: "Wat zijn dat voor beelden, die jullie aanbidden?"

Toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: "Wat zijn
dat voor beelden waaraan jullie eer bewijzen?"

ۤ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٣٥﴿ ﻗﺎﻟﻮ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﺂءﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺪﻳﻦ
021.053 Qaloo wajadna abaana laha AAabideena
21:53 Zij zeiden: "Wij vonden dat onze vaderen
hen aanbaden."

Zij zeiden: "Wij hebben gemerkt dat onze vaderen
hen al dienden."

ۡ ۡ
﴾٤٥﴿ }ٍ ۡ~ﻗﺎل ﻟﻘ ۡﺪ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻧﺘ ۡﻢ و ٰ ﺑﺂؤ{ ۡﻢ ۡ ﺿ ٰﻠ ٍﻞ ﻣﺒ
021.054 Qala laqad kuntum antum waabaokum fee dalalin mubeenin
21:54 Hij zei: "Voorzeker, jullie en jullie vaderen
verkeren in duidelijke dwaling."

Hij zei: "Dan verkeerden jullie en jullie vaderen
in duidelijke dwaling."

ٰ
ۡ
ۡ ۤ
ۡ
ۡ
﴾٥٥﴿ }~ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﺟﺌﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ۡم ﻧﺖ ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺒ
021.055 Qaloo aji/tana bialhaqqi am anta mina allaAAibeena

21:55 Zij zeiden: "Ben jij naar ons gekomen met de
Waarheid, of behoor jij tot hen die spotten?"

Zij zeiden: "Ben jij tot ons gekomen met de
waarheid of behoor jij tot hen die schertsen?"

En Wij zullen voor de opstandingsdag de eerlijke
weegschalen opstellen en niemand zal in iets
onrecht worden aangedaan. Al gaat het om het
gewicht van een mosterdzaadje, Wij zullen het
brengen; Wij zijn als afrekenaar goed genoeg.

021.048 Walaqad atayna moosa waharoona alfurqana wadiyaan wathikran lilmuttaqeena
21:48 En voorzeker hebben Wij aan Mozes en
Haroen een Foerqan gegeven, als een
verheldering en een Vemaning voor de
Moettaqoen.

Wij hebben toch aan Moesa en Haroen het reddend
onderscheidingsmiddel gegeven en een verlichting en
een vermaning voor de godvrezenden,

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٤﴿ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺨﺸ ۡﻮن رﺑﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟﻐ ۡﻴﺐ و ﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺸﻔﻘﻮن
021.049 Allatheena yakhshawna rabbahum bialghaybi wahum mina alssaAAati mushfiqoona
21:49 Degenen die voor hun Heer vrezen in het
verborgene. En zij zijn bang voor het Uur.

die hun Heer in het verborgene vrezen en
ontzag hebben voor het uur.

ٰۡ ۡ ٌ ٰ ٌ ۡ ٰ
ۡ • ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٥﴿Š ون-› ﻓﺎﻧﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﻨn ك ﻧﺰﻟﻨﻪ3Œ ﻣ-Nو ﻫﺬ ذ
021.050 Wahatha thikrun mubarakun anzalnahu afaantum lahu munkiroona
21:50 En dit is een gezegende Vermaning, die Wij
neerzonden. Zullen jullie haar dan verwerpen?

En dit is een gezegende vermaning die Wij hebben
neergezonden. Willen jullie haar dan verwerpen?

ۡ ۡ ٰۡ ۤ ۡ ٰۡ
ۡ
•
ٰ
ۡ
ۡ
﴾١٥ۚ ﴿ }~و ﻟﻘﺪ ﺗﻴﻨﺎ ﺑﺮﻫﻴﻢ رﺷﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻛﻨﺎ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠﻤ

ۤ
ۡ ً ۡ ۡ
•
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٠٦y ﴿ ﻫﻢ ﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﺮﻫﻴﻢ-Nﻗﺎﻟﻮ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻓ”“ ﻳﺬ
021.060 Qaloo samiAAna fatan yathkuruhum yuqalu lahu ibraheemu
21:60 Zij zeiden: "Wij hebben een jongeman over hen
horen spreken, Abraham wordt hij genoemd."

Zij zeiden: "Wij hebben een jonge man over
hen horen spreken; Ibrahiem heet hij."

ۡ ۡ
ۡ ۡ
·
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٦﴿ ﻗﺎﻟﻮ ﻓﺎﺗﻮ ﺑ ٖﻪ ﻋ˜ ﻋ~} ﻟﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون
021.061 Qaloo fa/too bihi AAala aAAyuni alnnasi laAAallahum yashhadoona
21:61 Zij zeiden: "Brengt hem dan onder de ogen
van de mensen, hopelijk zullen zij getuigen."

Zij zeiden: "Brengt hem dan onder de ogen van de
mensen; misschien zullen zij getuigen."

ۡ ۤۡ
ٰ ٰ ۡ
·
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٢٦y ﴿ ﻗﺎﻟﻮ ء ﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬ ﺑﺎﻟﻬﺘﻨﺎ ﻳـﺎﺑﺮﻫﻴﻢ
021.062 Qaloo aanta faAAalta hatha bi-alihatina ya ibraheemu
21:62 Zij zeiden: "Heb jij dit met onze goden gedaan,
O Abraham?"

Zij zeiden: "Heb jij dit met onze goden gedaan,
Ibrahiem?"

ۡ
﴾٣٦﴿ ﺎﻧﻮۡ ﻳﻨﻄﻘ ۡﻮنw ـﻠ ۡﻮﻫ ۡﻢ ۡنP ﻫ ۡﻢ ٰﻫﺬ ﻓ ۡﺴ3ۡ~ ﻛﺒi ﻗﺎل ﺑ ۡﻞ ﻓﻌﻠ •ﻪ
021.063 Qala bal faAAalahu kabeeruhum hatha fais-aloohum in kanoo yantiqoona
21:63 Hij zei: "Nee, de grootste van hen heeft het
gedaan. Dus ondervraagt hen maar, als zij kunnen
spreken."

Hij zei: "Welnee, dat heeft deze grote van hen
gedaan. Vraagt hun maar als ze kunnen
spreken."

ٰ ۡ ۡ ۤ
ۡ · ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٦ۙ ﴿ ﻔﺴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮ ﻧﻜﻢ ﻧﺘﻢ ﻟﻈﻠﻤﻮنš | ﺟﻌﻮ-¼
021.064 FarajaAAoo ila anfusihim faqaloo innakum antumu alththalimoona

21:64 Toen kwamen zij tot zichzelf, en zeiden (tegen
elkaar): "Voorwaar, jullie zijn zelf de onrechtplegers."

En zij kwamen weer tot zichzelf en zeiden:
"Jullie zijn het die de onrechtplegers zijn."

ٰ ˜* و ﻧﺎ ﻋ°ﻗﺎل ﺑ ۡﻞ رﺑﻜ ۡﻢ رب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻟﺬ ۡي ﻓ½¦ﻫﻦ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٦٥﴿ ذﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﺸﻬﺪﻳﻦ
021.056 Qala bal rabbukum rabbu alssamawati waal-ardi allathee fatarahunna waana AAala thalikum
mina alshshahideena
21:56 Hij zei "Integendeel, jullie Heer is de Heer van
de hemelen en de aarde, die Hij geschapen heeft. En ik
behoor tot degenen die daarvan getuigen.

Hij zei: "Nee, jullie Heer is de Heer van de
hemelen en de aarde die ze ook aangelegd heeft
en ik behoor tot hen die jullie daarvan getuigen.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٥﴿ ﻌﺪ ن ﺗﻮﻟﻮ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦu  ﻵﻹ{ﻴﺪن ﺻﻨﺎﻣﻜﻢYZو ﺗﺎﷲ
021.057 WataAllahi laakeedanna asnamakum baAAda an tuwalloo mudbireena
21:57 Bij Allah, ik zal zeker een plan beramen tegen
jullie afgoden, nadat jullie weggaan, jullie ruggen
toekerend."

En bij Allah ik zal tegen jullie afgoden een list
beramen, nadat jullie de rug hebben
toegekeerd."

ً ٰ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٥﴿  ﻟﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻌﻮن3~ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﺟﺬذ ﻵﻹ ﻛﺒ
021.058 FajaAAalahum juthathan illa kabeeran lahum laAAallahum ilayhi yarjiAAoona
21:58 Toen sloeg hij hen allemaal in stukken, behalve
de grootste van hen, misschien zouden zij tot hem
terugkeren.

Toen sloeg hij ze aan gruizels, behalve een
grote ervan; misschien zouden zij ernaar
terugkeren.

ٰ
ۤ
ٰ
ۡ
•
﴾٩٥﴿ }~ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻓﻌﻞ ٰﻫﺬ ﺑﺎﻟﻬﺘﻨﺎ ﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﻟﻈﻠﻤ
021.059 Qaloo man faAAala hatha bi-alihatina innahu lamina alththalimeena

21:59 Zij zeiden: "Wie heeft dat met onze afgoden
gedaan? Voorwaar, hij behoort tot de onrechtplegers!"

Zij zeiden: "Wie heeft dit met onze goden
gedaan? Die behoort zeker tot de
onrechtplegers."

021.069 Qulna ya naru koonee bardan wasalaman AAala ibraheema
21:69 Wij (Allah) zeiden: "O vuur, wees koud en
veilig voor Abraham.

Wij zeiden: "O vuur wees koud en ongevaarlijk
voor Ibrahiem."

ۡ ۡ ٰۡ
﴾٠٧ۚ ﴿  ۡﻳﻦ-‡و ر د ۡو ﺑ ٖﻪ ﻛ ۡﻴ ًﺪ ﻓﺠﻌﻠﻨﻬﻢ ﻵﻹﺧ
021.070 Waaradoo bihi kaydan fajaAAalnahumu al-akhsareena
21:70 En zij wilden een list tegen hem beramen, maar
Wij maakten hen tot de grootste verliezers.

Zij wilden een list tegen hem beramen, maar Wij
maakten hen tot de grootste verliezers.

ۡ
﴾٥٦﴿  ﻟﻘ ۡﺪ ﻋﻠ ۡﻤﺖ ﻣﺎ ·ﻫﺆﻵﻼء ﻳﻨﻄﻘ ۡﻮنG ﺛﻢ ﻧﻜﺴ ۡﻮ ﻋ˜ ٰ رء ۡوﺳﻬ ۡﻢ
021.065 Thumma nukisoo AAala ruoosihim laqad AAalimta ma haola-i yantiqoona
21:65 Toen bogen zij hun hoofden (en zeiden:)
"Voorzeker, jij weet dat zij niet kunnen spreken."

Toen kregen zij een terugval en zeiden: "Maar jij
weet toch dat dezen niet kunnen spreken."

ۡ{ﻢ-À  ﻣﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﻨﻔﻌﻜ ۡﻢ ﺷ ۡﻴ ًﺌﺎ و ﻵﻹYZﻗﺎل ﻓﺘ ۡﻌﺒﺪ ۡون ﻣ ۡﻦ د ۡون ٰﷲ

ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ًۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾١٧﴿ }~و ﻧﺠﻴﻨﻪ و ﻟﻮﻃﺎ | ﻵﻹرض ﻟ”“ ﺑﺮ{ﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤ

﴾٦٦y ﴿

021.071 Wanajjaynahu walootan ila al-ardi allatee barakna feeha lilAAalameena

021.066 Qala afataAAbudoona min dooni Allahi ma la yanfaAAukum shay-an wala yadurrukum

21:71 En Wij redden hem en Loeth naar het land dat
Wij gezegend hebben voor de wereldbewoners.

En Wij redden hem en Loet naar het land dat Wij
gezegend hebben voor de wereldbewoners.

21:66 Hij (Abraham) zei: "Aanbidden jullie dan (een god)
naast Allah, die jullie in niets baat en niet schaadt?

Hij zei: "Dienen jullie dan in plaats van
Allah iets wat jullie niets nut en niet schaadt?

ۤ• ۡ
ۡ ً ً
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢٧﴿ }~ﻶﻹ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺻﻠﺤw  وn  و ﻌﻘﻮب ﻧﺎﻓﻠﺔn و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺳﺤﻖ

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿  ﻓﻶﻹ •ﻌﻘﻠﻮنn YZٍف ﻟﻜ ۡﻢ و ﻟﻤﺎ •ﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ

021.072 Wawahabna lahu ishaqa wayaAAqooba nafilatan wakullan jaAAalna saliheena

021.067 Offin lakum walima taAAbudoona min dooni Allahi afala taAAqiloona

21:72 En Wij schonken hem Izaak en Jakob als
een geschenk. En Wij maakten ieder van hen tot
oprechten.

En Wij schonken hem Ishaak en Ja'koeb nog
bovendien en ieder [van hen] hebben Wij
rechtschapen gemaakt.

ً ۡ ٰۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ت3~ﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺎﻣﺮﻧﺎ و وﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻞ ﻟﺨ£ و ﺟﻌﻠﻨﻬﻢ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٣٧¾ ﴿*ﺎﻧﻮ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪﻳﻦw  وG و ﻗﺎم ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ۡﻳﺘﺂء ﻟﺰ{ﻮة
021.073 WajaAAalnahum a-immatan yahdoona bi-amrina waawhayna ilayhim fiAAla alkhayrati wa-iqama
alssalati wa-eetaa alzzakati wakanoo lana AAabideena
21:73 En Wij maakten hen tot leiders, die leiding
gaven volgens Ons bevel. En Wij openbaarden aan

En Wij hebben hen tot voorgangers gemaakt die op
Ons bevel de goede richting wezen en Wij hebben

21:67 Foei jullie en wat jullie naast Allah
aanbidden. Begrijpen jullie dan niet?"

Foei jullie en wat jullie in plaats van Allah dienen.
Hebben jullie dan geen verstand?"

ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ۤۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
﴾٨٦﴿ }~و ﻟﻬﺘﻜﻢ ن ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻌﻠ-oﻗﻮه و ﻧ-Á ﻗﺎﻟ ۡﻮ
021.068 Qaloo harriqoohu waonsuroo alihatakum in kuntum faAAileena
21:68 Zij (de ongelovigen) zeiden: "Verbrandt hem en
helpt jullie goden, als jullie (iets willen) doen."

Zij zeiden: "Verbrandt hem en helpt jullie
goden, als jullie echt iets willen doen."

ۡ
﴾٩٦ۙ ﴿  ۡ ﺑ ۡﺮ ًد و ﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ﻋ˜ · ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢžﻗﻠﻨﺎ ٰﻳﻨﺎر ﻛ ۡﻮ

ۡﺎﻧ ۡﻮ ﻗ ۡﻮم ﺳﻮ ٍءw  ﻧﻬ ۡﻢn  ٰﻧﻪ ﻣﻦ ﻟۡﻘﻮۡم ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑ ٰﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ-ۡ oو ﻧ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ
﴾٧٧﴿ }~ﻗﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌ-Âﻓﺎ
021.077 Wanasarnahu mina alqawmi allatheena kaththaboo bi-ayatina innahum kanoo qawma saw-in
faaghraqnahum ajmaAAeena
21:77 En Wij hielpen hem tegen het volk dat Onze
Tekorten loochende. Voorwaar, zij waren een slecht
volk. Toen deden Wij hen allen verdrinken.

Wij hielpen hem ook tegen de mensen die Onze
tekenen loochenden. Dat waren slechte mensen.
Dus lieten Wij hen allen tezamen verdrinken.

ۡ ۡ ۡ
ۡ ٰۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ﻔﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻏﻨﻢš ث ذ-pو د •ود و ﺳﻠﻴﻤﻦ ذ ﻳﺤﻜﻤﻦ ﻟ
ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٧Ã ﴿  و ﻛﻨﺎ ﻟﺤﻜﻤﻬﻢ ﺷﻬﺪﻳﻦG ﻟﻘ ۡﻮم
021.078 Wadawooda wasulaymana ith yahkumani fee alharthi ith nafashat feehi ghanamu alqawmi
wakunna lihukmihim shahideena
21:78 En (gedenkt) David en Solomon toen zij een
oordeel gaven over het akkerland, waarop de
schapen van het volk grazend rondgelopen hadden.
En Wij waren getuigen van hun oordeel."

En aan Dawoed en Soelaimaan, toen zij over het
gewas oordeelden toen het kleinvee van het volk 's
nachts was uitgebroken en erin gaan grazen. Wij
waren getuige van hun oordeel.

•ﻧﺎ ﻣﻊ د ود-ۡ ¬ﻶًﻹ ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﺣ ۡﻜ ًﻤﺎ و ﻋ ۡﻠ ًﻤﺎ و ﺳw  وG ﻓﻔﻬ ۡﻤ ٰﻨﻬﺎ ﺳﻠ ۡﻴ ٰﻤﻦ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٩٧﴿ }~ و ﻛﻨﺎ ﻓﻌﻠn 3ۡ~ﻟﺠﺒﺎل ﻳﺴﺒ ۡﺤﻦ و ﻟﻄ

hen goede daden te verrichten en de shalat te
onderhouden en de zakat te geven. En zij waren
aanbidders van Ons.

aan hen geopenbaard de goede daden te doen, de
salaat te verrichten en de zakaat te geven. En zij
dienden Ons.

ۡﺎﻧﺖw ۡ“” ۡ¦ﻳﺔ ﻟÄۡو ﻟ ۡﻮ ًﻃﺎ ٰ ﺗ ۡﻴ ٰﻨﻪ ﺣ ۡﻜ ًﻤﺎ و ﻋ ۡﻠ ًﻤﺎ و ﻧﺠ ۡﻴ ٰﻨﻪ ﻣﻦ ﻟ
ٰ
ۡ
﴾٤٧ۙ ﴿ }ۡ~ﺎﻧ ۡﻮ ﻗ ۡﻮم ﺳ ۡﻮ ٍء ﻓﺴﻘw  ﻧﻬ ۡﻢn ﺚ±ﺒÆ • ۡﻌﻤﻞ ﻟﺨ
021.074 Walootan ataynahu hukman waAAilman wanajjaynahu mina alqaryati allatee kanat taAAmalu
alkhaba-itha innahum kanoo qawma saw-in fasiqeena
21:74 En aan Loeth schonken Wij wijsheid en kennis
en Wij redden hem uit de stad waarvan (de bevolking)
vuiligheid placht te bedrijven. Voorwaar, zij waren
een slecht volk, zwaar zondigen.

En aan Loet hebben Wij oordeelskracht en
kennis gegeven en Wij redden hem uit de stad
die onbetamelijke dingen deed; zij waren slechte,
verdorven mensen.

ٰۡ ۡ
ٰ
ۡ
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ۡ
﴾٥٧﴿Š }~ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤn و دﺧﻠﻨﻪ رﺣﻤﺘﻨﺎ
021.075 Waadkhalnahu fee rahmatina innahu mina alssaliheena
21:75 En Wij deden hem in Onze Barmhartigheid
binnengaan: voorwaar, hij behoorde tot de
oprechten.

En Wij hebben hem in onze barmhartigheid binnen
laten gaan; hij behoorde tot de rechtschapenen.

ٰ
ۡ و ﻧ ۡﻮ ًﺣﺎ ۡذ ﻧ ٰﺎدي ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ﻓ
ﺎﺳﺘﺠ ۡﺒﻨﺎ ﻟ •ﻪ ﻓﻨﺠ ۡﻴﻨﻪ و ۡﻫﻠ •ﻪ ﻣﻦ
ۡ
﴾٦٧ۚ ﴿ ب ﻟۡﻌﻈ ۡﻴﻢ-ۡ ›ﻟ
021.076 Wanoohan ith nada min qablu faistajabna lahu fanajjaynahu waahlahu mina alkarbi alAAatheemi

021.079 Fafahhamnaha sulaymana wakullan atayna hukman waAAilman wasakhkharna maAAa dawooda
aljibala yusabbihna waalttayra wakunna faAAileena
21:79 En Wij deden Solomon (de zaak)
begrijpen. En aan ieder van hen gaven Wij
wijsheid en kennis. En Wij maakten David met
de bergen en de vogels dienstbaar om (Allah's)
Glorie te prijzen, Eii Wij waren het Die dat

En Wij maakten dat Soelaimaan het begreep en aan
een ieder [van hen] gaven Wij oordeelskracht en
kennis. En Wij maakten de bergen samen met
Dawoed dienstbaar, zodat zij Ons prijzen en evenzo

21:76 En (gedenkt) Noach, toen hij Ons vroeger
aanriep en Wij hem daarop verhoorden: Wij redden
hem en zijn familie van een geweldige ramp.

En [denk] aan Noeh, toen hij -- vroeger -- riep.
Daarop verhoorden Wij hem en Wij redden hem
en zijn familie uit de geweldige benardheid.

ۤ•
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٨Ç ﴿*}~ و ﻧﺖ رﺣﻢ ﻟﺮﺣﻤ-À“ ﻟÈ ۡ ﻣﺴž و ﻳ ۡﻮب ذ ﻧ ٰﺎدي رﺑﻪ
021.083 Waayyooba ith nada rabbahu annee massaniya alddurru waanta arhamu alrrahimeena
21:83 En (gedenkt) Ayyoeb toen hij zijn Heer aanriep
(en zei:) "Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en
U bent de Bamhartigste van de Barmhartigen."

En aan Ajjoeb toen hij tot zijn Heer riep: "Mij
heeft tegenspoed getroffen, maar U bent de
barmhartigste van de barmhartigen."

ۡ ﻓ
ۡ و ٰ ﺗ ۡﻴ ٰﻨﻪ ۡﻫﻠ •ﻪ و ﻣ ۡﺜﻠﻬﻢÉÊ ﺎﺳﺘﺠ ۡﺒﻨﺎ ﻟ •ﻪ ﻓﻜﺸ ۡﻔﻨﺎ ﻣﺎ ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ
ٍ
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ۡ
ٰ
ۡ
﴾٤٨﴿ ي ﻟﻠﻌﺒﺪﻳﻦ-Nﻣﻌﻬ ۡﻢ ر ۡﺣﻤﺔ ﻣ ۡﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ و ذ
021.084 Faistajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin waataynahu ahlahu wamithlahum maAAahum
rahmatan min AAindina wathikra lilAAabideena
21:84 Toen verhoorden Wij hem en hieven de
tegenspoed voor hem op. En Wij gaven hem zijn
familie en het daaraan gelijke aan hem (erbij), als
een Barmhartigheid van Ons en als een vermaning
voor de aanbidders.

Wij verhoorden hem toen en Wij hieven de
tegenspoed op waarin hij verkeerde. En Wij gaven
hem zijn familie terug en nog eens zoveel met hen
uit barmhartigheid van Onze kant en als vermaning
voor hen die [Ons] dienen.

ٰ
ۡ ۡ
﴾Ç٥٨﴿* ۡﻳﻦ3Œ ٌﻞ ﻣﻦ ﻟﺼw n و ۡﺳ ٰﻤﻌ ۡﻴﻞ و ۡدر ۡﻳﺲ و ذ ﻟﻜﻔﻞ
021.085 Wa-ismaAAeela wa-idreesa watha alkifli kullun mina alssabireena
21:85 En (gedenkt) Isma'il, Idris en Dzoelkifl:
allen behoorden tot de geduldigen.

En aan Isma'iel, Idries en Dzoe-l-Kifl. Ieder [van hen]
behoorde tot hen die geduldig volharden.

ٰۡ
ٰ
﴾٦٨﴿ }ۡ~ ﻧﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤn و ۡدﺧﻠﻨﻬ ۡﻢ ۡ ر ۡﺣﻤﺘﻨﺎ
021.086 Waadkhalnahum fee rahmatina innahum mina alssaliheena
21:86 En Wij deden hen in Onze Barmhartigheid
binnengaan. Voorwaar, zij behoorden tot de
oprechten.

En Wij hebben hen in Onze barmhartigheid binnen
laten gaan; zij behoorden tot de rechtschapenen.

deden.

de vogels. Wij hebben dat gedaan!

ۡ ﻓﻬ ۡﻞ ﻧۡﺘﻢG ﻦ ﺑﺎۡﺳﻜ ۡﻢË و ﻋﻠ ۡﻤ ٰﻨﻪ ﺻ ۡﻨﻌﺔ ﻟﺒ ۡﻮس ﻟﻜ ۡﻢ ﻟﺘ ۡﺤﺼﻨﻜ ۡﻢ ﻣ
ٍ
ٰ
ۡ
﴾٠٨﴿ ون-›ﺷ
021.080 WaAAallamnahu sanAAata laboosin lakum lituhsinakum min ba/sikum fahal antum shakiroona
21:80 En Wij leerden hem kleding
(maliënkolders) te maken om jullie te
beschermen in jullie oorlog. Zullen jullie dan
dankbaren zijn?

En Wij hebben hem geleerd maliënhemden voor jullie
te maken, opdat die jullie tegen jullie
gewelddadigheid beschermen. Zijn jullie dan
dankbaar?

ۡ ٰۡ
ۡ ۤو ﻟﺴﻠ ۡﻴ ٰﻤﻦ ﻟﺮ ۡﻳﺢ ﻋﺎﺻﻔ ًﺔ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﺑﺎ ۡﻣﺮه
ۡ
ٖ | ﻵﻹرض ﻟ”“ ﺑﺮ{ﻨﺎ
﴾١٨﴿ }ۡ~ﻞ ¨ ۡ“ ٍء ٰﻋﻠﻤµ و ﻛﻨﺎ ﺑn ﻓ ۡﻴﻬﺎ
021.081 Walisulaymana alrreeha AAasifatan tajree bi-amrihi ila al-ardi allatee barakna feeha wakunna
bikulli shay-in AAalimeena
21:81 En aan Soelaimin (onderwierpen Wij) de
stormachtige wind, die met Zijn verlof naar het land
bewoog dat Wij gezegend hadden. En Wij zijn
Alwetend over alle zaken.

En aan Soelaimaan [onderwierpen Wij] de wind
bij storm zodat die zich op zijn bevel naar het land
spoedt dat Wij gezegend hebben -- Wij zijn
namelijk alwetend --

ٰ ۡ ً ۡ ۡ • ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
 وG و ﻣﻦ ﻟﺸﻴﻄ~} ﻣﻦ ﻐﻮﺻﻮن ﻟﻪ و ﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻶﻹ دون ذﻟﻚ
﴾٢٨ۙ ﴿ }ۡ~ﻛﻨﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ٰﺣﻔﻈ
021.082 Wamina alshshayateeni man yaghoosoona lahu wayaAAmaloona AAamalan doona thalika
wakunna lahum hafitheena
21:82 En van de Satans doken er voor hem en zij
verrichtten daarnaast ander werk. En Wij waren Wakers
over hen.

en satans die voor hem doken en daarnaast
nog ander werk deden. En Wij bewaakten
hen.

ۡ ﻓ
 ﻧﻬ ۡﻢn “ و ۡﺻﻠ ۡﺤﻨﺎ ﻟ •ﻪ ز ۡوﺟ •ﻪÍٰ ﺎﺳﺘﺠ ۡﺒﻨﺎ ﻟ •ﻪ و وﻫ ۡﺒﻨﺎ ﻟ •ﻪ ﻳ ۡﺤ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
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ً
ً
ﺎﻧﻮ ﻟﻨﺎw وn ت و ﻳﺪﻋﻮﻧﻨﺎ رﻏﺒﺎ و رﻫﺒﺎ3~ﻋ ۡﻮن ﻟﺨ-‡ٰ ﺎﻧ ۡﻮ ﻳw
ٰ
﴾٠٩﴿ }ۡ~ﺧﺸﻌ
021.090 Faistajabna lahu wawahabna lahu yahya waaslahna lahu zawjahu innahum kanoo yusariAAoona
fee alkhayrati wayadAAoonana raghaban warahaban wakanoo lana khashiAAeena
21:90 Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken hem
Yahya en Wij maakten zijn vrouw geschikt (om te
baren). Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en
riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol
ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig
tegenover Ons.

Toen verhoorden Wij hem en Wij schonken
hem Jahja; Wij maakten zijn echtgenote
namelijk weer vruchtbaar. Zij wedijverden in
goede daden en riepen Ons aan in verlangen en
ontzag en zij onderwierpen zich deemoedig aan
Ons.

ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺟﻬﺎ ﻓﻨﻔﺨﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ روﺣﻨﺎ و ﺟﻌﻠﻨﻬﺎ و-ۡ ¼ و ﻟ”“ۡۤ ۡﺣﺼﻨ ۡﺖ
ۡ ً ٰۤ ۡ
ۡ
ٰ
﴾١٩﴿ }~ﺑﻨﻬﺎ ﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤ

ۡ
ۡ
ﻘﺪر ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻓﻨ ٰﺎديš و ذ ﻟﻨ ۡﻮن ذ ذﻫﺐ ﻣﻐﺎﺿ ًﺒﺎ ﻓﻈﻦ ۡن ﻟ ۡﻦ
ۡ ۤ ٰ ۤ ۡ ٰ
ۡ ۡ ﻛ ۡﻨﺖ ﻣﻦ ٰﻟﻈ
ٰ
ۡ
}~ﻠﻤ
ž i ﻟﻈﻠﻤﺖ ن ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻧﺖ ﺳﺒﺤﻨﻚ
﴾Ç٧٨﴿*
021.087 Watha alnnooni ith thahaba mughadiban fathanna an lan naqdira AAalayhi fanada fee
alththulumati an la ilaha illa anta subhanaka innee kuntu mina alththalimeena
21:87 En (gedenkt) Dzoennoen toen hij kwaad wegging
en meende dat Wij geen macht over hem hadden. Toen
riep hij uit in de duisternissen: "Er is geen god dan U,
Heilig bent U: voorwaar, ik behoorde tot de
onrechtvaardigen."

En aan hem met de vis, toen hij kwaad wegging
en meende dat Wij geen macht over hem
hadden. En hij riep in de duisternis: "Er is geen
god dan U. U zij geprezen! Ik was een van de
onrechtplegers."

ٰۡ
ۡ}~ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨRÎÏ و ﻛ ٰﺬﻟﻚ ﻧــn ۡ
ۡ ﻓ
 و ﻧﺠﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﻢœ ﺎﺳﺘﺠ ۡﺒﻨﺎ ﻟ •ﻪ
﴾٨٨﴿
021.088 Faistajabna lahu wanajjaynahu mina alghammi wakathalika nunjee almu/mineena

021.091 Waallatee ahsanat farjaha fanafakhna feeha min roohina wajaAAalnaha waibnaha ayatan
lilAAalameena
21:91 En zij (Maryam) bewaarde haar
eerbaarheid, toen bliezen Wij van Onze Geest in
haar. En Wij maakten haar en haar zoon een
Teken voor de werelden.

En aan haar die haar eerbaarheid bewaarde. Toen
bliezen Wij haar iets van Onze geest in en Wij
maakten haar en haar zoon tot een teken voor de
wereldbewoners.
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﴾٢٩﴿ * و ﻧﺎ رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون°ن ٰﻫﺬ ٖ ۤه ﻣﺘﻜﻢ ﻣﺔ و ﺣﺪة
021.092 Inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faoAAbudooni
21:92 Voorwaar, deze godsdienst (Islam) is jullie
godsdienst, de enigste. Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij
daarom.

"Deze gemeenschap van jullie is één
gemeenschap en Ik ben jullie Heer; dient Mij
dus."

21:88 Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem
uit de nood. En zo redden Wij de gelovigen.

Toen verhoorden Wij hem en redden hem uit de
nood. Zo redden Wij namelijk de gelovigen.

ۡ ۤ
ۡ ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ
ۡ
•
ٰ
ٰ
﴾٩٨Ç ﴿*}~ ﻟﻮرﺛ3~د و ﻧﺖ ﺧ-¼ žﻳﺎ ذ ﻧﺎدي رﺑﻪ رب ﻵﻹ ﺗﺬر-Nو ز
021.089 Wazakariyya ith nada rabbahu rabbi la tatharnee fardan waanta khayru alwaritheena
21:89 En (gedenkt) Zakariya, toen hij zijn Heer
aanriep: "Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder
nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen."

En aan Zakarijja toen hij tot zijn Heer riep:
"Mijn Heer, laat mij niet alleen blijven, ook al
bent U de beste van de erfgenamen."

geopend wordt en zij van iedere hoogte komen
aansnellen.

geopend wordt en zij van elke hoogte komen
aansnellen

ۡn  ﺷﺎﺧﺼ ٌﺔ ۡﺑﺼﺎر ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ§¦وRÐ ب ﻟۡﻮ ۡﻋﺪ ﻟۡﺤﻖ ﻓﺎذ34و ۡﻗ
ۡ
ٰ
﴾٧٩﴿ }ۡ~ٰﻳﻮ ۡﻳﻠﻨﺎ ﻗ ۡﺪ ﻛﻨﺎ ۡ ﻏﻔﻠ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ ٰﻫﺬ ﺑ ۡﻞ ﻛﻨﺎ ﻇﻠﻤ
021.097 Waiqtaraba alwaAAdu alhaqqu fa-itha hiya shakhisatun absaru allatheena kafaroo ya waylana
qad kunna fee ghaflatin min hatha bal kunna thalimeena
21:97 En de ware belofte nabij komt. Dan zullen de
blikken van degenen die ongelovig zijn verstarren:
"Wee ons, wij verkeerden in onachtzaamheid
daaromtrent, wij waren zelfs onrechtvaardigen!"

en de ware aanzegging nadert. Dan zullen de
blikken van hen die ongelovig zijn verstarren:
"Wee ons, wij hadden daarop niet gelet.
Jazeker, wij waren onrechtplegers."
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 ﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎn  ﺣﺼﺐ ﺟﻬﻨﻢYZﻧﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ •ﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ
﴾٨٩﴿ ٰورد ۡون
021.098 Innakum wama taAAbudoona min dooni Allahi hasabu jahannama antum laha waridoona
21:98 Voorwaar, jullie en wat jullie naast Allah
aanbidden zal brandstof zijn voor de Hel, jullie zullen
er binnengaan.

Jullie en wat jullie in plaats van Allah dienden
zijn brandstof voor de hel; jullie zullen erin
afdalen om te drinken.

ٰ ۡ ٌ
ً ٰ · ۡ
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﴾٩٩﴿ ﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪونw  وn ﺎن ﻫﺆﻵﻼء ﻟﻬﺔ ﻣﺎ وردوﻫﺎw ﻟﻮ
021.099 Law kana haola-i alihatan ma waradooha wakullun feeha khalidoona
21:99 En als diegenen goden waren, dan zouden zij er
niet binnengaan. En allen zullen daarin eeuwig
levenden zijn.

Als dezen daar goden waren dan waren zij er
niet in afgedaald. En allen zullen zij daarin altijd
blijven.

ۤ
﴾٣٩﴿Š  ٌﻞ ﻟ ۡﻴﻨﺎ ٰرﺟﻌ ۡﻮنw n و •ﻘﻄﻌ ۡﻮ ۡﻣﺮﻫ ۡﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ
021.093 WataqattaAAoo amrahum baynahum kullun ilayna rajiAAoona
21:93 Maar zij raakten onderling verdeeld over hun zaak (van
eenheid). Allen zullen tot Ons terugkeren.

Maar zij splitsten zich onderling op;
allen keren zij naar Ons terug.
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 و ﻧﺎG ﻓﻤ ۡﻦ ۡﻌﻤ ۡﻞ ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤﺖ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻶﻹ ﻛ§¦ ن ﻟﺴﻌﻴ ٖﻪ
ٰ•
ۡ
﴾٤٩﴿ ﻟﻪ ﻛﺘﺒﻮن
021.094 Faman yaAAmal mina alssalihati wahuwa mu/minun fala kufrana lisaAAyihi wa-inna lahu
katiboona
21:94 En wie goede daden verricht en een
gelovige is: zijn streven zal niet ontkend worden.
Voorwaar, Wij zullen het voor hem opschrijven.

Maar wie deugdelijke daden doet, terwijl hij gelovig
is, hem valt geen ondankbaarheid voor zijn moeite ten
deel; Wij zullen het voor hem bijschrijven.
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﴾٥٩﴿ ﻳ ٍﺔ ﻫﻠﻜﻨﻬﺎ ﻧﻬﻢ ﻵﻹ ﻳﺮﺟﻌﻮن-I ˜م ﻋ-Á و
021.095 Waharamun AAala qaryatin ahlaknaha annahum la yarjiAAoona
21:95 En het is onmogelijk voor (de bewoners van) een
stad die Wij vernietigd hebben dat zij terugkeren (om
zich te beteren).

En aan een stad die Wij hebben vernietigd is
het niet toegestaan dat [de inwoners ervan]
terugkeren,

ۡﻞ ﺣﺪب ﻳ ۡﻨﺴﻠﻮنw ﺣ ·”“ ذ ﻓﺘﺤ ۡﺖ ﻳﺎۡﺟ ۡﻮج و ﻣﺎۡﺟ ۡﻮج و ﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ
ٍ
﴾٦٩﴿
021.096 Hatta itha futihat ya/jooju wama/jooju wahum min kulli hadabin yansiloona

21:96 Totdat voor Ya'djoedj en Ma'djoedj (de muur)

zolang niet [de wal van] Jadjoedj en Madjoedj

kuntum tooAAadoona
21:103 De grote verschrikking bedroeft hen niet en de
Engelen zullen hun ontvangen (en zeggen:) "Dit is
jullie dag, die jullie beloofd was.

De grote schrik zal hen niet bedroefd maken en
de engelen zullen hen ontvangen: "Dit is jullie
dag die jullie toegezegd was."
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 ﻛﻤﺎ ﺑﺪ ﻧﺎ ول ﺧﻠ ٍﻖn ﻳﻮم ﻧﻄﻮي ﻟﺴﻤﺂء ﻛﻄﻲ ﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﻜﺘﺐ
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﴾٤٠١﴿ }~ ﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻌﻠn  و ۡﻋ ًﺪ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎn ﻌ ۡﻴﺪهš
021.104 Yawma natwee alssamaa katayyi alssijlli lilkutubi kama bada/na awwala khalqin nuAAeeduhu
waAAdan AAalayna inna kunna faAAileena
21:104 (Gedenk) de Dag waarop Wij de hemelen
oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op
te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping
begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die
Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.

De dag dat Wij de hemel oprollen zoals een rol
voor de boeken opgerold wordt. Zoals Wij de
eerste schepping begonnen zijn zullen Wij haar
herhalen. Dat is een toezegging waartoe Wij
verplicht zijn. Wij doen het zeker!
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 ن ﻵﻹرض ﻳﺮﺛﻬﺎ ﻋﺒﺎدي-N ۡﻌﺪ ﻟﺬu ﻦË و ﻟﻘ ۡﺪ ﻛﺘ ۡﺒﻨﺎ ﻟﺰﺑ ۡﻮر ﻣ
ٰ
﴾٥٠١﴿ ﻟﺼﻠﺤ ۡﻮن
021.105 Walaqad katabna fee alzzaboori min baAAdi alththikri anna al-arda yarithuha AAibadiya
alssalihoona

﴾٠٠١﴿  و ﻫ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮن3ٌ ۡ~ﻟﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ زﻓ
021.100 Lahum feeha zafeerun wahum feeha la yasmaAAoona
21:100 Zij zullen het daarin uitgillen en zij horen daarin
niets.

Zij zullen daarin steunen maar er zelf niets
horen.

·ۡ ۡ
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ۡ
ﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﺪون± وﻟœ “Èن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳﺒﻘ ۡﺖ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻨﺎ ﻟﺤﺴ
﴾١٠١ۙ ﴿
021.101 Inna allatheena sabaqat lahum minna alhusna ola-ika AAanha mubAAadoona
21:101 Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons
voorafgegaan is: zij zijn degenen die daar ver van
gehouden worden.

Maar zij aan wie al eerder door Ons het
mooiste gegeven is, zij zijn het die er ver van
gehouden worden.

ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
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ﻔﺴﻬﻢ ﺧﻠﺪونš  و ﻫﻢ ﻣﺎ ﺷﺘﻬﺖG ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮن ﺣﺴ ۡﻴﺴﻬﺎ
﴾٢٠١ۚ ﴿
021.102 La yasmaAAoona haseesaha wahum fee ma ishtahat anfusuhum khalidoona

21:105 En voorzeker hebben Wij in de Zaboer geschreven, na
de vermelding (in de Lauhoelmahfoezh), dat de aarde geërfd
zal worden door Mijn rechtschapen dienaren.

En Wij hebben in de Zaboer, na de
vermaning, geschreven dat Mijn
rechtschapen dienaren de aarde zullen
beërven.
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﴾٦٠١y ﴿ ن ۡ ٰﻫﺬ ﻟﺒﻠﻐﺎ ﻟﻘﻮ ٍم ﻋﺒﺪﻳﻦ
021.106 Inna fee hatha labalaghan liqawmin AAabideena
21:106 Voorwaar, in deze (Kuran) is zeker een Boodschap
voor een volk van aanbidders.

21:102 Zij zullen er geen geluid van horen. En in wat
hun zielen verlangen zullen zij eeuwig levenden zijn.

Zij horen niet het minste geluid ervan. Maar zij
zullen altijd blijven in wat hun zielen begeren.

ۡ ٰﻫﺬ ﻳ ۡﻮﻣﻜﻢ ﻟﺬيn ﻜﺔ±ﻠÆ  و ﺗﺘﻠ ٰﻘﻬﻢ ﻟۡﻤ3Œۡ{ع ﻵۡﻹÔ§ۡﻧﻬﻢ ﻟÕpۡ ﻵﻹ ﻳ
ۡ
﴾٣٠١﴿ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡون

Hierin is een verkondiging voor mensen
die [Ons] dienen.
021.103 La yahzunuhumu alfazaAAu al-akbaru watatalaqqahumu almala-ikatu hatha yawmukumu allathee

en Hij weet wat jullie verbergen.

weet wat jullie verbergen.
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﴾١١١﴿ }ٍ ~و ن دري ﻟﻌﻠﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻜﻢ و ﻣﺘﺎع | ﺣ
021.111 Wa-in adree laAAallahu fitnatun lakum wamataAAun ila heenin
21:111 En ik weet niet of dit een beproeving
voor jullie is en een tijdelijk genot."

Maar ik weet niet of het misschien een verzoeking voor
jullie is of een tijdelijk vruchtgebruik."
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 و رﺑﻨﺎ ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻋ˜ ﻣﺎn ﻗﻞ رب ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ
﴾٢١١Š ﴿ ﺗﺼﻔ ۡﻮن
021.112 Qala rabbi ohkum bialhaqqi warabbuna alrrahmanu almustaAAanu AAala ma tasifoona
21:112 Zeg: "Mijn Heer, oordeel naar de Waarheid. En
onze Heer, de Barmhartige, is Degene wiens hulp
gevraagd wordt tegen wat jullie (Hem)toeschrijven."

Hij zegt: "Mijn Heer, oordeel naar waarheid.
En onze Heer is de Erbarmer wiens hulp
gevraagd wordt tegen wat jullie beschrijven."

www.kuran.nl
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﴾٧٠١﴿ }~و ﻣﺎ رﺳﻠﻨﻚ ﻵﻹ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤ
021.107 Wama arsalnaka illa rahmatan lilAAalameena
21:107 En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts
gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.

En Wij hebben jou slechts als barmhartigheid
voor de wereldbewoners gezonden.

ۡ ﻓﻬ ۡﻞ ﻧۡﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﺴﻠﻤﻮنG  | ﻧﻤﺎۤ ﻟٰـﻬﻜ ۡﻢ ﻟٰ ٌﻪ و ﺣ ٌﺪRS· ﻗ ۡﻞ ﻧﻤﺎ ﻳ ۡﻮ
﴾٨٠١﴿
021.108 Qul innama yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimoona
21:108 Zeg: "Voorwaar, wat aan mij
geopenbaard is, is dat jullie god één God is,
zullen jullie je dan aan Hem onderwerpen?"

Zeg: "Aan mij wordt slechts geopenbaard dat jullie
god één god is. Zullen jullie dan [mensen] worden die
zich [aan Allah] hebben overgegeven."

ٌﻌ ۡﻴﺪu  ۡﻳ ٌﺐ ۡم-I  و ۡن ۡدر ۡۤيn ﻓﺎ ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻓﻘ ۡﻞ ٰ ذﻧۡﺘﻜ ۡﻢ ﻋ˜ ٰ ﺳﻮآ ٍء
﴾٩٠١﴿ ﻣﺎ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡون
021.109 Fa-in tawallaw faqul athantukum AAala sawa-in wa-in adree aqareebun am baAAeedun ma
tooAAadoona
21:109 Maar als zij zich afwenden, zeg dan: "Ik heb
jullie opgeroepen tot hetzelfde en ik weet niet of
wat jullie aangezegd is dichtbij of ver weg is.

Als zij zich dan afkeren zeg dan: "Ik heb het jullie
klaar en duidelijk verkondigd en ik weet niet of het
dichtbij of veraf is wat jullie is aangezegd.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١١﴿ ﻧ •ﻪ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺠ ۡﻬﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﻮۡل و ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻜﺘﻤﻮن
021.110 Innahu yaAAlamu aljahra mina alqawli wayaAAlamu ma taktumoona

21:110 Voorwaar, Hij weet wat openlijk besproken wordt

Hij weet wat hardop gezegd wordt en Hij

