022.003 Wamina alnnasi man yujadilu fee Allahi bighayri AAilmin wayattabiAAu kulla shaytanin
mareedin
22:3 Er zijn er onder de mensen, die over Allah
redetwisten, zonder kennis, en zij volgen elke iedere
opstandige Satan.

En er zijn mensen die zonder kennis over
Allah twisten en die elke opstandige satan
navolgen.

ﻛﺘﺐ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻧﻪ ﻣ ۡﻦ ﺗﻮﻵﻹه ﻓﺎﻧﻪ ﻀﻠﻪ و ﻳ ۡﻬﺪ ۡﻳﻪ ٰ ﻋﺬ ب
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022.004 Kutiba AAalayhi annahu man tawallahu faannahu yudilluhu wayahdeehi ila AAathabi
alssaAAeeri
22:4 Het is hem (de Satan) voorgeschreven dat wie
hem volgt, door hem tot dwaling gebracht wordt, en
hij leidt hem tot de bestraffing van de Sa'ir (de Hel).

Er staat voor hem geschreven dat hij hem die zich
als medestander bij hem aansluit tot dwaling zal
brengen en naar de bestraffing van de vuurgloed
zal leiden.
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022.001 Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakum inna zalzalata alssaAAati shay-on AAatheemun
22:1 O mensen, vreest jullie Heer. Voorwaar, de beving
van het Uur zal een geweldige zaak zijn.

O mensen, vreest jullie Heer; de beving van
het uur is iets geweldigs!
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022.002 Yawma tarawnaha tathhalu kullu murdiAAatin AAamma ardaAAat watadaAAu kullu thati hamlin
hamlaha watara alnnasa sukara wama hum bisukara walakinna AAathaba Allahi shadeedun
22:2 Op die Dag zullen jullie het zien: ieder zogende
vrouw zal haar zuigeling veronachtzamen en iedere
zwangere vrouw zal haar vrucht laten vallen. En jij zult
de mensen als dronken zien, hoewel zij niet dronken
zijn maar de bestraffing van Allah is hard

Op de dag dat jullie het zien zal elke zogende
vrouw wat zij zoogt veronachtzamen en elke
zwangere zal wat zij draagt baren. En je zult de
mensen dronken zien, al zijn zij niet dronken.
Maar Allah's straf is streng.
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﴾٧﴿
022.007 Waanna alssaAAata atiyatun la rayba feeha waanna Allaha yabAAathu man fee alquboori
22:7 En omdat het Uur komt, daaraan is geen twijfel, en
omdat Allah degenen die er in de graven zijn zal
opwekken.

en omdat het uur komt waaraan geen twijfel
is en omdat Allah opwekt wie in de graven
zijn.
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022.008 Wamina alnnasi man yujadilu fee Allahi bighayri AAilmin wala hudan wala kitabin muneerin
22:8 En er zijn er onder de mensen die over Allah
redetwisten, zonder kennis, zonder Leiding en zonder
verlichtend Boek.

En er zijn mensen die zonder kennis, zonder
leidraad en zonder verlichtend boek over Allah
twisten.
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022.009 Thaniya AAitfihi liyudilla AAan sabeeli Allahi lahu fee alddunya khizyun wanutheequhu yawma
alqiyamati AAathaba alhareeqi
22:9 (Trots) zijn zijde toekerend om af te doen
dwalen van de Weg van Allah: voor hem is er op
de wereld vermedering en Wij doen hem op de
Dag van de Opstanding een brandende
bestraffing proeven.

Zo iemand gaat trots opzij staan om [anderen] van
Allah's weg te laten afdwalen. Voor hem is er in het
tegenwoordige leven schande en Wij zullen hem op
de opstandingsdag de bestraffing van het vuur laten
proeven.
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022.010 Thalika bima qaddamat yadaka waanna Allaha laysa bithallamin lilAAabeedi

022.005 Ya ayyuha alnnasu in kuntum fee raybin mina albaAAthi fa-inna khalaqnakum min turabin
thumma min nutfatin thumma min AAalaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin waghayri
mukhallaqatin linubayyina lakum wanuqirru fee al-arhami ma nashao ila ajalin musamman thumma
nukhrijukum tiflan thumma litablughoo ashuddakum waminkum man yutawaffa waminkum man yuraddu
ila arthali alAAumuri likayla yaAAlama min baAAdi AAilmin shay-an watara al-arda hamidatan fa-itha
anzalna AAalayha almaa ihtazzat warabat waanbatat min kulli zawjin baheejin
22:5 O mensen, als jullie in twijfel verkeren over de
Opstanding: voorwaar,Wij schiepen jullie uit aarde,
vervolgens uit sperma, daarop uiteen bloedklonter,
toen uit een vleesklomp, gevormd en niet gevormd;
om aan jullie (de scheppng) duidelijk te maken. En
Wij laten in de baarmoeder rusten wat Wij willen, tot
een bepaald tijdstip, waarna Wij voor jullie een kind
(de baarmoeder) doen verlaten. Daarop (is er een tijd)
om jullie je leeftijd van volledige kracht te doen
bereiken. En er zijn er onder jullie die weggenomen
worden en er zijn er onder jullie die teruggevoerd
worden tot de meest vervallen van de leeftijden, zodat
hij niets meer weet, na kennis (gehad te hebben). En
je ziet de aarde verdord en wanneer Wij dan het water
op haar doen neerdalen, beweegt zij zich en zwelt op
en brengt velerlei schitterende planten voort.

O mensen, als jullie in twijfel verkeren over de
opwekking? Wij hebben jullie geschapen uit
aarde, daarna uit een druppel, daarna uit een
bloedklonter en daarna uit een klomp vlees
geschapen en ongeschapen om het jullie duidelijk
te maken. En Wij laten wat Wij willen voor een
vastgestelde termijn in de moederschoot
verblijven. Dan brengen Wij jullie als kind
tevoorschijn. Dan moeten jullie volgroeid
worden. En onder jullie zijn er die weggenomen
worden en onder jullie zijn er die teruggebracht
worden tot de meest vernederende leeftijd zodat
zij, na kennis gehad te hebben, niets meer weten.
En je ziet dat de aarde verdord is, maar wanneer
Wij er dan water op laten neerdalen beweegt zij
zich, zwelt op en laat allerlei kostelijke soorten
groeien.
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022.006 Thalika bi-anna Allaha huwa alhaqqu waannahu yuhyee almawta waannahu AAala kulli shay-in
qadeerun
22:6 Dat is omdat Allah de Waarheid is en omdat Hij de
doden tot leven brengt en omdat Hij Almachtig over alle
zaken is.

Dat is omdat Allah de waarheid is en omdat
Hij de doden levend maakt en omdat Hij
almachtig is,
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022.013 YadAAoo laman darruhu aqrabu min nafAAihi labi/sa almawla walabi/sa alAAasheeru
22:13 Hij roept iets aan waarvan zijn schade
dichter bij zijn nut is. Zeker, een slechte helper,
en zeker een slechte metgezel!

Hij roept tot iemand van wie de schade nog eerder komt
dan het nut. Dat is pas een slechte beschermheer en dat
is pas een slechte metgezel!
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022.014 Inna Allaha yudkhilu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati jannatin tajree min tahtiha alanharu inna Allaha yafAAalu ma yureedu
22:14 Voorwaar, Allah doet degenen die geloven en goede
daden verrichten de Tuinen (het Paradijs) binnengaan,
waar de rivieren onder door stromen. Voorwaar, Allah
doet wat Hij wenst.

Allah laat hen die geloven en de deugdzame
daden doen, tuinen binnengaan waar de
rivieren onderdoor stromen. Allah doet wat
Hij wenst.
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022.015 Man kana yathunnu an lan yansurahu Allahu fee alddunya waal-akhirati falyamdud bisababin ila
alssama-i thumma liyaqtaAA falyanthur hal yuthhibanna kayduhu ma yagheethu
22:15 En wie denkt dat Allah hem (Mohammed)
niet zal helpen in de wereld en het Hiernamaals,
laat hem een koord naar de hemel spannen en laat
hem (zichzelf) dan afsnijden. Laat hem dan zien of
zijn list dat wat woedend maakte doet verdwijnen!

Wie meent dat Allah hem in de tegenwoordige
wereld en in het hiernamaals niet zal helpen die
moet maar met een touw naar de hemel reiken en
het dan afsnijden. En dan moet hij maar kijken of
door zijn list verwijderd wordt wat hem woedend
maakt.

22:10 (Er wordt gezegd:) "Dat is vanwege wat jouw
handen vooruitgestuurd hebben." En voorwaar, Allah
is niet onrechtvaardig voor de dienaren.

"Dat is voor wat jouw handen vroeger gedaan
hebben en omdat Allah geen onrechtvaardige
behandeling geeft aan de dienaren."

ٰ ۡ ۡ
ۨۡ
ۡ
ٰ
ۡ
&' ﻓﺎن ﺻﺎﺑﻪ ﺧQ  ٍفWŸ • ﻋjkو ﻣﻦ ﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻌﺒﺪ ﷲ
ۡ ۨ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
W ¡ ﺧ¢ﻘﻠﺐ ﻋ• وﺟﻬ ٖﻪN  و ۡن ﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔQ ﻃﻤﺎن ﺑ ٖﻪ
ٰ
ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿ P' ن ﻟﻤﺒW  ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﺨO ةW€ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹ

022.011 Wamina alnnasi man yaAAbudu Allaha AAala harfin fa-in asabahu khayrun itmaanna bihi wa-in
asabat-hu fitnatun inqalaba AAala wajhihi khasira alddunya waal-akhirata thalika huwa alkhusranu
almubeenu
22:11 En er zijn eronder mensen die Allah op de
rand aanbidden: als hem iets goeds overkomt is hij
daar tevreden mee, maar als hem een beproeving
ten deel valt, wendt hij zijn gezicht weer af: hij
verliest de wereld en het Hiernamals. Dat is het
duidelijke verlies!

En er zijn mensen die Allah op het randje dienen.
Als zo iemand iets goeds treft, voelt hij zich daarbij
gerust, maar als hem een beproeving treft, draait hij
zijn gezicht weer om. Hij verliest de tegenwoordige
wereld en het hiernamaals; dat is het duidelijke
verlies.
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022.012 YadAAoo min dooni Allahi ma la yadurruhu wama la yanfaAAuhu thalika huwa alddalalu
albaAAeedu
22:12 Hij roept naast Allah aan wat voor hem geen
schade tegenhoudt en hem ook van geen nut is: dat is een
vergaande dwaling!

Hij roept in plaats van Allah iets aan wat hem
niet schaadt en niet nut. Dat is de vergaande
dwaling.

ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ٰۡ ۡ ۡ
 ﻟﺒﺌﺲ ﻟﻤﻮ و ﻟﺒﺌﺲO ﻔﻌ ٖﻪN ب ﻣﻦW¥ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻤﻦ §¦ه

ۡ ۡ
ۡ ٰ
﴾¨ ٨١﴿  ﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺂءjk ن ﷲO  ٍمWwﻣﻦ ﻣ

ٰ
ٰۡ ۡ ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٦١﴿  ﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪjkو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﻨﻪ ﻳﺖ• ﺑﻴﻨ ٍﺖ – و ن ﷲ

022.018 Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fee alssamawati waman fee al-ardi waalshshamsu
waalqamaru waalnnujoomu waaljibalu waalshshajaru waalddawabbu wakatheerun mina alnnasi
wakatheerun haqqa AAalayhi alAAathabu waman yuhini Allahu fama lahu min mukrimin inna Allaha
yafAAalu ma yasha/o

022.016 Wakathalika anzalnahu ayatin bayyinatin waanna Allaha yahdee man yureedu

22:18 Zie jij dan niet dat alles zich voor Allah
neerknielt wat er in de hemel en op de aarde is, en de
zon en de maan en de sterren en de bergen en de
bomen en de dieren en een groot deel van de
mensen? Maar voor velen is de bestraffing verplicht.
En wie er door Allah vemederd wordt: voor hem zijn
erdan geen eerbewijzers. Voorwaar, Allah doet wat
Hij wil.

Zie jij niet dat voor Allah zich eerbiedig
neerbuigen wie er in de hemelen en wie er op de
aarde zijn, de zon, de maan en de sterren, de
bergen en de bomen, de dieren en veel van de
mensen. Maar veel zijn er die de bestraffing
terecht zullen krijgen. En wie door Allah
vernederd wordt, voor hem is er niemand die hem
eer bewijst. Allah doet wat Hij wil." --
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022.019 Hathani khasmani ikhtasamoo fee rabbihim faallatheena kafaroo quttiAAat lahum thiyabun min
narin yusabbu min fawqi ruoosihimu alhameemu
22:19 Dit zijn twee tegenstanders die over hun Heer
twisten. Voor degenen die niet geloven zulten daarom
gewaden uit vuur gesneden worden, van boven hun
hoofden zal kokend water worden uitgegoten.

Dit zijn twee tegenpartijen die met elkaar over
hun Heer twisten: Voor hen die ongelovig zijn
worden kleren geknipt uit vuur terwijl over hun
hoofden gloeiend water wordt uitgegoten.
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﴾٠٢¬ ﴿  ۡ ﺑﻄ ۡﻮﻧﻬ ۡﻢ و ﻟﺠﻠ ۡﻮد6 ﻳ ۡﺼﻬﺮ ﺑ ٖﻪ ﻣﺎ
022.020 Yusharu bihi ma fee butoonihim waaljuloodu
22:20 Wat zich in hun buiken bevindt zal erdoor smelten en
(ook) de huiden.

Wat in hun buiken en hun huis is smelt
daardoor.

﴾١٢﴿ و ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻘﺎﻣﻊ ﻣ ۡﻦ ﺣﺪ ۡﻳ ٍﺪ

22:16 En zo hebben Wij hem (de Kuran)
neergezonden, als duidelijke Verzen. En voorwaar,
Allah leidt wie Hij wenst.

En zo hebben Wij hem neergezonden als duidelijke
tekenen. En het is zo dat Allah de goede richting
wijst aan wie hij wenst.
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022.017 Inna allatheena amanoo waallatheena hadoo waalssabi-eena waalnnasara waalmajoosa
waallatheena ashrakoo inna Allaha yafsilu baynahum yawma alqiyamati inna Allaha AAala kulli shay-in
shaheedun
22:17 Voorwaar, degenen die geloven en de Joden en
de Sabiërs en de Christenen en de magiërs en
degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen:
voorwaar, Allah zal tussen hen oordelen op de Dag
van de Opstanding. Voorwaar, Allah is van alle zaken
Getuige.

Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen,
de Sabiërs, de christenen, de magiërs en de
aanhangers van het veelgodendom, Allah zal
scheiding tussen hen aanbrengen op de
opstandingsdag. Allah is van alles getuige.

ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
 ﻵﻹرض و6  ﻟﺴﻤﻮت و ﻣﻦ6  ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻦjkﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ن ﷲ
ٌ&ۡ'ﻟﺸ ۡﻤﺲ و ﻟۡﻘﻤﺮ و ﻟﻨﺠ ۡﻮم و ﻟۡﺠﺒﺎل و ﻟﺸﺠﺮ و ﻟﺪوآب و ﻛﺜ
ٰ
 ﻓﻤﺎ ﻟﻪjk و ﻣ ۡﻦ ﻳﻬﻦ ﷲO  و ﻛﺜ'ۡ ٌ& ﺣﻖ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻟۡﻌﺬ بO ﻣﻦ ﻟﻨﺎس

gesprokene en zij werden geleid op het Pad van de
Geprezene.

zeggen en zij worden naar de weg van de
lofwaardige geleid.

ۡ ۡ ۡ kۡون ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ
 مW„ و ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟj
 ۡو و ﻳﺼﺪL©ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ و ﻣ ۡﻦ ﻳﺮدO ﻒ ﻓ ۡﻴﻪ و ﻟۡﺒﺎدRﻟﺬ ۡي ﺟﻌ ۡﻠ ٰﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎس ﺳﻮآء ۨ ﻟۡﻌﺎ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٢﴿Š ﻓ ۡﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎ •د ﺑﻈﻠ ٍﻢ ﻧﺬﻗﻪ ﻣﻦ ﻋﺬ ٍب ﻟﻴ ٍﻢ
022.025 Inna allatheena kafaroo wayasuddoona AAan sabeeli Allahi waalmasjidi alharami allathee
jaAAalnahu lilnnasi sawaan alAAakifu feehi waalbadi waman yurid feehi bi-ilhadin bithulmin nuthiqhu
min AAathabin aleemin
22:25 Voorwaar, degenen die niet geloven en van de
Weg van Allah en de Masdjid al Haram (de gewijde
Moskee in Mekkah) afhouden, die Wij voor alle
mensen gemaakt hebben; zowel de inwoner van daar
als degene van buiten: en wie wenst daar het slechte
te doen door onrechtpleging, hem zullen Wij een
pijnlijke bestraffing doen proeven.

Zij die ongelovig zijn en de weg van Allah
versperren en ook de weg naar de heilige moskee
die Wij gemaakt hebben voor de mensen, of zij
daar nu een vaste verblijfplaats hebben of [als
bezoeker] vanuit de woestijn komen? en als
iemand daar misbruik wenst te maken door onrecht
te plegen, dan zullen Wij hem een pijnlijke
bestraffing laten proeven.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
 ۡ ﺷ ۡﻴﺌﺎ و ﻃﻬ ۡﺮ³ كW´ﺎن ﻟﺒ ۡﻴﺖ ۡن ﻵﻹ ﺗµو ذ ﺑﻮ ﻧﺎ ﻵﻹ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻣ
ۡ
﴾٦٢﴿ ﻊ ﻟﺴﺠ ۡﻮدR و ﻟﺮPۡ' و ﻟﻘﺂ¶ﻤPۡ' ﻟﻠﻄﺂ¶ﻔo·ﺑ ۡﻴ
022.026 Wa-ith bawwa/na li-ibraheema makana albayti an la tushrik bee shay-an watahhir baytiya lilttaifeena waalqa-imeena waalrrukkaAAi alssujoodi
22:26 En toen Wij voor Abraham de plaats
vastelden van het Huis (zeiden Wij:) "Ken Mij
in niets deelgenoten toe en reinig Mijn Huis
voor de rondgaanden en de buigenden en de
knielenden.

En toen Wij aan Ibrahiem op de plaats van het huis
onderdak gaven [en zeiden]: "Voeg niets als metgezel
aan Mij toe en reinig Mijn huis voor hen die de omgang
verrichten, die rechtopstaan en die buigen en zich
eerbiedig neerbuigen.

022.021 Walahum maqamiAAu min hadeedin
22:21 En voor hen zijn er knotsen van ijzer.

Voor hen zijn er knuppels van ijzer.

ۡﺟ ۡﻮ ﻣ ۡﻨﻬﺎ ﻣ ۡﻦ ﻏﻢ ﻋ ۡﻴﺪ ۡو ﻓ ۡﻴﻬﺎ ¸ و ذ ۡوﻗﻮWXۡ ﻠﻤﺎۤ ر د ۡوۤ ۡن ﻳt
ٍ
ۡ
ۡ
﴾٢٢﴿Š ﻳﻖW„ﻋﺬ ب ﻟ
022.022 Kullama aradoo an yakhrujoo minha min ghammin oAAeedoo feeha wathooqoo AAathaba
alhareeqi
22:22 Telkens wanneer zij van ellende eruit willen
gaan, worden zij erin teruggebracht (en wordt
gezegd:) "Proeft de brandende bestraffing!"

Telkens als zij van smart eruit wensen te gaan,
worden zij erin teruggebracht en [wordt tot hen
gezegd]: "Proeft de straf van de verbranding."

ۡ ﻳ ۡﺪﺧﻞ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮيjkن ٰﷲ
ۡ ۡ
 وO ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧ ٰﻬﺮ ﻳﺤﻠ ۡﻮن ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻣ ۡﻦ ﺳﺎور ﻣ ۡﻦ ذﻫ ٍﺐ و ﻟ ۡﺆﻟ ًﺆ
﴾٣٢﴿  ۡﻳ ٌﺮWŸ ﻟﺒﺎﺳﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ

022.023 Inna Allaha yudkhilu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati jannatin tajree min tahtiha alanharu yuhallawna feeha min asawira min thahabin walu/lu-an walibasuhum feeha hareerun
22:23 Voorwaar, Allah zal degenen die geloven en
goede daden verrichten de Tuinen (het Paradijs) binnen
doen gaan, waar de rivieren onder door stromen.
Daarin zullen zij gesierd worden met gouden
armbanden en parels en hun kleding erin is van zijde.

Maar Allah laat hen die geloven en de
deugdzame daden doen tuinen binnengaan waar
de rivieren onderdoor stromen. Zij tooien zich
daarin met armbanden van goud en met parels
en hun kleren zijn daar van zijde.

ۤ
ۤ
ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿ و ﻫﺪ ۡو ٰ ﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻟﻘ ۡﻮل¼¡ و ﻫﺪ ۡو »¦ ط ﻟﺤﻤ ۡﻴﺪ
022.024 Wahudoo ila alttayyibi mina alqawli wahudoo ila sirati alhameedi
22:24 En zij werden geleid tot het goede van het

En zij worden geleid tot iets wat goed is om te

22:29 Dan moeten zij (de omgeving van) haar
onreinheid reinigen en hun geloften vervullen een
rondgang maken om het Aloude Huis." (al Bait al 'Atiq)

Dan moeten zij zich ontdoen van hun
viezigheid en hun geloften vervullen en de
omgang om het aloude huis verrichten."

ۡ و ﺣﻠﺖO  ﻓﻬﻮ ﺧ'ۡ ٌ& ﻟﻪ ﻋ ۡﻨﺪ رﺑ ٖﻪjk ٰﻣﺖ ٰﷲWŸ ٰذﻟﻚ ¸ و ﻣ ۡﻦ ﻌﻈ ۡﻢ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺎم ﻵﻹ ﻣﺎ ﻳﺘ• ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮ ﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦNﻟﻜﻢ ﻵﻹ
﴾٠٣ۙ ﴿ ﻵۡﻹ ۡوﺛﺎن و ۡﺟﺘﻨﺒ ۡﻮ ﻗ ۡﻮل ﻟﺰ ۡور
022.030 Thalika waman yuAAaththim hurumati Allahi fahuwa khayrun lahu AAinda rabbihi waohillat
lakumu al-anAAamu illa ma yutla AAalaykum faijtaniboo alrrijsa mina al-awthani waijtaniboo qawla
alzzoori
22:30 Dat is het, en wie de gewijde zaken van
Allah eert: dat is beter voor hem bij zijn Heer. Aan
jullie is het vee toegestaan, behalve wat is
voorgelezen aan jullie. Dus vermijdt de onreinheid
van de afgoden en vermijdt het spreken van het
valse.

Dat is het. En als iemand de heilige dingen in ere
houdt dan is dat beter voor hem bij zijn Heer. En
voor jullie is het vee toegestaan, behalve wat jullie
voorgelezen wordt. Vermijdt dus de gruwel van de
afgoden en vermijdt het de onwaarheid te zeggen,

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ٰ
ۡ
 ﻣﻦW€ ﺎﻧﻤﺎµ ﻓjkك ﺑﺎﷲW´ و ﻣﻦ ﻳO  ﺑ ٖﻪP'RW´ ﻏ'& ﻣjkﺣﻨﻔﺂء ﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٣﴿ ﺎن ﺳﺤﻴ ٍﻖ
ٍ µ ﻣ6 ﻟﺴﻤﺂء ﻓﺘﺨﻄﻔﻪ ﻟﻄ'& و ﺗﻬﻮي ﺑﻪ ﻟﺮﻳﺢ
022.031 Hunafaa lillahi ghayra mushrikeena bihi waman yushrik biAllahi fakaannama kharra mina
alssama-i fatakhtafuhu alttayru aw tahwee bihi alrreehu fee makanin saheeqin
22:31 Als Hoenafa tegenover Allah, zonder Hem
deelgenoten toe te kennen, want wie aan Allah
deelgenoten toekent is als iemand die uit de
hemel valt, en dan door de vogels wordt
weggegrist of door de wind wordt geblazen naar
een afgelegen plek.

als aanhangers van het zuivere geloof ten opzichte van
Allah zonder metgezellen aan Hem toe te voegen. En
als iemand aan Allah metgezellen toevoegt, dan is het
alsof hij uit de hemel valt en dan door de vogels
meegesleurd of door de wind naar een afgelegen plaats
geblazen wordt.

ۡ ۡ
ۡP'ﺎۡﺗ
ً
ٰ
ۡ
ﻞ ﺿﺎﻣ ٍﺮ ﻳt • ﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻳﺎﺗﻮك رﺟﺎﻵﻹ و ﻋ6 و ذ ۡن
﴾٧٢ۙ ﴿ ﻞ ﻓ ٍﺞ ﻋﻤ ۡﻴ ٍﻖt ﻣ ۡﻦ
022.027 Waaththin fee alnnasi bialhajji ya/tooka rijalan waAAala kulli damirin ya/teena min kulli fajjin
AAameeqin
22:27 En verkondig onder de mensen de Haddj,
zij zullen te voet naar jou komen of op magere
kamelen, van elke vergelegen plek.

En roep onder de mensen op tot de bedevaart zodat zij
te voet tot je komen en op allerlei knokige kamelen
die door elke diepe bergpas heen komen,

ٰ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻳﺎ ٍم ﻣﻌﻠﻮﻣ ٍﺖ6 jkو ﺳﻢ ﷲW¾ﻟﻴﺸﻬﺪو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻢ و ﻳﺬ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻃﻌﻤﻮµ ﻓQ ﻌﺎمNﻋ• ٰ ﻣﺎ رزﻗﻬ ۡﻢ ﻣ [ﻦ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻵﻹ
ۡ
ۡ
﴾٨٢¿ ﴿ &ۡ'ﻟﺒﺂ¶ﺲ ﻟﻔﻘ
022.028 Liyashhadoo manafiAAa lahum wayathkuroo isma Allahi fee ayyamin maAAloomatin AAala ma
razaqahum min baheemati al-anAAami fakuloo minha waatAAimoo alba-isa alfaqeera
22:28 Zodat zij getuigen zijn van de voordelen
voor hen. En de Naam van Allah uitspreken op de
bekende dagen over het slachtvee waarmee Hij
hen voorzien heeft. Eet er daarom van en voedt de
arme behoeftige.

om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn
en om Allah's naam op de bekende dagen te
vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij
jullie voorzien heeft. Eet daar dan van en voedt ook
de arme die noodlijdend is.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻔﺜﻬ ۡﻢ و ﻟﻴ ۡﻮﻓ ۡﻮ ﻧﺬ ۡورﻫ ۡﻢ و ﻟﻴﻄﻮﻓ ۡﻮ ﺑﺎﻟﺒ ۡﻴﺖ ﻟﻌﺘ ۡﻴﻖr ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻀ ۡﻮ
﴾٩٢﴿
022.029 Thumma lyaqdoo tafathahum walyoofoo nuthoorahum walyattawwafoo bialbayti alAAateeqi

ۡ وﺟﻠ ۡﺖ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ و ٰﻟﺼ™& ۡﻳﻦ ﻋ• ٰ ﻣﺎۤ ﺻﺎﺑﻬﻢjk ٰﷲW¾ﻟﺬ ۡﻳﻦ ذ ذ
ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٥٣﴿  ﻟﺼﻠﻮة – و ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮنBDو ﻟﻤﻘﻴ
022.035 Allatheena itha thukira Allahu wajilat quloobuhum waalssabireena AAala ma asabahum
waalmuqeemee alssalati wamimma razaqnahum yunfiqoona
22:35 Degenen waarvan, als de Naam van Allah
genoemd wordt de harten trillen en die
geduldigen zijn met wat hen treft en die de
shalat onderhouden en uitgeven van dat waar
Wij hen mee voorzien hebben.

van wie, wanneer Allah's naam vermeld wordt, de
harten vol ontzag zijn, die geduldig volharden bij wat
hen treft en die de salaat verrichten en die bijdragen
geven van wat Wij hun voor hun levensonderhoud
gegeven hebben.

ٰۡ
ۡ ٌۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
وW¾ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ'& ® ﻓﺎذjkو ﻟﺒ ۡﺪن ﺟﻌﻠﻨﻬﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺷﻌﺂ¶ﺮ ﷲ
ٰ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ وµ ﻓﺎذ وﺟﺒﺖ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻓQ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻮآفjkﺳﻢ ﷲ

ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ونWwﻧﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸWX ﻛﺬﻟﻚ ﺳO &dﻃﻌﻤﻮ ﻟﻘﺎﻧﻊ و ﻟﻤﻌ
﴾٦٣﴿

022.036 Waalbudna jaAAalnaha lakum min shaAAa-iri Allahi lakum feeha khayrun faothkuroo isma Allahi
AAalayha sawaffa fa-itha wajabat junoobuha fakuloo minha waatAAimoo alqaniAAa waalmuAAtarra
kathalika sakhkharnaha lakum laAAallakum tashkuroona
22:36 En de kamelen (om te offeren) hebben Wij
voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde
Tekenen van Allah, daarin is goeds, voor jullie.
Spreekt daarom de Naam van Allah over hen uit als
zij in rijen staan (om geslacht te worden). En
wanneer zij op hun zij vallen, eet dan van hen en
voedt wie daar nederig om vraagt en de bedelaar. Zo
hebben Wij hen aan jullie dienstbaar gemaakt.
Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

En de offerkamelen hebben Wij voor jullie tot
Allah's gewijde symbolen laten behoren. Daarin is
[allerlei] goeds voor jullie. En vermeldt Allah's
naam erover als ze gekluisterd klaar staan. En als
ze op hun zij gevallen zijn, eet er dan van en voedt
ook de arme die bescheiden is en die erom vraagt.
Zo hebben Wij ze aan jullie dienstbaar gemaakt;
misschien zullen jullie dank betuigen.

ٰ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٣﴿ ﻘﻮي ﻟﻘﻠﻮبr  ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦjkذﻟﻚ ¸ و ﻣ ۡﻦ ﻌﻈ ۡﻢ ﺷﻌﺂ¶ﺮ ﷲ
022.032 Thalika waman yuAAaththim shaAAa-ira Allahi fa-innaha min taqwa alquloobi
22:32 Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van
Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen
(van Allah) in de harten.

Dat is het. En als iemand Allah's gewijde symbolen
in ere houdt, dan komt dat van de godvrezendheid
van de harten.

ۡ ۤ
ۡ
 ﺛﻢ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖBDً  ﺟ ٍﻞ ﻣﺴ9 ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ۡ
﴾٣٣﴿Š ﻟﻌﺘ ۡﻴﻖ
022.033 Lakum feeha manafiAAu ila ajalin musamman thumma mahilluha ila albayti alAAateeqi
22:33 Voor jullie zijn daarin voordelen voor
een vastgestelde periode; vervolgens is er de
offerplaats hij het Aloude Huis.

Voor jullie zijn daarin allerlei nuttigheden tot een
vastgestelde termijn en daarna vinden zij hun
bestemming [om geslacht te worden] bij het aloude huis.

ٰ ۡ
ۡ ً
ۡ
ٰ
ۡ
[ ﻋ• ﻣﺎ رزﻗﻬﻢ ﻣﻦjkو ﺳﻢ ﷲW¾ﺎ ﻟﻴﺬµﻞ ﻣ ٍﺔ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣ ۡﻨﺴµو ﻟ
ۤ ٌ ٌٰ ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
W´ و ﺑO  ﻓﺎﻟـﻬﻜﻢ ﻟﻪ و ﺣﺪ ﻓﻠﻪ ﺳﻠﻤﻮO ﻌﺎمNﺑﻬﻴﻤﺔ ﻵﻹ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٣ۙ ﴿ P'ﻟﻤﺨﺒﺘ
022.034 Walikulli ommatin jaAAalna mansakan liyathkuroo isma Allahi AAala ma razaqahum min
baheemati al-anAAami fa-ilahukum ilahun wahidun falahu aslimoo wabashshiri almukhbiteena
22:34 En voor iedere gemeenschap hebben Wij
godsdienstige gebruiken (om te offeren) vastgesteld,
opdat zij de Naam van Allah zullen uitspreken over het
vee, waarmee Hij hen voorzien heeft. En jullie god is
de Ène God, aan Hem geven jullie je daarom over. En
brengt verheugende tijdingen aan hen die zich
overgaven.

En voor elke gemeenschap hebben Wij een rite
gemaakt om Allah's naam te vermelden over de
dieren van het vee waarmee Hij hen voorzien
heeft. En jullie god is één god, geeft jullie dus
over aan Hem en verkondigt het goede nieuws
aan hen die nederig vertrouwen,

22:39 Toestemming (om te vechten) is gegeven aan degenen
die bevochten worden, omdat zij met onrecht behandeld
worden. En voorwaar, Allah is zeker bij machte hen te
helpen.

Aan hen die bestreden worden is [de strijd]
toegestaan omdat hun onrecht is
aangedaan; Allah heeft de macht hen te
helpen,

ٰ
ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 وO jkﻐ'& ﺣ ٍﻖ ﻵﻹ ن ﻘﻮﻟﻮ رﺑﻨﺎ ﷲZ ﺟﻮ ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢW€ ﻟﺬﻳﻦ
ٰ ۡ ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺾ ﻟﻬﺪﻣﺖ ﺻﻮ ﻣﻊ و ﺑﻴﻊ و
ٍ ﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌZ  ﻟﻨﺎسjkﻟﻮ ﻵﻹ دﻓﻊ ﷲ
ٰ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ً
jkن ﷲW˜ و ﻟﻴﻨO &' ﻛﺜjk ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻢ ﷲW¾ﺻﻠ ٰﻮت و ﻣ ٰﺴﺠﺪ ﻳﺬ
ٰ
ٌ
ۡ ۡ
ٌ
ۡ
﴾٠٤﴿ •ﻳﺰÂ  ﻟﻘﻮيjk ن ﷲO هW˜ﻣﻦ ﻳﻨ
022.040 Allatheena okhrijoo min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqooloo rabbuna Allahu walawla
dafAAu Allahi alnnasa baAAdahum bibaAAdin lahuddimat sawamiAAu wabiyaAAun wasalawatun
wamasajidu yuthkaru feeha ismu Allahi katheeran walayansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha
laqawiyyun AAazeezun
22:40 (Zij zijn) degenen die zonder recht zijn
verdreven uit hun huizen, alleen maar omdat zij
zeiden: "Onze Heer is Allah." En als Allah de
mensen niet van elkaar weerhield, waren
kloosters, kerken en synagogen en moskeeën
waarin de Naam van Allah vaak genoemd wordt,
zeker verwoest. En Allah zal zeker hen helpen
die Hem (Zijn godsdienst) helpen. Voorwaar,
Allah is zeker Sterk, Geweldig.

die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn,
alleen maar omdat zij zeggen: "Onze Heer is Allah" -en als Allah de mensen elkaar niet had laten
weerhouden dan waren kluizenaarsverblijven, kerken,
synagogen en moskeeën waarin Allah's naam vaak
genoemd wordt zeker verwoest. Maar Allah zal hen die
Hem helpen zeker helpen; Allah is krachtig en machtig
--

ٰ ۡ ۡ
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ﻮة وR ﻵﻹرض ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼﻠﻮة و ﺗﻮ ﻟﺰ6 ﻟﺬﻳﻦ ن ﻣﻜﻨﻬﻢ
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ۡ ۡ
ۡ ۡ
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ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٤﴿  ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻵﻹﻣﻮرjk و ﷲO Wwﻣﺮو ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و ﻧﻬﻮ ﻋﻦ ﻟﻤﻨ
022.041 Allatheena in makkannahum fee al-ardi aqamoo alssalata waatawoo alzzakata waamaroo
bialmaAAroofi wanahaw AAani almunkari walillahi AAaqibatu al-omoori

22:41 (Zij zijn) degenen die, als Wij hen macht

zij die, als Wij hun macht op de aarde geven, de

ۡO  ﻟﺤ ۡﻮﻣﻬﺎ و ﻵﻹ دﻣﺂؤﻫﺎ و ﻟٰﻜ ۡﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻟﺘ ۡﻘ ٰﻮي ﻣ ۡﻨﻜﻢjkﻟ ۡﻦ ﻳﻨﺎل ٰﷲ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
W´ و ﺑO ﻜﻢÄ ﻋ• ﻣﺎ ﻫﺪjkﻫﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﺘﻜ™&و ﷲWXﻛﺬﻟﻚ ﺳ
ۡ
﴾٧٣﴿ Pۡ'ﻟﻤ ۡﺤﺴﻨ
022.037 Lan yanala Allaha luhoomuha wala dimaoha walakin yanaluhu alttaqwa minkum kathalika
sakhkharaha lakum litukabbiroo Allaha AAala ma hadakum wabashshiri almuhsineena
22:37 Het is niet hun vlees en niet hun bloed dat
Allah bereikt, maar wat Hem bereikt is de vrees
(voor Hem). Zo heeft Hij hen aan jullie
dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah
verheerlijken omdat Hij jullie leidde. En breng
verheugende tijdingen aan de weldoeners.

Het vlees noch het bloed ervan zal Allah bereiken,
maar de godvrezendheid van jullie bereikt Hem. Zo
hebben Wij ze aan jullie dienstbaar gemaakt opdat
jullie de grootheid van Allah verkondigen omdat Hij
jullie op het goede pad gebracht heeft. En verkondigt
het goede nieuws aan hen die goed doen.

ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ﻞ ﺧﻮ ٍنt  ﻵﻹ ﻳﺤﺐjk ن ﷲO  ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮjkن ﷲ
﴾٨٣﴿Š ﻛﻔ ۡﻮ ٍر
022.038 Inna Allaha yudafiAAu AAani allatheena amanoo inna Allaha la yuhibbu kulla khawwanin
kafoorin
22:38 Voorwaar, Allah zal degenen die geloven
verdedigen. Voorwaar, Allah houdt van geen enkele
ongelovige verrader.

Allah zal hen die geloven verdedigen. Allah
bemint geen enkele ondankbare verrader.

ۡﻫﻢW˜ۡ  ﻋ• ٰ ﻧjk و ن ٰﷲO ذن ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ٰﻘﺘﻠ ۡﻮن ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻇﻠﻤ ۡﻮ
ۨ
﴾٩٣ۙ ﴿ ﻟﻘﺪ ۡﻳﺮ
022.039 Othina lillatheena yuqataloona bi-annahum thulimoo wa-inna Allaha AAala nasrihim laqadeerun

ۡ
﴾٥٤﴿  ﻣﺸ ۡﻴ ٍﺪWٍ ˜ۡ  ۡوﺷﻬﺎ و ﺑﺌ ٍﺮ ﻣﻌﻄﻠ ٍﺔ و ﻗWÂ
022.045 Fakaayyin min qaryatin ahlaknaha wahiya thalimatun fahiya khawiyatun AAala AAurooshiha
wabi/rin muAAattalatin waqasrin masheedin
22:45 En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd
omdat zij onrecht pleegden waarop zij tot de bodem
toe geruïneerd zijn? En (hoeveel) bronnen die
verwaarloosd zijn en hoge kastelen (zijn er niet
verlaten)?

En hoeveel steden hebben Wij al niet vernietigd,
omdat zij onrecht pleegden, zodat zij verlaten en
in ruïnes zijn? En bronnen die opgegeven zijn en
hooggebouwde kastelen.

ٌ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺘﻜ ۡﻮن ﻟﻬ ۡﻢ ﻗﻠ ۡﻮ ٌب ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن ﺑﻬﺎۤ ۡو ٰ ذ ن6 ﻓﻠ ۡﻢ ﻳﺴ'ۡ& ۡو
ۡo· ﻟۡﻘﻠ ۡﻮب ﻟBD ۡﻌr  ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎر و ﻟٰﻜ ۡﻦBD ۡﻌr  ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻵﻹQ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮن ﺑﻬﺎ
﴾٦٤﴿  ﻟﺼﺪ ۡور6
022.046 Afalam yaseeroo fee al-ardi fatakoona lahum quloobun yaAAqiloona biha aw athanun
yasmaAAoona biha fa-innaha la taAAma al-absaru walakin taAAma alquloobu allatee fee alssudoori
22:46 Hebben zij dan niet rondgereisd op de aarde,
zodat zij harten kregen om te begrijpen of oren om
mee te horen? Voorwaar, de ogen zijn niet blind,
maar de harten in hun binnensten zijn blind.

Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd zodat
zij harten kregen om ermee te begrijpen of oren om
ermee te horen? Toch zijn de ogen niet blind, maar
de harten die in de borsten zijn, zijn blind.

ً و ن ﻳ ۡﻮﻣﺎO  و ۡﻋﺪهjkو ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟۡﻌﺬ ب و ﻟ ۡﻦ ﻳ ۡﺨﻠﻒ ٰﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٤﴿ ﻌﺪونr ﺎﻟﻒ ﺳﻨ ٍﺔ ﻣﻤﺎt ﻋﻨﺪ رﺑﻚ
022.047 WayastaAAjiloonaka bialAAathabi walan yukhlifa Allahu waAAdahu wa-inna yawman AAinda
rabbika kaalfi sanatin mimma taAAuddoona
22:47 En zij vragen jou om de bestraffing te
bespoedigen, Allah zal zijn belofte nooit breken. En
voorwaar, één dag bij jouw Heer is als duizend

En zij willen van jou dat de bestraffing wordt
verhaast. Allah zal Zijn toezegging zeker
nakomen. Maar een dag bij jouw Heer is als

geven op aarde, de shalat onderhouden en de zakat
betalen en het goede bevelen en het verwerpelijke
verbieden. En het einde van alle zaken rust bij
Allah.

salaat verrichten, de zakaat geven, het behoorlijke
gebieden en het verwerpelijke verbieden. En de
uiteindelijke beschikkingen berusten bij Allah.

﴾٢٤ۙ ﴿ و ۡن ﻳﻜﺬﺑ ۡﻮك ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬﺑ ۡﺖ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮم ﻧﻮۡ ٍح و ﻋ ٌﺎد و ﺛﻤ ۡﻮد
022.042 Wa-in yukaththibooka faqad kaththabat qablahum qawmu noohin waAAadun wathamoodu
22:42 En wanneer zij jou loochenen (O Mohammed):
waarlijk, het volk van Noach en de 'ad en de Tsamoed
loochenden (hun Profeten) vóór hen.

Als zij jou van leugens betichten; al voor hun
tijd had Noehs volk van leugens beticht en
[evenzo] de 'Aad en de Thamoed

﴾٣٤ۙ ﴿ و ﻗ ۡﻮم ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و ﻗ ۡﻮم ﻟ ۡﻮ ٍط
022.043 Waqawmu ibraheema waqawmu lootin
22:43 En het volk van Abraham en het volk van Loeth.

en het volk van Ibrahiem en het volk van Loet

ٰۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻳﻦ ﺛﻢL© ﻓﺎﻣﻠﻴﺖ ﻟﻠﻜoÇٰ  و ﻛﺬب ﻣ ۡﻮQ و ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻣ ۡﺪﻳﻦ
ۡ
﴾٤٤﴿ &ۡ'ﺎن ﻧﻜt  ﻓﻜ ۡﻴﻒQ ﺧﺬﺗﻬ ۡﻢ
022.044 Waas-habu madyana wakuththiba moosa faamlaytu lilkafireena thumma akhathtuhum fakayfa
kana nakeeri
22:44 En de bewoners van Madyan. En Mozes
werd geloochend. Toen gaf Ik uitstel aan de
ongelovigen, vervolgens bestrafte Ik hen. En
hoe was mijn afkeuring?

en de bewoners van Madjan. En Moesa is van leugens
beticht geweest, maar Ik heb aan hen die ongelovig zijn
uitstel gegeven. Toen heb Ik hen gegrepen. En hoe was
Mijn terechtwijzing dan?

ٰ •’ ﺧﺎوﻳ ٌﺔ ﻋÈ’ ﻇﺎﻟﻤ ٌﺔ ﻓÉ ﻳ ٍﺔ ۡﻫﻠ ۡﻜ ٰﻨﻬﺎ وWۡ ¥ ﺎﻳ ۡﻦ ﻣ ۡﻦµﻓ
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’Ê ﻟoË ﻵﻹ ذ ﺗﻤoٍ Ìو ﻣﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮ ٍل و ﻵﻹ ﻧ
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’ ﻟﺸﻴﻄﻦ ﺛﻢ ﻳﺤﻜﻢÊ ﻣﺎ ﻳﻠjk ﻓﻴﻨﺴﺦ ﷲQ  ۡۤ ۡﻣﻨﻴﺘ ٖﻪ6 ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ
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ۡ
﴾٢٥ۙ ﴿  ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢjk و ﷲO  ﻳﺘ ٖﻪjkﷲ
022.052 Wama arsalna min qablika min rasoolin wala nabiyyin illa itha tamanna alqa alshshaytanu fee
omniyyatihi fayansakhu Allahu ma yulqee alshshaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi waAllahu
AAaleemun hakeemun
22:52 En Wij hebben geen enkele Boodschapper of
Profeet vóór jullie gestuurd zonder dat, wanneer hij
(de Kuran) voordroeg, de Satan iets in zijn
voorlezing wierp, maar Allah heft wat de Satan erin
wierp op. Vervolgens bevestigt Allah Zijn Verzen.
En Allah is Alwetend, Alwijs.

En Wij hebben voor jouw tijd geen gezant of
profeet gezonden zonder dat de satan hem,
wanneer hij iets wenste, iets [om] volgens zijn
wens [voor te lezen] had ingegeven. Maar Allah
schaft af wat de satan ingeeft en dan stelt Allah
Zijn tekenen eenduidig vast. Allah is wijs en
wetend.
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jaren, zoals jullie berekenen.

duizend jaar volgens jullie berekening.

ۡ
ٌ
 وQ ’ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﺛﻢ ﺧﺬﺗﻬﺎÉ ﻳ ٍﺔ ۡﻣﻠ ۡﻴﺖ ﻟﻬﺎ وWۡ ¥ ﺎﻳ ۡﻦ ﻣ ۡﻦt و
ۡ ۡ
﴾٨٤﴿Š &'ﻟﻤﺼ
022.048 Wakaayyin min qaryatin amlaytu laha wahiya thalimatun thumma akhathtuha wa-ilayya
almaseeru
22:48 En hoeveel steden heb ik geen uitstel
gegeven, terwijl zij onrecht pleegden, waarna Ik
hen bestrafte. En tot Mij is de terugkeer.

En hoeveel steden heb Ik al niet uitstel gegeven,
hoewel zij onrecht pleegden. Toen heb Ik haar
gegrepen. En tot Mij is de bestemming.

ۤ
ۡ
ٌ
ۡ
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﴾٩٤ۚ ﴿ P'ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ﻧﻤﺎ ﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒ9 ﻗ ۡﻞ
022.049 Qul ya ayyuha alnnasu innama ana lakum natheerun mubeenun
22:49 Zeg (O Mohammed): "O mensen, voorwaar, ik ben
slechts een duidelijke waarschuwer voor jullie."

Zeg: "Jullie mensen! Ik ben voor jullie een
duidelijke waarschuwer!"

ٌۡ ٌ ۡ ۡ
ٰ
ٌ
ۡ
﴾٠٥﴿ ﻳﻢW¾ ة و رزقL©ﻓﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻐ
022.050 Faallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lahum maghfiratun warizqun kareemun

022.053 LiyajAAala ma yulqee alshshaytanu fitnatan lillatheena fee quloobihim maradun waalqasiyati
quloobuhum wa-inna alththalimeena lafee shiqaqin baAAeedin
22:53 Zodat Hij wat de Satan inwerpt als een
beproeving maakt voor degenen in wiens harten er
een ziekte is en wiens harten verhard zijn. En
voorwaar, de onrerhtvaardigen zijn sterk vijandig.

Opdat Hij wat de satan ingeeft tot een verzoeking
maakt voor hen die in hun harten een ziekte
hebben en van wie de harten verhard zijn -- de
onrechtplegers zijn het vergaand oneens --

22:50 Degenen die geloven en goede daden
verrichten, voor hen is er vergeving en een
weldadige voorziening.

Zij dan die geloven en de deugdelijke daden doen,
voor hen is er vergeving en een voortreffelijke
voorziening.

ۡ
﴾١٥﴿ ﻚ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟﺠﺤ ۡﻴﻢ-Ï ۡۤ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻣ ٰﻌﺠﺰ ۡﻳﻦ وﻟ6 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳﻌ ۡﻮ
022.051 Waallatheena saAAaw fee ayatina muAAajizeena ola-ika as-habu aljaheemi

ۡ ۡ
ۡ
و ﻟﻴ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗﻮ ﻟﻌﻠﻢ ﻧﻪ ﻟﺤﻖ ﻣ ۡﻦ رﺑﻚ ﻓﻴ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ ﺑ ٖﻪ

22:51 En degenen die proberen Onze Verzen te
ontkrachten: zij zullen de bewoners van Djahim
(de Hel) zijn."

Maar zij die tegen Onze tekenen proberen in te gaan
om ze te ontkrachten, dat zullen de bewoners van het
hellevuur zijn.

ٰ
﴾٧٥﴿Š Pٌ ۡ'ﻚ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ﻣﻬ-Ï ۡو و ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻓﺎوﻟL©و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
022.057 Waallatheena kafaroo wakaththaboo bi-ayatina faola-ika lahum AAathabun muheenun
22:57 En degenen die niet geloven en Onze Verzen
loochenen: zij zijn degenen voor wie er een
vernederende bestraffing is.

En zij die ongelovig zijn en Onze tekenen
loochenen, zij zijn het voor wie er een
vernederende bestraffing is.
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 ﺛﻢ ﻗﺘﻠﻮ و ﻣﺎﺗﻮ ﻟ'&زﻗﻨﻬﻢjk ۡ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ6 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮ ۡو
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﴾٨٥﴿ P' ﻟﻬﻮ ﺧ'& ﻟﺮزﻗjk و ن ﷲO  رزﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎjkﷲ
022.058 Waallatheena hajaroo fee sabeeli Allahi thumma qutiloo aw matoo layarzuqannahumu Allahu
rizqan hasanan wa-inna Allaha lahuwa khayru alrraziqeena
22:58 En degenen die op de Weg van Allah uitwijken en
vervolgens gedood worden of sterven. Allah zal hen
zeker voorzien van een goede voorziening. Voorwaar,
Allah is de Beste van de Voorzieners.

En zij die op Allah's weg uitgeweken zijn en
dan gedood worden of sterven, voor hen
voorziet Allah goed in hun onderhoud. Allah is
werkelijk de beste voorziener.
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﴾٩٥﴿  ﻟﻌﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢjk و ن ﷲO ﻟﻴ ۡﺪﺧﻠﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﺪﺧﻶًﻹ ﻳ ۡﺮﺿ ۡﻮﻧﻪ
022.059 Layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa-inna Allaha laAAaleemun haleemun
22:59 Hij zal hen zeker een plaats laten binnengaan,
die hen behaagt. Voorwaar, Allah is zeker Alwetend,
Zachtmoedig.

Hij zal hen zeker een plaats binnen laten gaan
waar zij mee ingenomen zijn. Allah is wetend en
zachtmoedig. *
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ﻧﻪW˜’ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻨÐZ  و ﻣ ۡﻦ ﻋﺎﻗﺐ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑ ٖﻪ ﺛﻢQ ذﻟﻚ
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﴾٠٦﴿  ﻟﻌﻔﻮ ﻏﻔﻮرjk ن ﷲO jkﷲ
022.060 Thalika waman AAaqaba bimithli ma AAooqiba bihi thumma bughiya AAalayhi layansurannahu
Allahu inna Allaha laAAafuwwun ghafoorun
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 ﻟﻬﺎد ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ »¦ ٍطjk و ن ﷲO ﻓﺘﺨﺒﺖ ﻟﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
﴾٤٥﴿ ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢ
022.054 WaliyaAAlama allatheena ootoo alAAilma annahu alhaqqu min rabbika fayu/minoo bihi
fatukhbita lahu quloobuhum wa-inna Allaha lahadi allatheena amanoo ila siratin mustaqeemin
22:54 En zodat degenen die kennis gegeven is, zullen
weten dat het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij
erin geloven en zij hun harten aan Hem onderwerpen.
En voorwaar, Allah zal de gelovigen zeker leiden op
een recht Pad.

en opdat zij aan wie de kennis is gegeven weten
dat het de waarheid is van jouw Heer zodat zij
erin geloven, en opdat hun harten nederig op
Hem vertrouwen. Allah leidt hen die geloven op
een juiste weg.
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 ﺗﺎﺗﻴﻬﻢ ﻟﺴﺎﻋﺔo· ﻣﺮﻳ ٍﺔ ﻣﻨﻪ ﺣ6 وL©و ﻵﻹ ﻳﺰ ل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
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﴾٥٥﴿ ﻐﺘﺔ و ﻳﺎﺗﻴﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻳﻮ ٍم ﻋﻘﻴ ٍﻢZ

022.055 Wala yazalu allatheena kafaroo fee miryatin minhu hatta ta/tiyahumu alssaAAatu baghtatan aw
ya/tiyahum AAathabu yawmin AAaqeemin
22:55 Maar degenen die niet geloven zullen erover in
twijfel blijven, totdat het Uur onverwachts tot hen
komt of de bestraffing van een ellendige Dag hen treft.

Zij die ongelovig zijn blijven erover in twijfel
totdat het uur onverwachts tot hen komt of totdat
de straf van een troosteloze dag tot hen komt.

ٰ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ و ﻋﻤﻠﻮO  ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢO jk ٍﺬ ﷲ-ﻟﻤﻠﻚ ﻳﻮﻣ
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٦٥﴿  ۡ ﺟﻨﺖ ﻟﻨﻌﻴﻢ6 ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ
022.056 Almulku yawma-ithin lillahi yahkumu baynahum faallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fee
jannati alnnaAAeemi
22:56 De heerschappij op die Dag behoort aan Allah.
Hij zal tussen hen oordelen. Daarop zullen degenen
die geloven en goede daden verrichten in de Tuinen
van gelukzaligheid (het Paradijs) zijn.

De heerschappij op die dag heeft Allah [alleen].
Hij zal tussen hen oordelen. Dus zullen zij die
geloven en de deugdelijke daden doen in de
tuinen van de gelukzaligheid zijn.

22:63 Zie jij niet dat Allah water uit de hemelen doet
neerdalen? Zo wordt de aarde groen. Voorwaar,
Allah is zeker Zachtmoedig, Alwetend.

Zie jij dan niet dat Allah uit de hemel water laat
neerdalen zodat de aarde groen wordt? Allah is de
welwillende, de welingelichte.

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
 ﻟﺤﻤﻴﺪoË ﻟﻬﻮ ﻟﻐjk و ن ﷲO  ﻵۡﻹ ۡرض6  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ6 ﻟﻪ ﻣﺎ
﴾٤٦﴿Š

22:60 Zo is het. En wie straft met het gelijke van dat
waar hij mee gestraft is en dan opnieuw onrechtvaardig
behandeld wordt: Allah zal hen zeker helpen.
Voorwaar, Allah is zeker Vergevend, Vergevensgezind.

Zo is dat. En wie overeenkomstig de bestraffing
die hij gekregen heeft bestraft en dan
onrechtmatig wordt behandeld, hem zal Allah
zeker helpen. Allah is lankmoedig en
vergevend.

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻴﻞ و ن6  ﻟﻨﻬﺎر و ﻳﻮﻟﺞ ﻟﻨﻬﺎر6  ﻳﻮﻟﺞ ﻟﻴﻞjkذﻟﻚ ﺑﺎن ﷲ
ٌۢ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾١٦﴿ &' ﺳﻤﻴﻊ ﺑﺼjkﷲ

022.064 Lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi wa-inna Allaha lahuwa alghaniyyu alhameedu
22:64 Aan Hem behoort wat er in de hemelen en op de
aarde is. En voorwaar, Allah is zeker de Behoefteloze,
de Geprezene.

Van Hem is wat er in de hemelen en wat er op
de aarde is. En Allah is de behoefteloze, de
lofwaardige.

ٰ
ۡW„ ﻟۡﺒ6  ﻵۡﻹ ۡرض و ﻟۡﻔ ۡﻠﻚ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي6 ۡ ﺎ
 ﻟﻜﻢ ﻣWX ﺳjkﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ن ﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
 نO ﻘﻊ ﻋ• ﻵﻹرض ﻵﻹ ﺑﺎذﻧ ٖﻪr  و ﻳ ۡﻤﺴﻚ ﻟﺴﻤﺂء ۡنO ﺑﺎ ۡﻣﺮ ٖه
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٥٦﴿  ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻟﺮءوف رﺣﻴﻢjkﷲ

022.061 Thalika bi-anna Allaha yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli waanna
Allaha sameeAAun baseerun
22:61 Dat is omdat Allah de nacht doet overgaan in
de dag en de dag doet overgaan in de nacht. En
omdat Allah zeker Alhorend, Alziend is.

Dat is zo omdat Allah de nacht laat overgaan in de
dag en de dag laat overgaan in de nacht en omdat
Allah horend en doorziend is.

ٰ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻫﻮ ﻟﺤﻖ و ن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧ ٖﻪ ﻫﻮ ﻟﺒﺎﻃﻞ وjkذﻟﻚ ﺑﺎن ﷲ
ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾٢٦﴿ &' ﻫﻮ ﻟﻌ• ﻟﻜﺒjkن ﷲ
022.062 Thalika bi-anna Allaha huwa alhaqqu waanna ma yadAAoona min doonihi huwa albatilu waanna
Allaha huwa alAAaliyyu alkabeeru

022.065 Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fee al-ardi waalfulka tajree fee albahri bi-amrihi
wayumsiku alssamaa an taqaAAa AAala al-ardi illa bi-ithnihi inna Allaha bialnnasi laraoofun raheemun
22:65 Zie jij niet dat Allah alles op de aarde en de
schepen die over de zeeën rondvaren op zijn bevel
aan jullie dienstbaar heeft gemaakt? En dat Hij de
hemelen weerhoudt op de aarde te vallen, alleen
maar door Zijn toestemming? Voorwaar, Allah is
voor de mensen zeker Zachtmoedig, Meest
Bamhartig.

Zie je niet dat Allah voor jullie dienstbaar
gemaakt heeft wat er op de aarde is en ook de
schepen zodat zij op Zijn bevel op zee varen en
dat Hij de hemel vasthoudt, zodat hij niet op de
aarde valt, behalve met Zijn toestemming? Allah
is voor de mensen vol mededogen en barmhartig.

ۤۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ن ﻵﻹﻧﺴﺎنO  ﺛﻢ ﻳﻤﻴﺘﻜﻢ ﺛﻢ ﻳﺤﻴﻴﻜﻢª ﻢRو ﻫﻮ ﻟﺬي ﺣﻴﺎ

22:62 Dat is omdat Allah de Waarheid is en omdat
wat zij naast Hem aanroepen vals is en omdat
Allah de Verhevene, de Grootste is.

Dat is zo omdat Allah de waarheid is en omdat wat
zij buiten Hem aanroepen de onwaarheid is en
omdat Allah de verhevene, de grote is.

ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
 ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻵﻹرضª  ﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﺂءjkﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ن ﷲ
ٰ
ً ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
﴾٣٦ۚ ﴿ &' ﻟﻄﻴﻒ ﺧﺒjk ن ﷲO ةW£ﻣﺨ
022.063 Alam tara anna Allaha anzala mina alssama-i maan fatusbihu al-ardu mukhdarratan inna Allaha
lateefun khabeerun

ٰ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ 6  ن ذﻟﻚO  ﻟﺴﻤﺂء و ﻵﻹرض6  ﻌﻠﻢ ﻣﺎjkﻌﻠﻢ ن ﷲr ﻟﻢ
ٰ
ٰ
ۡ
ٌ
﴾٠٧﴿ &' ﻳﺴjk ن ذﻟﻚ ﻋ• ﷲO ﻛ ٰﺘ ٍﺐ
022.070 Alam taAAlam anna Allaha yaAAlamu ma fee alssama-i waal-ardi inna thalika fee kitabin inna
thalika AAala Allahi yaseerun
22:70 Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en
op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek
(Lauhoelmahfoezh). Voorwaar, dat is voor Allah
gemakkelijk.

Weet jij dan niet dat Allah weet wat er in
de hemel en op de aarde is? Dat staat in een
boek; dat is voor Allah gemakkelijk."

ۡ ۡل ﺑ ٖﻪ ﺳ ۡﻠ ٰﻄ ًﻨﺎ و ﻣﺎ ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻬﻢcÒ ﻣﺎ ﻟ ۡﻢ ﻳjkو ۡﻌﺒﺪ ۡون ﻣ ۡﻦ د ۡون ٰﷲ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٧﴿ &ٍ ' ﻣ ۡﻦ ﻧﺼP' و ﻣﺎ ﻟﻠﻈﻠﻤO ﺑ ٖﻪ ﻋﻠ ٌﻢ
022.071 WayaAAbudoona min dooni Allahi ma lam yunazzil bihi sultanan wama laysa lahum bihi AAilmun
wama lilththalimeena min naseerin
22:71 En zij aanbidden naast Allah dat waarover Hij
geen bewijs neergezonden heeft en waarover zij
geen kennis hebben. En voor de onrechtplegers zal
er geen helper zijn.

En zij dienen in plaats van Allah iets waarvoor Hij
geen machtiging had neergezonden en waarvan zij
geen kennis hebben; de onrechtplegers hebben
geen bondgenoot.

﴾٦٦﴿ ﻟﻜﻔ ۡﻮ ٌر
022.066 Wahuwa allathee ahyakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum inna al-insana lakafoorun
22:66 En Hij is het Die jullie doet leven en dan
doet sterven en jullie vervolgens doet leven.
Voorwaar, de mens is zeker ondankbaar.

En Hij is het die jullie leven heeft gegeven. Hij zal
jullie laten sterven en vervolgens weer tot leven
brengen. De mens is werkelijk ondankbaar.

ً ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹﻣﺮ و6 ﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﻜﻮه ﻓﻶﻹ ﻳﻨﺎزﻋﻨﻚµﻞ ﻣ ٍﺔ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﺴµﻟ
﴾٧٦﴿  ﻧﻚ ﻟﻌ• ٰ ﻫ ًﺪي ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢO ۡدع ٰ رﺑﻚ
022.067 Likulli ommatin jaAAalna mansakan hum nasikoohu fala yunaziAAunnaka fee al-amri waodAAu
ila rabbika innaka laAAala hudan mustaqeemin
22:67 Voor iedere gemeenschap hebben Wij
godsdienstige gebruiken vastgesteld, die zij moeten
volgen. Laat hen daarom niet met jou over de zaak
twisten, en roep op tot jouw Heer: voorwaar, jij volgt
zeker rechte Leiding.

Voor elke gemeenschap hebben Wij een
ordening gemaakt waarnaar zij moeten handelen.
Zij moeten dus met jou over de zaak niet twisten.
En roep op tot jouw Heer. Jij volgt een juiste
leidraad.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٦﴿ ﻌﻤﻠﻮنr  ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎjkو ۡن ٰﺟﺪﻟ ۡﻮك ﻓﻘﻞ ﷲ
022.068 Wa-in jadalooka faquli Allahu aAAlamu bima taAAmaloona

ٰ
وL© ۡ وﺟ ۡﻮه ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ6  ۡﻌﺮفr و ذ ﺗ ۡﺘ• ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺑﻴﻨ ٍﺖ
ۡ ﻗﻞO ﺎد ۡون ﻳ ۡﺴﻄ ۡﻮن ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺘﻠ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎµ ﻳO Wwﻟۡﻤ ۡﻨ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
 وO وL© ﻟﺬﻳﻦ ﻛjk وﻋﺪﻫﺎ ﷲO  ﻟﻨﺎرO  ﻣ ۡﻦ ذﻟﻜ ۡﻢWٍ ´ﻓﺎﻧﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑ

22:68 En als zij met jou twisten zeg dan: "Allah weet
beter wat jullie doen."

En als zij met jou twisten zeg dan: "Allah weet
wat jullie doen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾٩٦﴿  ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮنjkﷲ
022.069 Allahu yahkumu baynakum yawma alqiyamati feema kuntum feehi takhtalifoona
22:69 Allah zal op de Dag van de Opstanding onder
jullie oordelen over dat waarover jullie plachten te
redetwistten.

Allah zal op de opstandingsdag tussen jullie
over dat waarover jullie het oneens waren
oordelen.

ٰ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٤٧﴿ •ﻳﺰÂ  ﻟﻘﻮيjk ن ﷲO  ﺣﻖ ﻗﺪر ٖهjkﻣﺎ ﻗﺪرو ﷲ
022.074 Ma qadaroo Allaha haqqa qadrihi inna Allaha laqawiyyun AAazeezun
22:74 Zij schatten Allah niet op de Zijn ware macht in.
Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Machtig.

Zij hebben Allah niet op de juiste waarde
geschat. Allah is krachtig en machtig.

ٌۢ
ۡ ﺳﻤﻴﻊjk ن ٰﷲO ﻜﺔ رﺳﻶًﻹ و ﻣﻦ ﻟﻨﺎس-ﻠÏ  ۡ’ ﻣﻦ ﻟۡﻤÎ ﻳ ۡﺼﻄjkٰﷲ
﴾٥٧ۚ ﴿ &ٌ ۡ'ﺑﺼ
022.075 Allahu yastafee mina almala-ikati rusulan wamina alnnasi inna Allaha sameeAAun baseerun

22:75 Allah kiest uit de Engelen gezanten en uit de mensen
(Boodschappers). Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.

Allah kiest uit de engelen gezanten en ook
uit de mensen. Allah is horend en
doorziend.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٧﴿  ﺗﺮﺟﻊ ﻵﻹﻣﻮرjk و ﷲO  ﻳۡﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢP'ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺑ

ۡ ۡ
﴾٢٧﴿Š &ۡ'ﺑﺌﺲ ﻟﻤﺼ
022.072 Wa-itha tutla AAalayhim ayatuna bayyinatin taAArifu fee wujoohi allatheena kafaroo almunkara
yakadoona yastoona biallatheena yatloona AAalayhim ayatina qul afaonabbi-okum bisharrin min thalikum
alnnaru waAAadaha Allahu allatheena kafaroo wabi/sa almaseeru
22:72 En wanneer de duidelijke Verzen aan hen
worden voorgedragen herken jij op de gezichten van
de degenen die ongelovig zijn de afkeuring. Zij staan
op het punt om degenen die Onze Verzen aan hen
voordragen aan te vallen. Zeg (O Mohammed): "Zal
ik jullie op de hoogte brengen van wat slechter dan
dat is? De Hel! En Allah beloofde die aan degenen die
ongelovig zijn, en dat is een slechte bestemming."

ۡ ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس §¦ب ﻣﺜ ٌﻞ ﻓ9
 ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦO ﺎﺳﺘﻤﻌ ۡﻮ ﻟﻪ
ۡ ۡ ٰ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ن ﻳﺴﻠﺒﻬﻢO  ﻟﻦ ﻳﺨﻠﻘﻮ ذﺑﺎﺑﺎ و ﻟﻮ ﺟﺘﻤﻌﻮ ﻟﻪjkدون ﷲ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ًۡ
ۡ
 ﺿﻌﻒ ﻟﻄﺎﻟﺐ و ﻟﻤﻄﻠﻮبO ﻟﺬﺑﺎب ﺷﻴﺌﺎ ﻵﻹ ﻳﺴﺘﻨﻘﺬوه ﻣﻨﻪ

022.076 YaAAlamu ma bayna aydeehim wama khalfahum wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru
22:76 Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en
tot Allah worden alle zaken teruggebracht.

022.077 Ya ayyuha allatheena amanoo irkaAAoo waosjudoo waoAAbudoo rabbakum waifAAaloo alkhayra
laAAallakum tuflihoona

22:77 O jullie die geloven: buigt en knielt en
aanbidt jullie Heer en doet het goede. Hopelijk

﴾٣٧﴿

Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is. En
aan Allah worden alle zaken voorgelegd.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ رﻛﻌﻮ و ﺳﺠﺪو و ﻋﺒﺪو رﺑﻜﻢ و ﻓﻌﻠﻮ9
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾Ô ٧٧﴿ ﻔﻠﺤﻮنr ﻟﺨ'& ﻟﻌﻠﻜﻢ
Jullie die geloven! Buigt en buigt jullie eerbiedig neer
en dient jullie Heer en doet het goede; misschien zal

En wanneer hun Onze tekenen als duidelijke
bewijzen worden voorgelezen, dan herken jij de
afkeer op de gezichten van hen die ongelovig
zijn, terwijl zij zich bijna storten op hen aan wie
Onze tekenen worden voorgelezen. Zeg: "Zal ik
jullie iets meedelen wat nog erger is dan dat? Het
vuur! Allah heeft het hun die ongelovig zijn
aangezegd." Dat is pas een slechte bestemming!

022.073 Ya ayyuha alnnasu duriba mathalun faistamiAAoo lahu inna allatheena tadAAoona min dooni
Allahi lan yakhluqoo thubaban walawi ijtamaAAoo lahu wa-in yaslubuhumu alththubabu shay-an la
yastanqithoohu minhu daAAufa alttalibu waalmatloobu
22:73 O mensen! Er wordt een vergelijking
gemaakt, luistert ernaar! Voorwaar, degenen die
jullie naast Allah aanroepen zullen nooit een vlieg
kunnen scheppen, al kwamen zij daarvoor allen
bijelkaar! En als de vlieg iets van hen zou
weggrissen, kunnen zij het niet van hem
terugpakken. Zwak is hij die er naar zoekt en het
gezochte!

Jullie mensen! Een vergelijking wordt
voorgehouden. Luistert er dan naar. Zij die jullie in
plaats van Allah aanroepen kunnen niet eens een
vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe
aaneensluiten. En als een vlieg iets van hen weggrist
kunnen zij het niet van hem terugpakken. Zwak is hij
die het najaagt en dat wat nagejaagd wordt.

zullen jullie welslagen.

het jullie goed gaan. --

ۡﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻜﻢÕ ﻫﻮ ۡﺟﺘ ٰﺒO  ﺣﻖ ﺟﻬﺎد ٖهjk ٰﷲ6 و ﺟﺎﻫﺪ ۡو
ٰ
ﻜﻢÕ ﻫﻮ ﺳﻤO  ﻣﻠﺔ ﺑ ۡﻴﻜ ۡﻢ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢO  ٍجWŸ  ﻟﺪ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ6
ۡ
 ۡ ٰﻫﺬ ﻟﻴﻜ ۡﻮن ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﺷﻬ ۡﻴ ًﺪ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ6 ¡ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ وÖPۡ'ﻟﻤ ۡﺴﻠﻤ
ٰ
ﻮة وRو ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﺷﻬﺪآء ﻋ• ﻟﻨﺎس¼¡ ﻓﺎﻗ ۡﻴﻤﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ٰ ﺗﻮ ﻟﺰ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٧﴿Š &'ﻌﻢ ﻟﻨﺼN  ﻓﻨﻌﻢ ﻟﻤﻮ وQ ﻜﻢÕ ﻫﻮ ﻣﻮﻟO jkﻋﺘﺼﻤﻮ ﺑﺎﷲ

022.078 Wajahidoo fee Allahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wama jaAAala AAalaykum fee alddeeni min
harajin millata abeekum ibraheema huwa sammakumu almuslimeena min qablu wafee hatha liyakoona
alrrasoolu shaheedan AAalaykum watakoonoo shuhadaa AAala alnnasi faaqeemoo alssalata waatoo
alzzakata waiAAtasimoo biAllahi huwa mawlakum faniAAma almawla waniAAma alnnaseeru
22:78 En streeft naar Allah volgens het streven
waar Hij rechtop heeft. Hij heeft jullie uitgekozen
en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet
moeilijk gemaakt: (volgt) de godsdienst van jullie
vader Abraham. Hij is degene die jullie Moslims
genoemd heeft, vroeger en hierin (de Kuran):
opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en
opdat jullie getuigen zijn voor de mensen.
Onderhoudt dus de shalat en geeft de zakat en
houdt jullie vast aan Allah, Hij is jullie Meester:
de beste Meester en de beste Helper!

En zet jullie voor Allah in met de inzet die Hem
toekomt. Hij heeft jullie verkozen en Hij heeft jullie
in de godsdienst niets hinderlijks opgelegd: het
geloof van jullie vader Ibrahiem. Hij heeft jullie
vroeger al [mensen] die zich [aan Allah]
overgegeven hebben genoemd en [nu] ook hierin,
opdat de gezant getuige voor jullie zou zijn en opdat
jullie getuigen voor de mensen zouden zijn. Verricht
dus de salaat en geeft de zakaat en houdt jullie aan
Allah vast. Hij is jullie beschermheer; een
voortreffelijke beschermheer en een voortreffelijke
helper.
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