﴾٤﴿ ﻳ ۡﺤﻜﻤ ۡﻮن

Al-Ankabut
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

029.004 Am hasiba allatheena yaAAmaloona alssayyi-ati an yasbiqoona saa ma yahkumoona
Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat zij
aan ons kunnen ontvluchten? Slecht is het wat zij
veronderstellen!

Of rekenen zij die slechte daden begaan erop
dat zij Ons te vlug af zullen zijn? Slecht is het
wat zij oordelen.

ٰ
ٰ ٰ
ۡ
ﻣ ۡﻦ (ﺎن ﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮ ﻟﻘﺂء ﷲ ﻓﺎن ﺟﻞ ﷲ ﻵﻹ ٍت و ﻫﻮ ﻟﺴﻤﻴﻊ
ۡ
﴾٥﴿ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ
029.005 Man kana yarjoo liqaa Allahi fa-inna ajala Allahi laatin wahuwa alssameeAAu alAAaleemu
Wie hoopt op de ontmoeting met Allah: voorwaar, het
door Allah vastgestelde tijdstip komt zeker en Hij is de
Alhorende, de Alwetende.

Als iemand de ontmoeting met Allah
verwacht? Allah's termijn komt echt en Hij is
de horende, de wetende.

ۡ/0 ﻋﻦ ﻟۡ ٰﻌﻠﻤ3ٌ 4و ﻣ ۡﻦ ﺟﺎﻫﺪ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﻟﻨ ۡﻔﺴﻪ ن ﷲ ٰ ﻟﻐ
ٖ
﴾٦﴿
029.006 Waman jahada fa-innama yujahidu linafsihi inna Allaha laghaniyyun AAani alAAalameena
En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor
zichzelf. Voorwaar, Allah is zeker vrij van de
behoeften van de werelden.

En wie zich inzet, die zet zich tot zijn eigen
voordeel in. Allah heeft de wereldbewoners niet
nodig.

ۡ
ٰ
ٰ
ن ﻋﻨﻬ ۡﻢ ﺳﻴﺎﺗﻬ ۡﻢ وABو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻟﻨﻜ
﴾٧﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنF ﻟﻨ ۡﺠﺰﻳﻨﻬ ۡﻢ ۡﺣﺴﻦ ﻟﺬ ۡي (ﺎﻧ ۡﻮ

ٓ ٓ
﴾ۚ١﴿ ﻟـﻢ
029.001 Alif-lam-meem
Alief Lam Mim.

A[lif] L[aam] M[iem].

ۤۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٢﴿ ﻔﺘﻨﻮنF ﻘﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎ و ﻫﻢ ﻵﻹF ﻮ نRSTﺣﺴﺐ ﻟﻨﺎس ن ﻳ
029.002 Ahasiba alnnasu an yutrakoo an yaqooloo amanna wahum la yuftanoona
Dachten de mensen dat zij met rust gelaten
worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat
zij niet op de proef gesteld worden?

Rekenen de mensen er dan op dat zij met rust gelaten
worden omdat zij zeggen: "Wij geloven" en dat zij niet
aan verzoeking worden blootgesteld?

ٰ
ۡ
ۡ
و ﻟﻘ ۡﺪ ﻓﺘﻨﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻓﻠﻴ ۡﻌﻠﻤﻦ ﷲ ﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮ و
ٰۡ
ۡ
﴾٣﴿ /0ﻟﻴ ۡﻌﻠﻤﻦ ﻟﻜﺬﺑ
029.003 Walaqad fatanna allatheena min qablihim falayaAAlamanna Allahu allatheena sadaqoo
walayaAAlamanna alkathibeena
En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op
de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die de
oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.

Wij hebben hen die er voor hen waren aan verzoeking
blootgesteld. Allah zal dus zeker hen die de waarheid
spreken kennen en Hij zal de leugenaars kennen.

ٰ
 ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻟﺴﻴﺎت ۡن ﻳ ۡﺴﺒﻘ ۡﻮﻧﺎ ﺳﺂء ﻣﺎF ۡم ﺣﺴﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ

ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿ /0ﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻜ ۡﻢ و ﻟ ۡﻴﺲ ﷲ ﺑﺎﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ _^ۡ ﺻﺪور ﻟﻌﻠﻤ
029.010 Wamina alnnasi man yaqoolu amanna biAllahi fa-itha oothiya fee Allahi jaAAala fitnata alnnasi
kaAAathabi Allahi wala-in jaa nasrun min rabbika layaqoolunna inna kunna maAAakum awa laysa Allahu
bi-aAAlama bima fee sudoori alAAalameena
En er zijn er onder de mensen, die zeggen: "Wij
geloven in Allah," en als zij dan door (te geloven
in) Allah gekweld worden, beschouwen zij de
beproeving van de mensen als een bestraffing van
Allah; en als er een overwinning van jouw Heer
komt, zeggen zij zeker: "Voorwaar, wij waren met
Jullie!" En is het niet Allah, Die het beste weet
wat er in de harten van de mensen is?

En onder de mensen zijn er die zeggen: "Wij geloven
in Allah." Wanneer hun echter wegens [hun geloof
in] Allah leed wordt aangedaan stellen zij de
beproeving van de mensen gelijk aan Allah's
bestraffing. Maar als er van jouw Heer een
overwinning komt dan zeggen zij: "Wij waren toch
met jullie." Weet Allah dan niet het best wat er in de
harten van de wereldbewoners is?

ٰ
ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿ /0و ﻟﻴ ۡﻌﻠﻤﻦ ﷲ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ و ﻟﻴﻌﻠﻤﻦ ﻟﻤﻨﻔﻘ
029.011 WalayaAAlamanna Allahu allatheena amanoo walayaAAlamanna almunafiqeena
En Allah kent zeker degenen die geloven en Hij
kent zeker de huichelaars.

Allah zal zeker hen die geloven kennen en Hij zal
de huichelaars kennen.

ۡ
 ۡو ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ﺗﺒﻌ ۡﻮ ﺳﺒ ۡﻴﻠﻨﺎ و ﻟﻨ ۡﺤﻤ ۡﻞABو ﻗﺎل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ ٍء ﻧﻬ ۡﻢ3d  ﻣ ۡﻦ ﺧ ٰﻄ ٰﻴﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ/ۡ0ﺧ ٰﻄ ٰﻴﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﻫ ۡﻢ ﺑ ٰﺤﻤﻠ
ٰ
ۡ
﴾٢١﴿ ﻟﻜﺬﺑﻮن

029.012 Waqala allatheena kafaroo lillatheena amanoo ittabiAAoo sabeelana walnahmil khatayakum
wama hum bihamileena min khatayahum min shay-in innahum lakathiboona
En degenen die ongelovig zijn, zeggen tegen degenen
die geloven: "Volgt onze weg, dan zullen wij zeker
jullie zonden dragen." Maar zij dragen geen enkele
zonde van hen. Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars.

Zij die ongelovig zijn zullen tegen hen die
geloven zeggen: "Volgt onze weg, dan zullen
wij jullie fouten dragen." Zij zullen echter niets
van hun fouten dragen; zij zijn leugenaars.

029.007 Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lanukaffiranna AAanhum sayyi-atihim
walanajziyannahum ahsana allathee kanoo yaAAmaloona
En degenen die geloven en goede daden verrichtten
zullen Wij zeker hun slechte daden kwijtschelden en
Wij zullen hun zeker belonen voor het beste van wat zij
plachten te doen.

Zij die geloven en de deugdelijke daden doen,
hun zullen Wij hun slechte daden kwijtschelden
en Wij zullen hen belonen voor het beste dat zij
deden.

ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
^ ﻣﺎg كijو وﺻ ۡﻴﻨﺎ ﻵﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮ ﻟﺪ ۡﻳﻪ ﺣ ۡﺴﻨﺎ و ۡن ﺟﺎﻫ ٰﺪك ﻟﺘ
ۡ^ ﻣ ۡﺮﺟﻌﻜ ۡﻢ ﻓﺎﻧﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛ ۡﻨﺘﻢm ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻚ ﺑ ٖﻪ ﻋ ۡﻠ ٌﻢ ﻓﻶﻹ ﺗﻄ ۡﻌﻬﻤﺎ
﴾٨﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنp
029.008 Wawassayna al-insana biwalidayhi husnan wa-in jahadaka litushrika bee ma laysa laka bihi
AAilmun fala tutiAAhuma ilayya marjiAAukum faonabbi-okum bima kuntum taAAmaloona
En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor
zijn ouders, maar indien zij jou dwingen om
deelgenoten toe te kennen aan Mij, waarvan jij geen
kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is
jullie terugkeer, daarna zal Ik jullie op de hoogte
brengen van wat jullie plachten te doen.

En Wij hebben de mens opgedragen goed voor zijn
ouders te zijn. Als zij er echter bij jou op
aandringen aan Mij metgezellen toe te voegen,
waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hun dan
niet. Tot Mij is jullie terugkeer. Ik zal jullie dan
meedelen wat jullie aan het doen waren.

ٰ
ٰ
﴾٩﴿ /ۡ0و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻟﻨ ۡﺪﺧﻠﻨﻬ ۡﻢ _^ ﻟﺼﻠﺤ
029.009 Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lanudkhilannahum fee alssaliheena
En degenen die geloven en goede daden verrichtten
zullen Wij zeker doen binnengaan in (het gezelschap)
van de oprechten,

Zij die geloven en de deugdelijke daden doen
zullen Wij bij de rechtschapenen binnen laten
gaan.

ۤ ٰ
ۡ
ﻘ ۡﻮل ٰ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻓﺎذ وذي _^ ﷲ ﺟﻌﻞF و ﻣﻦ ﻟﻨﺎس ﻣ ۡﻦ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﻦ رﺑﻚ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦitﻦ ﺟﺂء ﻧuﻓ ۡﺘﻨﺔ ﻟﻨﺎس ﻛﻌﺬ ب ﷲ و ﻟ
ٰ

ۡ
﴾٦١﴿  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنp ﻛﻨﺘ ۡﻢ
029.016 Wa-ibraheema ith qala liqawmihi oAAbudoo Allaha waittaqoohu thalikum khayrun lakum in
kuntum taAAlamoona
En (gedenkt) Ibrahim, toen hij tot zijn volk zei:
"Aanbidt Allah en vreest Hem, dat is beter voor
jullie, ah jullie het weten.

En Ibrahiem. Toen hij tot zijn volk zei: "Dient
Allah en vreest Hem. Dat is beter voor jullie, als
jullie het maar wisten.

ًۡ ۡ ۡ ً ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﺎ ن ﻟﺬﻳﻦxﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ وﺛﺎﻧﺎ و ﺗﺨﻠﻘﻮن ﻓp ﻧﻤﺎ
ٰ ۡ ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ ﻵﻹ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻟﻜﻢ رزﻗﺎ ﻓﺎﺑﺘﻐﻮ ﻋﻨﺪ ﷲp
ۡ ۡ ۡ ۡ
}
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧١﴿ و ﻟﻪ ﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮنi~ﻟﺮزق و ﻋﺒﺪوه و ﺷ
029.017 Innama taAAbudoona min dooni Allahi awthanan watakhluqoona ifkan inna allatheena
taAAbudoona min dooni Allahi la yamlikoona lakum rizqan faibtaghoo AAinda Allahi alrrizqa
waoAAbudoohu waoshkuroo lahu ilayhi turjaAAoona
Voorwaar, wat jullie naast Allah aanbidden zijn slechts
afgoden, en jullie verzinnen leugens. Voorwaar,
degenen die jullie naast Allah aanbidden hebben geen
macht om jullie van levensonderhoud te voorzien.
Zoek daarom de levensvoorziening bij Allah en
aanbidt Hem, en wees Hem dankbaar, tot Hem worden
jullie teruggebracht.

Maar jullie dienen in plaats van Allah afgoden
en jullie brengen laster voort. Zij die jullie in
plaats van Allah dienen hebben geen macht om
jullie van levensbehoeften te voorzien. Zoekt de
levensbehoeften dus bij Allah en dient Hem en
betuigt Hem dank; tot Hem worden jullie
teruggebracht.

و ۡن ﺗﻜﺬﺑ ۡﻮ ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬب ﻣ ٌﻢ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﻋ‚^ ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻵﻹ
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ /ۡ0ﻟﺒ ٰﻠﻎ ﻟﻤﺒ
029.018 Wa-in tukaththiboo faqad kaththaba omamun min qablikum wama AAala alrrasooli illa albalaghu
almubeenu
Maar als jullie loochenen: voorzeker, vele

En als jullie [mij] van leugens betichten,

ۡو ﻟﻴ ۡﺤﻤﻠﻦ †ۡﻘﺎﻟﻬ ۡﻢ و †ۡﻘﺎﻵًﻹ ﻣﻊ †ۡﻘﺎﻟﻬ ۡﻢ … و ﻟﻴ ۡﺴ „ـﻠﻦ ﻳﻮم
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٣١﴿‡ ونSTﻔF ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﺎ (ﺎﻧﻮ
029.013 Walayahmilunna athqalahum waathqalan maAAa athqalihim walayus-alunna yawma alqiyamati
AAamma kanoo yaftaroona
En zij zullen zeker hun (eigen) lasten dragen, en
lasten naast hun lasten. En zij zullen op de Dag
van de opstanding ondervraagd worden over wat
zij plachten te verzinnen.

Zij zullen hun eigen lasten dragen en nog andere
lasten bij hun eigen lasten. En zij zullen op de
opstandingsdag verantwoording moeten afleggen
over wat zij verzonnen hadden.

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
^ ﻗﻮﻣ ٖﻪ ﻓﻠﺒﺚ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻒ ﺳﻨ ٍﺔ ﻵﻹm و ﻟﻘﺪ رﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ
ٰ
ً  ﻋ/ۡ0ﺧ ۡﻤﺴ
﴾٤١﴿ ﺎﻣﺎ ﻓﺎﺧﺬﻫﻢ ﻟﻄ ۡﻮﻓﺎن و ﻫ ۡﻢ ﻇﻠﻤ ۡﻮن
029.014 Walaqad arsalna noohan ila qawmihi falabitha feehim alfa sanatin illa khamseena AAaman
faakhathahumu alttoofanu wahum thalimoona
En voorzeker, Wij hebben Noeh tot zijn volk
gezonden en hij verbleef duizend jaar bij hen, op
vijftig jaar na. Toen overviel de zondvloed hen, terwijl
zij onrechtvaardigen waren.

En Wij hebben Noeh naar zijn volk gezonden en
hij verbleef duizend jaar in hun midden, op
vijftig jaar na. Toen greep de overstroming hen
terwijl zij onrecht pleegden.

ٰۡ ۡ
ۡ ً ٰۤ ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٥١﴿ /0ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﻪ و ﺻﺤﺐ ﻟﺴﻔﻴﻨﺔ و ﺟﻌﻠﻨﻬﺎ ﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤ
029.015 Faanjaynahu waas-haba alssafeenati wajaAAalnaha ayatan lilAAalameena
Toen hebben Wij hem en de opvarenden van de
ark gered. En Wij maakten haar tot een lering
voor de werelden.

Maar Wij redden hem en de opvarenden van het schip
en Wij maakten het tot een teken voor de
wereldbewoners.

ۡ ﻟﻜ ۡﻢ نSٌ ۡ0ﻘ ۡﻮه ٰذﻟﻜ ۡﻢ ﺧp و ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ۡذ ﻗﺎل ﻟﻘ ۡﻮﻣﻪ ۡﻋﺒﺪو ﷲ ٰ و

ۡو ﻣﺎۤ ﻧۡﺘ ۡﻢ ﺑﻤ ۡﻌﺠﺰ ۡﻳﻦ _^ ﻵۡﻹ ۡرض و ﻵﻹ _^ ﻟﺴﻤﺂء … و ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٢﴿‡ Sٍ 0 ٍ^ و ﻵﻹ ﻧﺼmدون ﷲ ﻣﻦ و
029.022 Wama antum bimuAAjizeena fee al-ardi wala fee alssama-i wama lakum min dooni Allahi min
waliyyin wala naseerin
En er is voor jullie geen ontvluchten (aan Hem) op de
aarde en niet in de hemel, en er is voor jullie naast
Allah geen beschermer en geen helper.

Jullie kunnen er op de aarde niets tegen doen
noch in de hemel en jullie hebben buiten Allah
geen beschermer en geen helper."

ۡ و3Œﺴ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ر ۡﺣﻤuﻚ ﻳu• ٖﻪۤ وﻟŽ ۡو ﺑ ٰﺎ ٰﻳﺖ ﷲ ٰ و ﻟﻘﺂABو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
﴾٣٢﴿ ﻚ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢu•وﻟ
029.023 Waallatheena kafaroo bi-ayati Allahi waliqa-ihi ola-ika ya-isoo min rahmatee waola-ika lahum
AAathabun aleemun
En degenen die niet geloven in de Verzen van Allah
en de ontmoeting met Hem: zij zijn degenen die
wanhopen aan Mijn Barmhartigheid en zij zijn
degenen voor wie er een pijnlijke bestraffing is.

ٰ

Zij die ongelovig zijn aan Allah's tekenen en aan
de ontmoeting met Hem, zij zijn het die aan Mijn
barmhartigheid wanhopen. Zij zijn het voor wie
er een pijnlijke bestraffing is.

ۡ
ۤ
ۡ
ﻗ ۡﻮه ﻓﺎﻧ ٰﺠ•ﻪ ﷲi• ﻓﻤﺎ (ﺎن ﺟﻮ ب ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪۤ ﻵﻹ ۡن ﻗﺎﻟﻮ ﻗﺘﻠ ۡﻮه ۡو
ٰ ٰۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿ ﻣﻦ ﻟﻨﺎر ن _^ ذﻟﻚ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺆﻣﻨﻮن

029.024 Fama kana jawaba qawmihi illa an qaloo oqtuloohu aw harriqoohu faanjahu Allahu mina alnnari
inna fee thalika laayatin liqawmin yu/minoona
Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij
zeiden: "Doodt hem," of "Verbrandt hem." Maar Allah
redde hem van het vuur. Voorwaar, daarin zijn zeker
Tekenen voor een volk dat gelooft.

Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij
zeiden: "Doodt hem of verbrandt hem." Maar
Allah redde hem van het vuur. Daarin zijn
tekenen voor mensen die geloven.

gemeenschappen vóór jullie loochenden. En de
plicht van de Boodschapper is slechts de
duidelijke verkondiging.

gemeenschappen voor jullie tijd hadden al van
leugens beticht. De gezant heeft slechts de plicht van
de duidelijke verkondiging."

ۡ ۡ ٰ
ٰ } ۡ
^‚ﻌﻴﺪه ن ذﻟﻚ ﻋF و ﻟ ۡﻢ ﻳﺮ ۡو ﻛ ۡﻴﻒ ﻳ ۡﺒﺪئ ﷲ ﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ
ٰ
ۡ
ٌ
﴾٩١﴿ S0ﷲ ﻳﺴ
029.019 Awa lam yaraw kayfa yubdi-o Allahu alkhalqa thumma yuAAeeduhu inna thalika AAala Allahi
yaseerun
Zien zij niet in, hoe Allah de schepping schiep en
haar vervolgens herhaalde? Voorwaar, dat is voor
Allah gemakkelijk.

Hebben zij dan niet gezien hoe Allah de schepping
laat beginnen en haar dan herhaalt? Dat is voor
Allah gemakkelijk.

„3” ۡو ﻛ ۡﻴﻒ ﺑﺪ ﻟۡﺨ ۡﻠﻖ ﺛﻢ ﷲ ٰ ﻳ ۡﻨA•ۡ ۡو _^ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺎﻧSۡ0ﻗ ۡﻞ ﺳ
ٰ
ٰۡ ۡ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٠٢ۚ ﴿  ٍء ﻗﺪﻳﺮ3d ة ن ﷲ ﻋ‚^ (ﻞi—ﻟﻨﺸﺎة ﻵﻹ
029.020 Qul seeroo fee al-ardi faonthuroo kayfa badaa alkhalqa thumma Allahu yunshi-o alnnash-ata alakhirata inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun
Zeg: "Reis op de aarde en zie dan hoe Hij de
schepping schiep; vervolgens wekt Hij een laatste
schepping op. Voorwaar, Allah is Almachtig over
alle zaken."

Zeg: "Reist dus op de aarde rond en kijkt hoe Hij
met de schepping is begonnen. Dan laat Allah de
laatste totstandkoming ontstaan. Allah is almachtig.

ۡ
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029.021 YuAAaththibu man yashao wayarhamu man yashao wa-ilayhi tuqlaboona
Hij bestraft wie Hij wil en Hij begenadigt wie Hij
wil, en tot Hem zullen jullie teruggekeerd worden.

Hij bestraft wie Hij wil en Hij erbarmt zich over wie
Hij wil en tot Hem worden jullie weer teruggebracht.

ٰ
﴾٧٢﴿ /ۡ0ﻟﺼﻠﺤ
029.027 Wawahabna lahu ishaqa wayaAAqooba wajaAAalna fee thurriyyatihi alnnubuwwata waalkitaba
waataynahu ajrahu fee alddunya wa-innahu fee al-akhirati lamina alssaliheena
En Wij schonken hem Izaak en Jakob. En Wij
hebben onder zijn nakomelingen het Profeetschap
en de Schrift tot stand gebracht. En Wij schonken
hem zijn beloning in de wereld. En voorwaar, in
het Hiernamaals behoort hij zeker tot de
oprechten.

En Wij hebben hem Ishaak en Ja'koeb geschonken en
Wij hebben in zijn nageslacht het profeetschap en het
boek tot stand gebracht. En Wij hebben hem zijn
loon in het tegenwoordige leven gegeven en in het
hiernamaals behoort hij tot de rechtschapenen.
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029.028 Walootan ith qala liqawmihi innakum lata/toona alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin
mina alAAalameena
En (gedenkt) Loeth, toen hij tegen zijn volk zei.
"Jullie begaan zeker gruweldaden, die niemand
van de mensen ooit beging.

En Loet. Toen hij tot zijn volk zei: "Jullie begaan een
gruweldaad die nog niemand van de wereldbewoners
vóór jullie heeft begaan.
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029.029 A-innakum lata/toona alrrijala wataqtaAAoona alssabeela wata/toona fee nadeekumu almunkara
fama kana jawaba qawmihi illa an qaloo i/tina biAAathabi Allahi in kunta mina alssadiqeena
Is het dan inderdaad niet zo dat jullie de mensen
benaderen en op de weg struikroverij bedrijven en in
jullie samenkomsten het verwerpelijke verrichten?"

Zullen jullie tot mannen komen, struikroverij
bedrijven en in jullie samenkomst het
verwerpelijke begaan?" Het antwoord van zijn
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029.025 Waqala innama ittakhathtum min dooni Allahi awthanan mawaddata baynikum fee alhayati
alddunya thumma yawma alqiyamati yakfuru baAAdukum bibaAAdin wayalAAanu baAAdukum baAAdan
wama-wakumu alnnaru wama lakum min nasireena
En hij (Ibrahim) zei: "Voorwaar, wet jullie naast
Allah hebben genomen zijn slechts afgoden om de
onderlinge liefde tussen jullie te versterken in dit
wereldse leven. Op de Dag van de opstanding
zullen jullie elkaar verwerpen en elkaar vervloeken.
Maar jullie verblijfplaats is de Hel en er zullen geen
helpers voor jullie zijn."

En hij zei: "Jullie hebben je in plaats van Allah
slechts afgoden genomen om jullie onderlinge
liefde in het tegenwoordige leven [te bestendigen],
maar op de opstandingsdag willen jullie elkaar niet
meer kennen en vervloeken jullie elkaar; jullie
verblijfplaats is het vuur en jullie zullen geen
helpers hebbent *

ۡ^ۡ ﻧ }ﻪ ﻫﻮ ﻟۡﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟۡﺤﻜﻴﻢgٰ^ رm ^ۡ ﻣﻬﺎﺟ ٌﺮ¤  و ﻗﺎل¥ ﻓ ٰﺎﻣﻦ ﻟ }ﻪ ﻟ ۡﻮ ٌط
﴾٦٢﴿
029.026 Faamana lahu lootun waqala innee muhajirun ila rabbee innahu huwa alAAazeezu alhakeemu
Maar Loeth geloofde hem, en (Ibrahim) zei: "Ik ben een
uitwijker naar mijn Heer: voorwaar, Hij is de Almachtige,
de Alwijze."

Maar Loet geloofde hem en zei: "Ik wijk
naar mijn Heer uit; Hij is de machtige, de
wijze."
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029.033 Walamma an jaat rusuluna lootan see-a bihim wadaqa bihim tharAAan waqaloo la takhaf wala
tahzan inna munajjooka waahlaka illa imraataka kanat mina alghabireena
En toen onze gezanten naar Loeth kwamen, was hij
bedroefd vanwege hen, en hij had geen macht om
hen te beschermen. Maar zij zeiden: "Wees niet bang
en treur niet: voorwaar, wij redden zeker jou en jouw
familie, behalve jouw vrouw. Zij zal tot de
achterblijvers behoren.

En toen Onze gezanten tot Loet kwamen was hij
bezorgd over hen en maakte zich ongerust over
hen. Maar zij zeiden: "Wees niet bang en wees
niet bedroefd; wij zullen jou en jouw familie
redden, behalve jouw vrouw; zij behoort tot hen
die achterblijven.
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﴾٤٣﴿ ﻔﺴﻘﻮنF
029.034 Inna munziloona AAala ahli hathihi alqaryati rijzan mina alssama-i bima kanoo yafsuqoona
Voorwaar, wij zullen een zware bestraffing uit de hemel
neerzenden op de bewoners van deze stad omdat zij
zware zonden begingen."

Wij zullen over de bewoners van deze stad een
plaag uit de hemel laten neerdalen omdat zij
verdorven waren."
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﴾٥٣﴿  ۡﻌﻘﻠ ۡﻮنF ﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ٰ ﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻘﻮۡ ٍمRو ﻟﻘ ۡﺪ ﺗﺮ
029.035 Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqawmin yaAAqiloona

En voorzeker, Wij hebben een duidelijk Teken
achtergelaten voor een volk dat begrijpt.

En Wij lieten er een duidelijk teken van over
voor mensen die verstandig zijn.

Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden:
"Geef ons dan de bestraffing van Allah, als jij tot de
waarachtige behoort!"

volk was slechts dat zij zeiden: "Breng ons dan
de bestraffing van Allah als jij tot hen die gelijk
hebben behoort."
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﴾٠٣﴿‡ ^ ﻋ‚^ ﻟﻘﻮم ﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ¤itﻗﺎل رب ﻧ
029.030 Qala rabbi onsurnee AAala alqawmi almufsideena
Hij zei: "Mijn Heer, help mij tegen het volk van de
verderfzaaiers! "

Hij zei: "Mijn Heer, help mij tegen de
verderfbrengende mensen."
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029.031 Walamma jaat rusuluna ibraheema bialbushra qaloo inna muhlikoo ahli hathihi alqaryati inna
ahlaha kanoo thalimeena
En toen onze gezanten (Engelen) tot Ibrahim kwamen
met de verheugende tijdingen, zeiden zij."Voorwaar, wij
zullen de bewoners van deze stad vernietigen. Voorwaar,
haar bewoners waren onrechtvaardigen."

En toen Onze gezanten met het goede nieuws
tot Ibrahiem kwamen zeiden zij: "Wij gaan de
mensen van deze stad vernietigen; haar
bewoners zijn onrechtplegers."
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029.032 Qala inna feeha lootan qaloo nahnu aAAlamu biman feeha lanunajjiyannahu waahlahu illa
imraatahu kanat mina alghabireena
Hij zei: "Loeth is daar." Zij zeiden: "Wij weten
beter wie daar zijn. Voorwaar, wij zullen hem en
zijn familie redden, behalve zijn vrouw. Zij zal tot
de achterblijvers behoren."

Hij zei: "Maar Loet is daar!" Zij zeiden: "Wij weten
het best wie daar zijn. Wij zullen hem en zijn
familie redden, behalve zijn vrouw; zij behoort tot
hen die achterblijven."
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029.039 Waqaroona wafirAAawna wahamana walaqad jaahum moosa bialbayyinati faistakbaroo fee alardi wama kanoo sabiqeena
En (Wij vernietigden) Qaroen en Farao en Haman. En
voorzeker is Moesa tot hen met duidelijke Tekenen
gekomen, maar zij waren hoogmoedig op de aarde. En
zij konden (onze bestraffing) niet ontvluchten.

En Karoen en Fir'aun en Hamaan. Moesa was
met de duidelijke bewijzen tot hen gekomen,
maar zij waren hoogmoedig in het land en toch
konden zij niet ontkomen.
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029.040 Fakullan akhathna bithanbihi faminhum man arsalna AAalayhi hasiban waminhum man akhathathu alssayhatu waminhum man khasafna bihi al-arda waminhum man aghraqna wama kana Allahu
liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona
En ieder bestraften Wij voor zijn zonde. Daarom waren er
onder hen over wie Wij een storm var hagelstenen zonden
en waren er onder hen die door een bliksemslag gegrepen
werden. En er waren er onder hen die Wij in de aarde
deden wegzinken en er waren er onder hen Wij
verdronken. Allah was niet onrechtvaardig voor hen,
maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf

Dus grepen Wij een ieder voor zijn zonde.
Tegen sommigen stuurden Wij een
zandstorm. Anderen greep de schreeuw. Weer
anderen lieten Wij met de aarde wegzinken
en er waren er die Wij lieten verdrinken.
Toch was het niet zo dat Allah hun onrecht
aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.
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029.036 Wa-ila madyana akhahum shuAAayban faqala ya qawmi oAAbudoo Allaha waorjoo alyawma alakhira wala taAAthaw fee al-ardi mufsideena
En naar Madyan (stuurden Wij) hun broeder Sjoe'aib.
En hij zei: "o mijn volk, aanbidt Allah en hoopt op de
Laatste Dag en verricht geen kwaad op aarde als
verderfzaaiers."

En tot Madjan hun broeder Sjoe'aib. Hij zei:
"Mijn volk! Dient Allah en verwacht de laatste
dag en veroorzaakt geen ellende op de aarde
door verderf te zaaien."

ۡ
ۡ ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
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029.037 Fakaththaboohu faakhathat-humu alrrajfatu faasbahoo fee darihim jathimeena
Toen loochenden zij hem waarna een
aardbeving hen trof en zij werden doden in
hun huizen.

Maar zij betichtten hem van leugens en toen greep de
aardbeving hen en lagen zij 's morgens in hun woning
dood op de grond.
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029.038 WaAAadan wathamooda waqad tabayyana lakum min masakinihim wazayyana lahumu
alshshaytanu aAAmalahum fasaddahum AAani alssabeeli wakanoo mustabsireena
En (Wij vernietigden) de 'ad en de Tsamoed. Dat is jullie
waarlijk bekend geworden door (de ruïnes van) hun
woningen. En de Satan deed voor hen hun daden schoon
schijnen, waarna hij hen afleidde van de Weg, hoewel zij
over inzicht beschikten.

En de 'Aad en de Thamoed! Dat is jullie
duidelijk geworden uit hun woonhuizen. De
satan had voor hen hun daden mooi laten
lijken en hun de weg versperd, hoewel zij
toch inzicht hadden.
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029.044 Khalaqa Allahu alssamawati waal-arda bialhaqqi inna fee thalika laayatan lilmu-mineena
Allah schiep de hemelen en de aarde in waarheid.
Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de
gelovigen.

Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid
geschapen. Daarin is een teken voor de gelovigen.
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029.041 Mathalu allatheena ittakhathoo min dooni Allahi awliyaa kamathali alAAankabooti ittakhathat
baytan wa-inna awhana albuyooti labaytu alAAankabooti law kanoo yaAAlamoona
De gelijkenis met degenen die helpers naast Allah
nemen, is als die met een spin die een huis maakt.
En voorwaar, het zwakste van de huizen is zeker het
huis van een spin (al 'Ankaboet), als zij het wisten.

Zij die zich in plaats van Allah beschermers hebben
genomen lijken bijvoorbeeld op de spin die zich
een huis genomen heeft. En het brooste huis is toch
het huis van de spin. Als zij dat maar wisten.

ۡۡ ٍء و ﻫﻮ ﻟۡﻌﺰﻳﺰ3d  ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻣ ۡﻦF ٰ ن ﷲ
ۡ
﴾٢٤﴿ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ

029.045 Otlu ma oohiya ilayka mina alkitabi waaqimi alssalata inna alssalata tanha AAani alfahsha-i
waalmunkari walathikru Allahi akbaru waAllahu yaAAlamu ma tasnaAAoona
029.042 Inna Allaha yaAAlamu ma yadAAoona min doonihi min shay-in wahuwa alAAazeezu alhakeemu
Draag voor (o Moehammad) wat aan jou in het Boek
geopenbaard is en onderhoud de shalat. Voorwaar, de
shalat weerhoudt van de gruweldaad en het
verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (de shalat)
is groter en Allah weet wat jullie bedrijven.

Lees voor wat aan jou van het boek is
geopenbaard en verricht de salaat; de salaat
verbiedt wat gruwelijk en verwerpelijk is.
Maar het gedenken Allah's is geweldiger. En
Allah weet wat jullie doen. *

ۡ ﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮÂ ¾ ۡﺣﺴﻦÃ ۡ3Œو ﻵﻹ ﺗﺠﺎدﻟﻮۡۤ ۡﻫﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻵﻹ ﺑﺎﻟ
ۡ ۡ
ۡ ۤۡ
ۡ
ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
ﻣﻨﻬ ۡﻢ و ﻗ ۡﻮﻟ ۡﻮ ٰ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬي ﻧﺰل ﻟﻴﻨﺎ و ﻧﺰل ﻟﻴﻜﻢ و ﻟـﻬﻨﺎ و

Voorwaar, Allah weet wat zij voor iets naast Hem
aanroepen en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

Allah kent alles wat zij in plaats van Hem
aanroepen; Hij is de machtige, de wijze.

ۡ ۡﻌﻘﻠﻬﺎۤ ﻵﻹ ﻟ ۡ ٰﻌﻠﻤﻮنF ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ™ و ﻣﺎiÅۡ · و ﺗ ۡﻠﻚ ﻵۡﻹ ۡﻣﺜﺎل
﴾٣٤﴿
029.043 Watilka al-amthalu nadribuha lilnnasi wama yaAAqiluha illa alAAalimoona
En deze vergelijkingen maken Wij voor de mensen,
maar zij begrijpen ze niet, behalve degenen die over
kennis beschikken.

Dit zijn de vergelijkingen die Wij voor de
mensen maken, maar slechts zij die kennis
hebben begrijpen ze.

En daarvoor heb jij nooit een boek gelezen, en jij
hebt nooit iets ervan met je rechterhand geschreven.
Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen.

Jij hebt tevoren geen boek voorgelezen, noch met
je rechterhand opgeschreven; dan zouden zij
twijfelen die zeggen dat het niet waar is.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌ ٰ ٌۢ ٰ ٰ ۡ
ۡ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺖ ﺑﻴﻨﺖ _^ ﺻﺪور ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ ﻟﻌﻠﻢ و ﻣﺎ ﻳﺠﺤﺪ
ٰ ۤ ٰٰ
ۡ
﴾٩٤﴿ ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ ﻵﻹ ﻟﻈﻠﻤﻮن

029.049 Bal huwa ayatun bayyinatun fee sudoori allatheena ootoo alAAilma wama yajhadu bi-ayatina illa
alththalimoona
Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van
degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand
verwerpt onze Verzen dan de onrechtvaardigen.

Integendeel, het zijn duidelijke tekenen in de
harten van hen aan wie de kennis gegeven is.
Slechts de onrechtplegers verwerpen Onze
tekenen.

ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ ٰٰۡ
ٌ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻮ ﻵﻹ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺖ ﻣﻦ رﺑ ٖﻪ ﻗﻞ ﻧﻤﺎ ﻵﻹﻳﺖ ﻋﻨﺪ
ٰ
ۤ
ۡ
ٌ
ۡ
ٌ
﴾٠٥﴿ /0ﷲ و ﻧﻤﺎ ﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒ
029.050 Waqaloo lawla onzila AAalayhi ayatun min rabbihi qul innama al-ayatu AAinda Allahi wainnama ana natheerun mubeenun
En zij zeiden: "Was er maar een Teken (wonder)
van zijn Heer aan hem gezonden?" Zeg: "Voorwaar,
de Tekenen zijn slechts bij Allah. En voorwaar, Ik
ben slechts een duidelijke waarschuwer."

En zij zeggen: "Had er dan geen teken van zijn
Heer vandaan tot hem neergezonden kunnen
worden?" Zeg: "De tekenen zijn slechts bij Allah en
ik ben alleen maar een duidelijke waarschuwer."

﴾٦٤﴿ ﻟٰـﻬﻜ ۡﻢ و ﺣ ٌﺪ و ﻧ ۡﺤﻦ ﻟ }ﻪ ﻣ ۡﺴﻠﻤ ۡﻮن
029.046 Wala tujadiloo ahla alkitabi illa biallatee hiya ahsanu illa allatheena thalamoo minhum waqooloo
amanna biallathee onzila ilayna waonzila ilaykum wa-ilahuna wa-ilahukum wahidun wanahnu lahu
muslimoona
En redetwist niet anders dan op de beste wijze met
de lieden van het schrift, behalve met de
onrechtplegers onder hen. En zegt: "Wij geloven in
wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is
neergezonden; en onze God en jullie God is Één, en
wij hebben ons aan Hem overgegeven.

Twist met de mensen van het boek slechts op de
beste manier, behalve met degenen onder hen die
onrecht plegen, en zegt: "Wij geloven in wat naar
ons is neergezonden en in wat naar jullie is
neergezonden. Onze god en jullie god is één. En
wij geven ons over aan Hem."

ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ٰ
ۡ ٰۡ ٰ ۡ
ٰ
ٰ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻟﻜﺘﺐ
ۤ ٰٰ ۡ
ۡ
ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ ™ و ﻣ ۡﻦ ®ﻫﺆﻵﻼء ﻣ ۡﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑ ٖﻪ و ﻣﺎ ﻳﺠﺤﺪ ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ ﻵﻹ
ٰۡ
ۡ
﴾٧٤﴿ ونABﻟﻜ
029.047 Wakathalika anzalna ilayka alkitaba faallatheena ataynahumu alkitaba yu/minoona bihi wamin
haola-i man yu/minu bihi wama yajhadu bi-ayatina illa alkafiroona
En zo hebben Wij aan jou het Boek neergezonden.
Degenen aan wie Wij het schrift (de Taurat) hebben
gegeven. Zij geloven erin (in de Kuran) en onder dezen
(de bewoners van Mekka) zijn er die erin geloven. En
niemand verwerpt onze Verzen dan de ongelovigen.

Zo hebben Wij het boek naar jou
neergezonden en zij aan wie Wij het boek
gegeven hebben geloven erin. En ook onder
dezen hier zijn er die erin geloven. Slechts de
ongelovigen verwerpen Onze tekenen.

ٰۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
و ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻬﻢ ﻧﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ ﻳﺘ‚^ ﻋﻠﻴﻬﻢ ن _^ ذﻟﻚ
ۡ ً ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾١٥﴿‡ ي ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺆﻣﻨﻮنiÀﻟﺮﺣﻤﺔ و ذ

ۡ
ً
ٰ
ۡ
}
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ ٖﻪ ﻣﻦ ﻛﺘ ٍﺐ و ﻵﻹ ﺗﺨﻄﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ذ
ۡ
ۡ ﻵ
﴾٨٤﴿ ﻹرﺗﺎب ﻟﻤ ۡﺒﻄﻠ ۡﻮن

029.051 Awa lam yakfihim anna anzalna AAalayka alkitaba yutla AAalayhim inna fee thalika larahmatan
wathikra liqawmin yu/minoona

029.048 Wama kunta tatloo min qablihi min kitabin wala takhuttuhu biyameenika ithan lairtaba
almubtiloona

029.054 YastaAAjiloonaka bialAAathabi wa-inna jahannama lamuheetatun bialkafireena
Zij vragen jou om de bestraffing te laten bespoedigen.
En voorwaar, de Hel omsluit zeker de ongelovigen.

Zij willen van jou dat de bestraffing wordt
verhaast. Welnu, de hel zal de ongelovigen
omvatten.

ۡﻘﻮلF  ۡﻐ ٰﺸﻬﻢ ﻟۡﻌﺬ ب ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻬ ۡﻢ و ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺖ ۡرﺟﻠﻬ ۡﻢ وF ﻳ ۡﻮم
ۡ
﴾٥٥﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنp ذ ۡوﻗ ۡﻮ ﻣﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ
029.055 Yawma yaghshahumu alAAathabu min fawqihim wamin tahti arjulihim wayaqoolu thooqoo ma
kuntum taAAmaloona
Op die Dag bedekt de bestraffing hen, van boven
hen en van onder hun voeten. En Hij zal zeggen:
"Proeft wat jullie plachten te doen."

Op de dag dat de bestraffing hen van boven af en
van onder hun voeten vandaan bedekt en Hij zegt:
"Proeft wat jullie aan het doen waren."

ۡ  و ﺳﻌ ٌﺔ ﻓﺎﻳﺎي ﻓ3ۡ Çﻌﺒﺎدي ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡۤﻮ ن ۡرFٰ
﴾٦٥﴿ ﺎﻋﺒﺪ ۡون
029.056 Ya AAibadiya allatheena amanoo inna ardee wasiAAatun fa-iyyaya faoAAbudooni
O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd,
aanbidt daarom slechts Mij.

Mijn dienaren die geloven! Mijn aarde is
ruim, dient Mij dus!

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٥﴿ ﻘﺔ ﻟﻤﻮت © ﺛﻢ ﻟﻴﻨﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮنŽﺲ ذآ
ٍ (ﻞ · ﻔ
029.057 Kullu nafsin tha-iqatu almawti thumma ilayna turjaAAoona
Elke ziet zal de dood ervaren, Daarna zullen jullie
tot ons worden teruggekeerd.

Iedereen zal de dood proeven; dan zullen jullie tot
Ons teruggebracht worden.

ً
ٰ
ۡ
ﻓﺎi¹ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻟﻨﺒﻮﺋﻨﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ

Is het voor hen niet voldoende dat Wij aan jou het
Boek hebben neergezonden, dat aan hen wordt
voorgedragen? Voowaar, daarin is zeker
barmhartigheid en een vermaning voor een volk dat
gelooft.

Is het dan niet genoeg voor hen dat Wij tot jou het
boek hebben neergezonden dat aan hen wordt
voorgelezen? Daarin is barmhartigheid en een
vermaning voor mensen die geloven.

ٰ ٰ ۡ
ً
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ﻌﻠﻢ ﻣﺎ _^ ﻟﺴﻤﻮت وF ™  و ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺷﻬﻴﺪ34¾ ﺑﺎﷲ ﺑﻴÉﻗﻞ ﻛ
ٰ ۡ
ۡ
•
ﻚ ﻫﻢu وﻟŸ و ﺑﺎﷲABﻵۡﻹ ۡرض و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ و ﻛ
ٰۡ
﴾٢٥﴿  ۡونiÊﻟﺨ

029.052 Qul kafa biAllahi baynee wabaynakum shaheedan yaAAlamu ma fee alssamawati waal-ardi
waallatheena amanoo bialbatili wakafaroo biAllahi ola-ika humu alkhasiroona
Zeg: "Allah is voldoende als Getuige tussen mij en
jullie." Hij kent wat er in de hemelen en op de
aarde is. En degenen die in de valsheid geloven en
aan Allah ongelovig zijn: zij zijn de verliezers.

Zeg: "Allah is goed genoeg als getuige tussen mij en
jullie. Hij weet wat er in de hemelen en de aarde is.
En zij die in het onware geloven en aan Allah geen
geloof hechten, zij zijn het die de verliezers zijn."

ۤ ۡ
ۡ
ً
ٌ
 ﻟﺠﺂءﻫﻢËÌو ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﻌﺬ ب و ﻟﻮ ﻵﻹ ﺟﻞ ﻣﺴ
ۡ
ۡ ۡ ً ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٥﴿ ﻟﻌﺬ ب و ﻟﻴﺎﺗﻴﻨﻬﻢ •ﻐﺘﺔ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﺸﻌﺮون
029.053 WayastaAAjiloonaka bialAAathabi walawla ajalun musamman lajaahumu alAAathabu
walaya/tiyannahum baghtatan wahum la yashAAuroona
En zij vragen jou om de bestraffing te laten
bespoedigen. En als er geen vastgestelde termijn was,
dan zou de bestraffing zeker al tot hen zijn gekomen.
En die zal zeker plotseling tot hen komen, terwijl zij
het niet beseffen.

En zij willen van jou dat de bestraffing wordt
verhaast. En als er geen vastgestelde termijn was,
dan was de bestraffing tot hen gekomen; dan was
hij onverwachts tot hen gekomen terwijl zij het
niet beseften.

ٌۢ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٤٥ۙ ﴿  ۡﻳﻦABﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﻌﺬ ب و ن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﺤ ۡﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜ

ٰ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٦﴿ ^ ﻳﺆﻓﻜﻮن¤ﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦ ﷲ ™ ﻓﺎ

ۡ/0ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵۡﻹﻧ ۡ ٰﻬﺮ ٰﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ · ۡﻌﻢ ۡﺟﺮ ﻟۡ ٰﻌﻤﻠ

029.061 Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-arda wasakhkhara alshshamsa waalqamara
layaqoolunna Allahu faanna yu/fakoona

﴾٨٥Ï ﴿

En als je kun vraagt wie de hemelen en de aarde heeft
geschapen en wie de zon en de maan heeft
onderworpen, dan zullen zij zeker zeggen: "Allah." Hoe
komt het dan, dat zij zo bedrogen worden?

ٰ

Maar als jij hun vraagt wie de hemelen en de
aarde geschapen en de zon en de maan
dienstbaar gemaakt heeft, dan zeggen zij:
"Allah." Hoe kunnen zij dan zo zijn afgeleid?

ٰ
ۡ
ۡ
}
ۡ
ۡ
ۡ
ﻘﺪر ﻟﻪ ن ﷲF ﷲ ﻳﺒﺴﻂ ﻟﺮزق ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء ﻣﻦ ﻋﺒﺎد ٖه و
﴾٢٦﴿ ۡ ٍء ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ3d ﻞxﺑ

029.062 Allahu yabsutu alrrizqa liman yashao min AAibadihi wayaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay-in
AAaleemun
Allah verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van
Zijn dienaren, en Hij beperkt voor hen. Voorwaar, Allah
is Alwetend over alle dingen.

Allah voorziet ruimschoots in het
levensonderhoud van wie Hij wil en ook met
mate. Allah is alwetend.

ً  ۡﻦ ﺳﺎﻟۡﺘﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣuو ﻟ
ﺂء ﻓﺎ ۡﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﻵۡﻹ ۡرض ﻣ ¶ﻦ
ٰ ۡ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ﻫﻢ ﻵﻹSÎR • ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﷲ ﻗﻞ ﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺑﻞ
﴾٣٦﴿‡  ۡﻌﻘﻠ ۡﻮنF

029.058 Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lanubawwi-annahum mina aljannati ghurafan
tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha niAAma ajru alAAamileena
En voor degenen die geloven en goede werken
verrichten zullen Wij zeker in het Paradijs hoge
verblijven plaatsen, waar onder door de rivieren
stromen. Zij zijn daarin eeuwiglevend. De beste
beloning is voor hen die (goede) werken verrichten.

En aan hen die geloven en de deugdelijke daden
doen zullen Wij [feest]zalen toewijzen in de
tuin waar de rivieren onderdoor stromen; zij
zullen altijd daarin blijven. Dat is pas een goed
loon voor hen die [goed] doen,

﴾٩٥﴿  ۡو و ﻋ‚ٰ^ رﺑﻬ ۡﻢ ﻳﺘﻮ(ﻠ ۡﻮنS¬ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺻ
029.059 Allatheena sabaroo waAAala rabbihim yatawakkaloona
Degenen die geduld hebben en op hun Heer
vertrouwen.

die geduldig volharden en op hun Heer hun
vertrouwen stellen.

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
› و ﻫﻮÐﻢR ﷲ ﻳﺮزﻗﻬﺎ و ﻳﺎÂ و (ﺎﻳ ۡﻦ ﻣ ۡﻦ دآﺑ ٍﺔ ﻵﻹ ﺗﺤﻤﻞ رزﻗﻬﺎ
ۡ
﴾٠٦﴿ ﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ
029.060 Wakaayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa-iyyakum wahuwa alssameeAAu
alAAaleemu
En hoeveel levende wezens zijn er niet, die niet over
hun levensonderhoud beschikken? Allah voorziet
hen en jullie ook. En Hij is Alhorend, Alwetend.

En hoeveel dieren zijn er die hun levensbehoeften
niet dragen. Allah voorziet in hun onderhoud en
dat van jullie; Hij is de horende, de wetende.

029.063 Wala-in saaltahum man nazzala mina alssama-i maan faahya bihi al-arda min baAAdi mawtiha
layaqoolunna Allahu quli alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAqiloona
En als jij hun vraagt wie uit de hemel water doet
neerkomen en dan de aarde daarmee tot leven brengt
na haar dood, dan zeggen zij zeker: "Allah." Zeg:
"Alle lof zij Allah." Maar de meesten van hen
begrijpen het niet.

En als jij hun vraagt wie uit de hemel water laat
neerdalen om daarmee de aarde te doen herleven
nadat zij dood was dan zeggen zij: "Allah." Zeg:
"Lof zij Allah!" Maar de meesten van hen zijn niet
verstandig.

ۡ
ۡ
 ﻟﺸ ۡﻤﺲ وiÑ ۡﻦ ﺳﺎﻟﺘﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض و ﺳuو ﻟ

ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿ ونABﻓﺒﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮن و ﺑﻨﻌﻤﺔ ﷲ ﻳﻜ
029.067 Awa lam yaraw anna jaAAalna haraman aminan wayutakhattafu alnnasu min hawlihim
afabialbatili yu/minoona wabiniAAmati Allahi yakfuroona
En zien zij niet dat Wij, een gewijd veilig (land)
hebben gemaakt, terwijl de mensen om hen heen
worden verdreven? Geloven zij dan in de
valsheid en ontkennen zij de gunst van Allah?

Hebben zij dan niet gezien dat Wij een heilige en
veilige plaats gemaakt hebben, terwijl de mensen
rondom weggerukt worden? Geloven zij dan in de
onzin, terwijl zij aan Allah's genade geen geloof
hechten?

ٰ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ً
ٰ
ي ﻋ‚^ ﷲ ﻛﺬﺑﺎ و ﻛﺬب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻤﺎSTو ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻓ
ٰۡ ً ۡ
ۡ
﴾٨٦﴿ ﻳﻦABﺟﺂء }ه ﻟ ۡﻴﺲ _^ۡ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻮي ﻟﻠﻜ
029.068 Waman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban aw kaththaba bialhaqqi lamma jaahu
alaysa fee jahannama mathwan lilkafireena
En wie is er onrechtvaardiger dan wie er een leugen
over Allah verzint of de Waarheid loochent wanneer
die tot hem is gekomen? Is de Hel niet de plaats voor
de ongelovigen?

En wie is er zondiger dan wie over Allah bedrog
verzint of de waarheid loochent wanneer zij tot
hem komt? Is er in de hel niet een verblijfplaats
voor de ongelovigen?

ٰ

و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪ ۡو ﻓ ۡﻴﻨﺎ ﻟﻨ ۡﻬﺪﻳﻨﻬ ۡﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ و ن ﷲ ﻟﻤﻊ
ۡ
﴾٩٦﴿‡ /ۡ0ﻟﻤ ۡﺤﺴﻨ

ۤ ۡ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
¾Áة ﻟi—و ﻣﺎ ٰﻫﺬه ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻵﻹ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ن ﻟﺪ ر ﻵﻹ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٦﴿ ﻌﻠﻤﻮنF  ﻟﻮ (ﺎﻧﻮ¥ ﻟﺤﻴﻮ ن
029.064 Wama hathihi alhayatu alddunya illa lahwun walaAAibun wa-inna alddara al-akhirata lahiya
alhayawanu law kanoo yaAAlamoona
En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel.
En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker
het echte leven, als zij het wisten!

Dit tegenwoordige leven is slechts tijdverdrijf en
spel, maar de laatste woning, dat is het ware leven.
Als zij het maar wisten.

ۡ› ﻓﻠﻤﺎ ﻧ ٰﺠﻬﻢÒ ﻟﻪ ﻟﺪ ۡﻳﻦ/ۡ0ﻓﺎذ رﻛﺒ ۡﻮ _^ ﻟۡﻔ ۡﻠﻚ دﻋﻮ ﷲ ٰ ﻣ ۡﺨﻠﺼ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٦ۙ ﴿ ﻮنRij ذ ﻫﻢ ﻳS¬^ ﻟm
029.065 Fa-itha rakiboo fee alfulki daAAawoo Allaha mukhliseena lahu alddeena falamma najjahum ila
albarri itha hum yushrikoona
En als zij op de schepen varen, dan roepen zij
Allah aan. Hem zuiver aanbiddend. Maar zodra
Hij hen dan heeft gered (en) aan land heeft
gebracht, dan kennen zij deelgenoten (aan
Allah) toe.

En wanneer zij aan boord van een schip gaan roepen zij
Allah aan terwijl zij de godsdienst geheel aan Hem
wijden, maar wanneer Hij hen dan gered en aan land
gebracht heeft, dan bedrijven zij veelgodendienst

ٰ ۡ ٰۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٦﴿ ﻌﻠﻤﻮنF  ﻓﺴﻮفÔ › و ﻟﻴﺘﻤﺘﻌﻮÕو ﺑﻤﺎ ﺗﻴﻨﻬﻢABﻟﻴﻜ
029.066 Liyakfuroo bima ataynahum waliyatamattaAAoo fasawfa yaAAlamoona

029.069 Waallatheena jahadoo feena lanahdiyannahum subulana wa-inna Allaha lamaAAa almuhsineena
En degenen die omwille van ons streven, die zullen Wij
zeker Leiding schenken op onze wegen. En voorwaar, Allah
is zeker met de weldoeners.
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En hen die zich voor Ons inzetten zullen
Wij op Onze wegen leiden. Allah is met
hen die goed doen.

Om hun ondankbaarheid te tonen voor wat Wij hun
gegeven hebben en om te genieten. Spoedig zuilen zij
het te weten!

om ondankbaar te zijn voor wat Wij hun
gegeven hebben en om te genieten. Maar zij
zullen het weten!

ۡ
ً
 ًﻣﺎ ٰ ﻣﻨﺎ و ﻳﺘﺨﻄﻒ ﻟﻨﺎس ﻣ ۡﻦ ﺣ ۡﻮﻟﻬ ۡﻢi• و ﻟ ۡﻢ ﻳﺮ ۡو ﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ

