ۡ
﴾٤﴿ ۡﻳ ٌﺰ ذو ﻧﺘﻘﺎ ٍم

ٰ

ٰ ٰٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ﺑﺎﻳﺖ ﷲ ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﺷﺪﻳﺪ و ﷲ

Al-Imraan
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

003.004 Min qablu hudan lilnnasi waanzala alfurqana inna allatheena kafaroo bi-ayati Allahi lahum
AAathabun shadeedun waAllahu AAazeezun thoo intiqamin
3:4 Hiervoor, als Leiding voor de mensen, en
Hij deed de Foerqan neerdalen. Voorwaar,
degenen die niet in de Tekenen van Allah
geloven, voor hen is er een strenge bestraffing.
En Allah is Almachtig, Bezitter van de
Vergelding.

ٰ

ٰۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٥' ﴿  ﻟﺴﻤﺂء,-  ﻵﻹرض و ﻵﻹ,- ء23  ﻋﻠﻴﻪ78ن ﷲ ﻵﻹ ﻳﺨ
003.005 Inna Allaha la yakhfa AAalayhi shay-on fee al-ardi wala fee alssama/-i
3:5 Voorwaar, voor Allah is niets verborgen op de
aarde of in de hemel.

Voor Allah is niets verborgen, niet op de aarde,
noch in de hemel.

ۤ
ۡ
 ﻵۡﻹ ۡرﺣﺎم ﻛ ۡﻴﻒ ﻳﺸﺂء ﻵﻹ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ,- ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﻳﺼﻮرﻛ ۡﻢ
ۡ
﴾٦﴿ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ
003.006 Huwa allathee yusawwirukum fee al-arhami kayfa yashao la ilaha illa huwa alAAazeezu
alhakeemu
3:6 Hij is degene die jullie in de baarmoeder vorm
geeft, hoe Hij wil. Er is geen god dan Hij, de
Almachtige, de Alwijze.

ٓٓ
﴾ۙ١﴿ ﻟﻢ

vroeger al, als leidraad voor de mensen en Hij heeft het
reddend onderscheidingsmiddel neergezonden. Zij die
ongelovig zijn aan Allah's tekenen, voor hen is er een
zware bestraffing. Allah is machtig en wraakgierig.

Hij is het die jullie in de moederschoot gevormd
heeft, zoals Hij wil. Er is geen god dan Hij, de
machtige, de wijze.

ۡ ۤۡ
ۡ ٰ ۡ ۡ
ٰ
ٌ
ٌ
ٰ
ٰ
ۡ
ﻫﻮ ﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺖ ﻣﺤﻜﻤﺖ ﻫﻦ م
ٌۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ٌ
ٰ
 ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎ,-  ﻣﺘﺸﺒﻬﺖ ﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬﻳﻦTU ﻟﻜ ٰﺘﺐ و

003.001 Alif-lam-meem
3:1 Alief Laam Miem.

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

ۤ ٰ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٢' ﴿  ﻟﻘﻴﻮم7Zﷲ ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ [ ﻟ
003.002 Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyoomu
3:2 Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de
Eeuwig Bestaande

Allah, er is geen god dan Hij, de levende, de
standvastige.

ۡ
ً
ۡ
ۡ
ﻧﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑ^ۡ] ﻳﺪ ۡﻳﻪ و ﻧﺰل
ۡ ۡ
ۡ
﴾٣ۙ ﴿ ﺔ و ﻵﻹﻧﺠﻴﻞdﻟﺘ ۡﻮ ٰر
003.003 Nazzala AAalayka alkitaba bialhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi waanzala alttawrata waalinjeela
3:3 Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid
neergezonden, bevestigend wat daaraan
voorafgegaan was, en Hij zond de Taurat en de
Indjil neer,

Hij heeft het boek met de waarheid tot jou
neergezonden ter bevestiging van wat er voordien al
was en Hij heeft ook de Taura en de Indjiel
neergezonden,

ۡ ۡ
 ۡوfg ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛhiﻗﺎنfۡ gﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ﻫ ًﺪي ﻟﻠﻨﺎس و ﻧﺰل ﻟ

ٰ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
رﺑﻨﺎ ﻧﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻨﺎس ﻟﻴﻮ ٍم ﻵﻹ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ ن ﷲ ﻵﻹ ﻳﺨﻠﻒ
ۡ
ۡ
﴾٩﴿ ﻟﻤﻴﻌﺎد

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 وy ﻓﻴﺘﺒﻌ ۡﻮن ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻪ ۡﺑﺘﻐﺂء ﻟﻔ ۡﺘﻨﺔ و ۡﺑﺘﻐﺂء ﺗﺎوﻳﻠ ٖﻪ
ٰ ۤ€ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻌﻠﻢ }ﻘﻮﻟﻮن ﻣﻨﺎ,-  و ﻟﺮﺳﺨﻮنh• ﻣﺎ }ﻌﻠﻢ ﺗﺎوﻳﻠﻪ ﻵﻹ ﷲ

003.009 Rabbana innaka jamiAAu alnnasi liyawmin la rayba feehi inna Allaha la yukhlifu almeeAAada

ۤ
ۡ
ۡ ۡ
﴾٧﴿  ﻵﻹ وﻟﻮ ﻵﻹﻟﺒﺎبT• و ﻣﺎ ﻳﺬv ﺑ ٖﻪ [ ‚ ٌﻞ ﻣ ۡﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻨﺎ

3:9 Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die de
mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is".
Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.

ٰ

Onze Heer, U zult de mensen bijeenbrengen
voor een dag waaraan geen twijfel is. Allah zal
de afspraak niet afzeggen.

ۤ
ۡ ۡ
 ﻋﻨﻬ ۡﻢ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ۡوﻵﻹدﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ2oﻐq  ۡو ﻟ ۡﻦfgن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ً
﴾٠١ۙ ﴿ ﻚ ﻫ ۡﻢ وﻗ ۡﻮد ﻟﻨﺎرrsﺷ ۡﻴﺌﺎ و وﻟ

003.010 Inna allatheena kafaroo lan tughniya AAanhum amwaluhum wala awladuhum mina Allahi shayan waola-ika hum waqoodu alnnari
3:10 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn: hun
eigendommen, noch hun nakomelingen zullen hun baten
tegen (de bestraffing) van Allah en zij zijn brandstof voor
de Hel.

Zij die ongelovig zijn, hun bezittingen en
hun kinderen zullen hun bij Allah volstrekt
niet baten. Zij zijn brandstof voor het vuur.

ٰ
ۡ ﻛ ﺪ ۡب ٰ ل
v ﻋ ۡﻮن [ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎTw
ٰ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾١١﴿ ﻓﺎﺧﺬﻫﻢ ﷲ ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ و ﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎب
003.011 Kada/bi ali firAAawna waallatheena min qablihim kaththaboo bi-ayatina faakhathahumu Allahu
bithunoobihim waAllahu shadeedu alAAiqabi
3:11 Zoals dat het geval was met de familie van de
Farao en degenen vóór hen, zij loochenden Onze
Tekenen en Allah strafte hen vanwege hun zonden.
En Allah is streng in de Bestraffing.

Zoals dat het geval was met de mensen van Fir'aun
en hen die voor hun tijd leefden. Zij loochenden
Onze tekenen en dus greep Allah hen voor hun
zonden. Allah is streng in de afstraffing.

003.007 Huwa allathee anzala AAalayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ommu alkitabi
waokharu mutashabihatun faamma allatheena fee quloobihim zayghun fayattabiAAoona ma tashabaha
minhu ibtighaa alfitnati waibtighaa ta/weelihi wama yaAAlamu ta/weelahu illa Allahu waalrrasikhoona
fee alAAilmi yaqooloona amanna bihi kullun min AAindi rabbina wama yaththakkaru illa oloo al-albabi
3:7 Hij is Degene Die het boek aan jou heeft
neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij
zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor
meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun
harten een neiging (tot valsheid) hebben,
misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen
om Fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te
zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand ervan
bekend dan bij Allah. En degenen die stevig
gegrondvest in kennis staan, zeggen: "Wij geloven
er in, alles is van onze Heer, en zij laten zich niet
vermanen, behalve de bezitters van verstand".

Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden;
een deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen -- zij
zijn de grondslag van het boek -- en een ander deel
uit meerduidige. Zij nu die in hun hart een neiging
naar het verkeerde hebben volgen bij hun streven
naar verzoeking en bij hun streven naar
[eigenzinnige] verklaring dat deel ervan dat
meerduidig is. Maar de verklaring ervan kent
niemand behalve Allah. En zij die een
diepgewortelde kennis hebben zeggen: "Wij
geloven erin. Het komt alles van onze Heer." Maar
alleen de verstandigen laten zich vermanen.

ً
ۡ
ۡ
ۡ
v رﺑﻨﺎ ﻵﻹ ﺗﺰغ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻨﺎ „ ۡﻌﺪ ذ ﻫﺪ ۡﻳﺘﻨﺎ و ﻫ ۡﺐ ﻟﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﻚ ر ۡﺣﻤﺔ
ۡ ۡ
﴾٨﴿ ﻧﻚ ﻧﺖ ﻟﻮﻫﺎب
003.008 Rabbana la tuzigh quloobana baAAda ith hadaytana wahab lana min ladunka rahmatan innaka
anta alwahhabu
3:8 (Zij zeggen:) "Onze Heer, laat onze harten niet
afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons
van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar. U bent de
Schenker.

Onze Heer, laat onze harten niet naar het verkeerde
neigen, nadat U ons de goede richting hebt gewezen
en schenk ons van Uw kant barmhartigheid. U bent
de vrijgevige.

ۡ
ٰ
ٰ ۡ ۡ € ۡ ٰ
ۡ
ۡ
 و ﷲ ﻋﻨﺪه ﺣﺴﻦ ﻟﻤﺎبv ث ذﻟﻚ ﻣﺘﺎع ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎTۡ ‹ﻟ
﴾٤١﴿
003.014 Zuyyina lilnnasi hubbu alshshahawati mina alnnisa-i waalbaneena waalqanateeri almuqantarati
mina alththahabi waalfiddati waalkhayli almusawwamati waal-anAAami waalharthi thalika mataAAu
alhayati alddunya waAllahu AAindahu husnu almaabi
3:14 Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke
(zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals
de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en
zilveren bezittingen, gemerkte paarden en kudden
dieren en akkers. Dat is de genieting van het
wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste
terugkeer.

Voor de mensen is de liefde tot de begeerlijkheden
aantrekkelijk gemaakt, zoals vrouwen, zonen,
opgehoopte fortuinen van goud en zilver, gemerkte
paarden, vee en bouwland. Dat is het genot van het
tegenwoordige leven; maar Allah, bij Hem is de
goede terugkomst. *

ٌﻘ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﺪ رﺑﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨﺖq  ﻣ ۡﻦ ٰذﻟﻜ ۡﻢ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦŒۡ^ﻗ ۡﻞ ؤﻧﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﺨ
ٍ
ٌ
ۡ ۡ ۡ ٰ ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٌ
ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ و زو ج ﻣﻄﻬﺮة و
ٰ
ۡ
ۡ ٌۢ ۡ ٰ
﴾٥١ۚ ﴿  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدŒ^رﺿﻮ ٌن ﻣﻦ ﷲ و ﷲ ﺑﺼ

003.015 Qul aonabbi-okum bikhayrin min thalikum lillatheena ittaqaw AAinda rabbihim jannatun tajree
min tahtiha al-anharu khalideena feeha waazwajun mutahharatun waridwanun mina Allahi waAllahu
baseerun bialAAibadi
3:15 Zeg (O Mohammed): "Zal ik jullie over (iets)
beters dan dat mededelen? Voor degenen die (Allah)
vrezen zijn er tuinen (de Paradijs) bij hun Heer, waar
onder door de rivieren stromen, daar zijn zij eeuwig
levenden en (daar zijn) reine echtgenotes en het
welbehagen van Allah". En Allah is Alziende over de
dienaren.

Zeg: "Zal ik jullie iets beters dan dat meedelen?
Voor hen die godvrezend zijn, zijn er bij hun
Heer tuinen waar de rivieren onderdoor
stromen, waarin zij altijd zullen blijven, en ook
reingemaakte echtgenotes en Allah's
welgevallen." Allah doorziet de dienaren

ۤ ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ و ﻗﻨﺎ ﻋﺬ بfgﻟﺬ ۡﻳﻦ }ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن رﺑﻨﺎ ﻧﻨﺎ ﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏ

ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ,• ونT–و ﺳﺘﻐﻠﺒﻮن و ﺗﺤfgﻗ ۡﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ
﴾٢١﴿ ﻟﻤﻬﺎد
003.012 Qul lillatheena kafaroo satughlaboona watuhsharoona ila jahannama wabi/sa almihadu
3:12 Zeg (O Mohammed) tot degenen die ongelovig zijn:
"Jullie zullen verslagen worden en in de Hel verzameld
worden, en (dat is) de slechtste verblijfplaats".

Zeg tegen hen die ongelovig zijn: "Jullie
zullen overwonnen en in de hel verzameld
worden. Dat is pas een slechte rustplaats!"

ٰ

ٌ
ٌ
ۡ ۡ
ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﷲ و,- ﻘﺎﺗﻞq ۡ ﻓﺌﺘ^] ﻟﺘﻘﺘﺎ ﻓﺌﺔ,- ﻗ ۡﺪ ‚ﺎن ﻟﻜ ۡﻢ ٰ ﻳﺔ
ٰ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌ
ۡ
ٰ
 ٖهT—ة ﻳﺮوﻧﻬﻢ ﻣﺜﻠﻴﻬﻢ ر ي ﻟﻌ^] و ﷲ ﻳﺆﻳﺪ ﺑﻨTwي ‚ﺎTU
ً
ٰ
﴾٣١﴿  ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎر,•ة ﻵﻹوŒۡšۡ ذﻟﻚ ﻟﻌ,- ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء ن
003.013 Qad kana lakum ayatun fee fi-atayni iltaqata fi-atun tuqatilu fee sabeeli Allahi waokhra kafiratun
yarawnahum mithlayhim ra/ya alAAayni waAllahu yu-ayyidu binasrihi man yashao inna fee thalika
laAAibratan li-olee al-absari
3:13 Er is waarlijk reeds vóór jullie een Teken
geweest in de twee groepen (legers) die elkaar
ontmoetten. Het ene vocht op de Weg van Allah, en
het andere was een ongelovige (groep). Zij (de
ongelovigen) zagen hen (de gelovigen) met hun ogen
twee maal En Allah steunt met Zijn hulp wie Hij wil.
Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters
van inzicht.

Er was een teken voor jullie in twee
troepenmachten die elkaar ontmoetten. Een
troepenmacht die streed op Allah's weg en een
andere die ongelovig was. Zij zagen met eigen
ogen dat zij tweemaal zo talrijk waren als zijzelf.
Maar Allah steunt met Zijn hulp wie Hij wil.
Daarin is een les voor hen die inzicht hebben.

ۡŒ^ﺴﺂء و ﻟۡﺒﻨ^ۡ] و ﻟۡﻘﻨﺎﻃ
زﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺐ ﻟﺸﻬ ٰﻮت ﻣﻦ ﻟﻨ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ة ﻣﻦ ﻟﺬﻫﺐ و ﻟﻔﻀﺔ و ﻟﺨ ۡﻴﻞ ﻟۡﻤﺴﻮﻣﺔ و ﻵﻹ•ﻌﺎم وfŸﻟﻤﻘﻨ

ۡfgﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻵﻹ ﻣﻦ „ ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟۡﻌ ۡﻠﻢ „ ۡﻐ ًﻴۢﺎ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ و ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﻜ
ٰ ٰٰ
ۡ ۡ ٰ
﴾٩١﴿ ﻳﻊ ﻟﺤﺴﺎبT¡ ﺑﺎﻳﺖ ﷲ ﻓﺎن ﷲ
003.019 Inna alddeena AAinda Allahi al-islamu wama ikhtalafa allatheena ootoo alkitaba illa min baAAdi
ma jaahumu alAAilmu baghyan baynahum waman yakfur bi-ayati Allahi fa-inna Allaha sareeAAu alhisabi
3:19 Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de
Islam en degenen die het Schrift gegeven was
verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen
gekomen was niet over van mening dan door
onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah
loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.

De godsdienst bij Allah is de Islaam [de overgave
aan Allah]. Zij aan wie het boek gegeven is zijn
het uit onderlinge nijd pas oneens geworden,
nadat de kennis tot hen was gekomen. En als
iemand niet aan Allah's tekenen gelooft, dan is
Allah snel met de afrekening.

ۡ ﷲ ٰ و ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻦ و ﻗﻞ7¢ﻓﺎ ۡن ﺣﺂﺟ ۡﻮك ﻓﻘ ۡﻞ ۡﺳﻠ ۡﻤﺖ و ۡﺟ
ۡ
ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗﻮ ﻟﻜ ٰﺘﺐ و ﻵۡﻹﻣ ٖ^] ء ۡﺳﻠ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﻓﺎ ۡن ۡﺳﻠﻤ ۡﻮ ﻓﻘﺪ
ۡ ۡ
ۡ ٌۢ ۡ ٰ
ٰ
 ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدŒ^ و ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺒﻠﻎ و ﷲ ﺑﺼv ۡﻫﺘﺪ ۡو
﴾٠٢﴿
003.020 Fa-in hajjooka faqul aslamtu wajhiya lillahi wamani ittabaAAani waqul lillatheena ootoo alkitaba
waal-ommiyyeena aaslamtum fa-in aslamoo faqadi ihtadaw wa-in tawallaw fa-innama AAalayka
albalaghu waAllahu baseerun bialAAibadi
3:20 En als zij met jou redetwisten, zeg dan: "Ik heb
mijn aangezicht overgegeven aan Allah en (ook) wie
mij volgt". En zeg tegen degenen die het Boek
gegeven is en de ongeletterden: "Geven jullie je over
(aan Allah)"? En als zij zich overgeven, dan volgen
zij Leiding, maar als zij zich afkeren, dan is er voor
jou slechts de plicht tot verkondiging. En Allah is
Alziende over de dienaren.

En als zij met jou redetwisten zeg dan: "Ik geef
mij geheel over aan Allah, en wie mij volgen ook"
en zeg tot hen aan wie het boek is gegeven en tot
de ongeletterden: "Hebben jullie je overgegeven?"
Als zij zich overgeven dan volgen zij het goede
pad, maar als zij zich afkeren dan heb jij slechts
de plicht van de verkondiging. Allah doorziet de
dienaren.

﴾٦١ۚ ﴿ ﻟﻨﺎر
003.016 Allatheena yaqooloona rabbana innana amanna faighfir lana thunoobana waqina AAathaba
alnnari
3:16 (Zij zijn) degenen die zeggen: "Onze Heer,
voorwaard, wij geloofden, vergeef ons onze zonden en
bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel".

die zeggen: "Onze Heer, wij geloven.
Vergeef ons onze zonden en behoed ons voor
de bestraffing van het vuur",

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
ﻳﻦfg ۡﻳﻦ و ﻟﺼﺪﻗ^] و ﻟﻘﻨﺘ^] و ﻟﻤﻨﻔﻘ^] و ﻟﻤﺴﺘﻐŒšﻟﺼ
﴾٧١﴿ ﺑﺎﻵۡﻹ ۡﺳﺤﺎر
003.017 Alssabireena waalssadiqeena waalqaniteena waalmunfiqeena waalmustaghfireena bial-ashari
3:17 (Zij zijn) de geduldigen en de waarachtigen en
de gehoorzamen en degenen die (voor Allah)
uitgeven en degenen die (Allah) om vergeving vragen
op het laatst van de nacht.

die geduldig volharden, die waarheidslievend
zijn, die onderdanig zijn, die bijdragen geven en
die in de morgenschemering om vergeving
vragen.

ًۢ ۡ ۡ
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ٰ
ﻤﺎ¤ﻜﺔ و وﻟﻮ ﻟﻌﻠﻢ ﻗﺂrﺷﻬﺪ ﷲ ﻧﻪ ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ [ و ﻟﻤﻠ
ۤ
ۡ
ۡ
﴾٨١' ﴿ ﺑﺎﻟۡﻘ ۡﺴﻂ ﻵﻹ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ
003.018 Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa waalmala-ikatu waoloo alAAilmi qa-iman bialqisti la
ilaha illa huwa alAAazeezu alhakeemu
3:18 Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en
(ook) de Engelen en de bezitters van kennis,
standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan
Hij, de Almachtige, de Alwijze.

Allah getuigt dat er geen god is dan Hij -- zo ook
de engelen en zij die kennis bezitten. Hij is
handhaver van de gerechtigheid. Er is geen god dan
Hij, de machtige, de wijze.
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ۡ
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ن ﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻵﻹﺳﻶﻹم ¦ و ﻣﺎ ﺧﺘﻠﻒ ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ

3:23 Heb jij degenen niet gezien aan wie een deel
van het Schrift gegeven was? Zij zijn tot het Boek
van Allah uitgenodigd, opdat het tussen hen zou
oordelen. Vervolgens scheidde een groep van hen
zich af en zij wendden zich af.

Heb jij niet gezien naar hen aan wie een aandeel
aan het boek gegeven is? Dat zij werden
opgeroepen tot Allah's boek, opdat het tussen hen
zou oordelen? Toen onttrok een groep van hen
zich, afkerig als zij ervan waren.

ً ٰذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻦ ﺗﻤﺴﻨﺎ ﻟﻨﺎر ﻵﻹۤ ﻳ
ﻫ ۡﻢT¨ ﺎﻣﺎ ﻣ ۡﻌﺪ ۡو ٰد ٍت © و
ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿ ونŒªۡ د ۡﻳﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ‚ﺎﻧﻮ }ﻔ,-
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 ﺣ ٍﻖ [ وŒ^ون ﺑﺎﻳﺖ ﷲ و }ﻘﺘﻠﻮن ﻟﻨﺒ ٖ^] „ﻐfgن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜ
ۡﻫﻢTۡ –} ۡﻘﺘﻠ ۡﻮن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺎۡﻣﺮ ۡون ﺑﺎﻟۡﻘ ۡﺴﻂ ﻣﻦ ﻟﻨﺎس [ ﻓﺒ
﴾١٢﴿ „ﻌﺬ ٍب ۡﻟﻴ ٍﻢ
003.021 Inna allatheena yakfuroona bi-ayati Allahi wayaqtuloona alnnabiyyeena bighayri haqqin
wayaqtuloona allatheena ya/muroona bialqisti mina alnnasi fabashshirhum biAAathabin aleemin

003.024 Thalika bi-annahum qaloo lan tamassana alnnaru illa ayyaman maAAdoodatin wagharrahum fee
deenihim ma kanoo yaftaroona
3:24 Dat is omdat zij zeggen: "De Hel zal ons niet
aanraken, behalve een vastgesteld aantal dagen". Want
zij werden in hun godsdienst bedrogen door wat zij
plachten te verzinnen.

Dat is omdat zij zeggen: "Het vuur zal ons
slechts een beperkt aantal dagen treffen." In hun
godsdienst werden zij misleid door wat zij altijd
weer verzonnen.

3:21 Voorwaar, degenen die de Tekenen van Allah
loochenen en de Profeten doden zonder het recht te
hebben en zij doden degenen die tot gerechtigheid onder
de mensen oproepen: verkondig hen een pijnlijke
bestraffing.

Zij die ongelovig zijn aan Allah's tekenen,
zonder enig recht de profeten doden en hen
doden die tot rechtvaardigheid oproepen, zeg
hun een pijnlijke bestraffing aan.
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ۡ ﻓﻜ ۡﻴﻒ ذ ﺟﻤ ۡﻌ ٰﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻴ ۡﻮم ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻪ ¦ و وﻓﻴ
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﴾٥٢﴿ ﻛﺴﺒﺖ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮن

ۡة ¯ و ﻣﺎ ﻟﻬﻢTU ﻟﺪﻧۡﻴﺎ و ﻵ ۡ ٰﻹ,- ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺣﺒﻄ ۡﺖ ۡﻋﻤﺎﻟﻬ ۡﻢrsوﻟ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٢٢﴿ ﻳﻦT—ﻣﻦ ﻧ

003.025 Fakayfa itha jamaAAnahum liyawmin la rayba feehi wawuffiyat kullu nafsin ma kasabat wahum
la yuthlamoona

003.022 Ola-ika allatheena habitat aAAmaluhum fee alddunya waal-akhirati wama lahum min nasireena

3:25 En wat (zal er met hen gebeuren) wanneer Wij
hen bij elkaar brengen op een Dag waaraan geen
twijfel is, en iedere ziel vergolden zal worden voor wat
zij bedreven heeft, terwijl zij zullen niet
onrechtvaardig behandeld worden?

En hoe zal het zijn wanneer Wij hen
bijeenbrengen voor een dag waaraan geen
twijfel is en wanneer aan elke ziel vergoed zal
worden wat zij verdiend heeft. En aan hen zal
geen onrecht gedaan worden.

ۡ ۡ ۡ
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¬ع ﻟﻤﻠﻚ- ﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺂء و ﺗ,®ﻗﻞ ﻟﻠﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﻟﻤﻠﻚ ﺗﺆ
ۡ
Œۡ^ﻌﺰ ﻣ ۡﻦ ﺗﺸﺂء و ﺗﺬل ﻣ ۡﻦ ﺗﺸﺂء ﺑﻴﺪك ﻟﺨq ﻣﻤ ۡﻦ ﺗﺸﺂء ¯ و

3:22 Zij zijn degenen wiens werken op de aarde en
(in) het Hiernamaals geen vrucht dragen en er zullen
voor hen geen helpers zijn.

ٰ

Zij zijn het wier daden in het tegenwoordige leven
en in het hiernamaals vruchteloos zijn en zij zullen
geen helpers hebben.

ۡ
 ﻛ ٰﺘﺐ ﷲ,ٰ•  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗ ۡﻮ ﻧﺼ ۡﻴ ًﺒﺎ ﻣﻦ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن,• ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
ۡ ٌۡ ٰ
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﴾٣٢﴿ ﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ و ﻫﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮنTw ,•ﻟﻴ ۡﺤﻜﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ﺛﻢ ﻳﺘﻮ

003.023 Alam tara ila allatheena ootoo naseeban mina alkitabi yudAAawna ila kitabi Allahi liyahkuma
baynahum thumma yatawalla fareequn minhum wahum muAAridoona

003.028 La yattakhithi almu/minoona alkafireena awliyaa min dooni almu/mineena waman yafAAal
thalika falaysa mina Allahi fee shay-in illa an tattaqoo minhum tuqatan wayuhaththirukumu Allahu
nafsahu wa-ila Allahi almaseeru
3:28 Laten de gelovigen niet de ongelovigen in plaats
van de gelovigen als beschermers nemen, en degene
die dat doet heeft niets meer met Allah te maken,
behalve wanneer jullie hen (de ongelovigen) angstig
vrezen. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn
(bestraffing). En tot Allah is de terugkeer.

De gelovigen moeten de ongelovigen niet in
plaats van de gelovigen als medestander nemen.
Wie dat doen behoren in niets tot Allah, behalve
als jullie uit vrees voor hen op jullie hoede zijn.
Allah waarschuwt jullie voor Hemzelf; bij Allah
is de bestemming.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
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 ﺻﺪورﻛﻢ و ﺗﺒﺪوه }ﻌﻠﻤﻪ ﷲ و }ﻌﻠﻢ ﻣﺎ,- ﻗﻞ ن ﺗﺨﻔﻮ ﻣﺎ
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﴾٩٢﴿  ٍء ﻗﺪﻳﺮ23  ‚ﻞ,² ﻵۡﻹ ۡرض و ﷲ ﻋ,-  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ,003.029 Qul in tukhfoo ma fee sudoorikum aw tubdoohu yaAAlamhu Allahu wayaAAlamu ma fee
alssamawati wama fee al-ardi waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun
3:29 Zeg (O Mohammed): "Of jullie verbergen wat in
jullie harten is, of jullie laten het zien: Allah weet ervan.
Hij kent wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is.
En Allah is Almachtig over alle zaken".

Zeg: "Of jullie verbergen wat in jullie
binnenste is of het openlijk laten blijken,
Allah weet het en Hij weet wat in de hemelen
en op de aarde is. Allah is almachtig."
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 ﺗﻮد ﻟﻮ ن ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺪ „ﻌﻴﺪ و ﻳﺤﺬرﻛﻢ ﷲhµﻣﻦ ﺳﻮ ٍء
ۡ ٌۢ ۡ ٰ € ۡ
﴾٠٣﴿ •ﻔﺴﻪ و ﷲ رءوف ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد
003.030 Yawma tajidu kullu nafsin ma AAamilat min khayrin muhdaran wama AAamilat min soo-in
tawaddu law anna baynaha wabaynahu amadan baAAeedan wayuhaththirukumu Allahu nafsahu waAllahu
raoofun bialAAibadi
3:30 Op de Dag dat iedere ziel aanwezig vindt wat
zij van het goede verricht heeft en wat zij van het
kwade verricht heeft, zal zij wensen dat er een
grotere afstand tussen haar en haar (kwaad) zou zijn.
En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn (bestraffing)
en Allah is Genadig voor de dienaren.

Op de dag waarop elke ziel het goede dat zij
gedaan heeft voorgelegd zal vinden en ook het
slechte dat zij gedaan heeft, zou zij wel willen dat
er tussen haar en Hem een verre afstand was.
Allah waarschuwt jullie voor Hemzelf. Maar
Allah is vol mededogen voor de dienaren.

﴾٦٢﴿  ٍء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮ2ۡ 3  ‚ﻞ,ٰ²ﻧﻚ ﻋ
003.026 Quli allahumma malika almulki tu/tee almulka man tashao watanziAAu almulka mimman tashao
watuAAizzu man tashao watuthillu man tashao biyadika alkhayru innaka AAala kulli shay-in qadeerun
3:26 Zeg: "O Allah, Koning van het Koninkrijk, U
schenkt het Koninkrijk aan wie U wilt, en U ontzegt
het Koninkrijk aan wie U wilt, en U eert wie U wilt,
en U vernedert wie U wilt, in Uw hand is het Goede.
Voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken".

Zeg: "O Allah, heerser over het koningschap, U
geeft het koningschap aan wie U wilt en U
ontneemt het koningschap aan wie U wilt. U
maakt machtig wie U wilt en U vernedert wie U
wilt. Het goede is in Uw hand. U bent almachtig.

ۡ ۡ
 ﻣﻦ7Zج ﻟT· ﻟ ۡﻴﻞ ¯ و ﺗ,-  ﻟﻨﻬﺎر و ﺗ ۡﻮﻟﺞ ﻟﻨﻬﺎر,- ﺗ ۡﻮﻟﺞ ﻟ ۡﻴﻞ
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ۡ
Œ^ ¯ و ﺗ ۡﺮزق ﻣ ۡﻦ ﺗﺸﺂء „ﻐ7Zج ﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﻟT·ﻟﻤﻴﺖ و ﺗ
﴾٧٢﴿ ﺎب
ٍ ﺣﺴ
003.027 Tooliju allayla fee alnnahari watooliju alnnahara fee allayli watukhriju alhayya mina almayyiti
watukhriju almayyita mina alhayyi watarzuqu man tashao bighayri hisabin
3:27 U doet de dag de nacht bedekken en U doet
de nacht de dag bedekken en U brengt de
levenden voort uit de doden en u brengt de
doden voort uit de levenden en U voorziet wie U
wilt zonder afrekening".

U laat de nacht overgaan in de dag en de dag laat U
overgaan in de nacht. U brengt het levende uit het
dode voort en uit het levende brengt U het dode voort.
U geeft levensonderhoud aan wie U wilt, zonder
afrekening."
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 وv ]^ﻳﻦ وﻟﻴﺂء ﻣﻦ دون ﻟﻤﺆﻣﻨfgﻵﻹ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻜ
ۡ ٍء ﻵﻹۤ ۡن ﺗﺘﻘ ۡﻮ ﻣ ۡﻨﻬﻢ2ۡ 3 ۡ,- ٰ ﻣ ۡﻦ } ۡﻔﻌ ۡﻞ ٰذﻟﻚ ﻓﻠ ۡﻴﺲ ﻣﻦ ﷲ
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ۡ „ ذرﻳﺔ „ ۡﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ
ﻌ
﴾٤٣ۚ ﴿ ﺾ و ﷲ ﺳﻤ ۡﻴﻊ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ
ٍ
003.034 Thurriyyatan baAAduha min baAAdin waAllahu sameeAAun AAaleemun
3:34 Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is
Alhorend, Alwetend.

als afstammelingen van elkaar. Allah is
horend en wetend.

ًرT‹ۡ ﻣ2oۡ ﺑ ۡﻄ,- ۡ ﻧﺬ ۡرت ﻟﻚ ﻣﺎ,¼ ۡذ ﻗﺎﻟﺖ ۡﻣﺮ ت ﻋ ۡﻤ ٰﺮن رب
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ۡ
﴾٥٣﴿  ﻧﻚ ﻧﺖ ﻟﺴﻤﻴﻊ ﻟﻌﻠﻴﻢv ۡ2oﻓﺘﻘﺒ ۡﻞ ﻣ
003.035 Ith qalati imraatu AAimrana rabbi innee nathartu laka ma fee batnee muharraran fataqabbal
minnee innaka anta alssameeAAu alAAaleemu
3:35 Toen de vrouw van 'Imran zei: "Mijn Heer,
voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is,
aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende,
de Alwetende".

Toen de vrouw van 'Imraan zei: "Mijn Heer,
ik wijd bij gelofte aan U wat in mijn buik is;
neem het van mij aan. U bent de horende, de
wetende."
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ٰۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
 و ﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ2½ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻧ,¼ ﻓﻠﻤﺎ وﺿﻌ ۡﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟ ۡﺖ رب
ۤۡ,¼ ۡ ﺳﻤ ۡﻴﺘﻬﺎ ﻣ ۡﺮﻳﻢ و,¼  وv 2½ٰ ۡ  ‚ﺎﻵۡﻹﻧT•وﺿﻌ ۡﺖ و ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﺬ
﴾٦٣﴿ ﻋ ۡﻴﺬﻫﺎ ﺑﻚ و ذرﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻟﺮﺟ ۡﻴﻢ
003.036 Falamma wadaAAat-ha qalat rabbi innee wadaAAtuha ontha waAllahu aAAlamu bima wadaAAat
walaysa alththakaru kaalontha wa-innee sammaytuha maryama wa-innee oAAeethuha bika
wathurriyyataha mina alshshaytani alrrajeemi
3:36 En toen zij haar gebaard had, zei zij: "Mijn Heer,
ik heb haar gebaard, (het is) een meisje, -en Allah wist
het best wat zij gebaard had- en het mannelijke is niet
als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam
genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te
beschermen tegen de vervloekte Satan".

Toen zij haar gebaard had, zei zij: "Mijn Heer,
ik heb een meisje gebaard." -- Allah wist het
best wat zij gebaard had; het mannelijke is niet
als het vrouwelijke -- "Ik heb haar Marjam
genoemd en ik bid U haar en haar nageslacht te
beschermen tegen de vervloekte satan."

ۡ ﻟﻜﻢfۡ gۡ ﻳ ۡﺤﺒ ۡﺒﻜﻢ ﷲ ٰ و } ۡﻐ,¼ﻗ ۡﻞ ۡن ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﺗﺤﺒ ۡﻮن ﷲ ٰ ﻓﺎﺗﺒﻌ ۡﻮ
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﴾١٣﴿ ذﻧﻮﺑﻜﻢ و ﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ
003.031 Qul in kuntum tuhibboona Allaha faittabiAAoonee yuhbibkumu Allahu wayaghfir lakum
thunoobakum waAllahu ghafoorun raheemun
3:31 Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden,
volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden
vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig".

Zeg: "Als jullie Allah liefhebben, volgt mij
dan en Allah zal jullie liefhebben en jullie je
zonden vergeven." Allah is vergevend en
barmhartig.
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 ﻓﺎن ﺗﻮﻟﻮ ﻓﺎن ﷲ ﻵﻹ ﻳﺤﺐv ﻗﻞ ﻃﻴﻌﻮ ﷲ و ﻟﺮﺳﻮل
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﴾٢٣﴿ ﻳﻦfgﻟﻜ
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003.032 Qul ateeAAoo Allaha waalrrasoola fa-in tawallaw fa-inna Allaha la yuhibbu alkafireena
3:32 Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper,
maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet
van de ongelovigen".

Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de gezant, maar
als jullie je afkeren? Allah heeft de
ongelovigen niet lief."
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003.033 Inna Allaha istafa adama wanoohan waala ibraheema waala AAimrana AAala alAAalameena
3:33 Voorwaar, Allah verkoos Adam en Noach en de
familie van Abraham en familie van Imran boven de
(andere) wereldbewoners.

Allah heeft Adam, Noeh, de mensen van
Ibrahiem en de mensen van 'Imraan uitverkoren
boven de wereldbewoners,
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ﻓﺘﻘﺒﻠﻬﺎ رﺑﻬﺎ „ﻘﺒ ۡﻮ ٍل ﺣﺴ ٍﻦ و ﻧﺒﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ [ و ﻛﻔﻠﻬﺎ
ًۡ
ۡ
ۡ ۡ ﻳT• ‚ﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ زhÅﻳﺎT•ز
v  ب [ وﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ رزﻗﺎT‹ﺎ ﻟﻤ
ٰ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
 ﻟﻚ ﻫﺬ ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ن ﷲ ﻳﺮزق,¼ ﻗﺎل ٰﻳﻤ ۡﺮﻳﻢ

003.039 Fanadat-hu almala-ikatu wahuwa qa-imun yusallee fee almihrabi anna Allaha yubashshiruka
biyahya musaddiqan bikalimatin mina Allahi wasayyidan wahasooran wanabiyyan mina alssaliheena

ۡ
﴾٧٣﴿ ﺎب
ﺴ
ﺣ
Œ
^ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء „ﻐ
ٍ

3:39 Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de
gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond: "Voorwaar, Allah
brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van)
Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als
een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de
rechtschapene".

Toen riepen de engelen tot hem terwijl hij in
het heiligdom standvastig de salaat bad:
"Allah kondigt jou Jahja aan, bevestiger van
een woord van Allah, leidsman, asceet en
profeet; een van de rechtschapenen."

ٰ
ٌTÁۡ ﻋﺎ,®  و ۡﻣﺮŒš ﻟۡﻜ2oۡ ﻏ ٰﻠ ٌﻢ و ﻗ ۡﺪ ﺑﻠﻐ,•  ﻳﻜ ۡﻮن,¼ ﻗﺎل رب
ٰ
ۡ ٰ
﴾٠٤﴿ ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﷲ }ﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء

003.040 Qala rabbi anna yakoonu lee ghulamun waqad balaghaniya alkibaru waimraatee AAaqirun qala
kathalika Allahu yafAAalu ma yasha/o
3:40 Hij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een jongen
(verwekken), terwijl ik oud geworden ben en mijn
vrouw onvruchtbaar is"? Hij (Allah) zei: "Zo doet
Allah wat Hij wil".

Hij zei: "Mijn Heer, hoe kan ik nog een jongen
krijgen, terwijl ik al oud ben geworden en mijn
vrouw onvruchtbaar is?" Hij zei: "Zo is het. Allah
doet wat Hij wil."

ً ٰ ۤۡ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
 ﻳﺔ ﻗﺎل ﻳﺘﻚ ﻵﻹ ﺗ¿ﻠﻢ ﻟﻨﺎس ﺛﻠﺜﺔ ﻳﺎ ٍم,• ﻗﺎل رب ﺟﻌﻞ
ۡ
ۡ
١٤﴿Ä  و ﻵۡﻹ ۡﺑ¿ﺎر2Â و ﺳﺒ ۡﺢ ﺑﺎﻟﻌŒً ۡ^ رﺑﻚ ﻛﺜTۡ •ﻵﻹ ر ۡﻣ ًﺰ و ذ

003.037 Fataqabbalaha rabbuha biqaboolin hasanin waanbataha nabatan hasanan wakaffalaha zakariyya
kullama dakhala AAalayha zakariyya almihraba wajada AAindaha rizqan qala ya maryamu anna laki
hatha qalat huwa min AAindi Allahi inna Allaha yarzuqu man yashao bighayri hisabin
3:37 Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en
deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder
de hoede van Zakariya. Iedere keer dat Zakariya in de
(gebeds-) ruimte bij haar kwam vond hij
levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: "O maryam,
van waar heb jij dat"? Zij zei: "Dat komt bij Allah
vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil
zonder afrekening".

Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en
zorgde ervoor dat zij goed opgroeide en Hij
vertrouwde de zorg voor haar aan Zakarijja toe.
Telkens als Zakarijja bij haar in het heiligdom
binnenkwam vond hij proviand bij haar. Hij zei:
"Marjam, waar heb jij dit vandaan?" Zij zei: "Het
komt van Allah. Allah geeft levensonderhoud aan
wie Hij wil, zonder afrekening."

ً
ۡ
ۡ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ,•  ﻗﺎل رب ﻫ ۡﺐv ﻪ€ ﻳﺎ رﺑT•ﻫﻨﺎﻟﻚ دﻋﺎ ز
ً
ۡ
﴾٨٣﴿  ﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ ﻟﺪﻋﺂءv ﻃﻴﺒﺔ
003.038 Hunalika daAAa zakariyya rabbahu qala rabbi hab lee min ladunka thurriyyatan tayyibatan
innaka sameeAAu aldduAAa/-i
3:38 Daar smeekte Zakariya zijn Heer, hij zei: "O,
mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht,
voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoort".

Daar riep Zakarijja zijn Heer aan; hij zei: "Mijn
Heer, schenk mij van Uw kant een goed
nageslacht. U bent de verhoorder van het gebed."

ayyuhum yakfulu maryama wama kunta ladayhim ith yakhtasimoona
3:44 Dat zijn berichten over het verborgene die wij
aan jou (O Mohammed) mededelen. En jij was niet
met hen toen zij door hun pennen te werpen
verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de
zorg voor Maryam, en jij was ook niet bij hen toen zij
hierover redetwistten.

Dat zijn enige mededelingen over het verborgene
die Wij aan jou openbaren. Jij was immers niet
bij hen toen zij hun rietpennen wierpen om [door
loting] uit te maken wie van hen de zorg voor
Marjam op zich zou nemen en jij was ook niet bij
hen toen zij twistten.

003.041 Qala rabbi ijAAal lee ayatan qala ayatuka alla tukallima alnnasa thalathata ayyamin illa ramzan
waothkur rabbaka katheeran wasabbih bialAAashiyyi waal-ibkari
3:41 Hij zei: "O mijn Heer, geef mij een teken". Hij
(Allah) zei: "Jouw teken is, dat je drie dragen niet
met de mensen spreekt dan door gebaren, gedenkt
jouw Heer veel en prijst (Zijn glorie) in de avond en
in de ochtend".

Hij zei: "Mijn Heer, geef mij een teken." Hij zei:
"Jouw teken is dat je drie dagen niet tot de mensen
zult spreken, behalve door middel van gebaren. En
gedenk jouw Heer veel en lofprijs in de avond en 's
ochtends vroeg."

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
s
ٰ
ۡ
ۡ
 ﺳﻤﻪÆ ك ﺑ¿ﻠﻤ ٍﺔ ﻣﻨﻪT–ﻜﺔ ﻳﻤﺮﻳﻢ ن ﷲ ﻳﺒrذ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻤﻠ
ٰۡ ۡ
ۡ
ة و ﻣﻦTU ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹ,-  ۡﺑﻦ ﻣ ۡﺮﻳﻢ وﺟ ۡﻴ ًﻬﺎ2Çﻟﻤﺴ ۡﻴﺢ ﻋ ۡﻴ

ٰ ۡ
ٰ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
s
ٰ
ۡ
ﻜﺔ ﻳﻤﺮﻳﻢ ن ﷲ ﺻﻄﻔﻚ و ﻃﻬﺮك و ﺻﻄﻔﻚrو ذ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻤﻠ
ۡ
﴾٢٤﴿ ]ۡ^ ﻧﺴﺂء ﻟ ٰﻌﻠﻤ,ٰ²ﻋ

ۡ fÈﻟۡﻤ
﴾٥٤ۙ ﴿ ]^ﺑ

003.042 Wa-ith qalati almala-ikatu ya maryamu inna Allaha istafaki watahharaki waistafaki AAala nisa-i
alAAalameena

003.045 Ith qalati almala-ikatu ya maryamu inna Allaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu
almaseehu AAeesa ibnu maryama wajeehan fee alddunya waal-akhirati wamina almuqarrabeena
3:45 (Gedenkt) toen de Engelen zeiden: "O Maryam,
voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van
Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de
Masih, 'isa, zoon van Maria, in deze wereld en in het
Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot
degenen die dicht (bij Allah) staan.

Toen de engelen zeiden: "O Marjam, Allah kondigt
jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn
de masieh, 'Isa, de zoon van Marjam. Hij zal in het
tegenwoordige leven en het hiernamaals in hoog
aanzien staan en behoren tot hen die in de
nabijheid [van Allah] zijn.

ٰ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٦٤﴿ ]^ ﻟﻤﻬﺪ و ﻛﻬﻶﻹ و ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤ,- و ﻳ¿ﻠﻢ ﻟﻨﺎس
003.046 Wayukallimu alnnasa fee almahdi wakahlan wamina alssaliheena
3:46 En hij spreekt tot de mensen vanuit de wie en
als volwassene en hij behoort tot de rechtschapene".

In de wieg en als volwassene zal hij tot de mensen
spreken en hij zal een van de rechtschapenen zijn."

ٰ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﷲT– ﺑ2o وﻟﺪ و ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴ,•  ﻳﻜﻮن,¼ ﻗﺎﻟ ۡﺖ رب
ۡ
﴾٧٤﴿ ﻪ ﻛ ۡﻦ ﻓﻴﻜ ۡﻮن€  ۡﻣ ًﺮ ﻓﺎﻧﻤﺎ }ﻘﻮۡل ﻟ2É¾ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء ذ ﻗ
ٰ

3:42 En toen de Engelen zeiden: "O Maryam,
voorwaar Allah heeft jou uitverkoren en jou
gereinigd en jou boven de vrouwen van de
werelden uitverkoren".

En toen de engelen zeiden: "O Marjam, Allah heeft
jou uitverkoren en jou rein gemaakt en Hij heeft jou
uitverkoren boven de vrouwen van de
wereldbewoners.

ۡ
ٰ
﴾٣٤﴿ ]ۡ^ﻌÊ ﻣﻊ ﻟﺮ7ۡ Ëۡ ﻟﺮﺑﻚ و ۡﺳﺠﺪ ۡي و ۡرﻛ2Ìٰﻳﻤ ۡﺮﻳﻢ ﻗﻨ
003.043 Ya maryamu oqnutee lirabbiki waosjudee wairkaAAee maAAa alrrakiAAeena
3:43 O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel
je voor Hem neer en buig je met de buigenden".

O Marjam, wees jouw Heer onderdanig en buig je
eerbiedig voor Hem neer en buig met de buigenden."

ۡ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺒﺂء ﻟﻐﻴﺐ ﻧﻮﺣﻴﻪ ﻟﻴﻚ و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ذ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻳﻠﻘ ۡﻮن ﻗﻶﻹﻣﻬﻢ ﻳﻬﻢ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺮﻳﻢ © و ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ذ
ۡ
ۡ
﴾٤٤﴿ ﻳﺨﺘﺼﻤﻮن
003.044 Thalika min anba-i alghaybi nooheehi ilayka wama kunta ladayhim ith yulqoona aqlamahum

met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees
de blinden en de leprozen en ik doe de doden met
het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel
jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen
bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie
als jullie gelovigen zijn.

toestemming een vogel zal zijn. Dat ik
blindgeborenen en melaatsen zal genezen en doden
levend maak, met Allah's toestemming. En dat ik
jullie meedeel wat jullie eten en wat jullie in jullie
huizen opslaan. Daarin is een teken voor jullie als
jullie gelovig zijn.

ۡﺔ و ﻵﻹﺣﻞ ﻟﻜ ۡﻢ „ ۡﻌﺾ ﻟﺬيdو ﻣﺼﺪ ًﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑ^ۡ] ﻳﺪي ﻣﻦ ﻟﺘ ۡﻮ ٰر
ۡﻘﻮ ﷲ ٰ و ﻃ ۡﻴﻌﻮنqم ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ و ﺟ ۡﺌﺘﻜ ۡﻢ ﺑ ٰﺎﻳ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ ¦ ﻓﺎTÍ

003.050 Wamusaddiqan lima bayna yadayya mina alttawrati wali-ohilla lakum baAAda allathee hurrima
AAalaykum waji/tukum bi-ayatin min rabbikum faittaqoo Allaha waateeAAooni
En als bevestiger van wat er van de Taura voor
mijn tijd al was en om aan jullie iets van wat
jullie verboden was toe te staan. Ik ben tot jullie
gekomen met een teken van jullie Heer. Vreest
dus Allah en gehoorzaamt mij.

ٰ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿  ط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢÏÐ  و رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬ,Ñن ﷲ ر
003.051 Inna Allaha rabbee warabbukum faoAAbudoohu hatha siratun mustaqeemun
3:51 Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dient
Hem dus, dit is een recht Pad".

ٰ

3:47 Zij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen
terwijl geen man mij heeft aangeraakt"? Hij (Allah)
zei: "Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over
een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees',
en het is".

Allah is mijn Heer en jullie Heer; dient Hem
dus. Dit is een juiste weg." *

ۤ

ۤۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ
 ﷲ ﻗﺎل,•  ﻗﺎل ﻣﻦ ﻧﺼﺎريfg ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜ2Çﻓﻠﻤﺎ ﺣﺲ ﻋﻴ
ۡ و ۡﺷﻬ ۡﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣ ۡﺴﻠﻤﻮنv ٰ  ٰ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲv ٰ ﻟۡﺤﻮ رﻳ ۡﻮن ﻧ ۡﺤﻦ ﻧۡﺼﺎر ﷲ

Zij zei: "Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen,
terwijl geen mens mij aangeraakt heeft" Hij zei:
"Zo is het. Allah schept wat Hij wil. Wanneer Hij
iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees!?
en het is."

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٤ۚ ﴿ ﺔ و ﻵﻹﻧﺠﻴﻞdو }ﻌﻠﻤﻪ ﻟﻜﺘﺐ و ﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻟﺘﻮر
003.048 WayuAAallimuhu alkitaba waalhikmata waalttawrata waal-injeela
3:48 En Hij onderwijst hem het Schrift, en de
Wijsheid en de Taurat en de Indjil.

﴾٠٥﴿
3:50 En als bevestiging van wat er voor mij is
gekomen van de Taurat, opdat ik jullie een paar dingen
wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en
ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie
Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.

003.047 Qalat rabbi anna yakoonu lee waladun walam yamsasnee basharun qala kathaliki Allahu
yakhluqu ma yashao itha qada amran fa-innama yaqoolu lahu kun fayakoonu

En Hij zal hem het boek, de wijsheid, de Taura en
de Indjiel onderwijzen.

ۤۡ,¼ [ ۡ ﻗ ۡﺪ ﺟ ۡﺌﺘﻜ ۡﻢ ﺑ ٰﺎﻳﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ,¼ hÒآء ۡﻳﻞT¡ۡ ۤۡ2o ﺑ,ٰ• و رﺳ ۡﻮﻵًﻹ
ٍ
ًۢ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
Œ^ ﻓﺎ•ﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻃŒ^ـﺔ ﻟﻄÕ ﺧﻠﻖ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻄ^ۡ] ﻛﻬ ۡﻴ
ٰ ۡ
ٰ ۡ ٰۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ Õ ۡ
ۡ
ۡ
 وv  ﺑﺎذن ﷲ,® ﻟﻤﻮ7× ﻤﻪ و ﻵﻹﺑﺮص وÊ و ﺑﺮي ﻵﻹv ﺑﺎذن ﷲ
ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ذﻟﻚ,-  ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ن,- [ ونTUﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺎ‚ﻠﻮن و ﻣﺎ ﺗﺪ
ۡ ۡ ۡ ً ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٤ۚ ﴿ ]^ﻵﻹﻳﺔ ﻟﻜﻢ ن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨ
003.049 Warasoolan ila banee isra-eela annee qad ji/tukum bi-ayatin min rabbikum annee akhluqu lakum
mina altteeni kahay-ati alttayri faanfukhu feehi fayakoonu tayran bi-ithni Allahi waobri-o al-akmaha waalabrasa waohyee almawta bi-ithni Allahi waonabbi-okum bima ta/kuloona wama taddakhiroona fee
buyootikum inna fee thalika laayatan lakum in kuntum mu/mineena
3:49 En (hij is) als een Boodschapper voor de
Kinderen van Israël, (die zegt:) "Voorwaar, ik ben
tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer,
en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkende op
de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal

En [Allah zal hem] als een gezant tot de Israëlieten
[zenden, om te zeggen]: "Ik ben tot jullie gekomen
met een teken van jullie Heer: Dat ik voor jullie uit
klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er
dan in zal blazen en dat het dan met Allah's

ۡ
ۡ
 ﻣ ۡﺮﺟﻌﻜ ۡﻢ ﻓﺎ ۡﺣﻜﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ,•  ﺛﻢv ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ
ۡ
ۡ
﴾٥٥﴿ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن
003.055 Ith qala Allahu ya AAeesa innee mutawaffeeka warafiAAuka ilayya wamutahhiruka mina
allatheena kafaroo wajaAAilu allatheena ittabaAAooka fawqa allatheena kafaroo ila yawmi alqiyamati
thumma ilayya marjiAAukum faahkumu baynakum feema kuntum feehi takhtalifoona
3:55 En toen Allah zei: "O 'isa, voorwaar, Ik zal jou
(tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou
reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal
degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig
zijn stellen, tot de Dag van de Opstanding. Daarna zal
de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie
rechtspreken over dat waarover jullie plachten van
mening te verschillen.

Toen Allah zei: "O 'Isa, Ik laat jou sterven en Ik
zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van hen
die ongelovig zijn en Ik zal tot de
opstandingsdag hen die jou volgen stellen boven
hen die ongelovig zijn. Dan zal jullie terugkeer
tot Mij zijn en zal Ik tussen jullie oordelen over
dat waarover jullie het oneens waren.

ۡ
 ﻟﺪﻧﻴﺎ و,-  ۡو ﻓﺎﻋﺬﺑﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ﺷﺪ ۡﻳ ًﺪfgﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٰ ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ
﴾٦٥﴿ ﻳﻦT—ة ¯ و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧTUﻵﻹ
003.056 Faamma allatheena kafaroo faoAAaththibuhum AAathaban shadeedan fee alddunya waal-akhirati
wama lahum min nasireena
3:56 En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen
zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een
strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen
geen helpers zijn.

ٰ

Wat hen dus betreft die ongelovig zijn, hen zal Ik in
het tegenwoordige leven en het hiernamaals met
een strenge bestraffing straffen. Zij zullen geen
helpers hebben.

ٰ
و ﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻓﻴﻮﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺟ ۡﻮرﻫ ۡﻢ و ﷲ
ٰ
ۡ
﴾٧٥﴿ ]^ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻟﻈﻠﻤ

003.057 Waamma allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fayuwaffeehim ojoorahum waAllahu la
yuhibbu alththalimeena

﴾٢٥﴿
003.052 Falamma ahassa AAeesa minhumu alkufra qala man ansaree ila Allahi qala alhawariyyoona
nahnu ansaru Allahi amanna biAllahi waishhad bi-anna muslimoona
3:52 En toen 'isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij:
"Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar
Allah"? Zijn metgezellen (Hawariyyoen) zeiden: "Wij
zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en
getuigen dat wij ons overgegeven hebben.

Toen 'Isa ongeloof bij hen gewaarwerd zei hij:
"Wie zijn mijn helpers [op de weg] tot Allah."
De discipelen zeiden: "Wij zijn Allah's helpers.
Wij geloven in Allah. Getuig dat wij ons [aan
Allah] hebben onderworpen.
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ﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ ﻟﺸﻬﺪﻳﻦÊرﺑﻨﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ و ﺗﺒﻌﻨﺎ ﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎ
﴾٣٥﴿
003.053 Rabbana amanna bima anzalta waittabaAAna alrrasoola faoktubna maAAa alshshahideena

3:53 Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt
en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op
bij de getuigen (van de Eenheid van Allah)".

Onze Heer, wij geloven in wat U hebt
neergezonden en wij volgen de gezant.
Schrijf ons dus op bij hen die getuigen."
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﴾٤٥﴿Ä ﻳﻦTÙ ﻟﻤŒ^ ﷲ و ﷲ ﺧTÙ ۡو و ﻣTÙو ﻣ
003.054 Wamakaroo wamakara Allahu waAllahu khayru almakireena
3:54 En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah
maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen
maken.

Zij maakten plannen en Allah maakte
plannen, maar Allah is de beste
plannenmaker.
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 و ﻣﻄﻬﺮك ﻣﻦ,•  ﻣﺘﻮﻓﻴﻚ و ر ﻓﻌﻚ,¼ 2Çذ ﻗﺎل ﷲ }ﻌﻴ
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,ٰ•  ۡوfg ۡو و ﺟﺎﻋﻞ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺒﻌ ۡﻮك ﻓ ۡﻮق ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛfgﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
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ٰ
ۡ
ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٦﴿ ]^ ﻟﻜﺬﺑ,²•ﻔﺴﻜﻢ ¦ ﺛﻢ ﻧﺒﺘﻬﻞ ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻟﻌﻨﺖ ﷲ ﻋ
003.061 Faman hajjaka feehi min baAAdi ma jaaka mina alAAilmi faqul taAAalaw nadAAu abnaana
waabnaakum wanisaana wanisaakum waanfusana waanfusakum thumma nabtahil fanajAAal laAAnata
Allahi AAala alkathibeena
3:61 Wie dan met jou (Mohammed) over ('isa)
redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg
dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze
vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf
bijelkaar roepen en dan gezamenlijk (Allah’s vloek)
afroepen en dan Allah’s vloek toewensen aan de
leugenaars".

ٰ

Als dan iemand met jou over hem redetwist na wat
er aan kennis tot jou gekomen is, zeg dan: "Komt,
laten we onze zonen en jullie zonen, onze
vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf
bijeenroepen. Laten we dan plechtig tot Allah
bidden en Allah's vloek afroepen over hen die
liegen."
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 و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ﻟٰ ٍﻪ ﻵﻹ ﷲ و ن ﷲ ﻟﻬﻮv ن ٰﻫﺬ ﻟﻬﻮ ﻟﻘﺼﺺ ﻟﺤﻖ
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﴾٢٦﴿ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢ
003.062 Inna hatha lahuwa alqasasu alhaqqu wama min ilahin illa Allahu wa-inna Allaha lahuwa
alAAazeezu alhakeemu
3:62 Voorwaar, dit is de ware geschiedenis, en er is geen god
dan Allah en voorwaar, Allah is het Die de Almachtige, de
Alwijze is.

Dit is het juiste verhaal en er is geen god
dan Allah. Allah is echt de machtige, de
wijze.
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﴾٣٦﴿ ﻓﺎ ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻓﺎن ﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ

3:57 En wat degenen die gelovig zijn en goede werken
verrichten betreft; Allah zal hen hun (volledige)
beloning schenken, en Allah houdt niet van de
onrechtvaardige.

Maar wat hen betreft die geloven en de
deugdelijke daden doen, hun zal Hij hun volle
loon geven. Allah bemint de onrechtplegers
niet."
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﴾٨٥﴿  ﻟﺤﻜﻴﻢT•ذﻟﻚ ﻧ ۡﺘﻠ ۡﻮه ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻣﻦ ﻵﻹ ٰﻳﺖ و ﻟﺬ
003.058 Thalika natloohu AAalayka mina al-ayati waalththikri alhakeemi
3:58 Zo dragen Wij jou voor van de Tekenen en de
wijze Vermaning (de Kuran).

Dat is wat Wij jou van de tekenen en de wijze
vermaning voorlezen.
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 ﻋﻨﺪ ﷲ ﻛﻤﺜﻞ دم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮ ٍب ﺛﻢ ﻗﺎل2Çن ﻣﺜﻞ ﻋﻴ
﴾٩٥﴿ ﻪ ﻛ ۡﻦ ﻓﻴﻜ ۡﻮن€ ﻟ
003.059 Inna mathala AAeesa AAinda Allahi kamathali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu
kun fayakoonu
3:59 Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van 'isa is
bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij
schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: 'Wees', en
hij was.

Bij Allah lijkt 'Isa bijvoorbeeld op Adam
die Hij uit aarde geschapen heeft. Toen
sprak Hij tot hem: "Wees!" en hij was.
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﴾٠٦﴿ ﻳۡﻦŒªﻟﺤﻖ ﻣ ۡﻦ رﺑﻚ ﻓﻶﻹ ﺗﻜ ۡﻦ ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﻤ
003.060 Alhaqqu min rabbika fala takun mina almumtareena
3:60 Waarheid komt van jouw Heer en behoort niet
tot degenen die twijfelen.

De waarheid komt van jouw Heer; behoor dus
niet tot hen die twijfelen.

003.063 Fa-in tawallaw fa-inna Allaha AAaleemun bialmufsideena
3:63 Als zij zich dan afwenden: voorwaar, dan is Allah
op de hoogte van de verderfzaaiers.

Als zij zich dan afkeren, dan is Allah
welingelicht over de verderfbrengers.
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ﻌﺎﻟ ۡﻮq ﻓﻤ ۡﻦ ﺣﺂﺟﻚ ﻓ ۡﻴﻪ ﻣﻦ „ ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺂءك ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘ ۡﻞ
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¾ﻫﺎﻧﺘ ۡﻢ ¾ﻫﺆﻵﻼء ﺣﺎﺟ ۡﺠﺘ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻤﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠ ٌﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺂﺟ ۡﻮن ﻓ ۡﻴﻤﺎ
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﴾٦٦﴿ ﻌﻠﻤﻮنq ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠﻢ و ﷲ }ﻌﻠﻢ و ﻧﺘﻢ ﻵﻹ
003.066 Ha antum haola-i hajajtum feema lakum bihi AAilmun falima tuhajjoona feema laysa lakum bihi
AAilmun waAllahu yaAAlamu waantum la taAAlamoona
3:66 Zo, jullie zijn degenen die geredetwist hebben over
iets waarover jullie kennis hadden, maar waarom
redetwistten jullie over iets waarover jullie geen kennis
hebben? En Allah weet, en jullie weten niet.

Zo zijn jullie nu. Jullie hebben daarover
getwist waar jullie kennis van hebben, maar
waarom twisten jullie over iets waar jullie
geen kennis van hebben?
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 ﻧ ًﻴﺎ و ﻟٰﻜ ۡﻦ ‚ﺎن ﺣﻨ ۡﻴﻔﺎ ﻣ ۡﺴﻠ ًﻤﺎT—ۡ ﻣﺎ ‚ﺎن ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻳﻬ ۡﻮدﻳﺎ و ﻵﻹ ﻧ
ۡ ۡ
﴾٧٦﴿ ]ۡ^ÊT–و ﻣﺎ ‚ﺎن ﻣﻦ ﻟﻤ
003.067 Ma kana ibraheemu yahoodiyyan wala nasraniyyan walakin kana haneefan musliman wama kana
mina almushrikeena
3:67 Abraham was geen Jood, en geen Christen,
maar hij was een Hanif, die zich (aan Allah)
overgegeven had, en hij behoorde niet tot de
veelgodenaanbidders.

Ibrahiem was niet jood, noch christen, maar hij was
een aanhanger van het zuivere geloof, die zich [aan
Allah] overgaf en hij behoorde niet tot de
veelgodendienaars.

 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ2Ü ﻟﻨﺎس ﺑﺎ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺒﻌ ۡﻮه و ٰﻫﺬ ﻟﻨ,•ن ۡو
ٰ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٦﴿ ]^ ﻟﻤﺆﻣﻨ,•ﻣﻨﻮ و ﷲ و
003.068 Inna awla alnnasi bi-ibraheema lallatheena ittabaAAoohu wahatha alnnabiyyu waallatheena
amanoo waAllahu waliyyu almu/mineena
3:68 Voorwaar, degenen die Abraham het meest nabij
komen, zijn degenen die hem en deze Profeet
(Mohammed) volgen en degenen die geloven. En Allah
is de Beschermer van de gelovigen.

De mensen die Ibrahiem het meest waardig
zijn zijn zeker zij die hem en deze profeet
navolgen en die geloven. En Allah is de
beschermer van de gelovigen.

ۢ
ٰ ۡ ۡ
آء ﺑ ۡﻴﻨﻨﺎ و ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ ﻵﻹ
ٍ  ‚ﻠﻤ ٍﺔ ﺳﻮ,ٰ• ﻌﺎﻟ ۡﻮq ﻗ ۡﻞ ¾ﻳﺎﻫﻞ ﻟﻜﺘﺐ
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ك ﺑ ٖﻪ ﺷﻴﺌﺎ و ﻵﻹ ﻳﺘﺨﺬ „ﻌﻀﻨﺎ „ﻌﻀﺎT–• ۡﻌﺒﺪ ﻵﻹ ﷲ و ﻵﻹ ﻧ
ۡۡرﺑ ًﺎﺑﺎ ﻣ ۡﻦ د ۡون ﷲ ٰ ﻓﺎ ۡن ﺗﻮﻟﻮۡ ﻓﻘ ۡﻮﻟﻮ ۡﺷﻬﺪ ۡو ﺑﺎﻧﺎ ﻣ ۡﺴﻠﻤﻮن
﴾٤٦﴿
003.064 Qul ya ahla alkitabi taAAalaw ila kalimatin sawa-in baynana wabaynakum alla naAAbuda illa
Allaha wala nushrika bihi shay-an wala yattakhitha baAAduna baAAdan arbaban min dooni Allahi fa-in
tawallaw faqooloo ishhadoo bi-anna muslimoona
3:64 Zeg: "O Lieden van het Schrift, komt tot een
gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij
niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast
Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet
als heren naast Allah plaatsen". Als zij zich dan
afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan
Allah) overgegeven hebben".

Zeg: "Mensen van het boek! Komt tot een uitspraak
die voor jullie en voor ons gezamenlijk juist is. Dat
wij alleen Allah dienen, dat wij niets aan Hem als
metgezel toevoegen en dat wij elkaar niet tot heren
naast Allah nemen." Als zij zich echter afkeren, zeg
dan: "Getuigt dat wij [aan Allah] onderworpenen
zijn."
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ﺔ وd ﺑﺮﻫﻴﻢ و ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻟﺘﻮر,- ¾ﻳﺎ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻢ ﺗﺤﺂﺟﻮن
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﴾٥٦﴿ ﻌﻘﻠﻮنq ﻵﻹﻧﺠﻴﻞ ﻵﻹ ﻣﻦ „ﻌﺪ ٖه ﻓﻶﻹ
003.065 Ya ahla alkitabi lima tuhajjoona fee ibraheema wama onzilati alttawratu waal-injeelu illa min
baAAdihi afala taAAqiloona
3:65 O Lieden van het Boek, waarom redetwisten
jullie over Abraham? De Taurat en de Indjil zijn
toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan
niet?

Mensen van het boek! Waarom twisten jullie over
Ibrahiem. De Taura en de Indjiel waren toch pas na
hem neergezonden! Hebben jullie dan geen
verstand?
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﴾Ý٢٧﴿hه ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮنTU وfgÊ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ۡﺟﻪ ﻟﻨﻬﺎر و
003.072 Waqalat ta-ifatun min ahli alkitabi aminoo biallathee onzila AAala allatheena amanoo wajha
alnnahari waokfuroo akhirahu laAAallahum yarjiAAoona
3:72 Een groep van de Lieden van het Schrift zei:
"(Doe alsof je) gelooft in wat er aan degenen die
geloven aan het begin van de dag geopenbaard is, maar
gelooft niet aan het einde ervan. Hopelijk zullen zij
terugkeren (naar de ongelovigen)".

Een groep van de mensen van het boek zegt:
"Gelooft aan de aanvang van de dag in wat op
hen die geloven is neergezonden, maar weest
aan het einde ervan ongelovig; misschien zullen
zij terugkeren.

ۡو ﻵﻹ ﺗ ۡﺆﻣﻨ ۡۤﻮ ﻵﻹ ﻟﻤ ۡﻦ ﺗﺒﻊ د ۡﻳﻨﻜ ۡﻢ ﻗ ۡﻞ ن ﻟۡﻬ ٰﺪي ﻫﺪي ﷲ ٰ [ ن
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﴾٣٧Þ ﴿h ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء و ﷲ و ﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢv ﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﺪ ﷲ
003.073 Wala tu/minoo illa liman tabiAAa deenakum qul inna alhuda huda Allahi an yu/ta ahadun mithla
ma ooteetum aw yuhajjookum AAinda rabbikum qul inna alfadla biyadi Allahi yu/teehi man yashao
waAllahu wasiAAun AAaleemun
3:73 En gelooft slechts hen die jullie godsdienst
volgen, zegt: "Voorwaar, de Leiding is de Leiding
van Allah en (gelooft niet) dat er aan iemand
hetzelfde is gegeven als aan jullie werd gegeven, of
dat Zij tegen jullie bij jullie Heer twisten". Zeg:
"Voorwaar, de gunst is van de Hand van Allah, die
Hij geeft aan wie Hij wil; Allah is Alomvattend,
Alwetend.

En gelooft slechts hen die jullie godsdienst
volgen." -- Zeg: "De leidraad is Allah's leidraad" -"[en gelooft niet] dat er aan iemand hetzelfde
gegeven is als aan jullie of dat zij tegen jullie bij
jullie Heer twisten." Zeg: "De goedgunstigheid is
in Allah's hand. Hij geeft haar aan wie Hij wil.
Allah is alomvattend en wetend.
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﴾٤٧﴿ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺮ ۡﺣﻤﺘ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء و ﷲ ذو ﻟﻔﻀﻞ ﻟﻌﻈﻴﻢ
003.074 Yakhtassu birahmatihi man yashao waAllahu thoo alfadli alAAatheemi
3:74 Hij kiest voor Zijn Barmhartigheid wie Hij
wil en Allah is de Bezitter van de Geweldige
Gunst.

Hij bevoorrecht door Zijn barmhartigheid wie Hij
wil. Allah is vol van geweldige goedgunstigheid."
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ﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﻮ }ﻀﻠﻮﻧﻜﻢ و ﻣﺎ }ﻀﻠﻮن ﻵﻹ¤ودت ﻃﺂ
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﴾٩٦﴿ •ﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮون

003.069 Waddat ta-ifatun min ahli alkitabi law yudilloonakum wama yudilloona illa anfusahum wama
yashAAuroona
3:69 Een groep van de Lieden van het Boek zou
jullie willen doen dwalen en zij doen niemand dan
zichzelf dwalen. En zijn beseffen het niet.

Een groep van de mensen van het boek zou jullie
graag tot dwaling willen brengen, maar zij brengen
slechts zichzelf tot dwaling zonder het te beseffen.
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﴾٠٧﴿ ون ﺑﺎﻳﺖ ﷲ و ﻧﺘﻢ ﺗﺸﻬﺪونfgﻳﺎﻫﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﻢ ﺗﻜ
003.070 Ya ahla alkitabi lima takfuroona bi-ayati Allahi waantum tashhadoona
3:70 O Lieden van het Schrift, waarom ontkennen
jullie de Tekenen val Allah, terwijl jullie getuigen?

Mensen van het boek! Waarom geloven jullie niet in
de tekenen van Allah terwijl jullie toch getuigen
zijn?
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¾ﻳﺎ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺴ ۡﻮن ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟۡﺒﺎﻃﻞ و ﺗﻜﺘﻤﻮن ﻟﺤﻖ و
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﴾١٧﴿ ﻌﻠﻤﻮنq ﻧﺘﻢ
003.071 Ya ahla alkitabi lima talbisoona alhaqqa bialbatili wataktumoona alhaqqa waantum
taAAlamoona
3:71 O lieden van het Schrift, waarom vermengen jullie
de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de
Waarheid, terwijl Jullie (het toch) weten?

Mensen van het boek! Waarom omkleden jullie
de waarheid met onzin en verbergen jullie de
waarheid willens en wetens?
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 ﻟﺬﻳﻦ,²ﻔﺔ ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﺎﻟﺬي ﻧﺰل ﻋ¤و ﻗﺎﻟ ۡﺖ ﻃﺂ
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﴾٧٧﴿  ۡﻴﻬ ۡﻢ © و ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢÊﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ و ﻵﻹ ﻳﺰ
003.077 Inna allatheena yashtaroona biAAahdi Allahi waaymanihim thamanan qaleelan ola-ika la
khalaqa lahum fee al-akhirati wala yukallimuhumu Allahu wala yanthuru ilayhim yawma alqiyamati wala
yuzakkeehim walahum AAathabun aleemun
3:77 Voorwaar, degenen die hun belofte aan Allah en
hun eden voor een geringe prijs verruilden, dat zijn
degenen die geen aandeel hebben in het Hiernamaals.
En Allah spreekt niet tot hen en beziet hen niet op de
Dag van de Opstanding. Hij zal hen niet reinigen en
voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

Zij die Allah's verbond en hun eden
verkwanselen, dat zijn zij die geen aandeel aan
het hiernamaals hebben. Allah zal niet tot hen
spreken, noch naar hen omzien op de
opstandingsdag. Hij zal hen niet louteren, maar
voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
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 و }ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ و ﻣﺎ ﻫﻮv ﻟﻜ ٰﺘﺐ و ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻜﺘﺐ
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﴾٨٧﴿  ﷲ ﻟﻜﺬب و ﻫﻢ }ﻌﻠﻤﻮن,² و }ﻘﻮﻟﻮن ﻋv ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ

003.078 Wa-inna minhum lafareeqan yalwoona alsinatahum bialkitabi litahsaboohu mina alkitabi wama
huwa mina alkitabi wayaqooloona huwa min AAindi Allahi wama huwa min AAindi Allahi wayaqooloona
AAala Allahi alkathiba wahum yaAAlamoona
3:78 En voorwaar, onder hen is er een groep die het
Schrift verdraait met hun tongen, opdat jij denkt dat
dit bij het Schrift hoort, terwijl het niet bij het
Schrift hoort. En rij zeggen: "Het komt van Allah,"
terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen
leugens over Allah, terwijl zij het weten.

En onder hen is er een groep die hun tongen
verdraaien bij [het voorlezen van] het boek, zodat
jullie zullen denken dat het uit het boek is, terwijl
het niet uit het boek is. En zij zeggen: "Het komt
van Allah" terwijl het niet van Allah komt. Zij
zeggen over Allah willens en wetens een leugen.

ۡ ۡن ﻳ ۡﺆﺗﻴﻪ ﷲ ٰ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﻟۡﺤ ۡﻜﻢ و ﻟﻨﺒﻮة ﺛﻢ }ﻘﻮلTٍ –ﻣﺎ ‚ﺎن ﻟﺒ
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 ﻣﻦ دون ﷲ و ﻟﻜﻦ ﻛﻮﻧﻮ رﺑﻨ ٖ^] ﺑﻤﺎ,• ﻟﻠﻨﺎس ﻛﻮﻧﻮ ﻋﺒﺎد

ۡ و ﻣ ۡﻨﻬﻢv و ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻦ ۡن ﺗﺎۡﻣ ۡﻨﻪ „ﻘ ۡﻨﻄﺎ ٍر ﻳﺆد ٖ ۤه ﻟ ۡﻴﻚ
ًﻤﺎ¤ﻣ ۡﻦ ۡن ﺗﺎۡﻣ ۡﻨﻪ ﺑﺪ ۡﻳﻨﺎ ٍر ﻵﻹ ﻳﺆد ٖهۤ ﻟ ۡﻴﻚ ﻵﻹ ﻣﺎد ۡﻣﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻗﺂ
ٰ
 و }ﻘﻮۡﻟﻮۡنv  ﻵۡﻹﻣ ٖ^] ﺳﺒ ۡﻴ ٌﻞ,- ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻴﺲ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ
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﴾٥٧﴿  ﷲ ﻟﻜﺬب و ﻫﻢ }ﻌﻠﻤﻮن,²ﻋ
003.075 Wamin ahli alkitabi man in ta/manhu biqintarin yu-addihi ilayka waminhum man in ta/manhu
bideenarin la yu-addihi ilayka illa ma dumta AAalayhi qa-iman thalika bi-annahum qaloo laysa AAalayna
fee al-ommiyyeena sabeelun wayaqooloona AAala Allahi alkathiba wahum yaAAlamoona
3:75 En onder de Lieden van het Schrift is er degene
die, als jij hem een schat toevertrouwt, jou deze zal
teruggeven; en onder hen is er degene die als jij hem
een dinar toevertrouwt, deze niet aan jou zal
teruggeven, behalve als jij er op aandingt. Dat komt
omdat zij zeggen: "Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de ongeletterde". En zij vertellen over Allah
leugens terwijl zij het weten.

En onder de mensen van het boek is er hij die, als
je hem een fortuin toevertrouwt, het aan jou
teruggeeft en onder hen is er hij die, als je hem
een dinar toevertrouwt, hem alleen maar aan jou
zal teruggeven als jij erop blijft staan. Dat komt
omdat zij zeggen: "Men kan van ons geen
rekenschap over de ongeletterden vragen." En zij
zeggen over Allah willens en wetens een leugen.
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﴾٦٧﴿ ]^ ﻓﺎن ﷲ ﻳﺤﺐ ﻟﻤﺘﻘ7ßq  „ﻌ ۡﻬﺪ ٖه و,- ﻣ ۡﻦ ۡو,ٰ²ﺑ
003.076 Bala man awfa biAAahdihi waittaqa fa-inna Allaha yuhibbu almuttaqeena
3:76 Welzeker, hij die zijn belofte nakomt en
(Allah) vreest: voorwaar, Allah houdt van de
Moettaqoen.

Ja zeker, als iemand zijn verbintenis nakomt en
godvrezend is, dan bemint Allah de godvrezenden.
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ﻚ ﻵﻹrون „ﻌﻬﺪ ﷲ و ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻶﻹ وﻟŒªن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸ
ۡ ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻳﻮمfàة و ﻵﻹ ﻳ¿ﻠﻤﻬﻢ ﷲ ٰ و ﻵﻹ ﻳ ۡﻨTU ﻵ ۡ ٰﻹ,- ﺧﻶﻹق ﻟﻬ ۡﻢ

003.081 Wa-ith akhatha Allahu meethaqa alnnabiyyeena lama ataytukum min kitabin wahikmatin thumma
jaakum rasoolun musaddiqun lima maAAakum latu/minunna bihi walatansurunnahu qala aaqrartum
waakhathtum AAala thalikum isree qaloo aqrarna qala faishhadoo waana maAAakum mina
alshshahideena
3:81 En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst
aanging met de Profeten (en zei): "Wat ik jullie ook
gegeven heb van het Schrift en de Wijsheid; en er komt
daarna een Boodschapper tot jullie ter bevestiging van
wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en
hem zeker helpen". (Allah) zei: "Erkennen jullie dit en
aanvaarden jullie Mijn verbond"? Zij zeiden: "Wij
erkennen het". Hij (Allah) zei: "Getuigt dan en Ik
behoor met jullie tot degenen die getuigen".

En toen Allah een overeenkomst aanging met de
profeten: "Wat voor boek en wijsheid Ik jullie
ook geef, als er daarna een gezant komt die
bevestigt wat jullie hebben, gelooft dan in hem
en helpt hem." Hij zei: "Stemmen jullie ermee
in en nemen jullie Mijn verbintenis daartoe
aan?" Zij zeiden: "Wij stemmen ermee in." Hij
zei: "Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot hen
die getuigen."
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﴾٢٨﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻔﺴﻘﻮنr „ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺎوﻟ,•ﻓﻤﻦ ﺗﻮ
003.082 Faman tawalla baAAda thalika faola-ika humu alfasiqoona
3:82 En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zware
zonden begaan.

Wie zich daarna afkeren, dat zijn de
verdorvenen.
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 ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض,-  دﻳﻦ ﷲ ﻳﺒﻐﻮن و ﻟﻪ ﺳﻠﻢ ﻣﻦŒ^ﻓﻐ
﴾٣٨﴿  ًﻫﺎ و ﻟ ۡﻴﻪ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮنTۡ • ﻃ ۡﻮ ًﻋﺎ و
003.083 Afaghayra deeni Allahi yabghoona walahu aslama man fee alssamawati waal-ardi tawAAan
wakarhan wa-ilayhi yurjaAAoona
3:83 Zouden zij een andere godsdienst dan die van
Allah zoeken, terwijl degenen die er in de hemelen
en op de aarde zijn zich gewillig en ongewillig aan
Hem hebben overgegeven? En tot Hem worden zij
teruggekeerd.

Wensen zij een andere dan Allah's godsdienst,
terwijl wie er in de hemelen en op de aarde zijn
zich goedschiks en kwaadschiks aan Hem hebben
overgegeven en tot Hem zullen worden
teruggebracht?
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 ﺑﺮﻫﻴﻢ و,²ﻗ ۡﻞ ٰ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ و ﻣﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻣﺎ ﻧﺰل ﻋ
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 و2á ﻣﻮ,®ۡﺳ ٰﻤﻌ ۡﻴﻞ و ۡﺳ ٰﺤﻖ و } ۡﻌﻘ ۡﻮب و ﻵۡﻹ ۡﺳﺒﺎط و ﻣﺎ و
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﴾٩٧ۙ ﴿ ﻌﻠﻤ ۡﻮن ﻟﻜ ٰﺘﺐ و ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﺪرﺳ ۡﻮنq ﻛﻨﺘ ۡﻢ
003.079 Ma kana libasharin an yu/tiyahu Allahu alkitaba waalhukma waalnnubuwwata thumma yaqoola
lilnnasi koonoo AAibadan lee min dooni Allahi walakin koonoo rabbaniyyeena bima kuntum
tuAAallimoona alkitaba wabima kuntum tadrusoona
3:79 Het past de mens niet dat Allah hem het Schrift
en de Wijsheid en het Profeetschap heeft gegeven en
dan tot de mens zegt: "Weest aanbidders voor mij in
plaats van (voor) Allah". Het is juist: "Weest
rabbijnen (Rabbaniyyin) doordat jullie het Schrift
onderwijzen en doordat jullie die bestuderen.

Het past geen mens dat Allah hem het boek, de
oordeelskracht en het profeetschap geeft en dat hij
dan tot de mensen zal zeggen: "Weest dienaren
van mij in plaats van van Allah." Maar wel:
"Weest godgeleerden, doordat jullie het boek
onderwijzen en doordat jullie het bestuderen."

ۡﻢÊﻜﺔ و ﻟﻨﺒ^] ۡرﺑ ًﺎﺑﺎ ﻳﺎۡﻣﺮrﻠs  ۡﻢ ۡن ﺗﺘﺨﺬو ﻟۡﻤÊو ﻵﻹ ﻳﺎۡﻣﺮ
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﴾٠٨﴿  „ﻌﺪ ذ ﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮنfgﺑﺎﻟﻜ
003.080 Wala ya/murakum an tattakhithoo almala-ikata waalnnabiyyeena arbaban aya/murukum bialkufri
baAAda ith antum muslimoona
3:80 En Hij beveelt, jullie niet de Engelen en de
Profeten als Heren te nemen. Zou Hij jullie
opdragen ongelovig te zijn, nadat jullie je
overgegeven hebben?

En ook niet dat hij jullie beveelt de engelen en de
profeten tot heren te nemen. Zou hij jullie bevelen
ongelovig te zijn, nadat jullie je [aan Allah] hebben
overgegeven?
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﴾١٨﴿ ﻓﺎﺷﻬﺪو و ﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﺸﻬﺪﻳﻦ
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﴾٦٨﴿ ]^ﻟﻈﻠﻤ
003.086 Kayfa yahdee Allahu qawman kafaroo baAAda eemanihim washahidoo anna alrrasoola haqqun
wajaahumu albayyinatu waAllahu la yahdee alqawma alththalimeena
Hoe zou Allah de goede richting [nog] wijzen aan
mensen die ongelovig zijn geworden na geloofd te
hebben, die getuigd hadden dat de gezant waarachtig
is en tot wie de duidelijke bewijzen gekomen waren.
Allah wijst de juiste richting niet aan de mensen die
onrecht plegen.

3:86 Hoe zou Allah een volk leiden dat ongelovig
geworden is nadat zij gelovig waren? En (die)
getuigden dat de Boodschapper waar is en nadat
de duidelijkheden tot hen gekomen waren? En
Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.
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ﻜﺔ و ﻟﻨﺎسrﻚ ﺟﺰآؤﻫ ۡﻢ ن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻌﻨﺔ ﷲ و ﻟﻤﻠrsوﻟ
﴾٧٨ۙ ﴿ ]ۡ^ۡﺟﻤﻌ
003.087 Ola-ika jazaohum anna AAalayhim laAAnata Allahi waalmala-ikati waalnnasi ajmaAAeena
3:87 Zij zijn degenen wiens beloning is dat op hen de
vloek van Allah, de Engelen en de gehele mensheid
rust.

Zij zijn het wier vergelding is dat op hen de vloek
van Allah, de engelen en de mensen tezamen rust.
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﴾٨٨ۙ ﴿  ۡونfà ﻵﻹ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻌﺬ ب و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳﻨv ﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ
003.088 Khalideena feeha la yukhaffafu AAanhumu alAAathabu wala hum yuntharoona
3:88 Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn en de straf zal
niet voor hen worden verlicht en er zal voor hen geen uitstel
verleend worden.

003.084 Qul amanna biAllahi wama onzila AAalayna wama onzila AAala ibraheema wa-ismaAAeela waishaqa wayaAAqooba waal-asbati wama ootiya moosa waAAeesa waalnnabiyyoona min rabbihim la
nufarriqu bayna ahadin minhum wanahnu lahu muslimoona
3:84 Zeg: "Wij geloven in Allah en in wat er tot ons
neergezonden is en in wat er neergezonden is aan
Abraham en Isma'il, Izaak, Jakob en de kinderen van
Jakob (al Asbath) en in wat er aan Mozes, 'Isa en de
Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen
onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij
hebben ons aan Hem overgegeven".

Zeg: "Wij geloven in Allah en in wat op ons is
neergezonden en in wat op Ibrahiem, Isma'iel,
Ishaak, Ja'koeb en de stammen is neergezonden
en in wat aan Moesa, 'Isa en de profeten is
gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken
geen enkel verschil tussen hen en aan Hem
hebben wij ons overgegeven."
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﴾٥٨﴿ ﻳﻦTâة ﻣﻦ ﻟﺨTUﻵﻹ
003.085 Waman yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu wahuwa fee al-akhirati mina
alkhasireena
3:85 En wie er een andere godsdienst dan de
Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard
worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de
verliezers.

Wie iets anders dan de Islaam [de overgave aan Allah]
als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden
aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de
verliezers.

Zij zullen daarin altijd blijven; zij krijgen
geen strafverlichting en ook geen uitstel.

ٌﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺎﺑ ۡﻮ ﻣﻦ „ ۡﻌﺪ ٰذﻟﻚ و ۡﺻﻠﺤ ۡﻮ ¦ ﻓﺎن ﷲ ٰ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴﻢ
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و „ﻌﺪ ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ و ﺷﻬﺪو نfgﻛ ۡﻴﻒ ﻳ ۡﻬﺪي ﷲ ﻗﻮﻣﺎ ﻛ
ۡﻟﺮﺳ ۡﻮل ﺣ ٌﻖ و ﺟﺂءﻫﻢ ﻟۡﺒﻴ ٰﻨﺖ و ﷲ ٰ ﻵﻹ ﻳ ۡﻬﺪي ﻟۡﻘﻮم
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﴾٢٩﴿ ﻓﺎن ﷲ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ
003.092 Lan tanaloo albirra hatta tunfiqoo mimma tuhibboona wama tunfiqoo min shay-in fa-inna Allaha
bihi AAaleemun
3:92 Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat
jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En
wat jullie ook van iets bijdragen. Voorwaar, Allah
weet daarvan.

Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat
jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven.
En wat jullie ook aan bijdragen geven, Allah weet
ervan. *
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003.093 Kullu alttaAAami kana hillan libanee isra-eela illa ma harrama isra-eelu AAala nafsihi min qabli
an tunazzala alttawratu qul fa/too bialttawrati faotlooha in kuntum sadiqeena
3:93 Alle voedsel was de Kinderen van Israël
toegestaan voordat de Taurat neergezonden was,
behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Brengt
de Taurat dan, en leest haar voor als jullie
waarachtig zijn".

Alle voedsel was aan de Israëlieten toegestaan,
behalve wat Israël zichzelf als verbod oplegde,
voordat de Taura werd neergezonden. Zeg: "Brengt
de Taura dan en leest haar voor als jullie waarheid
spreken."
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﴾٤٩ã﴿ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮن
003.094 Famani iftara AAala Allahi alkathiba min baAAdi thalika faola-ika humu althalimoona
3:94 Degenen die dan daarna de leugens over Allah
verzinnen: zij zijn degenen die onrechtplegers zijn.

Wie dan daarna over Allah bedrog
verzinnen, dat zijn de onrechtplegers.

003.089 Illa allatheena taboo min baAAdi thalika waaslahoo fa-inna Allaha ghafoorun raheemun
3:89 Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich
beteren. En voorwaar, Allah is Vergevensgezind Meest
Barmhartig.

Behalve zij die daarna berouw tonen en het
weer goedmaken. Allah is vergevend en
barmhartig.

ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﻘﺒﻞq  ﻟﻦfgو „ﻌﺪ ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺛﻢ زد دو ﻛfgن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
﴾٠٩﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻀﺂﻟ ۡﻮنrs و وﻟv ﺗ ۡﻮﺑﺘﻬ ۡﻢ
003.090 Inna allatheena kafaroo baAAda eemanihim thumma izdadoo kufran lan tuqbala tawbatuhum
waola-ika humu alddalloona
3:90 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn geworden
na te hebben geloofd en dan hun ongeloof laten
toenemen: hun berouw zal nooit aanvaard worden. Zij
zijn degenen die dwalende zijn.

Zij die ongelovig zijn geworden na geloofd te
hebben en dan hun ongeloof nog vermeerderen,
hun berouw zal niet aanvaard worden. Zij zijn
het die dwalen.

ۡ
 ۡو و ﻣﺎﺗ ۡﻮ و ﻫ ۡﻢ ﻛﻔ ٌﺎر ﻓﻠ ۡﻦ }ﻘﺒﻞ ﻣ ۡﻦ ﺣﺪﻫ ۡﻢfgن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٌﻚ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴﻢ وrsﻣ ۡﻞء ﻵۡﻹ ۡرض ذﻫ ًﺒﺎ وﻟﻮ ۡﻓﺘ ٰﺪي ﺑ ٖﻪ وﻟ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾١٩﴿Ä ﻳﻦT—ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧ
003.091 Inna allatheena kafaroo wamatoo wahum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milo al-ardi
thahaban walawi iftada bihi ola-ika lahum AAathabun aleemun wama lahum min nasireena
3:91 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en sterven
terwijl zijn ongelovig zijn: van geen van hen zal een
aarde vol goud aanvaard worden, ook al zou hij zich
daarmee willen vrijkopen. Zij zijn degenen voor wie er
een pijnlijke bestraffing is en voor hen zullen er geen
helpers zijn.

Zij die ongelovig zijn en sterven terwijl zij
ongelovig zijn, van geen van hen zou de aarde
vol goud aanvaard worden ook al zou hij zich
ermee willen loskopen. Zij zijn het voor wie er
een pijnlijke bestraffing is en zij zullen geen
helpers hebben.

ٰ
ۡ ٍء23  و ﻣﺎ ﺗ ۡﻨﻔﻘ ۡﻮ ﻣ ۡﻦhi ﺗ ۡﻨﻔﻘ ۡﻮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺒ ۡﻮن2Ì ﺣŒšۡﻟ ۡﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮ ﻟ

binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de
mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen)
die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie
ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de
werelden.

Ibrahiem. Wie er binnentreedt is veilig. Het is voor de
mensen een plicht jegens Allah om op bedevaart naar
het huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg
te gaan. En wie ongelovig is? Allah heeft de
wereldbewoners niet nodig.
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 ﻣﺎ,² و ﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﻋÆ ون ﺑﺎﻳﺖ ﷲfgﻗ ۡﻞ ¾ﻳﺎ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻢ ﺗﻜ
﴾٨٩﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنq
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ﻗ ۡﻞ ﺻﺪق ﷲ ¦ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮ ﻣﻠﺔ ﺑﺮﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ و ﻣﺎ ‚ﺎن ﻣﻦ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٥٩﴿ ]^ÊT–ﻟﻤ
003.095 Qul sadaqa Allahu faittabiAAoo millata ibraheema haneefan wama kana mina almushrikeena
3:95 Zeg: "Allah spreekt de Waarheid, volgt dus de
godsdienst van Abraham, Hanif; en hij behoorde
niet tot de veelgodenaanbidders".

ً
‚ﺎ و ﻫ ًﺪيŒšٰ ن ول ﺑ ۡﻴ ٍﺖ وﺿﻊ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻠﺬ ۡي ﺑﺒﻜﺔ ﻣ
ۡ
ۡ
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﴾٦٩ۚ ﴿ ]^ﻟﻠﻌﻠﻤ

003.098 Qul ya ahla alkitabi lima takfuroona bi-ayati Allahi waAllahu shaheedun AAala ma taAAmaloona
3:98 Zeg: "O Lieden van het Schrift, waarom
geloven jullie niet in de Tekenen van Allah, terwijl
Allah getuige is van wat jullie doen?"

Zeg: "Mensen van het boek! Waarom geloven
jullie niet in de tekenen van Allah terwijl Allah
toch getuige is van wat jullie doen."

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ¾ۡ
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ۡ
ﻗﻞ ﻳﺎﻫﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﻢ ﺗﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻣﻦ ﻣﻦ
ۡ ۡﻌﻤﻠﻮنq ﺗ ۡﺒﻐ ۡﻮﻧﻬﺎ ﻋﻮ ًﺟﺎ و ﻧۡﺘ ۡﻢ ﺷﻬﺪآء و ﻣﺎ ﷲ ٰ „ﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ
ٍ
﴾٩٩﴿
003.099 Qul ya ahla alkitabi lima tasuddoona AAan sabeeli Allahi man amana tabghoonaha AAiwajan
waantum shuhadao wama Allahu bighafilin AAamma taAAmaloona
3:99 Zeg: "O Lieden van het Schrift, waarom houden
jullie wie gelooft op de Weg van Allah tegen, hopend
dat hij krom is, terwijl jullie toch getuigen zijn. En
Allah is niet onachtzaam met betrekking tot wat jullie
doen".

Zeg: "Mensen van het boek! Waarom versperren
jullie Allah's weg voor wie geloven, in jullie
verlangen dat hij een kronkelweg is, terwijl jullie
toch getuigen zijn. Allah let goed op wat jullie
doen."

ًۡ
ۤ
ۡ
}ﻘﺎ ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗﻮ ﻟﻜ ٰﺘﺐTw ¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ۡن ﺗﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮ

Zeg: "Allah spreekt de waarheid; volgt dus het
geloof van Ibrahiem die het zuivere geloof aanhing;
hij behoorde niet tot de veelgodendienaars."

003.096 Inna awwala baytin wudiAAa lilnnasi lallathee bibakkata mubarakan wahudan lilAAalameena
3:96 Voorwaar, het eerste Huis dat voor de
mensheid gesticht werd, is dat in het gezegende
Bakka (Mekkah), als leiding voor de werelden.

Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is
dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een
leidraad voor de wereldbewoners.
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 و ﻣ ۡﻦ دﺧﻠﻪ ‚ﺎن ﻣﻨﺎ و ﷲhäﻓ ۡﻴﻪ ﻳﺖ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻘﺎم ﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ
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fg ﻟﻨﺎس ﺣﺞ ﻟﺒ ۡﻴﺖ ﻣﻦ ۡﺳﺘﻄﺎع ﻟ ۡﻴﻪ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ و ﻣ ۡﻦ ﻛ,²ﻋ
ۡ ٌ ٰ
ۡ
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﴾٧٩﴿ ]^ ﻋﻦ ﻟﻌﻠﻤ2oﻓﺎن ﷲ ﻏ
ٰ

003.097 Feehi ayatun bayyinatun maqamu ibraheema waman dakhalahu kana aminan walillahi AAala
alnnasi hijju albayti mani istataAAa ilayhi sabeelan waman kafara fa-inna Allaha ghaniyyun AAani
alAAalameena
3:97 Er in zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de
standplaats van Abraham, en hij die er in

Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van
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و •ﻌﻤﺖ ﷲT•ﻗﻮ © و ذfgq و ﻋﺘﺼﻤﻮ ﺑﺤﺒﻞ ﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻵﻹ
ۤآء ﻓﺎﻟﻒ ﺑ^ۡ] ﻗﻠ ۡﻮﺑﻜ ۡﻢ ﻓﺎ ۡﺻﺒ ۡﺤﺘ ۡﻢ ﺑﻨ ۡﻌﻤﺘ ٖﻪ
ً ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ۡذ ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ۡﻋﺪ
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ﻢ ﻣﻨﻬﺎÊ ٍة ﻣﻦ ﻟﻨﺎر ﻓﺎ•ﻘﺬfg ﺷﻔﺎ ﺣ,ٰ² و ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻋv ﺧﻮ ﻧﺎ
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﴾٣٠١﴿ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒ^] ﷲ ﻟﻜﻢ ﻳﺘ ٖﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻬﺘﺪون
ٰ

003.103 WaiAAtasimoo bihabli Allahi jameeAAan wala tafarraqoo waothkuroo niAAmata Allahi
AAalaykum ith kuntum aAAdaan faallafa bayna quloobikum faasbahtum biniAAmatihi ikhwanan
wakuntum AAala shafa hufratin mina alnnari faanqathakum minha kathalika yubayyinu Allahu lakum
ayatihi laAAallakum tahtadoona
3:103 En houdt jullie allen stevig vast aan het touw
(de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.
Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie
vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht
en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie
op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij
jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor
jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding
volgen.

En houdt samen vast aan Allah's band en splitst
jullie niet op in groepen. Denkt aan Allah's genade
aan jullie toen jullie vijanden waren en Hij jullie
harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn genade
broeders werden; toen jullie op de rand van de
groeve van het vuur waren en Hij jullie ervan
redde. Zo maakt Allah voor jullie Zijn tekenen
duidelijk. Misschien zullen jullie je de goede
richting laten wijzen.

ٌ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وŒ^ ﻟﺨ,• وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن
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﴾٤٠١﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﻔﻠﺤﻮنr و وﻟTÙﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ ﻟﻤﻨ
003.104 Waltakun minkum ommatun yadAAoona ila alkhayri waya/muroona bialmaAAroofi wayanhawna
AAani almunkari waola-ika humu almuflihoona
3:104 En laat er uit jullie een groep voortkomen die
uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid
en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn
degenen die de welslagenden zijn.

Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen
[van mensen] die oproepen tot het goede, het
behoorlijke gebieden en het verwerpelijke
verbieden. Zij zijn het die het welgaat.

ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٠١﴿ ﻳﻦfgﻢ „ﻌﺪ ﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ﻛÊﻳﺮدو
003.100 Ya ayyuha allatheena amanoo in tuteeAAoo fareeqan mina allatheena ootoo alkitaba
yaruddookum baAAda eemanikum kafireena
3:100 O jullie die geloven, als jullie een groep
volgen van degenen aan wie het Schrift gegeven
is: zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren
nadat jullie geloofd hebben.

Jullie die geloven! Als jullie gehoorzamen aan een
groep van hen aan wie het boek gegeven is, dan
zullen zij nadat jullie tot geloof gekomen zijn jullie
weer ongelovig maken.

€ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺖ ﷲ ٰ و ﻓ ۡﻴﻜ ۡﻢ رﺳ ۡﻮﻟﻪ,ٰ² ۡون و ﻧۡﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﺘfgو ﻛ ۡﻴﻒ ﺗ ۡﻜ
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﴾١٠١﴿  ٍط ﻣﺴﺘﻘﻴ ٍﻢÏÐ ,• و ﻣﻦ }ﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ ﻫﺪي
003.101 Wakayfa takfuroona waantum tutla AAalaykum ayatu Allahi wafeekum rasooluhu waman
yaAAtasim biAllahi faqad hudiya ila siratin mustaqeemin
3:101 En hoe zouden jullie ongelovig kunnen zijn,
terwijl de Verzen van Allah aan jullie voorgedragen
worden, en Zijn Boodschapper onder jullie is? En hij die
(de godsdienst) van Allah stevig vasthoudt wordt zeker
naar een recht Pad geleid.

Maar hoe zouden jullie ongelovig kunnen zijn,
terwijl Allah's tekenen aan jullie worden
voorgelezen en Zijn gezant in jullie midden is.
Wie zich aan Allah vasthoudt die wordt naar
een juiste weg geleid.

ۡ ٰﻘﺘ ٖﻪ و ﻵﻹ ﺗﻤ ۡﻮﺗﻦ ﻵﻹ و ﻧۡﺘﻢq ﻘﻮ ﷲ ٰ ﺣﻖq ¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ
﴾٢٠١﴿ ﻣ ۡﺴﻠﻤ ۡﻮن
003.102 Ya ayyuha allatheena amanoo ittaqoo Allaha haqqa tuqatihi wala tamootunna illa waantum
muslimoona
3:102 O jullie die geloven, vreest Allah vol
ware godsvrees voor Hem, en sterft niet
anders dan als moslims.

Jullie die geloven! Vreest Allah zoals het Hem toekomt;
jullie mogen dus alleen maar sterven als [mensen] die zich
[aan Allah] hebben overgegeven.

003.107 Waamma allatheena ibyaddat wujoohuhum fafee rahmati Allahi hum feeha khalidoona
3:107 En wat betreft degenen wiens gezichten wit
zullen zijn: zij zullen in de Barmhartigheid van Allah
verkeren en zij zullen daarin eeuwig levenden zijn.

En wat hen betreft van wie de gezichten wit zijn
geworden, in Allah's barmhartigheid zullen zij
zijn; zij zullen daarin altijd blijven.

ًﺗ ۡﻠﻚ ٰ ٰﻳﺖ ﷲ ٰ ﻧ ۡﺘﻠ ۡﻮﻫﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ و ﻣﺎ ﷲ ٰ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ﻇ ۡﻠﻤﺎ
ۡ
﴾٨٠١﴿ ]ۡ^ﻟﻠ ٰﻌﻠﻤ
003.108 Tilka ayatu Allahi natlooha AAalayka bialhaqqi wama Allahu yureedu thulman lilAAalameena
3:108 Dit zijn de Verzen van Allah: Wij lezen ze jou
volgens de Waarheid voor en Allah wil geen
onrechtvaardigheid voor de werelden.

Dat zijn Allah's tekenen; Wij lezen ze jou in
waarheid voor. Allah wenst geen onrecht voor
de wereldbewoners.

ۡ ﷲ ٰ ﺗ ۡﺮﺟﻊ ﻵۡﻹﻣﻮر,•  ﻵۡﻹ ۡرض و,-  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ,- و ﷲ ٰ ﻣﺎ
﴾٩٠١﴿
003.109 Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru
3:109 En aan Allah behoort alles in de hemelen en op
de aarde en alle zaken worden tot Allah
teruggekeerd.

Van Allah is wat er in de hemelen en wat er op de
aarde is en aan Allah worden alle zaken
voorgelegd.
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﴾٥٠١ۙ ﴿ ﻚ ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻋﻈﻴﻢrﻟﺒﻴﻨﺖ و وﻟ
003.105 Wala takoonoo kaallatheena tafarraqoo waikhtalafoo min baAAdi ma jaahumu albayyinatu
waola-ika lahum AAathabun AAatheemun
3:105 En weest niet als degenen die (onderling)
verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke
Tekenen tot hen gekomen zijn. En zij zijn degenen
voor wie er een geweldige bestraffing is.

Weest niet zoals zij die zich in groepen opsplitsten
en van mening verschilden nadat de duidelijke
bewijzen tot hen waren gekomen. Zij zijn het voor
wie er een geweldige bestraffing is,

ۡ ۡ ۡ
 ﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮدتv ﻳ ۡﻮم ﺗ ۡﺒﻴﺾ وﺟ ۡﻮ ٌه و ﺗ ۡﺴﻮد وﺟ ۡﻮ ٌه
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ﺗ ۡﻢ „ ۡﻌﺪ ۡﻳﻤﺎﻧﻜ ۡﻢ ﻓﺬ ۡوﻗﻮ ﻟﻌﺬ ب ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢfۡ gÊ ¦ وﺟ ۡﻮﻫﻬ ۡﻢ
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﴾٦٠١﴿ ونfgﺗﻜ

003.106 Yawma tabyaddu wujoohun wataswaddu wujoohun faamma allatheena iswaddat wujoohuhum
akafartum baAAda eemanikum fathooqoo alAAathaba bima kuntum takfuroona
3:106 Op die Dag zullen er gezichten wit geworden zijn
en zullen er gezichten zwart geworden zijn. En wat betreft
degenen wiens gezichten zwart geworden zullen zijn,
(hen zal gezegd worden:) "Zijn jullie tot ongeloof
vervallen nadat jullie gelovig geworden waren? Proeft
dan de bestraffing wegens wat jullie plachten niet te
geloven".

op de dag dat sommige gezichten wit en
andere gezichten zwart zullen worden. Wat
hen dus betreft van wie de gezichten zwart
worden: "Zijn jullie ongelovig geworden na
geloofd te hebben? Proeft dan de bestraffing
ervoor dat jullie ongelovig waren."
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 رﺣﻤﺔ ﷲ ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ78و ﻣﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﺑﻴﻀﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓ
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﴾٧٠١﴿ ﺧﻠﺪون

3:112 Zij werden met vernedering geslagen, waar zij
zich ook bevonden, tenzij zij een verdrag met Allah
en een verdrag met de mensen hadden. En zij
keerden terug met de toorn van Allah en zij werden
met vernedering geslagen. Dit was omdat zij de
Tekenen van Allah verwierpen en de Profeten zonder
recht te hebben doodden, dit was omdat zij
ongehoorzaam waren en overtraden.

ٰ

Zij worden getroffen met vernedering waar men
hen ook aantreft, behalve als zij een band met
Allah of een band met de mensen hebben en zij
halen zich Allah's toorn op de hals en zij worden
getroffen met onderwerping. Dat is omdat zij
ongelovig waren aan Allah's tekenen en de
profeten zonder enig recht doodden. Dat is omdat
zij opstandigen vijandig waren. *
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ﻤﺔ ﻳﺘﻠﻮن ﻳﺖ ﷲ¤آء ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻣﺔ ﻗﺂ
﴾٣١١﴿ ٰ ﻧﺂء ﻟ ۡﻴﻞ و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺴﺠﺪ ۡون

003.113 Laysoo sawaan min ahli alkitabi ommatun qa-imatun yatloona ayati Allahi anaa allayli wahum
yasjudoona
3:113 Niet allen van de Lieden van het Schrift zijn
hetzelfde: (er is) een groep onder hen die standvastig is
en zij lezen de Verzen van Allah in een gedeelte van
de nacht voor, terwijl zij zich neerbuigen (in hun
Shalat).

Zij zijn niet [allen] gelijk. Onder de mensen van
het boek is er een gemeenschap die standvastig
Allah's tekenen gedurende de nacht voorleest,
terwijl zij zich eerbiedig neerbuigen.

ۡ و ﻳﺎۡﻣﺮ ۡون ﺑﺎﻟۡﻤ ۡﻌﺮ ۡوف و ﻳ ۡﻨﻬﻮنTUﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑﺎﷲ ٰ و ﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵ ۡ ٰﻹ
ۡ]^ﻚ ﻣﻦ ٰﻟﺼﻠﺤrsت و وﻟŒٰ ۡ^ ﻟۡﺨ,-  و ﻳﺴﺎرﻋ ۡﻮنTÙﻋﻦ ﻟۡﻤ ۡﻨ
﴾٤١١﴿
003.114 Yu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri waya/muroona bialmaAAroofi wayanhawna AAani
almunkari wayusariAAoona fee alkhayrati waola-ika mina alssaliheena
3:114 Zij geloven in Allah en de Laatste Dag en zij
roepen op tot het goede en zij verbieden het
verwerpelijke en zij haasten zich goede werken te
verrichten, zij zijn degenen die tot de rechtschapene
behoren.

Zij geloven in Allah en de laatste dag, zij
gebieden het behoorlijke, verbieden het
verwerpelijke en wedijveren in goede daden. Zij
zijn het die tot de rechtschapenen behoren.

003.110 Kuntum khayra ommatin okhrijat lilnnasi ta/muroona bialmaAAroofi watanhawna AAani
almunkari watu/minoona biAllahi walaw amana ahlu alkitabi lakana khayran lahum minhumu
almu/minoona waaktharuhumu alfasiqoona
3:110 Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de
mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede
oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en
jullie in Allah geloven. En als de Lieden van het
Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn,
onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen
zijn begaan zware zonden.

Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de
mensen is voortgebracht; jullie gebieden het
behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en
geloven in Allah. Als de mensen van het boek
zouden geloven dan was dat beter voor hen.
Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van
hen zijn de verdorvenen.

ً ۤ
ﻢ ﻵۡﻹ ۡدﺑﺎر ¦ ﺛﻢ ﻵﻹÊۡ ۡﻢ ﻳﻮﻟﻮÊ ۡﻢ ﻵﻹ ذي و ۡن }ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮÊ ۡوT´} ﻟ ۡﻦ
ۡ
﴾١١١﴿  ۡونT—ﻳﻨ
003.111 Lan yadurrookum illa athan wa-in yuqatilookum yuwallookumu al-adbara thumma la yunsaroona
3:111 Zij zullen jullie geen kwaad berokkenen,
behalve ergernis en als zij jullie bevechten zullen zij
jullie de rug toekeren, daarna zullen zij niet
geholpen worden.

Zij zullen jullie geen schade berokkenen, alleen
maar ongemak en als zij tegen jullie strijden zullen
zij omkeren om te vluchten. Dan zullen zij geen
hulp krijgen.

ٰ
ۤ
ۡ
ﻘﻔ ۡﻮ ﻵﻹ ﺑﺤ ۡﺒ ٍﻞ ﻣﻦ ﷲ و ﺣﺒ ٍﻞç ﺑ ۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ ﻟﺬﻟﺔ ۡﻳﻦ ﻣﺎÏè
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﺑﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻤﺴﻜﻨﺔÏè ﻣﻦ ﻟﻨﺎس و ﺑﺂء ۡو „ﻐﻀ ٍﺐ ﻣﻦ ﷲ و
ۡ ٰ ٰٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
Œ^ون ﺑﺎﻳﺖ ﷲ و }ﻘﺘﻠﻮن ﻵﻹﻧﺒﻴﺂء „ﻐfgذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ‚ﺎﻧﻮ ﻳﻜ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢١١﴿ ﺣ ٍﻖ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮ و ‚ﺎﻧﻮ }ﻌﺘﺪون
003.112 Duribat AAalayhimu alththillatu ayna ma thuqifoo illa bihablin mina Allahi wahablin mina
alnnasi wabaoo bighadabin mina Allahi waduribat AAalayhimu almaskanatu thalika bi-annahum kanoo
yakfuroona bi-ayati Allahi wayaqtuloona al-anbiyaa bighayri haqqin thalika bima AAasaw wakanoo
yaAAtadoona

3:117 De gelijkenis van wat zij tijdens dit wereldse
leven uitgeven is als die van de wind, die een hevige
kou meenam en de oogst trof van een volk dat
zichzelf onrecht aandeed en die (oogst) vernielde. En
het is niet Allah die hen onrecht aandeed, maar zij
deden zichzelf onrecht aan.

ۡ¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺘﺨﺬ ۡو ﺑﻄﺎﻧ ًﺔ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧﻜ ۡﻢ ﻵﻹ ﻳﺎۡﻟﻮۡﻧﻜﻢ
ۡ
ۡ ۡ
 و ﻣﺎhé ﻗ ۡﺪ ﺑﺪت ﻟﺒﻐﻀﺂء ﻣ ۡﻦ ﻓﻮ ﻫﻬ ۡﻢv ﺧﺒﺎﻵًﻹ ود ۡو ﻣﺎ ﻋﻨﺘ ۡﻢ
ۡ ۡﻌﻘﻠﻮنq  ﻗ ۡﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻵ ۡ ٰﻹ ٰﻳﺖ ۡن ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢŒšۡÊ  ﺻﺪ ۡورﻫ ۡﻢ7ۡ 8ﺗ ۡﺨ
﴾٨١١﴿
003.118 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo bitanatan min doonikum la ya/loonakum khabalan
waddoo ma AAanittum qad badati albaghdao min afwahihim wama tukhfee sudooruhum akbaru qad
bayyanna lakumu al-ayati in kuntum taAAqiloona
3:118 O jullie die geloven, neemt geen
boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen
jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen
slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk
geworden door wat er uit hun monden voorkomt, wat
hun harten verbergen is nog erger. Wij hebben de
Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie
begrijpen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ٌۢ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
]^وه و ﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘfg ﻓﻠﻦ ﻳﻜŒٍ ^و ﻣﺎ }ﻔﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﺧ

Wat zij in het tegenwoordige leven weggeven lijkt
bijvoorbeeld op ijzige wind die het gewas trof van
mensen die zichzelf onrecht aangedaan hadden en
het vernielden. Allah doet hun geen onrecht aan,
maar zij doen zichzelf onrecht aan.

Jullie die geloven! Neemt geen vertrouwelingen
buiten jullie kring; zij zullen niet nalaten jullie
verderfelijke schade te berokkenen. Zij zouden
voor jullie graag onheil willen. De haat blijkt
openlijk uit hun monden, maar wat hun binnenste
verbergt is erger. Wij hebben jullie de tekenen
duidelijk gemaakt als jullie verstand hebben.

ۡ
ۡ
 وv ¾ﻫﺎﻧﺘ ۡﻢ وﻵﻼء ﺗﺤﺒ ۡﻮﻧﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻳﺤﺒ ۡﻮﻧﻜ ۡﻢ و ﺗ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑﺎﻟﻜ ٰﺘﺐ ‚ﻠ ٖﻪ
ۤۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ذ ﺧﻠﻮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻵﻹﻧﺎﻣﻞ ﻣﻦê ﻢ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻨﺎÊذ ﻟﻘﻮ
ٌۢ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
﴾٩١١﴿ ﻟﻐ ۡﻴﻆ ﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻮﺗ ۡﻮ „ﻐ ۡﻴﻈﻜ ۡﻢ ن ﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬ ت ﻟﺼﺪور

﴾٥١١﴿
003.115 Wama yafAAaloo min khayrin falan yukfaroohu waAllahu AAaleemun bialmuttaqeena
3:115 Van al wat zij verrichten van het goede zal
niets ooit verworpen worden en Allah is op de hoogte
van de Moettaqoen.

ٰ

Het goede dat zij doen, daarvoor zal hun geen
ondankbaarheid betoond worden. Allah kent de
godvrezenden.

ۤ
ۡ ۡ
 ﻋﻨﻬ ۡﻢ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ۡوﻵﻹدﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ2oﻐq  ۡو ﻟ ۡﻦfgن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾٦١١﴿  ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪونv ﻚ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟﻨﺎرrsـًﺎ و وﻟÕ ﺷ ۡﻴ

003.116 Inna allatheena kafaroo lan tughniya AAanhum amwaluhum wala awladuhum mina Allahi shayan waola-ika as-habu alnnari hum feeha khalidoona
3:116 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn zullen hun
bezittingen en hun kinderen bij Allah op geen enkele
manier baten. En zij zijn de bewoners van de Hel, zij
zijn daarin eeuwig levenden.

Hun die ongelovig zijn zullen hun bezittingen
en hun kinderen bij Allah volstrekt niet baten.
Zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen
daarin altijd blijven.

ۡ
ۡ
ۡ
Ïٌ Ð ۡ ٰﻫﺬه ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻤﺜﻞ ر ۡﻳ ٍﺢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ,- ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘ ۡﻮن
ٰ
ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ث ﻗ ۡﻮ ٍم ﻇﻠﻤﻮ •ﻔﺴﻬﻢ ﻓﺎﻫﻠﻜﺘﻪ و ﻣﺎ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﷲ وTۡ Í ﺻﺎﺑ ۡﺖ
ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾٧١١﴿ ﻟﻜﻦ •ﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮن
003.117 Mathalu ma yunfiqoona fee hathihi alhayati alddunya kamathali reehin feeha sirrun asabat
hartha qawmin thalamoo anfusahum faahlakat-hu wama thalamahumu Allahu walakin anfusahum
yathlimoona

ٰ

ٰ

ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
 ﷲ,²ﻔﺸﻶﻹ [ و ﷲ وﻟﻴﻬﻤﺎ و ﻋq ] ﻣﻨﻜﻢ نªﻔ¤ذ ﻫﻤ ۡﺖ ﻃﺂ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٢١﴿ ﻓﻠﻴﺘﻮ‚ﻞ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

003.122 Ith hammat ta-ifatani minkum an tafshala waAllahu waliyyuhuma waAAala Allahi falyatawakkali
almu/minoona
3:122 (Gedenk) toen twee groepen van jullie naar
lafheid neigden, terwijl Allah hun beschermer was.
En laat de gelovigen op Allah, vertrouwen.

Toen twee groepen van jullie van plan waren om op
te geven, terwijl Allah hun beschermer was. Op
Allah moeten de gelovigen hun vertrouwen stellen.

ۡﻘﻮ ﷲ ٰ ﻟﻌﻠﻜﻢq ﻓﺎv ﻢ ﷲ ٰ ﺑﺒ ۡﺪ ٍر و ﻧۡﺘ ۡﻢ ذﻟ ٌﺔÊT—و ﻟﻘ ۡﺪ ﻧ
ۡ
ۡ
﴾٣٢١﴿ ونTÙﺗﺸ
003.123 Walaqad nasarakumu Allahu bibadrin waantum athillatun faittaqoo Allaha laAAallakum
tashkuroona
3:123 En voorzeker, Allah heeft jullie toch op (het slagveld
van) Badr geholpen terwijl jullie zwakker waren, vreest
daarom Allah, hopelijk zuilen jullie dankbaar zijn.

Allah had jullie al in Badr geholpen, toen
jullie zwakker waren. Vreest Allah,
misschien zullen jullie dank betuigen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ﻒ
ٍ ﻢ رﺑﻜﻢ ﺑﺜﻠﺜﺔ ﻟÊﻘﻮل ﻟﻠﻤﺆﻣﻨ^] ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻴﻜﻢ ن ﻳﻤﺪq ذ
ۡ
ۡ
ۡ
s
﴾٤٢١' ﴿ ]^¬ﻟ-ﻜﺔ ﻣrﻣﻦ ﻟﻤﻠ

003.119 Ha antum ola-i tuhibboonahum wala yuhibboonakum watu/minoona bialkitabi kullihi wa-itha
laqookum qaloo amanna wa-itha khalaw AAaddoo AAalaykumu al-anamila mina alghaythi qul mootoo
bighaythikum inna Allaha AAaleemun bithati alssudoori
3:119 Ah, jullie zijn degenen die van hen houden,
maar zij houden niet van jullie en jullie geloven in
het gehele Boek. En als zij jullie ontmoeten, zeggen
zij Wij geloven,' maar wanneer zij alleen zijn bijten
zij de toppen van hun vingers af van woede. Zegt:
"Sterft in jullie woede, Allah is op de hoogte van het
binnenste van de harten".

Zo zijn jullie nu. Jullie beminnen hen, maar zij
beminnen jullie niet. Jullie geloven in het hele
boek. Wanneer zij jullie ontmoeten zeggen zij:
"Wij geloven." Maar wanneer zij alleen zijn, bijten
zij uit woede over jullie op hun vingertoppen. Zeg:
"Sterft in jullie woede." Allah weet wat er binnen
in de harten is.

ٌ
ۡ ٌ
ﺣ ۡﻮ ﺑﻬﺎfg} ۡن ﺗ ۡﻤﺴ ۡﺴﻜ ۡﻢ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺴ ۡﺆﻫ ۡﻢ ¯ و ۡن ﺗﺼ ۡﺒﻜ ۡﻢ ﺳﻴﺌﺔ
ٰ
ـًﺎ ن ﷲ ﺑﻤﺎÕ  ۡﻢ ﻛ ۡﻴﺪﻫ ۡﻢ ﺷ ۡﻴÊT´}  ۡو و ﺗﺘﻘ ۡﻮ ﻵﻹŒšو ۡن ﺗ ۡﺼ
ٌ
﴾٠٢١﴿ } ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻣﺤ ۡﻴﻂ
003.120 In tamsaskum hasanatun tasu/hum wa-in tusibkum sayyi-atun yafrahoo biha wa-in tasbiroo
watattaqoo la yadurrukum kayduhum shay-an inna Allaha bima yaAAmaloona muheetun
3:120 Als jullie het goede overkomt, zijn zij
verdrietig; maar als jullie het slechte overkomt, zijn
zij daar blij mee. Maar als jullie geduldig zijn en
(Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen
schade berokkenen. Voorwaar, Allah omvat wat zij
doen.

Als jullie iets goeds overkomt dan ergeren zij zich
en als jullie iets ergs treft dan verheugen zij zich
erover. Maar als jullie geduldig volharden en
godvrezend zijn zal hun list jullie geen enkele
schade berokkenen. Allah omvat wat zij doen.

ۡ
ۡ
ۡ
ي ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ^ۡ] ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻘﺘﺎل وÕ و ذ ﻏﺪ ۡوت ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻠﻚ ﺗﺒﻮ
ٌ ۡ ٰ
ٌ
ۡ
﴾١٢١ۙ ﴿ ﷲ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ

003.124 Ith taqoolu lilmu/mineena alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalathati alafin mina
almala-ikati munzaleena
3:124 (Gedenk) toen jij de gelovigen zei: "Is het niet
voldoende voor jullie dat jullie Heer jullie helpt met
drieduizend neergezonden Engelen?"

Toen jij tot de gelovigen zei: "Is het dan niet
genoeg voor jullie dat jullie Heer jullie met
drieduizend neergezonden engelen versterkt?

003.121 Wa-ith ghadawta min ahlika tubawwi-o almu/mineena maqaAAida lilqitali waAllahu sameeAAun
AAaleemun
3:121 (Gedenk) toen jij (O Mohammed) jouw familie in
de ochtend verliet om voor de gelovigen plaatsen voor de
slag voor te bereiden. En Allah is de Alhorende, de
Alwetende.

En toen jij 's morgens vroeg jouw
huisgenoten verliet om de gelovigen plaatsen
voor de strijd aan te wijzen. Allah is horend
en wetend.

ۡ
ۡ ٌء ۡو ﻳﺘ ۡﻮب ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ۡو }ﻌﺬﺑﻬ ۡﻢ ﻓﺎﻧﻬ ۡﻢ23 ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻵﻹ ۡﻣﺮ
ٰ
ۡ
﴾٨٢١﴿ ﻇﻠﻤﻮن

ۡ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮرﻫ ۡﻢ ٰﻫﺬ ﻳ ۡﻤﺪ ۡدﻛ ۡﻢ رﺑﻜﻢÊ ۡو و ﺗﺘﻘ ۡﻮ و ﻳﺎۡﺗ ۡﻮŒš [ ۡن ﺗ ۡﺼ,¾²ﺑ
ۡ
ۡ
ٰ
s
﴾٥٢١﴿ ]^ﻜﺔ ﻣﺴﻮﻣrﻒ ﻣﻦ ﻟﻤﻠ
ٍ ٰﺑﺨ ۡﻤﺴﺔ ﻟ

003.128 Laysa laka mina al-amri shay-on aw yatooba AAalayhim aw yuAAaththibahum fa-innahum
thalimoona

003.125 Bala in tasbiroo watattaqoo waya/tookum min fawrihim hatha yumdidkum rabbukum bikhamsati
alafin mina almala-ikati musawwimeena

3:128 Het is jouw zaak niet aan of Hij hun berouw
aanvaardt of Hij hen bestraft, want voorwaar: zij
zijn de onrechtplegers.

? jij hebt daarin geen zeggenschap --, of opdat Hij
zich genadig tot hen wendt of hen bestraft, want zij
zijn onrechtplegers.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
 ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء و }ﻌﺬبfg ﻵﻹرض }ﻐ,-  ﻟﺴﻤﻮت و ﻣﺎ,- و ﷲ ﻣﺎ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٩٢١﴿ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء و ﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ
003.129 Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi yaghfiru liman yashao wayuAAaththibu man
yashao waAllahu ghafoorun raheemun
3:129 En aan Allah behoort alles wat er in de hemelen en
op de aarde is, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij bestraft wie
Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Van Allah is wat er in de hemelen is en wat
er op de aarde is. Hij vergeeft wie Hij wil en
bestraft wie Hij wil. Allah is vergevend en
barmhartig.

ۡ ۡ ٰ ۡ
ً ٰ ً ۡ ¾
ﻘﻮq ¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻵﻹ ﺗﺎ‚ﻠﻮ ﻟﺮﺑﻮ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﻌﻔﺔ © و
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٣١ۚ ﴿ ﻔﻠﺤﻮنq ﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ

3:125 Jawel, als jullie geduldig zijn en (Allah)
vrezen en zij komen op jullie afgestormd, dan zal
Allah jullie helpen met vijfduizend welonderscheid
Engelen.

Ja zeker, als jullie geduldig volharden en
godvrezend zijn en zij komen op jullie afstormen,
dan zal Allah jullie versterken met vijfduizend
aanstormende engelen."
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ﻦ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺑ ٖﻪ و ﻣﺎrي ﻟﻜﻢ و ﻟﺘﻄﻤT–و ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﻵﻹ ﺑ
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﴾٦٢١ۙ ﴿  ﻵﻹ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢT—ۡ ﻟﻨ
003.126 Wama jaAAalahu Allahu illa bushra lakum walitatma-inna quloobukum bihi wama alnnasru illa
min AAindi Allahi alAAazeezi alhakeemi
3:126 En Allah heeft jullie hiermee alleen maar
een verheugende boodschap willen geven en jullie
harten daarmee gerust willen stellen, en er is geen
hulp dan die van Allah, de Almachtige, de
Alwijze.

Allah heeft het alleen maar gedaan om het voor jullie
goed nieuws te laten zijn en opdat jullie harten
erdoor gerustgesteld zouden worden -- de
overwinning komt alleen maar van Allah, de
machtige, de wijze --,

ۡ]^ﺒ¤ ۡۤو ۡو ﻳ ۡﻜﺒﺘﻬ ۡﻢ ﻓﻴ ۡﻨﻘﻠﺒ ۡﻮ ﺧﺂfg ًﻓﺎ ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛTì ﻟﻴ ۡﻘﻄﻊ
﴾٧٢١﴿

003.130 Ya ayyuha allatheena amanoo la ta/kuloo alrriba adAAafan mudaAAafatan waittaqoo Allaha
laAAallakum tuflihoona
003.127 LiyaqtaAAa tarafan mina allatheena kafaroo aw yakbitahum fayanqaliboo kha-ibeena
3:130 O jullie die geloven, eet niet van de rente met
meervoudige verdubbeling en vreest Allah, hopelijk
zullen jullie welslagen.

Jullie die geloven! Verteert de woeker niet met
veelvoudige verdubbeling. En vreest Allah;
misschien zal het jullie welgaan.

3:127 (Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig
waren te vernietigen, of hen te vernederen, zodat zij
onverrichterzake terugkeren.

om een deel van hen die ongelovig zijn te
vernietigen of te schande te maken, zodat zij
teleurgesteld omkeren

tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers
van de mensen zijn. En Allah houdt van de
weldoeners.

en die hun woede inhouden en de mensen
vergeving schenken -- Allah bemint hen die goed
doen --
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و ﷲT•و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ذ ﻓﻌﻠ ۡﻮ ﻓﺎﺣﺸﺔ و ﻇﻠﻤﻮ •ﻔﺴﻬﻢ ذ
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ۡوT— و ﻟ ۡﻢ ﻳí ٰ  ﻟﺬﻧ ۡﻮب ﻵﻹ ﷲfg ۡو ﻟﺬﻧ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ © و ﻣ ۡﻦ } ۡﻐfgﺎﺳﺘ ۡﻐ
﴾٥٣١﴿  ﻣﺎ ﻓﻌﻠ ۡﻮ و ﻫ ۡﻢ } ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن,ٰ²ﻋ
003.135 Waallatheena itha faAAaloo fahishatan aw thalamoo anfusahum thakaroo Allaha faistaghfaroo
lithunoobihim waman yaghfiru alththunooba illa Allahu walam yusirroo AAala ma faAAaloo wahum
yaAAlamoona
3:135 En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan
hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna
Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden
vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah
En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het)
weten.

en die, wanneer zij iets gruwelijks doen of
zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en
dan om vergeving voor hun zonden vragen -en wie behalve Allah vergeeft de zonden? -- en
niet volharden in wat zij willens en wetens
deden.
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ة ﻣﻦ رﺑﻬﻢ و ﺟﻨﺖ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎfgﻚ ﺟﺰآؤﻫﻢ ﻣﻐrsوﻟ
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﴾٦٣١' ﴿ ]^ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ و •ﻌﻢ ﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠ

003.136 Ola-ika jazaohum maghfiratun min rabbihim wajannatun tajree min tahtiha al-anharu khalideena
feeha waniAAma ajru alAAamileena
3:136 Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van
hun Heer is, en Tuinen (het Paradijs) waar onder door
de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en
(het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen.

Zij zijn het wier beloning de vergeving van hun
Heer is en tuinen waar de rivieren onderdoor
stromen. Zij zullen daarin altijd zijn. Dat is pas
een goed loon voor hen die [goed] doen!
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 ۡو ﻛ ۡﻴﻒfà ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺎﻧ,-  ۡوŒۡ^ ٌ] [ ﻓﺴ-ﻗ ۡﺪ ﺧﻠ ۡﺖ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜ ۡﻢ ﺳ
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﴾١٣١ۚ ﴿ ﻳﻦfgۡ ﻋﺪت ﻟﻠﻜ2Ìﻘﻮ ﻟﻨﺎر ﻟq و
003.131 Waittaqoo alnnara allatee oAAiddat lilkafireena
3:131 Vreest de Hel die voor de ongelovigen is
gereedgemaakt.

En vreest het vuur dat voor de ongelovigen is
klaargemaakt.
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﴾٢٣١ۚ ﴿ و ﻃﻴﻌﻮ ﷲ و ﻟﺮﺳﻮل ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن
003.132 WaateeAAoo Allaha waalrrasoola laAAallakum turhamoona
3:132 En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper,
hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

En gehoorzaamt Allah en de gezant; misschien zal
aan jullie barmhartigheid bewezen worden. *

ۡ ٰ ۤۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
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﴾٣٣١ۙ ﴿ ]ۡ^ﻵۡﻹ ۡرض [ ﻋﺪت ﻟﻠﻤﺘﻘ
003.133 WasariAAoo ila maghfiratin min rabbikum wajannatin AAarduha alssamawatu waal-ardu
oAAiddat lilmuttaqeena
3:133 En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en
(naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en
de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqoen.

Streeft naar vergeving van jullie Heer en naar
een tuin zo breed als de hemelen en de aarde die
klaargemaakt is voor de godvrezenden,
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آء و ﻟﻜﻈﻤ^] ﻟﻐﻴﻆ وT´آء و ﻟTâ ﻟ,- ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘ ۡﻮن
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﴾٤٣١ۚ ﴿ ]^ﻟﻌﺎﻓ^ۡ] ﻋﻦ ﻟﻨﺎس و ﷲ ﻳﺤﺐ ﻟﻤﺤﺴﻨ
003.134 Allatheena yunfiqoona fee alssarra-i waalddarra-i waalkathimeena alghaytha waalAAafeena
AAani alnnasi waAllahu yuhibbu almuhsineena

3:134 (Zij het) die uitgeven in voorspoed en in

die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed

3:140 Als jullie gewond raken: het is ook zo dat de
mensen (vijanden) door een soortgelijke verwonding
getroffen zijn. Dit soort dagen laten Wij onder de
mensen wisselen, opdat Allah degenen die geloven
toetst, en opdat Hij van onder jullie martelaren (lot
Zich) neemt. En Allah houdt niet van de
onrechtvaardigen.

Jullie mag dan een slag toegebracht zijn, hun was
al een dergelijke slag toegebracht; in tijden van
oorlog geven Wij afwisselend geluk aan de
mensen. En [dit gebeurde] ook opdat Allah hen
kent, die gelovig zijn en opdat Hij uit jullie
midden getuigen kiest -- Allah bemint de
onrechtplegers niet --
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﴾١٤١﴿ ﻳﻦfgو ﻟﻴﻤﺤﺺ ﷲ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ و ﻳﻤﺤﻖ ﻟﻜ
003.141 Waliyumahhisa Allahu allatheena amanoo wayamhaqa alkafireena
3:141 En opdat Allah degenen die geloven reinigt en
de ongelovigen vernietigt.

en ook opdat Allah hen die geloven loutert en de
ongelovigen vernietigt.

ۡۡم ﺣﺴ ۡﺒﺘ ۡﻢ ۡن ﺗ ۡﺪﺧﻠﻮ ﻟۡﺠﻨﺔ و ﻟﻤﺎ } ۡﻌﻠﻢ ﷲ ٰ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﺟﻬﺪو
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﴾٢٤١﴿ ﻳﻦŒšﻣﻨﻜﻢ و }ﻌﻠﻢ ﻟﺼ
003.142 Am hasibtum an tadkhuloo aljannata walamma yaAAlami Allahu allatheena jahadoo minkum
wayaAAlama alssabireena

ۡ
﴾٧٣١﴿ ]ۡ^‚ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﻤﻜﺬﺑ
003.137 Qad khalat min qablikum sunanun faseeroo fee al-ardi faonthuroo kayfa kana AAaqibatu
almukaththibeena
3:137 Waarlijk, Er zijn (volkeren) vóór jullie geweest
die op de (voor Allah) gebruikelijke wijze behandeld
werden: reist dan rond op aarde en ziet hoe het einde was
van de loochenaars.

Al voor jullie tijd is de gebruikelijke
behandeling meermaals toegepast. Reist dus
op de aarde rond en kijkt hoe het einde was
van de loochenaars.

ۡ ٌ
ٌ ٰﻫﺬ ﺑﻴ
﴾٨٣١﴿ ]ۡ^ﺎن ﻟﻠﻨﺎس و ﻫ ًﺪي و ﻣ ۡﻮﻋﻈﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘ
003.138 Hatha bayanun lilnnasi wahudan wamawAAithatun lilmuttaqeena
3:138 Dit is een verklaring (deze Kuran) voor de
mensen en leiding en onderricht voor de
Moettaqoen.

Dit is een uiteenzetting voor de mensen en een
leidraad en een aansporing voor de godvrezenden.
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﴾٩٣١﴿ ]ۡ^و ﻵﻹ ﺗﻬﻨ ۡﻮ و ﻵﻹ ﺗ‹ ﻧ ۡﻮ و ﻧﺘﻢ ﻵۡﻹ ۡﻋﻠ ۡﻮن ۡن ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﺆﻣﻨ
003.139 Wala tahinoo wala tahzanoo waantumu al-aAAlawna in kuntum mu/mineena

3:142 Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen
zouden gaan zonder dat Allah degenen die vochten
gekend doet worden en de geduldigen gekend doet
worden?

Of rekenden jullie erop de tuin binnen te gaan,
voordat Allah hen kent die zich van jullie
inzetten en hen kent die geduldig volharden.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻤﻨﻮن ﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﺗﻠﻘﻮه © ﻓﻘﺪ ر ﻳﺘﻤﻮه و
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﴾٣٤١﴿ ونfàﻧﺘﻢ ﺗﻨ
003.143 Walaqad kuntum tamannawna almawta min qabli an talqawhu faqad raaytumoohu waantum
tanthuroona
3:143 En voorzeker, jullie hadden de dood gewenst,
voordat jullie hem (de dood) tegenkwamen en waarlijk,
jullie hebben hem gezien en jullie waren getuigen.

Jullie hadden de dood gewenst voordat jullie
hem tegenkwamen. Nu hebben jullie hem
gezien, terwijl jullie toekeken.

3:139 Voelt jullie niet vernederd en treurt niet; en jullie zijn
de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.

Versaagt niet en treurt niet. Jullie hebben
de overhand als jullie gelovig zijn.
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﴾٠٤١ۙ ﴿ ]^ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻬﺪآء و ﷲ ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻟﻈﻠﻤ
003.140 In yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluhu watilka al-ayyamu nudawiluha
bayna alnnasi waliyaAAlama Allahu allatheena amanoo wayattakhitha minkum shuhadaa waAllahu la
yuhibbu alththalimeena
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﴾٦٤١﴿  ۡﻳﻦŒšﻟﺼ
003.146 Wakaayyin min nabiyyin qatala maAAahu ribbiyyoona katheerun fama wahanoo lima asabahum
fee sabeeli Allahi wama daAAufoo wama istakanoo waAllahu yuhibbu alssabireena
3:146 En hoevelen van de Profeten vochten er niet,
vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed
niet, wanneer zij op de Weg van Allah door
rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet
en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de
geduldigen.

Hoeveel profeten zijn er niet geweest met wie
grote menigten medestreden? Zij versaagden niet
vanwege wat hen op Allah's weg trof, zij
verzwakten niet en zij gaven zich niet over. Allah
bemint hen die geduldig volharden.
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003.147 Wama kana qawlahum illa an qaloo rabbana ighfir lana thunoobana wa-israfana fee amrina
wathabbit aqdamana waonsurna AAala alqawmi alkafireena
3:147 En hun woorden waren niet anders dan dat zij
zeiden: "Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze
overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak
ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk".

Zij zeiden enkel maar: "Onze Heer, vergeef ons
onze zonden en dat wij onze bevoegdheid
overschreden hebben en maak onze voeten
stevig en help ons tegen de ongelovige
mensen."
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﴾٤٤١﴿ ﻳﻦTÙ ﷲ ﺷﻴﺌﺎ و ﺳﻴﺠﺰي ﷲ ﻟﺸT´} ﻋﻘﺒ ۡﻴﻪ ﻓﻠ ۡﻦ
003.144 Wama muhammadun illa rasoolun qad khalat min qablihi alrrusulu afa-in mata aw qutila
inqalabtum AAala aAAqabikum waman yanqalib AAala AAaqibayhi falan yadurra Allaha shay-an
wasayajzee Allahu alshshakireena
3:144 En Mohammed is niet meer dan een
Boodschapper, vóór hem zijn de Boodschappers reeds
heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood
worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen
omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op
zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En
Allah zal de dankbaren belonen.

Mohammed is slechts een gezant; voor zijn tijd
reeds waren de [andere] gezanten heengegaan.
Wanneer hij dan zou sterven of gedood zou
worden zouden jullie je dan op jullie hielen
omdraaien? Maar wie zich op zijn hielen
omdraait die brengt aan Allah geen enkele schade
toe. Allah zal hen die dank betuigen belonen.

ۡو ﻣﺎ ‚ﺎن ﻟﻨ ۡﻔﺲ ۡن ﺗﻤ ۡﻮت ﻵﻹ ﺑﺎ ۡذن ﷲ ٰ ﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻣﺆﺟﻶًﻹ و ﻣ ۡﻦ ﻳﺮد
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ة ﻧ ۡﺆﺗ ٖﻪ ﻣﻨﻬﺎTU و ﻣ ۡﻦ ﻳﺮ ۡد ﺛﻮ ب ﻵۡﻹv ﺛﻮ ب ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧ ۡﺆﺗ ٖﻪ ﻣﻨﻬﺎ
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﴾٥٤١﴿  ۡﻳﻦTÙو ﺳﻨ ۡﺠﺰي ﻟﺸ
003.145 Wama kana linafsin an tamoota illa bi-ithni Allahi kitaban mu-ajjalan waman yurid thawaba
alddunya nu/tihi minha waman yurid thawaba al-akhirati nu/tihi minha wasanajzee alshshakireena
3:145 En geen ziel kan sterven, behalve met
het verlof Allah, zoals vastgelegd. En wie de
beloning van de wereld wil, Wij geven hem
ervan; en wie de beloning van het
Hiernamaals wil, Wij geven hem ervan. En
Wij zullen de dankbaren belonen.

Iemand kan alleen maar met Allah's toestemming sterven
volgens een vastgelegde voorbeschikking. Wie de beloning
van het tegenwoordige leven wenst, aan hem zullen Wij er
iets van geven. En wie de beloning van het hiernamaals
wenst, aan hem zullen Wij er iets van geven. En Wij zullen
hen die dank betuigen belonen.

3:151 Wij zullen angst in de harten van de
ongelovigen werpen wegens wat zij naast Allah aan
deelgenoten toegekend hebben, waarvoor Hij geen
bewijs neergezonden heeft. Hun verblijfplaats is de
Hel. En het is de slechtste plaats voor de
onrechtplegers.

Wij zullen de harten van hen die ongelovig zijn
schrik aanjagen, omdat zij aan Allah metgezellen
toevoegen; iets waarvoor Hij geen machtiging had
neergezonden. Hun verblijfplaats is het vuur. Dat is
pas een slechte verblijfplaats voor de
onrechtplegers!
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ۡﻓﻜﻢÏÐ  ﺛﻢv ةTUﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ﻟﺪﻧۡﻴﺎ و ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ﻵ ۡ ٰﻹ
ۡ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
,² و ﻟﻘ ۡﺪ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻜﻢ و ﷲ ذو ﻓﻀ ٍﻞ ﻋv ﻋﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻴ ۡﺒﺘﻠﻴﻜ ۡﻢ
ۡ
﴾٢٥١﴿ ]ۡ^ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ
003.152 Walaqad sadaqakumu Allahu waAAdahu ith tahussoonahum bi-ithnihi hatta itha fashiltum
watanazaAAtum fee al-amri waAAasaytum min baAAdi ma arakum ma tuhibboona minkum man yureedu
alddunya waminkum man yureedu al-akhirata thumma sarafakum AAanhum liyabtaliyakum walaqad
AAafa AAankum waAllahu thoo fadlin AAala almu/mineena
3:152 En voorzeker Allah heeft Zijn belofte aan
jullie vervuld toen jullie met Zijn toestemming
jullie vijand gingen doden, totdat jullie
versaagden, en met elkaar redetwisten over de
opdracht en jullie gehoorzaamden (de Profeet)
niet nadat hij jullie liet zien de wereld willen en
onder jullie zijn er die het Hiernamaals willen.
En toen leidde Hij jullie van hen (de
ongelovigen) af, om jullie vergeven en Allah is
de Bezitter van de Gunsten voor de gelovigen.

Allah heeft Zijn toezegging waargemaakt toen jullie
hen met Zijn toestemming vernietigend versloegen,
totdat jullie opgaven, met elkaar erover twistten en
ongehoorzaam waren geworden, nadat Hij jullie had
laten zien wat jullie liefhebben. Onder jullie zijn er die
het tegenwoordige leven wensen en onder jullie zijn er
die het hiernamaals wensen. Toen leidde Hij jullie van
hen af om jullie op de proef te stellen, maar Hij had
jullie al vergiffenis geschonken. Allah is vol van
goedgunstigheid jegens de gelovigen. *

ۡ
ۡ
ۡ
ﻜ ۡﻢdTٰ U ۤۡ,-  ۡﻢÊ ﺣ ٍﺪ و ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮ,¾²ﻮن ﻋ€ ذ ﺗ ۡﺼﻌﺪ ۡون و ﻵﻹ ﺗﻠ

003.148 Faatahumu Allahu thawaba alddunya wahusna thawabi al-akhirati waAllahu yuhibbu
almuhsineena
3:148 En Allah gaf hun (daarom) een beloning in
de wereld en een goede beloning in het
Hiernamaals. En Allah houdt van de weldoeners.

Allah gaf hun dan de beloning van het
tegenwoordige leven en de goede beloning van het
hiernamaals. Allah bemint hen die goed doen.

ۤ
,¾² ۡﻢ ﻋÊ ۡو ﻳﺮد ۡوfg¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ۡن ﺗﻄ ۡﻴﻌﻮ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩٤١﴿ ﻳﻦTâﻋﻘﺎﺑﻜﻢ ﻓﺘﻨﻘﻠﺒﻮ ﺧ
003.149 Ya ayyuha allatheena amanoo in tuteeAAoo allatheena kafaroo yaruddookum AAala aAAqabikum
fatanqaliboo khasireena
3:149 O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die
niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie op jullie
hielen doen omkeren (naar het ongeloof) en jullie
zullen dan als verliezers omkeren.

Jullie die geloven! Als jullie hun die ongelovig
zijn gehoorzamen dan zullen zij maken dat jullie
je op je hielen omkeren en jullie zullen dan als
verliezers omdraaien.

ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٠٥١﴿ ﻳﻦT— ﻟﻨŒ^ و ﻫﻮ ﺧv ﻜﻢºﺑﻞ ﷲ ﻣﻮﻟ
003.150 Bali Allahu mawlakum wahuwa khayru alnnasireena

3:150 Maar Allah is jullie Beschermer en Hij is de
Beste van de Helpers.

Maar nee, Allah is jullie beschermheer; Hij is de
beste helper.

ۡ ۡﻮ ﺑﺎﷲ ٰ ﻣﺎ ﻟﻢÊTðۡ ۤو ﻟﺮ ۡﻋﺐ ﺑﻤﺎfgۡ ﻗﻠ ۡﻮب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ,- ۡ7ßﺳﻨ ۡﻠ
ۡ]^ﻬﻢ ﻟﻨﺎر و ﺑ ۡﺌﺲ ﻣ ۡﺜﻮي ٰﻟﻈﻠﻤd و ﻣﺎۡ ٰوv ¬ ۡل ﺑﻪ ﺳ ۡﻠ ٰﻄ ًﻨﺎ-ﻳ
ٖ
﴾١٥١﴿
003.151 Sanulqee fee quloobi allatheena kafaroo alrruAAba bima ashrakoo biAllahi ma lam yunazzil bihi
sultanan wama/wahumu alnnaru wabi/sa mathwa alththalimeena

ٌۢ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ و ﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬ ت,- ۡ ﺻﺪ ۡورﻛ ۡﻢ و ﻟﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ,- ﻣﺎ
﴾٤٥١﴿ ﻟﺼﺪ ۡور
003.154 Thumma anzala AAalaykum min baAAdi alghammi amanatan nuAAasan yaghsha ta-ifatan
minkum wata-ifatun qad ahammat-hum anfusuhum yathunnoona biAllahi ghayra alhaqqi thanna
aljahiliyyati yaqooloona hal lana mina al-amri min shay-in qul inna al-amra kullahu lillahi yukhfoona fee
anfusihim ma la yubdoona laka yaqooloona law kana lana mina al-amri shay-on ma qutilna hahuna qul
law kuntum fee buyootikum labaraza allatheena kutiba AAalayhimu alqatlu ila madajiAAihim
waliyabtaliya Allahu ma fee sudoorikum waliyumahhisa ma fee quloobikum waAllahu AAaleemun bithati
alssudoori
3:154 Toen liet Hij na de ramp een vreedzame slaap
over jullie neerdalen waardoor een groep van jullie
bevangen werd, en een groep maakte zichzelf bang
door op onterechte wijze over Allah te denken,
denkend volgens de onwetendheid, zeggend: "Hebben
wij over de zaak iets te zeggen"? Zeg (O,
Mohammed): "Voorwaar, de zaak behoort geheel aan
Allah toe". Zij verbergen in hun zielen wat zij jou niet
laten merken. Zij zeggen: "Hadden wij maar over de
zaak iets te zeggen, dan zouden wij hier niet gedood
worden". Zeg (O Mohammed): "Al waren jullie in
jullie huizen gebleven: degenen voor wie de dood
bepaald was, zouden naar hun rustplaatsen vertrokken
zijn". (Dit is) opdat Allah dat wat in jullie binnensten
is op de proef stelt, en opdat Hij reinigt wat in jullie
harten is. En Allah is op de hoogte van het binnenste
van de harten.

Toen liet Hij na de smart, ter bescherming slaap
neerdalen over jullie waardoor een groep van
jullie bevangen werd, maar een andere groep
dacht in hun zelfzucht op onterechte manier over
Allah, zoals men in de tijd van onwetendheid
dacht. Zij zeiden: "Hebben wij ook enige
zeggenschap?" Zeg: "Allah heeft de gehele
zeggenschap." Zij verbergen in hun binnenste wat
zij jou niet laten blijken; zij, zeggen: "Als wij ook
enige zeggenschap hadden gehad, zouden wij hier
niet gesneuveld zijn." Zeg: "Al waren jullie in je
huizen gebleven, dan zouden toch zij voor wie
het was bepaald dat zij zouden sneuvelen naar
hun rustplaatsen zijn opgetrokken." [Dit gebeurt]
opdat Allah wat in jullie binnenste is op de proef
stelt en wat in jullie harten is loutert. Allah weet
wat er binnen in de harten is.

ۡ
ۡ ۡ
¬ﻟﻬﻢª ﻟﺠ ۡﻤ ٰﻌﻦ [ ﻧﻤﺎ ۡﺳ7ßن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﺘ
ٰ
ۡ ٰ
ۡ
 و ﻟﻘ ۡﺪ ﻋﻔﺎ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ن ﷲv ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﺑﺒ ۡﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ
﴾٥٥١﴿ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر ﺣﻠ ۡﻴ ٌﻢ
003.155 Inna allatheena tawallaw minkum yawma iltaqa aljamAAani innama istazallahumu alshshaytanu
bibaAAdi ma kasaboo walaqad AAafa Allahu AAanhum inna Allaha ghafoorun haleemun

ًۢ
ۡ
ٰ
 ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻜ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻣﺎ ﺻﺎﺑﻜ ۡﻢ,²ﻓﺎﺛﺎﺑﻜ ۡﻢ ﻏﻤﺎ „ﻐ ٍﻢ ﻟﻜ ۡﻴﻶﻹ ﺗ‹ ﻧ ۡﻮ ﻋ
ٌۢ ۡ ٰ
ۡ
﴾٣٥١﴿ ﻌﻤﻠ ۡﻮنq  ﺑﻤﺎŒ^و ﷲ ﺧﺒ
ۤ

003.153 Ith tusAAidoona wala talwoona AAala ahadin waalrrasoolu yadAAookum fee okhrakum
faathabakum ghamman bighammin likay la tahzanoo AAala ma fatakum wala ma asabakum waAllahu
khabeerun bima taAAmaloona
3:153 (Gedenkt) toen jullie omhoog wegvluchtten,
zonder een blik op iemand te werpen, en de
Boodschapper jullie van achter jullie riep, toen
vergold Hij jullie met ramp na ramp, opdat jullie
niet treuren over wat voorbij is en niet (treuren)
over wat jullie getroffen heeft. En Allah is Alziende
over wat jullie doen.

Toen jullie er bergopwaarts vandoor gingen zonder
je voor iemand om te draaien, hoewel de gezant
jullie van achteren toeriep. Toen beloonde Hij jullie
met smart voor smart opdat jullie niet bedroefd
zouden zijn over wat jullie ontkomen was, noch
over wat jullie getroffen had. Allah is welingelicht
over wat jullie doen.

ً
ۡ
ٰۡ ً ً
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻔﺔ¤ ﻃﺂ2Âﺛﻢ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ „ﻌﺪ ﻟﻐﻢ ﻣﻨﺔ •ﻌﺎﺳﺎ }ﻐ
ۡ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌ
 ﻟﺤﻖŒ^ﻔﺔ ﻗﺪ ﻫﻤﺘﻬﻢ •ﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن ﺑﺎﷲ ﻏ¤ﻣﻨﻜ ۡﻢ [ و ﻃﺂ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ٍء ﻗﻞ ن23 ﻇﻦ ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ }ﻘﻮﻟﻮن ﻫﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻵﻹﻣﺮ ﻣﻦ
ۡۡۤ •ۡﻔﺴﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺒﺪ ۡون ﻟﻚ }ﻘﻮۡﻟﻮۡن ﻟﻮ,- ﻪ ﷲ ٰ ﻳ ۡﺨﻔ ۡﻮن€ ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ ‚ﻠ
ۡۡ ﺑﻴ ۡﻮﺗﻜﻢ,-  ٌء ﻣﺎ ﻗﺘ ۡﻠﻨﺎ ٰﻫﻬﻨﺎ ﻗ ۡﻞ ﻟ ۡﻮ ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ2ۡ 3 ‚ﺎن ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ
ٰ
ۡ
 ﷲ,² و ﻟﻴ ۡﺒﺘv  ﻣﻀﺎﺟﻌﻬ ۡﻢ,ٰ• ز ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ ﻟﻘ ۡﺘﻞŒšﻟ

3:157 En als jullie gedood worden op de Weg van
Allah, of sterven: vergeving van Allah en (Zijn)
Barmhartigheid zijn beter dan wat zij verzamelen.

Als jullie op Allah's weg sneuvelen of sterven,
dan is vergeving van Allah en barmhartigheid
beter dan wat zij bijeenbrengen.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٥١﴿ ونT– ﷲ ﺗﺤ,• ﻦ ﻣﺘﻢ و ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻵﻹrو ﻟ
003.158 Wala-in muttum aw qutiltum la-ila Allahi tuhsharoona
3:158 En als jullie sterven, of als jullie gedood worden:
het is tot Allah dat jullie verzameld worden.

Als jullie sterven of sneuvelen dan zullen
jullie tot Allah verzameld worden.

ۡ ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ ٰ
 و ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻓﻈﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﻟﻘﻠﺐv ﻓﺒﻤﺎ ر ۡﺣﻤ ٍﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻨﺖ ﻟﻬﻢ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
,-  ﻟﻬﻢ و ﺷﺎورﻫﻢfgﻵﻹ•ﻔﻀﻮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ © ﻓﺎﻋﻒ ﻋﻨﻬﻢ و ﺳﺘﻐ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
]^ ﷲ ن ﷲ ﻳﺤﺐ ﻟﻤﺘﻮ‚ﻠ,² ﻓﺎذ ۡﻣﺖ ﻓﺘﻮ‚ ۡﻞ ﻋv ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ
﴾٩٥١﴿

003.159 Fabima rahmatin mina Allahi linta lahum walaw kunta faththan ghaleetha alqalbi lainfaddoo min
hawlika faoAAfu AAanhum waistaghfir lahum washawirhum fee al-amri fa-itha AAazamta fatawakkal
AAala Allahi inna Allaha yuhibbu almutawakkileena
3:159 En het was dankzij de Barmhartigheid van
Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en
hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou
uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag
vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. En
wanneer je dan besloten hebt vertrouw dan op Allah.
Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah)
vertrouwen.

Vanwege barmhartigheid van Allah was jij soepel
voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was
geweest dan waren zij rondom jou uiteengegaan.
Reken het hun dus maar niet aan en vraag
vergeving voor hen en raadpleeg hen over het
beleid. Wanneer je dan een besluit genomen hebt
vertrouw dan op Allah. Allah bemint hen die
vertrouwen hebben.

ۡ و ۡن ﻳ ۡﺨﺬﻟۡﻜ ۡﻢ ﻓﻤ ۡﻦ ذ ﻟﺬيv ﻢ ﷲ ٰ ﻓﻶﻹ ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻜ ۡﻢÊTۡ —ۡن ﻳ ۡﻨ

3:155 Voorwaar, degenen van jullie, die omkeerden op de
dag dat de mee legers elkaar (bij Oehoed) troffen:
voorwaar, het was Satan die hen deed falen vanwege wat
zij (aan ongehoorzaamheid) verricht hadden. En
voorzeker, Allah heeft hen zeker vergeven en Allah is
Vergevensgezind, Zachtmoedig.

Zij die zich van jullie afkeerden op de dag
dat de beide troepenmachten tot een treffen
kwamen, zij werden slechts door de satan tot
een misstap gebracht wegens iets wat zij
begaan hadden. Allah is vergevend en
zachtmoedig.

ۡ ۡو و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ۡﺧﻮ ﻧﻬﻢfg¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ‚ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
 ﻵﻹرض و ‚ﺎﻧﻮ ¨ ي ﻟﻮ ‚ﺎﻧﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻣﺎﺗﻮ و ﻣﺎ,- ﺑﻮÏè ذ
ٰ ۡ ۡ ۡ ً ۡ
ٰ ٰ
ۡ
 و7ٖ Z ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﷲ ﻳ,- ةTâ ﻟﻴ ۡﺠﻌﻞ ﷲ ذﻟﻚ ﺣv ﻗﺘﻠ ۡﻮ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٦٥١﴿ Œ^ﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼq ﻳﻤ ۡﻴﺖ و ﷲ ﺑﻤﺎ
003.156 Ya ayyuha allatheena amanoo la takoonoo kaallatheena kafaroo waqaloo li-ikhwanihim itha
daraboo fee al-ardi aw kanoo ghuzzan law kanoo AAindana ma matoo wama qutiloo liyajAAala Allahu
thalika hasratan fee quloobihim waAllahu yuhyee wayumeetu waAllahu bima taAAmaloona baseerun
3:156 O jullie die geloven! Weest niet als degenen
die ongelovig zijn en (die) over hun broeders
wanneer zij over de aarde reizen of in strijd
verwikkeld zijn: "Wanneer zij bij ons gebleven
waren, zouden zij niet gestorven of gedood zijn".
Opdat Allah dat tot (een bron van) wroeging in hun
harten maakt. En het is Allah Die doet leven en Die
doet sterven. En Allah is ziende over wat jullie
doen.

Jullie die geloven! Weest niet zoals zij die
ongelovig zijn en die, wanneer zij op de aarde
rondtrekken of op veldtocht zijn, van hun broeders
zeggen: "Als zij bij ons waren gebleven, dan waren
zij niet gestorven en niet gedood." [Zij zeggen het]
opdat Allah dat tot [een reden voor] wroeging in
hun harten zou maken. Allah geeft leven en laat
sterven. Allah doorziet wat jullie doen.

ٌ ۡ ٰ
ٌ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ة ﻣﻦ ﷲ و رﺣﻤﺔfg ﺳﺒﻴﻞ ﷲ و ﻣﺘﻢ ﻟﻤﻐ,- ﻦ ﻗﺘﻠﺘﻢrو ﻟ
﴾٧٥١﴿  ﻣﻤﺎ ﻳ ۡﺠﻤﻌ ۡﻮنŒٌ ۡ^ﺧ
003.157 Wala-in qutiltum fee sabeeli Allahi aw muttum lamaghfiratun mina Allahi warahmatun khayrun
mimma yajmaAAoona
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ۡ
﴾٣٦١﴿  ﺑﻤﺎ }ﻌﻤﻠﻮنŒ^ﻫﻢ درﺟﺖ ﻋﻨﺪ ﷲ و ﷲ ﺑﺼ
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ۡ
ۡ
﴾٠٦١﴿  ﷲ ﻓﻠﻴﺘﻮ‚ﻞ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن,² ۡﻢ ﻣﻦ „ ۡﻌﺪ ٖه و ﻋÊT—ﻳﻨ

003.163 Hum darajatun AAinda Allahi waAllahu baseerun bima yaAAmaloona

003.160 In yansurkumu Allahu fala ghaliba lakum wa-in yakhthulkum faman tha allathee yansurukum min
baAAdihi waAAala Allahi falyatawakkali almu/minoona

3:163 Zij (hebben) verschillende graden bij Allah en
Allah is Alziende over wat zij doen.

Zij zijn verschillend in rang bij Allah. Allah
doorziet wel wat zij doen.

ۡ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ^ۡ] ۡذ „ﻌﺚ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ رﺳ ۡﻮﻵًﻹ ﻣ ۡﻦ •ۡﻔﺴﻬﻢ,²ﻟﻘ ۡﺪ ﻣﻦ ﷲ ٰ ﻋ
ۡ و نv  ۡﻴﻬ ۡﻢ و }ﻌﻠﻤﻬﻢ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﻟۡﺤ ۡﻜﻤﺔÊﻳ ۡﺘﻠ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻪ و ﻳﺰ
ٖ
﴾٤٦١﴿ ]ٍ ۡ^ۡ ﺿ ٰﻠ ٍﻞ ﻣﺒ78‚ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ﻟ
003.164 Laqad manna Allahu AAala almu/mineena ith baAAatha feehim rasoolan min anfusihim yatloo
AAalayhim ayatihi wayuzakkeehim wayuAAallimuhumu alkitaba waalhikmata wa-in kanoo min qablu lafee
dalalin mubeenin
3:164 Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de
gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun
midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor. En hij
reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek
(de Kuran) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in
duidelijke dwaling verkeerden.

Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen
toen Hij bij hen een gezant uit hun midden
liet opstaan, die hun Zijn tekenen voorleest,
hen loutert en hun het boek en de wijsheid
onderwijst, ook al verkeerden zij vroeger in
duidelijke dwaling.
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﴾٥٦١﴿  ٍء ﻗﺪﻳﺮ23  ‚ﻞ,²ﻗ ۡﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ •ﻔﺴﻜﻢ ن ﷲ ﻋ

3:160 Wanneer Allah jullie helpt is er geen
overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de
steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan
helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah
vertrouwen.

Als Allah jullie helpt, kan niemand jullie verslaan,
maar als Hij jullie in de steek laat, wie is er die
jullie daarna nog helpen kan? Op Allah is het dat
de gelovigen hun vertrouwen moeten stellen.
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v  ۡن }ﻐﻞ و ﻣﻦ }ﻐﻠﻞ ﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻏﻞ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ2ٍ Üو ﻣﺎ ‚ﺎن ﻟﻨ
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﴾١٦١﴿ ﺲ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮن
ٍ  ‚ﻞ •ﻔ,-ﺛﻢ ﺗﻮ
003.161 Wama kana linabiyyin an yaghulla waman yaghlul ya/ti bima ghalla yawma alqiyamati thumma
tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuthlamoona
3:161 En het past een Profeet niet, dat hij iets
achterhoudt (van oorlogsbuit). En wie iets
achterhoudt, zal wat hij achterhield op de Dag van
de Opstanding meenemen. Dan zal iedere ziel
vergoed krijgen wat hij verricht heeft en zij zullen
niet onrechtvaardig behandeld worden.

Het komt een profeet niet toe dat hij [iets van de
buit] ontvreemdt. Wie iets ontvreemdt zal wat hij
heeft ontvreemd meebrengen op de
opstandingsdag. Dan zal aan iedereen vergoed
worden wat hij verdiend heeft en hun zal geen
onrecht worden aangedaan.
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﴾٢٦١﴿ Œ^ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ ﻟﻤﺼ
003.162 Afamani ittabaAAa ridwana Allahi kaman baa bisakhatin mina Allahi wama/wahu jahannamu
wabi/sa almaseeru

003.165 Awa lamma asabatkum museebatun qad asabtum mithlayha qultum anna hatha qul huwa min
AAindi anfusikum inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun
3:165 En toen een ramp jullie trof (bij Oehoed), hoewel jullie
(JE vijanden) met om dubbele ramp getroffen hebben (bij
Badr), (waarom) zeggen jullie dan: "Waar komt dat
vandaan"? Zeg: "Dat komt van jullie zelf". En Allah is

Of toen jullie onheil trof dat jullie zelf al
dubbel hadden toegebracht. Jullie zeiden:
"Hoe komt dit?" Zeg: "Het komt van

3:162 Is dan iemand die het welgevallen van Allah
volgt als iemand die de woede van Allah over zich
afroept en wiens verblijfplaats in de Hel is? En dat is
de slechtste eindbestemming!

Is dan iemand die Allah's welgevallen navolgt
als iemand die zich gramschap van Allah op de
hals haalt? Hun verblijfplaats is de hel. Dat is
pas een slechte bestemming!
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ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮۡ ﻵﻹﺧﻮ ﻧﻬ ۡﻢ و ﻗﻌﺪ ۡو ﻟ ۡﻮ ﻃﺎﻋ ۡﻮﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺘﻠ ۡﻮ ﻗ ۡﻞ
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003.168 Allatheena qaloo li-ikhwanihim waqaAAadoo law ataAAoona ma qutiloo qul faidraoo AAan
anfusikumu almawta in kuntum sadiqeena

Almachtig over alle zaken.

jullie zelf." Allah is almachtig.
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 ﻟﺠﻤﻌﻦ ﻓﺒﺎذن ﷲ و ﻟﻴﻌﻠﻢ7ßو ﻣﺎ ﺻﺎﺑﻜﻢ ﻳﻮم ﻟﺘ
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﴾٦٦١ۙ ﴿ ]^ﻟﻤﺆﻣﻨ
003.166 Wama asabakum yawma iltaqa aljamAAani fabi-ithni Allahi waliyaAAlama almu/mineena

3:168 (Zij zijn) degenen die tegen hun broeders
zeiden (terwijl) zij zaten: "Hadden zij maar naar ons
geluisterd, dan waren zij niet gedood". Zeg: "Houdt
de dood dan van jullie af als jullie waarachtig zijn".

Zij die van hun broeders, terwijl zijzelf
thuisbleven, zeiden: "Als zij naar ons geluisterd
hadden, waren zij niet gedood." Zeg: "Weert dan
de dood van jullie zelf af, als jullie gelijk hebben."

ٌۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﷲ ٰ ۡﻣﻮ ًﺗﺎ ﺑ ۡﻞ ۡﺣﻴﺂء,- ] ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻗﺘﻠ ۡﻮšو ﻵﻹ ﺗ ۡﺤﺴ
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﴾٩٦١ۙ ﴿ ﻋﻨﺪ رﺑﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﺮزﻗ ۡﻮن
003.169 Wala tahsabanna allatheena qutiloo fee sabeeli Allahi amwatan bal ahyaon AAinda rabbihim
yurzaqoona
3:169 En denkt niet van degenen die op de Weg
van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Zij
leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien".

En denk van hen die op Allah's weg gedood worden
niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend bij hun
Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien,

ۡ ۡون ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻟﻢT–ﺣ^ۡ] ﺑﻤﺎۤ ٰ ٰﺗﻬﻢ ﷲ ٰ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻀﻠ ٖﻪ [ و ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺒTw
ۡﻳ ۡﻠﺤﻘ ۡﻮ ﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧ ۡﻠﻔﻬ ۡﻢ [ ﻵﻹ ﺧ ۡﻮ ٌف ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡ‹ ﻧﻮن
﴾٠٧١ۘ ﴿
003.170 Fariheena bima atahumu Allahu min fadlihi wayastabshiroona biallatheena lam yalhaqoo bihim
min khalfihim alla khawfun AAalayhim wala hum yahzanoona

3:166 En wat jullie trof op de dag dat de twee
legers elkaar ontmoetten, was met het verlof
ven Allah, opdat Hij de gelovigen toetst.

Wat jullie trof op de dag dat de beide troepenmachten
tot een treffen kwamen was met Allah's toestemming en
[het gebeurde] opdat Hij de gelovigen kent

ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ,- ﻌﺎﻟﻮۡ ﻗﺎﺗﻠ ۡﻮq  و ﻗ ۡﻴﻞ ﻟﻬ ۡﻢhé و ﻟﻴ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻧﺎﻓﻘ ۡﻮ
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ۡ,-  }ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺑﺎ ۡﻓﻮ ﻫﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﻟ ۡﻴﺲv ب ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻶۡﻹ ۡﻳﻤﺎنTۡÁ  ٍﺬrﻳ ۡﻮﻣ
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﴾٧٦١ۚ ﴿ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﷲ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﻤﻮن
003.167 WaliyaAAlama allatheena nafaqoo waqeela lahum taAAalaw qatiloo fee sabeeli Allahi awi
idfaAAoo qaloo law naAAlamu qitalan laittabaAAnakum hum lilkufri yawma-ithin aqrabu minhum lileemani yaqooloona bi-afwahihim ma laysa fee quloobihim waAllahu aAAlamu bima yaktumoona
3:167 En opdat Hij degenen die huichelen gekend deed
worden, en er werd hun gezegd: "Kom en vecht op de
Weg van Allah, of verdedigt (jullie zelf tenminste)". Zij
zeiden: "Wanneer wij geweten hadden dat er een
gevecht zou zijn, zouden wij zeker jullie gevolgd
hebben". Zij waren op die dag dichter hij ongeloof dan
bij geloof en zij zeiden met hun lippen wat niet in hun
harten was. En Allah weet beter wat zij verbergen.

en opdat Hij de huichelaars kent. Tot hen werd
gezegd: "Komt en strijdt op Allah's weg of
verdrijft [de vijand]." Zij zeiden: "Als wij van
de strijd geweten hadden dan waren wij jullie
zeker gevolgd." Op die dag waren zij dichter bij
het ongeloof dan bij het geloof; met hun
monden zeiden zij wat in hun harten niet was.
Allah weet het best wat zij verbergen.

3:173 Degenen tegen wie de mensen zeggen:
"Voorwaar, de mensen hebben zich tegen jullie
verzameld hen dus". Hun geloof werd erdoor
versterkt en zij zeiden: "Allah is ons genoeg en Hij
is de beste Beschermer".

Tot wie de mensen zeiden: "De mensen hebben zich
tegen jullie verzameld; vreest hen dus." Maar dat
deed hun geloof alleen maar toenemen en zij zeiden:
"Allah is voor ons goed genoeg; Hij is een
voortreffelijke voogd."

ۡﻓﺎ•ۡﻘﻠﺒ ۡﻮ ﺑﻨ ۡﻌﻤ ٍﺔ ﻣﻦ ﷲ ٰ و ﻓ ۡﻀﻞ ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﻤﺴ ۡﺴﻬ ۡﻢ ﺳ ۡﻮٓ ٌء [ و ﺗﺒﻌﻮ
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﴾٤٧١﴿ رﺿﻮ ن ﷲ و ﷲ ذو ﻓﻀ ٍﻞ ﻋﻈﻴ ٍﻢ
003.174 Fainqalaboo biniAAmatin mina Allahi wafadlin lam yamsas-hum soo-on waittabaAAoo ridwana
Allahi waAllahu thoo fadlin AAatheemin
3:174 En zij keerden terug (van de oorlog) met de
genieting van Allah en (Zijn) Gunst: het kwaad heeft
hen niet aangeraakt, want zij volgden het welgevallen
van Allah en Allah is de Bezitter van de Geweldige
Gunst.

Dus keerden zij weerom met genade en gunst
van Allah. Geen kwaad overkwam hen en zij
volgden Allah's welgevallen na. Allah is vol van
geweldige goedgunstigheid.

ۡه © ﻓﻶﻹ ﺗﺨﺎﻓ ۡﻮﻫ ۡﻢ و ﺧﺎﻓ ۡﻮن ن€ ﻧﻤﺎ ٰذﻟﻜﻢ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻳﺨﻮف ۡوﻟﻴﺂء
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﴾٥٧١﴿ ]^ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻣﺆﻣﻨ

3:170 Zij verheugen zich met wat Allah hen van
Zijn gunsten gaf. En zij zijn verheugd dat er voor
degenen die zich nog niet na hen (bij hen)
gevoegd hebben geen angst is en dat zij niet
treuren.

terwijl zij zich verheugen over wat Allah hun van
Zijn genade geeft en zich verblijden dat de
achterblijvers die zich nog niet bij hen gevoegd
hebben niets te vrezen hebben noch bedroefd zullen
zijn. *

ۡ ۡون ﺑﻨ ۡﻌﻤ ٍﺔ ﻣﻦ ﷲ ٰ و ﻓ ۡﻀﻞ [ و ن ﷲ ٰ ﻵﻹ }ﻀ ۡﻴﻊ ﺟﺮT–ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺒ
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hó﴾١٧١﴿ ]^ﻟﻤﺆﻣﻨ
003.171 Yastabshiroona biniAAmatin mina Allahi wafadlin waanna Allaha la yudeeAAu ajra
almu/mineena
3:171 Zij verheugen zich over de genieting van Allah
en (Zijn) gunst. En voorwaar, Allah verwaarloost de
beloning van de gelovigen niet.

Zij verblijden zich over een genade en een gunst
van Allah en dat Allah het loon van de
gelovigen niet verloren laat gaan,
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﴾٢٧١ۚ ﴿ ﻘ ۡﻮ ۡﺟ ٌﺮ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢq ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ۡﺣﺴﻨ ۡﻮ ﻣﻨﻬ ۡﻢ و
003.172 Allatheena istajaboo lillahi waalrrasooli min baAAdi ma asabahumu alqarhu lillatheena ahsanoo
minhum waittaqaw ajrun AAatheemun

003.175 Innama thalikumu alshshaytanu yukhawwifu awliyaahu fala takhafoohum wakhafooni in kuntum
mu/mineena
3:175 Voorwaar, het was slechts de Satan en zijn
volgelingen die jullie bang maakten, weest daarom niet
bang voor hen, weest bang voor Mij, indien jullie (ware)
gelovigen zijn.

ٰ

Dat was slechts de satan. Hij boezemt [jullie]
vrees in voor zijn aanhangers. Vreest hen
niet, maar vreest Mij als jullie gelovig zijn.
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ٌ و ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ بv ةTU ﻵ ۡ ٰﻹ,- ﺷ ۡﻴ ًﺌﺎ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ﷲ ٰ ﻵﻹ ﻳ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻬ ۡﻢ ﺣ ًﻈﺎ

3:172 Degenen die aan de oproep van Allah en de
Boodschapper nadat zij gewond waren (geraakt) gehoor
gaven: voor degenen onder hen die goed doen en (Allah)
vrezen is er een geweldige beloning.

die Allah en Zijn gezant gehoor geven na de
slag die hen getroffen heeft. Voor diegenen
onder hen die goed doen en die godvrezend
zijn is er een geweldig loon.
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003.173 Allatheena qala lahumu alnnasu inna alnnasa qad jamaAAoo lakum faikhshawhum fazadahum
eemanan waqaloo hasbuna Allahu waniAAma alwakeelu
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v  ﻣﻦ رﺳﻠ ٖﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء © ﻓﺎﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ و رﺳﻠ ٖﻪ2Üﻟﻜﻦ ﷲ ﻳﺠﺘ
ۡ
﴾٩٧١﴿ و ۡن ﺗﺆﻣﻨ ۡﻮ و ﺗﺘﻘ ۡﻮ ﻓﻠﻜ ۡﻢ ۡﺟ ٌﺮ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢ
003.179 Ma kana Allahu liyathara almu/mineena AAala ma antum AAalayhi hatta yameeza alkhabeetha
mina alttayyibi wama kana Allahu liyutliAAakum AAala alghaybi walakinna Allaha yajtabee min rusulihi
man yashao faaminoo biAllahi warusulihi wa-in tu/minoo watattaqoo falakum ajrun AAatheemun
3:179 Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten
waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het
goede scheidt. En Allah brengt jullie niet op de hoogte
van het onwaarneembare, maar Allah kiest uit Zijn
Boodschappers wie Hij wil Gelooft dus in Allah en
Zijn Boodschappers. En indien jullie geloven en
(Allah) vrezen hebben, dan is er voor jullie een
geweldige beloning

Allah is niet zo dat Hij de gelovigen in de
toestand laat waarin jullie nu zijn totdat Hij de
slechte van de goede onderscheidt. Allah is niet
zo dat Hij jullie op de hoogte stelt van het
onzichtbare, maar Allah verkiest uit Zijn
gezanten wie Hij wil. Gelooft dan in Allah en
Zijn gezanten. En als jullie geloven en
godvrezend zijn dan is er voor jullie een
geweldig loon.
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﴾٠٨١﴿ Œ^ﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒq  ث ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض و ﷲ ﺑﻤﺎŒۡ^ﻣ
003.180 Wala yahsabanna allatheena yabkhaloona bima atahummu Allahu min fadlihi huwa khayran
lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaqoona ma bakhiloo bihi yawma alqiyamati walillahi meerathu
alssamawati waal-ardi waAllahu bima taAAmaloona khabeerun
3:180 En laat degenen die gierig zijn (en

Zij die gierig zijn met wat Allah hun van Zijn

﴾٦٧١﴿ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢ
003.176 Wala yahzunka allatheena yusariAAoona fee alkufri innahum lan yadurroo Allaha shay-an
yureedu Allahu alla yajAAala lahum haththan fee al-akhirati walahum AAathabun AAatheemun
3:176 En laat je niet treurig maken (O Moehammed)
door degenen die zich naar het ongeloof haasten.
Voorwaar, zij zullen Allah niet schaden. Allah wil dat
Hij hen geen aandeel in het Hiernamaals geeft en voor
hen is er een geweldige bestraffing.

Laat je niet bedroefd maken door hen die
wedijveren in ongeloof; zij brengen Allah geen
enkele schade toe. Allah wenst voor hen geen
aandeel in het hiernamaals tot stand te brengen.
Voor hen is er een geweldige bestraffing.

ۡ و ﻟﻬﻢv و ﷲ ٰ ﺷ ۡﻴ ًﺌﺎT´}  ﺑﺎﻵۡﻹ ۡﻳﻤﺎن ﻟ ۡﻦfgۡ و ﻟۡﻜŒªن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺷ
﴾٧٧١﴿ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢ
003.177 Inna allatheena ishtarawoo alkufra bial-eemani lan yadurroo Allaha shay-an walahum
AAathabun aleemun
3:177 Voorwaar, degenen die het geloof voor ongeloof
verruild hebben: zij brengen Allah in niets schade tot
en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

Zij die voor het geloof ongeloof gekocht hebben;
zij brengen Allah geen enkele schade toe. Voor
hen is er een pijnlijke bestraffing.

ۡ ٌۡ ۡ ۡ ۡ
ۤ
ۡ
 ﻵﻹ•ﻔﺴﻬﻢ ﻧﻤﺎŒ^ ﻟﻬﻢ ﺧ,² ۡو ﻧﻤﺎ ﻧﻤfg] ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛšو ﻵﻹ ﻳ ۡﺤﺴ
ۡ ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ً
﴾٨٧١﴿ ]^ و ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻣﻬv  ﻟﻬﻢ ﻟ^¬د دو ﺛﻤﺎ,²ﻧﻤ
003.178 Wala yahsabanna allatheena kafaroo annama numlee lahum khayrun li-anfusihim innama numlee
lahum liyazdadoo ithman walahum AAathabun muheenun
3:178 Laat degenen die ongelovig zijn niet denken
dat Ons uitstel geven beter voor hen is: Wij geven
hun slechts uitstel opdat hun zonden zullen
toenemen en voor hen is er een vermeerderende
bestraffing.

Zij die ongelovig zijn moeten er niet op rekenen
dat het uitstel dat Wij hun verlenen voor hen beter
is; Wij verlenen hun slechts uitstel opdat zij in
zonde toenemen. Voor hen is er een vernederende
bestraffing.

ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٣٨١﴿ ]^و ﺑﺎﻟﺬي ﻗﻠﺘﻢ ﻓﻠﻢ ﻗﺘﻠﺘﻤﻮﻫﻢ ن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺪﻗ
003.183 Allatheena qaloo inna Allaha AAahida ilayna alla nu/mina lirasoolin hatta ya/tiyana biqurbanin
ta/kuluhu alnnaru qul qad jaakum rusulun min qablee bialbayyinati wabiallathee qultum falima
qataltumoohum in kutum sadiqeena
3:183 (Zij zijn) degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah
heeft ons bevolen geen Boodschapper te geloven, totdat
hij ons een offer liet zien dat door de Hel verteerd
werd". Zeg (O Mohammed): "Er kwamen
Boodschappers vóór mij tot jullie met de duidelijke
(Tekenen) en met wat jullie zeiden. Waarom hebben
jullie hen dan gedood, als jullie waarachtig zijn?"

Zij die zeiden: "Allah heeft ons opgedragen
geen gezant te geloven totdat hij ons een offer
zou brengen dat door het vuur wordt verteerd."
Zeg: "Tot jullie zijn al voor mijn tijd gezanten
gekomen met de duidelijke bewijzen en met dat
wat jullie zeggen. Waarom hebben jullie hen
dan gedood, als jullie gelijk hebben."

ٰ ۡ ۡ
ﻓﺎ ۡن ﻛﺬﺑ ۡﻮك ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬب رﺳ ٌﻞ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ﺟﺂءو ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ و
ۡ
ۡ
﴾٤٨١﴿ Œۡ^ﻟﺰﺑﺮ و ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻤﻨ
003.184 Fa-in kaththabooka faqad kuththiba rusulun min qablika jaoo bialbayyinati waalzzuburi
waalkitabi almuneeri
3:184 En als zij jou loochenen: waarlijk geloochend
werden de Boodschappers vóór jou, (die) met de
duidelijke (Tekenen) en de Zoeboer en de verlichte
Boeken kwamen.

Als zij jou dan van leugens betichten; al voor jouw
tijd zijn er gezanten van leugens beticht, die
kwamen met de duidelijke bewijzen, met de
Zoeboer en het verlichtende boek.

ۡ
ۡ
ۡ
ﻘﺔ ﻟﻤ ۡﻮت و ﻧﻤﺎ ﺗﻮﻓ ۡﻮن ﺟ ۡﻮرﻛ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ¤ﺲ ذآ
ﻔ
ٍ • ‚ﻞ
ۡ
ۡ
 ح ﻋﻦ ﻟﻨﺎر و ۡدﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻘ ۡﺪ ﻓﺎز و ﻣﺎ ﻟﺤ ٰﻴﻮةÍۡ ﻓﻤ ۡﻦ ز
ۤ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨١﴿ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻵﻹ ﻣﺘﺎع ﻟﻐﺮور

003.185 Kullu nafsin tha-iqatu almawti wa-innama tuwaffawna ojoorakum yawma alqiyamati faman
zuhziha AAani alnnari waodkhila aljannata faqad faza wama alhayatu alddunya illa mataAAu alghuroori

achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van
Zijn gunst, niet denken dat het goed voor hen is.
Welnee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van)
hun gierigheid zal hen op de Dag van de Opstanding
om hun nek gehangen worden. En aan Allah behoort
de erfenis van de hemelen en de aarde. En Allah is
Alwetend over wat jullie doen.

goedgunstigheid gegeven heeft, moeten niet
denken dat het goed voor hen is. Welnee, het is
slecht voor hen; op de opstandingsdag zal dat
waarmee zij gierig waren hen om de nek worden
gehangen. Aan Allah behoort de erfenis toe van de
hemelen en de aarde. Allah is welingelicht over
wat jullie doen.

ٰ
ۡ ۡ ٌۡ ٰ
ۤۡ
ۡ
ۡ
õ  و ﻧﺤﻦ ﻏﻨﻴﺂءŒ^ﻟﻘ ۡﺪ ﺳﻤﻊ ﷲ ﻗﻮل ﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮ ن ﷲ ﻓﻘ
ۡ ﺣﻖ [ و •ﻘ ۡﻮل ذ ۡوﻗﻮŒۡ^ﺳﻨ ۡﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟ ۡﻮ و ﻗ ۡﺘﻠﻬﻢ ﻵۡﻹﻧﺒﻴﺂء „ﻐ
ٍ
ۡ
﴾١٨١﴿  ۡﻳﻖT‹ﻋﺬ ب ﻟ
003.181 Laqad samiAAa Allahu qawla allatheena qaloo inna Allaha faqeerun wanahnu aghniyaon
sanaktubu ma qaloo waqatlahumu al-anbiyaa bighayri haqqin wanaqoolu thooqoo AAathaba alhareeqi
3:181 Voorzeker, Allah heeft de uitspraken gehoord
van degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is arm en
wij zijn rijk". Wij zullen opschrijven wat zij zeiden en
ook het zonder recht doden van de Profeten en Wij
zullen (tegen hen) zeggen: "Proeft de verbrandende
bestraffing".

Allah heeft de uitspraak wel gehoord van hen die
zeiden: "Allah is arm en wij zijn rijk." Wij zullen
opschrijven wat zij zeiden en ook dat zij de
profeten zonder enig recht doodden en Wij
zullen zeggen: "Proeft de straf van de
verbranding."

ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢٨١ۚ ﴿ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣ ۡﺖ ۡﻳﺪ ۡﻳﻜ ۡﻢ و ن ﷲ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻶﻹ ٍم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ
003.182 Thalika bima qaddamat aydeekum waanna Allaha laysa bithallamin lilAAabeedi
3:182 Dat is vanwege hetgeen jullie handen deden
en voorwaar, Allah is niet onrechtvaardig tegenover
de dienaren.

Dat is voor wat jullie handen vroeger gedaan
hebben en omdat Allah de dienaren niet
onrechtvaardig behandelt.

ٰ
ۤ ۡ
ۡ ٰ ۡ
ۤۡ
ۡ
 ﻳﺎﺗﻴﻨﺎ2Ìﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮ ن ﷲ ﻋﻬﺪ ﻟﻴﻨﺎ ﻵﻹ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﺮﺳﻮ ٍل ﺣ
ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌ ۡ
ۡ
ۡ
 ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ,²ﻢ رﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒÊﺎن ﺗﺎ‚ﻠﻪ ﻟﻨﺎر ﻗﻞ ﻗﺪ ﺟﺂء
ٍ ﺑfۡ È„

3:187 En (gedenkt) toen Allah een verbond met
degenen die het Schrift gegeven waren sloot: "Opdat
jullie het (de Schrift) aan de mensen duidelijk zouden
maken en opdat jullie het niet zouden verbergen".
Toen wierpen zij het achter hum ruggen weg en zij
ruilden het in voor een geringe prijs. En het was een
slechte ruil die zij maakten.

En toen Allah met hen aan wie het boek gegeven
is het verdrag aanging: "Jullie moeten het aan de
mensen duidelijk maken en het niet verbergen."
Toen veronachtzaamden zij het achterbaks en
verkwanselden het, maar wat zij ervoor gekocht
hebben dat is pas slecht.

3:185 Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar:
pas op de Dag van de Opstanding zullen jullie je
beloning volledig ontvangen, en slechts degene die
van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs
binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het
wereldse leven is slechts een misleidende genieting
(Satan).

Ieder zal de dood proeven, maar jullie volle loon
zal jullie op de opstandingsdag gegeven worden.
Wie dan van het vuur gevrijwaard wordt en in de
tuin binnengebracht, die heeft gezegevierd. Het
tegenwoordige leven is slechts het genot van de
begoocheling. *

ۡﺣ ۡﻮن ﺑﻤﺎۤ ﺗ ۡﻮ و ﻳﺤﺒ ۡﻮن ۡن ﻳ ۡﺤﻤﺪ ۡو ﺑﻤﺎ ﻟﻢfgۡ } ] ﻟﺬ ۡﻳﻦšﻵﻹ ﺗ ۡﺤﺴ
ٌ و ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴﻢv } ۡﻔﻌﻠ ۡﻮ ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﺤﺴﺒﻨﻬ ۡﻢ ﺑﻤﻔﺎز ٍة ﻣﻦ ﻟۡﻌﺬ ب

ۡ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﻮ ﻟﻜﻢ و •ﻔﺴﻜﻢ ¦ و ﻟﺘﺴﻤﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ,- ﻟﺘ ۡﺒﻠﻮن
ۡ و نŒً ۡ^ ۡﻮۤ ًذي ﻛﺜÊTðۡ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜ ۡﻢ و ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ

﴾٨٨١﴿

ٰ
﴾٦٨١﴿  ۡو و ﺗﺘﻘ ۡﻮ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻣ ۡﻦ ۡ م ﻵۡﻹﻣ ۡﻮرŒšﺗ ۡﺼ

003.188 La tahsabanna allatheena yafrahoona bima ataw wayuhibboona an yuhmadoo bima lam
yafAAaloo fala tahsabannahum bimafazatin mina alAAathabi walahum AAathabun aleemun
3:188 En denkt niet dat degenen die blij zijn met wat
zij gedaan hebben en die er van houden geprezen te
worden voor wat zij niet gedaan hebben; denkt niet
dat zij aan de bestraffing kunnen ontsnappen. En voor
hen is er een pijnlijke bestraffing.

Denk niet dat zij die zich verheugen over wat zij
bereikt hebben en die graag geprezen worden
voor wat zij niet gedaan hebben, denk toch niet
dat zij voor de straf in veiligheid zijn. Voor hen
is er een pijnlijke bestraffing.

ٰ
ۡ ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ٌ
ٰ
ۡ
﴾٩٨١﴿  ٍء ﻗﺪﻳﺮ23  ‚ﻞ,²و ﷲ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﷲ ﻋ
003.189 Walillahi mulku alssamawati waal-ardi waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun
3:189 En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen
en de aarde toe en Allah is Almachtig over alle dingen.

Allah heeft de heerschappij over de
hemelen en de aarde en Allah is almachtig.

ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ٰ
 ﺧﻠﻖ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﺧﺘﻶﻹف ﻟﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر ﻵﻹﻳ ٍﺖ,- ن
ۡ ۡ
﴾hÞ٠٩١﴿  ﻵﻹﻟﺒﺎب,•ﻵﻹو
003.190 Inna fee khalqi alssamawati waal-ardi waikhtilafi allayli waalnnahari laayatin li-olee al-albabi

003.186 Latublawunna fee amwalikum waanfusikum walatasmaAAunna mina allatheena ootoo alkitaba
min qablikum wamina allatheena ashrakoo athan katheeran wa-in tasbiroo watattaqoo fa-inna thalika min
AAazmi al-omoori
3:186 Jullie zullen zeker op de proef gesteld
worden in jullie eigendommen en in jullie zelf en
jullie zullen zeker van degenen die het Schrift vóór
jullie gegeven was en degenen die deelgenoten
(aan Allah) toekenden veel pijnlijks horen. En als
jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen: voorwaar,
dat behoort tot de aanbevolen daden.

Jullie zullen zeker op de proef gesteld worden in
jullie bezittingen en in jullie zelf en jullie zullen
zeker van hen aan wie voor jullie tijd het boek
gegeven was en van de aanhangers van het
veelgodendom veel ergerlijks horen. Als jullie
geduldig volharden en godvrezend zijn, dan is dat
een zaak van vastbeslotenheid.

ٰ
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ۡ ۡ ۡ
ٰ
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ۡ
و ذ ﺧﺬ ﷲ ﻣﻴﺜﺎق ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﺒﻴﻨﻨﻪ ﻟﻠﻨﺎس و
ً ۡو ﺑﻪ ﺛﻤ ًﻨﺎ ﻗﻠ ۡﻴﻶﻹŒªﻪ ¯ ﻓﻨﺒﺬ ۡوه ورآء ﻇﻬ ۡﻮرﻫ ۡﻢ و ۡﺷ€ ﻵﻹ ﺗ ۡﻜﺘﻤ ۡﻮﻧ
ٖ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٨١﴿ ونŒªﻓﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻳﺸ
003.187 Wa-ith akhatha Allahu meethaqa allatheena ootoo alkitaba latubayyinunnahu lilnnasi wala
taktumoonahu fanabathoohu waraa thuhoorihim waishtaraw bihi thamanan qaleelan fabi/sa ma
yashtaroona

ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻋﻨﺎ ﺳﻴﺎﺗﻨﺎ و ﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﻊfg ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ و ﻛfg رﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏÆ ﻓﺎﻣﻨﺎ
﴾٣٩١ۚ ﴿ ﻵۡﻹ ۡﺑﺮ ر
003.193 Rabbana innana samiAAna munadiyan yunadee lil-eemani an aminoo birabbikum faamanna
rabbana faighfir lana thunoobana wakaffir AAanna sayyi-atina watawaffana maAAa al-abrari
3:193 Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper
gehoord die oproept tot geloof: 'Gelooft in jullie Heer,'
dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden
en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat
van) de vromen.

Onze Heer, wij hebben iemand die opriep tot het
geloof gehoord: 'Gelooft in jullie Heer!? Dus
geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze
zonden en wis onze slechte daden uit en neem
ons met de vromen weg.

ۡ
ۡ
 رﺳﻠﻚ و ﻵﻹ ﺗ· ﻧﺎ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ,ٰ²رﺑﻨﺎ و ٰ ﺗﻨﺎ ﻣﺎ وﻋ ۡﺪﺗﻨﺎ ﻋ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٩١﴿ ﻧﻚ ﻵﻹ ﺗﺨﻠﻒ ﻟﻤﻴﻌﺎد
003.194 Rabbana waatina ma waAAadtana AAala rusulika wala tukhzina yawma alqiyamati innaka la
tukhlifu almeeAAada
3:194 Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw
Boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op
de Dag van de Opstanding. Voorwaar, U verbreekt
de belofte niet".

Onze Heer, en geef ons wat U ons door Uw
gezanten hebt toegezegd en maak ons niet te
schande op de opstandingsdag. U zult de afspraak
niet afzeggen."

ۤ
ۡ
ۡ ﻓ
Tٍ •ۡ ﻵﻹ ﺿ ۡﻴﻊ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣ ٍﻞ ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ذ,¼ ﺎﺳﺘﺠﺎب ﻟﻬ ۡﻢ رﺑﻬ ۡﻢ
ۡﺟ ۡﻮ ﻣﻦTUۡ  ﻓﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮ ۡو وv  „ ۡﻌﻀﻜ ۡﻢ ﻣﻦ „ ۡﻌﺾv 2½ٰ ۡ ۡو ﻧ
ٍ
ٰ
ۡ
ن ﻋﻨﻬ ۡﻢfgÊ و ﻗﺘﻠ ۡﻮ و ﻗﺘﻠ ۡﻮ ﻵﻹ,ۡ ²ۡ ﺳﺒ ۡﻴ,- دﻳﺎرﻫ ۡﻢ و ۡوذ ۡو

3:190 Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de
aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn
zeker Tekenen voor bezitters van begrip.

In de schepping van de hemelen en de aarde en
het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor
mensen die verstand hebben,

ٰ ۡ ۡ ۡ
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ۡ
ۡ
ونTÙ ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ و ﻳﺘﻔ,²ون ﷲ ﻗﻴﻤﺎ و ﻗﻌﻮد و ﻋT•ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬ
ۡ
ۡ
ۡ
v  رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ٰﻫﺬ ﺑﺎﻃﻶًﻹv ۡ ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض,﴾١٩١﴿ ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨﻚ ﻓﻘﻨﺎ ﻋﺬ ب ﻟﻨﺎر
003.191 Allatheena yathkuroona Allaha qiyaman waquAAoodan waAAala junoobihim wayatafakkaroona
fee khalqi alssamawati waal-ardi rabbana ma khalaqta hatha batilan subhanaka faqina AAathaba alnnari
3:191 Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en
zitten en op hun zij liggen en nadenken over de
schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:)
"Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets
geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de
bestraffing van de Hel.

die Allah staande, zittende en op hun zij liggende
gedenken en die over de schepping van de
hemelen en de aarde nadenken: "Onze Heer, U
hebt dit niet voor niets geschapen -- U zij
geprezen! -- en behoed ons voor de bestraffing
van het vuur.

ٰ
ۡﻪ و ﻣﺎ ﻟﻠﻈﻠﻤ^ۡ] ﻣﻦ€  ۡﻳﺘUۡ رﺑﻨﺎۤ ﻧﻚ ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺪﺧﻞ ﻟﻨﺎر ﻓﻘ ۡﺪ
ۡ
﴾٢٩١﴿ ﻧﺼﺎ ٍر
003.192 Rabbana innaka man tudkhili alnnara faqad akhzaytahu wama lilththalimeena min ansarin

3:192 Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand
de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd.
En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn.

Onze Heer, wie door U het vuur wordt
binnengevoerd, die wordt door U te schande
gemaakt. De onrechtplegers zullen geen
helpers hebben.

ۡرﺑﻨﺎۤ ﻧﻨﺎ ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎد ًﻳﺎ ﻳﻨﺎد ۡي ﻟﻶۡﻹ ۡﻳﻤﺎن ۡن ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﺮﺑﻜﻢ
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 ﻟﻶﻹﺑﺮ رŒ^ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﻵﻹ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ و ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺧ
﴾٨٩١﴿
003.198 Lakini allatheena ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajree min tahtiha al-anharu khalideena
feeha nuzulan min AAindi Allahi wama AAinda Allahi khayrun lil-abrari
3:198 Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen
zijn er de Tuinen (het Paradijs) waar onder door de
rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een
ontvangst van Allah. En dat wat van Allah komt is
beter voor de vromen.

ۤ

Maar zij die hun Heer vrezen, voor hen zijn er
tuinen waar de rivieren onderdoor stromen; zij
zullen daarin altijd blijven: een gastverblijf van
Allah. Wat bij Allah is, is het beste voor de
vromen.

ۡ ۤ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ن ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻤ ۡﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ و ﻣﺎ ﻧﺰل ﻟﻴﻜﻢ و ﻣﺎ
ً ۡون ﺑ ٰﺎ ٰﻳﺖ ﷲ ٰ ﺛﻤ ًﻨﺎ ﻗﻠ ۡﻴﻶﻹŒªﻧۡﺰل ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰﺧﺸﻌ^ۡ] ﷲ ٰ [ ﻵﻹ ﻳ ۡﺸ
ۡ
ۡ ۡ ٰ
﴾٩٩١﴿ ﻳﻊ ﻟﺤﺴﺎبT¡ ﻚ ﻟﻬ ۡﻢ ۡﺟﺮﻫ ۡﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬ ۡﻢ ن ﷲrsوﻟ

ً ﺛﻮ ﺑﺎv ﺳﻴ ٰﺎﺗﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ۡدﺧﻠﻨﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵۡﻹﻧ ۡ ٰﻬﺮ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ٰ
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ۡ
﴾٥٩١﴿ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ و ﷲ ﻋﻨﺪه ﺣﺴﻦ ﻟﺜﻮ ب
003.195 Faistajaba lahum rabbuhum annee la odeeAAu AAamala AAamilin minkum min thakarin aw
ontha baAAdukum min baAAdin faallatheena hajaroo waokhrijoo min diyarihim waoothoo fee sabeelee
waqataloo waqutiloo laokaffiranna AAanhum sayyi-atihim walaodkhilannahum jannatin tajree min tahtiha
al-anharu thawaban min AAindi Allahi waAllahu AAindahu husnu alththawabi
3:195 En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord,
(zeggend:) "Voorwaar, Ik doe het werk van de
werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu
man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij
die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven
werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die)
doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker
uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs)
binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen,
als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is
de goede beloning".

Toen verhoorde hun Heer hen: "Ik laat het werk
van iemand van jullie die [goed] doet niet verloren
gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie
horen bij elkaar. Zij dus die uitgeweken zijn, uit
hun woningen verdreven zijn, op Mijn weg
tegenspoed geleden hebben, gestreden hebben en
gesneuveld zijn, van hen zal Ik de slechte daden
kwijtschelden en Ik zal hen tuinen binnen laten
gaan waar de rivieren onderdoor stromen; als
beloning van Allah. En Allah, bij Hem is de goede
beloning.

ۡ
﴾٦٩١' ﴿  ﻟﺒﻶﻹد,-  ۡوfgﻘﻠﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛq ﻵﻹ }ﻐﺮﻧﻚ
003.196 La yaghurrannaka taqallubu allatheena kafaroo fee albiladi

003.199 Wa-inna min ahli alkitabi laman yu/minu biAllahi wama onzila ilaykum wama onzila ilayhim
khashiAAeena lillahi la yashtaroona bi-ayati Allahi thamanan qaleelan ola-ika lahum ajruhum AAinda
rabbihim inna Allaha sareeAAu alhisabi
3:199 En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van het
Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie
geopenbaard is en in wat hen geopenbaard is, terwijl
zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de Verzen
van Allah niet in voor een geringe prijs: zij zijn
degenen voor wij hun beloning bij hun Heer is.
Voorwaar, Allah is snel met de afrekening.

Onder de mensen van het boek zijn er die in
Allah geloven, in wat naar jullie is neergezonden
en in wat tot hen is neergezonden, terwijl zij zich
deemoedig aan Allah onderwerpen. Zij
verkwanselen Allah's tekenen niet. Zij zijn het
voor wie hun loon bij hun Heer is. Allah is snel
met de afrekening.

3:196 Laat je niet verleiden door het (genietend)
rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land.

ۡ
ۡ ۡ
ٌ ﻣﺘ
ۡ
ٰ
﴾٧٩١﴿ ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﺌﺲ ﻟﻤﻬﺎدdﺎع ﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ ¦ ﺛﻢ ﻣﺎو
003.197 MataAAun qaleelun thumma ma/wahum jahannamu wabi/sa almihadu
3:197 (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens
is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste
verblijfplaats.

ٰ

ﻘﻮ ﷲq  ۡو و ﺻﺎﺑﺮ ۡو و ر ﺑﻄ ۡﻮ ¦ وŒš¾ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ۡﺻ

Laat je niet begoochelen doordat zij die
ongelovig zijn in het land rondtrekken.

Een weinig genot! Dan zal hun verblijfplaats
de hel zijn. Dat is pas een slechte rustplaats!

ٰﻘ ۡﻮ رﺑﻬ ۡﻢ ﻟﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨ ٌﺖ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵۡﻹﻧۡﻬﺮq ﻟٰﻜﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ

ۡ
﴾٠٠٢Ä ﴿ ﻔﻠﺤ ۡﻮنq ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢ
003.200 Ya ayyuha allatheena amanoo isbiroo wasabiroo warabitoo waittaqoo Allaha laAAallakum
tuflihoona
3:200 O jullie die geloven, weest geduldig, en weest
standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk
zullen jullie welslagen.

Jullie die geloven! Weest geduldig, volhardend,
standvastig en vreest Allah. Misschien zal het
jullie welgaan.

www.kuran.nl

