voordien en nadien. En op die dag zullen de
gelovigen zich verheugen.

vroeger en later. En op die dag zullen de gelovigen
zich verheugen

Ar-Rum

ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥ۙ ﴿ ﺑﻨ ﷲ ﻳﻨ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء و ﻫﻮ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺮﺣﻴﻢ

ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

ٓ ٓ
﴾ۚ١﴿ ﻟـﻢ

030.005 Binasri Allahi yansuru man yashao wahuwa alAAazeezu alrraheemu
Dank zij de hulp van Allah. Hij helpt wie Hij wil. En Hij
is de Almachtige, de Meest Bamhartige.

over Allah's hulp. Hij helpt wie Hij wil; Hij is
de machtige, de barmhartige.

ۡ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ( ۡﻌﻠﻤﻮن-.ۡ/ ه و ﻟٰﻜﻦ1 و ۡﻋﺪ ﷲ ٰ ﻵﻹ ﻳ ۡﺨﻠﻒ ﷲ ٰ و ۡﻋﺪ

030.001 Alif-lam-meem
Alief Lam Mim.

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

﴾٦﴿

﴾٢ۙ ﴿ ﻏﻠﺒﺖ ﻟﺮ ۡوم

030.006 WaAAda Allahi la yukhlifu Allahu waAAdahu walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona

030.002 Ghulibati alrroomu

Als een belofte van Allah. Allah breekt Zijn
belofte niet, maar de meeste mensen weten het
niet.

Het is Allah's toezegging. Allah zal Zijn toezegging
zeker nakomen, maar de meeste mensen weten het niet.

ۡ
ٰ
ۡ
 ة ﻫ ۡﻢ9 و ﻫ ۡﻢ ﻋﻦ ﻵۡﻹ:;( ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن ﻇﺎﻫ ًﺮ ﻣﻦ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ
ٰ
ۡ
﴾٧﴿ ﻏﻔﻠﻮن
030.007 YaAAlamoona thahiran mina alhayati alddunya wahum AAani al-akhirati hum ghafiloona
Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven,
terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals
onachtzaam zijn.

Zij kennen slechts de buitenkant van het
tegenwoordige leven, terwijl zij op het hiernamaals
geen acht slaan.

ٰ
ۡ ۤۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
 ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻣﺎI ﻔﺴﻬﻢK MN  وOو ﻟ ۡﻢ ﻳﺘﻔ

De Romeinen zijn overwonnen.

De Romeinen zijn overwonnen

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣ۙ ﴿  ﻵﻹ ۡرض و ﻫ ۡﻢ ﻣ \ﻦ [ ۡﻌﺪ ﻏﻠﺒﻬﻢ ﺳﻴﻐﻠﺒﻮنM]ۡۤ ۡدMN
030.003 Fee adna al-ardi wahum min baAAdi ghalabihim sayaghliboona
In het nabijgelegen land, en na hun nederlaag
zullen zij overwinnen.

in het dichtstbijzijnde land, maar na hun nederlaag
zullen zij overwinnen,

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
حab(  ٍﺬe ﷲ ﻵﻹﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻣ \ﻦ [ﻌﺪ و ﻳﻮﻣ:hijۡ [ﻀﻊ ﺳﻨMN
ۡ
﴾٤ۙ ﴿ ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن
030.004 Fee bidAAi sineena lillahi al-amru min qablu wamin baAAdu wayawma-ithin yafrahu
almu/minoona
In enkelen jaren. Aan Allah behoort het bevel,

over enkele jaren. Allah komt de beslissing toe,

ٰ

ٰ
ٓ
 ي ۡن ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺖ ﷲ وq ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳﺂءو ﻟﺴ ۡﻮs ﺛﻢ
﴾٠١﴿u ﺎﻧ ۡﻮ ﺑﻬﺎ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡونs
030.010 Thumma kana AAaqibata allatheena asaoo alssoo-a an kaththaboo bi-ayati Allahi wakanoo biha
yastahzi-oona
Daarna was de ergste bestraffing het einde van degenen
die slechte werken verrichtten, omdat zij de Verzen van
Allah loochenden en zij er de spot mee plachten te
drijven.

Toen was het einde van hen die verkeerd deden
het allerergste, omdat zij Allah's tekenen
geloochend hadden en omdat zij er de spot mee
dreven.

ۡ ۡ ۡ ٰ
1
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿ ﷲ ﻳﺒﺪؤ ﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ (ﻌﻴﺪه ﺛﻢ ﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن
030.011 Allahu yabdao alkhalqa thumma yuAAeeduhu thumma ilayhi turjaAAoona
Allah schept de schepping, daarop wekt Hij haar
op en tenslotte worden jullie tot Hem
teruggekeerd.

Allah begint met de schepping, dan herhaalt Hij haar
en dan zullen jullie tot Hem teruggebracht worden.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢١﴿ و ﻳ ۡﻮم ~ﻘ ۡﻮم ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳ ۡﺒﻠﺲ ﻟﻤﺠﺮﻣﻮن
030.012 Wayawma taqoomu alssaAAatu yublisu almujrimoona
En op de Dag waarop het Uur valt
wanhopen de zondaren.

En op de dag dat het uur aanbreekt zullen de boosdoeners in
wanhoop terneergeslagen zijn.

ٰۡ
ۡ
ﻳﻦabﺂ•ﻬﻢ ﻛs €ﺎﻧ ۡﻮ ﺑs ﺂ•ﻬ ۡﻢ ﺷﻔ •ﻌﺆ وs ƒ و ﻟ ۡﻢ ﻳﻜ ۡﻦ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ
﴾٣١﴿
030.013 Walam yakun lahum min shuraka-ihim shufaAAao wakanoo bishuraka-ihim kafireena

ۡ ۤ ۡ
ۡ
ً
ً
 ﻣﻦ ﻟﻨﺎس-jﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻵﻹ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﺟ ٍﻞ ﻣﺴ†… و ن ﻛﺜ
ٰ ۡ ‡
ۡ
﴾٨﴿ ونabﺑﻠﻘﺂي رﺑﻬﻢ ﻟﻜ
030.008 Awa lam yatafakkaroo fee anfusihim ma khalaqa Allahu alssamawati waal-arda wama
baynahuma illa bialhaqqi waajalin musamman wa-inna katheeran mina alnnasi biliqa-i rabbihim
lakafiroona
En denken zij niet na over zichzelf? Allah heet de
hemelen en de aarde en wat daartussen is, niet
geschapen dan in Waarheid en voor een
vastgestelde termijn. En voorwaar, de meeste
mensen geloven zeker niet in de ontmoeting met
hun Heer.

Denken zij dan in zichzelf niet na? Allah heeft de
hemelen en de aarde en wat er tussen beide is
slechts in waarheid en voor een vastgestelde termijn
geschapen. Maar velen van de mensen hechten geen
geloof aan de ontmoeting met hun Heer.

ۡﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣﻦs  ۡو ﻛ ۡﻴﻒa‰ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻴ ۡﻨMN  ۡو-ۡjو ﻟ ۡﻢ ﻳﺴ
ۡ ۤ ۡ
ً
ۡ
ۤ
-./ ﺎﻧ ۡﻮ ﺷﺪ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻗﻮة و ﺛﺎرو ﻵۡﻹ ۡرض و ﻋﻤﺮوﻫﺎs ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ
ٰ

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﺎن ﷲs ﻣﻤﺎ ﻋﻤﺮ ۡوﻫﺎ و ﺟﺂءﺗﻬﻢ رﺳﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ ﻓﻤﺎ
ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩‹ ﴿ ﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮنK ﺎﻧﻮs ﻟﻴﻈﻠﻤﻬﻢ و ﻟﻜﻦ

030.009 Awa lam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablihim kanoo
ashadda minhum quwwatan waatharoo al-arda waAAamarooha akthara mimma AAamarooha wajaat-hum
rusuluhum bialbayyinati fama kana Allahu liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona
En reizen zij (ongelovigen) niet op de aarde, zodat zij
zien hoe het einde was van degenen vóór hen? Zij
waren sterker in kracht dan zij. En zij bewerkten de
aarde en zij bebouwden haar meer dan zij (de
ongelovigen) haar bebouwden. En hun Boodschappers
waren tot hen gekomen met de duidelijke bewijzen.
Het was Allah niet die hun onrecht aandeed, maar zij
deden zichzelf onrecht aan.

Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd en
ernaar gekeken hoe het einde van hen was die er
voor hen waren? Die waren sterker dan zij en
ploegden en bebouwden het land meer dan zij
het bebouwden. En tot hen kwamen hun
gezanten met de duidelijke bewijzen. Allah was
niet zo dat Hij hun onrecht aandeed, maar zij
deden zichzelf onrecht aan.

030.017 Fasubhana Allahi heena tumsoona waheena tusbihoona
Prijst daarom de Glorie van Allah wanneer jullie (ergens) in de
namiddag zijn en wanneer jullie (ergens) in de ochtend zijn.

Allah zij dus geprezen in de tijd van de
avond en in de tijd van de morgen.

ۡ ۡ ً
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿  ﺗﻈﻬﺮ ۡونij ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض و ﻋﺸﻴﺎ و ﺣMN و ﻟﻪ ﻟﺤ ۡﻤﺪ

Er is voor hen onder hun afgoden
geen voorspreker en zij zullen hun
afgoden ontkennen.

En er zullen onder hun [zogenaamd goddelijke] metgezellen geen
bemiddelaars zijn, maar zij zullen aan hun [zogenaamd
goddelijke] metgezellen geen geloof hechten.

﴾٤١﴿ ﻗ ۡﻮنab ٍﺬ ﻳﺘeو ﻳ ۡﻮم ~ﻘ ۡﻮم ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳ ۡﻮﻣ
030.014 Wayawma taqoomu alssaAAatu yawma-ithin yatafarraqoona

030.018 Walahu alhamdu fee alssamawati waal-ardi waAAashiyyan waheena tuthhiroona
En aan Hem is alle lof in de hemelen en op de aarde, en in de
avond en wanneer jullie (ergens) in de voormiddag zijn.

Hem zij de lof in de hemelen en op de
aarde, ook 's avonds en op de middag.

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹرضŽ• و ﻳŽ• ﻣﻦ ﻟﻤﻴﺖ و ﻳ‘ ج ﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﻟŽ•ﻳ‘ ج ﻟ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿u [ ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗ‘ ﺟﻮن

Op de Dag waarop het Uur valt, op die Dag zullen
zij gegroepeerd worden.

En op de dag dat het uur aanbreekt, op die dag
zullen zij verspreid worden.

ٰ
 ۡون-—ۡ ر ۡوﺿ ٍﺔ ﻳ ۡﺤMN ﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻓﻬ ۡﻢ
﴾٥١﴿
030.015 Faamma allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fahum fee rawdatin yuhbaroona

030.019 Yukhriju alhayya mina almayyiti wayukhriju almayyita mina alhayyi wayuhyee al-arda baAAda
mawtiha wakathalika tukhrajoona
Hij brengt het levende voort uit de dode en Hij
brengt de dode voort uit het levende en Hij doet
de aarde leven na haar dood. Zo worden jullie
(na jullie dood) opgewekt.

Hij brengt het levende uit het dode voort en Hij brengt
het dode uit het levende voort en Hij doet de aarde
herleven nadat zij dood was. En zo zullen jullie
tevoorschijn gebracht worden.

Wat betreft degenen die geloven en goede daden
verrichten: zij zullen in een hof worden verblijd.

Maar wat hen betreft die geloven en de deugdelijke
daden doen, zij zullen in een hof verblijd worden.

ۡ ٌ ۡ ۡ ۤ
ۡ
 ون€ ﺗﻨﺘ€و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪۤ ۡن ﺧﻠﻘﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺗﺮ ٍب ﺛﻢ ذ ﻧﺘﻢ ﺑ

ٰ ‡
ٰ
MN ﻚe• ة ﻓﺎوﻟ9ﺂي ﻵۡﻹ
 ۡو و ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ و ﻟﻘabو ﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ
﴾٦١﴿  ۡونšﻟﻌﺬ ب ﻣ ۡﺤ

﴾٠٢﴿

030.016 Waamma allatheena kafaroo wakaththaboo bi-ayatina waliqa-i al-akhirati faola-ika fee
alAAathabi muhdaroona

030.020 Wamin ayatihi an khalaqakum min turabin thumma itha antum basharun tantashiroona
En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie uit
aarde heeft geschapen, waarop jullie je toen als
mensen verspreidden.

Tot Zijn tekenen behoort dat Hij jullie uit aarde
geschapen heeft; toen waren jullie dan mensen die
zich verspreidden.

En wat degenen die ongelovig zijn en onze Verzen en
de ontmoeting van het Hiernamaals loochenen betreft:
zij zijn degenen die voor de bestraffing voorgeleid
zullen worden.

En wat hen betreft die ongelovig zijn en die Onze
tekenen en de ontmoeting van het hiernamaals
loochenen, zij zijn het die ter bestraffing worden
voorgeleid.

ٰ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧١﴿  ﺗﺼﺒﺤﻮنij ﺗﻤﺴﻮن و ﺣijﻓﺴﺒﺤﻦ ﷲ ﺣ

laayatin liqawmin yasmaAAoona
En tot Zijn tekenen behoort jullie slaap, 's nachts
en overdag en jullie streven naar een gunst van
Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die
horen.

En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap, 's nachts en
overdag en jullie zoeken naar Zijn gunst. Voorwaar,
daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert.

ًل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﺂءœ•ق ﺧ ۡﻮ ًﻓﺎ و ﻃﻤ ًﻌﺎ و ﻳ-ۡ —ۡو ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ﻳﺮﻳۡﻜﻢ ﻟ
ۡۡ ٰذﻟﻚ ﻵ ٰﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟﻘ ۡﻮ ٍم ( ۡﻌﻘﻠﻮنMN  ﺑﻪ ﻵۡﻹ ۡرض [ ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ نŽ•ۡ ﻓﻴ
ٖ
﴾٤٢﴿
030.024 Wamin ayatihi yureekumu albarqa khawfan watamaAAan wayunazzilu mina alssama-i maan
fayuhyee bihi al-arda baAAda mawtiha inna fee thalika laayatin liqawmin yaAAqiloona
En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij jullie de bliksem
laat zien, om vrees en hoop op te wekken. En Hij
doet water uit de hemel neerdalen, waarna Hij
daarmee de aarde doet leven na haar dood.
Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk
dat begrijpt.

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij jullie in vrees
en begeerte de bliksem laat zien en dat Hij uit de
hemel water laat neerdalen en dat Hij daarmee de
aarde laat herleven nadat zij dood was. Daarin zijn
tekenen voor mensen die verstandig zijn.

 ۡﻢ/و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪۤ ۡن ~ﻘ ۡﻮم ﻟﺴﻤﺂء و ﻵۡﻹ ۡرض ﺑﺎ ۡﻣﺮ ٖه ﺛﻢ ذ دﻋﺎ
ً
ۡ ۡ ۤ
﴾٥٢﴿ د ۡﻋﻮة ﻣﻦ ﻵۡﻹ ۡرض ذ ﻧﺘ ۡﻢ ﺗ‘ ﺟ ۡﻮن
030.025 Wamin ayatihi an taqooma alssamao waal-ardu bi-amrihi thumma itha daAAakum daAAwatan
mina al-ardi itha antum takhrujoona
En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de hemel en de
aarde in stand houdt, met Zijn bevel. Daarna wanneer
Hij jullie met een roep uit de aarde doet oproepen, dan
zullen jullie tevoorschijn komen.

En tot Zijn tekenen behoort dat de hemel en de
aarde op Zijn bevel vast staan. Dan, wanneer
Hij jullie luid uit de aarde oproept, dan komen
jullie tevoorschijn.

ۤۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻔﺴﻜﻢ زو ﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮ ﻟﻴﻬﺎ وK و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪۤ ۡن ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ
ً ۡ ً ۡ ۡ
ٰ ٰۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 ونO ذﻟﻚ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺘﻔMN ﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة و رﺣﻤﺔ ن
﴾١٢﴿
030.021 Wamin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunoo ilayha wajaAAala baynakum
mawaddatan warahmatan inna fee thalika laayatin liqawmin yatafakkaroona
En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij van jullie
eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie
rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en
barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen
voor een volk dat nadenkt.

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie
echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen
heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft
liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin
zijn tekenen voor mensen die nadenken.

ۡو ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ﺧ ۡﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض و ۡﺧﺘﻶﻹف ﻟۡﺴﻨﺘﻜﻢ و
ۡ ٰ ٰ
ۡ
﴾٢٢﴿ iۡjۡ ذﻟﻚ ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟﻠ ٰﻌﻠﻤMN ﻟﻮ ﻧﻜ ۡﻢ ن
030.022 Wamin ayatihi khalqu alssamawati waal-ardi waikhtilafu alsinatikum waalwanikum inna fee
thalika laayatin lilAAalimeena
En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de
hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie
talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen
voor de bezitters van kennis.

En tot Zijn tekenen behoren de schepping van de
hemelen en de aarde en het verschil in jullie
talen en kleuren. Daarin zijn tekenen voor de
wereldbewoners.

ۡ ۡ ۡ
ﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ن/و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ﻣﻨﺎﻣﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر و ۡﺑﺘﻐﺂؤ
ٰ ٰ
﴾٣٢﴿ ۡ ذﻟﻚ ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟﻘ ۡﻮ ٍم ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮنMN
030.023 Wamin ayatihi manamukum biallayli waalnnahari waibtighaokum min fadlihi inna fee thalika

vrezen? Zo leggen Wij de Tekenen uit aan een
volk dat begrijpt.

voor jullie zelf zijn? Zo zetten Wij de tekenen uiteen
voor mensen die verstandig zijn.

ۡ ﻓﻤ ۡﻦ ﻳ ۡﻬﺪ ۡي ﻣﻦ¤  ﻋ ۡﻠﻢ-ۡjﺑﻞ ﺗﺒﻊ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮۤ ۡﻫﻮآءﻫ ۡﻢ [ﻐ
ٍ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٩٢﴿ ﺿﻞ ﷲ و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧ ﻳﻦ
030.029 Bali ittabaAAa allatheena thalamoo ahwaahum bighayri AAilmin faman yahdee man adalla
Allahu wama lahum min nasireena
Maar degenen die onrecht pleegden volgden
hun begeerten zonder kennis. En wie kan dan
hen leiden die Allah deed dwalen? En voor
hen zijn er geen helpers.

Maar nee, zij die onrecht plegen volgen zonder kennis
slechts hun eigen neigingen. Wie kan er dan aan iemand
die door Allah tot dwaling is gebracht de goede richting
wijzen? Zij hebben geen helpers.

ٰ

ۡ ً
 ﻟﻨﺎسa¦ت ﷲ ﻟ¨§ۡ ﻓa¦ﻓﺎﻗ ۡﻢ و ۡﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪ ۡﻳﻦ ﺣﻨ ۡﻴﻔﺎ ﻓ
ۡ ٰ
ٰ ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
-./ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ ﷲ ذﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﻴﻢ © و ﻟﻜﻦ
﴾٠٣ª ﴿ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ( ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن
030.030 Faaqim wajhaka lilddeeni haneefan fitrata Allahi allatee fatara alnnasa AAalayha la tabdeela
likhalqi Allahi thalika alddeenu alqayyimu walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona
Wend dan jouw aangezicht (o Moehammad) naar de
godsdienst als een Hanif. (Volg) de natuurlijke
aanleg, die Allah in de mens geschapen heeft. Er is
geen verandering in de schepping van Allah Dat is
de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten
het niet.

En richt je aangezicht naar de godsdienst als een
aanhanger van het zuivere geloof, de van Allah
afkomstige aanleg die Hij de mensen ingeschapen
heeft. Allah's schepping is niet te veranderen. Dat
is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen
weten het niet.

ٰ
﴾٦٢﴿ ﻪ ﻗﻨﺘ ۡﻮن1  ٌﻞ ﻟs  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرضMN ﻪ ﻣ ۡﻦ1 و ﻟ
030.026 Walahu man fee alssamawati waal-ardi kullun lahu qanitoona
En aan Hem behoort wie er in de hemelen en op de
arde zijn. Allen zijn Hem gehoorzaam.

En van Hem is wie er in de hemelen en op de
aarde is. Allen zijn aan Hem onderdanig.

ۡ ۡ ۡ ۡ
1
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻫﻮ ﻟﺬي ﻳﺒﺪؤ ﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ (ﻌﻴﺪه و ﻫﻮ ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻪ و ﻟﻪ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٢﴿u  و ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ¤  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرضMN Mٰ«ﻟﻤﺜﻞ ﻵﻹ ۡﻋ
030.027 Wahuwa allathee yabdao alkhalqa thumma yuAAeeduhu wahuwa ahwanu AAalayhi walahu
almathalu al-aAAla fee alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu
En Hij is Degene Die de schepping schept en haar
daarna herhaalt en dat is voor Hem nog gemakkelijker.
En aan Hem behoren de meest verheven eigenschappen
in de hemelen en op de aarde. En Hij is de Almachtige,
de Alwijze.

Hij is het die met de schepping begint en haar
dan herhaalt. Dat is gemakkelijk voor Hem. En
Hem komt het hoogste voorbeeld toe in de
hemelen en op de aarde; Hij is de machtige, de
wijze.

ۡۡﻔﺴﻜ ۡﻢ ﻫ ۡﻞ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ۡﻳﻤﺎﻧﻜﻢK ¬ب ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﺜﻶًﻹ ﻣ ۡﻦٌ ۡ ﻣﺎ رز ۡﻗ ٰﻨﻜ ۡﻢ ﻓﺎﻧۡﺘ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ ﺳﻮMN ﺂءs ƒ ﻣ ۡﻦ
ۡآء ﺗﺨﺎﻓ ۡﻮﻧﻬﻢ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿ ﻔﺼﻞ ﻵﻹﻳﺖ ﻟﻘﻮ ٍم (ﻌﻘﻠﻮنK ﻔﺴﻜﻢ ﻛﺬﻟﻚK ﻛﺨﻴﻔﺘﻜﻢ
030.028 Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fee
ma razaqnakum faantum feehi sawaon takhafoonahum kakheefatikum anfusakum kathalika nufassilu alayati liqawmin yaAAqiloona

 ﻟ ۡﻴﻪ و ~ﻘ ۡﻮه و ﻗ ۡﻴﻤﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧﻮۡ ﻣﻦiۡjﻣﻨ ۡﻴﺒ

Hij geeft jullie een vergelijking uit julliezelf.
Zijn er voor jullie die over slaven beschikken
deelgenoten in de voorzieningen die Wij jullie
hebben geschonken, zodat jullie daarin gelijk
zijn? En vrezen jullie hen zoals jullie elkaar

Hij maakt voor jullie voorbeelden uit jullie eigen
midden. Hebben jullie dan onder de slaven waarover
jullie beschikken deelgenoten in de levensbehoeften
waarmee Wij jullie hebben voorzien zodat jullie daarin
gelijk zijn? Zijn jullie bang voor hen zoals jullie bang

Om ondankbaarheid te tonen voor wat Wij hen
hebben gegeven. Geniet maar, spoedig zuilen jullie
het weten.

om in hun ongeloof ondankbaar te zijn voor wat
Wij hun gegeven hebben. Geniet maar; jullie
zullen het weten.

ۡ
ً ٰۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٣﴿ ﻮن/ €ﺎﻧﻮ ﺑ ٖﻪ ﻳs م ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺘ®ﻠﻢ ﺑﻤﺎ
030.035 Am anzalna AAalayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanoo bihi yushrikoona
Hebben Wij een bewijs neergezonden dat
spreekt over de deelgenoten die zij aan Hem
toekennen?

Of hebben Wij tot hen een machtiging neergezonden
waarin sprake zou zijn van de metgezellen die zij aan
Hem toevoegen?

ٌۢ
ۡ ۤ
ً ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺣﻮ ﺑﻬﺎ و ن ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ² و ذ ذﻗﻨﺎ ﻟﻨﺎس رﺣﻤﺔ
ۡ
﴾٦٣﴿ ﻗﺪﻣ ۡﺖ ۡﻳﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ ذ ﻫ ۡﻢ (ﻘﻨﻄ ۡﻮن
030.036 Waitha athaqna alnnasa rahmatan farihoo biha wa-in tusibhum sayyi-atun bima qaddamat
aydeehim itha hum yaqnatoona

En wanneer Wij de mensen Barmhartigheid
doen proeven, dan zijn zij daar blij mee, maar
wanneer kwaad hen treft, wegens wat zij
bedreven, dan wanhopen zij.

En wanneer Wij de mensen Onze barmhartigheid laten
proeven, dan verheugen zij zich erover, maar als hen
kwaad treft om wat hun handen eerder gedaan hebben,
dan geven zij de hoop op.

ٰ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ذﻟﻚMN و ﻟ ۡﻢ ﻳﺮ ۡو ن ﷲ ﻳﺒﺴﻂ ﻟﺮزق ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء و (ﻘﺪر ن
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺆﻣﻨﻮن
030.037 Awa lam yaraw anna Allaha yabsutu alrrizqa liman yashao wayaqdiru inna fee thalika laayatin
liqawmin yu/minoona
En zien zij niet dat Allah de voorzieningen
verruimt voor wie Hij wil, en dat Hij beperkt?
Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een
volk dat gelooft.

Hebben zij dan niet gezien dat Allah ruimschoots in
het levensonderhoud voorziet van wie Hij wil en ook
met mate? Daarin zijn tekenen voor mensen die
geloven.

ۡ ۡ
ۡ
﴾١٣ۙ ﴿ ij/ €ﻟﻤ
030.031 Muneebeena ilayhi waittaqoohu waaqeemoo alssalata wala takoonoo mina almushrikeena
(Wendt jullie) als berouwvolle tot Hem, en vreest
Hem en onderhoudt de shalat en behoort niet tot de
veelgodenaanbidders.

Wendt jullie schuldbewust tot Hem en vreest
Hem en verricht de salaat en behoort niet tot de
veelgodendienaars,

́ب ﺑﻤﺎ ﻟﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢµۡ ¶ ﻞs ﺎﻧ ۡﻮ ﺷﻴ ًﻌﺎs  ﻗ ۡﻮ د ۡﻳﻨﻬ ۡﻢ و² ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ
﴾٢٣﴿  ﺣ ۡﻮن²
030.032 Mina allatheena farraqoo deenahum wakanoo shiyaAAan kullu hizbin bima ladayhim farihoona
Behorend tot degenen die hun godsdienst hebben
opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep
verheugt zich in wat zij hebben.

tot hen die hun godsdienst opsplitsen en tot
sekten zijn geworden; elke sekte is blij over
wat zij hebben.

ۤ
 ﻟ ۡﻴﻪ ﺛﻢ ذ ذ ﻗﻬ ۡﻢiۡj ٌ¬ دﻋ ۡﻮ رﺑﻬ ۡﻢ ﻣﻨ ۡﻴﺒ- و ذ ﻣﺲ ﻟﻨﺎس
ۡ ۡ
ً ۡ ۡ
ۡ ٌۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٣ۙ ﴿ ﻮن/ € ﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﺑﻬﻢ ﻳ² ﻣﻨﻪ رﺣﻤﺔ ذ
030.033 Wa-itha massa alnnasa durrun daAAaw rabbahum muneebeena ilayhi thumma itha athaqahum
minhu rahmatan itha fareequn minhum birabbihim yushrikoona
En wanneer tegenspoed de mensen treft, dan
roepen zij hun Heer aan, als berouwvolle tot Hem.
Daarna, wanneer Hij hun Barmhartigheid van
Hem doet proeven, dan kont een groep van hen
deelgenoten aan hun Heer toe.

En wanneer de mensen tegenspoed treft roepen zij
hun Heer aan, terwijl zij zich schuldbewust tot Hem
wenden, maar daarna, wanneer Hij hun van Zijn kant
barmhartigheid laat proeven, dan voegt een groep van
hen metgezellen aan Hem toe,

ٰ ۡ ٰۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٣﴿ و ﺑﻤﺎ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﻤﺘﻌﻮ · ﻓﺴﻮف ~ﻌﻠﻤﻮنabﻟﻴﻜ
030.034 Liyakfuroo bima ataynahum fatamattaAAoo fasawfa taAAlamoona

ۡ
ۡ
﴾٠٤﴿u ﻮن/ €ﻳ
030.040 Allahu allathee khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum hal
min shuraka-ikum man yafAAalu min thalikum min shay-in subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona
Allah is Degene Die jullie heeft geschapen en
jullie daarop voorzag. Vervolgens doet Hij jullie
sterven en daarna doet Hij jullie weer leven. Is er
één onder jullie deelgenoten die ook maar iets van
deze deden kan verrichten? Heilig is Hij en
Verheven boven de deelgenoten die zij (Hem)
toekennen.

Allah is het die jullie geschapen heeft en daarna in
jullie onderhoud voorzien heeft. Dan laat Hij jullie
sterven. Daarna brengt Hij jullie weer tot leven. Is er
onder jullie [zogenaamd goddelijke] metgezellen
iemand die zoiets doen kan? Hij zij geprezen,
verheven als Hij is boven wat zij aan Hem als
metgezellen toevoegen.

ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
 و ﻟﺒ¸ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﺖ ۡﻳﺪي ﻟﻨﺎس ﻟﻴﺬ(ﻘﻬ ۡﻢ-— ﻟMN ﻇﻬﺮ ﻟﻔﺴﺎد
﴾١٤﴿ [ ۡﻌﺾ ﻟﺬ ۡي ﻋﻤﻠ ۡﻮ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
030.041 Thahara alfasadu fee albarri waalbahri bima kasabat aydee alnnasi liyutheeqahum baAAda
allathee AAamiloo laAAallahum yarjiAAoona
Het verderf is op het land en de zee zichtbaar
door wat de mensen hebben verricht, zodat
Hij hun een gedeelte van wat zij hebben
verricht, doet proeven. Hopelijk zij zullen
berouw tonen.

Het verderf is op het vasteland en op zee zichtbaar
geworden door wat de handen van de mensen ten uitvoer
brengen. [Dat is gebeurd] opdat Hij hun iets van wat zij
gedaan hebben wil laten proeven; misschien zullen zij
terugkeren.

ۡ
ۡ
ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦs  ۡو ﻛ ۡﻴﻒa‰ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺎﻧMN  ۡو-jﻗ ۡﻞ ﺳ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٤﴿ ij/ €ﻫﻢ ﻣ-./ ﺎنs ﻗ ۡﺒﻞ
030.042 Qul seeroo fee al-ardi faonthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablu kana aktharuhum
mushrikeena
Zeg: "Reist op aarde en zie hoe het einde was
van degenen vóór hen." De meesten van hen
waren veelgoden aanbidders.

Zeg: "Reist op de aarde rond en kijkt hoe het einde was
van hen die er vroeger waren; de meesten van hen waren
veelgodendienaars."

ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
-ٌ j و ۡﺑﻦ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ ذﻟﻚ ﺧiۡjﻪ و ﻟﻤ ۡﺴﻜ1  ﺣﻘMٰºaۡ »ﻓﺎت ذ ﻟ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
•
ۡ
﴾٨٣﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﻔﻠﺤﻮنeﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون وﺟﻪ ﷲ ¼ و وﻟ
030.038 Faati tha alqurba haqqahu waalmiskeena waibna alssabeeli thalika khayrun lillatheena
yureedoona wajha Allahi waola-ika humu almuflihoona
Geeft dan de verwant zijn recht, en de behoeftige en de
reiziger (zonder proviand). Dat is beter voor degenen
die het welbehagen van Allah wensen. En zij zijn
degenen die de wegzagende zijn.

Geef dus de verwant wat hem toekomt en ook
de behoeftige en wie onderweg is. Dat is beter
voor hen die het aangezicht van Allah zoeken en
zij zijn het die het welgaat.

ٰ

۠ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ٰۤ
ۡ ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
¤  ﻣﻮ ل ﻟﻨﺎس ﻓﻶﻹ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻨﺪ ﷲMN ﺑﻮ-jو ﻣﺎ ﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ رﺑﺎ ﻟ
ۡﻚ ﻫﻢ ﻟۡﻤ ۡﻀﻌﻔﻮنe•ﻮ ٍة ﺗﺮ ۡﻳﺪ ۡون و ۡﺟﻪ ﷲ ٰ ﻓﺎوﻟ/ٰ و ﻣﺎۤ ٰ ﺗ ۡﻴﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ز
﴾٩٣﴿
030.039 Wama ataytum min riban liyarbuwa fee amwali alnnasi fala yarboo AAinda Allahi wama ataytum
min zakatin tureedoona wajha Allahi faola-ika humu almudAAifoona
Wat jullie van eigendommen van de mensen gegeven
hebben als rente om te vermeerderen: het
vermeerdert niets bij Allah. Maar wat jullie aan zakat
hebben gegeven, het welbehagen van Allah
wensend: zij zijn degenen voor wie (hun beloningen)
verveelvoudigd worden.

En de [lening op] woeker, die jullie geven om het
ten koste van de bezittingen van de mensen te
laten groeien, groeit bij Allah niet. Maar de zakaat
die jullie geven terwijl jullie Allah's aangezicht
zoeken? zij zijn het die het laten verveelvoudigen.

ۡﷲ ٰ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻘﻜ ۡﻢ ﺛﻢ رزﻗﻜ ۡﻢ ﺛﻢ ﻳﻤ ۡﻴﺘﻜ ۡﻢ ﺛﻢ ﻳ ۡﺤﻴ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻫ ۡﻞ ﻣﻦ
ٰ
ۡ
 ﻋﻤﺎMٰ«ﻪ و ~ ٰﻌ1 ﺂ•ﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ (ﻔﻌﻞ ﻣ ۡﻦ ذﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ¾ ۡ§ ٍء ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨs ƒ

ۡ
 ٰ ٍت و ﻟﻴﺬ(ﻘﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ر ۡﺣﻤﺘ ٖﻪ و€و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪۤ ۡن ﻳ ۡﺮﺳﻞ ﻟﺮﻳﺎح ﻣﺒ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ونOﻟﺘﺠﺮي ﻟﻔﻠﻚ ﺑﺎﻣﺮ ٖه و ﻟﺘﺒﺘﻐﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ و ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸ

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
1
ٌ
ۡ
 ﻳﻮم ﻵﻹ ﻣﺮد ﻟﻪ ﻣﻦMÁﻓﺎﻗ ۡﻢ و ۡﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﻳﺎ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٣٤﴿  ٍﺬ ﻳﺼﺪﻋﻮنeﷲ ﻳﻮﻣ

﴾٦٤﴿

030.043 Faaqim wajhaka lilddeeni alqayyimi min qabli an ya/tiya yawmun la maradda lahu mina Allahi
yawma-ithin yassaddaAAoona

030.046 Wamin ayatihi an yursila alrriyaha mubashshiratin waliyutheeqakum min rahmatihi walitajriya
alfulku bi-amrihi walitabtaghoo min fadlihi walaAAallakum tashkuroona
En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de winden
zendt als verkondigers van verheugende tijdingen
en om jullie van Zijn Barmhartigheid te doen
proeven. En opdat de schepen varen op Zijn bevel
en opdat jullie Zijn gunst zoeken. Hopelijk zullen
jullie dankbaar zijn.

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij de winden als
verkondigers van goed nieuws uitzendt opdat Hij
jullie van Zijn barmhartigheid laat proeven, opdat
de schepen op Zijn bevel varen en opdat jullie
streven naar een gunst van Hem; misschien zullen
jullie dank betuigen.

ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ً
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻓﺠﺂءوﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖM¿ و ﻟﻘﺪ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ رﺳﻶﻹ
ۡ ﺎن ﺣ ًﻘﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻧs ﻓﺎﻧۡﺘﻘ ۡﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺟﺮﻣ ۡﻮ و
ۡ
﴾٧٤﴿ iۡjﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ
030.047 Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim fajaoohum bialbayyinati faintaqamna mina
allatheena ajramoo wakana haqqan AAalayna nasru almu/mineena
En voorzeker, Wij hebben vóór jou Boodschappers
tot kan volken gezonden, en zij kwamen tot hen met
de duidelijke bewijzen, waarna Wij degenen die
zonden begingen vergolden. En Wij hebben onszelf
verplicht de gelovigen te helpen.

En Wij hebben al voor jouw tijd gezanten naar
hun volk gezonden en zij kwamen tot hen met de
duidelijke bewijzen. Toen namen Wij wraak op
hen die boosdoeners waren, maar het was voor
Ons een verplichting de gelovigen te helpen.

ٰ
ۡ
1
ۡ
ً
ٰ
ۡ
ۡ
 ﻟﺴﻤﺂءMN  ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﻴﺒﺴﻄﻪ-jﷲ ﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ ﻟﺮﻳﺢ ﻓﺘﺜ

Wend daarom jouw aangezicht tot de juiste
godsdienst voordat er van Allah een Dag komt die
onafwendbaar is. Op die Dag worden zij
gegroepeerd.

En richt je aangezicht naar de juiste godsdienst
voordat er een dag komt die door Allah niet wordt
afgewend. Op die dag zullen zij gesplitst worden.
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ﻔﺴﻬﻢ ﻳﻤﻬﺪونK و ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻶﻹ¤ هab ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻛabﻣ ۡﻦ ﻛ
﴾٤٤ۙ ﴿
030.044 Man kafara faAAalayhi kufruhu waman AAamila salihan fali-anfusihim yamhadoona
Wie niet gelooft is verantwoordelijk voor zijn ongeloof.
En degenen die goede daden verrichten, zij hebben voor
zichzelf voorbereidingen getroffen.

Wie ongelovig is, diens ongeloof is in zijn
nadeel en wie deugdelijk hebben gehandeld,
die bereiden een plaats voor zichzelf,

ۡ
ٰ
ﻪ ﻵﻹ ﻳﺤﺐ1 ﻟﻴ ۡﺠﺰي ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻣ ۡﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ﻧ
ٰۡ
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﴾٥٤﴿ ﻳﻦabﻟﻜ
030.045 Liyajziya allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati min fadlihi innahu la yuhibbu alkafireena
Opdat Hij degenen die geloven en goede werken
verrichten zal belonen, van Zijn gunst. Voorwaar, Hij
houdt niet van de ongelovigen.

opdat Hij hen die geloven en de deugdelijke
daden doen door Zijn gunst beloont; Hij bemint
de ongelovigen niet.
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ونab ﻟﻈﻠﻮ ﻣ \ﻦ [ﻌﺪ ٖه ﻳﻜab وه ﻣﺼ²  ۡﻦ ۡرﺳﻠﻨﺎ رﻳﺤﺎeو ﻟ
﴾١٥﴿
030.051 Wala-in arsalna reehan faraawhu musfarran lathalloo min baAAdihi yakfuroona
Maar als Wij een wind zonden, waarna zij (hun
gewassen) geel zien worden, dan blijven zij zeker
daarna ongelovig.

En als Wij een wind uitzenden en zij hem dan
geel zien worden blijven zij daarna toch
ongelovig.

ٰ ۡ
 و ﻵﻹ ﺗ ۡﺴﻤﻊ ﻟﺼﻢ ﻟﺪﻋﺂء ذ وﻟ ۡﻮ ﻣ ۡﺪﺑﺮ ۡﻳﻦMÁﻓﺎﻧﻚ ﻵﻹ ﺗ ۡﺴﻤﻊ ﻟﻤ ۡﻮ
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 ﻓﺎذ¤ ٖ ÄÅي ﻟﻮدق ﻳ‘ ج ﻣﻦ ﺧ-Æﻪ ﻛﺴﻔﺎ ﻓ1 ﻛ ۡﻴﻒ ﻳﺸﺂء و ﻳ ۡﺠﻌﻠ
﴾٨٤ۚ ﴿  ۡون€ﺻﺎب ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ٖ ۤه ذ ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺒ
030.048 Allahu allathee yursilu alrriyaha fatutheeru sahaban fayabsutuhu fee alssama-i kayfa yashao
wayajAAaluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilalihi fa-itha asaba bihi man yashao min AAibadihi
itha hum yastabshiroona
Allah is Degene Die de winden zendt die dan wolken
voortdrijven, waarna Hij hen in de hemel uitspreidt
hoe Hij wil, en hen in stukken verdeelt. Dan zie jij de
regen vanuit hun midden komen. En wanneer deze
neerkomt op wie Hij wil van Zijn dienaren verheugen
zij zich.

Allah is het die de winden uitzendt die dan in de
hemel wolken opdrijven. En Hij spreidt ze uit hoe
Hij het wil en Hij verdeelt ze in stukken. Dan zie
je de regen ertussenuit komen. En wanneer Hij
van zijn dienaren ermee treft wie Hij wil, dan
verblijden zij zich.

﴾٢٥﴿

﴾٩٤﴿ iۡjل ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠ ٖﻪ ﻟﻤ ۡﺒﻠﺴœ•ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ۡن ﻳs و ۡن

030.052 Fa-innaka la tusmiAAu almawta wala tusmiAAu alssumma aldduAAaa itha wallaw mudbireena

030.049 Wa-in kanoo min qabli an yunazzala AAalayhim min qablihi lamubliseena

Voorwaar, jij kunt de doden, noch de doven de
oproep doen horen als zij zich afwenden en de rug
toe keren.

Maar jij kunt de doden niet doen horen, noch kun jij
de doven de oproep doen horen wanneer zij de rug
toekeren.
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و ﻣﺎ ﻧﺖ ﺑﻬﺪ ﻟﻌ†… ﻋﻦ ﺿﻠﻠﺘﻬﻢ ن ﺗﺴﻤﻊ ﻵﻹ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ
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﴾٣٥﴿u ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻓﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﺴﻠﻤ ۡﻮن
030.053 Wama anta bihadi alAAumyi AAan dalalatihim in tusmiAAu illa man yu/minu bi-ayatina fahum
muslimoona
En jij kunt nooit de blinden leiden uit hun
dwaling. Jij kunt niemand doen horen, behalve
wie in onze Tekenen gelooft. Zij zijn Moslims.

En jij brengt de blinden niet van hun dwaalweg af. Jij
kunt slechts hen die in Onze tekenen geloven doen
horen; zij hebben zich [aan Allah] overgegeven.

Hoewel zij, voordat deze op hen neer wordt
gezonden, zeker wanhoopten.

Ook al waren zij voorheen, voordat het tot hen was
neergezonden, in wanhoop terneergeslagen.
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 ﻵﻹرض [ﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ نŽ• ﺛﺮ رﺣﻤﺖ ﷲ ﻛﻴﻒ ﻳM¿ a‰ﻓﺎﻧ
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﴾٠٥﴿ ﻞ ¾§ ٍء ﻗﺪﻳﺮs M« و ﻫﻮ ﻋ¤ MÁ ﻟﻤﻮŽ•ذﻟﻚ ﻟﻤ
030.050 Faonthur ila athari rahmati Allahi kayfa yuhyee al-arda baAAda mawtiha inna thalika lamuhyee
almawta wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun
Zie dan de sporen van de Barmhartigheid van Allah:
hoe Hij de aarde doet leven na haar dood. Voorwaar,
zo is Hij Die de doden zeker doet leven. En Hij is
Almachtig over alle zaken.

Kijkt dan naar de sporen van Allah's
barmhartigheid, hoe Hij de aarde laat herleven
nadat zij dood was. Dat is Hij die de doden laat
herleven en Hij is almachtig.

albaAAthi fahatha yawmu albaAAthi walakinnakum kuntum la taAAlamoona
En degenen aan wie de kennis en het geloof zijn
gegeven, zullen zeggen: "Voorzeker, jullie verbleven
er zoals is vastgelegd door Allah, tot de Dag van de
opstanding. Dit is dan de Dag van de opwekking, maar
jullie wisten het niet."

Zij aan wie de kennis en het geloof gegeven is
zeggen: "Het heeft voor jullie volgens Allah's
boek tot de dag van de opwekking geduurd. Dit
is dus de dag van de opwekking! Maar jullie
wisten het niet."

ۡ
 ٍﺬ ﻵﻹ ﻳﻨﻔﻊ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ ﻣ ۡﻌﺬرﺗﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺘﺒ ۡﻮنeﻓﻴ ۡﻮﻣ
﴾٧٥﴿
En op die dag zal hun die onrecht pleegden
hun verontschuldiging niet baten en zij krijgen
geen kans meer om het goed te maken.
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 ۡﻦeﻞ ﻣﺜ ٍﻞ و ﻟs  ٰ ن ﻣ ۡﻦaۡ »ۡ ٰﻫﺬ ﻟMN ¬ ۡﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس- و ﻟﻘ ۡﺪ
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﴾٨٥﴿ و ن ﻧﺘﻢ ﻵﻹ ﻣﺒﻄﻠﻮنabﺟﺌﺘﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻳ ٍﺔ ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
030.058 Walaqad darabna lilnnasi fee hatha alqur-ani min kulli mathalin wala-in ji/tahum bi-ayatin
layaqoolanna allatheena kafaroo in antum illa mubtiloona
En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze
Kuran allerlei vergelijkingen gegeven; en als jij hen
een Vers brengt, dan zeggen degenen die niet
geloven zeker: "Jij bent niets dan een vervalser."

Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei
voorbeelden gegeven, maar als jij met een teken tot
hen komt zeggen zij die ongelovig zijn: "Jullie zijn
slechts mensen die zeggen wat niet waar is."
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﴾٩٥﴿  ﻗﻠﻮب ﻟﺬﻳﻦ ﻵﻹ (ﻌﻠﻤﻮنM«ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﺒﻊ ﷲ ﻋ
030.059 Kathalika yatbaAAu Allahu AAala quloobi allatheena la yaAAlamoona
Zo vergrendelt Allah de harten van degenen die niet
weten.

ۡ
ۡ
﴾٤٥﴿ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ ﻟﻘﺪ ۡﻳﺮ
030.054 Allahu allathee khalaqakum min daAAfin thumma jaAAala min baAAdi daAAfin quwwatan
thumma jaAAala min baAAdi quwwatin daAAfan washaybatan yakhluqu ma yashao wahuwa alAAaleemu
alqadeeru

030.057 Fayawma-ithin la yanfaAAu allatheena thalamoo maAAthiratuhum wala hum yustaAAtaboona
Op die Dag zullen de verontschuldigingen van degenen
die onrecht pleegden hun met baten. En hun zal geen
gelegenheid worden gegeven om berouw te tonen.
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ﻒ ﻗﻮة ﺛﻢ
ٍ ﷲ ﻟﺬي ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﺿﻌ ٍﻒ ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻣ \ﻦ [ﻌﺪ ﺿﻌ
ۡ ً ۡ ًۡ Ç
 و ﻫﻮ¤ ﺟﻌﻞ ﻣ \ﻦ [ ۡﻌﺪ ﻗﻮ ٍة ﺿﻌﻔﺎ و ﺷﻴﺒﺔ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء

Zo verzegelt Allah de harten van hen die niet
weten.

Allah is Degene Die jullie heeft geschapen uit een
zwak (vocht), daarna maakt Hij na zwakte sterkte.
Waarop Hij van sterkte zwakte en ouderdom maakt.
Hij schept wat Hij wil, en Hij is de Alwijze, de
Almachtige.

Allah is het die jullie eerst in zwakte schept, dan
geeft Hij na de zwakte kracht en dan geeft Hij na
de kracht zwakte en grijs haar. Hij schept wat Hij
wil en Hij is de wetende, de vrijmachtige.
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 ﺳﺎﻋ ٍﺔ-ۡj ﻣﺎ ﻟﺒﺜ ۡﻮ ﻏ:Èو ﻳ ۡﻮم ~ﻘ ۡﻮم ﻟﺴﺎﻋﺔ (ﻘﺴﻢ ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ ۡﻮن
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﴾٥٥﴿ ﺎﻧﻮ ﻳﺆﻓﻜﻮنs ﻛﺬﻟﻚ
030.055 Wayawma taqoomu alssaAAatu yuqsimu almujrimoona ma labithoo ghayra saAAatin kathalika
kanoo yu/fakoona
En op de Dag waarop het Uur valt, zweren de
misdadigers dat zij niet langer dan een uur (in hun
graven verbleven). Zo zijn zij bedrogen.

En op de dag dat het uur aanbreekt zullen de
boosdoeners zweren dat het niet langer dan een uur
geduurd heeft. Zo afgeleid waren zij.

ٰM¿ ٰ ۡ ﻛ ٰﺘﺐ ﷲMN و ﻗﺎل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗﻮ ﻟۡﻌ ۡﻠﻢ و ﻵۡﻹ ۡﻳﻤﺎن ﻟﻘ ۡﺪ ﻟﺒ ۡﺜﺘ ۡﻢ
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﴾٦٥﴿ ﻳ ۡﻮم ﻟﺒ ۡﻌﺚ ¼ ﻓ ٰﻬﺬ ﻳ ۡﻮم ﻟﺒ ۡﻌﺚ و ٰﻟﻜﻨﻜ ۡﻢ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻵﻹ ~ ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن
030.056 Waqala allatheena ootoo alAAilma waal-eemana laqad labithtum fee kitabi Allahi ila yawmi

ۡ ﻓ
ۡ ن و ۡﻋﺪ ﷲ ٰ ﺣ ٌﻖ و ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺘﺨﻔﻨﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳ ۡﻮﻗﻨﻮن-ۡ —ﺎﺻ
﴾٠٦﴿u
030.060 Faisbir inna waAAda Allahi haqqun wala yastakhiffannaka allatheena la yooqinoona
Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van
Allah is waar. En wordt niet verontrust door
degenen die niet (door jou) overtuigd zijn.

Volhard dus geduldig; Allah's toezegging is waar.
En zij die geen vaste overtuiging hebben, kunnen
jou niet aan het weifelen brengen.
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