ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
! ﻟﺮﺟ ٍﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺒ ۡ ﺟﻮﻓ ٖﻪ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ زو ﺟﻜﻢ#ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ
ۡ%  ﺗ ٰﻈﻬﺮ ۡون ﻣ ۡﻨﻬﻦ ﻣ ٰﻬﺘﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ۡدﻋﻴﺂء& ۡﻢ ۡﺑﻨﺂء&ﻢ3ۡ 4 5
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
! ?ﻘﻮل ﻟﺤﻖ و ﻫﻮ ﻳﻬﺪي ﻟﺴﺒﻴﻞ# و ﷲ% ذﻟﻜﻢ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻓﻮ ﻫﻜﻢ

ٰ
ٰ
ۡ ٰ ۡ ۡ ٰۡ
!# ن ﷲ% ﻳﻦ و ﻟﻤﻨﻔﻘZ[! و ﻵﻹ ﺗﻄﻊ ﻟﻜ#_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ^] ﺗﻖ ﷲ

﴾٤﴿

﴾١ۙ ﴿ ﺎن ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎU

033.004 Ma jaAAala Allahu lirajulin min qalbayni fee jawfihi wama jaAAala azwajakumu alla-ee
tuthahiroona minhunna ommahatikum wama jaAAala adAAiyaakum abnaakum thalikum qawlukum biafwahikum waAllahu yaqoolu alhaqqa wahuwa yahdee alssabeela
Allah heeft voor geen mens twee harten in zijn
binnenste gemaakt. En Hij heeft niet jullie
echtgenotes, tot wie jullie de Zhihar hebben
uitgesproken, tot jullie moeders gemaakt. En Hij
heeft niet jullie aangenomen zonen tot jullie
(echte) zonen gemaakt. Dat zijn jullie woorden
uit jullie monden. En Allah spreekt de Waarheid,
en Hij leidt op de Weg.

Allah heeft voor een man niet twee harten in zijn
binnenste gemaakt. En Hij heeft jullie echtgenotes van
wie jullie je scheiden [door uit te spreken dat zij als
jullie moeders zijn] niet [werkelijk] tot jullie moeders
gemaakt. En Hij heeft jullie aangenomen zonen niet
[werkelijk] tot jullie zonen gemaakt. Dat is wat jullie
met jullie monden zeggen. Maar Allah zegt de
waarheid en Hij leidt op de juiste weg.

ۡ ۡﻌﻠﻤ ۡﻮۤ ٰ ﺑﺂءﻫﻢF ! ﻓﺎ ۡن ﻟ ۡﻢ#ﻬ ۡﻢ ﻫﻮ ۡﻗﺴﻂ ﻋ ۡﻨﺪ ٰﷲHۡدﻋ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﻵ ٰﻹﺑﺂ
ۤ ۡ ٌ ۡ ۡ
ۡ
 و ﻟ ۡﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح ﻓﻴﻤﺎ% ﻓﺎﺧﻮ ﻧﻜ ۡﻢ ﻟﺪ ۡﻳﻦ و ﻣﻮ ۡﻟﻴﻜ ۡﻢ
ً! ﻏﻔ ۡﻮ ًر رﺣ ۡﻴﻤﺎ#ﺎن ٰﷲU  و% ﻌﻤﺪ ۡت ﻗﻠ ۡﻮﺑﻜ ۡﻢF  و ﻟٰﻜ ۡﻦ ﻣﺎW ۡﺧﻄﺎۡﺗ ۡﻢ ﺑ ٖﻪ
﴾٥﴿

Al-Ahzaab
ٰ
! ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ#ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

033.001 Ya ayyuha alnnabiyyu ittaqi Allaha wala tutiAAi alkafireena waalmunafiqeena inna Allaha kana
AAaleeman hakeeman
O Profeet, vrees Allah en gehoorzaam niet de
ongelovigen en de huichelaars: voorwaar, Allah is
Alwetend, Alwijs.

ۡ ۡﻌﻤﻠﻮنF ﺎن ﺑﻤﺎU !# ن ٰﷲ%  ﻟ ۡﻴﻚ ﻣ ۡﻦ رﺑﻚcd_ و ﺗﺒ ۡﻊ ﻣﺎ ﻳ ۡﻮ
﴾٢ۙ ﴿ eً ۡ ﺧﺒ
033.002 WaittabiAA ma yooha ilayka min rabbika inna Allaha kana bima taAAmaloona khabeeran
En volg wat aan jou is geopenbaard van jouw Heer.
Voorwaar, Allah, Hij is Alwetend over wat jullie
doen.

En volg wat aan jou door jouw Heer wordt
geopenbaard. Allah is welingelicht over wat jullie
doen.

ٰ ٰ ٰ
ً
ۡ
﴾٣﴿ ! و&ﻴﻶﻹ# ﺑﺎﷲch و ﻛ% !# ﷲj ۡﻞ ﻋUو ﺗﻮ
033.003 Watawakkal AAala Allahi wakafa biAllahi wakeelan
En vertrouw op Allah, en Allah is voldoende als
Beschermer.

033.005 OdAAoohum li-aba-ihim huwa aqsatu AAinda Allahi fa-in lam taAAlamoo abaahum faikhwanukum fee alddeeni wamawaleekum walaysa AAalaykum junahun feema akhta/tum bihi walakin ma

O profeet, vrees Allah en gehoorzaam de
ongelovigen en de huichelaars niet; Allah is
wetend en wijs.

En stel je vertrouwen op Allah. Allah is als voogd
goed genoeg.

033.007 Wa-ith akhathna mina alnnabiyyeena meethaqahum waminka wamin noohin wa-ibraheema
wamoosa waAAeesa ibni maryama waakhathna minhum meethaqan ghaleethan
En (gedenk) toen Wij met de Profeten hun verbond
aangingen en met jou (o Moehammad), en met Noeh
en Ibrahim en Moesa en ' Isa, de zoon van Maryam.
En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan.

En toen Wij met de profeten de overeenkomst
aangingen en ook met jou en met Noeh, Ibrahiem,
Moesa en 'Isa, de zoon van Marjam -- Wij zijn
namelijk een solide overeenkomst met hen
aangegaan --

ً ۡﻳﻦ ﻋﺬ ًﺑﺎ ۡﻟﻴﻤﺎZ[ـﻞ ٰﻟﺼﺪﻗ ۡ ﻋ ۡﻦ ﺻ ۡﺪﻗﻬ ۡﻢ و ﻋﺪ ۡﻟﻠ ٰﻜ3 ﻟﻴ ۡﺴ
﴾٨p ﴿
033.008 Liyas-ala alssadiqeena AAan sidqihim waaAAadda lilkafireena AAathaban aleeman
Opdat Hij de waarachtige over hun waarachtigheid
zal ondervragen. En Hij heeft voor de ongelovigen
een pijnlijke bestraffing voorbereid.

opdat Hij de oprechten naar hun oprechtheid zal
vragen. En voor de ongelovigen heeft Hij een
pijnlijke bestraffing klaargemaakt.

ٌ! ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ۡذ ﺟﺂء ۡﺗﻜ ۡﻢ ﺟﻨ ۡﻮد# ۡﻌﻤﺔ ٰﷲs  ۡوtu_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ۡذ
ٰ
ۡ
! ﺑﻤﺎ#ﺎن ﷲU  و% ﻓﺎ ۡرﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ر ۡﻳ ًﺤﺎ و ﺟﻨ ۡﻮ ًد ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ۡوﻫﺎ
﴾٩ۚ ﴿ eً ۡ  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﺑﺼF
033.009 Ya ayyuha allatheena amanoo othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum ith jaatkum junoodun
faarsalna AAalayhim reehan wajunoodan lam tarawha wakana Allahu bima taAAmaloona baseeran
O jullie die geloven, gedenkt de genade van Allah aan jullie,
toen een leger tot jullie was gekomen. Wij zonden toen een
(verwoestende) wind tegen hen en een leger (van Engelen)
dat jullie niet zagen. En Allah is Alziende over wat jullie
doen.

Jullie die geloven! Gedenkt Allah's genade
aan jullie toen er troepen tot jullie kwamen
en Wij tegen hen een wind zonden en
troepen die jullie niet zagen. Allah doorziet
wat jullie doen.

ۡ
ۡ
ۡ
ذ ﺟﺂء ۡو& ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻜ ۡﻢ و ﻣ ۡﻦ ۡﺳﻔﻞ ﻣﻨﻜ ۡﻢ و ذ ز ﻏﺖ ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎر و

taAAammadat quloobukum wakana Allahu ghafooran raheeman
Roept hen met de namen van hun vaders, dat is
rechtvaardiger bij Allah. En als jullie hun vaders niet
kennen, dan zijn ze jullie broeders in de godsdienst en
jullie beschermelingen. En er is geen zonde voor
jullie in de fouten die jullie daarmee (per ongeluk)
hebben gemaakt, maar wet in wat jullie harten zich
hebben voorgenomen. En Allah is Vergevensgezind,
Meest Barmhartige.

Noemt hen naar hun vaders; dat is rechtmatiger
bij Allah. Maar als jullie hun vaders niet kennen,
dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst en
jullie beschermelingen. Wat jullie daarbij per
ongeluk fout doen is voor jullie geen overtreding,
maar wel wat jullie uit de grond van jullie harten
en opzettelijk doen. En Allah is vergevend en
barmhartig.

ۤ{ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
 و وﻟﻮ% ﻔﺴﻬﻢ و زو ﺟﻪ ﻣﻬﺘﻬﻢs  ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨ ﻣﻦ5ﻟﻨ^] و
ٰ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ  ٰ ﺑﺒ5ﻵۡﻹ ۡرﺣﺎم • ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ۡو
ﻌ
! ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨ و#ﺾ ۡ ﻛﺘﺐ ﷲ
ٍ
ً
ٰ
ۤ ۡ ۤ
ۡ
ﺎن ذﻟﻚU % ﻟﻴ•ﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻌﺮ ۡوﻓﺎ4  _ ۡو5 ﻔﻌﻠ ۡﻮF ﻟﻤ ٰﻬﺠﺮ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ۡن
ۡ
﴾٦﴿ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﺴﻄ ۡﻮ ًر
033.006 Alnnabiyyu awla bialmu/mineena min anfusihim waazwajuhu ommahatuhum waoloo al-arhami
baAAduhum awla bibaAAdin fee kitabi Allahi mina almu/mineena waalmuhajireena illa an tafAAaloo ila
awliya-ikum maAAroofan kana thalika fee alkitabi mastooran
De Profeet is de gelovigen meer nabij dan zij
zichzelf. En zijn echtgenotes zijn hun moeders. En
de bloedverwanten zijn meer nabij (in erfrecht)
volgens het Boek van Allah dan de gelovigen en de
uitgewekenen, behalve wanneer jullie voor jullie
broeders (in het geloof) een goede daad willen
verrichten (in het testament). Dat staat in het Boek
beschreven.

De profeet heeft een nauwere band met de
gelovigen dan zij onderling hebben en zijn
echtgenotes zijn hun moeders. En de
bloedverwanten hebben volgens Allah's boek een
nauwere band met elkaar dan met de gelovigen en
de uitgewekenen. Alleen moeten jullie je
medestanders behoorlijk behandelen. Dat is in het
boek opgetekend.

ۡ ۡ
ۡ
و ذ ﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﺒ ٖ ﻣ ۡﻴﺜﺎﻗﻬ ۡﻢ و ﻣﻨﻚ و ﻣ ۡﻦ ﻧ ۡﻮ ٍح و ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و
ًۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٧ۙ ﴿ ﻣ ۡﻮ ٰ‡] و ﻋ ۡﻴ†] ۡﺑﻦ ﻣ ۡﺮﻳﻢ … و ﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻏﻠﻴﻈﺎ

﴾٣١﴿  ًرt‰  ۡن ﻳﺮﻳۡﺪ ۡون ﻵﻹŠ‹•ﻌ ۡﻮر ٍة
033.013 Wa-ith qalat ta-ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum fairjiAAoo wayasta/thinu
fareequn minhumu alnnabiyya yaqooloona inna buyootana AAawratun wama hiya biAAawratin in
yureedoona illa firaran
En (gedenk) toen een groep van hen zei: "o,
bewoners van Yatsrib (Medina), er is geen plaats
voor jullie gaat daarom terug." En een groep onder
hen vroeg (de Profeet) ontheffing, zeggend:
"Voorwaar, onze huizen zijn onbeschermd," terwijl
deze niet onbeschermd waren, zij wilden alleen maar
vluchten.

En toen een groep van hen zei: "Mensen van
Jathrib! Dit is geen plaats voor jullie om te
blijven; keert terug!" En een deel van hen vroeg
de profeet om ontheffing, waarbij zij zeiden:
"Onze huizen zijn onbeschermd." Maar die waren
niet onbeschermd; zij wensten slechts te vluchten.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
و ﻟ ۡﻮ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎ ﺛﻢ ﺳ•ﻠﻮ ﻟﻔﺘﻨﺔ ﻵﻹﺗﻮﻫﺎ و ﻣﺎ
ۤ ۡ
ۡ
ً
﴾٤١﴿ e ﺗﻠﺒﺜﻮ ﺑﻬﺎ ﻵﻹ ﻳﺴ
033.014 Walaw dukhilat AAalayhim min aqtariha thumma su-iloo alfitnata laatawha wama talabbathoo
biha illa yaseeran
En als (Medina) langs alle kanten binnengevallen
zou worden, en zij gevraagd zouden worden de
beproeving (te doorstaan), dan zouden zij zeker
ingestemd hebben, en zij zouden slechts even
hebben geaarzeld.

En als men bij hen van de zijkanten was
binnengedrongen en men van hen gevraagd had
aan de verzoeking toe te geven dan zouden zij het
gedaan hebben en er slechts even mee geaarzeld
hebben.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺎن ﻋﻬﺪU  و% ! ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻵﻹ ﻳﻮﻟﻮن ﻵﻹدﺑﺎر#ﺎﻧ ۡﻮ ﻋﺎﻫﺪو ﷲU و ﻟﻘ ۡﺪ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
3
﴾٥١﴿ ! ﻣﺴـﻮﻵﻹ#ﷲ
033.015 Walaqad kanoo AAahadoo Allaha min qablu la yuwalloona al-adbara wakana AAahdu Allahi
mas-oolan
En voorzeker, zij hadden Allah daarvoor een
belofte gedaan: dat zij niet de rug zouden
toekeren. En over de belofte aan Allah zal
ondervraagd worden.

Toch hadden zij van tevoren met Allah de verbintenis
aangegaan dat zij zich niet zouden omkeren om te
vluchten. Maar over de verbintenis met Allah wordt
verantwoording afgelegd.

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿ ! ﻟﻈﻨﻮﻧﺎ#ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻘﻠ ۡﻮب ﻟﺤﻨﺎﺟﺮ و ﺗﻈﻨﻮن ﺑﺎﷲ
033.010 Ith jaookum min fawqikum wamin asfala minkum wa-ith zaghati al-absaru wabalaghati alquloobu
alhanajira watathunnoona biAllahi alththunoona
Toen zij tot jullie kwamen, van boven jullie en van
onder jullie en toen de ogen zich afwendden en de
harten in de kelen schoten, en jullie (het slechte) over
Allah veronderstelden.

Toen zij van boven jullie en van onder jullie
vandaan tot jullie kwamen en toen de ogen
scheel keken en de harten in de kelen klopten
en jullie van alles over Allah dachten.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾١١﴿  ﻟﻤﺆﻣﻨ ۡﻮن و زﻟﺰﻟ ۡﻮ زﻟﺰ ﻵًﻹ ﺷﺪ ۡﻳ ًﺪjﻫﻨﺎﻟﻚ ۡﺑﺘ
033.011 Hunalika ibtuliya almu-minoona wazulziloo zilzalan shadeedan
Daar werden de gelovigen beproefd en hevig
geschokt.

Daar werden de gelovigen beproefd en hevig door elkaar
geschud.

ٰ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ٌ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
! و#و ذ ?ﻘﻮل ﻟﻤﻨﻔﻘﻮن و ﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض ﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ ﷲ
ۤ{ ۡ
ً
ۡ
﴾٢١﴿ ورt” رﺳﻮﻟﻪ ﻵﻹ
033.012 Wa-ith yaqoolu almunafiqoona waallatheena fee quloobihim maradun ma waAAadana Allahu
warasooluhu illa ghurooran
En (gedenk) toen de huichelaars en degenen, in wier
harten een ziekte is, zeiden: "Allah en Zijn
Boodschapper hebben ons slechts een misleidende
belofte gedaan.

En toen de huichelaars en zij die in hun harten
een ziekte hebben zeiden: "Allah en Zijn gezant
hebben Ons slechts begoocheling toegezegd."

ۡ ۡ _ۡ ۡ ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ب ﻵﻹ ﻣﻘﺎم ﻟﻜﻢ ﻓﺎرﺟﻌﻮ وe•ﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺎﻫﻞ ﻳHو ذ ﻗﺎﻟﺖ ﻃﺂ
ۡ ۡ
ٌ ۡ
ۡ ٌۡ
ۡ
ۡ
ۡ
c—  و ﻣﺎŠ̃ﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻨ^] ?ﻘﻮﻟﻮن ن ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻋﻮرةt‰ ﻳﺴﺘﺎذن

behalve even.

voor,

ً
ۡ
ۡ
 ۡون ﻟ ۡﻴﻚ ﺗﺪ ۡورZ™ ﻓﺎذ ﺟﺂء ﻟﺨ ۡﻮف ر ۡﻳﺘﻬ ۡﻢ ﻳﻨŠœﺷﺤﺔ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ
ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺎﻟﺬي ?ﻐ•] ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻤﻮت ﻓﺎذ ذﻫﺐ ﻟﺨﻮفU ۡﻋﻴﻨﻬ ۡﻢ
ً
ۡ
ۡ
•ﻚ ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ4 وﻟ% eۡ  ﻟﺨjﺳﻠﻘ ۡﻮ& ۡﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨ ٍﺔ ﺣﺪ ٍد ﺷﺤﺔ ﻋ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿ e ! ﻳﺴ# ﷲjﺎن ذﻟﻚ ﻋU  و% ! ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ#ﻓﺎ ۡﺣﺒﻂ ﷲ
033.019 Ashihhatan AAalaykum fa-itha jaa alkhawfu raaytahum yanthuroona ilayka tadooru aAAyunuhum
kaallathee yughsha AAalayhi mina almawti fa-itha thahaba alkhawfu salaqookum bi-alsinatin hidadin
ashihhatan AAala alkhayri ola-ika lam yu/minoo faahbata Allahu aAAmalahum wakana thalika AAala
Allahi yaseeran
Zij (de huichelaars) zijn gierig tegenover jullie.
Wanneer dan de angst (voor de slag) komt, dan zie jij
hen naar jou kijken, terwijl hun ogen rollen als van
degene die uit doodsangst flauw valt. En als de angst
is verdwenen, dan kwetsen zij jullie met scherpe
tongen, terwijl zij gierig zijn met het goede. Zij zijn
degenen die niet geloven, daarom deed Allah hun
daden vruchteloos worden. En dat is voor Allah
gemakkelijk.

terwijl zij tegenover jullie gierig zijn. En wanneer
de angst komt zie je hen naar jou kijken terwijl
hun ogen in het rond draaien als bij iemand die
voor de dood in onmacht valt. Maar wanneer de
angst voorbij is bevitten zij jullie met scherpe
tongen uit gierigheid naar het goede. Zij zijn het
die niet geloven en Allah maakt hun daden
vruchteloos; dat is voor Allah gemakkelijk.

ۡ ب ﻳﻮد ۡو ﻟﻮžŸۡ  ب ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺬﻫﺒ ۡﻮ و ۡن ﻳﺎۡت ﻵۡﻹžŸۡ ﻳ ۡﺤﺴﺒ ۡﻮن ﻵۡﻹ
ۡﺎﻧ ۡﻮ ﻓ ۡﻴﻜﻢU  و ﻟ ۡﻮ% ﻜ ۡﻢH ب ﻳ ۡﺴﺎﻟ ۡﻮن ﻋ ۡﻦ ﻧﺒﺂt¡ۡ ﻧﻬ ۡﻢ ﺑﺎد ۡون ﻵۡﻹ
ۤۡ ٰ
ً
ۡ
﴾٠٢﴿p ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮ ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻶﻹ
033.020 Yahsaboona al-ahzaba lam yathhaboo wa-in ya/ti al-ahzabu yawaddoo law annahum badoona fee
al-aAArabi yas-aloona AAan anba-ikum walaw kanoo feekum ma qataloo illa qaleelan

ۡ
ۡ
ً
ۡ
 ۡرﺗ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﻮت و ﻟۡﻘ ۡﺘﻞ و ذ ﻵﻹt‰  ر ۡنZ[ﻗ ۡﻞ ﻟ ۡﻦ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻟ
﴾٦١﴿ ﺗﻤﺘﻌ ۡﻮن ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ
033.016 Qul lan yanfaAAakumu alfiraru in farartum mina almawti awi alqatli wa-ithan la tumattaAAoona
illa qaleelan
Zeg (o Moehammad): "Vluchten zal jullie niet
baten. Als jullie zouden vluchten voor de dood of
het doden, dan zouden jullie slechts even genieten."

Zeg: "De vlucht zal jullie niet baten, of jullie nu op
de vlucht slaan voor het sterven of het doden. En
aan jullie zal slechts weinig te genieten gelaten
worden."

ٰ
ٓۡ ۡ
ۡ
ۡ
ً
! ن ر د ﺑﻜﻢ ﺳﻮء و ر د#ﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ ذ ﻟﺬ ۡي ? ۡﻌﺼﻤﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ً
ۡ
ً
﴾٧١﴿ e ! وﻟﻴﺎ و ﻵﻹ ﻧﺼ# و ﻵﻹ ﻳﺠﺪون ﻟﻬﻢ ﻣﻦ دون ﷲ% ﺑﻜ ۡﻢ ر ۡﺣﻤﺔ
033.017 Qul man tha allathee yaAAsimukum mina Allahi in arada bikum soo-an aw arada bikum
rahmatan wala yajidoona lahum min dooni Allahi waliyyan wala naseeran
Zeg, "Wie is het die jullie tegen Allah kan
beschermen als Hij voor jullie de vernietiging wenst,
of als Hij voor jullie genade wenst?" En zij (de
huichelaars) zullen voor zichzelf naast Allah geen
beschermer en geen helper vinden.

Zeg: "Wie is het die jullie tegen Allah beschermt
als Hij jullie kwaad wil berokkenen of jullie
barmhartigheid wil bewijzen?" Zij vinden voor
zich buiten Allah geen beschermer en geen
helper. *

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ﻠ ﻵﻹﺧﻮ ﻧﻬﻢ ﻫﻠﻢH! ﻟﻤﻌﻮﻗ ﻣﻨﻜﻢ و ﻟﻘﺂ#ﻗﺪ ?ﻌﻠﻢ ﷲ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٨١ۙ ﴿ ﻟ ۡﻴﻨﺎ و ﻵﻹ ﻳﺎﺗﻮن ﻟﺒﺎس ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻶﻹ
033.018 Qad yaAAlamu Allahu almuAAawwiqeena minkum waalqa-ileena li-ikhwanihim halumma ilayna
wala ya/toona alba/sa illa qaleelan
Waarlijk, Allah kent degenen onder jullie die
belemmeren, en die tot hun broeders zeggen:
"Komt bij ons:" en zij nemen niet deel aan de strijd,

Allah kent de belemmeraars onder jullie en hen die
tot hun broeders zeggen: "Komt naar ons!" Maar in
het heetst van de strijd komen zij slechts weinig

033.023 Mina almu/mineena rijalun sadaqoo ma AAahadoo Allaha AAalayhi faminhum man qada
nahbahu waminhum man yantathiru wama baddaloo tabdeelan
Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die
zij aan Allah gedaan hebben trouw blijven. Onder hen
zijn er van wie de wens vervuld is (omwille van Allah
gedood zijn) en anderen die (daarop) wachten. En zij
hebben niets veranderd (in hun belofte).

Onder de gelovigen zijn er mannen die de
verbintenis die zij met Allah zijn aangegaan
oprecht nagekomen zijn. Sommigen hebben hun
levenstaak volbracht en anderen wachten nog,
maar hebben niets gewijzigd.

ۡ! ٰﻟﺼﺪﻗ ۡ ﺑﺼ ۡﺪﻗﻬ ۡﻢ و ?ﻌﺬب ﻟۡﻤ ٰﻨﻔﻘ ۡ ۡن ﺷﺂء و#ﻟﻴ ۡﺠﺰي ٰﷲ
ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٤٢ۚ ﴿ ﺎن ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎU !# ن ﷲ% ﻳﺘ ۡﻮب ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ

Zij dachten dat de bondgenoten nog niet waren
weggetrokken. En als de bondgenoten zouden
terugkomen, dan zouden zij wensen dat zij zich bij de
bedoeïenen bevonden, vragend naar nieuws over jullie.
En als zij zich onder jullie zouden bevinden, dan
zouden zij niet strijden, behalve even.

Zij rekenen erop dat de partijen niet zouden
weggaan, maar als de partijen [nog eens] zouden
komen zouden zij het liefst in de woestijn bij de
bedoeïenen willen zijn om daar naar nieuws over
jullie te vragen. En als zij bij jullie zouden zijn
zouden zij maar weinig strijden.

ٰ ۡ
ٌ
ٌ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
! و#ﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﷲU ! ﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻤﻦ#ﺎن ﻟﻜﻢ رﺳﻮل ﷲU ﻟﻘ ۡﺪ
ٰ
ٰۡ ۡ
ۡ
ً
﴾١٢¥ ﴿ e ! ﻛﺜ# ﷲtu و ذt¦ﻟﻴ ۡﻮم ﻵﻹ
033.021 Laqad kana lakum fee rasooli Allahi oswatun hasanatun liman kana yarjoo Allaha waalyawma alakhira wathakara Allaha katheeran

033.024 Liyajziya Allahu alssadiqeena bisidqihim wayuAAaththiba almunafiqeena in shaa aw yatooba
AAalayhim inna Allaha kana ghafooran raheeman
Opdat Allah de waarachtige zal belonen voor hun
waarachtigheid en Hij de huichelaars zal bestraffen, als
Hij wil, of hun berouw aanvaarden. Voorwaar, Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

[Dat is zo] opdat Allah de oprechten voor hun
oprechtheid beloont en de huichelaars bestraft,
als Hij dat wil, of zich genadig tot hen wendt;
Allah is vergevend en barmhartig.

ٰ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
!# ﷲch و ﻛ% e و •ﻐﻴﻈﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮ ﺧZ[! ﻟﺬﻳﻦ ﻛ#و رد ﷲ
ً ٰ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٥٢ۚ ﴿ ﻳﺰž¡ ! ﻗﻮﻳﺎ#ﺎن ﷲU  و% ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡ ﻟﻘﺘﺎل
033.025 Waradda Allahu allatheena kafaroo bighaythihim lam yanaloo khayran wakafa Allahu
almu/mineena alqitala wakana Allahu qawiyyan AAazeezan
En Allah dreef de ongelovigen en hun woede (over
hun verlies) terug; zij verkregen niets van het goede.
En Allah hield (de ongelovigen) af van de gelovigen
in de strijd. En Allah is Sterk, Almachtig

Maar Allah heeft hen die ongelovig zijn in hun
woede teruggewezen zonder dat zij iets goeds
bereikt hadden; Allah heeft de gelovigen voor het
strijden gevrijwaard; Allah is sterk en machtig.

ۡ
ۡ
و ﻧﺰل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ۡوﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻦ ﺻﻴﺎﺻ ۡﻴﻬ ۡﻢ و

Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een
goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het
Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

Jullie hebben toch in Allah's gezant een
goed voorbeeld voor wie op Allah en de
laatste dag hopen en Allah veel gedenken.

{! و رﺳ ۡﻮﻟﻪ و# ﻗﺎﻟ ۡﻮ ٰﻫﺬ ﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ ٰﷲW  بžŸۡ و ﻟﻤﺎ ر ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﻵۡﻹ
ٰ
ً ۡ ۤ ۡ
{
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٢¥ ﴿ ! و رﺳﻮﻟﻪ § و ﻣﺎ ز دﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻤﺎﻧﺎ و ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ#ﺻﺪق ﷲ
033.022 Walamma raa almu/minoona al-ahzaba qaloo hatha ma waAAadana Allahu warasooluhu
wasadaqa Allahu warasooluhu wama zadahum illa eemanan watasleeman
En toen de gelovigen de bondgenoten zagen, zeiden
zij: "Dit is wat Allah en Zijn Boodschapper ons
hebben beloofd," en Allah en Zijn Boodschapper
hebben gelijk. En het doet hun slechts toenemen in
geloof en onderwerping.

En toen de gelovigen de partijen zagen zeiden zij:
"Dit is wat Allah en Zijn gezant ons hadden
aangezegd; Allah en Zijn gezant spreken de
waarheid." En het deed hun geloof en
onderwerping [aan Allah] alleen maar toenemen.

ٌ ﻣﻦ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡ رﺟ
ۡ! ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻓﻤ ۡﻨﻬﻢ#ﺎل ﺻﺪﻗ ۡﻮ ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪو ٰﷲ
ۡ ۡ ۡ ۡ { ۡ ٰ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٢ۙ ﴿  و ﻣﺎ ﺑﺪﻟﻮ ﺗﺒﺪﻳﻶﻹŠ©Z™] ﻧﺤﺒﻪ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺘªﻣﻦ ﻗ

ٰ
ٰ ۡ
ٰۡ
ۡ
{
ۡ
! ﻋﺪ#ة ﻓﺎن ﷲt¦! و رﺳﻮﻟﻪ و ﻟﺪ ر ﻵﻹ#و ۡن ﻛﻨـ« ﺗﺮدن ﷲ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ً
﴾٩٢﴿ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﺖ ﻣﻨﻜﻦ ﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﺎ
033.029 Wa-in kuntunna turidna Allaha warasoolahu waalddara al-akhirata fa-inna Allaha aAAadda
lilmuhsinati minkunna ajran AAatheeman
Maar als jullie (het welbehagen van) Allah en zijn
Boodschapper wensen, en het Huis van het Hiernamaals:
voorwaar, Allah heeft voor de weldoensters onder jullie
een geweldige beloning bereid."

Maar als jullie Allah, Zijn gezant en de laatste
woning wensen, dan heeft Allah voor haar
onder jullie die goed doen een geweldig loon
klaargemaakt."

ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰﻳﻨﺴﺂء ﻟﻨ^] ﻣﻦ ﻳﺎت ﻣﻨﻜﻦ •ﻔﺎﺣﺸ ٍﺔ ﻣﺒﻴﻨ ٍﺔ ?ﻀﻌﻒ ﻟﻬﺎ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
﴾٠٣﴿ e ! ﻳﺴ# ﷲjﺎن ذﻟﻚ ﻋU  و% ﻟﻌﺬ ب ﺿ ۡﻌﻔ
033.030 Ya nisaa alnnabiyyi man ya/ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudaAAaf laha alAAathabu
diAAfayni wakana thalika AAala Allahi yaseeran
O Vrouwen van de Profeet, wie van jullie een
duidelijke zedeloosheid begaat, die zal daarvoor een
dubbele bestraffing ontvangen. En dat is voor Allah
gemakkelijk.

Vrouwen van de profeet! Wie van jullie een
duidelijke gruweldaad begaat, voor haar zal de
bestraffing verdubbeld worden. Dat is voor Allah
gemakkelijk. *

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۤ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻧﺆﺗﻬﺎ ﺟﺮﻫﺎF ! و رﺳﻮ ٖﻟﻪ و#و ﻣﻦ ?ﻘﻨﺖ ﻣﻨﻜﻦ ﷲ
ًۡ
ۡ
﴾١٣﴿  ۡﻳ ًﻤﺎtu  و ۡﻋﺘ ۡﺪﻧﺎ ﻟﻬﺎ رزﻗﺎW ﻣﺮﺗ
033.031 Waman yaqnut minkunna lillahi warasoolihi wataAAmal salihan nu/tiha ajraha marratayni
waaAAtadna laha rizqan kareeman
En wie van jullie Allah en Zijn Boodschapper
gehoorzaamt en goede werken verricht, die zullen
Wij twee maal een beloning geven. Wij hebben
voor haar een edele voorziening bereid.

En wie van jullie aan Allah en Zijn gezant
onderdanig is en deugdelijk handelt, aan haar zullen
Wij haar loon twee maal geven en Wij hebben voor
haar een voortreffelijke voorziening klaargemaakt.

ًۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ًۡ ۡ
﴾٦٢ۚ ﴿ ?ﻘﺎt‰ ونt¯ﻘﺘﻠﻮن و ﺗﺎF ?ﻘﺎt‰ ﻗﺬف ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬﻢ ﻟﺮﻋﺐ
033.026 Waanzala allatheena thaharoohum min ahli alkitabi min sayaseehim waqathafa fee quloobihimu
alrruAAba fareeqan taqtuloona wata/siroona fareeqan
En Hij zond degenen die hen (de bondgenoten)
steunden van de Lieden van het schrift van hun
forten naar beneden. En Hij wierp angst in hun
harten. Jullie doodden een groep (mannen) en jullie
namen een groep (vrouwen en kinderen) gevangen.

En Allah liet degenen van de mensen van het boek
die hen geholpen hadden uit hun
verdedigingswerken afdalen en Hij heeft hun harten
schrik aangejaagd zodat jullie een groep doodden en
een groep gevangen namen.

ًۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
3
ﺎنU  و% و ۡورﺛﻜ ۡﻢ ۡرﺿﻬ ۡﻢ و دﻳﺎرﻫﻢ و ﻣﻮ ﻟﻬﻢ و رﺿﺎ ﻟﻢ ﺗﻄـﻮﻫﺎ
ٰ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
﴾٧٢﴿p ] ٍء ﻗﺪﻳﺮ° ﻞU j! ﻋ#ﷲ
033.027 Waawrathakum ardahum wadiyarahum waamwalahum waardan lam tataooha wakana Allahu
AAala kulli shay-in qadeeran
En Hij deed jullie hun land en hun huizen en hun
bezittingen erven en een land dat jullie nog niet
betreden hebben. En Allah is Almachtig over alle
zaken.

En Hij liet jullie hun land, hun woningen en hun
bezittingen beërven en ook land dat jullie [tot dan
toe] niet betreden hadden; Allah is almachtig.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ^] ﻗﻞ ﻵﻹزو ﺟﻚ ن ﻛﻨـ« ﺗﺮدن ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ و
﴾٨٢﴿  ًﺣﺎ ﺟﻤ ۡﻴﻶًﻹt¯  ۡﺣﻜﻦt¯ ز ۡﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﺘﻌﺎﻟ ۡ ﻣﺘ ۡﻌﻜﻦ و
033.028 Ya ayyuha alnnabiyyu qul li-azwajika in kuntunna turidna alhayata alddunya wazeenataha
fataAAalayna omattiAAkunna waosarrihkunna sarahan jameelan
O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes: "Als jullie
het wereldse leven wensen en de versieringen
ervan, komt dan, dan zal ik jullie een
scheidingsgift schonken en jullie op een eervolle
manier laten gaan.

O profeet, zeg tot jouw echtgenotes: "Als jullie het
tegenwoordige leven en zijn praal zouden wensen,
komt dan, dan zal ik jullie gebruiksgoederen geven
en jullie op een vriendelijke manier wegzenden.

ٰ
ۡ ۡ ٰ ٰٰۡ
ۡ
!# ن ﷲ% ! و ﻟﺤﻜﻤﺔ# ٰ ۡ ﺑﻴ ۡﻮﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺖ ﷲjن ﻣﺎ ﻳ ۡﺘtۡ uو ذ
ًۡ
ۡ
ً
﴾٤٣﴿p e ﺎن ﻟﻄﻴﻔﺎ ﺧﺒU
033.034 Waothkurna ma yutla fee buyootikunna min ayati Allahi waalhikmati inna Allaha kana lateefan
khabeeran
En herinnert jullie wat in jullie huizen wordt
voorgedragen van de Verzen van Allah en van de
wijsheid. Voorwaar, Allah is Zachtmoedig, Alwetend.

En gedenkt wat van Allah's tekenen en de
wijsheid in jullie huizen wordt voorgelezen.
Allah is welwillend en welingelicht.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ن ﻟﻤﺴﻠﻤ و ﻟﻤﺴﻠﻤﺖ و ﻟﻤﺆﻣﻨ و ﻟﻤﺆﻣﻨﺖ و ﻟﻘﻨﺘ
ٰۡ
ٰ ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ت وeٰ ± ۡﻳﻦ و ﻟﺼe±و ﻟﻘﻨ ٰﺘﺖ و ﻟﺼﺪﻗ ۡ و ﻟﺼﺪﻗﺖ و ﻟﺼ
ۡ

ٰۡ ۡ ٰۡ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ﻟﺨﺸﻌ و ﻟﺨﺸﻌﺖ و ﻟﻤﺘﺼﺪﻗ و ﻟﻤﺘﺼﺪﻗﺖ و
4
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
 ۡوﺟﻬ ۡﻢ و ﻟ ٰﺤﻔﻈﺖ وt‰ ۡ ﻤ و ﻟﺼ• ٰﻤﺖ و ﻟ ٰﺤﻔﻈHﻟﺼﺂ
ۡ ًة و ﺟ ًﺮZ[! ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻐ# ﻋﺪ ٰﷲW تtٰ u و ٰﻟﺬeً ۡ ! ﻛﺜ# ۡﻳﻦ ٰﷲtuٰﻟﺬ
﴾٥٣﴿ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
033.035 Inna almuslimeena waalmuslimati waalmu/mineena waalmu/minati waalqaniteena waalqanitati
waalssadiqeena waalssadiqati waalssabireena waalssabirati waalkhashiAAeena waalkhashiAAati
waalmutasaddiqeena waalmutasaddiqati waalssa-imeena waalssa-imati waalhafitheena furoojahum
waalhafithati waalththakireena Allaha katheeran waalththakirati aAAadda Allahu lahum maghfiratan
waajran AAatheeman
Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan

De mannen en vrouwen die zich [aan Allah]

ﻘ ۡﻴ« ﻓﻶﻹF ﺎﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﻟﻨﺴﺂء نU «ٰﻳﻨﺴﺂء ﻟﻨ^] ﻟ ۡﺴ
ًﺗ ۡﺨﻀ ۡﻌﻦ ﺑﺎﻟۡﻘ ۡﻮل ﻓﻴ ۡﻄﻤﻊ ﻟﺬ ۡي ۡ ﻗ ۡﻠﺒﻪ ﻣﺮ ٌض و ﻗ ۡﻠﻦ ﻗ ۡﻮﻵﻹ
ٖ
ً
﴾٢٣ۚ ﴿ ﻣ ۡﻌﺮ ۡوﻓﺎ
033.032 Ya nisaa alnnabiyyi lastunna kaahadin mina alnnisa-i ini ittaqaytunna fala takhdaAAna bialqawli
fayatmaAAa allathee fee qalbihi maradun waqulna qawlan maAAroofan
O vrouwen van de Profeet, jullie zijn zoals geen van
de andere vrouwen, als jullie (Allah) vrezen. Wees
daarom niet onachtzaam in jullie manier van spreken
waardoor degene in wiens hart een ziekte is, begeerte
gaat voelen, en spreekt een juist woord.

Vrouwen van de profeet! Jullie zijn als geen van
de andere vrouwen. Als jullie godvrezend zijn
weest dan niet bedeesd bij het spreken opdat niet
iemand in wiens hart een ziekte is begeerte krijgt.
En spreekt op een behoorlijke manier.

ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 و ﻗﻤﻦ5ج ﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻵﻹوe± ۡﺟﻦ ﺗe±ن ۡ ﺑﻴ ۡﻮﺗﻜﻦ و ﻵﻹ ﺗtۡ ³ و
ٰ ۡ
ٰ ۡ
ٰ ۡ ٰ ٰ
{
ۡ
!# ﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﷲ% ! و رﺳﻮﻟﻪ#ﻟﺼﻠﻮة و ﺗ ﻟﺰ&ﻮة و ﻃﻌﻦ ﷲ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٣٣ۚ ﴿ e ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻨﻜﻢ ﻟﺮﺟﺲ ﻫﻞ ﻟﺒﻴﺖ و ﻳﻄﻬﺮ&ﻢ ﺗﻄﻬ
033.033 Waqarna fee buyootikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyyati al-oola waaqimna alssalata
waateena alzzakata waatiAAna Allaha warasoolahu innama yureedu Allahu liyuthhiba AAankumu alrrijsa
ahla albayti wayutahhirakum tatheeran
En blijft in jullie huizen en vertoont jullie versieringen
niet zoals dat in de vroegere tijd van de onwetendheid
werd gedaan. En onderhoudt de shalat en geeft de zakat
en gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper. Voorwaar,
Allah wenst slechts de onreinheid van jullie weg te
nemen, o Lieden van het huis (Ahloel Bait), en jullie zo
rein mogelijk te maken.

En blijft in jullie huizen en vertoont jullie niet
opgesmukt als vroeger in de tijd van de
onwetendheid. En verricht de salaat, geeft de
zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn gezant.
Allah wenst slechts van jullie, de huisgenoten,
de gruwel te verwijderen en jullie geheel rein
te maken.

ۡﻬﻢH ٌج ۡۤ ۡزو ج ۡدﻋﻴﺂtŸ ۡ  ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨjزو ۡﺟ ٰﻨﻜﻬﺎ ﻟ´ ۡ ﻵﻹ ﻳﻜ ۡﻮن ﻋ
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ۡ ٰ ۡ
ً
ً
ۡ
﴾٧٣﴿ ! ﻣﻔﻌﻮﻵﻹ#ﺎن ﻣﺮ ﷲU  و% tµذ ﻗﻀﻮ ﻣﻨﻬﻦ و
033.037 Wa-ith taqoolu lillathee anAAama Allahu AAalayhi waanAAamta AAalayhi amsik AAalayka
zawjaka waittaqi Allaha watukhfee fee nafsika ma Allahu mubdeehi watakhsha alnnasa waAllahu ahaqqu
an takhshahu falamma qada zaydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakoona AAala almu/mineena
harajun fee azwaji adAAiya-ihim itha qadaw minhunna wataran wakana amru Allahi mafAAoolan
En (gedenk) toen jij (o Moehammad) zei tot degene
die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade
had gegeven: "Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees
Allah." Toen jij in je hart verborgen hield wat Allah
openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde,
terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem
vreesde. Toen Zaid geen behoefte meer aan haar
had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er
voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan
met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun
aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte
meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt
uitgevoerd.

Toen jij tot hem, aan wie Allah weldaden
geschonken heeft en aan wie jij weldaden
geschonken hebt, zei: "Houd jouw vrouw bij je en
vrees Allah" en jij in jezelf verborgen hield wat
Allah toch openbaar zou maken en jij voor de
mensen vreesde, hoewel het Allah met meer recht
toekomt dat jij Hem vreest? Toen Zaid de omgang
met haar had beëindigd, hebben Wij haar tot jouw
echtgenote gemaakt, opdat er voor de gelovigen
geen belemmering zou zijn met betrekking tot de
echtgenotes van hun aangenomen zonen, als dezen
de omgang met haar beëindigd hebben. Allah's
beschikking wordt uitgevoerd.

ٰ
ٰ
{
!# ﺳﻨﺔ ﷲ% ! ﻟﻪ#ض ﷲt‰  ٍج ﻓ ۡﻴﻤﺎtŸ  ﻟﻨ^] ﻣ ۡﻦjﺎن ﻋU ﻣﺎ
ۨۡ ۡ ً ٰ ۡ
﴾٨٣¶ ﴿Š ! ﻗﺪر ﻣﻘﺪور#ﺎن ﻣﺮ ﷲU  و% ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺧﻠ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ
033.038 Ma kana AAala alnnabiyyi min harajin feema farada Allahu lahu sunnata Allahi fee allatheena
khalaw min qablu wakana amru Allahi qadaran maqdooran
Er is voor de Profeet geen probleem in wat Allah
hem verplicht heeft. Dat is de handelwijze van
Allah zoals die al gold voor de voorafgaanden
(Profeten). En het bevel van Allah is een
vaststaande beschikking.

Voor de profeet is er niets hinderlijks in wat Allah
voor hem als verplichting heeft vastgesteld, volgens
Allah's gebruikelijke behandeling van hen die voor
jullie tijd zijn heengegaan -- en Allah's beschikking is
een vaststaand besluit --,
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! و ﻳﺨﺸﻮﻧﻪ و ﻵﻹ ﻳﺨﺸﻮن ﺣﺪ ﻵﻹ#ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن رﺳﻠﺖ ﷲ

Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de
gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de
gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de
waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de
geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de
ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de
bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende
vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen
en de mannen die over hun kuisheid waken en de
vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah
veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah
heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige
beloning.

hebben overgegeven, de gelovige mannen en
vrouwen, de onderdanige mannen en
vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen,
de geduldig volhardende mannen en
vrouwen, de deemoedige mannen en
vrouwen, de mannen en vrouwen die
aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die
vasten, de mannen en vrouwen die hun
schaamstreek kuis bewaren, de mannen en
vrouwen die Allah veel gedenken, voor hen
heeft Allah vergeving en een geweldig loon
klaargemaakt.

ۡ! و رﺳ ۡﻮﻟ {ﻪۤ ۡﻣ ًﺮ ن#] ٰﷲªﺎن ﻟﻤ ۡﺆﻣﻦ و ﻵﻹ ﻣ ۡﺆﻣﻨ ٍﺔ ذ ﻗU و ﻣﺎ
ٍ
ۡ! و رﺳ ۡﻮﻟ {ﻪ ﻓﻘﺪ# و ﻣ ۡﻦ ? ۡﻌﺺ ٰﷲ% ة ﻣ ۡﻦ ۡﻣﺮﻫ ۡﻢe ﻳﻜ ۡﻮن ﻟﻬﻢ ﻟۡﺨ
ًۡ ًٰ
﴾٦٣¥ ﴿ ﺿﻞ ﺿﻠﻶﻹ ﻣﺒﻴﻨﺎ
033.036 Wama kana limu/minin wala mu/minatin itha qada Allahu warasooluhu amran an yakoona
lahumu alkhiyaratu min amrihim waman yaAAsi Allaha warasoolahu faqad dalla dalalan mubeenan
En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet,
wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben
besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En
wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt:
waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.

Het past een gelovige man en een gelovige
vrouw niet, wanneer Allah en Zijn gezant iets
beslist hebben, nog de vrije keus te hebben in
hun beschikking. En wie Allah en Zijn gezant
trotseert, dwaalt duidelijk.
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﴾٣٤﴿ ﺎن ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨ ۡ رﺣ ۡﻴ ًﻤﺎU  و% ﻟﻨ ۡﻮر
033.043 Huwa allathee yusallee AAalaykum wamala-ikatuhu liyukhrijakum mina alththulumati ila
alnnoori wakana bialmu/mineena raheeman
Hij is Degene Die jullie Barmhartigheid schenkt en Zijn
Engelen (smeken om vergeving voor jullie), opdat Hij jullie uit
de duisternissen naar het licht zal brengen, en Hij is voor de
gelovigen Meest Barmhartig.

Hij is het die jullie zegent, en Zijn
engelen ook, om jullie uit de duisternis
naar het licht te voeren; Hij is
barmhartig voor de gelovigen.
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﴾٤٤﴿ ﻳﻤﺎtu  و ﻋﺪ ﻟﻬﻢ ﺟﺮŠºﺗﺤﻴﺘﻬﻢ ﻳﻮم ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﺳﻠﻢ
033.044 Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun waaAAadda lahum ajran kareeman
Hun begroeting op de Dag van de ontmoeting met
Hem is: "Salam!" (Vrede!) En Hij heeft voor hen een
edele beloning bereid.

Hun begroeting op de dag dat zij Hem ontmoeten
zal zijn: "Vrede" en voor hen is een voortreffelijk
loon klaargemaakt.
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﴾٥٤ۙ ﴿  و ﻧﺬﻳﺮt»_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ^] ﻧﺎ رﺳﻠﻨﻚ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺒ
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﴾٩٣﴿ ! ﺣﺴﻴﺒﺎ# ﺑﺎﷲch و ﻛ% !#ﷲ
033.039 Allatheena yuballighoona risalati Allahi wayakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allaha
wakafa biAllahi haseeban
(Zij waren) degenen die de Boodschappen van
Allah verkondigden en die Hem vreesden en die
niemand vreesden dan Allah. En Allah is
voldoende als Berekenaar.

die Allah's zendingsopdrachten verkondigden en die
Hem vreesden, maar die behalve Allah niemand
vreesden; Allah is om af te rekenen goed genoeg.
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! و ﺧﺎﺗﻢ#ﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺣ ٍﺪ ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻜﻢ و ﻟﻜﻦ رﺳﻮل ﷲU ﻣﺎ
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﴾٠٤﴿p ] ٍء ﻋﻠﻴﻤﺎ° ! ﺑ¼ﻞ#ﺎن ﷲU  و% ٖ ﻟﻨﺒ
033.040 Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasoola Allahi wakhatama
alnnabiyyeena wakana Allahu bikulli shay-in AAaleeman
Moehammad is niet de vader van één van jullie
mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de
laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle
zaken.

Mohammed is de vader van geen enkele man
uit jullie midden, maar hij is Allah's gezant en
het zegel van de profeten. En Allah is alwetend.
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﴾١٤ۙ ﴿ e  ﻛﺜtu! ذ#و ﷲtu_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ذ

033.045 Ya ayyuha alnnabiyyu inna arsalnaka shahidan wamubashshiran wanatheeran
O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een
getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en
als een waarschuwer.

O profeet, Wij hebben jou als getuige, als
verkondiger van goed nieuws en als
waarschuwer gezonden

033.041 Ya ayyuha allatheena amanoo othkuroo Allaha thikran katheeran
O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig!

Jullie die geloven! Gedenkt Allah veelvuldig
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﴾٦٤﴿ e  ﺟﺎ ﻣﻨt¯ ! ﺑﺎذﻧ ٖﻪ و# ﷲ5 و د ﻋ ًﻴﺎ

ً ۡ
﴾٢٤﴿ ة و ﺻ ۡﻴﻶًﻹt½و ﺳﺒﺤ ۡﻮه ﺑ

033.046 WadaAAiyan ila Allahi bi-ithnihi wasirajan muneeran

033.042 Wasabbihoohu bukratan waaseelan

En als een oproeper tot Allah, met Zijn
toestemming, en als een verlichtende lamp.

en als iemand die met Zijn toestemming tot Allah
oproept en als een helder verlichtende lamp.

En prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de avond.

en prijst Hem 's ochtends en 's avonds.
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ۡ ۡﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨ^] ۡن ر د ﻟﻨ^] نs ۡﻣﺮ ًة ﻣ ۡﺆﻣﻨ ًﺔ ۡن وﻫﺒ ۡﺖ
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 ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ%  ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻚ ﻣﻦ دون ﻟﻤﺆﻣﻨÀ ﻳ ۡﺴﺘﻨﻜﺤﻬﺎ
ۡ ۡﺿﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ۡۤ ۡزو ﺟﻬ ۡﻢ و ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ۡﻳﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻟﻜ ۡﻴﻶﻹ ﻳﻜﻮنt‰
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﴾٠٥﴿ ! ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎ#ﺎن ﷲU  و%  ٌجtŸ ﻋﻠ ۡﻴﻚ

033.050 Ya ayyuha alnnabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allatee atayta ojoorahunna wama malakat
yameenuka mimma afaa Allahu AAalayka wabanati AAammika wabanati AAammatika wabanati khalika
wabanati khalatika allatee hajarna maAAaka waimraatan mu/minatan in wahabat nafsaha lilnnabiyyi in
arada alnnabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dooni almu/mineena qad AAalimna ma faradna
AAalayhim fee azwajihim wama malakat aymanuhum likayla yakoona AAalayka harajun wakana Allahu
ghafooran raheeman

O Profeet, voorwaar. Wij hebben jou jouw
echtgenotes die jij hun bruidschat hebt gegeven
toegestaan, en de slavinnen waar jij over beschikt van
wat Allah voor jou heeft aangewezen; en de dochters
van jouw oom en de dochters van jouw tantes van
vaderszijde; en de dochters van jouw oom van
moederszijde en de dochters van jouw tantes van
moederszijde. En (ook) zij die met jou zijn
uitgeweken, en de gelovige vrouw die zichzelf aan de
Profeet heeft geschonken, als de Profeet haar wenst te
huwen, als een uitzondering voor jouzelf, die niet
geldt voor de gelovigen. Voorzeker, Wij weten wat
Wij hen verplicht hebben met betrekking tot hun

O profeet, Wij hebben aan jou toegestaan [om
mee te trouwen]: jouw echtgenotes aan wie jij
haar loon gegeven hebt, de slavinnen waarover jij
beschikt uit de buit die Allah jou gegeven heeft,
de dochters van je oom van vaderszijde, de
dochters van je tante van vaderszijde, de dochters
van je oom van moederszijde en de dochters van
je tante van moederszijde die met jou zijn
uitgeweken en ook een gelovige vrouw die zich
zelf aan de profeet geeft als de profeet met haar
trouwen wil. Dit is alleen aan jou voorbehouden
en niet aan de gelovigen -- Wij weten wel wat
Wij hun met betrekking tot hun echtgenotes en de
slavinnen waarover zij beschikken als
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﴾٧٤﴿ e ! ﻓﻀﻶﻹ ﻛﺒ# ﻟﻤﺆﻣﻨ ﺑﺎن ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲt»و ﺑ
033.047 Wabashshiri almu/mineena bi-anna lahum mina Allahi fadlan kabeeran
En verkondig de gelovigen de verheugende tijding:
dat er voer hen een grote gunst is van Allah.

En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen
dat zij van Allah een grote gunst zullen krijgen.
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 و% !# ﷲjﻞ ﻋUﻬﻢ و ﺗﻮÁﻳﻦ و ﻟﻤﻨﻔﻘ و دع ذZ[و ﻵﻹ ﺗﻄﻊ ﻟﻜ
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﴾٨٤﴿ ! و&ﻴﻶﻹ# ﺑﺎﷲchﻛ
033.048 Wala tutiAAi alkafireena waalmunafiqeena wadaAA athahum watawakkal AAala Allahi wakafa
biAllahi wakeelan
En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars
niet en schenk geen aandacht aan hun kwelling. En
vertrouw op Allah. En Allah is voldoende als
Beschermer.

En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars
niet, sla geen acht op het leed dat zij aandoen en
stel je vertrouwen op Allah; Allah is goed genoeg
als voogd.
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_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ذ ﻧﻜ ۡﺤﺘﻢ ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨﺖ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺘﻤ ۡﻮﻫﻦ ﻣ ۡﻦ
 ۡﻌﺘﺪ ۡوﻧﻬﺎF ﻗ ۡﺒﻞ ۡن ﺗﻤﺴ ۡﻮﻫﻦ ﻓﻤﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻦ ﻣ ۡﻦ ﻋﺪ ٍة
﴾٩٤﴿  ًﺣﺎ ﺟﻤ ۡﻴﻶًﻹt¯ ﺣ ۡﻮﻫﻦt¯ ﻓﻤﺘﻌ ۡﻮﻫﻦ و
033.049 Ya ayyuha allatheena amanoo itha nakahtumu almu/minati thumma tallaqtumoohunna min qabli
an tamassoohunna fama lakum AAalayhinna min AAiddatin taAAtaddoonaha famattiAAoohunna
wasarrihoohunna sarahan jameelan
O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige
vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiden,
voordat jullie hen hebben aangeraakt, dan is er voor
jullie geen plicht om hen een wachtperiode in acht te
laten nemen. Geeft hun dan een geschenk en laat hen
op een eervolle wijze gaan.

Jullie die geloven! Wanneer jullie gelovige
vrouwen getrouwd hebben en jullie geven hun de
scheiding voordat jullie haar aangeraakt hebben
dan kunnen jullie voor haar geen wachttijd
berekenen, maar treft wel een voorziening en
zendt haar op een vriendelijke manier weg.

Daarna (o Moehammad), zijn de (andere) vrouwen niet
toegestaan en ook niet dat jij hen vervangt door (andere)
echtgenotes, ook al wordt jij aangetrokken door hun
schoonheid, behalve de slavinnen waar jij over beschikt.
En Allah waakt over alle zaken.

Verder zijn voor jou geen vrouwen toegestaan,
ook niet dat jij haar in de plaats van andere
echtgenotes neemt ook al bevalt haar
schoonheid je, maar wel slavinnen waarover jij
beschikt. En Allah is over alles opziener.
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ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ذ ﺳﺎﻟﺘﻤﻮﻫﻦ%  ﻣﻦ ﻟﺤﻖcٖ Å! ﻵﻹ ﻳﺴﺘ# ﻣﻨﻜﻢ § و ﷲcٖ Åﻓﻴﺴﺘ
ً ﻣﺘ
ۡ ٰذﻟﻜ ۡﻢ ۡﻃﻬﺮ ﻟﻘﻠ ۡﻮﺑﻜﻢ و% ﻠ ۡﻮﻫﻦ ﻣ ۡﻦ ورآء ﺣﺠﺎب3ﺎﻋﺎ ﻓ ۡﺴـ
ٍ
ۤۡ ۡ ۡ ۤ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
! و ﻵﻹ ن ﺗﻨﻜﺤﻮ#ﺎن ﻟﻜﻢ ن ﺗﺆذو رﺳﻮل ﷲU  و ﻣﺎ% ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬﻦ
ۡ﴾ ن٣٥﴿ ! ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ#ﺎن ﻋ ۡﻨﺪ ٰﷲU  ن ٰذﻟﻜ ۡﻢ% ۡزو ﺟ {ﻪ ﻣﻦ • ۡﻌﺪ ٖ ۤه ﺑ ًﺪ
ٰ
ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٥﴿ ] ٍء ﻋﻠﻴﻤﺎ° ﺎن ﺑ¼ﻞU !#ﺗﺒﺪو ﺷﻴﺌﺎ و ﺗﺨﻔﻮه ﻓﺎن ﷲ

033.053 Ya ayyuha allatheena amanoo la tadkhuloo buyoota alnnabiyyi illa an yu/thana lakum ila
taAAamin ghayra nathireena inahu walakin itha duAAeetum faodkhuloo fa-itha taAAimtum faintashiroo
wala musta/niseena lihadeethin inna thalikum kana yu/thee alnnabiyya fayastahyee minkum waAllahu la
yastahyee mina alhaqqi wa-itha saaltumoohunna mataAAan fais-aloohunna min wara-i hijabin thalikum
atharu liquloobikum waquloobihinna wama kana lakum an tu/thoo rasoola Allahi wala an tankihoo
azwajahu min baAAdihi abadan inna thalikum kana AAinda Allahi AAatheeman
O jullie die geloven, gaat de huizen van de Profeet
niet binnen, behalve als jullie toestemming is
gegeven om er te eten, zonder er de etenstijd af te

Jullie die geloven! Gaat de huizen van de profeet
slechts binnen als aan jullie toestemming is
gegeven om [mee] te eten maar zonder [van

echtgenotes en waar hun rechterhand over beschikt,
opdat er voor jou geen moeilijkheid zal zijn. En Allah
is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

verplichting hebben opgelegd -- opdat het voor
jou niet iets hinderlijks zou zijn; Allah is
vergevend en barmhartig. *

ۤۡ ۡ3
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻣﻦ% ۡ ﻣ ۡﻦ ﺗﺸﺂء ﻣﻨﻬﻦ و ﺗــﻮي ﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺂءcÈﺗ ۡﺮ
_
ٰ
ۡ
ZÉF  ۡنÊ ذﻟﻚ ۡد% ﻟﺖ ﻓﻶﻹ ﺟﻨﺎح ﻋﻠ ۡﻴﻚž¡ ۡﺑﺘﻐ ۡﻴﺖ ﻣﻤ ۡﻦ
ٰ
ۤ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
! ?ﻌﻠﻢ# و ﷲ% ﻠﻬﻦU ن و ﻳﺮﺿ ﺑﻤﺎ ﺗﻴﺘﻬﻦžËۡ ۡﻋﻴﻨﻬﻦ و ﻵﻹ ﻳ
ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿ ! ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻠﻴﻤﺎ#ﺎن ﷲU  و% ﻣﺎ ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻜ ۡﻢ
033.051 Turjee man tashao minhunna watu/wee ilayka man tashao wamani ibtaghayta mimman AAazalta
fala junaha AAalayka thalika adna an taqarra aAAyunuhunna wala yahzanna wayardayna bima
ataytahunna kulluhunna waAllahu yaAAlamu ma fee quloobikum wakana Allahu AAaleeman haleeman
Jij mag uitstel geven aan wie van hen jij wenst en jij
mag tot jou nemen wie jij wenst. En naar wie jouw
hart uitgaat van hen van wie jij afstand hebt
genomen; er is voor jou geen zonde in. Dat is de
verkoeling van de ogen meer nabij. Laten zij dan
niet treuren en laten zij tevreden zijn met wat jij hen
allen hebt gegeven. En Allah kent wat in jullie
harten is. En Allah is Alwetend, Zachtmoedig.

Jij kunt uitstel geven aan wie van haar jij wilt en jij
kunt bij jou laten verblijven wie jij wilt. En als jij
verlangt naar iemand van haar die jij uitgesloten
had, dan is dat geen overtreding voor jou. Dat
maakt eerder dat zij vreugde beleven en niet
bedroefd zijn en allen tevreden zijn met wat jij hun
gegeven hebt. En Allah weet wat in jullie harten is;
Allah is wetend en zachtmoedig.

ۤ
ۡ
ﻵﻹ ﻳﺤﻞ ﻟﻚ ﻟﻨﺴﺂء ﻣﻦ • ۡﻌﺪ و ﻵﻹ ۡن ﺗﺒﺪل ﺑﻬﻦ ﻣ ۡﻦ زو ٍج و ﻟ ۡﻮ
ٰ
ٰ
ﻞU j! ﻋ#ﺎن ﷲU  و% ۡﻋﺠﺒﻚ ﺣ ۡﺴﻨﻬﻦ ﻵﻹ ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ﻳﻤ ۡﻴﻨﻚ
﴾٢٥﴿p ]ۡ ٍء رﻗ ۡﻴ ًﺒﺎ°
033.052 La yahillu laka alnnisao min baAAdu wala an tabaddala bihinna min azwajin walaw aAAjabaka
husnuhunna illa ma malakat yameenuka wakana Allahu AAala kulli shay-in raqeeban

met hun vaders, hun zonen, hun broeders, de zonen van
hun broeders, de zonen van hun zusters en hun vrouwen,
en met de slavinnen waar zij over beschikken (om zonder
gebruikmaking van een afscherming tot anderen te
spreken). En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Getuige
over alle zaken.

[ongesluierd te zijn] in aanwezigheid van haar
vaders, haar zonen, haar broers, de zonen van
haar broers, de zonen van haar zusters, hun
vrouwen en de slavinnen waarover zij
beschikken. En vreest Allah. Allah is van
alles getuige.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ٰۡ ۡ
{
ۡ
ة وt¦! ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹ#! و رﺳﻮﻟﻪ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﷲ#ن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆذون ﷲ
ً
﴾٧٥﴿ ﻋﺪ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ﻣﻬ ۡﻴﻨﺎ
033.056 Inna Allaha wamala-ikatahu yusalloona AAala alnnabiyyi ya ayyuha allatheena amanoo salloo
AAalayhi wasallimoo tasleeman
Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken
om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om
genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Allah en Zijn engelen zegenen de
profeet. Jullie die geloven! Zegent hem
en groet hem door hem vrede toe te
wensen.

ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﺎ &ﺘﺴﺒﻮ ﻓﻘﺪe و ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆذون ﻟﻤﺆﻣﻨ و ﻟﻤﺆﻣﻨﺖ •ﻐ
ًۡ ًۡ ً ۡ ۡ ۡ
﴾٨٥﴿p ﺣﺘﻤﻠﻮ ﺑﻬﺘﺎﻧﺎ و ﺛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ
033.057 Inna allatheena yu/thoona Allaha warasoolahu laAAanahumu Allahu fee alddunya waal-akhirati
waaAAadda lahum AAathaban muheenan
Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper
beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld
en in het Hiernamaals en Hij zei voor hen een
vernederende bestraffing bereiden.

Zij die Allah en de profeet tot last zijn, moge
Allah hen in het tegenwoordige leven en in het
hiernamaals vervloeken en voor hen een
vernederende bestraffing klaarmaken.

ۡ ۡ ﻹ ۡزو ﺟﻚ و ﺑ ٰﻨﺘﻚ و ﻧﺴﺂء ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡ ﻳ ۡﺪﻧ
_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ^] ﻗﻞ ﻵ
ۡ
_
ٰ
 و%  ۡن ? ۡﻌﺮﻓﻦ ﻓﻶﻹ ﻳ ۡﺆذ ۡﻳﻦÊ ذﻟﻚ ۡد% ﻋﻠ ۡﻴﻬﻦ ﻣ ۡﻦ ﺟﻶﻹﺑ ۡﻴﺒﻬﻦ

wachten. Maar wanneer jullie worden uitgenodigd,
gaat er dan naar binnen, en wanneer jullie dan
hebben gegeten, verspreidt jullie dan. En blijft niet
met elkaar zitten praten. Dat zou lastig voor de
Profeet zijn en hij zou in verlegenheid gebracht
worden. Allah schaamt zich niet voor de Waarheid.
En wanneer jullie hun (de vrouwen van de Profeet)
om iets vragen, vraagt het dan van achter de
afscheiding. Dat is reiner voor jullie harten en voor
hun harten. En jullie mogen de Boodschapper van
Allah niet kwetsen en jullie mogen nooit na hem één
van zijn echtgenotes huwen. Voorwaar, dat is bij
Allah een grote zonde.

tevoren te gaan] wachten tot het klaar is. Maar
wanneer jullie uitgenodigd worden, gaat dan
binnen. En wanneer jullie gegeten hebben gaat dan
weer uit elkaar zonder te blijven praten; daarmee
vallen jullie de profeet lastig en dan schaamt hij
zich voor jullie, maar Allah schaamt zich niet voor
de waarheid. En als jullie haar [ de vrouwen van
de profeet] iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar
dat dan van achter een afscheiding. Dat is reiner
voor jullie harten en haar harten. Het past jullie
niet Allah's gezant lastig te vallen, noch dat jullie
ooit na hem met zijn echtgenotes trouwt. Dat is bij
Allah afschuwelijk.

ۤ

ۤ
ۡ ۤ
ۡ
ﻬﻦ و ﻵﻹ ﺧﻮ ﻧﻬﻦ و ﻵﻹHﻬﻦ و ﻵﻹ ﺑﻨﺂHﻵﻹ ﺟﻨﺎح ﻋﻠ ۡﻴﻬﻦ ۡۤ ٰ ﺑﺂ
ۤ
ۡ
ﻬﻦ و ﻵﻹ ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖHۡﺑﻨﺂء ﺧﻮ ﻧﻬﻦ و ﻵﻹ ۡﺑﻨﺂء ﺧ ٰﻮﺗﻬﻦ و ﻵﻹ ﻧﺴﺂ
ً ۡ] ٍء ﺷﻬ ۡﻴﺪ° ﻞU ٰ jﺎن ﻋU !# ن ٰﷲ% !#ﻘ ۡ ٰﷲF ۡﻳﻤﺎﻧﻬﻦ و
﴾٥٥﴿
033.054 In tubdoo shay-an aw tukhfoohu fa-inna Allaha kana bikulli shay-in AAaleeman
Of jullie iets openlijk doen, of het verbergen: voorwaar,
Allah is Alwetend over alle zaken.

Of jullie openlijk iets doen of in het
verborgene, Allah is alwetend.

ۡ _ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ% ]^ ﻟﻨjﻠ•ﻜﺘ {ﻪ ﻳﺼﻠ ۡﻮن ﻋ4 ! و ﻣ#ن ٰﷲ
﴾٦٥﴿ ﺻﻠ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻪ و ﺳﻠﻤ ۡﻮ ﺗ ۡﺴﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ
033.055 La junaha AAalayhinna fee aba-ihinna wala abna-ihinna wala ikhwanihinna wala abna-i
ikhwanihinna wala abna-i akhawatihinna wala nisa-ihinna wala ma malakat aymanuhunna waittaqeena
Allaha inna Allaha kana AAala kulli shay-in shaheedan
Het is geen zonde voor hen (vrouwen van de Profeet) om

Maar het is voor haar geen overtreding

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
!#! ﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺔ ﷲ#ﺳﻨﺔ ﷲ
﴾٢٦﴿ ﺗ ۡﺒﺪ ۡﻳﻶًﻹ
033.061 MalAAooneena ayna ma thuqifoo okhithoo waquttiloo taqteelan
Vervloekten zijn zij. Waar zij ook worden
aangetroffen: grijpt hen en doodt hen.

Vervloekt zijn zij; waar men hen ook aantreft worden
zij gegrepen en onverbiddelijk gedood,

ٰ ۡ
ۡ
 و ﻣﺎ% !# ﻗ ۡﻞ ﻧﻤﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ% ـﻠﻚ ﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻋﺔ3 ﻳ ۡﺴ
﴾٣٦﴿  ۡﻳ ًﺒﺎt³ ﻳ ۡﺪر ۡﻳﻚ ﻟﻌﻞ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻜ ۡﻮن

ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٩٥﴿ ! ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎ#ﺎن ﷲU
033.058 Waallatheena yu/thoona almu/mineena waalmu/minati bighayri ma iktasaboo faqadi ihtamaloo
buhtanan wa-ithman mubeenan
En degenen die de gelovige mannen en de gelovige
vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) hebben
verricht: voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke
zonde op zich geladen.

ٰ
ۡ
ۡ ٌ
ﻟ• ۡﻦ ﻟ ۡﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﻟۡﻤﻨﻔﻘ ۡﻮن و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ ﻣﺮض و ﻟﻤ ۡﺮﺟﻔ ۡﻮن
ًﻟۡﻤﺪ ۡﻳﻨﺔ ﻟﻨ ۡﻐﺮﻳﻨﻚ ﺑﻬ ۡﻢ ﺛﻢ ﻵﻹ ﻳﺠﺎور ۡوﻧﻚ ﻓ ۡﻴﻬﺎۤ ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶﻹ
﴾Ì ٠٦﴿Š

033.062 Sunnata Allahi fee allatheena khalaw min qablu walan tajida lisunnati Allahi tabdeelan
Als de handelwijze van Allah met de
voorafgaanden. En jij zult in de handelwijze van
Allah nooit een verandering aantreffen.

volgens Allah's gebruikelijke behandeling van hen die
voor jullie tijd zijn heengegaan en jij zult in Allah's
gebruikelijke behandeling geen wijziging vinden.

ٰ
ٰۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٤٦ۙ ﴿ e ﻳﻦ و ﻋﺪ ﻟﻬﻢ ﺳﻌZ[! ﻟﻌﻦ ﻟﻜ#ن ﷲ
033.063 Yas-aluka alnnasu AAani alssaAAati qul innama AAilmuha AAinda Allahi wama yudreeka
laAAalla alssaAAata takoonu qareeban
De mensen vragen jou over het Uur. Zeg:
"Voorwaar, kennis daarover berust slechts bij
Allah." En hoe kan jij dat weten? Misschien is het
Uur al nabij.

De mensen vragen jou naar het uur. Zeg: "De
kennis daarover is slechts bij Allah. Hoe zul jij het
te weten komen? Misschien dat het uur dichtbij
is."

ۤ ۡ ۡ ٰ
ً
ۡ
ً
ً
ۡ
﴾٥٦ۚ ﴿ e ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪ ﻵﻹ ﻳﺠﺪون وﻟﻴﺎ و ﻵﻹ ﻧﺼ
033.064 Inna Allaha laAAana alkafireena waaAAadda lahum saAAeeran

En zij die de gelovige mannen en de gelovige
vrouwen lastigvallen voor iets wat zij niet
begaan hebben, beladen zich met laster en een
duidelijke zonde.

033.059 Ya ayyuha alnnabiyyu qul li-azwajika wabanatika wanisa-i almu/mineena yudneena AAalayhinna
min jalabeebihinna thalika adna an yuAArafna fala yu/thayna wakana Allahu ghafooran raheeman
O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters
en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun
overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die
manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en
worden zij niet lastig gevallen. En Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

O profeet! Zeg tot jouw echtgenotes, jouw
dochters en de vrouwen van de gelovigen iets
van haar overkleding over zich heen naar
beneden te laten hangen. Dat bevordert het
best dat men haar herkent en niet lastigvalt. En
Allah is vergevend en barmhartig.

ۡ
ۡ
ۤ
﴾١٦﴿ ﻘﺘ ۡﻴﻶًﻹF ﻘﻔ ۡﻮ ﺧﺬ ۡو و ﻗﺘﻠ ۡﻮÍ  ۡﻳﻨﻤﺎŠ‹ ۡ ﻣﻠﻌ ۡﻮﻧ
033.060 La-in lam yantahi almunafiqoona waallatheena fee quloobihim maradun waalmurjifoona fee
almadeenati lanughriyannaka bihim thumma la yujawiroonaka feeha illa qaleelan
Als de huichelaars, en degenen in wier harten een
ziekte is, en de lasteraars in Medina, niet
ophouden, dan zullen Wij jou tegen hen
maatregelen laten nemen. Daarna zullen zij daar
niet jouw buren zijn, behalve even.

Als de huichelaars, zij die in hun harten een ziekte
hebben en de verspreiders van valse geruchten in de
stad niet ophouden dan zullen Wij jou zeker tegen
hen laten optreden; dan zullen zij slechts korte tijd
daarin jouw buren blijven.

ٰ
!# ه ﷲe±ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ذ ۡو ﻣ ۡﻮ ٰ‡] ﻓU _ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ
ٰ ۡ
ً
ۡ
﴾٩٦¥ ﴿ ! وﺟﻴﻬﺎ#ﺎن ﻋﻨﺪ ﷲU  و% ۡﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮ
033.068 Rabbana atihim diAAfayni mina alAAathabi wailAAanhum laAAnan kabeeran
Onze Heer, tref hen met het dubbele van de
bestraffing en vervloek hen met een grote
vervloeking."

Onze Heer, geef hun het dubbele van de
bestraffing en vervloek hen met een grote
vervloeking."

ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٧ۙ ﴿ ! و ﻗﻮﻟﻮ ﻗﻮﻵﻹ ﺳﺪﻳﺪ#ﻘﻮ ﷲF _ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ
033.069 Ya ayyuha allatheena amanoo la takoonoo kaallatheena athaw moosa fabarraahu Allahu mimma
qaloo wakana AAinda Allahi wajeehan
O jullie die geloven, wees niet zoals degenen die
Moesa kwetsten. Allah verklaarde hem onschuldig
aan wat zij zeiden. En hij staat bij Allah in hoog
aanzien.

033.070 Ya ayyuha allatheena amanoo ittaqoo Allaha waqooloo qawlan sadeedan
Jullie die geloven! Vreest Allah en spreekt passende
woorden,

033.065 Khalideena feeha abadan la yajidoona waliyyan wala naseeran
Eeuwig levenden zijn zij daarin voor altijd. Zij zullen
geen beschermers en geen helpers vinden.

waarin zij voor immer en altijd zullen blijven; en
zij zullen beschermer noch helper vinden.

ۤ ۤ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
آءﻧﺎ ﻓﺎﺿﻠﻮﻧﺎ ﻟﺴﺒﻴﻶﻹe±و ﻗﺎﻟﻮ رﺑﻨﺎ ﻧﺎ ﻃﻌﻨﺎ ﺳﺎدﺗﻨﺎ و ﻛ
﴾٧٦﴿
033.066 Yawma tuqallabu wujoohuhum fee alnnari yaqooloona ya laytana ataAAna Allaha waataAAna
alrrasoola
Op de Dag waarop hun gezichten zullen worden
rondgedraaid in de Hel zeggen zij: "Hadden wij
Allah maar gehoorzaamd en hadden wij de
Boodschapper maar gehoorzaamd."

Op de dag dat hun gezichten in het vuur
rondgedraaid worden zeggen zij: "Ach hadden wij
Allah maar gehoorzaamd en hadden wij de gezant
maar gehoorzaamd."

ًۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰۤ
ۡ
ً
﴾٨٦﴿p e رﺑﻨﺎ ﺗﻬﻢ ﺿﻌﻔ ﻣﻦ ﻟﻌﺬ ب و ﻟﻌﻨﻬﻢ ﻟﻌﻨﺎ ﻛﺒ
033.067 Waqaloo rabbana inna ataAAna sadatana wakubaraana faadalloona alssabeela
En zij zeggen: "Onze Heer, voorwaar, wij
gehoorzaamden onze leiders en onze
vooraanstaanden, waardoor zij ons van de Weg deden
afdwalen.

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
 ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض و ﻟﺠﺒﺎل ﻓﺎﺑ ۡنjﺿﻨﺎ ﻵﻹﻣﺎﻧﺔ ﻋt¡ ﻧﺎ

Allah heeft de ongelovigen vervloekt en voor hen
een vuurgloed klaargemaakt,

ٰ ۡ ۤ ۡ ٰ ۡ ۡ
! و#ﻘﻠﺐ وﺟ ۡﻮﻫﻬ ۡﻢ ﻟﻨﺎر ?ﻘﻮﻟﻮن ﻳﻠﻴﺘﻨﺎ ﻃﻌﻨﺎ ﷲF ﻳ ۡﻮم
﴾٦٦﴿ ﻃ ۡﻌﻨﺎ ﻟﺮﺳ ۡﻮﻵﻹ

Jullie die geloven! Weest niet zoals zij die Moesa
lastigvielen. Allah heeft hem toen onschuldig
verklaard aan wat zij zeiden; Hij was bij Allah in
hoog aanzien.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
! و# و ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﷲ%  ﻟﻜﻢ ذﻧﻮﺑﻜﻢZ[ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻢ ﻋﻤﺎﻟﻜﻢ و ?ﻐ
ً
﴾١٧﴿ رﺳ ۡﻮﻟ {ﻪ ﻓﻘ ۡﺪ ﻓﺎز ﻓ ۡﻮز ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het
ware woord.

Voorwaar, Allah heeft de ongelovigen vervloekt en
voor hen een laaiend vuur bereid.

En zij zeggen: "Onze Heer, wij hebben onze
leidslieden en onze meesters gehoorzaamd, maar
zij hebben ons op de dwaalweg gebracht.

﴾٣٧﴿p
033.073 LiyuAAaththiba Allahu almunafiqeena waalmunafiqati waalmushrikeena waalmushrikati
wayatooba Allahu AAala almu/mineena waalmu/minati wakana Allahu ghafooran raheeman
(De Amanah werd hen aangeboden) opdat Allah de
huichelaars en de huichelaarsters en de
veelgodenaanbidders en de veelgodenaanbidsters zal
bestraffen. En Allah aanvaardt het berouw van de gelovige
mannen en de gelovige vrouwen. En Allah is
Vergevensgezind en Meest Barmhartig
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opdat Allah de huichelaars en de
huichelaarsters, de veelgodendienaars en dienaressen zal bestraffen en opdat Allah
zich genadig tot de gelovige mannen en
vrouwen wendt; Allah is vergevend en
barmhartig.

ًﺎن ﻇﻠ ۡﻮﻣﺎU  ﻧ {ﻪ% ﻳ ۡﺤﻤ ۡﻠﻨﻬﺎ و ۡﺷﻔ ۡﻘﻦ ﻣ ۡﻨﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻵۡﻹﻧۡﺴﺎن
﴾٢٧ۙ ﴿ ﺟﻬ ۡﻮﻵًﻹ
033.071 Yuslih lakum aAAmalakum wayaghfir lakum thunoobakum waman yutiAAi Allaha warasoolahu
faqad faza fawzan AAatheeman
Hij (Allah) zal jullie goede daden aanvaarden en jullie je
zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper
gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf
behaald.

dan zal Hij jullie daden verbeteren en jullie je
zonden vergeven. En wie Allah en Zijn gezant
gehoorzaamt heeft een geweldige triomf
behaald.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ٰ
&ﺖ وt»& و ﻟﻤt»! ﻟﻤﻨﻔﻘ و ﻟﻤﻨﻔﻘﺖ و ﻟﻤ#ﻟﻴﻌﺬب ﷲ
ً! ﻏﻔ ۡﻮ ًر رﺣ ۡﻴﻤﺎ#ﺎن ٰﷲU  و%  ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡ و ﻟۡﻤ ۡﺆﻣ ٰﻨﺖj! ﻋ#ﻳﺘ ۡﻮب ٰﷲ
﴾٣٧﴿p
033.072 Inna AAaradna al-amanata AAala alssamawati waal-ardi waaljibali faabayna an yahmilnaha
waashfaqna minha wahamalaha al-insanu innahu kana thalooman jahoolan
Voorvaar, Wij hebben de Amanah (godsdienstige
plichten) aan de hemelen en de aarde en de bergen
aangeboden, maar zij weigerden deze te dragen en zij
waren er beducht voor, maar de mens nam deze op zich.
Voorwaar, hij is onrechtvaardig en onwetend.

Wij hebben de toevertrouwde taak aan de
hemelen, de aarde en de bergen aangeboden,
maar zij weigerden haar te dragen en
schrokken ervoor terug. De mens droeg haar -hij is een onwetende zondaar --

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ٰ
&ﺖ وt»& و ﻟﻤt»! ﻟﻤﻨﻔﻘ و ﻟﻤﻨﻔﻘﺖ و ﻟﻤ#ﻟﻴﻌﺬب ﷲ
ً! ﻏﻔ ۡﻮ ًر رﺣ ۡﻴﻤﺎ#ﺎن ٰﷲU  و%  ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡ و ﻟۡﻤ ۡﺆﻣ ٰﻨﺖj! ﻋ#ﻳﺘ ۡﻮب ٰﷲ

