ۡ  ۡو ! ۡﻌﻤﺖ ﷲ ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻫ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ ﺧﺎﻟﻖ ﻏ#$*ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ۡذ
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ۡ ﺗﺆﻓﻜﻮن01 ﻓﺎ23ﷲ ٰ ﻳ ۡﺮزﻗﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء و ﻵۡﻹ ۡرض ﻵﻹۤ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ
﴾٣﴿
035.003 Ya ayyuha alnnasu othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum hal min khaliqin ghayru Allahi
yarzuqukum mina alssama-i waal-ardi la ilaha illa huwa faanna tu/fakoona
3. O mensen, herinnert u de gunst van Allah jegens u. Is
er een andere Schepper buiten Allah die u
levensonderhoud geeft van de hemelen en de aarde? Er
is geen God naast Hem. Waarheen wordt u dan
afgewend?

O mensen, gedenkt Allah's genade aan jullie. Is
er een andere schepper dan Allah, die vanuit de
hemel en de aarde in jullie onderhoud voorziet?
Er is geen god dan Hij! Hoe worden jullie zo
afgeleid?
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 ﷲ ﺗﺮﺟﻊ0E و ۡن ﻳﻜﺬﺑ ۡﻮك ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬﺑ ۡﺖ رﺳ ٌﻞ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ و
﴾٤﴿ ﻵۡﻹﻣ ۡﻮر
035.004 Wa-in yukaththibooka faqad kuththibat rusulun min qablika wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru
4. En indien zij u verloochenen (bedenk dan) dat de
boodschappers vóór u ook werden verloochend; maar
tot Allah worden alle dingen teruggebracht.

Maar als zij jou van leugens betichten; al voor
jouw tijd zijn er gezanten van leugens beticht
geweest. En aan Allah worden alle zaken
voorgelegd.
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 وQ ﻐﺮﻧﻜﻢ ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎV *ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ن وﻋﺪ ﷲ ﺣﻖ ﻓﻶﻹ
ٰ ۡ
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﴾٥﴿ ﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﷲ ﻟﻐﺮورY ﻵﻹ
035.005 Ya ayyuha alnnasu inna waAAda Allahi haqqun fala taghurrannakumu alhayatu alddunya wala
yaghurrannakum biAllahi algharooru

Faatir
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

ۤۡ0E ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﺎﻋﻞ ﻟۡﻤ ^ﻠ]ﻜﺔ رﺳﻶًﻹ و#`ﻟۡﺤ ۡﻤﺪ ﷲ ٰ ﻓﺎ
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 ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء ن ﷲ0c  و ﺛﻠﺚ و رﺑﻊ ﻳﺰﻳﺪghۡﺟﻨﺤ ٍﺔ ﻣﺜ
﴾١﴿  ٍء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮgۡ j ﻞk 0ٰlﻋ
035.001 Alhamdu lillahi fatiri alssamawati waal-ardi jaAAili almala-ikati rusulan olee ajnihatin mathna
wathulatha warubaAAa yazeedu fee alkhalqi ma yashao inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun
1. Alle lof komt Allah toe, de Schepper van de hemelen
en van de aarde, Die de engelen tot boodschappers
maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan
de schepping toe wat Hij wil; want Allah heeft macht
over alle dingen.

Lof zij Allah, de grondlegger van de hemelen
en de aarde, die de engelen tot gezanten met
vleugels gemaakt heeft, twee, drie of vier! Hij
voegt aan de schepping toe wat Hij wil; Allah
is almachtig.
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n  و ﻣﺎ ﻳﻤﺴﻚo ﻔﺘﺢ ﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ رﺣﻤ ٍﺔ ﻓﻶﻹ ﻣﻤﺴﻚ ﻟﻬﺎY ﻣﺎ
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ۡ
﴾٢﴿  ۡﻌﺪ ٖه و ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢu ﻦv ﻪ ﻣw ﻓﻶﻹ ﻣ ۡﺮﺳﻞ ﻟ
035.002 Ma yaftahi Allahu lilnnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min
baAAdihi wahuwa alAAazeezu alhakeemu
2. Wat Allah de mens aan barmhartigheid schenkt, is
door niemand tegen te houden; en wat Hij terug
houdt, kan buiten Hem, niemand schenken; Hij is de
Almachtige, de Alwijze.

De barmhartigheid die Allah voor de mensen
openstelt kan niemand tegenhouden. En wat Hij
tegenhoudt kan niemand na Hem nog wegzenden.
Hij is de machtige, de wijze.

ٌۢ ۡ ٰ
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﴾٨﴿ ﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن
035.008 Afaman zuyyina lahu soo-o AAamalihi faraahu hasanan fa-inna Allaha yudillu man yashao
wayahdee man yashao fala tathhab nafsuka AAalayhim hasaratin inna Allaha AAaleemun bima
yasnaAAoona
8. Hij wiens boze daden schoonschijnend zijn
gemaakt, zodat hij deze als goed beschouwt (kan de
leiding vinden). Zeker, Allah laat dwalen wie Hij
wil en leidt wie Hij wil. Laat uw ziel dus niet
wegkwijnen uit verdriet over hen. Voorzeker, Allah
weet wat zij doen.

En hij dan voor wie de slechtheid van zijn handelen
aantrekkelijk gemaakt is en die het dan ook als
goed beschouwt? Maar Allah brengt tot dwaling
wie Hij wil en Hij brengt op het goede pad wie Hij
wil. Je moet uit wroeging over hen niet buiten
jezelf raken. Allah weet wat zij doen.
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 ﺑﻠ ٍﺪ ﻣﻴ ٍﺖ0E و ﷲ ﻟﺬي رﺳﻞ ﻟﺮﻳﺢ ﻓﺘﺜ ﺳﺤﺎﺑﺎ ﻓﺴﻘﻨﻪ
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﴾٩﴿  ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻨﺸﻮرu ﻓﺎ ۡﺣﻴ ۡﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻵۡﻹ ۡرض
035.009 WaAllahu allathee arsala alrriyaha fatutheeru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin faahyayna
bihi al-arda baAAda mawtiha kathalika alnnushooru
9. En het is Allah Die de winden zendt zodat zij
wolken doen opstijgen, dan drijven Wij deze (de
wolken) naar een verdord land en geven leven aan
de aarde na haar dood. Zo is de Opstanding.

En Allah is het die de winden uitzendt die dan
wolken opdrijven. Dan drijven Wij ze naar een
dode streek en laten de aarde ermee herleven nadat
zij dood was. Zo is het ook met de herrijzenis.
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• ﻟﻌﺰة ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ ﻟ~ﻠﻢ€ﺎن ﻳﺮﻳۡﺪ ﻟﻌﺰة ﻓk ﻣ ۡﻦ
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ون ﻟﺴﻴﺎت#•ﻟﻄﻴﺐ و ﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮﻓﻌﻪ و ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤ
ۡ ٌۡ ٌ
^
ۡ
﴾٠١﴿  وﻟ]ﻚ ﻫﻮ ﻳﺒﻮر#•ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ب ﺷﺪﻳﺪ و ﻣ
035.010 Man kana yureedu alAAizzata falillahi alAAizzatu jameeAAan ilayhi yasAAadu alkalimu
alttayyibu waalAAamalu alssalihu yarfaAAuhu waallatheena yamkuroona alssayyi-ati lahum AAathabun
shadeedun wamakru ola-ika huwa yabooru

5. O mensen, de belofte van Allah is voorzeker
waarachtig. Laat het tegenwoordige leven u
daarom niet misleiden, noch laat de aarts-bedrieger
u van Allah afleiden.

O mensen, Allah's toezegging is waar. Laat het
tegenwoordige leven jullie dus niet begoochelen en
laat de begoochelaar jullie dan niet begoochelen met
betrekking tot Allah.

ً
ٌ
ﻪw ن ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﺪو ﻓﺎﺗﺨﺬ ۡوه ﻋﺪو ﻧﻤﺎ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮ ˆ ۡ‡ﺑ
ۡ
﴾‰٦﴿ ﻟﻴﻜ ۡﻮﻧﻮۡ ﻣ ۡﻦ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟﺴﻌ
035.006 Inna alshshaytana lakum AAaduwwun faittakhithoohu AAaduwwan innama yadAAoo hizbahu
liyakoonoo min as-habi alssaAAeeri
6. Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem
daarom als vijand. Hij roept zijn volgelingen slechts
opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen
worden.

De satan is voor jullie een vijand. Neemt dus
maar aan dat hij een vijand is. Hij roept zijn
partij slechts op opdat zij in de vuurgloed zullen
thuishoren.

 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ2Œ• ۡو ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ﺷﺪ ۡﻳ ٌﺪŽﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٌ ۡ
ٰ
﴾ ﴿•٧ ٌ ۡ •ة و ۡﺟ ٌﺮ ﻛﺒŽﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻐ
035.007 Allatheena kafaroo lahum AAathabun shadeedun waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati
lahum maghfiratun waajrun kabeerun
7. Er is een strenge straf voor hen die niet
geloven. Maar er is vergiffenis en een grote
beloning voor de gelovigen die goede werken
doen.

Zij die ongelovig zijn, voor hen is er een strenge
bestraffing, maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke
daden doen, voor hen is er vergeving en een groot loon.
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ﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺂءY  ه ﺣﺴﻨﺎ ﻓﺎن ﷲ#’ ﻓﻤ ۡﻦ زﻳﻦ ﻟﻪ ﺳﻮء ﻋﻤﻠ ٖﻪ
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 ٍت ن#” ﻓﻶﻹ ﺗﺬﻫﺐ !ﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣ23و ﻳ ۡﻬﺪ ۡي ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء

mawakhira litabtaghoo min fadlihi walaAAallakum tashkuroona
12. De twee wateren zijn niet gelijk; het ene
zoet, smakelijk en goed om te drinken, en het
andere zout en bitter. En uit elk eet u vlees en
vindt u sieraden die u draagt. En u ziet er
schepen die de golven door klieven opdat u van
Zijn overvloed moogt zoeken, en opdat u
dankbaar zult zijn.

De beide zeeën zijn niet gelijk; de ene is zoet, fris en
geschikt om te drinken en de andere zout en pekelig. En
uit beide krijgen jullie vers vlees te eten en jullie halen
er sieraden uit op om je mee te tooien. En jullie zien de
schepen haar doorklieven [en dat is] opdat jullie streven
naar een gunst van Hem; misschien zullen jullie dank
betuigen.

 ﻟﺸ ۡﻤﺲ و#– و ﺳn  ﻟ ۡﻴﻞ0c  ﻟﻨﻬﺎر و ﻳ ۡﻮﻟﺞ ﻟﻨﻬﺎر0c ﻳ ۡﻮﻟﺞ ﻟ ۡﻴﻞ
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 ٌﻞ ﻳ ۡﺠﺮ ۡي ﻵﻹﺟ ٍﻞ ﻣﺴ ً™˜ ذﻟﻜﻢ ﷲ رﺑﻜﻢ ﻟﻪ ﻟﻤﻠﻚ وk 23ﻟﻘﻤﺮ
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﴾٣١‰ ﴿ ٍ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﻤ
035.013 Yooliju allayla fee alnnahari wayooliju alnnahara fee allayli wasakhkhara alshshamsa
waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman thalikumu Allahu rabbukum lahu almulku waallatheena
tadAAoona min doonihi ma yamlikoona min qitmeerin
13. Hij dompelt de nacht in de dag en de dag in
de nacht. En Hij heeft de zon en de maan in
dienst gesteld; elk volgt haar baan, voor een
vastgestelde termijn. Alzo is Allah, uw Heer,
van Hem is het Koninkrijk en zij, die u buiten
Hem aanroept, bezitten niets.

Allah laat de nacht overgaan in de dag en Hij laat de
dag overgaan in de nacht en Hij heeft de zon en de
maan dienstbaar gemaakt. Alles loopt tot een
vastgestelde termijn. Dat is Allah, jullie Heer; Hij heeft
de heerschappij. Zij die jullie in plaats van Hem
aanroepen hebben nog geen flintertje heerschappij.

 و ﻟ ۡﻮ ﺳﻤﻌ ۡﻮ ﻣﺎ ۡﺳﺘﺠﺎﺑ ۡﻮ ﻟﻜ ۡﻢo  ۡﻢœۡن ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮ دﻋﺂء
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﴾٤١﴿• ٍ ﻜﻢ و ﻵﻹ ﻳﻨﺒﺌﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﺒœ#ž•ون ﺑŽو ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻜ
035.014 In tadAAoohum la yasmaAAoo duAAaakum walaw samiAAoo ma istajaboo lakum wayawma
alqiyamati yakfuroona bishirkikum wala yunabbi-oka mithlu khabeerin
14. Als u hen aanroept, zullen zij uw roep niet
horen en indien zij uw roep horen, zullen zij u niet
kunnen antwoorden. En op de Dag van de
Opstanding zullen zij uw afgoderij verwerpen.
Niemand kan u (omtrent de waarheid) inlichten

Als jullie hen aanroepen horen zij jullie aanroep niet
en als ze al horen dan geven ze aan jullie geen
gehoor. En op de opstandingsdag zullen zij jullie
veelgodendienst verloochenen. En niemand kan
mededelingen doen als iemand die welingelicht is.

10. Wie eer wenst (wete), dat alle eer aan Allah
behoort. Tot Hem stijgt het reine woord en de
goede daad verheft het (tot Hem). En zij, die
slechte plannen maken, hun wacht een strenge
straf en hun plan zal te niet worden gedaan.

Als iemand de macht wenst? welnu de macht behoort
Allah geheel toe. Tot Hem stijgen de goede woorden
op en Hij verheft de deugdzame daad. Maar voor hen
die de slechte daden beramen is er een strenge
bestraffing; de list van hen gaat verloren.
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و ﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮ ٍب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔ ٍﺔ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻜﻢ زو ﺟﺎ و ﻣﺎ
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ﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻤ ٍﺮ و ﻵﻹY ﻌﻠﻤ ٖﻪ و ﻣﺎu ﻀﻊ ﻵﻹV  و ﻵﻹg ﺗ ۡﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻧ
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﴾١١﴿  ﷲ ﻳﺴ0lۡ ﻛ ٰﺘ ٍﺐ ن ذﻟﻚ ﻋ0c ﻳﻨﻘﺺ ﻣ ۡﻦ ﻋﻤﺮ ٖ ۤه ﻵﻹ
035.011 WaAllahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma jaAAalakum azwajan wama
tahmilu min ontha wala tadaAAu illa biAAilmihi wama yuAAammaru min muAAammarin wala yunqasu
min AAumurihi illa fee kitabin inna thalika AAala Allahi yaseerun
11. Allah schiep u uit stof, dan uit een levenskiem,
daarna maakte Hij u tot paren. En geen vrouw
wordt zwanger of brengt voort, zonder dat Hij het
weet. En niemands leven wordt verkort of
verlengd zonder dat het in het Boek is vermeld.
Voorzeker, dit is gemakkelijk voor Allah.

Allah heeft jullie uit aarde en dan uit een druppel
geschapen en dan heeft Hij jullie tot echtgenoten
gemaakt. Geen vrouw is zwanger en baart zonder dat
Hij het weet; niemands levensduur wordt verlengd en
niemands levensduur wordt verkort of het staat in een
boek. Dat is voor Allah gemakkelijk.
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 ﺑﻪ و ﻫﺬ#¢ ﻎ¤ ت ﺳﺂ#’  ﻫﺬ ﻋﺬب¥ ن#¦و ﻣﺎ ﻳ ۡﺴﺘﻮي ﻟﺒ
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ﺟﻮن ﺣﻠﻴﺔ#–ﻳﺎ و ﺗﺴﺘ#` ﻠﻮن ﻟﺤﻤﺎk ٍﻞ ﺗﺎk ﻣﻠ ٌﺢ ﺟ ٌﺎج و ﻣ ۡﻦ
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 ﻟﺘﺒﺘﻐﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ و#¨  و ﺗﺮي ﻟﻔﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻮo ﺗﻠﺒﺴﻮﻧﻬﺎ
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﴾٢١﴿ ون#•ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸ

035.012 Wama yastawee albahrani hatha AAathbun furatun sa-ighun sharabuhu wahatha milhun ojajun
wamin kullin ta/kuloona lahman tariyyan watastakhrijoona hilyatan talbasoonaha watara alfulka feehi

ٰ
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﴾٨١﴿ ﷲ ﻟﻤﺼ
035.018 Wala taziru waziratun wizra okhra wa-in tadAAu muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shayon walaw kana tha qurba innama tunthiru allatheena yakhshawna rabbahum bialghaybi waaqamoo
alssalata waman tazakka fa-innama yatazakka linafsihi wa-ila Allahi almaseeru
18. Geen lastdragende kan de last van een ander
dragen en indien een zwaarbelaste (een ander) roept
tot (verlichting van) zijn last, zal er niets van kunnen
worden overgenomen, zelfs al is hij een
bloedverwant; u kunt slechts hen waarschuwen, die
hun Heer in het verborgene vrezen en het gebed
onderhouden. En wie zich reinigt, reinigt zich alleen
in zijn eigen belang en tot Allah is de terugkeer.

Niemand is belast met de last van een ander en als
iemand die zwaar beladen is oproept om [mee] te
dragen, dan zal toch niets van hem gedragen
worden ook al betreft het een verwant. Jij kunt
slechts hen waarschuwen die Allah in het
verborgen vrezen en de salaat verrichten. En als
iemand zich gelouterd heeft dan is hij in zijn eigen
voordeel gelouterd; bij Allah is de bestemming.

zoals de Alkennende.
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 ﻟﺤﻤﻴﺪgh و ﷲ ﻫﻮ ﻟﻐo  ﷲ0E •آء-*ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ﻧﺘﻢ ﻟﻔ
﴾٥١﴿
035.015 Ya ayyuha alnnasu antumu alfuqarao ila Allahi waAllahu huwa alghaniyyu alhameedu
15. O, u mensen, u bent afhankelijk van Allah,
maar Allah is de Onafhankelijke, de Geprezene.

O mensen, jullie zijn het die behoefte aan Allah
hebben, maar Allah, Hij is de behoefteloze, de
lofwaardige.

ۡ
﴾٩١ۙ ﴿ و ﻣﺎ ﻳ ۡﺴﺘﻮي ﻵۡﻹ ۡﻋ ٰ™˜ و ﻟﺒﺼ
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﴾٦١ۚ ﴿ ن ﻳﺸﺎ ﻳﺬﻫﺒﻜﻢ و ﻳﺎت ﺑﺨﻠ ٍﻖ ﺟﺪﻳ ٍﺪ

035.019 Wama yastawee al-aAAma waalbaseeru

035.016 In yasha/ yuthhibkum waya/ti bikhalqin jadeedin

ۡ

19. De blinde is niet gelijk aan de ziende;

De blinde en de ziende zijn niet gelijk,

﴾٠٢ۙ ﴿ و ﻵﻹ ﻟﻈﻠ ٰﻤﺖ و ﻵﻹ ﻟﻨ ۡﻮر

16. Als Hij het wilde, zou Hij u kunnen wegnemen en een
nieuwe schepping voortbrengen.

Als Hij wil vaagt Hij jullie weg en brengt
Hij een nieuwe schepping.

ٰ
ٰ
ۡ
﴾٧١﴿ ﻌﺰﻳ ٍﺰu  ﷲ0lو ﻣﺎ ذﻟﻚ ﻋ

035.020 Wala alththulumatu wala alnnooru
035.017 Wama thalika AAala Allahi biAAazeezin
20. Noch is de duisternis gelijk aan het licht;

noch de duisternissen en het licht,

ۡ
﴾١٢ۚ ﴿  ۡور#¦و ﻵﻹ ﻟﻈﻞ و ﻵﻹ ﻟ
035.021 Wala alththillu wala alharooru
21. Noch zijn de schaduw en de hitte gelijk;

noch de schaduw en de hitte;

ٰ
ۡ
ۡ
o و ﻣﺎ ﻳ ۡﺴﺘﻮي ﻵۡﻹ ۡﺣﻴﺂء و ﻵﻹ ﻵۡﻹ ۡﻣﻮ ت ن ﷲ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء

17. Dat is voor Allah niet moeilijk.

Dat is voor Allah niet lastig.

ۡ ﺣ ۡﻤﻠﻬﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺤﻤﻞ0ٰE ي و ۡن ﺗ ۡﺪع ﻣ ۡﺜﻘﻠ ٌﺔ#ٰ ¨ۡ و ﻵﻹ ﺗﺰر و زر ٌة و ۡزر
ۡ ﻧﻤﺎ ﺗ ۡﻨﺬر ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺨﺸ ۡﻮن رﺑﻬﻢ0ٰ¯#ۡ ° ﺎن ذk  ٌء و ﻟ ۡﻮgۡ j ﻣ ۡﻨﻪ
ٰ
ۡ ٰ
0E  ﻟﻨﻔﺴ ٖﻪ و0±²³ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳ0±ﺑﺎﻟۡﻐ ۡﻴﺐ و ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻣ ۡﻦ ﺗﺰ

En als zij jou van leugens betichten, zij die er voor
hun tijd waren hebben dat ook gedaan. Hun
gezanten kwamen tot hen met de duidelijke
bewijzen, met de Zoeboer en met het verlichtende
boek.

25. Indien dezen u verloochenen, verloochenden
ook zij, die voor hen waren. Hun boodschappers
kwamen tot hen met duidelijke bewijzen en met de
Geschriften en met een verlichtend Boek.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٢﴿• ﺎن ﻧﻜk •و ﻓﻜﻴﻒŽﺛﻢ ﺧﺬت ﻟﺬﻳﻦ ﻛ
035.026 Thumma akhathtu allatheena kafaroo fakayfa kana nakeeri
26. Dan greep Ik de ongelovigen aan en hoe
(vreselijk) was Mijn afkeuring!

Toen heb Ik hen die ongelovig waren gegrepen. En hoe
was Mijn terechtwijzing dan?

ۡ ً
ۡ ٰ
ۡ
ٰ
ﺟﻨﺎ ﺑ ٖﻪ ﺛﻤﺮ ٍت#¨ ﻓﺎo ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ن ﷲ ﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﺂء
ٌﻣ ۡﺨﺘﻠ ًﻔﺎ ﻟۡﻮ ﻧﻬﺎ و ﻣﻦ ﻟۡﺠﺒﺎل ﺟﺪ ٌدۢ ﺑ ۡﻴ ٌﺾ و ﺣ ۡﻤ ٌﺮ ﻣ ۡﺨﺘﻠﻒ
ۡ
﴾٧٢﴿  ﺑ ۡﻴﺐ ﺳ ۡﻮ ٌد#· ﻟﻮ ﻧﻬﺎ و
035.027 Alam tara anna Allaha anzala mina alssama-i maan faakhrajna bihi thamaratin mukhtalifan
alwanuha wamina aljibali judadun beedun wahumrun mukhtalifun alwanuha wagharabeebu soodun
27. Heeft u niet gezien, dat Wij water van de hemel
nederzenden en dat Wij daardoor vruchten
voortbrengen van verschillende kleuren (en soorten);
en in de bergen zijn streken van wit en rood, van
donker of ravenzwart en van nog verschillende tinten.

Heb jij niet gezien dat Allah uit de hemel water
laat neerdalen? Dan brengen Wij daarmee
verschillende soorten vruchten voort. En bij de
bergen zijn er witte en rode lagen, verschillend
van kleur, en ook gitzwarte.

ۡ ۡ
ٰ w ۡ ٌ ۡ
و ﻣﻦ ﻟﻨﺎس و ﻟﺪوآب و ﻵﻹ!ﻌﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮ ﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﺎ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
^
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿  ﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻟﻌﻠﻤﺆ ن ﷲ ¸‡ﻳﺰ ﻏﻔﻮرg¹ﻳﺨ
035.028 Wamina alnnasi waalddawabbi waal-anAAami mukhtalifun alwanuhu kathalika innama yakhsha
Allaha min AAibadihi alAAulamao inna Allaha AAazeezun ghafoorun

ۡ ۤ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٢﴿  ﻟﻘﺒﻮر0c و ﻣﺎ ﻧﺖ ﺑﻤﺴﻤ ٍﻊ ﻣﻦ
035.022 Wama yastawee al-ahyao wala al-amwatu inna Allaha yusmiAAu man yashao wama anta
bimusmiAAin man fee alquboori
22. Noch zijn de levenden gelijk aan de doden.
Voorzeker, Allah doet hen horen die Hij wil, maar u
kunt degenen die in hun graven zijn, niet doen horen.

ook de levenden en de doden zijn niet gelijk.
Allah doet horen wie Hij wil, maar jij kunt wie
er in de graven zijn niet doen horen.

ۡ
﴾٣٢﴿ ۡن ﻧﺖ ﻵﻹ ﻧﺬ ۡﻳ ٌﺮ
035.023 In anta illa natheerun
23. U (profeet) bent slechts een waarschuwer.

Jij bent slechts een waarschuwer.

ٰۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ﻧﺎ رﺳﻠﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺸ و ﻧﺬﻳﺮ و ن ﻣﻦ ﻣ ٍﺔ ﻵﻹ ﺧﻶﻹ ﻓﻴﻬﺎ
﴾٤٢﴿ ﻧﺬ ۡﻳ ٌﺮ
035.024 Inna arsalnaka bialhaqqi basheeran wanatheeran wa-in min ommatin illa khala feeha natheerun
24. Voorwaar, Wij hebben u met de Waarheid
gezonden als drager van blijde tijdingen en als
waarschuwer; en er is geen volk waaronder zich geen
boodschapper heeft bevonden.

Wij hebben jou met de waarheid gezonden als
verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer.
En er is geen gemeenschap of er is wel een
waarschuwer geweest.

ۡ ﺟﺂء ۡﺗﻬ ۡﻢ رﺳﻠﻬﻢo و ۡن ﻳﻜﺬﺑ ۡﻮك ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٥٢﴿ ۡ ﺑﺎﻟۡﺒﻴﻨﺖ و ﺑﺎﻟﺰﺑﺮ و ﺑﺎﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻤﻨ
035.025 Wa-in yukaththibooka faqad kaththaba allatheena min qablihim jaat-hum rusuluhum
bialbayyinati wabialzzuburi wabialkitabi almuneeri

ٌ ﻓﻤ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻇﺎﻟﻢo ﺛﻢ ۡور ۡﺛﻨﺎ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺻﻄﻔ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ٰ ۡ ۡ ٌۢ ۡ ۡ
ٌ
 و ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺨ ت ﺑﺎذنo  و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺘﺼﺪo ﻟﻨﻔﺴ ٖﻪ
ٰ ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٣‰ ﴿ ﷲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻔﻀﻞ ﻟﻜﺒ
035.032 Thumma awrathna alkitaba allatheena istafayna min AAibadina faminhum thalimun linafsihi
waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bialkhayrati bi-ithni Allahi thalika huwa alfadlu alkabeeru
32. Dan gaven Wij het Boek als erfdeel aan
diegenen Onzer dienaren die Wij uitkozen. En
onder hen zijn er die zich zelven te kort doen,
anderen die de middenweg bewandelen en nog
anderen die in goedheid en deugd uitmunten naar
Allah's gebod. Dat is de grote genade.

Toen hebben Wij het boek als erfenis gegeven aan
hen die Wij van Onze dienaren hadden uitverkoren.
Onder hen zijn er die zichzelf onrecht aandoen, die
gematigd zijn en die met Allah's toestemming
wedijveren in goede daden. Dit is de grote
goedgunstigheid:

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺟﻨﺖ ﻋﺪ ٍن ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﻳﺤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎور ﻣﻦ ذﻫ ٍﺐ و
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٣٣﴿ ﻳﺮ#ˆ  و ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎo ﻟﺆﻟﺆ
035.033 Jannatu AAadnin yadkhuloonaha yuhallawna feeha min asawira min thahabin walu/lu-an
walibasuhum feeha hareerun

33. In tuinen van de eeuwigheid zullen zij binnengaan,
zij zullen er in worden getooid met gouden armbanden
en met paarlen; en hun kleding zal van zijde zijn.

Zij zullen de tuinen van 'Adn binnengaan. Zij
tooien zich daarin met armbanden van goud en
met parels en hun kleren zijn daar van zijde.

ٌو ﻗﺎﻟﻮ ﻟۡﺤ ۡﻤﺪ ﷲ ٰ ﻟﺬ ۡۤي ۡذﻫﺐ ﻋﻨﺎ ﻟۡ¦‡ن ن رﺑﻨﺎ ﻟﻐﻔ ۡﻮر
ۨۡ
﴾٤٣ۙ ﴿ ﺷﻜﻮر
035.034 Waqaloo alhamdu lillahi allathee athhaba AAanna alhazana inna rabbana laghafoorun

28. Ook mensen, beesten, vee zijn van
verschillende kleur. Alleen Zijn dienaren die
kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is
Almachtig, Vergevensgezind.

Ook bij de mensen en bij de dieren en het vee zijn er
zo verschillende kleuren en soorten. Allah wordt
slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn
dienaren. Allah is machtig en vergevend.

ٰ ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ٰ
ۡ
ن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺐ ﷲ و ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼﻠﻮة و !ﻔﻘﻮ ﻣﻤﺎ
ً
ً
ً ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٢ۙ ﴿  و ﻋﻶﻹﻧﻴﺔ ﻳﺮﺟﻮن ﺗﺠﺎرة ﻟﻦ ﺗﺒﻮر#¼ رزﻗﻨﻬﻢ
035.029 Inna allatheena yatloona kitaba Allahi waaqamoo alssalata waanfaqoo mimma razaqnahum
sirran waAAalaniyatan yarjoona tijaratan lan taboora
29. Waarlijk, zij die het Boek (de Kuran) van
Allah voordragen en het gebed naleven en
heimelijk of openlijk geven van hetgeen Wij hun
hebben geschonken, mogen hopen op een winst
die nooit zal vergaan;

Zij die het boek van Allah voorlezen, de salaat
verrichten en in het geheim en openbaar bijdragen
geven van wat Wij hun voor hun levensonderhoud
gegeven hebben, verwachten koopwaar die niet
verloren gaat,

ۡ
﴾٠٣﴿ ﻪ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر ﺷﻜ ۡﻮ ٌرw ﻟﻴﻮﻓﻴﻬ ۡﻢ ﺟ ۡﻮرﻫ ۡﻢ و ﻳﺰ ۡﻳﺪﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ﻧ
035.030 Liyuwaffiyahum ojoorahum wayazeedahum min fadlihi innahu ghafoorun shakoorun
30. Opdat Hij hun de volle beloning moge geven, er
uit Zijn overvloed aan toevoegende. Hij is zeker
Vergevensgezind, Waarderend.

opdat Hij hun hun volle loon geeft en van Zijn
goedgunstigheid nog meer zal geven; Hij is
vergevend en dank betuigend.

ۡ½ ۡۤ ۡوﺣ ۡﻴﻨﺎۤ ﻟ ۡﻴﻚ ﻣﻦ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻫﻮ ﻟۡﺤﻖ ﻣﺼﺪ ًﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺑ
و ﻟﺬي
ٌۢ ۡ
ٰ
ۡ
ٌ
﴾١٣﴿ ﻌﺒﺎد ٖه ﻟﺨﺒ ﺑﺼu ﻳﺪ ۡﻳﻪ ن ﷲ
035.031 Waallathee awhayna ilayka mina alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna
Allaha biAAibadihi lakhabeerun baseerun
31. En hetgeen Wij u hebben geopenbaard van het
Boek is de Waarheid, vervullend hetgeen voordien
(geopenbaard) was. Voorzeker, Allah kent en
doorziet Zijn dienaren.

En wat Wij aan jou van het boek geopenbaard
hebben, dat is de waarheid, ter bevestiging van wat
er voordien al was; Allah is over Zijn dienaren goed
ingelicht en Hij doorziet hen.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿• ٍ ﻟﻨﺬ ۡﻳﺮ ﻓﺬ ۡوﻗ ۡﻮ ﻓﻤﺎ ﻟﻠﻈﻠﻤ ½ ﻣﻦ ﻧﺼ
035.037 Wahum yastarikhoona feeha rabbana akhrijna naAAmal salihan ghayra allathee kunna
naAAmalu awa lam nuAAammirkum ma yatathakkaru feehi man tathakkara wajaakumu alnnatheeru
fathooqoo fama lilththalimeena min naseerin
37. En zij zullen er in schreeuwen, zeggende: "Onze
Heer, haal ons er uit, wij zullen goede werken doen,
anders dan wij vroeger deden." (Men zal hun
antwoorden): "Gaven Wij u niet een leven, lang
genoeg dat wie wilde nadenken, daarin kon
nadenken, bovendien kwam een waarschuwer tot u.
Ondergaat daarom de straf, want voor de
boosdoeners is er geen helper.

Zij zullen erin uitschreeuwen: "Onze Heer, haal
ons hier uit, dan zullen wij deugdelijk handelen,
anders dan wij altijd deden." "Hebben Wij jullie
dan niet zo lang laten leven dat iemand zich zou
kunnen laten vermanen als hij het wilde? En er was
een waarschuwer tot jullie gekomen! Proeft het dus
maar; de onrechtplegers hebben geen helper."

ۡﻪ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢۢ ﺑﺬ ت ﻟﺼﺪورw ن ﷲ ٰ ٰﻋﻠﻢ ﻏ ۡﻴﺐ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻧ
﴾٨٣﴿
035.038 Inna Allaha AAalimu ghaybi alssamawati waal-ardi innahu AAaleemun bithati alssudoori

38. Voorwaar, Allah kent de geheimen van de
hemelen en van de aarde. Waarlijk, Hij weet wat in
de harten leeft.

Allah is de kenner van het verborgene van de
hemelen en de aarde; Hij weet wat er binnen in de
harten is.

ۡ
ه و ﻵﻹw •Ž• ﻓﻌﻠ ۡﻴﻪ ﻛŽ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻤ ۡﻦ ﻛ0c ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻠﻜ ۡﻢ ﺧ ^ﻠ]ﻒ
ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
•ﻳﻦŽ و ﻵﻹ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻜo •ﻫﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ ﻵﻹ ﻣﻘﺘﺎŽ•ﻳﻦ ﻛŽﻳﺰﻳﺪ ﻟﻜ
ۡ
﴾٩٣﴿ •ﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ﺧﺴ ًﺎرŽﻛ
035.039 Huwa allathee jaAAalakum khala-ifa fee al-ardi faman kafara faAAalayhi kufruhu wala yazeedu
alkafireena kufruhum AAinda rabbihim illa maqtan wala yazeedu alkafireena kufruhum illa khasaran
Hij is het die jullie tot elkaar opvolgende

shakoorun
34. En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah, Die
droefheid van ons heeft weggenomen. Onze Heer is
voorzeker Vergevensgezind; Waarderend."

En zij zeggen: "Lof zij Allah die van ons de
droefheid heeft weggenomen. Vergevend en
dank betuigend is onze Heer,

ۤۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
 ﻵﻹ ﻳﻤﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﺐ و ﻵﻹo ﻟﺬي ﺣﻠﻨﺎ د ر ﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ
﴾٥٣﴿ ﻳﻤﺴﻨﺎ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻟﻐ ۡﻮ ٌب
035.035 Allathee ahallana dara almuqamati min fadlihi la yamassuna feeha nasabun wala yamassuna
feeha lughoobun
35. "Hij, Die ons door Zijn genade deze
verbligfplaats heeft toegewezen, waarin
ons geen last, noch vermoeienis raakt."

die ons door Zijn goedgunstigheid in de woning van het
[eeuwige] verblijf heeft geplaatst. Wij worden daarin niet door
vermoeidheid overvallen, noch worden wij daarin door
matheid overvallen."

ۡ
 ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻓﻴﻤ ۡﻮﺗ ۡﻮ و ﻵﻹg¾ٰ ﻘY  ﻵﻹo • ۡو ﻟﻬ ۡﻢ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢŽو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٣ۚ ﴿ ﻞ ﻛﻔﻮ ٍرk ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻋﺬ ﺑﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺰي
035.036 Waallatheena kafaroo lahum naru jahannama la yuqda AAalayhim fayamootoo wala yukhaffafu
AAanhum min AAathabiha kathalika najzee kulla kafoorin
36. Maar voor de ongelovigen is het Vuur van de
hel. Voor hen zal de dood niet worden verordend
opdat zij mochten sterven, noch zal de straf er van
voor hen worden verlicht. Alzo straffen Wij
iedere ondankbare.

Maar zij die ongelovig zijn, voor hen is er het vuur
van de hel; er zal voor hen geen eind aan gemaakt
worden zodat zij sterven, noch zal de bestraffing
ermee voor hen verlicht worden. Zo vergelden Wij
aan iedere ondankbare ongelovige.

ۡﺎﻟﺤﺎ ﻏ ۡ ﻟﺬي
ً  ۡﺟﻨﺎ ! ۡﻌﻤ ۡﻞ ﺻ#¨ۡ ۤ رﺑﻨﺎo و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺼ¿•ﺧ ۡﻮن ﻓ ۡﻴﻬﺎ
ﻢœ و ﺟﺂء#$ ﻓ ۡﻴﻪ ﻣ ۡﻦ ﺗﺬ#$ ۡﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺬœﻛﻨﺎ ! ۡﻌﻤﻞ و ﻟ ۡﻢ !ﻌﻤ ۡﺮ

vallen, zou niemand buiten Hem ze bij elkander kunnen
houden. Voorwaar, Hij is Verdraagzaam,
Vergevensgezind.

vergaan, dan zou niemand behalve Hij hen
kunnen vasthouden. Hij is zachtmoedig en
vergevend.

ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
و ﻗﺴﻤﻮ ﺑﺎﷲ ﺟﻬﺪ ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟ]ﻦ ﺟﺂءﻫﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻦ ﻫﺪي
ۨ
﴾٢٤ۙ ﴿  ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂءﻫ ۡﻢ ﻧﺬ ۡﻳ ٌﺮ ﻣﺎ ز دﻫ ۡﻢ ﻵﻹ !ﻔ ۡﻮرo ﻣ ۡﻦ ۡﺣﺪي ﻵۡﻹﻣﻢ
035.042 Waaqsamoo biAllahi jahda aymanihim la-in jaahum natheerun layakoonunna ahda min ihda alomami falamma jaahum natheerun ma zadahum illa nufooran
42. Zij zweren bij Allah hun plechtigste eden, dat
indien een waarschuwer tot hen zou komen, zij de
leiding beter zouden volgen dan andere volkeren.
Maar toen een waarschuwer tot hen kwam, deed
het hen slechts in afkeer toenemen,

Zij hebben bij Allah dure eden gezworen dat zij, als
tot hen een waarschuwer zou komen, zeker beter het
goede pad op zouden gaan dan enige andere
gemeenschap. Maar toen tot hen een waarschuwer
kwam kregen zij alleen maar meer afkeer,

ÀgÁ ﻟﺴ#•ۡ  و ﻵﻹ ﻳﺤ ۡﻴﻖ ﻟۡﻤÀgÁ ﻟﺴ#•ۡ  ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣ0c ۡﺳﺘ ۡﻜـﺒ ًﺎر
ۡ
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 ﻓﻠ ۡﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺖo ½ • ۡون ﻵﻹ ﺳﻨﺖ ﻵﻹوﻟÃﻵﻹ ﺑﺎ ۡﻫﻠ ٖﻪ ﻓﻬ ۡﻞ ﻳﻨ
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﴾٣٤﴿  و ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﺴﻨﺖ ﷲ ﺗﺤﻮﻳﻶﻹ2Äﷲ ﺗﺒﺪﻳﻶﻹ
035.043 Istikbaran fee al-ardi wamakra alssayyi-i wala yaheequ almakru alssayyi-o illa bi-ahlihi fahal
yanthuroona illa sunnata al-awwaleena falan tajida lisunnati Allahi tabdeelan walan tajida lisunnati
Allahi tahweelan
43. Evenals in aanmatiging op aarde en in het
smeden van boze plannen. Maar het slechte
komplot is een val voor hen alleen die het
maken. Verwachten zij slechts de handelwijze
waarmee de vroegere (volkeren) werden
behandeld? U zult in de handelwijze van Allah
nooit een verandering aantreffen, noch zult u de
handelwijze van Allah ooit gewijzigd vinden.

terwijl zij zich op de aarde hoogmoedig gedroegen en
slechte plannen beraamden. Maar slechte plannen
overmeesteren alleen maar de beramers ervan. Kunnen
zij dan iets anders verwachten dan de gebruikelijke
behandeling van hen die er eertijds waren? Jij zult dus
in Allah's gebruikelijke behandeling geen verandering
vinden en je zult in Allah's gebruikelijke behandeling
geen wijziging vinden.

39. Hij is het, Die u tot stedehouders op aarde heeft
gemaakt. Hij die niet gelooft, zijn ongeloof zal tegen
hem zijn en het ongeloof van de ongelovigen doet hen
slechts in weerzinwekkendheid toenemen in de ogen
van hun Heer, en het ongeloof van de ongelovigen doet
hen slechts toenemen in verlies.

geslachten op de aarde gemaakt heeft. En wie
ongelovig is, diens ongeloof is in zijn nadeel;
voor de ongelovigen maakt hun ongeloof de
afschuw bij hun Heer alleen maar erger en voor
de ongelovigen brengt hun ongeloof hun alleen
maar groter verlies.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﺎذ01ﻢ ﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ﷲ روœﺂءk#¢ ﻗ ۡﻞ رء ۡﻳﺘ ۡﻢ
ٰ
ٌ
ۡ
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ﻌﻀﺎ ﻵﻹu ﻌﻀﻬﻢu ﻌﺪ ﻟﻈﻠﻤﻮنY  ﺑﻞ نo  ﺑﻴﻨ ٍﺖ ﻣﻨﻪ0ٰlﻓﻬ ۡﻢ ﻋ
﴾٠٤﴿  ۡو ًر#·
035.040 Qul araaytum shurakaakumu allatheena tadAAoona min dooni Allahi aroonee matha khalaqoo
mina al-ardi am lahum shirkun fee alssamawati am ataynahum kitaban fahum AAala bayyinatin minhu bal
in yaAAidu alththalimoona baAAduhum baAAdan illa ghurooran
40. Zeg: "Licht (mij) in over de goden, die u
naast Allah aanroept- Toont mij aan hetgeen zij
van de aarde hebben geschapen. Of hebben zij
een aandeel aan de hemelen?" Hebben Wij hun
een Boek gegeven waaruit zij een bewijs
hebben? Nee, de boosdoeners beloven elkander
slechts bedrog."

Zeg: "Hoe zien jullie je [zogenaamd goddelijke]
metgezellen die jullie in plaats van Allah aanroepen?
Laat mij dan zien wat zij van de aarde geschapen
hebben." Hebben zij een aandeel in de hemelen of
hebben Wij hun een boek gegeven zodat zij op een
duidelijk bewijs steunen? Welnee, de onrechtplegers
beloven elkaar slechts begoocheling. *

ۡ و ﻟ] ۡﻦ ز ﻟﺘﺎۤ ن2Äن ﷲ ٰ ﻳ ۡﻤﺴﻚ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ۡن ﺗﺰ ۡوﻵﻹ
﴾١٤﴿ ﺎن ﺣﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﻏﻔ ۡﻮ ًرk ﻪw  ۡﻌﺪ ٖه ﻧu ﻦv ۡﻣﺴﻜﻬﻤﺎ ﻣ ۡﻦ ﺣ ٍﺪ ﻣ
035.041 Inna Allaha yumsiku alssamawati waal-arda an tazoola wala-in zalata in amsakahuma min
ahadin min baAAdihi innahu kana haleeman ghafooran
41. Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in
stand opdat zij niet vergaan. En indien zij uit elkaar zouden

Allah houdt de hemelen en de aarde vast,
zodat zij niet vergaan; als zij zouden

ۡ
ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦk • ۡو ﻛ ۡﻴﻒÃ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻴﻨ0c و ﻟ ۡﻢ ﻳﺴ ۡ ۡو
ۡ ٍءgj ه ﻣ ۡﻦw ﺎن ﷲ ٰ ﻟﻴ ۡﻌﺠﺰk ﺎﻧﻮۡۤ ﺷﺪ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻗﻮ ًة و ﻣﺎk ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ و
﴾٤٤﴿ ﺎن ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﻗﺪ ۡﻳ ًﺮk ﻪw  ﻵۡﻹ ۡرض ﻧ0c  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ0c
035.044 Awa lam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablihim
wakanoo ashadda minhum quwwatan wama kana Allahu liyuAAjizahu min shay-in fee alssamawati wala
fee al-ardi innahu kana AAaleeman qadeeran
44. Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien hoe
het einde was van degenen die vóór hen leefden? En
dezen waren sterker in macht dan zij. Er is niets in
de hemelen en op aarde dat Allah kan overweldigen,
Hij is de Alwetende, de Almachtige.

Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd, zodat
zij konden zien hoe het einde was van hen die er
voor hen waren en die sterker waren dan zij? En er
is niets in de hemelen en op de aarde wat iets tegen
Allah kan doen; Hij is wetend en vrijmachtig.

ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
 ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ دآﺑ ٍﺔ0lو ﻟ ۡﻮ ﻳﺆ ﺧﺬ ﷲ ﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﻮ ﻣﺎ ﺗﺮك ﻋ
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ﺎنk  ﻓﺎذ ﺟﺂء ﺟﻠﻬ ۡﻢ ﻓﺎن ﷲo ˜™ً  ﺟ ٍﻞ ﻣﺴ0*E ﻫ ۡﻢ#¨و ﻟٰﻜ ۡﻦ ﻳﺆ
﴾٥٤﴿• ً ۡ ﻌﺒﺎد ٖه ﺑﺼu
035.045 Walaw yu-akhithu Allahu alnnasa bima kasaboo ma taraka AAala thahriha min dabbatin walakin
yu-akhkhiruhum ila ajalin musamman fa-itha jaa ajaluhum fa-inna Allaha kana biAAibadihi baseeran
45. En indien Allah de mensen zou straffen voor
hetgeen zij doen, zou Hij geen schepsel op de
oppervlakte ervan achterlaten; maar Hij schenkt hun
uitstel tot een vastgestelde tijd; en wanneer die
vastgestelde tijd komt: voorwaar Allah kent Zijn
dienaren goed.

Als Allah de mensen zou aanrekenen wat zij
begaan hebben zou Hij op het aardoppervlak geen
dier overlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een
vastgestelde termijn. En wanneer hun termijn
komt, dan doorziet Allah Zijn dienaren.
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