4. En dezen verwonderen zich, omdat een
waarschuwer uit hun midden tot hen is gekomen; en
de ongelovigen zeggen. "Dit is een tovenaar en een
leugenaar.

Zij verbazen zich dat er tot hen een waarschuwer
uit hun midden gekomen is. De ongelovigen
zeggen: "Dit is een leugenachtige tovenaar.

ٌ ﺟﻌﻞ ﻵ ۡ ٰﻹﻟﻬﺔ ﻟٰ ًـﻬﺎ و ﺣ ًﺪ ن ٰﻫﺬ ﻟ ۡ ٌء ﻋﺠ
﴾٥﴿ ﺎب
038.005 AjaAAala al-alihata ilahan wahidan inna hatha lashay-on AAujabun
5. Heeft hij van vele Goden één God gemaakt? Dit is
voorzeker iets eigenaardigs."

Saad
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢYZﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ۡ
ۡ
﴾١ؕ ﴿ BJٓص و ﻟ^ ۡ] ٰ ن ذي ﻟﺬ

Wil hij de goden dan tot één god maken? Dit is
wel iets wonderlijks."

ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
*
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
) ﻟﻬﺘﻜﻢ ن ﻫﺬ+و ﻋ,-و ﻧﻄﻠﻖ ﻟﻤﻶﻹ ﻣﻨﻬﻢ ن ﻣﺸﻮ و ﺻ
﴾9 ٦﴿ ﻟ ۡ ٌء ﻳﺮ د

038.001 Sad waalqur-ani thee alththikri
1. Saad. Bij de Kuran vol van aanzien.

S[aad]. Bij de Koran met de vermaning!

﴾٢﴿ ﺎق
ٍ  ٍة و ﺷﻘcd ۡ)D ] ۡوeﺑﻞ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
038.002 Bali allatheena kafaroo fee AAizzatin washiqaqin

038.006 Waintalaqa almalao minhum ani imshoo waisbiroo AAala alihatikum inna hatha lashay-on
yuradu
6. En de leiders onder hen zeggen: "Gaat
voort en houdt u aan uw Goden. Dit is
voorzeker gewenst.

En de voornaamsten onder hen gaan verder: "Gaat voort
en houdt vast aan jullie goden; dat is iets wat gewenst
moet worden.

ٌ ۡ ۤ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
﴾9 ٧﴿ ة ن ﻫﺬ ﻵﻹ ﺧﺘﻶﻹقBC) ﻟﻤﻠﺔ ﻵۡﻹD ﻣﺎ ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ ﺑ ٰﻬﺬ
038.007 Ma samiAAna bihatha fee almillati al-akhirati in hatha illa ikhtilaqun
7. Wij hebben hieromtrent in de laatste godsdienst niets
gehoord. Dit is niets anders dan een verzinsel.

Wij hebben dit in het laatste geloof niet eens
gehoord; dit is slechts een uitvindsel.

ۡ ﺑﻞH  ۡيBJۡ )ۡ ﺷ ٍﻚ ﻣ ۡﻦ ذD  ﺑ ۡﻞ ﻫ ۡﻢP ﻦ ﺑ ۡﻴﻨﻨﺎR  ﻣBJۡ ء ﻧۡﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻟﺬ
﴾ؕ٨﴿ ﻟﻤﺎ ﻳﺬ ۡوﻗ ۡﻮ ﻋﺬ ب

2. Maar de ongelovigen zijn in valse trots
en strijd.

Jazeker, zij die ongelovig zijn zijn hoogmoedig en zij zijn
het oneens.

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣﴿ ﺎص
ٍ  ﻣﻨhi ٍن ﻓﻨﺎدو و ﻵﻹت ﺣBl ﻛﻢ ﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ
038.003 Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata heena manasin

3. Hoevele geslachten hebben Wij vernietigd vóór
hen! Zij schreeuwden het uit, toen er voor ontkomen
geen tijd meer was.

Hoeveel generaties hebben Wij reeds vóór hun tijd
vernietigd. Zij riepen dan, maar er was geen tijd
meer om te ontkomen.

ٌBo] ۡون ٰﻫﺬ ٰﺳe و ﻗﺎل ﻟۡ ٰﻜp و ﻋﺠﺒ ۡﻮۤ ۡن ﺟﺂءﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﺬ ٌر ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ
﴾9 ٤﴿ ﻛﺬ ٌب
038.004 WaAAajiboo an jaahum munthirun minhum waqala alkafiroona hatha sahirun kaththabun

12. Vóór hen loochende het volk van Noach, en
Aad en Pharao - de heer van de scharen -

Voor hun tijd had het volk van Noeh van leugens
beticht en ook de 'Aad en Fir'aun van de tentpinnen,

ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ v
ۡ
ۡ
w
﴾٣١﴿  بctﻚ ﻵﻹu وﻟP و ﺛﻤﻮد و ﻗﻮم ﻟﻮ ٍط و ﺻﺤﺐ ﻟـﻴﻜﺔ
038.013 Wathamoodu waqawmu lootin waas-habu al-aykati ola-ika al-ahzabu
13. En de Samoed, en het volk van Lot en de
woudbewoners; dezen waren bond genoten.

en de Thamoed en het volk van Loet en de mensen
van het kreupelbos; dat waren de partijen.

﴾٤١﴿~ ۡن } ٌﻞ ﻵﻹ ﻛﺬب ﻟﺮﺳﻞ ﻓﺤﻖ ﻋﻘﺎب
038.014 In kullun illa kaththaba alrrusula fahaqqa AAiqabi
14. Allen verloochenden de boodschappers,
daarom werd Mijn straf verwerkelijkt.

Zij allen hebben niet anders gedaan dan de gezanten van
leugens betichten en dus is de afstraffing bewaarheid.

ً
ً
ۡ
﴾٥١﴿ و ﻣﺎ ﻳﻨ•] *ﻫﺆﻵﻼء ﻵﻹ ﺻ ۡﻴﺤﺔ و ﺣﺪة ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ ۡﻦ ﻓﻮ ٍق
038.015 Wama yanthuru haola-i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaqin
15. En dezen wachten slechts op een enkele
roep waarvoor geen uitstel zal zijn.

Dezen hebben niets anders te verwachten dan één
schreeuw die geen onderbreking heeft.

ۡ
﴾٦١﴿ و ﻗﺎﻟ ۡﻮ رﺑﻨﺎ ﻋﺠ ۡﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﻄﻨﺎ ﻗ ۡﺒﻞ ﻳ ۡﻮم ﻟﺤﺴﺎب
038.016 Waqaloo rabbana AAajjil lana qittana qabla yawmi alhisabi
16. Zij zeggen: "Onze Heer, geef ons spoedig ons
deel vóór de Dag van de Afrekening."

En zij zeggen: "Onze Heer, geef ons snel ons
aandeel, nog voor de dag van de afrekening."

ٌ ﻧ ‚ﻪۤ و بH  ﻋ ۡﺒﺪﻧﺎ د ‚ود ذ ﻵۡﻹﻳۡﺪBۡ Jﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن و ۡذƒ ٰ) ﻣﺎ+ ﻋ,ۡ -ۡﺻ

038.008 Aonzila AAalayhi alththikru min baynina bal hum fee shakkin min thikree bal lamma yathooqoo
AAathabi
8. Aan hem is onder ons de vermaning
gezonden?" Nee, zij twijfelen aan Mijn
vermaning, zij hebben Mijn straf nog niet
ondergaan.

Is uit ons midden tot hem de vermaning neergezonden?"
Welnee, zij verkeren in twijfel over Mijn vermaning.
Nee, zij hebben Mijn bestraffing nog niet geproefd.

ۡ
ۡ
﴾ۚ٩﴿ آ…ﻦ ر ۡﺣﻤﺔ رﺑﻚ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟۡﻮﻫﺎبcC ۡم ﻋﻨﺪﻫ ۡﻢ
038.009 Am AAindahum khaza-inu rahmati rabbika alAAazeezi alwahhabi
9. Bezitten zij de schatten van de barmhartigheid
van uw Heer, de Machtige, de Milddadige?

Of zijn bij hen de schatkamers van de
barmhartigheid van jouw Heer, de machtige, de
vrijgevige?

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
)D ˆﻘﻮ,i ﻓﻠ‰ م ﻟﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
﴾٠١﴿ ﻵۡﻹ ۡﺳﺒﺎب
038.010 Am lahum mulku alssamawati waal-ardi wama baynahuma falyartaqoo fee al-asbabi
10. Of is het koninkrijk van de hemelen en van de
aarde en alles wat er tussen is van hen? Laat hen
dan hun middelen vermeerderen.

Of hebben zij de heerschappij over de hemelen en de
aarde en wat tussen beide is? Laten zij dan maar op
de ladders omhoogklimmen.

ۡ
﴾١١﴿  بctۡ ﺟﻨ ٌﺪ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣ ۡﻬﺰ ۡو ٌم ﻣﻦ ﻵۡﻹ
038.011 Jundun ma hunalika mahzoomun mina al-ahzabi
11. Zij zijn een leger van bondgenoten dat zal
worden verslagen.

Een troepenmacht van de partijen is het die daar
verslagen is.

ۡ ﻛﺬﺑ ۡﺖ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮم ﻧﻮۡ ٍح و ﻋ ٌﺎد و
﴾٢١ۙ ﴿ ﻋ ۡﻮن ذو ﻵۡﻹ ۡوﺗﺎدBŽ
038.012 Kaththabat qablahum qawmu noohin waAAadun wafirAAawnu thoo al-awtadi

klommen;

zij over de muren van het paleisgebouw klommen?

ٰ ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
‘’“  ﺧﺼﻤﻦH ˜ع ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻗﺎﻟﻮۡ ﻵﻹ ﺗﺨﻒeٰ) د ‚ود ﻓ+ذ دﺧﻠ ۡﻮ ﻋ
ٰ)™ ۤ ﺎﺣﻜ ۡﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ و ﻵﻹ ﺗ ۡﺸﻄ ۡﻂ و ۡﻫﺪﻧﺎ
ۡ ٰ) “ ۡﻌﺾ ﻓ+“ ۡﻌﻀﻨﺎ ﻋ
ٍ
﴾٢٢﴿  طB•ﺳﻮآء ﻟ
038.022 Ith dakhaloo AAala dawooda fafaziAAa minhum qaloo la takhaf khasmani bagha baAAduna
AAala baAAdin faohkum baynana bialhaqqi wala tushtit waihdina ila sawa-i alssirati

22. Hoe zij bij David binnenkwamen en hij hen
vreesde. Zij zeiden: "Vrees niet, wij zijn twee
procesvoerders, waarvan de ene de ander onrecht
heeft aangedaan; spreek daarom recht tussen ons in
waarheid en handel niet onrechtvaardig en leid ons
naar het rechte pad."

Toen zij bij Dawoed binnenkwamen en hij van hen
schrok, maar zij zeiden: "Wees niet bang. Wij zijn
twee tegenstanders, een van ons heeft de ander
onrechtvaardig behandeld. Oordeel dus naar
waarheid tussen ons en wijk er niet van af en leid
ons naar de correcte uitweg.

ٌ
ٌ ۡ
ً
ۤ
ٌ
‰ ﻌﺠﺔ و ﺣﺪةž )™  ۡﻌﺠﺔ وž  ﻟ ‚ﻪ ﺗ ۡﺴﻊ و ﺗ ۡﺴﻌ ۡﻮن‰ ۡ‘ ن ٰﻫﺬ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٢﴿ ) ﻟﺨﻄﺎبD )¡cd ﻔﻠﻨﻴﻬﺎ و£ ﻓﻘﺎل
038.023 Inna hatha akhee lahu tisAAun watisAAoona naAAjatan waliya naAAjatun wahidatun faqala
akfilneeha waAAazzanee fee alkhitabi
23. "Deze is mijn broeder; hij heeft negen en
negentig ooien, en ik heb maar één ooi. Toch zegt
hij: "Geef haar aan mij" en hij was mij in het
dispuut de baas."

Dit is mijn broer, hij heeft negenennegentig schapen
en ik heb maar één schaap en hij zei: 'Laat mij
ervoor zorgen.? En hij heeft mij overreed."

 ﻣﻦ,ً ۡi و ن ﻛﺜP ﻌﺎﺟ ٖﻪž )ٰ™  ۡﻌﺠﺘﻚž ﻗﺎل ﻟﻘ ۡﺪ ﻇﻠﻤﻚ ﺑﺴﺆ ل

﴾٧١﴿
038.017 Isbir AAala ma yaqooloona waothkur AAabdana dawooda tha al-aydi innahu awwabun
17. Verdraag hetgeen zij zeggen en gedenk onze
dienaar David, heer van macht; voorzeker hij was
altijd tot God geneigd.

Verdraag wat zij zeggen geduldig en denk aan
Onze dienaar Dawoed, de solide; hij was
schuldbewust.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١ۙ ﴿  قB§ﻧﺎ ﻟﺠﺒﺎل ﻣﻌ ‚ﻪ ﻳﺴﺒ ۡﺤﻦ ﺑﺎﻟﻌ و ﻵﻹBۡ ¨ﻧﺎ ﺳ
038.018 Inna sakhkharna aljibala maAAahu yusabbihna bialAAashiyyi waal-ishraqi
18. Wij onderwierpen de bergen om met hem
(God) te verheerlijken bij avond en ochtend.

Wij maakten de bergen samen met hem dienstbaar,
zodat zij Ons in de avond en bij zonsopgang prijzen,

ۤ‚ ٌ ً ۡ ۡ ۡ
ٌ
﴾٩١﴿  }ﻞ ﻟﻪ و بP  ﻣﺤﺸﻮرة,iو ﻟﻄ
038.019 Waalttayra mahshooratan kullun lahu awwabun

19. En de vogelen die tezamen verzameld waren,
waren hem allen gehoorzaam.

en ook de verzamelde vogels; alles wendde zich
schuldbewust tot Hem.

ۡ ۡ ٰۡ ٰ ‚ ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾٠٢﴿ و ﺷﺪدﻧﺎ ﻣﻠﻜﻪ و ﺗﻴﻨﻪ ﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻓﺼﻞ ﻟﺨﻄﺎب
038.020 Washadadna mulkahu waataynahu alhikmata wafasla alkhitabi
20. En Wij versterkten zijn koninkrijk en
gaven hem wijsheid en een beslissend oordeel.

En Wij versterkten zijn heerschappij en gaven hem
wijsheid en onderscheidingsvermogen.

ٰ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾١٢ۙ ﴿  بBoﻚ ﻧﺒﺆ ﻟﺨﺼﻢ © ذ ﺗﺴﻮرو ﻟﻤªو ﻫﻞ ﺗ
038.021 Wahal ataka nabao alkhasmi ith tasawwaroo almihraba
21. En heeft het verhaal van de tegenstanders u
bereikt? Hoe zij over de muur van zijn kamer

Is het bericht over het getwist tot jou gekomen toen

ۡ
﴾٦٢﴿~ ﻟﺤﺴﺎب
038.026 Ya dawoodu inna jaAAalnaka khaleefatan fee al-ardi faohkum bayna alnnasi bialhaqqi wala
tattabiAAi alhawa fayudillaka AAan sabeeli Allahi inna allatheena yadilloona AAan sabeeli Allahi lahum
AAathabun shadeedun bima nasoo yawma alhisabi
26. (Wij zeiden): "O David, Wij hebben u als
stedehouder op aarde aangewezen, spreek daarom
recht over de mensen naar waarheid en volg (hun)
begeerten niet, anders zullen zij u van de weg van
Allah afleiden." Degenen, die van de weg van Allah
afdwalen zullen gewis een strenge straf ontvangen,
omdat zij de Dag des Oordeels vergeten.

O Dawoed, Wij hebben jou tot opvolger op de
aarde gemaakt. Oordeel dus naar waarheid
tussen de mensen en volg [je eigen] neiging niet,
want die zal je van Allah's weg doen afdwalen;
voor hen die van Allah's weg afdwalen is er een
strenge bestraffing omdat zij de dag van de
afrekening hebben vergeten.

ٰ ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ذﻟﻚ ﻇﻦP و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﺴﻤﺂء و ﻵﻹرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻃﻶﻹ
﴾٧٢ؕ ﴿ ] ۡو ﻣﻦ ﻟﻨﺎرe ﻓﻮ ۡﻳ ٌﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛH ] ۡوeﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
038.027 Wama khalaqna alssamaa waal-arda wama baynahuma batilan thalika thannu allatheena kafaroo
fawaylun lillatheena kafaroo mina alnnari
27. En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles
wat er tussen is niet tevergeefs geschapen - Dat is het
vermoeden van de ongelovigen. En wee de
ongelovigen vanwege het Vuur.

En Wij hebben de hemel en de aarde en wat er
tussen beide is niet voor niets geschapen. Dat
denken zij die ongelovig zijn. Wee hen die
ongelovig zijn, wegens het vuur.

ٰ
ۡ ۡ
)D ۡم ﻧ ۡﺠﻌﻞ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ }ﺎﻟﻤﻔﺴﺪ ۡﻳﻦ
ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿  }ﺎﻟﻔﺠﺎرhۡi ۡم ﻧ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻤﺘﻘp ﻵۡﻹ ۡرض
038.028 Am najAAalu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati kaalmufsideena fee al-ardi am
najAAalu almuttaqeena kaalfujjari
28. Zullen Wij degenen, die geloven en goede
werken doen op dezelfde wijze behandelen als de
onheilstichters op aarde of moeten Wij de
godvruchtigen en de bozen gelijk stellen?

Of zullen Wij hen die geloven en de deugdelijke
daden doen soms zo behandelen als hen die op de
aarde verderf zaaien? Of behandelen Wij de
godvrezenden als de overtreders?

ۡ “ )ٰ+ﻟۡﺨﻠﻄﺂء ﻟﻴ ۡﺒ’‘ۡ “ ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ﻋ
ﻌ
ﺾ ﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ
ٍ
‚] رﺑﻪ وeﺎﺳﺘ ۡﻐ
ۡ  و ﻇﻦ د ‚ود ﻧﻤﺎ ﻓﺘ ٰﻨﻪ ﻓP ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ و ﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ ﻣﺎ ﻫ ۡﻢ
ً  رBC
﴾- ٤٢﴿ ﻌﺎ و ﻧﺎب£
038.024 Qala laqad thalamaka bisu-ali naAAjatika ila niAAajihi wa-inna katheeran mina alkhulata-i
layabghee baAAduhum AAala baAAdin illa allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati waqaleelun ma
hum wathanna dawoodu annama fatannahu faistaghfara rabbahu wakharra rakiAAan waanaba
24. David zei: "Voorzeker, hij heeft u onrecht
aangedaan door uw ooi te eisen naast zijn eigen
ooien. En voorzeker, vele van de mededingers
doen elkaar onrecht aan, met uitzondering van
hen, die geloven en goede werken doen: en zij
zijn slechts weinigen." En David bemerkte, dat
Wij hem hadden beproefd, daarom vroeg hij
om vergiffenis van zijn Heer en zich tot Hem
wendend, viel hij in gebed neder.

En hij zei: "Hij heeft jou onrecht aangedaan door jouw
schaap nog bij zijn schapen te vragen. Velen van hen
die gemeenschappelijk eigendom hebben behandelen
elkaar onrechtmatig. Alleen niet zij die geloven en de
deugdelijke daden doen, maar met hoe weinigen zijn
zij!" En Dawoed vermoedde wel dat Wij hem in
verzoeking gebracht hadden en hij vroeg zijn Heer om
vergeving, viel buigend neer en betoonde zich
schuldbewust. --

ٰۡ
ٰ
ۡ
ٰ ۡ
﴾٥٢﴿  و ن ﻟ ‚ﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﺰﻟ®‘ و ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ٍبP  ۡ]ﻧﺎ ﻟ ‚ﻪ ذﻟﻚeﻓﻐ
038.025 Faghafarna lahu thalika wa-inna lahu AAindana lazulfa wahusna maabin

25. Daarom gaven Wij hem bescherming en inderdaad had hij
een dichte toenadering en een voortreffelijk toevlucht tot Ons.

En Wij vergaven hem dat; hij staat Ons
na en heeft een goede terugkomst.

ً ۡ
ٰۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻨﺎسhi) ﻵﻹرض ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑD ٰﻳﺪ ‚ود ﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﻚ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
 ن ﻟﺬﻳﻦP YZﺑﺎﻟۡﺤﻖ و ﻵﻹ ﺗﺘﺒﻊ ﻟۡﻬ ٰﻮي ﻓﻴﻀﻠﻚ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
ۢ
ۡ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ﺷﺪ ۡﻳ ٌﺪ ﺑﻤﺎ ﻧﺴ ۡﻮ ﻳﻮمYZﻀﻠ ۡﻮن ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲƒ

gedachtenis aan mijn Heer." Toen zij (de zon) door een
sluier verborgen waren, zei hij:

gedenken van Allah" en toen zij uit het
gezicht verdwenen:

ًۢ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٣﴿  ﻓﻄﻔﻖ ﻣﺴﺤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق و ﻵﻹﻋﻨﺎقP )+رد ۡوﻫﺎ ﻋ

ۤ
ٰۡ ۡ
ٌ
 وﻟﻮBJك ﻟﻴﺪﺑﺮ ۡو ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ و ﻟﻴﺘﺬ,-ٰ ﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻧﺰﻟﻨﻪ ﻟ ۡﻴﻚ ﻣ
ۡ ۡ
﴾٩٢﴿ ﻵﻹﻟﺒﺎب

038.033 Ruddooha AAalayya fatafiqa mashan bialssooqi waal-aAAnaqi
33. "Brengt ze naar mij terug." Toen begon hij ze
over hun benen en nek te strijken.

"Brengt ze naar mij terug." Toen begon hij ze over
de benen en de halzen te strijken.

ۡ
﴾٤٣﴿ ﺳﻴ ٖﻪ ﺟﺴ ًﺪ ﺛﻢ ﻧﺎبBۡ J )ٰ+و ﻟﻘ ۡﺪ ﻓﺘﻨﺎ ﺳﻠ ۡﻴ ٰﻤﻦ و ﻟﻘ ۡﻴﻨﺎ ﻋ
038.034 Walaqad fatanna sulaymana waalqayna AAala kursiyyihi jasadan thumma anaba
34. Voorzeker Wij beproefden Salomo en op
zijn troon zetten Wij een zielloos lichaam.
En hij (Salomo) wendde zich tot (God).

Wij hadden Soelaimaan werkelijk aan verzoeking
blootgesteld. En Wij zetten op zijn troon [iets wat alleen
maar] een lichaam [was]. Toen betoonde hij zich
schuldbewust.

038.029 Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaroo ayatihi waliyatathakkara oloo al-albabi
29. Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is
vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen
nadenken en laat de verstandigen er lering uit
trekken.

[De Koran] is een gezegend boek dat Wij naar jou
hebben neergezonden, opdat zij de verzen ervan
overdenken en opdat de verstandigen zich laten
vermanen.

ۤ‚
ۡ ۡ ٰۡ ‚
ٌ
ۡ
﴾٠٣ؕ ﴿  ﻧﻪ و بP ﻌﻢ ﻟﻌﺒﺪž P و وﻫ ۡﺒﻨﺎ ﻟﺪ ود ﺳﻠﻴﻤﻦ
038.030 Wawahabna lidawooda sulaymana niAAma alAAabdu innahu awwabun

ۡH ﻦ “ ۡﻌﺪيR ﻨﺒ’‘ۡ ﻵﻹﺣﺪ ﻣR ًﺎ ﻵﻹ ﻳ± ۡ] ™)ۡ و ﻫ ۡﺐ ™)ۡ ﻣ ۡﻠeﻗﺎل رب ۡﻏ
ٍ
ۡ ۡ
﴾٥٣﴿ ﻧﻚ ﻧﺖ ﻟﻮﻫﺎب

30. En aan David schonken Wij Salomo; een
voortreffelijke dienaar, die altijd (tot Ons) geneigd
was.

038.035 Qala rabbi ighfir lee wahab lee mulkan la yanbaghee li-ahadin min baAAdee innaka anta
alwahhabu

31. Herinnert u, toen er renpaarden van het edelste ras en vlug
ter been op een avond voor hem werden gebracht,

35. En zei: "O mijn Heer, vergeef mij, en schenk mij
een koninkrijk hetwelk na mij voor niemand anders
is; zeker, U bent de Milddadige."

Hij zei: "Mijn Heer, vergeef mij en schenk mij
een heerschappij die na mij voor niemand meer
passend is; U bent de vrijgevige."

ً ﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺮ ۡﻳﺢ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﺑﺎ ۡﻣﺮ ٖه رﺧBۡ ¨ﻓﺴ
﴾٦٣ۙ ﴿ ﺂء ﺣ ۡﻴﺚ ﺻﺎب
038.036 Fasakhkharna lahu alrreeha tajree bi-amrihi rukhaan haythu asaba
36. Wij onderwierpen de wind aan hem, die op
zijn gebod zachtjes waaide waarheen hij wilde,

En Wij maakten de wind aan hem dienstbaar, zodat die
zich zachtjes op zijn bevel spoedde naar waar hij hem

ۡ ٰ ٰ
﴾١٣ۙ ﴿ ﻟﺼﻔﻨﺖ ﻟﺠﻴﺎد

En Wij hebben aan Dawoed Soelaimaan
geschonken, een voortreffelijk dienaar; hij was
schuldbewust.

ۡ
ض ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﺑﺎﻟۡﻌBd ذ

038.031 Ith AAurida AAalayhi bialAAashiyyi alssafinatu aljiyadu
Toen hem 's avonds de lichtvoetige
renpaarden werden voorgeleid,

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﺣ· ﺗﻮ رتH )¸ رBJ ﻋﻦ ذ,iﻓﻘﺎل ¡)ۡۤ ۡﺣﺒ ۡﺒﺖ ﺣﺐ ﻟﺨ
﴾٢٣¹ ﴿ ﺑﺎﻟۡﺤﺠﺎب
038.032 Faqala innee ahbabtu hubba alkhayri AAan thikri rabbee hatta tawarat bialhijabi

32. Dat hij zei: "Ik houd van goede dingen vanwege de

toen zei hij: "Ik heb bezit meer lief dan het

038.041 Waothkur AAabdana ayyooba ith nada rabbahu annee massaniya alshshaytanu binusbin
waAAathabin
41. Herinnert u Onze dienaar Job, toen hij tot zijn
Heer riep: "Satan heeft mij met kommer en smart
geslagen."

En denk aan Onze dienaar Ajjoeb, toen hij tot zijn
Heer riep: "De satan heeft mij met tegenspoed en
kwelling getroffen."

ٌۢ ۡ ٰ
ۡ
ٌ
ٌ
﴾٢٤﴿  بB§  ﻫﺬ ﻣﻐﺘﺴﻞ ﺑﺎرد وH ۡرﻛﺾ ﺑﺮ ۡﺟﻠﻚ
038.042 Orkud birijlika hatha mughtasalun baridun washarabun

42. Wij zeiden: "Spoor uw rijdier met uw voet aan, hier is koel
water om u ermee te wassen en ook om te drinken."

"Stamp met je voet, dit is water voor
een koel bad en een dronk."

ۡ
ً ۡ ۡ ۡ ۡ ‚ ۡ ۤ‚ ۡ
ٰ
)™ي ﻵﻹوBJو وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻫﻠﻪ و ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﺎ و ذ
ۡ
﴾٣٤﴿ ﻵۡﻹﻟﺒﺎب

038.043 Wawahabna lahu ahlahu wamithlahum maAAahum rahmatan minna wathikra li-olee al-albabi
43. Wij schonken hem zijn familie en evenveel
bovendien, als een barmhartigheid van Ons en als
les voor mensen van begrip.

En Wij gaven hem zijn familie terug en nog eens
zoveel met hen, uit barmhartigheid van Onze kant en
als vermaning voor de verstandigen.

ۡ
ۡ ًۡ
ًP  ﻧﺎ وﺟ ۡﺪ ٰﻧﻪ ﺻﺎﺑﺮP  ۡب ﺑ ٖﻪ و ﻵﻹ ﺗ ۡﺤﻨ ۡﺚº»ﺎ
و ﺧﺬ ﺑﻴﺪك ﺿﻐﺜﺎ ﻓ
ۤ‚
ۡ
ٌ
﴾٤٤﴿  ﻧﻪ و بP  ۡﻌﻢ ﻟﻌ ۡﺒﺪž
038.044 Wakhuth biyadika dighthan faidrib bihi wala tahnath inna wajadnahu sabiran niAAma alAAabdu
innahu awwabun
44. (En Wij zeiden:) "Neem een handvol gedroogde
stengels in uw hand en sla er mee, en breek uw eed
niet." Wij vonden hem standvastig. Hij was een
voortreffelijke dienaar en altijd tot Ons geneigd.

En "neem een bundel [twijgen] in je hand en sla
ermee en breek je eed niet." Wij merkten dat hij
geduldig had volhard, een voortreffelijk dienaar;
hij was schuldbewust.

heen stuurde.
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038.037 Waalshshayateena kulla banna-in waghawwasin
37. En deskundigen en allerlei bouwers en duikers,

En ook de satans, elke bouwer en duiker,

ۡ
﴾٨٣﴿ ) ﻵۡﻹ ۡﺻﻔﺎدD hi ۡﻳﻦ ﻣ^]ﻧBC ٰ و
038.038 Waakhareena muqarraneena fee al-asfadi
38. Alsook anderen, die met ketenen geboeid waren.

en anderen in boeien aaneengeketend.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
﴾٩٣﴿ ﺎب
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038.039 Hatha AAataona faomnun aw amsik bighayri hisabin
39. Wij zeiden: "Dit is Onze gave. Wees vrijgevig of
spaarzaam, er zal daarover geen oordeel zijn."

"Dit is Onze gave, geef overvloedig of
terughoudend, zonder af te rekenen.

ٰۡ
ۡ
ٰ ۡ
﴾٠٤﴿~ و ن ﻟ ‚ﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﺰﻟ®‘ و ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ٍب
038.040 Wa-inna lahu AAindana lazulfa wahusna maabin

40. En hij had inderdaad een dichte toenadering tot Ons en een
voortreffelijke toevlucht.

Hij staat Ons na en heeft een goede
terugkomst."

ۤ‚
ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻳﻮب © ذ ﻧﺎدي رﺑﻪ ¡) ﻣﺴ¿ ﻟﺸﻴﻄﻦ ﺑﻨﺼ ٍﺐ وBJو ذ
﴾١٤ؕ ﴿ ﻋﺬ ٍب

038.049 Hatha thikrun wa-inna lilmuttaqeena lahusna maabin
49. Dit is een aanmaning. En voor de godvruchtigen zal
zeker een voortreffelijke toevlucht zijn.

Dit is een vermaning. Voor de godvrezenden
zal er een goede terugkomst zijn:

ۡ ً ﺟ ٰﻨﺖ ﻋ ۡﺪن ﻣﻔﺘ
ۡ
﴾٠٥ۚ ﴿ ٍ ﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻵﻹﺑﻮ ب
038.050 Jannati AAadnin mufattahatan lahumu al-abwabu

50. Tuinen van de eeuwigheid met de poorten wijd
voor hen open;

De tuinen van 'Adn, waarvan de poorten voor hen
open staan.

﴾١٥﴿  ٍبB§  ٍة و,ۡiﻬ ٍﺔ ﻛﺜ£ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻓ ۡﻴﻬﺎ “ﻔﺎhۡiـÀ ﻣﺘﻜ
038.051 Muttaki-eena feeha yadAAoona feeha bifakihatin katheeratin washarabin
51. Op tronen rustend zullen zij daarin om
overvloedig vruchten en drank roepen.

Daarin leunen zij achterover terwijl zij er om veel
vruchten en drank kunnen vragen. *

ۤ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ﻌﻘﻮب و™) ﻵﻹﻳﺪي و ﻵﻹﺑﺼﺎرƒ  ﻋﺒﺪﻧﺎ ﺑﺮﻫﻴﻢ و ﺳﺤﻖ وBJو ذ
﴾٥٤﴿
038.045 Waothkur AAibadana ibraheema wa-ishaqa wayaAAqooba olee al-aydee waal-absari
45. En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en
Jacob, de bezitters van macht en inzicht.

En denk aan Onze dienaren Ibrahiem, Ishaak en
Ja'koeb die kracht en inzicht hadden.

ۡ
ٰۡ ۡ ۤ
ۡ
﴾٦٤ۚ ﴿ ي ﻟﺪ رBJﻧﺎ ﺧﻠﺼﻨﻬﻢ ﺑﺨﺎﻟﺼ ٍﺔ ذ
038.046 Inna akhlasnahum bikhalisatin thikra alddari

46. Wij verkozen hen in het bijzonder - ter
vormaning betreffende het laatste tehuis.

Wij hebben hen met iets bijzonders gekenmerkt: het
denken aan de [laatste] woning.

ٰ ۡ
ۡ
﴾٢٥﴿  ۡ]ف ﺗﺮ ٌبÂت ﻟBٰ •و ﻋﻨﺪﻫ ۡﻢ ﻗ

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٤ؕ ﴿  ﻵۡﻹﺧﻴﺎرhۡiو ﻧﻬ ۡﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻤﻦ ﻟﻤ ۡﺼﻄﻔ

038.052 WaAAindahum qasiratu alttarfi atrabun

038.047 Wa-innahum AAindana lamina almustafayna al-akhyari

52. En bij hen zullen vrouwen zijn, die haar blikken
weerhouden, metgezellen van gelijke leeftijd.

En bij hen zijn even oude gezellinnen
met afgewende blikken.

47. En waarlijk, zij zijn in Onze ogen de uitverkorenen en
de goeden.

Bij Ons behoren zij bij de uitverkorenen, de
goeden.

ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾Ã ٣٥﴿ ٰﻫﺬ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون ﻟﻴﻮم ﻟﺤﺴﺎب

ۡ ۡ ٌ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٨٤ؕ ﴿  و }ﻞ ﻣﻦ ﻵﻹﺧﻴﺎرP  ۡﺳ ٰﻤﻌ ۡﻴﻞ و ﻟﻴﺴﻊ و ذ ﻟﻜﻔﻞBۡ Jو ذ

038.053 Hatha ma tooAAadoona liyawmi alhisabi

038.048 Waothkur ismaAAeela wa-ilyasaAAa watha alkifli wakullun mina al-akhyari

53. Dit is hetgeen u beloofd is voor de Dag des
Oordeels.

Dit is wat jullie voor de dag van de afrekening wordt
toegezegd.

ۡ
﴾Ä٤٥﴿ ﻔﺎ ٍدž ن ٰﻫﺬ ﻟﺮزﻗﻨﺎ ﻣﺎ ﻟ ‚ﻪ ﻣ ۡﻦ

48. En gedenk Ismaël, Elisa en Zolkifl; zij
behoren allen tot de besten.

En denk aan Isma'iel, al-Jasa? en Dzoe-l-Kifl. Ieder [van
hen] behoorde tot de goeden.

ۡ ٰ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ٌ
﴾٩٤ۙ ﴿  ﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎ ٍبhi و ن ﻟﻠﻤﺘﻘP BJﻫﺬ ذ

59. Hier is een groep van uw volgelingen die er samen met u
ingestort zal worden. (Zij zullen zeggen:) "Geen welkom
voor hen, zij moeten in het Vuur branden."

Dit is een groep die zich samen met jullie
naar binnen stort. "Zij zijn niet welkom!
Zij zullen braden in het vuur."

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ًۢ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻓﺒﺌﺲH  ﻧﺘﻢ ﻗﺪﻣﺘﻤﻮه ﻟﻨﺎP  ﻵﻹ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻢ‰ ﻗﺎﻟﻮ ﺑﻞ ﻧﺘﻢ
ۡ
﴾٠٦﴿ ﻟ^] ر
038.060 Qaloo bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumoohu lana fabi/sa alqararu

60. Zij zullen antwoorden: "Wee, u bent het, voor wie
geen welkom is. U heeft dit voor ons bereid. En het is
een slechte plaats!"

Zij zeggen: "Nee hoor, jullie zijn niet welkom.
Jullie hebben ons dit geleverd. Dat is pas een
slechte standplaats!"

ً
﴾١٦﴿ ) ﻟﻨﺎرD  ۡده ﻋﺬ ًﺑﺎ ﺿ ۡﻌﻔﺎcŽ ﻗﺎﻟ ۡﻮ رﺑﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﻗﺪم ﻟﻨﺎ ٰﻫﺬ
038.061 Qaloo rabbana man qaddama lana hatha fazidhu AAathaban diAAfan fee alnnari
61. Zij zullen zeggen: "Onze Heer, wie dit voor ons
bereid heeft, voeg hem een dubbele straf in het Vuur
toe."

Zij zeggen: "Onze Heer, wie ons dit heeft
geleverd, geef hem een dubbele bestraffing in het
vuur."

ۡ ۡ ۡ
﴾٢٦ؕ ﴿  رB§ﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻵﻹž و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻵﻹ ﻧ ٰﺮي رﺟﺎﻵًﻹ ﻛﻨﺎ
038.062 Waqaloo ma lana la nara rijalan kunna naAAudduhum mina al-ashrari
62. En zij zullen zeggen: "Hoe komt het dat wij de
mensen die wij onder de bozen rekenden, niet meer
zien?"

En zij zeggen: "Waarom zien wij bepaalde
mannen niet die wij tot de slechten rekenden?

ٰۡ
ۡ
ً ۡ
﴾٣٦﴿ ﻳﺎ ۡم ز ﻏ ۡﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎرB¨ﺗﺨﺬﻧﻬ ۡﻢ ﺳ
038.063 Attakhathnahum sikhriyyan am zaghat AAanhumu al-absaru
63. "Hebben wij hen ten onrechte bespot of
zien onze ogen hen niet?"

Hebben wij hen [onterecht] belachelijk gemaakt of kijken
onze ogen langs hen heen?"

038.054 Inna hatha larizquna ma lahu min nafadin
54. Voorwaar dit is Onze voorziening die nooit uitgeput zal
zijn.

Dit is Onze voorziening; zij is
onvergankelijk.

ٰ
ۡ ٰ
﴾٥٥ۙ ﴿  ﻣﺎ ٍبBÈ ﻟhi و ن ﻟﻠﻄﻐP ٰﻫﺬ
038.055 Hatha wa-inna lilttagheena lasharra maabin

55. Dit is (voor de gelovigen). Maar voor de opstandigen
zal er een slechte plaats van terugkeer zijn.

Zo is het. Maar voor de onbeschaamden zal er
een slechte terugkomst zijn:

ۡ ۡ
﴾٦٥﴿  ﻓﺒﺌﺲ ﻟﻤﻬﺎدH  ﻳ ۡﺼﻠ ۡﻮﻧﻬﺎH ﺟﻬﻨﻢ
038.056 Jahannama yaslawnaha fabi/sa almihadu
56. De hel! daarin zullen zij branden, het is een
slechte rustplaats,

De hel waarin zij zullen braden. Dat is pas een
slechte rustplaats!

ٌ
ۡ
﴾٧٥ۙ ﴿  ﻓﻠﻴﺬ ۡوﻗ ۡﻮه ﺣﻤ ۡﻴ ٌﻢ و ﻏﺴﺎقÉ ٰﻫﺬ
038.057 Hatha falyathooqoohu hameemun waghassaqun
57. Deze! Laat hen daarom een kokende en een
ijskoude drank proeven.

Zo is het. Laten zij het maar proeven: gloeiend
water en etter,

ۡ ۤ ۡ ۡ
ٌ
﴾٨٥ؕ ﴿ ﻠ ٖﻪ زو ج± ﻣﻦ ﺷBC ٰ و
038.058 Waakharu min shaklihi azwajun
58. En meer dergelijke van verschillende soorten.

en andere, gelijksoortige dingen.

ًۢ ۡ
ۡ ٌۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٌ
﴾٩٥﴿  ﻧﻬﻢ ﺻﺎﻟﻮ ﻟﻨﺎرP  ﻵﻹ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻬﻢH ﻫﺬ ﻓﻮج ﻣﻘﺘﺤﻢ ﻣﻌﻜﻢ
038.059 Hatha fawjun muqtahimun maAAakum la marhaban bihim innahum saloo alnnari

ۡ ۡ *ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩٦﴿ ) ذ ﻳﺨﺘﺼﻤﻮن+ﻢ ﺑﺎﻟﻤﻶﻹ ﻵﻹﻋË ﻣﺎ }ﺎن ™) ﻣﻦ ﻋﻠ

ٌ
ٰ
ۡ
﴾٤٦﴿~ ن ذﻟﻚ ﻟﺤﻖ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻫﻞ ﻟﻨﺎر

038.069 Ma kana liya min AAilmin bialmala-i al-aAAla ith yakhtasimoona

038.064 Inna thalika lahaqqun takhasumu ahli alnnari

69. Ik heb geen kennis van de verheven
vergadering toen zij onderling redetwistten,

Ik had geen kennis van de allerhoogste raad van
voornaamsten, toen zij met elkaar twistten.

ۤ ۤ
ۡ ٌۡ
ٌ
﴾٠٧﴿ hi‘ ™) ﻵﻹ ﻧﻤﺎ ﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒÌ* ۡن ﻳ ۡﻮ
038.070 In yooha ilayya illa annama ana natheerun mubeenun

70. Slechts dit is aan mij geopenbaard dat ik een
duidelijke waarschuwer ben."

Aan mij is slechts geopenbaard dat ik een
duidelijke waarschuwer ben."

ٌۢ
ۡ
ۡ
ۡ
v
ۡ
ً
ۡ
﴾١٧﴿ hٍ i ﻣﻦ ﻃBÈﻜﺔ ¡) ﺧﺎﻟﻖ ﺑuذ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻠ

64. Voorzeker, het onderlinge redetwisten van de mensen in
het Vuur is de waarheid.

Dat is waar. [Zo is] het getwist van de
bewoners van het vuur.

ۡ ۤ ۡ
ۡ ٰ
ۡ
ٌ
ٰ
ۡ
﴾٥٦ۚ ﴿  ﻟﻮ ﺣﺪ ﻟﻘﻬﺎرYZ و ﻣﺎ ﻣﻦ ﻟ ٍﻪ ﻵﻹ ﷲÍ ﻗﻞ ﻧﻤﺎ ﻧﺎ ﻣﻨﺬر
038.065 Qul innama ana munthirun wama min ilahin illa Allahu alwahidu alqahharu

65. Zeg: "Ik ben slechts een waarschuwer; en er is
geen God naast Allah, de Ene, de Onweerstaanbare;

Zeg: "Ik ben slechts een waarschuwer en er is
geen andere god dan Allah, de ene, de
albeheerser,

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٦﴿ رب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض و ﻣﺎ ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﻐﻔﺎر

038.071 Ith qala rabbuka lilmala-ikati innee khaliqun basharan min teenin
038.066 Rabbu alssamawati waal-ardi wama baynahuma alAAazeezu alghaffaru
71. Toen uw Heer tot de engelen zei: "Ik ga de
mens uit klei scheppen,

Toen jouw Heer tot de engelen zei: "Ik ga een mens
uit klei scheppen.

ۡ
﴾٢٧﴿ ‘ۡ ﻓﻘﻌ ۡﻮ ﻟ ‚ﻪ ٰﺳﺠﺪ ۡﻳﻦÌﻔﺨﺖ ﻓ ۡﻴﻪ ﻣ ۡﻦ ر ۡوž ﻓﺎذ ﺳﻮ ۡﻳﺘ ‚ﻪ و

66. De Heer van de hemelen en de aarde, en alles wat er
tussen is, de Machtige, de Vergevensgezinde.

de Heer van de hemelen en de aarde en wat
tussen beide is, de machtige, de vergever."

﴾٧٦ۙ ﴿ ﻗ ۡﻞ ﻫﻮ ﻧﺒ ٌﺆ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢ

038.072 Fa-itha sawwaytuhu wanafakhtu feehi min roohee faqaAAoo lahu sajideena
038.067 Qul huwa nabaon AAatheemun
72. En wanneer Ik hem heb gevormd en hem van Mijn
geest heb ingeademd, werpt u dan in gehoorzaamheid
voor hem neder.

En als Ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn
geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedige
buiging voor hem neer."

67. Zeg: "Het is een belangrijke mededeling,

Zeg: "Het is een geweldige mededeling,

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٦﴿ ﻧﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺮﺿﻮن

ۡ
﴾٣٧ۙ ﴿ ﻜﺔ }ﻠﻬ ۡﻢ ۡﺟﻤﻌ ۡﻮنuﻠv ﻓﺴﺠﺪ ﻟﻤ

038.068 Antum AAanhu muAAridoona
038.073 Fasajada almala-ikatu kulluhum ajmaAAoona
68. Maar u wendt u er van af.
73. Derhalve vielen alle engelen
neder,

En de engelen bogen zich allen tezamen eerbiedig voor hem
neer.

waarvan jullie je afwenden.

﴾٨٧﴿ و ن ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻟ ۡﻌﻨ· ۡۤ ™ٰ) ﻳ ۡﻮم ﻟﺪ ۡﻳﻦ

ۡ ۡ
ٰۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٧﴿ ]ﻳﻦe و }ﺎن ﻣﻦ ﻟﻜ,- ﺳﺘﻜP ﻵﻹ ﺑﻠﻴﺲ

038.078 Wa-inna AAalayka laAAnatee ila yawmi alddeeni

038.074 Illa ibleesa istakbara wakana mina alkafireena

78. En Mijn vloek zal op u rusten tot de Dag des
Oordeels."

En Mijn vloek zal tot de oordeelsdag op je
rusten."

ۡ
ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٧﴿ ﻗﺎل رب ﻓﺎﻧ•]¡) ™) ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن
038.079 Qala rabbi faanthirnee ila yawmi yubAAathoona
79. Hij zei: "O mijn Heer, vergun mij dan uitstel tot de
Dag waarop zij zullen worden opgewekt."

Hij zei: "Mijn Heer, verleen mij uitstel tot de
dag waarop zij worden opgewekte

ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٨ۙ ﴿ ﻗﺎل ﻓﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﻟﻤﻨ•]ﻳﻦ
038.080 Qala fa-innaka mina almunthareena
80. God zei: "U wordt uitstel verleend,

Hij zei: "Jij behoort bij hen die uitstel hebben gekregen

ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
﴾١٨﴿ ™) ﻳﻮم ﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﻌﻠﻮم
038.081 Ila yawmi alwaqti almaAAloomi
81. Tot de Dag van de bepaalde tijd."

tot de dag van de vastgestelde tijd."

ۡ
﴾٢٨ۙ ﴿ hۡiﻗﺎل ﻓﺒﻌﺰﺗﻚ ﻵﻹﻏﻮﻳﻨﻬ ۡﻢ ۡﺟﻤﻌ

74. Maar Iblies niet, hij toonde hoogmoed en
behoorde tot de ongelovigen.

Alleen Iblies niet, hij was hoogmoedig en
behoorde tot de ongelovigen.

ۡ
P ﻗﺎل *ﻳﺎ ۡﺑﻠ ۡﻴﺲ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ۡن ﺗ ۡﺴﺠﺪ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪي
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾٥٧﴿ hiت م ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﻟﻌﺎﻟ,-ﺳﺘﻜ
038.075 Qala ya ibleesu ma manaAAaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta mina
alAAaleena
75. God zei: "O Iblies, wat heeft u verhinderd te
buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb
geschapen? Bent u te trots of behoort u tot de
(hoog) verhevenen?"

Hij zei: "O Iblies, wat verhindert jou je eerbiedig
neer te buigen voor wat Ik eigenhandig geschapen
heb? Ben jij hoogmoedig of behoor jij tot hen die de
overhand hebben?"

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
﴾٦٧﴿ hٍ ۡi ﺧﻠﻘﺘ¿ ۡ ﻣ ۡﻦ ﻧﺎ ٍر و ﺧﻠﻘﺘ ‚ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻃP  ﻣﻨﻪ,ٌ iﻗﺎل ﻧﺎ ﺧ
038.076 Qala ana khayrun minhu khalaqtanee min narin wakhalaqtahu min teenin
76. Hij zei: "Ik ben beter dan hij, U heeft mij uit
vuur en hem uit klei geschapen."

Hij zei: "Ik ben beter dan hij, U hebt mij uit vuur
geschapen en hem hebt U uit klei geschapen."

ۡ ۡ ۡ
ٌ
ۡ
﴾٧٧Ä ﴿ ج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻧﻚ رﺟﻴﻢBCﻗﺎل ﻓﺎ
038.077 Qala faokhruj minha fa-innaka rajeemun

038.082 Qala fabiAAizzatika laoghwiyannahum ajmaAAeena
82. Hij zei: "Bij Uw eer, ik zal hen allen zeker doen
dwalen,

Hij zei: "Bij Uw macht, ik zal hen zeker allen
misleiden,

77. God zei: "Ga dan hier vandaan, voorzeker u bent de
verworpene.

Hij zei: "Ga hier weg, jij zult door steniging
vervloekt zijn!

﴾٨٨﴿~ hٍ ۡiو ﻟﺘ ۡﻌﻠﻤﻦ ﻧﺒﺎ ‚ه “ ۡﻌﺪ ﺣ

ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٨﴿ hiﻵﻹ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﺨﻠﺼ

038.088 WalataAAlamunna nabaahu baAAda heenin

038.083 Illa AAibadaka minhumu almukhlaseena

88. En na een wijle zult u de tijding er van te
weten komen."

En jullie zullen over een tijd de mededeling daarover
kennen."
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83. Behalve Uw oprechte dienaren."

behalve Uw toegewijde dienaren onder hen."

ۡ
ۡ
﴾٤٨ۚ ﴿  و ﻟﺤﻖ ﻗ ۡﻮلp ﻗﺎل ﻓﺎﻟﺤﻖ
038.084 Qala faalhaqqu waalhaqqa aqoolu
84. God zei: "Dit is de waarheid en Ik zeg de
waarheid,

Hij zei: "De waarheid is -- en Ik spreek de waarheid
--:

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨﴿ hiـﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻨﻚ و ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻌﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌw ﻵﻹ ۡﻣﻠ
038.085 Laamlaanna jahannama minka wamimman tabiAAaka minhum ajmaAAeena
85. Dat Ik de hel zeker met u en allen die u
volgen, zal vullen."

Ik zal de hel met jou en met hen die jou volgen vullen,
allen tezamen."

ۤ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٨﴿ hiﻠﻔ±ـﻠﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟ ٍﺮ و ﻣﺎ ﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻤﺘw ﻗﻞ ﻣﺎ ﺳ
038.086 Qul ma as-alukum AAalayhi min ajrin wama ana mina almutakallifeena

86. Zeg: "Ik vraag u er geen loon voor, noch
breng ik u in moeilijkheden.

Zeg: "Ik vraag jullie er geen loon voor en ik behoor niet
tot hen die zichzelf [met zoiets] belasten.

ۡ ٌۡ
ۡ
ٰ
﴾٧٨﴿ hi ﻟﻠﻌﻠﻤBJۡن ﻫﻮ ﻵﻹ ذ
038.087 In huwa illa thikrun lilAAalameena

87. Dit is slechts een vermaning voor de
werelden.

Het is slechts een vermaning voor de
wereldbewoners.

