3. Ziet, aan Allah alleen komt oprechte gehoorzaamheid
toe. En degenen, die naast Hem anderen als beschermers
nemen, zeggende: "Wij aanbidden dezen slechts opdat
zij ons in Allah's nabijheid brengen." Voorzeker, Allah
zal onder hen uitspraak doen betreffende datgene waarin
zij verschillen. Voorwaar, Allah leidt een ondankbare
leugenaar niet.

Behoort de zuivere godsdienst niet Allah toe?
Zij die zich in plaats van Hem beschermers
nemen [zeggen]: "Wij dienen hen slechts opdat
zij ons nader tot Allah brengen." Allah zal
tussen hen oordelen over dat waarover zij het
oneens zijn. Allah wijst wie een ongelovige
leugenaar is de goede richting niet.

ٰ
ٰ ۡ ً
ۡ
ۡ
ﻟ ۡﻮ ر د ﷲ"! ن ﻳﺘﺨﺬ وﻟﺪ ﻵﻹﺻﻄ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء
ۡ
ۡ ٰ
﴾٤﴿  ﻫﻮ ﷲ"! ﻟﻮ ﺣﺪ ﻟﻘﻬﺎر, ﻪ- ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨ
039.004 Law arada Allahu an yattakhitha waladan laistafa mimma yakhluqu ma yashao subhanahu huwa
Allahu alwahidu alqahharu
4. Had Allah een zoon begeerd dan zou Hij uit
wat Hij geschapen heeft kunnen nemen, wie Hij
wilde. Heilig is Hij. Hij is Allah, de Ene, de
Opperste.

Als Allah gewenst had zich een kind te nemen, dan had
Hij uit wat Hij geschapen heeft uitgekozen wat Hij had
gewild. Geprezen zij Hij! Hij is Allah, de ene, de
albeheerser.

ۡ
 ﻟﻨﻬﺎر و ﻳﻜﻮر67ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﺑﺎﻟﺤﻖ ; ﻳﻜﻮر ﻟ ۡﻴﻞ ﻋ
ۡ
 ٌﻞ ﻳ ۡﺠﺮ ۡي ﻵﻹﺟ ٍﻞG ,  ﻟﺸ ۡﻤﺲ و ﻟﻘﻤﺮIJ ﻟ ۡﻴﻞ و ﺳ67ﻟﻨﻬﺎر ﻋ
ۡ
ۡ
﴾٥﴿  ﻵﻹ ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﻐﻔﺎر, OPً ﻣﺴ
039.005 Khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi yukawwiru allayla AAala alnnahari wayukawwiru
alnnahara AAala allayli wasakhkhara alshshamsa waalqamara kullun yajree li-ajalin musamman ala
huwa alAAazeezu alghaffaru
5. Hij schiep de hemelen en de aarde in waarheid. Hij
doet de nacht over de dag komen, en de dag over de
nacht; en Hij heeft de zon en de maan in dienst
gesteld; elk loopt een vaste baan. Voorzeker, Hij is de
Almachtige, de Vergevensgezinde.

Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid
geschapen. Hij legt de nacht over de dag en Hij
legt de dag over de nacht en Hij heeft de zon en
de maan dienstbaar gemaakt; alles loopt tot een
vastgestelde termijn. Is Hij niet de machtige, de
vergevende?

Az-Zomar
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ"! ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
﴾١﴿ ﻳﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﷲ"! ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢUVﺗ
039.001 Tanzeelu alkitabi mina Allahi alAAazeezi alhakeemi
1. De openbaring van dit Boek is van Allah, de
Almachtige, de Alwijze.

De neerzending van het boek is gebeurd door Allah,
de machtige, de wijze.

ۡ ٰ ۡ
ۡ ٰ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۤ
ً
ﻧﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﺎﻋﺒﺪ ﷲ"! ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ
﴾٢ؕ ﴿ ﻟﺪ ۡﻳﻦ
039.002 Inna anzalna ilayka alkitaba bialhaqqi faoAAbudi Allaha mukhlisan lahu alddeena
2. Voorwaar, Wij hebben u het Boek met waarheid
geopenbaard; aanbid daarom Allah, oprecht zijnde
jegens Hem in onderwerping.

Wij hebben het boek met de waarheid naar jou
neergezonden. Dien Allah dus en wijd de
godsdienst geheel aan Hem.

ٰ
ۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺬو ﻣﻦ دوﻧ ٖﻪ وﻟﻴﺂء ` ﻣﺎ, ﻵﻹ ﷲ"! ﻟﺪﻳﻦ ﻟﺨﺎﻟﺺ
ٰ
ٰۡ ٰ ۤ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﺎ6c  ن ﷲ"! ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ,  ﷲ"! زﻟ6e ﺑﻮﻧﺎfg ۡﻌﺒﺪﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ﻟﻴh
ٰ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ٌ
ٌ
﴾٣﴿  ن ﷲ"! ﻵﻹ ﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻫﻮ ﻛﺬب ﻛﻔﺎرklﻫ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔ ۡﻮن
039.003 Ala lillahi alddeenu alkhalisu waallatheena ittakhathoo min doonihi awliyaa ma naAAbuduhum
illa liyuqarriboona ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu baynahum fee ma hum feehi yakhtalifoona inna
Allaha la yahdee man huwa kathibun kaffarun

bima kuntum taAAmaloona innahu AAaleemun bithati alssudoori
7. Indien u ondankbaar bent; Allah is zeker
onafhankelijk van u. Maar Hij houdt niet van
ondankbaarheid onder Zijn dienaren. En als u
dankbaar bent, zal Hij in u behagen hebben - En geen
lastdragende kan de last van een ander dragen - Dan is
uw terugkeer tot uw Heer: en Hij zal u mededelen wat
u deedt. Zeker, Hij weet goed wat in uw innerlijk is.

Als jullie ongelovig zijn, Allah heeft jullie niet
nodig. Hem bevalt het ongeloof bij zijn dienaren
niet, maar als jullie dank betuigen dan bevalt
Hem dat bij jullie. Niemand is belast met de last
van een ander. En vervolgens is jullie terugkeer
tot jullie Heer. Hij zal jullie dan meedelen wat
jullie aan het doen waren. Hij weet wat er binnen
in de harten is.

ً
ۡ
 ۡﻌﻤﺔh ﻪ- ﻪ ﻣﻨ ۡﻴ ًﺒﺎ ﻟ ۡﻴﻪ ﺛﻢ ذ ﺧﻮﻟ-  دﻋﺎ رﺑqٌ r و ذ ﻣﺲ ﻵۡﻹﻧﺴﺎن
ًﺎن ﻳ ۡﺪﻋ ۡۤﻮ ﻟ ۡﻴﻪ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ و ﺟﻌﻞ ﷲ ٰ"! ﻧۡﺪ دG  ﻣﺎtuﻣ ۡﻨﻪ ﻧ
ۡ ۡ
 ﻧﻚ ﻣ ۡﻦv ك ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹfy ﻗ ۡﻞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻜ, ﻟﻴﻀﻞ ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻠ ٖﻪ
﴾٨﴿ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟﻨﺎر
039.008 Wa-itha massa al-insana durrun daAAa rabbahu muneeban ilayhi thumma itha khawwalahu
niAAmatan minhu nasiya ma kana yadAAoo ilayhi min qablu wajaAAala lillahi andadan liyudilla AAan
sabeelihi qul tamattaAA bikufrika qaleelan innaka min as-habi alnnari
8. Wanneer een mens wordt benadeeld, roept hij
zijn Heer aan, zich tot Hem wendend. Dan,
wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf,
vergeet de mens waarvoor hij eerst (God)
aanriep en stelt medegoden naast Allah, om de
mensen van Zijn weg af te leiden. Zeg: "Geniet
door uw ongeloof voor een wijle, u behoort
zeker tot de bewoners van het Vuur."

En wanneer de mens tegenspoed treft, roept hij zijn
Heer aan, terwijl hij zich schuldbewust tot Hem wendt,
maar daarna, wanneer Hij hem van Zijn kant genade
schenkt, vergeet hij wat hij daarvoor tot Hem geroepen
had. En hij schrijft aan Allah gelijken toe om [anderen]
van Zijn weg af te laten dwalen. Zeg: "Geniet in jouw
ongeloof nog maar een weinig; jij behoort tot hen die
in het vuur thuishoren."

ۡة و ﻳ ۡﺮﺟﻮI~ﻣ ۡﻦ ﻫﻮ ﻗﺎﻧ ٌﺖ ٰ ﻧﺂء ﻟ ۡﻴﻞ ﺳﺎﺟ ًﺪ و ﻗﺂ• ًﻤﺎ ﻳ ۡﺤﺬر ﻵ ۡ ٰﻹ
 ﻗ ۡﻞ ﻫ ۡﻞ ﻳ ۡﺴﺘﻮي ﻟﺬ ۡﻳﻦ • ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ, ر ۡﺣﻤﺔ رﺑ ٖﻪ

ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻔ
ﺲ و ﺣﺪ ٍة ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ز ۡوﺟﻬﺎ و ﻧﺰل ﻟﻜ ۡﻢ
ٍ h ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ
ۡ ۡ
ۡ
ًۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
 ﺑﻄﻮن ﻣﻬﺘﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ6c  ﻳﺨﻠﻘﻜﻢ, ﻌﺎم ﺛﻤﻨﻴﺔ زو ٍجhﻣﻦ ﻵﻹ
ٰ ﻵﻹۤ ﻟﻪ,  ٰذﻟﻜﻢ ٰﷲ"! رﺑﻜ ۡﻢ ﻟﻪ ﻟۡﻤ ۡﻠﻚ, ۡ ﻇﻠ ٰﻤ ٍﺖ ﺛ ٰﻠ ٍﺚ6c ﻣ̂ﻦ ‡ ۡﻌﺪ ﺧ ۡﻠﻖ
ٍ
ٰ
ۡ
﴾٦﴿ ﻓ ۡﻮنIŠ ﺗ6‰ﻵﻹ ﻫﻮ ; ﻓﺎ
039.006 Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma jaAAala minha zawjaha waanzala lakum mina alanAAami thamaniyata azwajin yakhluqukum fee butooni ommahatikum khalqan min baAAdi khalqin fee
thulumatin thalathin thalikumu Allahu rabbukum lahu almulku la ilaha illa huwa faanna tusrafoona
6. Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij
daaruit echtgenoten; en Hij zond voor u acht
stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de
baarmoeder van uw moeder, schepping naast
schepping, in drievoudige duisternis. Zo is
Allah uw Heer, van Hem is het koninkrijk. Er
is geen God naast Hem. Waardoor wordt u dan
afgeleid?

Hij heeft jullie uit één wezen geschapen en toen heeft Hij
er zijn echtgenote uit gemaakt. En Hij heeft van het vee
acht paarsgewijs voorkomende dieren naar jullie
neergezonden. Hij schept jullie in de buiken van jullie
moeders, de ene schepping na de andere in drievoudige
duisternis. Dat is Allah, jullie Heer. Hij heeft de
heerschappij. Er is geen god dan Hij. Hoe kunnen jullie
je dan zo laten verstrooien?

ۡ ; و نfyۡ  ﻟﻌﺒﺎده ﻟۡﻜt•ٰ  و ﻵﻹ ﻳ ۡﺮŽ  ﻋ ۡﻨﻜ ۡﻢtٌ • ۡو ﻓﺎن ٰﷲ"! ﻏfyۡن ﺗ ۡﻜ
ۡ رﺑﻜﻢ6ٰe  ﺛﻢ, يIٰ ~ۡ  و ﻵﻹ ﺗﺰر و زر ٌة و ۡزر,  ۡو ﻳ ۡﺮﺿﻪ ﻟﻜ ۡﻢI’ﺗ ۡﺸ
ٌۢ ۡ ۡ
 ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬ ت, ﻣ ۡﺮﺟﻌﻜ ۡﻢ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ” ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن
﴾٧﴿ ﻟﺼﺪ ۡور
039.007 In takfuroo fa-inna Allaha ghaniyyun AAankum wala yarda liAAibadihi alkufra wa-in tashkuroo
yardahu lakum wala taziru waziratun wizra okhra thumma ila rabbikum marjiAAukum fayunabbi-okum

ۡ
﴾٢١﴿ —ۡ˜و ﻣ ۡﺮت ﻵﻹ ۡن ™ ۡﻮن ول ﻟﻤ ۡﺴﻠﻤ

ۡ
﴾٩﴿  وﻟﻮ ﻵۡﻹﻟﺒﺎبI¡ ﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬ, • ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن

039.012 Waomirtu li-an akoona awwala almuslimeena

039.009 Amman huwa qanitun anaa allayli sajidan waqa-iman yahtharu al-akhirata wayarjoo rahmata
rabbihi qul hal yastawee allatheena yaAAlamoona waallatheena la yaAAlamoona innama yatathakkaru
oloo al-albabi

12. En mij is bevolen de eerste van de
Moslims te zijn."

En mij is bevolen de eerste te zijn van hen die zich [aan
Allah] overgeven."

﴾٣١﴿ ۡ ﻋﺬ ب ﻳ ۡﻮ ٍم ﻋﻈ ۡﻴ ٍﻢ6›ۡۤ ﺧﺎف ۡن ﻋﺼ ۡﻴﺖ ر6‰ ﻗ ۡﻞ
039.013 Qul innee akhafu in AAasaytu rabbee AAathaba yawmin AAatheemin
13. Zeg: "Indien ik mijn Heer niet gehoorzaam,
vrees ik de straf van de grote Dag."

Zeg: "Ik vrees voor een geweldige dag als ik aan
mijn Heer ongehoorzaam ben."

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٤١ۙ ﴿ t•ﻗﻞ ﷲ"! ﻋﺒﺪ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ دﻳ
039.014 Quli Allaha aAAbudu mukhlisan lahu deenee
14. Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, oprecht zijnde in
gehoorzaamheid tot Hem."

Zeg: "Allah dien ik door mijn godsdienst
geheel aan Hem te wijden.

ٰۡ
ۤ
ۡ
ۡ ﻓ
 ۡوIž ۡﻳﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺧIž ﻗ ۡﻞ ن ﻟﺨ, ﺎﻋﺒﺪ ۡو ﻣﺎ ﺷﺌﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
—˜ ن ﻟﻤﺒIž ﻵﻹ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﺨ, ﻔﺴﻬﻢ و ﻫﻠﻴﻬﻢ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔh
﴾٥١﴿

9. Is hij, die God vereert in de uren van de nacht,
nederknielende en staande, die voor het
Hiernamaals vreest en hoopt op de
barmhartigheid van zijn Heer. Zeg: "Zijn zij die
weten gelijk aan hen die niet weten?" Maar alleen
de verstandigen trekken er lering uit.

Is iemand die gedurende de nacht onderdanigheid
toont, terwijl hij zich eerbiedig neerbuigt en opstaat,
op zijn hoede is voor het hiernamaals en op de
barmhartigheid van Zijn Heer hoopt?? Zeg: "Zijn zij
die weten en zij die niet weten gelijk? Slechts de
verstandigen laten zich vermanen."

ۡ ٰﻫﺬه6c  ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ۡﺣﺴﻨ ۡﻮ, ﻗ ۡﻞ ٰ•ﻌﺒﺎد ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ”ﻘ ۡﻮ رﺑﻜ ۡﻢ
ۡ ۡون ۡﺟﺮﻫﻢ£¤ ٰﻟﺼ6c ﻧﻤﺎ ﻳﻮ,  و ۡرض ٰﷲ"! و ﺳﻌ ٌﺔ, ﻟﺪﻧۡﻴﺎ ﺣﺴﻨ ٌﺔ
ۡ ˜‡ ﻐ
﴾٠١﴿ ﺎب
ﺴ
ﺣ
£
ٍ
039.010 Qul ya AAibadi allatheena amanoo ittaqoo rabbakum lillatheena ahsanoo fee hathihi alddunya
hasanatun waardu Allahi wasiAAatun innama yuwaffa alssabiroona ajrahum bighayri hisabin
10. Zeg: "O, Mijn gelovige dienaren, vreest uw
Heer." Voor hen, die in dit leven goed doen, is
het goede. En Allah's aarde is ruim. Voorwaar,
aan de standvastigen zal hun beloning zonder
berekening worden uitbetaald.

Zeg: "Mijn dienaren, die gelovig zijn! Vreest jullie
Heer. Voor hen die in dit tegenwoordige leven goed
doen is er iets goeds en Allah's aarde is wijd. Maar aan
hen die geduldig volharden zal hun volle loon gegeven
worden, zonder afrekening."

ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ
ۡ
ً
﴾١١ۙ ﴿  ﻣﺮت ن ﻋﺒﺪ ﷲ"! ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ ﻟﺪﻳﻦ6‰ ﻗﻞ
039.011 Qul innee omirtu an aAAbuda Allaha mukhlisan lahu alddeena

039.015 FaoAAbudoo ma shi/tum min doonihi qul inna alkhasireena allatheena khasiroo anfusahum
waahleehim yawma alqiyamati ala thalika huwa alkhusranu almubeenu

15. Zeg: "Aanbidt wie u wilt buiten Hem. Op de
Dag van de Opstanding zullen zij de verliezers zijn,
die zichzelf en hun familie hebben benadeeld." Ziet

En dient maar wat jullie willen in plaats van Hem."
Zeg: "De verliezers zijn zij die zichzelf en hun
families verliezen op de opstandingsdag. Is dat niet

11. Zeg: "Het is mij bevolen Allah te aanbidden
oprecht zijnde in onderwerping aan Hem.

Zeg: "Mij is bevolen Allah te dienen door de
godsdienst geheel aan Hem te wijden.

zijn de verstandigen.

zijn zij, de verstandigen.

ۡ ۡ
ۡ
﴾٩١ۚ ﴿  ﻟﻨﺎر6c  ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﺬ ﻣ ۡﻦ, ﻠﻤﺔ ﻟﻌﺬ بG ﻓﻤ ۡﻦ ﺣﻖ ﻋﻠ ۡﻴﻪ
039.019 Afaman haqqa AAalayhi kalimatu alAAathabi afaanta tunqithu man fee alnnari
19. Kunt u hem, tegen wie de uitspraak van
straf is bevestigd, en die in het Vuur is redden?

En als voor iemand het woord van de bestraffing is
bewaarheid? kun jij dan iemand redden die in het vuur
is?

ٌ ۡ ٌ
ف ﻣﺒﻨﻴﺔI§  ٌف ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻬﺎI§ ﻟٰﻜﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ”ﻘ ۡﻮ رﺑﻬ ۡﻢ ﻟﻬ ۡﻢ
ٰ ۡ ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ٰ
ۡ
 ﻵﻹ ﻳﺨﻠﻒ ﷲ"! ﻟﻤﻴﻌﺎد, !" وﻋﺪ ﷲklﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧﻬﺮ
﴾٠٢﴿

toe, dit is het duidelijke verlies.

het duidelijke verlies?"

ٰ
 ذﻟﻚ ﻳﺨﻮف, ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻬ ۡﻢ ﻇﻠ ٌﻞ ﻣﻦ ﻟﻨﺎر و ﻣ ۡﻦ ﺗ ۡﺤﺘﻬ ۡﻢ ﻇﻠ ٌﻞ
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٦١﴿  •ﻌﺒﺎد ﻓﺎ”ﻘﻮن, ﷲ"! ﺑ ٖﻪ ﻋﺒﺎده
039.016 Lahum min fawqihim thulalun mina alnnari wamin tahtihim thulalun thalika yukhawwifu Allahu
bihi AAibadahu ya AAibadi faittaqooni
16. Zij zullen lagen van Vuur over en onder zich
hebben. Hiertegen waarschuwt Allah Zijn
dienaren: "O Mijn dienaren, vreest Mij
derhalve."

Zij hebben boven zich stapelwolken van vuur en onder
zich stapelwolken. Daarmee jaagt Allah Zijn dienaren
vrees aan. Mijn dienaren, weest godvrezend!

ٰ
ۤ
 ﷲ"! ﻟﻬﻢ6e ۡو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺟﺘﻨﺒﻮ ﻟﻄﺎﻏ ۡﻮت ۡن • ۡﻌﺒﺪ ۡوﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮ
ۡ ۡ
ۡ
ٰ
﴾٧١ۙ ﴿  ﻋﺒﺎدI¬ي ; ﻓﺒI¬ﻟﺒ

039.020 Lakini allatheena ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyyatun tajree
min tahtiha al-anharu waAAda Allahi la yukhlifu Allahu almeeAAada
20. Maar voor hen die hun Heer vrezen zijn
woningen boven elkaar gebouwd, waaronder
rivieren stromen. Dit is Allah's belofte en Allah
breekt Zijn belofte niet.

Maar voor hen die hun Heer vrezen zijn er [feest]zalen
waarboven [feest] zalen gebouwd zijn en waar de
rivieren onderdoor stromen. Allah's toezegging is het.
Allah zal de afspraak niet afzeggen.
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 ﻵﻹرض6c ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ن ﷲ"! ﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﺂء ﻓﺴﻠﻜﻪ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ
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 ﺛﻢfy©ﻪ ﻣﺼ£ªج ﺑ ٖﻪ زرﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻮ ﻧﻪ ﺛﻢ ﻳﻬﻴﺞ ﻓIJﺛﻢ ﻳ
ۡ
ٰ
ۡ ۡ
ً ﻪ ﺣﻄ- ﻳ ۡﺠﻌﻠ
ٰ
﴾١٢﴿  ﻵﻹﻟﺒﺎب6eي ﻵﻹوI¡ۡ ذﻟﻚ ﻟﺬ6c  ن, ﺎﻣﺎ
039.021 Alam tara anna Allaha anzala mina alssama-i maan fasalakahu yanabeeAAa fee al-ardi thumma
yukhriju bihi zarAAan mukhtalifan alwanuhu thumma yaheeju fatarahu musfarran thumma yajAAaluhu

039.017 Waallatheena ijtanaboo alttaghoota an yaAAbudooha waanaboo ila Allahi lahumu albushra
fabashshir AAibadi
17. En zij die vermijden valse goden te
aanbidden, en zich tot Allah wenden - voor hen
zijn er blijde tijdingen. Daarom geef blijde tijding
aan Mijn dienaren,

Voor hen die het vermijden de Taghoet te dienen en
die zich schuldbewust tot Allah wenden is er goed
nieuws. Verkondig het goede nieuws dus aan Mijn
dienaren,

ۡ
ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ-® وﻟ, ﻪ- ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺴﺘﻤﻌ ۡﻮن ﻟﻘ ۡﻮل ﻓﻴﺘﺒﻌ ۡﻮن ۡﺣﺴﻨ
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ۡ ۡ
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﴾٨١﴿ ﻚ ﻫﻢ وﻟﻮ ﻵﻹﻟﺒﺎب-ﻫ ٰﺪ©ﻬﻢ ﷲ"! و وﻟ
039.018 Allatheena yastamiAAoona alqawla fayattabiAAoona ahsanahu ola-ika allatheena hadahumu
Allahu waola-ika hum oloo al-albabi
18. Die naar het Woord luisteren en dit het best
naleven. Zij zijn het die Allah geleid heeft, en zij

die het woord horen en dan het beste ervan volgen.
Zij zijn het die Allah op het goede pad brengt en dat

23. Allah heeft de beste verkondiging geopenbaard,
een Boek (de Kuran), overeenkomstig met zichzelf,
vaak herhalend (vermaningen) waarbij de huid van
hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt, daarna
ontspant zich hun huid en hun hart wordt zacht bij
de gedachte aan Allah. Dit is de leiding van Allah,
Hij leidt daarmee wie Hij wil. En wie Allah laat
dwalen, zal geen leider hebben.

Allah heeft het beste nieuws neergezonden, een
boek met op elkaar lijkende herhaalde gedeelten
waarvan bij hen die hun Heer vrezen de rillingen
over hun huid lopen. Daarna ontspannen hun huid
en hun harten zich om Allah te gedenken. Dat is
Allah's leidraad waarmee Hij leidt wie Hij wil. En
als Allah iemand tot dwaling brengt, dan is er voor
hem niemand die de goede richting wijst.

ٰ
ۡ ٓ
ۡ
ۡ ﻟﻠﻈ
—˜ و ﻗ ۡﻴﻞ ﻠﻤ,  ۡ ﺑﻮ ۡﺟﻬ ٖﻪ ﺳ ۡﻮء ﻟﻌﺬ ب ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ°ﻓﻤ ۡﻦ ﻳﺘ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
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﴾٤٢﴿ ذوﻗﻮ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺴﺒﻮن

039.024 Afaman yattaqee biwajhihi soo-a alAAathabi yawma alqiyamati waqeela lilththalimeena thooqoo
ma kuntum taksiboona
24. Is (deze beter) die voor zijn persoon bescherming
zoekt op de Dag van de Opstanding voor de vreselijke
straf? - terwijl tot de onrechtvaardigen zal worden
gezegd: "Ondergaat (nu) wat u verdiende."

Is dan iemand die zich op de opstandingsdag met
zijn gezicht voor de vreselijke bestraffing
beschermt?? Tot de onrechtplegers wordt
namelijk gezegd: "Proeft wat jullie begaan
hebben."

ٰ
ۡ
ﻬﻢ ﻟﻌﺬ ب ﻣ ۡﻦ ﺣ ۡﻴﺚ ﻵﻹ±ﻛﺬب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻓﺎﺗ
ۡ
ۡ
﴾٥٢﴿ ﻳﺸﻌﺮون
039.025 Kaththaba allatheena min qablihim faatahumu alAAathabu min haythu la yashAAuroona
25. Ook degenen die vóór hen waren,
verloochenden, daarom kwam de straf over hen
zonder dat zij bemerkten van waar.

Zij die er voor hun tijd waren hebben ook van
leugens beticht, maar toen kwam de bestraffing tot
hen vanwaar zij het niet beseften.
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ةI~ ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ ; و ﻟﻌﺬ ب ﻵﻹ6c ي²Jﻓﺎذ ﻗﻬﻢ ﷲ"! ﻟ
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﴾٦٢﴿ ﺎﻧﻮ •ﻌﻠﻤﻮنG  ` ﻟﻮ£¤™

hutaman inna fee thalika lathikra li-olee al-albabi
21. Heeft u niet gezien, dat Allah water van de
hemel nederzendt en het in de aarde doet
binnendringen tot (het vormen van) bronnen? Ook
worden er oogsten voortgebracht, die in hun kleuren
variëren. Daarna drogen deze uit en u ziet ze geel
worden; dan doet Hij ze in stukken breken.
Voorwaar daarin is een les voor de mensen van
begrip.

Zie jij dan niet dat Allah water uit de hemel laat
neerdalen en dan naar bronnen in de aarde laat
gaan? Dan brengt Hij er landbouwgewassen van
allerlei soorten mee voort. Dan verdorren zij en jij
ziet ze geel worden en dan maakt Hij ze tot gruis.
Daarin is een vermaning voor de verstandigen.

ٌ ﻓﻮ ۡﻳﻞ,  ﻧﻮۡ ٍر ﻣ ۡﻦ رﺑ ٖﻪ6ٰ7ه ﻟﻶۡﻹ ۡﺳﻶﻹم ﻓﻬﻮ ﻋ- ح ٰﷲ"! ﺻ ۡﺪرI´ ﻓﻤ ۡﻦ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
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ۡ
﴾٢٢﴿ —ٍ ˜ ﺿﻠ ٍﻞ ﻣﺒ6c ﻚ- وﻟ, !" ﷲI¡ﻟﻠﻘﺴﻴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ذ
039.022 Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islami fahuwa AAala noorin min rabbihi fawaylun lilqasiyati
quloobuhum min thikri Allahi ola-ika fee dalalin mubeenin
22. Hij wiens hart Allah voor de Islam heeft
verruimd, is in het licht van zijn Heer. Wee dan
degenen, wier hart verhard is bij de
gedachtenis aan Allah! Waarlijk, zij verkeren
klaarblijkelijk in dwaling.

Is dan iemand wiens hart Allah opengesteld heeft voor
de overgave [aan Allah] en die zich in een licht dat van
zijn Heer afkomstig is bevindt?? Wee dus hen van wie
de harten hard zijn zodat zij Allah niet gedenken. Zij
zijn het die in duidelijke dwaling verkeren.
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 ”ﻘﺸﻌﺮ ﻣﻨﻪv 6‰ﷲ"! ﻧﺰل ﺣﺴﻦ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﺎ
ٰ6e ﺟﻠ ۡﻮد ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺨﺸ ۡﻮن رﺑﻬ ۡﻢ ; ﺛﻢ ﺗﻠ˜ۡ— ﺟﻠ ۡﻮدﻫ ۡﻢ و ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ
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 و ﻣﻦ •ﻀﻠﻞ,  ذﻟﻚ ﻫﺪي ﷲ"! ﻳﻬﺪي ﺑ ٖﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء, !" ﷲI¡ذ
ٰ
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﴾٣٢﴿ ﷲ"! ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎ ٍد
039.023 Allahu nazzala ahsana alhadeethi kitaban mutashabihan mathaniya taqshaAAirru minhu juloodu
allatheena yakhshawna rabbahum thumma taleenu julooduhum waquloobuhum ila thikri Allahi thalika
huda Allahi yahdee bihi man yashao waman yudlili Allahu fama lahu min hadin

oneens zijn, en een man die geheel aan één man
toebehoort. Zijn zij beiden in dezelfde toestand? Alle
roem behoort aan Allah. Maar de meesten onder hen
begrijpen dit niet.

meerdere ruziënde bazen heeft en een man die
volledig aan één man toebehoort. Zijn die
twee bijvoorbeeld gelijk? Lof zij Allah! Maar
de meesten van hen weten het niet.

﴾٠٣¶ ﴿ ﻧﻚ ﻣﻴ ٌﺖ و ﻧﻬ ۡﻢ ﻣﻴﺘ ۡﻮن
039.030 Innaka mayyitun wa-innahum mayyitoona
30. Waarlijk u zult sterven en zij zullen ook sterven.

Jij bent sterfelijk en zij zijn sterfelijk.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٣﴿ ﺛﻢ ﻧﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ رﺑﻜ ۡﻢ ﺗﺨﺘﺼﻤ ۡﻮن
039.031 Thumma innakum yawma alqiyamati AAinda rabbikum takhtasimoona
31. Dan zult u op de Dag van de Opstanding met elkander
redetwisten in het bijzijn van uw Heer.

Dan zullen jullie op de opstandingsdag
met elkaar twisten. *

-,  ٰﷲ"! و ﻛﺬب ﺑﺎﻟﺼ ۡﺪق ۡذ ﺟﺂءه67ﻓﻤ ۡﻦ ۡﻇﻠﻢ ﻣﻤ ۡﻦ ﻛﺬب ﻋ
ٰۡ ًۡ
ۡ
﴾٢٣﴿ ﻳﻦfyۡ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻮي ﻟﻠﻜ6c ﻟ ۡﻴﺲ
039.032 Faman athlamu mimman kathaba AAala Allahi wakaththaba bialssidqi ith jaahu alaysa fee
jahannama mathwan lilkafireena
32. Wie is onrechtvaardiger dan hij, die een leugen
over Allah verzint of de Waarheid verloochent
wanneer zij tot hem komt? Is er voor de ongelovigen
geen plaats in de hel?

En wie is er zondiger dan wie over Allah liegt en
de betrouwbare waarheid loochent wanneer zij tot
hem komt? Is er in de hel niet een verblijfplaats
voor de ongelovigen?

ۡ
﴾٣٣﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﺘﻘ ۡﻮن-®و ﻟﺬ ۡي ﺟﺂء ﺑﺎﻟﺼ ۡﺪق و ﺻﺪق ﺑ ٖﻪۤ وﻟ
039.033 Waallathee jaa bialssidqi wasaddaqa bihi ola-ika humu almuttaqoona
33. En hij die de Waarheid brengt of deze
bevestigt - dezen zijn de godvruchtigen.

En wie met de betrouwbare waarheid komen en geloof
aan haar hechten, zij zijn het die godvrezend zijn.

039.026 Faathaqahumu Allahu alkhizya fee alhayati alddunya walaAAathabu al-akhirati akbaru law
kanoo yaAAlamoona
26. En Allah vernederde hen in het leven dezer
wereld; maar de straf van het Hiernamaals zal
zeker groter zijn. Als zij slechts wisten!

En Allah liet hen in het tegenwoordige leven de
schande proeven, maar de bestraffing in het
hiernamaals is nog erger. Als zij het maar wisten.

ۡ
ﻞ ﻣﺜ ٍﻞ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢG  ٰ ن ﻣ ۡﻦfۡ gۡ ٰﻫﺬ ﻟ6c  ۡﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎسqr و ﻟﻘ ۡﺪ
﴾٧٢ۚ ﴿  ۡونI¡ﻳﺘﺬ
039.027 Walaqad darabna lilnnasi fee hatha alqur-ani min kulli mathalin laAAallahum yatathakkaroona
27. En voorzeker, Wij hebben allerlei gelijkenissen
voor de mensen in deze Kuran vermeld, opdat zij er
lering uit trekken.

En Wij hebben in deze Koran allerlei
voorbeelden voor de mensen gegeven; misschien
laten zij zich vermanen.

ً
﴾٨٢﴿  ذ ۡي ﻋﻮ ٍج ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳﺘﻘ ۡﻮن£ۡ˜ﺑ ًﻴﺎ ﻏI¹  ٰ ﻧﺎIۡ º
039.028 Qur-anan AAarabiyyan ghayra thee AAiwajin laAAallahum yattaqoona
28. Dit is een duidelijke verkondiging zonder
afwijking opdat men godvruchtig moge worden.

Een Arabische Koran die geen afwijking heeft;
misschien zullen zij godvrezend worden.

ًﺂء ﻣﺘ ٰﺸﻜﺴ ۡﻮن و رﺟﻶًﻹ ﺳﻠﻤﺎGI´ ب ٰﷲ"! ﻣﺜﻶًﻹ رﺟﻶًﻹ ﻓ ۡﻴﻪqr
ۡﻫ ۡﻢ ﻵﻹ • ۡﻌﻠﻤﻮن£»ۡ™  ﻟۡﺤ ۡﻤﺪ ﷲ ٰ"! ; ﺑ ۡﻞ,  ﻫ ۡﻞ ﻳ ۡﺴﺘﻮ ٰﻳﻦ ﻣﺜﻶًﻹ, ﻟﺮﺟﻞ
ٍ
﴾٩٢﴿
039.029 Daraba Allahu mathalan rajulan feehi shurakao mutashakisoona warajulan salaman lirajulin hal
yastawiyani mathalan alhamdu lillahi bal aktharuhum la yaAAlamoona
29. Allah geeft een gelijkenis; een man die aan meer
aanspraak-hebbenden toebehoort, die het met elkander

Allah geeft als voorbeeld een man die

ۡ
﴾٧٣﴿ ﻧﺘﻘﺎ ٍم
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﴾٤٣À ﴿k—ۡ˜و ﻟﻤ ۡﺤﺴﻨÁ  ذﻟﻚ ﺟ ®ﺰ, ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء ۡون ﻋﻨﺪ رﺑﻬ ۡﻢ

039.037 Waman yahdi Allahu fama lahu min mudillin alaysa Allahu biAAazeezin thee intiqamin

039.034 Lahum ma yashaoona AAinda rabbihim thalika jazao almuhsineena

37. En wie Allah leidt zal niemand kunnen
doen afdwalen. Is Allah niet Machtig, de Heer
van de Vergelding?

En als Allah iemand de goede richting wijst dan is er
voor hem niemand die tot dwaling brengt. Is Allah niet
machtig en wraakgierig?

ۡ ﻗﻞ, !" ۡﻦ ﺳﺎﻟۡﺘﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦ ٰﷲ-و ﻟ
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﴾٨٣﴿ ﻠﻮنGﻞ ﻟﻤﺘﻮG ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮ, !" ﷲt¾ﺣﺴ
039.038 Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-arda layaqoolunna Allahu qul afaraaytum ma
tadAAoona min dooni Allahi in aradaniya Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradanee
birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allahu AAalayhi yatawakkalu almutawakkiloona
38. Indien u hun vraagt: "Wie heeft de hemelen en
de aarde geschapen?", zullen zij voorzeker
antwoorden: "Allah ". Zeg: "Vertelt mij (dan) wat
u naast Allah aanroept, kunnen zij, indien Allah
mij zou willen benadelen, Zijn schade
verwijderen? Of als Hij mij barmhartigheid wil
tonen, kunnen zij Zijn barmhartigheid dan
tegenhouden?" Zeg: "Allah is mij voldoende. In
Hem zullen de vertrouwenden hun vertrouwen
stellen."

En als jij hun vraagt wie de hemelen en de aarde
geschapen heeft zeggen zij: "Allah." Zeg: "En
hebben jullie wel gezien wat jullie in plaats van
Allah aanroepen? Als Allah voor mij tegenspoed
wenst, kunnen zij dan Zijn tegenspoed voor mij
wegnemen? Of als Hij voor mij barmhartigheid
wenst, kunnen zij dan Zijn barmhartigheid
tegenhouden?" Zeg: "Voor mij is Allah goed genoeg,
op Hem moeten zij die vertrouwen hebben hun
vertrouwen stellen."

ۡ ﻋﺎﻣ ٌﻞ ; ﻓﺴ ۡﻮف ” ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن6‰  ﻣ¿ﺎﻧﺘﻜ ۡﻢ6ٰ7ﻗ ۡﻞ ٰ•ﻘ ۡﻮم ۡﻋﻤﻠ ۡﻮ ﻋ

34. Zij zullen van hun Heer ontvangen wat zij begeren;
dat is de beloning dergenen die goed doen.

Zij hebben bij hun Heer wat zij willen. Dat is
het loon voor hen die goed doen,
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 ﷲ"! ﻋﻨﻬﻢ ﺳﻮ ﻟﺬي ﻋﻤﻠﻮ و ﻳﺠﺰﻳﻬﻢ ﺟﺮﻫﻢ ﺑﺎﺣﺴﻦfyﻟﻴﻜ
﴾٥٣﴿ ﺎﻧﻮۡ • ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنG ﻟﺬ ۡي
039.035 Liyukaffira Allahu AAanhum aswaa allathee AAamiloo wayajziyahum ajrahum bi-ahsani allathee
kanoo yaAAmaloona
35. Allah zal het slechtste wat zij deden van hen
verwijderen en hun het loon geven beter dan
hetgeen zij verdienden.

opdat Allah hun het slechtste dat zij gedaan hebben
kwijtscheldt en hen beloont met het loon voor het
beste dat zij deden.
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ۡ و ﻣﻦ,  و ﻳﺨﻮﻓ ۡﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ, ه- ﺎف ﻋ ۡﺒﺪ
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﴾٦٣ۚ ﴿ •ﻀﻠﻞ ﷲ"! ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎ ٍد
039.036 Alaysa Allahu bikafin AAabdahu wayukhawwifoonaka biallatheena min doonihi waman yudlili
Allahu fama lahu min hadin
36. Is Allah niet toereikend voor Zijn dienaar?
En zij trachten u te doen vrezen voor hen (de
afgoden) die buiten Allah zijn. Voor hem die
Allah laat dwalen is er geen leider.

Is Allah niet goed genoeg voor Zijn dienaar? En zij
willen jou bang maken met hen die er in plaats van Hem
zouden zijn. En als Allah iemand tot dwaling brengt,
dan is er voor hem niemand die de goede richting wijst.
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 ﻟﻴﺲ ﷲ"! ‡ﻌﺰﻳ ٍﺰ ذي, و ﻣﻦ ﻳﻬﺪ ﷲ"! ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻀ ٍﻞ
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 ﺟ ٍﻞ6e يI~ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﻟﻤ ۡﻮت و ﻳﺮﺳﻞ ﻵﻹtÃٰ ۡ ﻗtÄﻓﻴ ۡﻤﺴﻚ ﻟ
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﴾٢٤﴿ ونI’ ذﻟﻚ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺘﻔ6c  ن, OPً ﻣﺴ
039.042 Allahu yatawaffa al-anfusa heena mawtiha waallatee lam tamut fee manamiha fayumsiku allatee
qada AAalayha almawta wayursilu al-okhra ila ajalin musamman inna fee thalika laayatin liqawmin
yatafakkaroona
42. Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer
zij sterven en ook van hen die niet sterven tijdens hun
slaap. Dan houdt Hij die, die Hij ten dode heeft
opgeschreven en zendt de overigen tot een bepaalde tijd
(in het lichaam) terug. Hierin zijn stellig tekenen voor
een volk dat nadenkt.

Allah neemt de zielen weg op de tijd van hun
dood en in hun slaap, als ze nog niet gestorven
zijn. Dan houdt Hij die waarvoor de dood
beslist is tegen en zendt de andere voor een
bepaalde termijn weer weg. Daarin zijn tekenen
voor mensen die nadenken.

ۡﺎﻧ ۡﻮ ﻵﻹ ﻳ ۡﻤﻠﻜﻮنG  ﻗ ۡﻞ و ﻟ ۡﻮ, م ﺗﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡون ٰﷲ"! ﺷﻔﻌﺂء
ً
﴾٣٤﴿ ﺷ ۡﻴﺌﺎ و ﻵﻹ • ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن
039.043 Ami ittakhathoo min dooni Allahi shufaAAaa qul awa law kanoo la yamlikoona shay-an wala
yaAAqiloona
43. Hebben zij bemiddelaars naast Allah genomen?
Vraag: "Zelfs indien zij (de afgoden) nergens macht
over hebben en zonder verstand zijn?"

Of hebben zij buiten Allah om bemiddelaars
genomen? Zeg: "En als zij niets kunnen
uitrichten en geen verstand hebben?"

ۡ ﺛﻢ ﻟﻴﻪ, ﻪ ﻣ ۡﻠﻚ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض-  ﻟ, ﻗ ۡﻞ ﷲ ٰ"! ﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ
﴾٤٤﴿ ﺗ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
039.044 Qul lillahi alshshafaAAatu jameeAAan lahu mulku alssamawati waal-ardi thumma ilayhi
turjaAAoona
44. Zeg: "Van Allah is iedere voorspraak. Hem
behoort het koninkrijk van de hemelen en van de

Zeg: "Aan Allah komt de bemiddeling geheel toe. Hij
heeft de heerschappij over de hemelen en de aarde.

﴾٩٣ۙ ﴿
039.039 Qul ya qawmi iAAmaloo AAala makanatikum innee AAamilun fasawfa taAAlamoona
39. Zeg: "O, mijn volk, handel op uw plaats, ik ben
ook werkzaam, maar weldra zult u weten

Zeg: "Mijn volk! Handelt naar jullie vermogen; ik
doe dat ook. Dan zullen jullie weten

ۡ ۡ
ۡ ٌ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٤﴿ ﻳﻪ و ﻳﺤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬ ب ﻣﻘﻴﻢ²Jﻣﻦ ﻳﺎﺗﻴﻪ ﻋﺬ ب ﻳ
039.040 Man ya/teehi AAathabun yukhzeehi wayahillu AAalayhi AAathabun muqeemun
40. Tot wie de vernederende kastijding komt
en op wie de blijvende straf nederdaalt."

tot wie er een bestraffing komt die hem te schande maakt
en op wie een blijvende bestraffing zal neerkomen."

ۡ ۡ
ۡ ۡ ۤ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ﻧﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ ; ﻓﻤﻦ ﻫﺘﺪي
ۡﻓﻠﻨ ۡﻔﺴ ٖﻪ ; و ﻣ ۡﻦ ﺿﻞ ﻓﺎﻧﻤﺎ •ﻀﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ; و ﻣﺎۤ ﻧۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ
ۡ ﺑﻮ
﴾١٤﴿ ™ﻴ ٍﻞ
039.041 Inna anzalna AAalayka alkitaba lilnnasi bialhaqqi famani ihtada falinafsihi waman dalla fainnama yadillu AAalayha wama anta AAalayhim biwakeelin
41. Voorwaar, Wij hebben u ten bate van de
mensen het Boek met Waarheid nedergezonden.
Hij die deze leiding volgt, volgt haar ten bate van
zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt ten nadele
van haar. En u bent geen voogd over hen.

Wij hebben tot jou het boek voor de mensen met de
waarheid neergezonden. Wie zich de goede richting
laat wijzen volgt het goede pad slechts tot zijn eigen
voordeel en wie dwaalt, dwaalt slechts ten koste van
zichzelf. En jij bent geen voogd over hen.

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
;  ﻣﻨﺎﻣﻬﺎ6c  ﻟﻢ ﺗﻤﺖtÄﻔﺲ ﺣ˜— ﻣﻮﺗﻬﺎ و ﻟh ﻵﻹ6cﷲ"! ﻳﺘﻮ

039.047 Walaw anna lillatheena thalamoo ma fee al-ardi jameeAAan wamithlahu maAAahu laiftadaw bihi
min soo-i alAAathabi yawma alqiyamati wabada lahum mina Allahi ma lam yakoonoo yahtasiboona
47. En indien de onrechtvaardigen bezaten al
hetgeen op de aarde is en nog eens zoveel daarbij,
zullen zij dit op de Dag van de Opstanding als
losprijs voor de vreselijke straf willen aanbieden.
En wat zij nooit dachten zal hun door Allah
onthuld worden.

Als zij die onrecht plegen alles wat er op de aarde is
hadden en nog eens evenveel, dan zouden zij zich
ermee willen vrijkopen van de erge bestraffing op de
opstandingsdag. Van de kant van Allah zal voor hen
dan openlijk zichtbaar worden waarop zij niet
gerekend hadden.

ٰ
ﺎﻧ ۡﻮ ﺑ ٖﻪ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡونG و ﺑﺪ ﻟﻬ ۡﻢ ﺳﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ و ﺣﺎق ﺑﻬ ۡﻢ ﻣﺎ
﴾٨٤﴿
039.048 Wabada lahum sayyi-atu ma kasaboo wahaqa bihim ma kanoo bihi yastahzi-oona
48. De straf voor het kwaad dat zij bedreven zal
hun duidelijk worden en wat zij plachten te
bespotten zal hen omringen.

De slechte daden die zij begaan hebben worden dan
namelijk voor hen zichtbaar en zij worden ingesloten
door dat waarmee zij de spot dreven.

ً ۡ ٰۡ
ۡ ۡ
ﻌﻤﺔ ﻣﻨﺎ ﻗﺎلh  ﺛﻢ ذ ﺧﻮﻟﻨﻪÅ  دﻋﺎﻧﺎqٌ r ﻓﺎذ ﻣﺲ ﻵﻹﻧﺴﺎن
ۡﻫ ۡﻢ ﻵﻹ • ۡﻌﻠﻤﻮن£»ۡ™  ﻓ ۡﺘﻨ ٌﺔ و ﻟٰﻜﻦÆ  ﺑ ۡﻞ,  ﻋ ۡﻠﻢ6ٰ7ﻪ ﻋ- ﻧﻤﺎ ۤ ۡوﺗ ۡﻴﺘ
ٍ
﴾٩٤﴿
039.049 Fa-itha massa al-insana durrun daAAana thumma itha khawwalnahu niAAmatan minna qala
innama ooteetuhu AAala AAilmin bal hiya fitnatun walakinna aktharahum la yaAAlamoona
49. Wanneer nu de mens tegenspoed treft, roept hij
Ons aan. Als Wij hem dan Onze gunst bewijzen
zegt hij: "Dit is mij alleen wegens mijn verdiensten
geschonken." Nee, het is slechts een beproeving;
maar de meesten onder hen beseffen het niet.

En wanneer de mens tegenspoed treft dan roept hij
Ons aan, maar wanneer Wij hem met genade van
Onze kant omgeven hebben zegt hij: "Het is mij
gegeven op grond van kennis die ik heb." Welnee,
het is een verzoeking. Maar de meesten van hen
weten het niet.

aarde en naar Hem zult u worden teruggebracht."

Voorts zullen jullie tot Hem worden teruggebracht."

ۡ ٰﷲ"! و ۡﺣﺪه ۡﺷﻤﺎز ۡت ﻗﻠ ۡﻮب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻨﻮنI¡و ذ ذ
ٰۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٤﴿ ونI¬ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ دوﻧ ٖﻪ ذ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﺒI¡ة ; و ذ ذI~ﺑﺎﻵﻹ
039.045 Wa-itha thukira Allahu wahdahu ishmaazzat quloobu allatheena la yu/minoona bial-akhirati waitha thukira allatheena min doonihi itha hum yastabshiroona
45. En wanneer Allah wordt genoemd als de
Enige, dan krimpt het hart dergenen die in het
Hiernamaals niet geloven samen, maar wanneer
degenen naast Hem genoemd worden, ziet, zij
verheugen zich.

En wanneer Allah als enige vermeld wordt krimpen
de harten van hen die niet in het hiernamaals
geloven ineen. En wanneer zij die er in plaats van
Hem zouden zijn vermeld worden dan verblijden zij
zich opeens.

ٰ
ۡ
ۡ ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
 ﻟﺴﻤ ٰﻮت و ﻵﻹرض ﻋﻠﻢ ﻟﻐﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة ﻧﺖIÈﻗﻞ ﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٦٤﴿ ﺎﻧﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮنG ۡ ﻣﺎ6c ﺗ ۡﺤﻜﻢ ﺑ˜ۡ— ﻋﺒﺎدك

039.046 Quli allahumma fatira alssamawati waal-ardi AAalima alghaybi waalshshahadati anta tahkumu
bayna AAibadika fee ma kanoo feehi yakhtalifoona
46. Zeg: "O, Allah! Schepper van de hemelen en
van de aarde! Kenner van het onzichtbare en het
zichtbare! Slechts U oordeelt onder Uw dienaren
over datgene waarin zij verschillen."

Zeg: "O Allah, schepper van de hemelen en de
aarde, kenner van het verborgene en het
waarneembare, U oordeelt tussen Uw dienaren over
dat waarover zij het oneens waren."

-ﻪ ﻣﻌﻪ-  ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ و ﻣ ۡﺜﻠ6c و ﻟ ۡﻮ ن ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ ﻣﺎ
ٰ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ٓۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
!" و ﺑﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﷲ, ﻵﻹﻓﺘﺪو ﺑ ٖﻪ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻟﻌﺬ ب ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ
﴾٧٤﴿ ﻣﺎ ﻟ ۡﻢ ﻳﻜ ۡﻮﻧﻮۡ ﻳ ۡﺤﺘﺴﺒ ۡﻮن

ۡ ۡ ۡ Â ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻔﺴﻬﻢ ﻵﻹ ”ﻘﻨﻄﻮ ﻣﻦ رﺣﻤﺔh 67ﻓﻮ ﻋIÉ ﻗ ۡﻞ ٰ•ﻌﺒﺎدي ﻟﺬﻳﻦ
ٰ
ۡ ٰ
ۡ - ًۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٥﴿  ﻧﻪ ﻫﻮ ﻟﻐﻔﻮر ﻟﺮﺣﻴﻢ,  ﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎfy ن ﷲ"! •ﻐ, !"ﷲ

ۡﺎﻧ ۡﻮ ﻳ ۡﻜﺴﺒﻮنG  ﻋ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎt•ٰ ﻗ ۡﺪ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻓﻤﺎۤ ۡﻏ

039.053 Qul ya AAibadiya allatheena asrafoo AAala anfusihim la taqnatoo min rahmati Allahi inna Allaha
yaghfiru alththunooba jameeAAan innahu huwa alghafooru alrraheemu

039.050 Qad qalaha allatheena min qablihim fama aghna AAanhum ma kanoo yaksiboona

53. Zeg: "O mijn dienaren die tegen u zelf
buitensporig bent geweest, wanhoopt niet aan de
barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft
alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de
Genadevolle.

Zeg: "Mijn dienaren! Als jullie tegen jezelf
onmatig zijn geweest moeten jullie de hoop op de
barmhartigheid van Allah niet opgeven. Allah
vergeeft al de zonden; Hij is de vergevende, de
barmhartige.

ۡ ۡ ۡ ۡ - ۡ ۡ ۡ ٰ ۤۡ ۡ
ۡ
 رﺑﻜﻢ و ﺳﻠﻤﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ ﻟﻌﺬ ب ﺛﻢ6e و ﻧﻴﺒﻮ
ۡ
ۡ
﴾٤٥﴿ ونIŠﻵﻹ ﺗﻨ
039.054 Waaneeboo ila rabbikum waaslimoo lahu min qabli an ya/tiyakumu alAAathabu thumma la
tunsaroona
54. "Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan
Hem voordat de straf over u komt, want dan
zult u niet meer worden geholpen.

En wendt jullie schuldbewust tot jullie Heer en geeft
jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie
komt. Dan zullen jullie geen hulp krijgen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۤۡ
ۡ
و ﺗﺒﻌﻮ ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ
ۡ ۡ ۡ ً ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٥ۙ ﴿ ﻟﻌﺬ ب ‡ﻐﺘﺔ و ﻧﺘﻢ ﻵﻹ ﺗﺸﻌﺮون

﴾٠٥﴿
50. Ook hun voorgangers zeiden hetzelfde,
toch baatte hen hetgeen zij deden niet;

Zij die er voor hen waren hadden dat ook al gezegd, maar
hun baatte niet wat zij ten uitvoer hadden gebracht.

ٰ
ﻫﺆﻵﻼءÂ  و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ, ﻓﺎﺻﺎﺑﻬ ۡﻢ ﺳﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿ ﺳﻴﺼﻴﺒﻬﻢ ﺳﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻮ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ
039.051 Faasabahum sayyi-atu ma kasaboo waallatheena thalamoo min haola-i sayuseebuhum sayyi-atu
ma kasaboo wama hum bimuAAjizeena
51. En het kwaad dat zij deden trof hen en
wat de onrechtvaardigen onder dezen doen,
zal hen ook treffen en zij kunnen Ons niet
ontsnappen.

De slechte daden die zij begingen hebben hen dus
getroffen. En ook zij die onrecht plegen uit het midden van
dezen hier zullen door de slechte daden die zij hebben
begaan getroffen worden zonder dat zij er iets aan kunnen
doen.

ٰ
ۡ6c  ن, و ﻟ ۡﻢ • ۡﻌﻠﻤ ۡﻮۤ ن ﷲ"! ﻳ ۡﺒﺴﻂ ﻟﺮ ۡزق ﻟﻤ ۡﻦ ﻳﺸﺂء و • ۡﻘﺪر
ٰ ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢٥﴿ ذﻟﻚ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺆﻣﻨﻮن
039.052 Awa lam yaAAlamoo anna Allaha yabsutu alrrizqa liman yashao wayaqdiru inna fee thalika
laayatin liqawmin yu/minoona

039.055 WaittabiAAoo ahsana ma onzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya/tiyakumu alAAathabu
baghtatan waantum la tashAAuroona
55. "En volgt het beste dat u geopenbaard is door
uw Heer voordat de straf onverwachts over u
komt terwijl u het (naderen er van) niet bemerkt;

En volgt het beste van wat tot jullie van de kant van
jullie Heer is neergezonden voordat de bestraffing
onverwachts tot jullie komt zonder dat jullie het
beseffen."

52. Weten zij niet dat Allah de voorziening
vermeerdert of vermindert voor wie Hij wil;
voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk dat
wil geloven.

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

ٰۡ
ۡ
﴾٩٥﴿ ﻳﻦfyﻟﻜ
039.059 Bala qad jaatka ayatee fakaththabta biha waistakbarta wakunta mina alkafireena
59. (God zal antwoorden): "Nee, Mijn tekenen
kwamen tot u, maar u verloochende deze, u was
hoogmoedig en behoorde tot de ongelovigen.''

"Welnee, Mijn tekenen zijn toch tot jou gekomen,
maar jij hebt ze geloochend, jij was hoogmoedig
en behoorde tot de ongelovigen."

ٌ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
,  ﷲ"! وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﺴﻮدة67و ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﺗﺮي ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﻋ
ۡ ًۡ
ۡ
﴾٠٦﴿ ﻳﻦ£¤ۡ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺜﻮي ﻟﻠﻤﺘﻜ6c ﻟ ۡﻴﺲ
039.060 Wayawma alqiyamati tara allatheena kathaboo AAala Allahi wujoohuhum muswaddatun alaysa
fee jahannama mathwan lilmutakabbireena
60. En op de Dag van de Opstanding zult u de
gezichten van hen die over Allah leugens uitten zwart
zien. Is er in de hel geen tehuis voor de
hoogmoedigen?

Op de opstandingsdag zul je hen die over Allah
logen met zwarte gezichten zien. Is er in de hel
niet een verblijfplaats voor de hoogmoedigen?

ۡ ﻵﻹ ﻳﻤﺴﻬﻢ ﻟﺴ ۡﻮٓء و ﻵﻹ ﻫﻢÅ  ٰﷲ"! ﻟﺬ ۡﻳﻦ ”ﻘ ۡﻮ ﺑﻤﻔﺎزﺗﻬ ۡﻢÌو ﻳﻨ
﴾١٦﴿ ﻧ ۡﻮن²Íۡ ﻳ

ۡ ۡ ٰ ˆ ۡ ۡ
ٰ ٰ ۡ
 ﺟﻨﺐ ﷲ"! و ن ﻛﻨﺖ6c ﻃﺖI½  ﻣﺎ6ٰ7 ﻋ6ÐIžۡ ﻔ ٌﺲ ﻳﺤh ۡن ”ﻘ ۡﻮل
ٰ
ۡ
﴾٦٥ۙ ﴿ ﻳﻦIJﻟﻤﻦ ﻟﺴ
039.056 An taqoola nafsun ya hasrata AAala ma farrattu fee janbi Allahi wa-in kuntu lamina
alssakhireena
56. Opdat geen ziel moge zeggen: "O wat een spijt heb
ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover
Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters."

Opdat niemand zal zeggen: "Wat heb ik er spijt
van dat ik Allah veronachtzaamd heb! Ik
behoorde immers tot de spotters."

ۡ ۡ ٰ ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾٧٥ۙ ﴿ —˜ ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻟﻤﺘﻘt•©و ”ﻘﻮل ﻟﻮ ن ﷲ"! ﻫﺪ
039.057 Aw taqoola law anna Allaha hadanee lakuntu mina almuttaqeena
57. Of opdat zij niet moge zeggen: "Had Allah mij
geleid dan zou ik zeker tot de godvruchtigen hebben
behoord."

Of dat iemand zal zeggen: "Als Allah mij op het
goede pad gebracht had behoorde ik tot de
godvrezenden."

ً
ۡ
ۡ
—ۡ˜ة ﻓﺎ™ﻮۡن ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﺤﺴﻨI¡ ۡ6e ۡو ”ﻘ ۡﻮل ﺣ˜ۡ— ﺗﺮي ﻟﻌﺬ ب ﻟ ۡﻮ ن
﴾٨٥﴿
039.058 Aw taqoola heena tara alAAathaba law anna lee karratan faakoona mina almuhsineena

039.061 Wayunajjee Allahu allatheena ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumu alssoo-o wala hum
yahzanoona
61. Allah zal de godvruchtigen vanwege hun
geloof redden. Geen kwaad zal over hen komen
noch zullen zij treuren.

Maar Allah redt hen die godvrezend zijn om wat zij
tot stand hebben gebracht. Hen treft geen kwaad noch
zullen zij bedroefd zijn.

ٰ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٢٦﴿  ٍء و™ﻴﻞtÎ ﻞG 67 و ﻫﻮ ﻋÅ  ٍءtÎ ﻞG ﷲ"! ﺧﺎﻟﻖ
039.062 Allahu khaliqu kulli shay-in wahuwa AAala kulli shay-in wakeelun

58. Of opdat zij de straf ziende, niet moge zeggen:
"Ik wilde dat er voor mij een terugkeer was, dan
zou ik tot de goeden behoren."

Of dat iemand zal zeggen wanneer hij de bestraffing
ziet: "Als er een terugkeer voor mij was zou ik tot
hen die goed doen behoren."

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ت و ﻛﻨﺖ ﻣﻦ£¤ۡ ﻓﻜﺬ ۡﺑﺖ ﺑﻬﺎ و ﺳﺘﻜtÄ ﻗ ۡﺪ ﺟﺂءﺗﻚ ٰ ٰﻳ6ٰ7ﺑ

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٦﴿ ﻳﻦI’ﺑﻞ ﷲ"! ﻓﺎﻋﺒﺪ و ﻛﻦ ﻣﻦ ﻟﺸ
039.066 Bali Allaha faoAAbud wakun mina alshshakireena
66. Nee, dient Allah alleen en behoort tot de
dankbaren.

Neen, jij moet Allah dienen en behoren tot hen die dank
betuigen!"

ۡﻪ ﻳﻮم-  و ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﻗ ۡﺒﻀﺘv و ﻣﺎ ﻗﺪرو ٰﷲ"! ﺣﻖ ﻗ ۡﺪر ٖه
ٌۢ ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
 ﻋﻤﺎ67 ﺳﺒﺤﻨﻪ و ”ﻌ, ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ و ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻣﻄﻮﻳﺖ ﺑﻴﻤﻴﻨ ٖﻪ

62. Allah is de Schepper van alles en de Voogd over
alle dingen.

Allah is de schepper van alle dingen en Hij is over
alles voogd.

ٰ ٰٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ﻪ ﻣﻘ- ﻟ
!"و ﺑﺎﻳﺖ ﷲfy و ﻟﺬﻳﻦ ﻛ, ﺎﻟﻴﺪ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹرض
ٰۡ
ۡ
﴾٣٦﴿ ونIžﻚ ﻫﻢ ﻟﺨ-®وﻟ
039.063 Lahu maqaleedu alssamawati waal-ardi waallatheena kafaroo bi-ayati Allahi ola-ika humu
alkhasiroona
63. Aan Hem behoren de schatten van de hemelen en
van de aarde; en zij die de tekenen van Allah
verwerpen zijn de verliezers.

Hij heeft de sleutels van de hemelen en de aarde.
Zij die Allah's tekenen loochenen, zij zijn het die
de verliezers zijn.

ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿ ™ﻮنI¬ﻳ

ٓۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٤٦﴿  ﻋﺒﺪ ﻳﻬﺎ ﻟﺠﻬﻠﻮن6‰ ﷲ"! ﺗﺎﻣﺮو£˜ﻗﻞ ﻓﻐ

039.067 Wama qadaroo Allaha haqqa qadrihi waal-ardu jameeAAan qabdatuhu yawma alqiyamati
waalssamawatu matwiyyatun biyameenihi subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona

039.064 Qul afaghayra Allahi ta/muroonnee aAAbudu ayyuha aljahiloona

67. Zij waarderen Allah niet volgens Zijn
Waardigheid. De gehele aarde zal in Zijn greep
zijn op de Dag van de Opstanding, en de hemelen
zullen worden opgerold in Zijn hand. Glorie zij
Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met
Hem vereenzelvigen.

Zij hebben Allah niet op Zijn juiste waarde geschat.
De gehele aarde zal namelijk op de opstandingsdag in
Zijn greep zijn en de hemelen zullen zijn
samengevouwen in Zijn rechterhand. Hij zij
geprezen, verheven als Hij is boven wat zij aan Hem
als metgezellen toevoegen.

 ﻵۡﻹ ۡرض ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ6c  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣ ۡﻦ6c  ﻟﺼ ۡﻮر ﻓﺼﻌﻖ ﻣ ۡﻦ6c ﻔﺦh و
ٰ
ۡ ۡ
ۡ ٌ ۡ
ۡ
ٰ
﴾٨٦﴿ ونfÒي ﻓﺎذ ﻫﻢ ﻗﻴﺎم ﻳﻨI~ ﻔﺦ ﻓﻴﻪh  ﺛﻢ, !"ﺷﺂء ﷲ
039.068 Wanufikha fee alssoori fasaAAiqa man fee alssamawati waman fee al-ardi illa man shaa Allahu
thumma nufikha feehi okhra fa-itha hum qiyamun yanthuroona
68. En de bazuin zal worden geblazen en allen die in
de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen,
behalve degenen die Allah wil. Dan zal er nogmaals
worden geblazen en ziet! Zij zullen staande
herrijzen en wachten.

En er wordt op de bazuin geblazen en wie er in de
hemelen en wie er op de aarde zijn vallen
wezenloos neer, behalve zij van wie Allah het wil.
Dan wordt er een tweede keer op geblazen en dan
staan zij op om te kijken.

64. Zeg: "O, u onwetenden, beveelt u mij iets
buiten Allah te aanbidden?"

Zeg: "Willen jullie mij dan bevelen iets anders dan
Allah te dienen, jullie onwetenden?"

ۡ ۡ ۡ
™ﺖI´ ﻦ- ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ; ﻟ6e  ﻟ ۡﻴﻚ وÓو ﻟﻘ ۡﺪ ۡو
ٰۡ
ۡ
﴾٥٦﴿ ﻳﻦIžﻟﻴ ۡﺤﺒﻄﻦ ﻋﻤﻠﻚ و ﻟﺘﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟﺨ
039.065 Walaqad oohiya ilayka wa-ila allatheena min qablika la-in ashrakta layahbatanna AAamaluka
walatakoonanna mina alkhasireena
65. En voorwaar, aan u zoals aan hen die vóór u
waren, is geopenbaard: "Als u deelgenoten aan God
toeschrijft, zal uw werk stellig vruchteloos blijken en
u zult zeker tot de verliezers behoren."

Aan jou en aan hen die er voor jouw tijd waren is
geopenbaard: "Als jij veelgodendienst bedrijft dan
zal wat jij doet vruchteloos zijn en zul jij tot de
verliezers behoren.

71. En de ongelovigen zullen naar de hel worden
gedreven, wanneer zij deze bereiken, zullen de
poorten worden geopend en haar wachters zullen tot
hen zeggen: "Kwamen er geen boodschappers van
uit uw midden tot u, de tekenen van uw Heer
verkondigende en u waarschuwende voor de komst
van deze Dag?" Zij zullen antwoorden: "Ja zeker!"
Maar nu is de uitspraak van de straf tegen de
ongelovigen van kracht geworden.

En zij die ongelovig zijn worden in horden naar de
hel gedreven en wanneer zij er komen worden haar
poorten geopend en haar bewakers zeggen tot hen:
"Zijn er tot jullie geen gezanten uit jullie eigen
midden gekomen, die jullie de tekenen van jullie
Heer voorlazen en die jullie waarschuwden voor de
ontmoeting op deze dag van jullie?" Zij zeggen: "Ja
zeker." Maar het woord van de bestraffing is voor
de ongelovigen bewaarheid.

ۡ
ٰ
ۤۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻗﻴﻞ دﺧﻠﻮ ﺑﻮ ب ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ; ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺜﻮي
ۡ
﴾٢٧﴿ ﻳۡﻦ£¤ﻟﻤﺘﻜ
039.072 Qeela odkhuloo abwaba jahannama khalideena feeha fabi/sa mathwa almutakabbireena
72. Er zal worden gezegd: "Gaat de poorten van de
hel binnen om er in te vertoeven, slecht is de
verblijfplaats voor de hoogmoedigen."

Er wordt gezegd: "Gaat de poorten van de hel
binnen om er altijd te blijven." Dat is pas een
slechte verblijfplaats voor de hoogmoedigen!

Â
ۡ
ۡ
 ذ ﺟﺂءوﻫﺎ وtÄ ﺣ,  ﻟﺠﻨﺔ زﻣ ًﺮ6e و ﺳ ۡﻴﻖ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ”ﻘ ۡﻮ رﺑﻬ ۡﻢ
ﻧﺘﻬﺎ ﺳ ٰﻠ ٌﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻃ ۡﺒﺘ ۡﻢ²~ ﻓﺘﺤ ۡﺖ ۡﺑﻮ ﺑﻬﺎ و ﻗﺎل ﻟﻬ ۡﻢ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٧﴿ ﻓﺎدﺧﻠﻮﻫﺎ ﺧﻠﺪﻳﻦ
039.073 Waseeqa allatheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta itha jaooha wafutihat
abwabuha waqala lahum khazanatuha salamun AAalaykum tibtum faodkhulooha khalideena

73. En degenen die hun Heer vreesden zullen in
groepen naar de Hemel worden geleid; wanneer zij die
bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn
bewakers zullen tot hen zeggen: "Vrede zij u! Weest
gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te
verblijven."

En zij die gelovig zijn worden in horden naar de
tuin gedreven en wanneer zij er komen worden
haar poorten geopend en haar bewakers zeggen
tot hen: "Vrede zij met jullie! Jullie zijn goed
geweest, gaat er dus binnen om er altijd te
blijven."

ٓۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻗﺖ ﻵﻹرض ﺑﻨﻮر رﺑﻬﺎ و وﺿﻊ ﻟﻜﺘﺐ و ﺟﺎيء ﺑﺎﻟﻨﺒ ٖ˜— وI´ و
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩٦﴿  ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮنtÃﻟﺸﻬﺪآء و ﻗ
039.069 Waashraqati al-ardu binoori rabbiha wawudiAAa alkitabu wajee-a bialnnabiyyeena
waalshshuhada-i waqudiya baynahum bialhaqqi wahum la yuthlamoona
69. En de aarde zal door het licht van haar Heer schitteren,
en het Boek zal nedergelegd worden en de profeten en de
getuigen zullen worden gebracht en er zal tussen hen met
rechtvaardigheid geoordeeld worden en hun zal geen
onrecht worden aangedaan.

En de aarde straalt in het licht van haar Heer,
het boek wordt voorgelegd en de profeten en
getuigen worden gebracht. En er wordt
tussen hen naar waarheid beslist en hun
wordt geen onrecht aangedaan.

ۡ
ۡ
ۡ و وﻓﻴ
﴾٠٧﴿ ﺲ ﻣﺎ ﻋﻤﻠ ۡﺖ و ﻫﻮ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ •ﻔﻌﻠ ۡﻮن
ﻔ
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ﻞ
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ﺖ
ٍ
039.070 Wawuffiyat kullu nafsin ma AAamilat wahuwa aAAlamu bima yafAAaloona
70. Elke ziel zal volledig worden beloond voor hetgeen zij
deed. En Hij weet het beste wat zij volbrachten.

En aan iedereen wordt vergoed wat hij
gedaan heeft; Hij kent wat zij doen het best.

ۡ ذ ﺟﺂء ۡوﻫﺎ ﻓﺘﺤﺖtÄÂ  ﺣ,  ﺟﻬﻨﻢ زﻣ ًﺮ6ٰe  ۡۤوfyو ﺳ ۡﻴﻖ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡﻧﺘﻬﺎۤ ﻟ ۡﻢ ﻳﺎۡﺗﻜ ۡﻢ رﺳ ٌﻞ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﺘﻠﻮن²~ ۡﺑﻮ ﺑﻬﺎ و ﻗﺎل ﻟﻬ ۡﻢ
ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و67 ﻗﺎﻟﻮ ﺑ, ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺖ رﺑﻜﻢ و ﻳﻨﺬروﻧﻜﻢ ﻟﻘﺂء ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬ
ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾١٧﴿ ﻳﻦfy ﻟﻜ67ﻠﻤﺔ ﻟﻌﺬ ب ﻋG ﻟٰﻜ ۡﻦ ﺣﻘ ۡﺖ

039.071 Waseeqa allatheena kafaroo ila jahannama zumaran hatta itha jaooha futihat abwabuha waqala
lahum khazanatuha alam ya/tikum rusulun minkum yatloona AAalaykum ayati rabbikum
wayunthiroonakum liqaa yawmikum hatha qaloo bala walakin haqqat kalimatu alAAathabi AAala
alkafireena

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻗﺎﻟﻮ ﻟﺤﻤﺪ ﷲ"! ﻟﺬي ﺻﺪﻗﻨﺎ وﻋﺪه و ورﺛﻨﺎ ﻵﻹرض ﻧﺘﺒﻮ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٤٧﴿ —˜ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺂء ; ﻓﻨﻌﻢ ﺟﺮ ﻟﻌﻤﻠ
039.074 Waqaloo alhamdu lillahi allathee sadaqana waAAdahu waawrathana al-arda natabawwao mina
aljannati haythu nashao faniAAma ajru alAAamileena
74. Zij zullen zeggen: "Alle lof behoort aan Allah,
Die Zijn belofte aan ons heeft vervuld en ons het land
als erfenis heeft gegeven om daarin te vertoeven,
waar wij ook willen." Hoe voortreffelijk is het loon
van de (rechtvaardige) werkers.

En zij zeggen: "Lof zij Allah, die Zijn belofte aan
ons heeft waargemaakt en die ons de aarde heeft
laten beërven zodat wij ons in de tuin kunnen
vestigen waar wij willen." Dat is pas een goed
loon voor hen die [goed] doen.

ۡ
ۡ
ﻜﺔ ﺣﺂﻓ˜ۡ— ﻣ ۡﻦ ﺣ ۡﻮل ﻟﻌ ۡﺮش ﻳﺴﺒﺤ ۡﻮن ﺑﺤ ۡﻤﺪ-و ﺗﺮي ﻟﻤ ®ﻠ
ۡ—˜ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ و ﻗ ۡﻴﻞ ﻟۡﺤ ۡﻤﺪ ﷲ ٰ"! رب ﻟۡ ٰﻌﻠﻤtÃرﺑﻬ ۡﻢ ; و ﻗ
﴾٥٧﴿
039.075 Watara almala-ikata haffeena min hawli alAAarshi yusabbihoona bihamdi rabbihim waqudiya
baynahum bialhaqqi waqeela alhamdu lillahi rabbi alAAalameena
75. En u zult de engelen om de Troon zien dringen,
hun Heer lovende met de roem, die Hem toekomt. En
er zal tussen hen met Waarheid worden geoordeeld.
En er zal worden gezegd: "Alle lof behoort aan Allah,
de Heer van de Werelden."

En je ziet de engelen rondom de troon staan
terwijl zij de lof van hun Heer prijzen. En er
wordt tussen hen naar waarheid beslist en men
zegt: "Lof zij Allah, de Heer van de
wereldbewoners."
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