4:2 En geeft de wezen (wanneer zij volwassen worden)
hun bezittingen en verruilt het slechte (van jullie niet voor
goede (van hen) en eet niet van hun eigendommen
(gemengd) niet jullie eigendommen. Voorwaar, dat is een
grote zonde.

Geeft de wezen hun bezittingen, ruilt het
onbetamelijke niet in voor het goede en
verteert hun bezittingen niet samen met
jullie eigen bezittingen; dat is een grote
zonde.
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و ۡن ﺧﻔﺘ ۡﻢ ﻵﻹ ﻘﺴﻄ ۡﻮ ﻟﻴﺘ ٰ ﻓﺎﻧﻜﺤ ۡﻮ ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ
ۡ و ﺛ ٰﻠﺚ و ر ٰﺑﻊ * ﻓﺎ ۡن ﺧ ۡﻔﺘ ۡﻢ ﻵﻹ ۡﻌﺪﻟ ۡﻮ ﻓﻮ ﺣﺪ ًة و12ٰ ﻟﻨﺴﺂء ﻣ ۡﺜ
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﴾8٣﴿  ﻵﻹ ﻌ ۡﻮﻟ ۡﻮ:ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ۡﻳﻤﺎﻧﻜ ۡﻢ > ذﻟﻚ ۡد
004.003 Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisa-i mathna
wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna
alla taAAooloo
4:3 En indien jullie vrezen (de vrouwen van) de
wezen niet rechtvaardige te behandelen, trouwt
dan met de vrouwen (niet de vrouwen van de
wezen) die jullie aanstaan, twee, drie of vier. En
als jullie vrezen hen niet rechtvaardig (te kunnen)
verzorgen, dan één of wat jullie aan slavinnen
bezitten. Dat is de beste wijze om niet
onrechtvaardig te zijn.

En als jullie vrezen ten aanzien van de wezen niet
juist te handelen, trouwt dan met zoveel vrouwen als
jullie goeddunkt, twee, drie of vier. Maar als jullie
vrezen [haar] niet rechtvaardig te kunnen behandelen,
dan met één of met slavinnen waarover jullie
beschikken. Dat is het meest voor de hand liggend
om onrechtvaardigheid te voorkomen.
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﴾٤﴿ ﻠﻮه ﻫﻨﻴــﺎ ﻣﺮﻳــﺎUﻔﺴﺎ ﻓV
004.004 Waatoo alnnisaa saduqatihinna nihlatan fa-in tibna lakum AAan shay-in minhu nafsan fakuloohu
hanee-an maree-an
4:4 En geeft de vrouwen hun bruidschatten als een
schenking, maar wanneer het hen belieft (van de
bruidschat) terug te geven: eet er dan met plezier en
welbehagen van.

Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een
schenking, maar als zij jullie uit eigen beweging
iets ervan toestaan, gebruikt het dan met
genoegen en voldoening.

An-Nisa
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 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢXYﺑ ۡﺴﻢ ﷲ
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ً ﺧﻠﻖ ﻣ ۡﻨﻬﺎ ز ۡوﺟﻬﺎ و ﺑﺚ ﻣ ۡﻨﻬﻤﺎ رﺟﺎﻵًﻹ ﻛﺜ`ۡ ً_ و ﻧﺴ
ﺂء * و ﻘﻮ
ًﺎن ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ رﻗ ۡﻴﺒﺎf XY ﻟﺬ ۡي ﺗﺴﺂءﻟ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ و ﻵۡﻹ ۡرﺣﺎم > ن ٰﷲXYٰﷲ
﴾١﴿
004.001 Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu allathee khalaqakum min nafsin wahidatin wakhalaqa
minha zawjaha wabaththa minhuma rijalan katheeran wanisaan waittaqoo Allaha allathee tasaaloona bihi
waal-arhama inna Allaha kana AAalaykum raqeeban
4:1 O mens, vreest jullie Heer die jullie schiep
uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn
echtgenote schiep en uit hen beiden vele
mannen en vrouwen deed voortkomen. En
vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om
hulp) vragen en (onderhoudt) de
familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker
over jullie.

O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen
geschapen heeft, die uit hem zijn echtgenote schiep en
die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft
voortgebracht en [over de aarde] verspreid. Vreest Allah
uit wiens naam jullie elkaar iets vragen en respecteert de
verwantschapsbanden. Allah is opziener over jullie.
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﴾٢﴿ _`ﺎن ﺣﻮﺑﺎ ﻛﺒf  ﻣﻮ ﻟﻜﻢ > ﻧﻪn ﻠﻮ ﻣﻮ ﻟﻬﻢfﺗﺎ
004.002 Waatoo alyatama amwalahum wala tatabaddaloo alkhabeetha bialttayyibi wala ta/kuloo
amwalahum ila amwalikum innahu kana hooban kabeeran

zij groot geworden zijn. Hij (de voogd) die voldoende
heeft: laat hem het niet aanraken; en hij die arm is: laat
hem er op redelijke wijze van gebruiken. En als jullie
hen hun eigendommen teruggeven: laat er dan getuigen
bij zijn. Er Allah is genoeg als toezichthouder.

geworden zijn. Wie rijk is moet er afblijven en
wie arm is moet er in redelijkheid van
gebruiken. En als jullie hun dan hun
bezittingen overhandigen laat er dan getuigen
bij aanwezig zijn. Allah is goed genoeg om af
te rekenen.
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 و ﻟﻠﻨﺴﺂءj ﺑﻮنqrﺟﺎل ﻧﺼ ۡﻴ ٌﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ﻟﻮ ﻟﺪن و ﻵﻹqwﻟ
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> _xﺑﻮن ﻣﻤﺎ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ و ﻛqrﻧﺼ ۡﻴ ٌﺐ ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ﻟﻮ ﻟﺪن و ﻵﻹ
ًۡ ۡ ًۡ
﴾٧﴿ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣ|{وﺿﺎ
004.007 Lilrrijali naseebun mimma taraka alwalidani waal-aqraboona walilnnisa-i naseebun mimma
taraka alwalidani waal-aqraboona mimma qalla minhu aw kathura naseeban mafroodan
4:7 Voor de mannen is er een aandeel in wat
achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, en
voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten
wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig of
veel is: een vastgesteld aandeel.

De mannen hebben een aandeel in wat de
ouders en de verwanten nalaten en de vrouwen
hebben een aandeel in wat de ouders en de
verwanten nalaten of het nu weinig is of veel:
een vastgesteld aandeel.
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 ﻓ ۡﺎرزﻗ ۡﻮﻫ ۡﻢHۡ` ﻟﻘ ۡﺴﻤﺔ وﻟﻮ ﻟ• ۡ{~ ٰ و ﻟﻴ ٰﺘ ٰ و ﻟﻤ ٰﺴﻜq€و ذ ﺣ
ً ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٨﴿ ﻣﻨﻪ و ﻗﻮﻟﻮ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻵﻹ ﻣﻌﺮوﻓﺎ
004.008 Wa-itha hadara alqismata oloo alqurba waalyatama waalmasakeenu faorzuqoohum minhu
waqooloo lahum qawlan maAAroofan
4:8 En wanneer bij de verdeling verwanten
(zonder erfrecht) en wezen en armen aanwezig
zijn: voorziet hen ervan en spreekt tot hen met
vriendelijke woorden.

En wanneer bij de verdeling de verwanten, de wezen en
de behoeftigen aanwezig zijn, geeft hun daarvan dan iets
voor hun levensonderhoud en spreekt tot hen op een
vriendelijke manier.
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و ﻟﻴﺨﺶ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻟ ۡﻮ ﺗﺮ‚ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻔﻬ ۡﻢ ذرﻳﺔ ﺿ ٰﻌﻔﺎ ﺧﺎﻓ ۡﻮ

ۡ ﻟﻜ ۡﻢ ﻗ ٰﻴ ًﻤﺎ و ۡرزﻗ ۡﻮﻫﻢXYۡ ﺟﻌﻞ ٰﷲ1„و ﻵﻹ ﺗ ۡﺆﺗﻮ ﻟﺴﻔﻬﺂء ۡﻣﻮ ﻟﻜﻢ ﻟ
ً ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٥﴿ ﻓﻴﻬﺎ و ‚ﺴﻮﻫﻢ و ﻗﻮﻟﻮ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻵﻹ ﻣﻌﺮوﻓﺎ
004.005 Wala tu/too alssufahaa amwalakumu allatee jaAAala Allahu lakum qiyaman waorzuqoohum feeha
waoksoohum waqooloo lahum qawlan maAAroofan
4:5 Geeft niet degenen (onder jullie hoede) die zwak van
geest zijn jullie eigendommen, waarover Allah jullie als
toezichthouder heeft aangesteld, maar onderhoudt hen
daarvan en kleedt hen daarvan en spreekt tot hen met
vriendelijke woorden.

Geeft jullie bezittingen, die Allah jullie als
middelen van bestaan verschaft heeft, niet aan
de dwazen maar voorziet ermee in hun
onderhoud en kleedt hen en spreekt tot hen op
een vriendelijke manier.

ۡﺎح * ﻓﺎ ۡن ٰ ﻧ ۡﺴﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﻬﻢU ذ ﺑﻠﻐﻮ ﻟﻨ1„9 و ۡﺑﺘﻠﻮ ﻟۡﻴ ٰﺘ ٰ ﺣ
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﴾٦﴿  ﺣﺴﻴﺒﺎXY ﺑﺎﷲŽ•ﻋﻠﻴﻬﻢ > و ﻛ

004.006 Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fa-in anastum minhum rushdan faidfaAAoo
ilayhim amwalahum wala ta/kulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif
waman kana faqeeran falya/kul bialmaAAroofi fa-itha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo
AAalayhim wakafa biAllahi haseeban
4:6 Onderzoekt (de lichamelijke en geestelijke
vorderingen van) de wezen, totdat zij de leeftijd van het
huwelijk bereiken en wanneer jullie bemerken dat zij
(hiertoe) geschikt zijn, geeft hen dan hun eigendommen
terug en eet er niet buitensporig en haastig van, voordat

En toetst de wezen totdat zij de leeftijd om te
trouwen bereikt hebben en als jullie bij hen dan
redelijk inzicht bemerken, overhandigt hun dan
hun bezittingen. En verteert ze niet
verkwistend en overijld voordat zij groot

ۡۡ ﺑﻬﺎۤ و1‘ﻪۤ ۡﺧﻮ ٌة ﻓﻶﻹﻣﻪ ﻟﺴﺪس ﻣ “ﻦ ’ ۡﻌﺪ وﺻﻴ ٍﺔ ﻳ ۡﻮm ﺎن ﻟf ﻓﺎ ۡن
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﴾١١﴿ ﺎن ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎf XY > ن ﷲXYﻣﻦ ﷲ
004.011 Yooseekumu Allahu fee awladikum lilththakari mithlu haththi alonthayayni fa-in kunna nisaan
fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka wa-in kanat wahidatan falaha alnnisfu wali-abawayhi
likulli wahidin minhuma alssudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa-in lam yakun lahu waladun
wawarithahu abawahu fali-ommihi alththuluthu fa-in kana lahu ikhwatun fali-ommihi alssudusu min
baAAdi wasiyyatin yoosee biha aw daynin abaokum waabnaokum la tadroona ayyuhum aqrabu lakum
nafAAan fareedatan mina Allahi inna Allaha kana AAaleeman hakeeman
4:11 Allah heeft met betrekking tot (de erfenis) aan
jullie kinderen voorgeschreven: (een man) een
gedeelte gelijk aan twee gedeelten van de vrouw. En
als er (alleen) vrouwen zijn, twee of meer, dan is er
voor hen tweederde van wat hij nalaat en als er één
(vrouw) is, dan is er voor haar de helft. En voor zijn
beide ouders (is er voor) een ieder van hen éénzesde
van wat hij nalaat, indien hij kind(-eren) had. En
indien hij geen kind(-eren) had, en hij laat aan zijn
ouders na: dan is er voor zijn moeder éénderde. En
indien hij broeders had: dan is er voor zijn moeder
éénzesde: na aftrek van een beschikking (ten gunste
van degenen zonder erfrecht) die hij opmaakte of
schulden. Jullie ouders of jullie zonen; jullie weten
niet wie van hen jullie nader zijn in nut. Als een
voorschrift van Allah, voorwaar. Allah is Alwetend,
Alwijs.

Allah draagt jullie met betrekking tot jullie
kinderen op: voor een mannelijk [kind] evenveel
als het aandeel van twee vrouwelijke. Als er echter
alleen maar vrouwen zijn en wel meer dan twee,
dan is tweederde van wat hij nalaat voor haar.
Maar als er maar één is dan is de helft voor haar.
Voor de beide ouders: elk van beiden een zesde
van wat hij nalaat, als hij kinderen heeft. Als hij
geen kinderen heeft en zijn ouders erven van hem
dan is een derde voor zijn moeder, maar als hij
broers heeft dan is een zesde voor zijn moeder.
[Dit geldt] na[dat rekening gehouden is met] een
[testamentaire] beschikking die hij heeft gemaakt
of een schuld. Jullie vaders en jullie zonen; jullie
weten niet wie van hen jullie in nuttigheid het
meest nastaat. [Dit is] een verplichting van Allah.
Allah is wetend en wijs. *
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﴾٩﴿  و ﻟﻴﻘﻮﻟﻮ ﻗﻮﻵﻹ ﺳﺪﻳﺪXY ﻓﻠﻴﺘﻘﻮ ﷲj ﻋﻠﻴﻬﻢ
004.009 Walyakhsha allatheena law tarakoo min khalfihim thurriyyatan diAAafan khafoo AAalayhim
falyattaqoo Allaha walyaqooloo qawlan sadeedan
4:9 En laat degenen die een zwak nageslacht
achterlaten bevreesd zijn en bezorgd zijn. Laat
hen Allah vrezen en laat hen met de juiste
woorden spreken.

Zij die bevreesd zouden zijn, als zij zelf weerloze
nakomelingen zouden achterlaten, moeten oppassen.
Zij moeten Allah vrezen en passende woorden
spreken.

ۡﻠ ۡﻮن ۡ ﺑﻄ ۡﻮﻧﻬﻢfۡﻠ ۡﻮن ۡﻣﻮ ل ﻟۡﻴ ٰﺘ ٰ ﻇ ۡﻠ ًﻤﺎ ﻧﻤﺎ ﻳﺎfۡن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺎ
﴾٠١﴿ _ً ۡ`ﻧ ًﺎر > و ﺳﻴ ۡﺼﻠ ۡﻮن ﺳﻌ
004.010 Inna allatheena ya/kuloona amwala alyatama thulman innama ya/kuloona fee butoonihim naran
wasayaslawna saAAeeran
4:10 Voorwaar, degenen die van de eigendommen van de
wezen op onrechtmatige wijze eten: voorwaar, zij verteren
slechts vuur in hun buiken. En zij zullen een laaiend vuur
(de Hel) binnengaan.

Zij die de bezittingen van de wezen
onrechtmatig verteren, verteren slechts
vuur in hun buik en zij zullen in een
vuurgloed braden.
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ۡﻞ و ﺣﺪ ﻣ ۡﻨﻬﻤﺎ ﻟﺴﺪس ﻣﻤﺎ ﺗﺮك نUﻓﻠﻬﺎ ﻟﻨ ۡﺼﻒ > و ﻵﻹﺑﻮ ۡﻳﻪ ﻟ
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ۡﻪ ﻳ ۡﺪﺧ ۡﻠﻪ ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮيm  و رﺳ ۡﻮﻟXY > و ﻣ ۡﻦ ﻳﻄﻊ ٰﷲXYﺗ ۡﻠﻚ ﺣﺪ ۡود ٰﷲ
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﴾٣١﴿ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ > و ذﻟﻚ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ
004.013 Tilka hudoodu Allahi waman yutiAAi Allaha warasoolahu yudkhilhu jannatin tajree min tahtiha
al-anharu khalideena feeha wathalika alfawzu alAAatheemu
4:13 Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en
hij die Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: Hij
(Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar onder
door de rivieren stromen. Zij zijn eeuwig levenden
daarin. En dat is de geweldige overwinning.

Dat zijn Allah's bepalingen. Wie aan Allah en
Zijn gezant gehoorzaamt die zal Hij
binnenvoeren in tuinen waar de rivieren
onderdoor stromen, daarin zullen zij altijd
blijven. Dat is de geweldige triomf!

ًه ﻳ ۡﺪﺧ ۡﻠﻪ ﻧ ًﺎر ﺧﺎﻟﺪm ﻪ و ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪ ۡودm  و رﺳ ۡﻮﻟXYو ﻣ ۡﻦ – ۡﻌﺺ ٰﷲ
﴾٤١﴿¤ Hٌ ۡ`ﻪ ﻋﺬ ٌب ﻣﻬm  و ﻟj ﻓ ۡﻴﻬﺎ
004.014 Waman yaAAsi Allaha warasoolahu wayataAAadda hudoodahu yudkhilhu naran khalidan feeha
walahu AAathabun muheenun
4:14 En hij die Allah en Zijn Boodschapper
ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij
(Allah) zal hem de Hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig
levenden daarin. En voor hem is er een
vermeerderende bestraffing.

En wie ongehoorzaam is aan Allah en Zijn
gezant en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij
binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal
blijven. Voor hem is er een vernederende
bestraffing.
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 ﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺂ¦ﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪو ﻋﻠﻴﻬﻦH` ﻳﺎﺗ1„و ﻟ
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1„ر’ﻌﺔ ﻣﻨﻜﻢ * ﻓﺎن ﺷﻬﺪو ﻓﺎﻣﺴﻜﻮ ﻫﻦ ﻟﺒﻴﻮت ﺣ
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﴾٥١﴿  ﻟﻬﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻶﻹXYﻳﺘﻮﻓﻬﻦ ﻟﻤﻮت و ﻳﺠﻌﻞ ﷲ

ۡﻟﻜ ۡﻢ وﻟ ٌﺪ ﻓﻠﻬﻦ ﻟﺜﻤﻦ ﻣﻤﺎ ﺗﺮ‚ۡﺘ ۡﻢ ﻣ “ﻦ ’ ۡﻌﺪ وﺻﻴ ٍﺔ ﺗ ۡﻮﺻ ۡﻮن ﺑﻬﺎۤ و
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 ﺑﻬﺎ و دﻳ ٍﻦ « ﻏ`_ ﻣﻀ ٍﺂر * وﺻﻴﺔ1‘ﻟﺜﻠﺚ ﻣ “ﻦ ’ ۡﻌﺪ وﺻﻴ ٍﺔ ﻳﻮ
ٰ
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﴾٢١8 ﴿  ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻠﻴﻢXY > و ﷲXYﻣﻦ ﷲ
004.012 Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa-in kana lahunna waladun
falakumu alrrubuAAu mimma tarakna min baAAdi wasiyyatin yooseena biha aw daynin walahunna
alrrubuAAu mimma taraktum in lam yakun lakum waladun fa-in kana lakum waladun falahunna
alththumunu mimma taraktum min baAAdi wasiyyatin toosoona biha aw daynin wa-in kana rajulun
yoorathu kalalatan awi imraatun walahu akhun aw okhtun falikulli wahidin minhuma alssudusu fa-in
kanoo akthara min thalika fahum shurakao fee alththuluthi min baAAdi wasiyyatin yoosa biha aw daynin
ghayra mudarrin wasiyyatan mina Allahi waAllahu AAaleemun haleemun
4:12 En voor jullie (mannen) is de helft van wat jullie
vrouwen nalaten indien zij geen kind(-eren) hebben.
En indien zij een kind (of meer van hen) hebben, dan
is er voor jullie éénvierde van wat zij nalaten; na
aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen
zonder erfrecht) die zij opmaken of schulden. En voor
hen (vrouwen) is er éénvierde van wat jullie nalaten
indien jullie geen kind(-eren) hebben; maar indien
jullie kind(-eren) hebben, dan is er voor hen
(vrouwen) éénachtste van wat jullie nalaten, na aftrek
van een beschikking (ten gunste van degenen zonder
erfrecht) die jullie opmaken of schulden. En indien
een man waarvan geërfd wordt Kalalah is, of het is
een vrouw (in dezelfde positie) en hij (of zij) heeft
een broeder of een zuster, dan is er voor een ieder van
hen éénzesde. En indien er meer van hen zijn: dan
delen zij in na aftrek van een beschikking (ten gunste
van degenen zonder erfrecht) die opmaken of
schulden, zonder benadeling. Als voorschriften van
Allah en Allah is Alwetend, zachtmoedig.

Voor jullie is de helft van wat jullie echtgenotes
nalaten als zij geen kinderen hebben. Als zij
kinderen hebben dan is een kwart van wat zij
nalaten voor jullie. [Dit geldt] na[dat rekening
gehouden is met] een [testamentaire] beschikking
die zij hebben gemaakt of een schuld. Voor haar
is een kwart van wat jullie nalaten als jullie geen
kinderen hebben. Als jullie kinderen hebben dan
is een achtste van wat jullie nalaten voor haar.
[Dit geldt] na[dat rekening gehouden is met] een
[testamentaire] beschikking die jullie hebben
gemaakt of een schuld. Als er van een man of een
vrouw in de zijlinie geërfd wordt terwijl hij een
broer of een zuster heeft dan is er voor elk van
beiden een zesde, maar als het er meer zijn, dan
delen zij samen in een derde. [Dit geldt] na[dat
rekening gehouden is met] een [testamentaire]
beschikking die gemaakt is of een schuld. Er
moet niet benadeeld worden! [Dit geldt] als een
beschikking van Allah. Allah is wetend en
zachtmoedig.
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ٰ
q€ ذ ﺣ1„و ﻟ ۡﻴﺴﺖ ﻟﺘ ۡﻮﺑﺔ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ – ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻟﺴﻴﺎت * ﺣ
ٌ> ﻦ و ﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﻤ ۡﻮﺗﻮۡن و ﻫ ۡﻢ ﻛﻔﺎرO ۡ ﺗ ۡﺒﺖ ﻟۡ ٰـ: ﺣﺪﻫﻢ ﻟۡﻤ ۡﻮت ﻗﺎل
﴾٨١﴿ ¬ﻚ ۡﻋﺘ ۡﺪﻧﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ۡﻟﻴ ًﻤﺎ-وﻟ
004.018 Walaysati alttawbatu lillatheena yaAAmaloona alssayyi-ati hatta itha hadara ahadahumu
almawtu qala innee tubtu al-ana wala allatheena yamootoona wahum kuffarun ola-ika aAAtadna lahum
AAathaban aleeman
4:18 En er is geen (aanvaarding van het) berouw
voor degenen die het slechte bedrijven totdat een van
hen de dood nabij is, (en dan) zegt: "Voorwaar, nu
heb ik berouw”. En ook niet voor degenen die
ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een
pijnlijke bestraffing voorbereid hebben.

Maar de genadevolle aandacht geldt niet voor hen
die verkeerde dingen blijven doen totdat een van
hen, als de dood nabij is, zegt: "Nu heb ik berouw"
en ook niet voor hen die als ongelovigen sterven.
Zij zijn het voor wie Wij een pijnlijke bestraffing
hebben klaargemaakt.

 ًﻫﺎ > و ﻵﻹqۡ ž ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﻳﺤﻞ ﻟﻜ ۡﻢ ۡن ﺗﺮﺛﻮ ﻟﻨﺴﺂء9
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﴾٩١﴿ _` ﻓﻴﻪ ﺧ`_ ﻛﺜXYﻫﻮ ﺷﻴﺌﺎ و ﻳﺠﻌﻞ ﷲq° ن ﺗ1±ﻓﻌ
004.019 Ya ayyuha allatheena amanoo la yahillu lakum an tarithoo alnnisaa karhan wala
taAAduloohunna litathhaboo bibaAAdi ma ataytumoohunna illa an ya/teena bifahishatin mubayyinatin
waAAashiroohunna bialmaAAroofi fa-in karihtumoohunna faAAasa an takrahoo shay-an wayajAAala
Allahu feehi khayran katheeran
4:19 O jullie die geloven, het is jullie niet
toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te
verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben

Jullie die geloven! Het is jullie niet toegestaan
vrouwen tegen haar wil te erven en houdt haar niet
tegen om iets van wat jullie haar gegeven hebben

004.015 Waallatee ya/teena alfahishata min nisa-ikum faistashhidoo AAalayhinna arbaAAatan minkum fain shahidoo faamsikoohunna fee albuyooti hatta yatawaffahunna almawtu aw yajAAala Allahu lahunna
sabeelan
4:15 En degene die van jullie vrouwen ontucht
pleegt: neemt de getuigenis van vier van jullie ever
hen af en wanneer zij (alle vier belastend) getuigen,
sluit hen dan in de huizen op totdat de dood hen
neemt of Allah voor hen een weg geeft.

Als er onder jullie vrouwen iemand is die een
gruweldaad begaat, roept dan uit jullie midden vier
getuigen op tegen haar. Als zij dan getuigenis
geven, geeft haar dan huisarrest, totdat de dood haar
wegneemt of Allah haar een uitweg biedt.

ۡﺿﻮq²ۡ و ﻟ ٰﺬن ﻳﺎۡﺗ ٰﻴﻨﻬﺎ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻓ ٰﺎذ ۡوﻫﻤﺎ * ﻓﺎ ۡن ﺗﺎﺑﺎ و ۡﺻﻠﺤﺎ ﻓﺎ
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﴾٦١﴿ ﺎن ﺗﻮ ﺑﺎ رﺣﻴﻤﺎf XYﻋﻨﻬﻤﺎ > ن ﷲ
004.016 Waallathani ya/tiyaniha minkum faathoohuma fa-in taba waaslaha faaAAridoo AAanhuma inna
Allaha kana tawwaban raheeman
4:16 En als twee personen van jullie daaraan schuldig
zijn: straft hen beiden: en als zij berouwvol zijn en zich
beteren, laat hen dan met rust. Voorwaar, Allah is
Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.

En de twee uit jullie midden die dat begaan,
moeten jullie beiden straffen. Maar als zij
berouw tonen en zich beteren, laat hen dan
met rust. Allah is een genadegever en
barmhartig.

ۡ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ – ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻟﺴ ۡﻮٓء ﺑﺠﻬﺎﻟ ٍﺔ ﺛﻢ ﻳﺘ ۡﻮﺑﻮنXY ٰﷲ³ﻧﻤﺎ ﻟﺘ ۡﻮﺑﺔ ﻋ
ً ﻋﻠ ۡﻴﻤﺎXYﺎن ٰﷲf  ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ > وXY¬ﻚ ﻳﺘ ۡﻮب ٰﷲ- ۡﻳﺐ ﻓﺎوﻟqr ﻣ ۡﻦ
ٍ
﴾٧١﴿ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.017 Innama alttawbatu AAala Allahi lillatheena yaAAmaloona alssoo-a bijahalatin thumma
yatooboona min qareebin faola-ika yatoobu Allahu AAalayhim wakana Allahu AAaleeman hakeeman
4:17 Voorwaar, Allah aanvaardt slechts het berouw
van degenen die het slechte uit onwetendheid
bedrijven en vervolgens snel berouwvol zijn. Zij zijn
degenen wan wie Allah het berouw aanvaardt en Allah
is Alwetend, Alwijs.

Het is Allah's taak om zich genadig tot hen te
wenden die het verkeerde uit onwetendheid doen
en dan spoedig berouw tonen. Zij zijn het tot wie
Allah zich genadig wendt. Allah is wetend en
wijs.

004.022 Wala tankihoo ma nakaha abaokum mina alnnisa-i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan
wamaqtan wasaa sabeelan
4:22 En huwt niet van de vrouwen die jullie vaders
huwden, tenzij dat al gebeurd is (voor deze
openbaring). Voorwaar, het was een zedeloosheid en
toornafroepend (gedrag) en een slechte weg.

En trouwt niet met vrouwen met wie jullie vaders
getrouwd geweest zijn, behalve als het al
gebeurd is. Dat is iets gruwelijks en
afschuwelijks en een slechte manier van doen.
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ﻣ ۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻣ ٰﻬﺘﻜ ۡﻢ و ﺑﻨﺘﻜ ۡﻢ و ﺧ ٰﻮﺗﻜ ۡﻢ و ﻋﻤﺘﻜ ۡﻢ و ﺧ ٰﻠﺘﻜ ۡﻢq´
ۡۡۤ ۡرﺿ ۡﻌﻨﻜ ۡﻢ و ﺧ ٰﻮﺗﻜﻢ1„و ﺑ ٰﻨﺖ ﻵۡﻹخ و ﺑ ٰﻨﺖ ﻵۡﻹ ۡﺧﺖ و ﻣ ٰﻬﺘﻜﻢ ٰﻟ
ۡۡ ۡ ﺣﺠ ۡﻮرﻛ ۡﻢ ﻣﻦ1„ﻣﻦ ﻟﺮﺿﺎﻋﺔ و ﻣ ٰﻬﺖ ﻧﺴﺂ¦ﻜ ۡﻢ و رﺑﺂ¦ﺒﻜﻢ ٰﻟ
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 ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮ دﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﻶﻹµ  دﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ1„ﻧﺴﺂ¦ﻜﻢ ﻟ
 و ﺣﻶﻼ¦ﻞ ۡﺑﻨﺂ¦ﻜﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ۡﺻﻶﻹﺑﻜ ۡﻢ « و ۡنµ ﺟﻨﺎح ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ
ًﺎن ﻏﻔ ۡﻮرf XY ﻵﻹ ﻣﺎ ﻗ ۡﺪ ﺳﻠﻒ > ن ٰﷲHۡ` ﻵۡﻹ ۡﺧﺘHۡ`ﺗ ۡﺠﻤﻌ ۡﻮ ﺑ
﴾٣٢ۙ ﴿ رﺣ ۡﻴ ًﻤﺎ

mee te nemen, behalve als zij een overduidelijke
gruweldaad hebben begaan. En gaat vriendelijk met
haar om. Als jullie een afkeer van haar hebben, dan
zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah
toch veel goeds in heeft gelegd.

ًﺎن ز ۡو ٍج « و ٰ ﺗ ۡﻴﺘ ۡﻢ ۡﺣ ٰﺪﻫﻦ ﻗ ۡﻨﻄﺎرUو ۡن ر ۡدﺗﻢ ۡﺳﺘ ۡﺒﺪ ل ز ۡو ٍج ﻣ
ًۡ ًۡ ً ۡ m ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٠٢﴿ ﻓﻶﻹ ﺗﺎﺧﺬو ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ > ﺗﺎﺧﺬوﻧﻪ ﺑﻬﺘﺎﻧﺎ و ﺛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ
004.020 Wa-in aradtumu istibdala zawjin makana zawjin waataytum ihdahunna qintaran fala ta/khuthoo
minhu shay-an ata/khuthoonahu buhtanan wa-ithman mubeenan
4:20 En als jullie een vrouw in de plaats van een
andere (vrouw) willen nemen, terwijl jullie één van
hen een schat gegeven hadden, neemt daar niets van
terug: zouden jullie het door laster en duidelijke
zonde terugnemen?

En als jullie in plaats van een echtgenote een
andere wensen te nemen en als jullie aan één van
haar een fortuin gegeven hebben, neemt daarvan
dan niets. Willen jullie het soms in lasterlijke
slechtheid en duidelijke zonde nemen?

ۡ ٰ ’ ۡﻌﺾ و ﺧ ۡﺬن ﻣ ۡﻨﻜﻢn  ’ ۡﻌﻀﻜ ۡﻢ1¹ٰ ﻪ و ﻗ ۡﺪ ۡﻓm و ﻛ ۡﻴﻒ ﺗﺎۡﺧﺬ ۡوﻧ
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﴾١٢﴿ ﻣ ۡﻴﺜﺎﻗﺎ ﻏﻠ ۡﻴﻈﺎ
004.021 Wakayfa ta/khuthoonahu waqad afda baAAdukum ila baAAdin waakhathna minkum meethaqan
ghaleethan

004.023 Hurrimat AAalaykum ommahatukum wabanatukum waakhawatukum waAAammatukum
wakhalatukum wabanatu al-akhi wabanatu al-okhti waommahatukumu allatee ardaAAnakum
waakhawatukum mina alrradaAAati waommahatu nisa-ikum waraba-ibukumu allatee fee hujoorikum min
nisa-ikumu allatee dakhaltum bihinna fa-in lam takoonoo dakhaltum bihinna fala junaha AAalaykum
wahala-ilu abna-ikumu allatheena min aslabikum waan tajmaAAoo bayna al-okhtayni illa ma qad salafa
inna Allaha kana ghafooran raheeman

4:23 Voor jullie verboden (om te trouwen) zijn: jullie
moeders en jullie dochters en jullie zusters, en jullie vaders
zusters en jullie moeders zusters en dochters van jullie
broeders en dochters van jullie zusters en de zoogmoeders
van jullie en jullie zusters van (dezelfde) zoogmoeder en de

mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht
pleegden. En behandelt hen volgens de
voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen
hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer
hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds
gelegd heeft.

Verboden [om mee te trouwen] zijn voor
jullie je moeders, dochters, zusters, tantes
van vaders- en moederskant, dochters van
broers en zusters, zoogmoeders en
zoogzusters, de moeders van jullie
vrouwen en jullie stiefdochters die onder

4:21 En hoe zouden jullie ervan (kunnen) terugnemen,
terwijl jullie al (als man en vrouw) tot elkaar gekomen zijn
en "met jullie een plechtige overeenkomst gesloten
hebben?

Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al
tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een
solide overeenkomst zijn aangegaan?
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004.025 Waman lam yastatiAA minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu/minati famin ma malakat
aymanukum min fatayatikumu almu/minati waAllahu aAAlamu bi-eemanikum baAAdukum min baAAdin
fainkihoohunna bi-ithni ahlihinna waatoohunna ojoorahunna bialmaAAroofi muhsanatin ghayra
masafihatin wala muttakhithati akhdanin fa-itha ohsinna fa-in atayna bifahishatin faAAalayhinna nisfu ma
AAala almuhsanati mina alAAathabi thalika liman khashiya alAAanata minkum waan tasbiroo khayrun
lakum waAllahu ghafoorun raheemun

4:25 En wie niet van jullie in staat is te huwen met
vrije gelovige vrouwen: hij kan de gelovige vrouwen
onder de slavinnen waar jullie over beschikken
trouwen. En Allah kent jullie geloof hot best. Jullie
komen uit elkaar voort. Trouwt hen dus met verlof
van hun familie en geeft hen hun bruidschatten
volgens de voorschriften, zij behoren eerbaar te zijn
en niet ontuchtig en (behoren zich) pen vriend te
nemen. En indien zij getrouwd zijn en indien zij
(dan) overspel plegen: zij krijgen dan de halve
bestraffing van de vrije getrouwde vrouw. Dit is voor
degenen onder jullie die bang zijn overspel te plegen.
En het is beter voor jullie, indien jullie geduld

Als iemand van jullie het niet kan opbrengen te
trouwen met eerbare gelovige vrouwen, dan kan
hij trouwen met gelovige meisjes waarover jullie
als slavinnen beschikken. Allah kent jullie geloof
het best. Jullie horen bij elkaar. Trouwt dus met
haar met toestemming van haar mensen en geeft
haar in redelijkheid haar loon als eerbaar
getrouwde vrouwen, die geen ontucht bedrijven en
zich geen minnaars nemen. Wanneer men dan
eerbaar met haar getrouwd is en als zij dan een
gruweldaad begaan, dan geldt voor haar de helft
van de bestraffing die voor de eerbaar getrouwde
vrouwen geldt. Dat is voor wie uit jullie midden
bang zijn zich te bezondigen. Maar dat jullie

moeders van jullie vrouwen en jullie stiefdochters die onder
jullie voogdij staan van vrouwen (de moeders van de
stiefdochters) waarmee jullie geslachtsgemeenschap hadden.
Wanneer jullie nog geen geslachtsgemeenschap met hen
hadden is er geen overtreding (om met hen te trouwen), en
de (voormalige) vrouwen van jullie zonen die uit jullie
voortkomen en het huwen van twee zusters gezamenlijk,
behalve als het reeds (voor de openbaring) gebeurd is.
Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

jullie hoede staan en die geboren zijn uit
jullie vrouwen met wie jullie
daadwerkelijk gemeenschap hebben gehad
-- als jullie nog geen gemeenschap met
haar hadden gehad, dan is het voor jullie
geen vergrijp -- en de echtgenotes van
jullie lijfelijke zonen en dat jullie twee
zusters samen als vrouw hebben, behalve
als het al is gebeurd. Allah is barmhartig
en vergevend. *
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004.024 Waalmuhsanatu mina alnnisa-i illa ma malakat aymanukum kitaba Allahi AAalaykum waohilla
lakum ma waraa thalikum an tabtaghoo bi-amwalikum muhsineena ghayra musafiheena fama
istamtaAAtum bihi minhunna faatoohunna ojoorahunna fareedatan wala junaha AAalaykum feema
taradaytum bihi min baAAdi alfareedati inna Allaha kana AAaleeman hakeeman
4:24 En (ook verboden zijn:) de getrouwde
vrouwen, behalve de slavinnen onder jullie
gezag. Als een beslissing van Allah voor jullie.
Het is voor jullie toegestaan wat daar buiten
valt. Opdat jullie naar (hen) streven met jullie
bezittingen, op eerbare wijze, niet ontuchtige.
En voor wat jullie van hen genieten: geeft hen
hun bruidschat, als verplichting. En er is geen
zonde in wat jullie overeenkomen na de
bepaling (van de bruidschat). Voorwaar, Allah
is Alwetend, Alwijs.

En ook [verboden om mee te trouwen zijn] de eerbaar
getrouwde vrouwen, behalve slavinnen waarover jullie
beschikken. Het is Allah's voorschrift voor jullie.
Daarnaast is het jullie toegestaan er met jullie
bezittingen in eerbaarheid en niet in ontucht naar te
streven. Voor het genot dat jullie van haar ontvangen,
geeft haar daarvoor haar loon; een verplichting is het.
Het geldt voor jullie niet als overtreding als jullie
daarboven in onderlinge overeenstemming iets regelen
nadat de verplichting is vastgelegd. Allah is wetend en
wijs.
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XYﻔﺴﻜﻢ > ن ﷲV ض ﻣﻨﻜﻢ ½ و ﻵﻹ ﻘﺘﻠﻮ
ٍ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮ
﴾٩٢﴿ ﺎن ﺑﻜ ۡﻢ رﺣ ۡﻴ ًﻤﺎf
004.029 Ya ayyuha allatheena amanoo la ta/kuloo amwalakum baynakum bialbatili illa an takoona
tijaratan AAan taradin minkum wala taqtuloo anfusakum inna Allaha kana bikum raheeman
4:29 O jullie die geloven, eet niet elkaars eigendommen
op valse wijze, (eet) slechts door handel met
wederzijdse overeenstemming. En doodt elkaar niet.
Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.

Jullie die geloven! Verteert niet onderling
elkaars bezittingen door bedrog, behalve als het
om handel met wederzijdse instemming gaat,
en doodt elkaar niet. Allah is voor jullie
barmhartig.
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004.030 Waman yafAAal thalika AAudwanan wathulman fasawfa nusleehi naran wakana thalika AAala
Allahi yaseeran
4:30 En wie dat op vijandige en onrechtvaardige
wijze doet, zullen Wij in de Hel werpen. En dat is
voor Allah gemakkelijk.

Wie het in overtreding en onrechtmatigheid toch
doet, die zullen Wij in een vuur laten braden; dat is
voor Allah gemakkelijk.
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﴾١٣﴿ ﻳﻤﺎqž ﻧﺪﺧﻠﻜﻢ ﻣﺪﺧﻶﻹ
004.031 In tajtaniboo kaba-ira ma tunhawna AAanhu nukaffir AAankum sayyi-atikum wanudkhilkum
mudkhalan kareeman

hebben. En Allah is Vergevensgezind, Meest
Genadevol.

geduldig volharden is beter voor jullie. Allah is
vergevend en barmhartig.

ۡ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜﻢ وH¿ ﻟﻜ ۡﻢ و ﻳ ۡﻬﺪﻳﻜ ۡﻢ ﺳH` ﻟﻴﺒXYﻳﺮ ۡﻳﺪ ٰﷲ
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004.026 Yureedu Allahu liyubayyina lakum wayahdiyakum sunana allatheena min qablikum wayatooba
AAalaykum waAllahu AAaleemun hakeemun
4:26 Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen en
jullie leiden op de wijze van degenen die jullie
vooraf gingen en jullie berouw aanvaarden, en
Allah is Alwetend, Alwijs.

Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen, jullie op het
goede pad brengen volgens de gewoonten van hen die
er voor jullie tijd waren en zich genadig tot jullie
wenden. Allah is wetend en wijs.

ۡ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡن ﻳﺘ ۡﻮب ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ½ و ﻳﺮ ۡﻳﺪ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮنXYو ٰﷲ
﴾٧٢﴿ ﻟﺸﻬ ٰﻮت ۡن ﺗﻤ ۡﻴﻠ ۡﻮ ﻣ ۡﻴﻶًﻹ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.027 WaAllahu yureedu an yatooba AAalaykum wayureedu allatheena yattabiAAoona alshshahawati
an tameeloo maylan AAatheeman
4:27 En Allah wilt jullie berouw aanvaarden, terwijl
degenen die hun begeerten volgen, (willen) dat jullie je
geweldig (van de Waarheid) afwenden.

En Allah wenst zich genadig tot jullie te
wenden maar zij die de begeerten najagen
wensen dat jullie geweldig gaan afwijken.
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004.028 Yureedu Allahu an yukhaffifa AAankum wakhuliqa al-insanu daAAeefan
4:28 Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten.
En de mens was zwak geschapen.

Allah wenst het voor jullie gemakkelijk te maken; de
mens is immers zwak geschapen.

Allah is Getuige van alle zaken.

van alles getuige.
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004.034 Alrrijalu qawwamoona AAala alnnisa-i bima faddala Allahu baAAdahum AAala baAAdin wabima
anfaqoo min amwalihim faalssalihatu qanitatun hafithatun lilghaybi bima hafitha Allahu waallatee
takhafoona nushoozahunna faAAithoohunna waohjuroohunna fee almadajiAAi waidriboohunna fa-in
ataAAnakum fala tabghoo AAalayhinna sabeelan inna Allaha kana AAaliyyan kabeeran
4:34 De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen
omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en
omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de
vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame
vrouwen en zij waken (over zichzelf en de
eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals
Allah ook waakt. En wat betreft hen (echtgenotes)
waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen,
(als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet
helpt) slaat hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen:
zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen).
Voorwaar, Allah is Verheven, Groots.

De mannen zijn zaakwaarnemers voor de
vrouwen, omdat Allah de een boven de ander
heeft bevoorrecht en omdat zij van hun
bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame
vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken
over wat verborgen is, omdat Allah erover
waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid
vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de
rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan
gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen
haar nog iets aan te doen. Allah is verheven en
groot.

ۡو ۡن ﺧ ۡﻔﺘ ۡﻢ ﺷﻘﺎق ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓ ۡﺎ’ﻌﺜ ۡﻮ ﺣﻜ ًﻤﺎ ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻠ ٖﻪ و ﺣﻜ ًﻤﺎ ﻣﻦ
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4:31 Indien jullie grote zonden, die verboden
zijn, vermijden zullen Wij jullie fouten
uitwissen en zullen Wij jullie naar een eervolle
plaats (het Paradijs) leiden.

Als jullie de ernstige vergrijpen vermijden die jullie
verboden zijn, dan zullen Wij de slechte daden van
jullie kwijtschelden en jullie een voortreffelijke
binnenkomst bezorgen.
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004.032 Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi baAAdakum AAala baAAdin lilrrijali naseebun mimma
iktasaboo walilnnisa-i naseebun mimma iktasabna wais-aloo Allaha min fadlihi inna Allaha kana bikulli
shay-in AAaleeman
4:32 En verlangt niet hetgeen waarmee Allah
sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht
heeft: voor de mannen is er een aandeel in wat zij
gedaan hebben, en voor de vrouwen is er een
aandeel in wat zij gedaan hebben. En vraagt Allah
om Zijn gunst Voorwaar, Allah i's Alwetend over
alle zaken.

Begeert niet iets waarmee Allah een van jullie
boven een ander heeft bevoorrecht. De mannen
krijgen een aandeel van wat zij hebben verdiend en
de vrouwen krijgen een aandeel van wat zij hebben
verdiend. En vraagt Allah om iets van Zijn
goedgunstigheid. Allah is alwetend.
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ﺑﻮن > و ﻟﺬﻳﻦqr ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ﻟﻮ ﻟﺪن و ﻵﻹn  ٍﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻮUو ﻟ
ۡ ٍء1F ﻞf ٰ ³ﺎن ﻋf XYﻋﻘﺪ ۡت ۡﻳﻤﺎﻧﻜ ۡﻢ ﻓ ٰﺎﺗ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﻧﺼ ۡﻴﺒﻬ ۡﻢ > ن ٰﷲ
﴾٣٣﴿ ﺷﻬ ۡﻴ ًﺪ
004.033 Walikullin jaAAalna mawaliya mimma taraka alwalidani waal-aqraboona waallatheena
AAaqadat aymanukum faatoohum naseebahum inna Allaha kana AAala kulli shay-in shaheedan
4:33 En voor ieder hebben Wij gemaakt dat er
Erfgenamen zijn voor wat de ouders en de verwanten
nalaten. Degenen waarmee wie jullie een eed
gezworen hebben: geeft hen hun aandeel. Voorwaar,

Wij hebben gemaakt dat er voor iedereen
rechthebbenden zijn op wat de ouders en de
verwanten nalaten. En zij met wie jullie door eden
verbonden zijn, geeft hun hun aandeel. Allah is
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﴾٥٣﴿ _ً ۡ`ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﺧﺒ

004.037 Allatheena yabkhaloona waya/muroona alnnasa bialbukhli wayaktumoona ma atahumu Allahu
min fadlihi waaAAtadna lilkafireena AAathaban muheenan

004.035 Wa-in khiftum shiqaqa baynihima faibAAathoo hakaman min ahlihi wahakaman min ahliha in
yureeda islahan yuwaffiqi Allahu baynahuma inna Allaha kana AAaleeman khabeeran

4:37 (Zij zijn) degenen die gierig zijn en de mensen
gierigheid bevelen en die verbergen wat Allah hen
van Zijn gunst gegeven heeft. En voor de
ongelovigen hebben Wij een vermeerderende
bestraffing voorbereid.

die gierig zijn, die de mensen opdragen gierig te
zijn, die verbergen wat Allah hun van Zijn
goedgunstigheid gegeven heeft -- voor de
ongelovigen hebben Wij een vernederende
bestraffing klaargemaakt --
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ً
ً
﴾٨٣﴿  ۡﻳﻨﺎqr  ۡﻳﻨﺎ ﻓﺴﺂءqr ﻪm  > و ﻣ ۡﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻟqÄﺑﺎﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵۡﻹ
004.038 Waallatheena yunfiqoona amwalahum ri-aa alnnasi wala yu/minoona biAllahi wala bialyawmi alakhiri waman yakuni alshshaytanu lahu qareenan fasaa qareenan
4:38 En (ook voor) degenen die van bun bezittingen
uitgeven om de mensen het te laten zien en die niet in
Allah en de Laatste Dag geloven en degenen die de
Satan tot vriend nemen, het is een slechte vriend!

die hun bezittingen weggeven om door de
mensen gezien te worden en die niet in Allah
noch in de laatste dag geloven. En voor wie de
satan een kameraad is; een slechte kameraad is
dat!
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ﻔﻘﻮ ﻣﻤﺎ رزﻗﻬﻢV  وqÄ و ﻟﻴﻮم ﻵﻹXYو ﻣﺎذ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ
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ٰ
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ۡ
﴾٩٣﴿  ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻴﻤﺎXYﺎن ﷲf  > وXYﷲ
004.039 Wamatha AAalayhim law amanoo biAllahi waalyawmi al-akhiri waanfaqoo mimma razaqahumu
Allahu wakana Allahu bihim AAaleeman
4:39 En wat zou het hen schaden indien zij
in Allah en de Laatste Dag zouden geloven,
en zij uitgeven van hetgeen waar Allah hen
mee voorzien heeft. En Allah kent hen.

Wat zou hun kunnen overkomen als zij in Allah en in de
laatste dag zouden geloven en ook iets van wat Allah hun
voor hun levensonderhoud gegeven heeft als bijdragen
geven. Allah is over hen wetend.

4:35 En als jullie een breuk tussen beiden vrezen:
stuurt dan een bemiddelaar van zijn familie en een
bemiddelaar van haar familie, indien zij Een
verzoening willen, zal Allah tussen hen beiden een
verzoening bewerkstelligen. Voorwaar, Allah is
Alwetend, Kennend.

En als jullie onmin tussen beiden vrezen, zendt
dan een scheidsrechter van zijn mensen en een
scheidsrechter van haar mensen. Als zij beiden
het weer goed willen maken, dan zal Allah hen
met elkaar verzoenen. Allah is wetend en
welingelicht.
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‚ﻮ ﺑ ٖﻪ ﺷﻴﺌﺎ و ﺑﺎﻟﻮ ﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﺎﻧﺎ و ﺑﺬيqÅ و ﻵﻹ ﺗXYو ۡﻋﺒﺪو ﷲ
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 و ﻟﺠﺎر ذي ﻟ• ۡ{~ ٰ و ﻟﺠﺎر ﻟﺠﻨﺐ وHۡ`ﻟ• ۡ{~ ٰ و ﻟﻴ ٰﺘ ٰ و ﻟﻤ ٰﺴﻜ
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟۡﺠ “ﻨﺐ و ۡﺑﻦ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ « و ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ۡﻳﻤﺎﻧﻜ ۡﻢ > ن
ٰ
ۡ
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﴾٦٣ۙ ﴿ ﺎن ﻣﺨﺘﺎﻵﻹ ﻓﺨﻮرf  ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻣﻦXYﷲ
004.036 WaoAAbudoo Allaha wala tushrikoo bihi shay-an wabialwalidayni ihsanan wabithee alqurba
waalyatama waalmasakeeni waaljari thee alqurba waaljari aljunubi waalssahibi bialjanbi waibni
alssabeeli wama malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhooran
4:36 En aanbidt Allah en kent Hem in niets een
deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders en de
verwanten en de wezen en de behoeftigen en de
verwante buren en de niet-verwante buren en de
goede vrienden en de reiziger en de slaven waarover
jullie beschikken. Voorwaar, Allah houdt niet van
trotse hoogmoedigen.

ۤ

Dient Allah en voegt aan Hem niets als metgezel
toe. En weest goed voor de ouders en ook voor de
verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante
buur, de niet-verwante buur, de niet-verwante
medeburger, hij die onderweg is en slaven
waarover jullie beschikken. Allah bemint niet wie
ingebeeld en verwaand zijn,
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 ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺨﻠﻮن و ﻳﺎﻣﺮون ﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ و ﻳﻜﺘﻤﻮن ﻣﺎÆÇ
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1„ي ﺣq°ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ •{ﺑﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻧﺘﻢ ﺳ9
ۡ>  ۡﻐﺘﺴﻠﻮ1„ٰ ۡﻌﻠﻤ ۡﻮ ﻣﺎ ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن و ﻵﻹ ﺟﻨ ًﺒﺎ ﻵﻹ ﻋﺎﺑﺮ ۡي ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﺣ
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 ٰ ﺳ| ٍ{ ۡو ﺟﺂء ﺣ ٌﺪ ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺂ¦ﻂ ۡو³ ۡو ﻋ1Éو ۡن ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﺮ
ً ﻟٰﻤ ۡﺴﺘﻢ ﻟﻨﺴﺂء ﻓﻠ ۡﻢ ﺗﺠﺪ ۡو ﻣ
ﺂء ﻓﺘﻴﻤﻤ ۡﻮ ﺻﻌ ۡﻴ ًﺪ ﻃﻴ ًﺒﺎ
ٰ
ً
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﴾٣٤﴿ ﺎن ﻋﻔﻮ ﻏﻔﻮرf XYﺎﻣﺴﺤ ۡﻮ ﺑﻮﺟ ۡﻮﻫﻜ ۡﻢ و ۡﻳﺪ ۡﻳﻜ ۡﻢ > ن ﷲ
004.043 Ya ayyuha allatheena amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta taAAlamoo ma
taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta taghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin
aw jaa ahadun minkum mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo
saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha kana AAafuwwan ghafooran
4:43 O jullie die geloven, nadert niet de shalat terwijl
jullie dronken zijn, totdat jullie weten wat jullie
zeggen; en (ook) niet onrein (Djoenoeb), behalve
degenen die er onderweg doorheen komen, totdat jullie
je (ritueel) gereinigd hebben. En in het geval dat jullie
nek zijn, of op reis, of jullie van het toilet komen, of
jullie de vrouwen aanraken en jullie geen water vinden:
doet dan de Tayammoem met schone aarde en wrijft
ermee langs jullie gezichten en handen. Voorwaar,
Allah is Vergevend, Vergevensgezind.

Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat,
terwijl jullie dronken zijn, zolang jullie niet
weten wat jullie zeggen, en ook niet terwijl
jullie onrein zijn -- behalve wanneer jullie
onderweg voorbijkomen -- zolang jullie je niet
eerst wassen. En als jullie ziek zijn of op reis of
als iemand van het toilet komt of met vrouwen
omgang heeft gehad en jullie vinden geen water,
zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie
gezichten en handen. Allah is lankmoedig en
vergevend.
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ۡ
_ون ﻟﻀﻠﻠﺔ وÊ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗ ۡﻮ ﻧﺼ ۡﻴ ًﺒﺎ ﻣﻦ ﻟﻜﺘﺐ ﻳﺸn ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
﴾٤٤8 ﴿ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡون ۡن ﻀﻠﻮ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ
004.044 Alam tara ila allatheena ootoo naseeban mina alkitabi yashtaroona alddalalata wayureedoona an
tadilloo alssabeela
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 ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻢ ﻣﺜﻘﺎل ذر ٍة * و ن ﺗﻚ ﺣﺴﻨﺔ –ﻀﻌﻔﻬﺎ و ﻳﺆتXYن ﷲ
ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ً
﴾٠٤﴿ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ ﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﺎ
004.040 Inna Allaha la yathlimu mithqala tharratin wa-in taku hasanatan yudaAAifha wayu/ti min ladunhu
ajran AAatheeman
4:40 Voorwaar, Allah behandelt niemand in de geringste
mate onrechtvaardig, en als er iets goeds gedaan wordt,
vermeerdert Hij het en geeft Hij van Zijn Zijde een
geweldige beloning.

Allah doet geen greintje onrecht aan en als
het een goede daad is zal Hij die
verdubbelen en van Zijn kant een geweldig
loon geven.

ۡ
ۡ
ﻫﺆﻵﻼء9 ٰ ³ﺔ ﺑﺸﻬ ۡﻴ ٍﺪ و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻚ ﻋË ﻞ ﻣf ﻓﻜ ۡﻴﻒ ذ ﺟﺌﻨﺎ ﻣ ۡﻦ
﴾١٤Ì8 ﴿ ﺷﻬ ۡﻴ ًﺪ
004.041 Fakayfa itha ji/na min kulli ommatin bishaheedin waji/na bika AAala haola-i shaheedan
4:41 En hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een
getuige (een Profeet) naar voren brengen en Wij jou (O
Mohammed) als getuige tegen diegenen (van jouw
gemeenschap die zondigen) naar voren brengen?

Hoe zal het dan zijn wanneer Wij uit elke
gemeenschap een getuige laten komen en
Wij jou als getuige tegen dezen hier laten
komen?

ٰ
ﻳ ۡﻮﻣ¬ ٍﺬ ﻳﻮد ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{ ۡو و ﻋﺼﻮ ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻟ ۡﻮ ﺗﺴﻮي ﺑﻬﻢ
ٰ ۡ ۡ
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﴾٢٤﴿  ﺣﺪﻳﺜﺎXYﻵۡﻹ ۡرض > و ﻵﻹ ﻳﻜﺘﻤﻮن ﷲ
004.042 Yawma-ithin yawaddu allatheena kafaroo waAAasawoo alrrasoola law tusawwa bihimu al-ardu
wala yaktumoona Allaha hadeethan
4:42 Op die Dag wensen degenen die ongelovig zijn
en de Boodschapper ongehoorzaam zijn, dat zij met
aarde gelijk gemaakt waren, maar zij zullen geen feit
voor Allah kunnen verbergen.

Op die dag zullen zij die ongelovig zijn en
ongehoorzaam aan de gezant graag willen dat de
aarde met hen gelijkgemaakt wordt. En zij kunnen
voor Allah geen gesprek verbergen.

gehoorzamen niet" en (zij zeggen:) "Hoort," zonder
dat het hoorbaar is, en "Ra'ina" terwijl zij hun tongen
verdraaien en de godsdienst belasteren. Als zij alleen
maar gezegd hadden: "Wij horen en wij
gehoorzamen," en "Hoor en kijk naar ons," dan zou
het beter en passender voor hen geweest zijn, maar
Allah heeft hen vanwege hun ongeloof vervloekt en
zij geloven niet, behalve een beetje.

gehoord en zijn opstandig geworden) en: "Hoor"
zonder dat het hoorbaar is en: "Eerbiedig ons"
met verdraaiing van hun tongen en belastering
van de godsdienst. Als zij maar gezegd hadden:
"Wij horen en gehoorzamen" en "Hoor en let op
ons" dan was dat beter voor hen en juister, maar
Allah heeft hen om hun ongeloof vervloekt; zij
geloven maar weinig.
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ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ وۡﺗﻮ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﻤﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻌﻜ ۡﻢ9
ۡ ۡ ۤ ۡ 9
ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
 دﺑﺎرﻫﺎ و ﻧﻠﻌﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ³ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﻧﻄﻤﺲ وﺟﻮﻫﺎ ﻓ¿_دﻫﺎ ﻋ
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﴾٧٤﴿  ﻣﻔﻌﻮﻵﻹXYﺎن ﻣﺮ ﷲf ﻟﻌﻨﺎ ﺻﺤﺐ ﻟﺴﺒﺖ > و
004.047 Ya ayyuha allatheena ootoo alkitaba aminoo bima nazzalna musaddiqan lima maAAakum min
qabli an natmisa wujoohan fanaruddaha AAala adbariha aw nalAAanahum kama laAAanna as-haba
alssabti wakana amru Allahi mafAAoolan
4:47 O jullie die het Schrift is gegeven! Gelooft in wat
Wij jullie hebben neergezonden, als een bevestiging van
wat jullie reeds van vroeger hebben, voordat Wij
gezichten verminken en op hun achterkant aanbrengen,
of Wij hen vervloeken zoals Wij de (overtredende)
deelnemers aan de Sabbath vervloekten. En de
beschikking van Allah wordt uitgevoerd.

Jullie aan wie het boek gegeven is! Gelooft in
wat Wij hebben neergezonden ter bevestiging
van wat jullie al hebben, voordat Wij gezichten
weghalen en aan hun achterkant weer
aanbrengen of hen vervloeken, zoals Wij hen
van de sabbat vervloekt hebben. Allah's
beschikking wordt uitgevoerd.
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ك ﺑ ٖﻪ و –ﻐ|{ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء * وqÅ ﻵﻹ –ﻐ|{ ن ﻳXYن ﷲ
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﴾٨٤﴿ _ي ﺛﻤﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎÊ ﻓﻘﺪ ﻓXYك ﺑﺎﷲqÅﻣﻦ ﻳ
004.048 Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma doona thalika liman yashao waman
yushrik biAllahi faqadi iftara ithman AAatheeman
4:48 Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem
deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft
daarnaast alles, aan wie Hij wil. En wie aan Allah
deelgenoten toekent: die heeft waarlijk een geweldige
zonde verzonnen.

Allah vergeeft het niet als men aan Hem
metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan
vergeeft Hij aan wie Hij wil. Wie aan Allah
metgezellen toevoegt, die heeft een geweldige
zonde verzonnen.

4:44 Heb jij degenen niet gezien aan wie een gedeelte
van het Schrift is gegeven? Zij verruilen (de Waarheid)
voor de dwaling en willen dat jullie van de Weg
afdwalen.

Heb jij niet gezien naar hen aan wie een
aandeel aan het boek gegeven is, dat zij
dwaling kopen en wensen dat jullie van de weg
afdwalen?
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 ﺑŽ• و ﻛÎ  وﻟﻴﺎXY ﺑﺎﷲŽ• ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻋﺪآ¦ﻜﻢ > و ﻛXYو ﷲ
﴾٥٤﴿
004.045 WaAllahu aAAlamu bi-aAAda-ikum wakafa biAllahi waliyyan wakafa biAllahi naseeran
4:45 En Allah kent jullie vijanden beter en Allah is
voldoende als een Beschermer en Allah is voldoende
als een Helper.

Allah kent jullie vijanden het best. Allah is goed
genoeg als beschermer en Allah is goed genoeg
als helper.
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ﻠﻢ ﻋ ۡﻦ ﻣﻮ ﺿﻌ ٖﻪ و –ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎUﻓ ۡﻮن ﻟqÏﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫﺎد ۡو ﻳ
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و ﻋﺼ ۡﻴﻨﺎ و ۡﺳﻤﻊ ﻏ`ۡ_ ﻣ ۡﺴﻤ ٍﻊ و ر ﻋﻨﺎ ﻟـﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻬﻢ و ﻃﻌﻨﺎ
ۡ ۡ
ﺎنU ۡ{ﻧﺎ ﻟÑﻟﺪ ۡﻳﻦ > و ﻟ ۡﻮ ﻧﻬ ۡﻢ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ و ﻃ ۡﻌﻨﺎ و ۡﺳﻤﻊ و ﻧ
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 ﺑﻜ|{ﻫﻢ ﻓﻶﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻵﻹXYﺧ`_ ﻟﻬﻢ و ﻗﻮم « و ﻟﻜﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﷲ
﴾٦٤﴿ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ
004.046 Mina allatheena hadoo yuharrifoona alkalima AAan mawadiAAihi wayaqooloona samiAAna
waAAasayna waismaAA ghayra musmaAAin waraAAina layyan bi-alsinatihim wataAAnan fee alddeeni
walaw annahum qaloo samiAAna waataAAna waismaAA waonthurna lakana khayran lahum waaqwama
walakin laAAanahumu Allahu bikufrihim fala yu/minoona illa qaleelan
4:46 En onder de Joden, zijn er degenen die woorden
(uit het Schrift) van hun juiste plaatsen verplaatsen,
en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en wij

Onder hen die het jodendom aanhangen zijn er
die de woorden verdraaien [door ze] uit hun
verband [te halen] en die zeggen: "Wij hebben

Thaghoet en zij zeggen tegen degenen die ongelovig
zijn (over zichzelf): "Zij zijn degenen die een betere
Weg volgen dan degenen die geloven.

geloven aan de Djibt en de Taghoet en over hen
die ongelovig zijn zeggen: "Dezen volgen een
betere weg dan zij die geloven."

m ﻓﻠ ۡﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻪXY > و ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﻠﻌﻦ ٰﷲXY¬ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ ٰﷲ-وﻟ
﴾٢٥8 ﴿ _ً ۡ`ﻧﺼ
004.052 Ola-ika allatheena laAAanahumu Allahu waman yalAAani Allahu falan tajida lahu naseeran
4:52 Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt. En
wie door Allah vervloekt is: voor hem vindt je nooit
een helper.

Zij zijn het die Allah vervloekt heeft en als Allah
iemand vervloekt, dan zul je voor hem geen helper
vinden.
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﴾٣٥ۙ ﴿ _`ﻘV ۡم ﻟﻬ ۡﻢ ﻧﺼ ۡﻴ ٌﺐ ﻣﻦ ﻟﻤﻠﻚ ﻓﺎذ ﻵﻹ ﻳﺆﺗﻮن ﻟﻨﺎس
004.053 Am lahum naseebun mina almulki fa-ithan la yu/toona alnnasa naqeeran
4:53 Is er voor hen een aandeel in het Koninkrijk
(de goddelijke macht)? Nee, dan zouden zij de
mensen (nog) niets geven.

Of hebben zij een aandeel in de heerschappij? Nu
dan! Zij zouden de mensen nog niet de holte in een
dadelpit geven.
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 ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ * ﻓﻘﺪ ﺗﻴﻨﺎXY ﻣﺎ ﺗﻬﻢ ﷲ³ۡم ﻳ ۡﺤﺴﺪ ۡون ﻟﻨﺎس ﻋ
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﴾٤٥﴿ ﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎUٰ ل ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻟﻜ ٰﺘﺐ و ﻟﺤﻜﻤﺔ و ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻣﻠ
004.054 Am yahsudoona alnnasa AAala ma atahumu Allahu min fadlihi faqad atayna ala ibraheema
alkitaba waalhikmata waataynahum mulkan AAatheeman
4:54 Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege
wat Allah hen van Zijn gunst heeft gegeven?
Waarlijk, Wij gaven de familie van Abraham
het Schrift en de Wijsheid en Wij gaven hem
een geweldig koninkrijk.

Of zijn zij afgunstig op de mensen om wat Allah hun
van Zijn goedgunstigheid gegeven heeft? Maar Wij
hebben toch aan de mensen van Ibrahiem het boek en de
wijsheid gegeven en Wij hebben hun een geweldige
heerschappij gegeven.
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 ﻣﻦ ﻳﺸﺂء و ﻵﻹÒ ﻳﺰXYﻔﺴﻬﻢ > ﺑﻞ ﷲV  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺰ‚ﻮنn ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
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﴾٩٤﴿ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﻓﺘﻴﻶﻹ
004.049 Alam tara ila allatheena yuzakkoona anfusahum bali Allahu yuzakkee man yashao wala
yuthlamoona fateelan
4:49 Heb jij degenen niet gezien die (trots) aanspraak
maken zichzelf te louteren (van zonde)? Welnee, het is
Allah die loutert wie Hij wil en zij zullen in het geheel
niet onrechtvaardig behandeld worden.

Heb jij niet gezien naar hen die van zichzelf
zeggen dat zij gelouterd zijn? Nee toch, Allah
zal louteren wie Hij wil en hun wordt nog
geen vezeltje onrecht aangedaan.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ًۡ ًۡ ۤ ٰ
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 ﺑ ٖﻪ ﺛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎŽ• ﻟﻜﺬب > و ﻛXY ﷲ³_ون ﻋÊ{ ﻛﻴﻒ –ﻔÑﻧ
﴾٠٥﴿
004.050 Onthur kayfa yaftaroona AAala Allahi alkathiba wakafa bihi ithman mubeenan
4:50 Ziet hoe zij de leugen tegen Allah verzinnen en(dat)
is op zichzelf genoeg als een duidelijke zonde.

Kijk hoe zij over Allah leugens verzinnen;
dat is genoeg als duidelijke zonde.

ۡ
ۡ
 ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡوﺗ ۡﻮ ﻧﺼ ۡﻴ ًﺒﺎ ﻣﻦ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑﺎﻟﺠ ۡﺒﺖ وn ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
ﻫﺆﻵﻼء ۡﻫ ٰﺪي ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ9 ﻟﻄﺎﻏ ۡﻮت و –ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{ ۡو
﴾١٥﴿ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ
004.051 Alam tara ila allatheena ootoo naseeban mina alkitabi yu/minoona bialjibti waalttaghooti
wayaqooloona lillatheena kafaroo haola-i ahda mina allatheena amanoo sabeelan
4:51 Heb jij degenen niet gezien die een gedeelte van
het Schrift gegeven was? Zij geloven in de Djibt en de

Heb jij niet gezien naar hen aan wie een
aandeel aan het boek gegeven is, dat zij
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﴾٧٥﴿ ﻧﺪﺧﻠﻬﻢ ﻇﻶﻹ ﻇﻠﻴﻶﻹ

ً_ۡ` ﺑﺠﻬﻨﻢ ﺳﻌŽ•ٰ ﻓﻤ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ٰ ﻣﻦ ﺑ ٖﻪ و ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺻﺪ ﻋ ۡﻨﻪ > و ﻛ

004.057 Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati sanudkhiluhum jannatin tajree min tahtiha alanharu khalideena feeha abadan lahum feeha azwajun mutahharatun wanudkhiluhum thillan thaleelan

﴾٥٥﴿

4:57 En degenen die geloven en goede werken
verrichten zullen Wij in de Tuinen (het Paradijs)
binnenleiden, waar onder door de rivieren
stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Voor
hen zijn daarin reine echtgenotes. En Wij zullen
hen in de beschuttende schaduw leiden.

Maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden
doen, hen zullen Wij tuinen laten binnengaan waar
de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij voor
immer en altijd blijven. Voor hen zijn er daarin
reingemaakte echtgenotes en Wij zullen hen in een
beschuttende schaduw laten binnengaan.
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H` ﻫﻠﻬﺎ « و ذ ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑn  ﻳﺎﻣﺮ‚ﻢ ن ﺗﺆدو ﻵﻹﻣﻨﺖXYن ﷲ
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XYﻌﻤﺎ –ﻌﻈﻜﻢ ﺑ ٖﻪ > ن ﷲV XYﻟﻨﺎس ۡن ﺗ ۡﺤﻜﻤ ۡﻮ ﺑﺎﻟﻌ ۡﺪل > ن ﷲ
ًۢ ۡ
ۡ
ً
﴾٨٥﴿ _`ﺎن ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼf
004.058 Inna Allaha ya/murukum an tu-addoo al-amanati ila ahliha wa-itha hakamtum bayna alnnasi an
tahkumoo bialAAadli inna Allaha niAAimma yaAAithukum bihi inna Allaha kana sameeAAan baseeran
4:58 Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde
(zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer
jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met
rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah onderwijst jullie
hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is
Alhorend. Alziend.

Allah beveelt jullie in bewaring gegeven
goederen aan de rechthebbenden te overhandigen
en, wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dat
jullie rechtvaardig oordelen. Hoe goed is het toch,
waarmee Allah jullie aanspoort. Allah is horend
en doorziend.

ۡ ﻵۡﻹﻣﺮn و ﻃ ۡﻴﻌﻮ ﻟﺮﺳ ۡﻮل و وXYﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮۤ ﻃ ۡﻴﻌﻮ ٰﷲ9
ۡ و ﻟﺮﺳ ۡﻮل نXY ٰﷲn د ۡوهq— ء1ۡ F ۡ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ * ﻓﺎ ۡن ﺗﻨﺎز ۡﻋﺘ ۡﻢ
ٍ

004.055 Faminhum man amana bihi waminhum man sadda AAanhu wakafa bijahannama saAAeeran
4:55 En onder hen (de jaloerse mensen) waren er die erin
geloofden en onder hen waren er die (mensen van het geloof)
afhielden. En de Hel is voldoende als laaiend vuur.

Onder hen zijn er, die erin geloven en
onder hen zijn er, die zich ervan afkeren.
De hel is als vuurgloed genoeg.

ٰ
ﻀﺠ ۡﺖV ﻠﻤﺎf > ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{ ۡو ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺳ ۡﻮف ﻧ ۡﺼﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻧ ًﺎر
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ﺎنf XYﺟﻠﻮدﻫﻢ ﺑﺪﻟﻨﻬﻢ ﺟﻠﻮد ﻏ`_ﻫﺎ ﻟﻴﺬوﻗﻮ ﻟﻌﺬ ب > ن ﷲ
﴾٦٥﴿  ۡﻳ ًﺰ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎÓ²
004.056 Inna allatheena kafaroo bi-ayatina sawfa nusleehim naran kullama nadijat julooduhum
baddalnahum juloodan ghayraha liyathooqoo alAAathaba inna Allaha kana AAazeezan hakeeman
4:56 Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen
geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens
wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door
andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing
proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.

Zij die ongelovig zijn in Onze tekenen, hen
zullen Wij in een vuur laten braden. Telkens als
hun huid gaar gebakken is, vervangen Wij die
door andere huid, opdat zij de bestraffing
proeven. Allah is machtig en wijs.

ۡو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺳﻨ ۡﺪﺧﻠﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﻣﻦ
ٌ
ۡ ۤ ۡ ۡ ً ۤ ۡ ۡ ٰ ٰۡ ۡ ۡ
ٌ
 وµ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪ > ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ زو ج ﻣﻄﻬﺮة

ٰ ۡ
ۡ
﴾١٦ۚ ﴿  ﻳﺼﺪ ۡون ﻋﻨﻚ ﺻﺪ ۡو ًدHۡ`ﻟﻤﻨﻔﻘ

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً > ٰذﻟﻚ ﺧ`ۡ ٌ_ و ۡﺣﺴﻦ ﺗﺎۡو ۡﻳﻶﻹqÄ و ﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵ ۡ ٰﻹXYﺎﷲ
ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑ

004.061 Wa-itha qeela lahum taAAalaw ila ma anzala Allahu wa-ila alrrasooli raayta almunafiqeena
yasuddoona AAanka sudoodan

﴾٩٥﴿¤

4:61 En wanneer tot hen gezegd wordt: "Komt naar
wat Allah heeft neergezonden en naar de
Boodschapper," zie je de huichelaars (de mensen)
geheel van jou afhouden.

En wanneer tot hen gezegd wordt: "Komt tot
wat Allah heeft neergezonden en tot de gezant"
dan zie jij de huichelaars zich duidelijk van jou
afkeren.

ٌۢ
ۤ
ﻓﻜ ۡﻴﻒ ذ ﺻﺎﺑ ۡﺘﻬ ۡﻢ ﻣﺼ ۡﻴﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣ ۡﺖ ۡﻳﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ ﺛﻢ ﺟﺂء ۡوك
ًۡ ۡ ً ۡ ۤ ۤ ۡ ۡ ٰ
﴾٢٦﴿  ن ردﻧﺎ ﻵﻹ ﺣﺴﺎﻧﺎ و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎXY ﺑﺎﷲÔ ﻳ ۡﺤﻠﻔ ۡﻮن
004.062 Fakayfa itha asabat-hum museebatun bima qaddamat aydeehim thumma jaooka yahlifoona
biAllahi in aradna illa ihsanan watawfeeqan

4:62 En hoe is het dan wanneer een ramp hen trof
door wat hun handen gedaan hebben? Dan komen
zij naar jou toe, zij zweren bij Allah: "Wij wilden
slechts goed doen en een goede verzoening!"

En hoe is het dan als hen onheil treft voor wat hun
handen tevoren gedaan hebben en als zij dan tot jou
komen, terwijl zij bij Allah zweren: "Wij wensten
alleen maar goed te doen en gunstig te stemmen"?

ۡ ۡض ﻋ ۡﻨﻬ ۡﻢ و ﻋ ۡﻈﻬﻢq²ۡ  ﻓﺎŸ  ﻣﺎ ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢXY¬ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ – ۡﻌﻠﻢ ٰﷲ-وﻟ
ً ۡ ۢ ً ۡ ۡ ۡ ۤۡ ۡ ۡ
﴾٣٦﴿ ﻔﺴﻬﻢ ﻗﻮﻵﻹ ﺑﻠﻴﻐﺎV و ﻗﻞ ﻟﻬﻢ
004.063 Ola-ika allatheena yaAAlamu Allahu ma fee quloobihim faaAArid AAanhum waAAithhum waqul
lahum fee anfusihim qawlan baleeghan
4:63 Zij zijn diegenen waarvan Allah weet zich wat in
hun harten bevindt. Wend je van hun (zonden) af en
onderricht hen en spreekt tot hen indrukwekkende
woorden.

Dat zijn zij van wie Allah weet wat er in hun
harten is. Wend je van hen af en vermaan hen
en zeg doeltreffende woorden tot hen over
henzelf.

004.059 Ya ayyuha allatheena amanoo ateeAAoo Allaha waateeAAoo alrrasoola waolee al-amri minkum
fa-in tanazaAAtum fee shay-in faruddoohu ila Allahi waalrrasooli in kuntum tu/minoona biAllahi
waalyawmi al-akhiri thalika khayrun waahsanu ta/weelan
4:59 O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en
gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie
die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van
mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de
Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag
geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.

Jullie die geloven! Gehoorzaamt Allah en
gehoorzaamt de gezant en de gezagdragers uit
jullie midden. Als jullie met elkaar twisten, legt
het dan voor aan Allah en de gezant, als jullie in
Allah en de laatste dag geloven; dat is beter
voor jullie en een mooiere afsluiting.
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 ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺰﻋﻤ ۡﻮن ﻧﻬﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﻟﻴﻚ و ﻣﺎ ﻧﺰلn ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
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 ﻟﻄﺎﻏ ۡﻮت و ﻗ ۡﺪ ﻣﺮ ۡو ۡنn ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡون ۡن ﻳﺘﺤﺎ‚ﻤ ۡﻮ
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﴾٠٦﴿ ﻳﻜ|{و ﺑ ٖﻪ > و ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺸﻴﻄﻦ ن –ﻀﻠﻬﻢ ﺿﻠﻶﻹ ’ﻌﻴﺪ
004.060 Alam tara ila allatheena yazAAumoona annahum amanoo bima onzila ilayka wama onzila min
qablika yureedoona an yatahakamoo ila alttaghooti waqad omiroo an yakfuroo bihi wayureedu
alshshaytanu an yudillahum dalalan baAAeedan
4:60 Heb jij degenen niet gezien die dachten dat
zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in
wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens
de Thaghoet berechten, hoewel hen toch bevolen
was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan
hen ver weg wil doen afdwalen.

Heb jij niet gezien naar hen die beweren te geloven
in wat naar jou is neergezonden en in wat er al voor
jouw tijd is neergezonden, dat zij voor een uitspraak
bij de Taghoet in beroep wensen te gaan, hoewel hun
bevolen was daarin niet te geloven. De satan wenst
hen ver te laten afdwalen.
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 ﻟﺮﺳﻮل ر ﻳﺖn  وXY ﻣﺎ ﻧﺰل ﷲn و ذ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻌﺎﻟﻮ
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ﺎنUﻣﺎ ﻓﻌﻠ ۡﻮه ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ ﻣﻨﻬ ۡﻢ > و ﻟ ۡﻮ ﻧﻬ ۡﻢ ﻓﻌﻠ ۡﻮ ﻣﺎ ﻳ ۡﻮﻋﻈ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ ﻟ
ۡ
ً
ۡ
﴾٦٦ۙ ﴿ ﺧ`ۡ ً_ ﻟﻬ ۡﻢ و ﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ
004.066 Walaw anna katabna AAalayhim ani oqtuloo anfusakum awi okhrujoo min diyarikum ma
faAAaloohu illa qaleelun minhum walaw annahum faAAaloo ma yooAAathoona bihi lakana khayran
lahum waashadda tathbeetan
4:66 En indien Wij voor hen voorgeschreven hadden:
"Doodt elkaar" of "Verlaat jullie huizen", dan hadden
slechts weinigen van hen dat gedaan. Maar indien zij
werkelijk gedaan hadden wat hen gezegd werd, was
dat beter voor hen geweest en (het) had hen steviger
gevestigd (in het geloof).

En als Wij aan hen voorgeschreven hadden:
"Doodt elkaar" of "Vertrekt uit jullie woningen",
dan zouden zij het op enkelen na niet doen.
Maar als zij zouden doen waartoe zij worden
aangespoord dan zou dat beter zijn en een
stevigere bevestiging.

ۤ ۡ ۡ ٰۡ ٰ ً
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﴾٧٦ۙ ﴿ و ذ ﻵﻹﺗﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻧـﺎ ﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﺎ
004.067 Wa-ithan laataynahum min ladunna ajran AAatheeman
4:67 En Wij zouden hun van Onze Zijde een geweldige
beloning gegeven hebben.

En dan zouden Wij hun van Onze kant een
geweldig loon geven.
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﴾٨٦﴿  ﻃﺎ ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ًﻤﺎÀÕ و ﻟﻬﺪ ۡﻳﻨﻬ ۡﻢ
004.068 Walahadaynahum siratan mustaqeeman
4:68 En Wij zouden hen op een recht Pad geleid hebben.

En Wij zouden hen op een juiste weg leiden.

ۡ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢXYۡﻌﻢ ٰﷲV ¬ﻚ ﻣﻊ ﻟﺬ ۡﻳﻦ- و ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻓﺎوﻟXYو ﻣ ۡﻦ ﻳﻄﻊ ٰﷲ
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 * و ﺣﺴﻦHۡ` و ﻟﺸﻬﺪآء و ﻟﺼﻠﺤHۡ` و ﻟﺼﺪ–ﻘH`ٖ ﻣﻦ ﻟﻨﺒ
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﴾٤٦﴿  ﺗﻮ ﺑﺎ رﺣﻴﻤﺎXYﻟﻮﺟﺪو ﷲ
004.064 Wama arsalna min rasoolin illa liyutaAAa bi-ithni Allahi walaw annahum ith thalamoo
anfusahum jaooka faistaghfaroo Allaha waistaghfara lahumu alrrasoolu lawajadoo Allaha tawwaban
raheeman
4:64 En Wij hebben slechts een Boodschapper gestuurd
om gehoorzaamd te worden, met het verlof van Allah, en
waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf
waren, tot jou gekomen en hadden zij Allah maar om
vergeving gevraagd, en de Boodschapper had (dan)
vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker
ondervonden hebben dat Allah Berouwaanvaardend,
Meest Genadig is.

Wij hebben de gezanten slechts gezonden
om, met Allah's toestemming, gehoorzaamd
te worden. En als zij, omdat zij zichzelf
onrecht aangedaan hebben, tot jou zouden
komen en dan Allah om vergeving zouden
vragen en als de gezant voor hen om
vergeving zou vragen dan zouden zij merken
dat Allah een genadegever is en barmhartig.
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﴾٥٦﴿ ﺟﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ و ﻳﺴﻠﻤﻮ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎq´ ﻔﺴﻬﻢV ﻳﺠﺪو

004.065 Fala warabbika la yu/minoona hatta yuhakkimooka feema shajara baynahum thumma la yajidoo
fee anfusihim harajan mimma qadayta wayusallimoo tasleeman
4:65 Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou
laten oordelen over waar zij over van mening
verschillen en dan in zichzelf geen weerstand
vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden
(het dan) volledig.

Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven pas [echt] als zij
jou tot scheidsrechter maken over wat bij hen
omstreden is en als zij dan bij zichzelf geen moeite
hebben met wat jij geoordeeld hebt en het volledig
aanvaarden.

ۡﺟ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ دﻳﺎرﻛﻢqÄۡ ۡﻔﺴﻜ ۡﻢ وV و ﻟ ۡﻮ ﻧﺎ ﻛﺘ ۡﺒﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ن ۡﻗﺘﻠ ۡۤﻮ

4:72 En voorwaar, er zijn er onder jullie die zouden
dralen. Als jullie door een ramp getroffen worden,
zeggen zij: "Waarlijk, Allah heeft mij begunstigd,
doordat ik niet aanwezig onder hen was."

Onder jullie zijn er die treuzelen en als jullie dan
onheil treft zegt zo iemand: "Allah heeft mij
genade geschonken, omdat ik niet met hen
daarbij tegenwoordig was."

ۡﺎ ۡن ﻟ ۡﻢ ﺗﻜ “ﻦ ﺑ ۡﻴﻨﻜﻢ وf  ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦXYو ﻟ¬ ۡﻦ ﺻﺎﺑﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻀ ٌﻞ ﻣﻦ ٰﷲ
ًۡ ۡ ۡ
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ً
ۡ
﴾٣٧﴿  ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺎﻓﻮز ﻓﻮز ﻋﻈﻴﻤﺎ12ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻮدة ﻳﻠﻴﺘ
004.073 Wala-in asabakum fadlun mina Allahi layaqoolanna kaan lam takun baynakum wabaynahu
mawaddatun ya laytanee kuntu maAAahum faafooza fawzan AAatheeman
4:73 En als jullie een gunst van Allah ten deel valt,
dan zegt hij, alsof er tussen jullie en hem geen
vriendschap was: "O was ik maar met hen geweest,
dan zou ik een geweldige overwinning behaald
hebben."

Maar als jullie een gunst van Allah treft dan zegt
hij, alsof er tussen jullie en hem geen vriendschap
was: "Ach was ik maar met hen erbij geweest,
dan had ik een geweldige triomf behaald." *
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ون ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎqÅ ﻟﺬﻳﻦ ﻳXYﻓﻠﻴﻘﺎﺗ ۡﻞ ۡ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
ۡ ﻓﻴ ۡﻘﺘ ۡﻞ وۡ – ۡﻐﻠﺐXYة > و ﻣ ۡﻦ –ﻘﺎﺗ ۡﻞ ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲqÄﺑﺎﻵ ۡ ٰﻹ
﴾٤٧﴿ ﻓﺴ ۡﻮف ﻧ ۡﺆﺗ ۡﻴﻪ ۡﺟ ًﺮ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.074 Falyuqatil fee sabeeli Allahi allatheena yashroona alhayata alddunya bial-akhirati waman yuqatil
fee sabeeli Allahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu/teehi ajran AAatheeman
4:74 Laat hem vechten op de Weg van Allah, die
het wereldse leven ruilt voor het Hiernamaals. En
wie strijdt op de Weg van Allah, of hij gedood
wordt of overwint: Wij zullen hem daarna een
geweldige beloning geven.

Laten zij die het tegenwoordige leven verkopen
voor het hiernamaals dan strijden op Allah's weg en
wie op Allah's weg strijdt en gedood wordt of de
overwinning behaalt, hem zullen Wij een geweldig
loon geven.

ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ
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 ﻣﻦH` و ﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔXYو ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻵﻹ ﻘﺎﺗﻠﻮن ﺳﺒﻴﻞ ﷲ

ً
﴾٩٦8 ﴿ ¬ﻚ رﻓ ۡﻴﻘﺎ-وﻟ
004.069 Waman yutiAAi Allaha waalrrasoola faola-ika maAAa allatheena anAAama Allahu AAalayhim
mina alnnabiyyeena waalssiddeeqeena waalshshuhada-i waalssaliheena wahasuna ola-ika rafeeqan
4:69 En wie Allah en de Boodschapper
gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten
en de waarachtigen en de martelaren en de
oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de
beste metgezellen!

Wie Allah en de gezant gehoorzamen, dat zijn zij die
bij hen behoren aan wie Allah genade geschonken
heeft: de profeten, de oprechten, de [geloofs]
getuigen en de rechtschapenen. Dat zijn goede
kameraden!
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﴾٠٧﴿  ﻋﻠﻴﻤﺎXY ﺑﺎﷲŽ• > و ﻛXYذﻟﻚ ﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﷲ
004.070 Thalika alfadlu mina Allahi wakafa biAllahi AAaleeman
4:70 Dat is de gunst van Allah en het is voldoende
dat Allah Alwetend is.

Dat is de goedgunstigheid van Allah. Allah is goed
genoeg als wetende.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
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﴾١٧﴿ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ
004.071 Ya ayyuha allatheena amanoo khuthoo hithrakum fainfiroo thubatin awi infiroo jameeAAan
4:71 O jullie die geloven, neemt jullie
voorzorgsmaatregelen en gaat dus voort in groepen, of
gaat gezamenlijk voort.

Jullie die geloven! Neemt jullie
voorzorgsmaatregelen en rukt uit in groepen of
rukt gezamenlijk uit.
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﴾٢٧﴿  ذ ﻟﻢ ‚ﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪ³ ﻋXYﷲ
004.072 Wa-inna minkum laman layubatti-anna fa-in asabatkum museebatun qala qad anAAama Allahu
AAalayya ith lam akun maAAahum shaheedan
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﴾٧٧﴿  ½ و ﻵﻹ ﺗﻈﻠﻤﻮن ﻓﺘﻴﻶﻹŽ× ة ﺧ` ٌ_ ﻟﻤﻦqÄﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ * و ﻵۡﻹ
004.077 Alam tara ila allatheena qeela lahum kuffoo aydiyakum waaqeemoo alssalata waatoo alzzakata
falamma kutiba AAalayhimu alqitalu itha fareequn minhum yakhshawna alnnasa kakhashyati Allahi aw
ashadda khashyatan waqaloo rabbana lima katabta AAalayna alqitala lawla akhkhartana ila ajalin
qareebin qul mataAAu alddunya qaleelun waal-akhiratu khayrun limani ittaqa wala tuthlamoona fateelan
4:77 Zie jij degenen niet tot wie gezegd werd:
"Houdt jullie handen af (van de strijd), en
onderhoudt de shalat en geeft de zakat"? Toen hen
(op het laatst) de strijd bevolen was, was er een
groep onder hen die de mensen net zo (veel) als
Allah vreesden, of nog meer vreesden. Zij zeiden:
"Onze Heer, waarom heeft U ons bevolen te
vechten? Had U ons geen kort uitstel kunnen
toestaan”? Zeg: "Het genot van de wereld is
weinig en het Hiernamaals is beter voor wie
(Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet
onrechtvaardig behandeld."

Heb jij niet gezien naar hen tot wie gezegd is:
"Houdt jullie handen in bedwang, verricht de salaat
en geeft de zakaat"? Toen hun dan voorgeschreven
werd te strijden, toen was er opeens een groep onder
hen die de mensen evenzeer als Allah vreesde, of
nog meer, en die zeiden: "Onze Heer, waarom hebt
U ons voorgeschreven te strijden? Had U ons niet
nog een kort uitstel kunnen verlenen?" Zeg: "Het
genot van het tegenwoordige leven is gering, maar
het hiernamaals is beter voor wie godvrezend is en
jullie wordt nog geen vezeltje onrecht aangedaan.

ۡ ۡﺟﻨﺎ ﻣﻦqÄۡ ۤﻟﺮﺟﺎل و ﻟﻨﺴﺂء و ﻟۡﻮﻟۡﺪ ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ –ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن رﺑﻨﺎ
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 وÇØٰﻫﺬه ﻟۡ• ۡ{ﻳﺔ ﻟﻈﺎﻟﻢ ۡﻫﻠﻬﺎ * و ۡﺟﻌ ۡﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﻴﺎ
ۡ
ۡ
﴾٥٧8 ﴿ _ً `ۡﺟﻌ ۡﻞ ﻟﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﻧﺼ
004.075 Wama lakum la tuqatiloona fee sabeeli Allahi waalmustadAAafeena mina alrrijali waalnnisa-i
waalwildani allatheena yaqooloona rabbana akhrijna min hathihi alqaryati alththalimi ahluha waijAAal
lana min ladunka waliyyan waijAAal lana min ladunka naseeran
4:75 En waarom zouden jullie niet vechten op de Weg
van Allah (ter verdediging) van de onderdrukten van
de mannen en de vrouwen en de kinderen, degenen die
zeggen: "Onze Heer, haal ons weg uit deze stad, waar
de mensen onrecht plegen en breng ons van Uw Zijde
een beschermer en breng ons van Uw Zijde een
helper!"

Wat hebben jullie dat jullie niet op Allah's weg
strijden en ook niet voor die onderdrukte
mannen, vrouwen en kinderen die zeggen:
"Onze Heer, breng ons uit deze stad waarvan de
inwoners onrecht plegen en breng ons van Uw
kant een beschermer en breng ons van Uw kant
een helper."

ۡ * و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{وXYﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ –ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮن ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ
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﴾٦٧﴿ ﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎf ﻛ ۡﻴﺪ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ
004.076 Allatheena amanoo yuqatiloona fee sabeeli Allahi waallatheena kafaroo yuqatiloona fee sabeeli
alttaghooti faqatiloo awliyaa alshshaytani inna kayda alshshaytani kana daAAeefan
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 * و ن ﺗﺼﺒﻬﻢ ﺳﻴﺌﺔXYﺗﺼ ۡﺒﻬ ۡﻢ ﺣﺴﻨﺔ –ﻘﻮﻟﻮ ﻫﺬ ٖه ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ

4:76 Degenen die geloven vechten op de Weg van
Allah en degenen die ongelovig zijn vechten op de weg
van de Thaghoet vecht dus tegen de helper van de
Satan. Voorwaar, de listen van de Satan zijn zwak.

Zij die geloven strijden op Allah's weg en zij
die ongelovig zijn strijden op de weg van de
Taghoet. Bestrijdt de aanhangers van de satan.
De list van de satan is maar zwak!

4:80 Wie de Boodschapper gehoorzaamt, bij
gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij
hebben jou niet als toezichthouder naar hen gezonden.

Wie de gezant gehoorzaamt, die gehoorzaamt
Allah en wie zich afkeert? Wij hebben jou niet
gezonden als iemand die over hen waakt.

ٌ
ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ﺖ ﻃﺂ¦ﻔ ٌﺔ ﻣ
_`ﻨﻬﻢ ﻏ
 ﻓﺎذ ﺑﺮزو ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﺑﻴµ و –ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻃﺎﻋﺔ
ۡﻞf ۡض ﻋ ۡﻨﻬ ۡﻢ و ﺗﻮq²ۡ  ﻳ ۡﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺘ ۡﻮن * ﻓﺎXYﻟﺬ ۡي ﻘ ۡﻮل > و ٰﷲ
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004.081 Wayaqooloona taAAatun fa-itha barazoo min AAindika bayyata ta-ifatun minhum ghayra allathee
taqoolu waAllahu yaktubu ma yubayyitoona faaAArid AAanhum watawakkal AAala Allahi wakafa biAllahi
wakeelan
4:81 Zij zeggen 'gehoorzaamheid," maar
wanneer zij bij jou wegtrekken, bekonkelt een
groep van hen iets anders dan zij jou zeiden. En
Allah schrijft op wat zij bekonkelen. Houd je
dus verre van hen en stel je vertrouwen op
Allah. En Allah is voldoende als Beschermer.

En zij zeggen:"Gehoorzaamheid!" Maar als zij bij jou
wegtrekken dan besluit een groep van hen heimelijk iets
anders dan zij zeggen, maar Allah schrijft op wat zij
heimelijk besluiten. Wend je dus van hen af en stel je
vertrouwen op Allah. Allah is goed genoeg als voogd.
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﴾٢٨﴿ _`ﺧﺘﻶﻹﻓﺎ ﻛﺜ
004.082 Afala yatadabbaroona alqur-ana walaw kana min AAindi ghayri Allahi lawajadoo feehi ikhtilafan
katheeran
4:82 Denken zij dan niet na over de Kuran? En wanneer
(die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij
daarin veel tegenstrijdigheden vinden.

Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van
een ander dan Allah [gekomen] was dan
zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden.
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﴾٨٧﴿ ﺎدون –ﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎUﻟﻘﻮم ﻵﻹ ﻳ
004.078 Aynama takoonoo yudrikkumu almawtu walaw kuntum fee buroojin mushayyadatin wa-in
tusibhum hasanatun yaqooloo hathihi min AAindi Allahi wa-in tusibhum sayyi-atun yaqooloo hathihi min
AAindika qul kullun min AAindi Allahi famali haola-i alqawmi la yakadoona yafqahoona hadeethan
4:78 Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie
bereiken, al waren jullie in versterkte kastelen. Indien
hen (iets) goeds overkomt, zeggen zij: "Dit komt van
Allah," maar indien hen (iets) slechts treft, zeggen zij:
"Dit komt van jou (Mohammed)”. Zeg (O
Mohammed): "Alles komt van Allah”. Zij zijn
degenen van het volk die bijna niet in staat zijn een
uitspraak te begrijpen.

Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken
ook al zijn jullie in hooggebouwde burchten." En
als hen iets goeds treft zeggen zij: "Dit komt van
Allah." En als hen iets slechts treft zeggen zij:
"Dit komt van jou." Zeg: "Alles komt van
Allah." Wat is er met deze mensen aan de hand
dat zij een bericht nauwelijks begrijpen?

ۡ و ﻣﺎۤ ﺻﺎﺑﻚ ﻣ ۡﻦ ﺳﻴﺌ ٍﺔ ﻓﻤﻦµ XYﻣﺎۤ ﺻﺎﺑﻚ ﻣ ۡﻦ ﺣﺴﻨ ٍﺔ ﻓﻤﻦ ٰﷲ
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﴾٩٧﴿  ﺷﻬﻴﺪXY ﺑﺎﷲŽ•ﻔﺴﻚ > و رﺳﻠﻨﻚ ﻟﻠﻨﺎس رﺳﻮﻵﻹ > و ﻛV
004.079 Ma asabaka min hasanatin famina Allahi wama asabaka min sayyi-atin famin nafsika
waarsalnaka lilnnasi rasoolan wakafa biAllahi shaheedan
4:79 Wat jou van het goede overkomt, het is van Allah;
en wat jou van het slechte overkomt, het is van jezelf En
Wij hebben jou als Boodschapper naar de mensen
gezonden. En Allah is voldoende als Getuige.

Het goede dat jou treft, dat komt van Allah en
het slechte dat jou treft, dat komt van jezelf.
Wij hebben jou als gezant tot de mensen
gezonden. Allah is goed genoeg als getuige.
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﴾٠٨8 ﴿ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻔﻴﻈﺎ
004.080 Man yutiAAi alrrasoola faqad ataAAa Allaha waman tawalla fama arsalnaka AAalayhim
hafeethan
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 ﻋﻠﻴﻜﻢ و رﺣﻤﺘﻪ ﻵﻹﺗﺒﻌﺘﻢ ﻟﺸﻴﻄﻦ ﻵﻹXYﻣﻨﻬﻢ > و ﻟﻮ ﻵﻹ ﻓﻀﻞ ﷲ

﴾٥٨﴿ ﻣﻘ ۡﻴ ًﺘﺎ

﴾٣٨﴿ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ

004.085 Man yashfaAA shafaAAatan hasanatan yakun lahu naseebun minha waman yashfaAA
shafaAAatan sayyi-atan yakun lahu kiflun minha wakana Allahu AAala kulli shay-in muqeetan

004.083 Wa-itha jaahum amrun mina al-amni awi alkhawfi athaAAoo bihi walaw raddoohu ila alrrasooli
wa-ila olee al-amri minhum laAAalimahu allatheena yastanbitoonahu minhum walawla fadlu Allahi
AAalaykum warahmatuhu laittabaAAtumu alshshaytana illa qaleelan

4:85 En wie een goede voorspraak schenkt: hem
komt een aandeel daarin toe. En wie een slechte
voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan. En Allah
is Almachtig over alle zaken.

Wie met een goede voorspraak bemiddelt, krijgt
zijn aandeel daarin en wie met een slechte
voorspraak bemiddelt krijgt zijn portie daarvan.
Allah houdt op alles toezicht.
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﴾٦٨﴿ ۡ ٍء ﺣﺴ ۡﻴ ًﺒﺎ1F ﻞf ٰ ³ﺎن ﻋf
004.086 Wa-itha huyyeetum bitahiyyatin fahayyoo bi-ahsana minha aw ruddooha inna Allaha kana AAala
kulli shay-in haseeban
4:86 En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet
dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem
(op gelijke wijze). Voorwaar, Allah stelt de afrekening over
alle zaken op.

En wanneer men jullie met een groet
begroet, groet dan op een betere manier
terug of beantwoordt de groet. Allah rekent
over alles af.
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004.087 Allahu la ilaha illa huwa layajmaAAannakum ila yawmi alqiyamati la rayba feehi waman asdaqu
mina Allahi hadeethan

4:83 En wanneer zij met een zaak van veiligheid of
vrees tot hen komen, dan verspreiden zij het. En
indien zij het aan de Boodschapper voorgelegd
hadden, of aan degenen van hen die met gezag
bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die
onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen
nemen. Als het niet vanwege de gunst van Allah over
jullie zou zijn, en Zijn Genade, dan zouden jullie de
Satan volgen, op weinigen na.

En wanneer tot hen een bericht over veiligheid of
vrees komt, dan verspreiden zij het. Als ze het
echter naar de gezant en naar de gezagdragers
onder hen verwezen hadden dan zouden zij uit
hun midden die gevolgtrekkingen kunnen maken,
er kennis van hebben kunnen nemen. En zonder
Allah's goedgunstigheid jegens jullie en Zijn
barmhartigheid zouden jullie op enkelen na de
satan gevolgd hebben.
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﴾٤٨﴿ ﺑﺎﺳﺎ و ﺷﺪ ﺗﻨﻜﻴﻶﻹ
004.084 Faqatil fee sabeeli Allahi la tukallafu illa nafsaka waharridi almu/mineena AAasa Allahu an
yakuffa ba/sa allatheena kafaroo waAllahu ashaddu ba/san waashaddu tankeelan
4:84 Strijd dan (O Mohammed) op de Weg van
Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk
gesteld. En moedigt de gelovigen (tot de strijd) aan.
Hopelijk zal Allah het geweld van degenen die
ongelovig zijn teniet doen. En Allah is harder in
geweld en harder in bestraffing.

Strijd dus op Allah's weg -- jij wordt slechts voor
jezelf aansprakelijk gesteld -- en spoor de
gelovigen aan. Misschien dat Allah het geweld
van hen die ongelovig zijn zal afwenden. Allah's
geweld is groter en Zijn strafvoltrekking is
strenger.

4:89 Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig
worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk
zijn. Neemt dus geen vrienden uit hun midden totdat
zij uitwijken op de Weg van Allah. En als zij zich
afkeren (van de Islam), grijpt hen dan en doodt hen
waar jullie hen ook vinden. En neemt uit hun
midden geen vrienden en geen helpers.

Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig
werden, zoals zij dat zijn; dan zouden jullie gelijk
zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander
zolang zij niet uitwijken op Allah's weg. Als zij
zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar
jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als
medestander of als helper.
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004.090 Illa allatheena yasiloona ila qawmin baynakum wabaynahum meethaqun aw jaookum hasirat
sudooruhum an yuqatilookum aw yuqatiloo qawmahum walaw shaa Allahu lasallatahum AAalaykum
falaqatalookum fa-ini iAAtazalookum falam yuqatilookum waalqaw ilaykumu alssalama fama jaAAala
Allahu lakum AAalayhim sabeelan
4:90 Behalve degenen die zich aansluiten bij een
volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben,
of (zij) die tot jullie komen met een beklemd
gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten
strijden. Indien Allah dat gewild had, had Hij hen
over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten
doden. Daarom, als zij zich van jullie afzijdig
houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede
aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg
tegen hen geopend (om hen te doden).

Behalve hen die zich aansluiten bij mensen met
wie jullie een verdrag hebben of die met beklemd
gemoed tot jullie komen omdat zij tegen jullie
zouden moeten strijden of tegen hun eigen mensen
strijden. Als Allah gewild had, dan had Hij hun
macht over jullie gegeven en dan hadden zij zeker
tegen jullie gestreden. Als zij zich van jullie
afzijdig houden, niet tegen jullie strijden en jullie
vrede aanbieden dan verschaft Allah jullie geen
weg om tegen hen op te treden.
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4:87 Allah, er is geen god dan Hij! Hij zal jullie
bijeenbrengen op de Dag van de Opstanding,
waaraan geen twijfel is. En wiens woorden zijn
oprechter dan die van Allah?

Allah, er is geen god dan Hij. Hij zal jullie
bijeenbrengen voor de opstandingsdag, waaraan
geen twijfel is. En wie is er oprechter met
berichten dan Allah?

ۡ>  ۡرﻛﺴﻬ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﻮXY و ٰﷲHۡ` ﻓﺌﺘHۡ`ﻓﻤﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻟۡﻤ ٰﻨﻔﻘ
ۡ ﻓﻠﻦXY > و ﻣ ۡﻦ – ۡﻀﻠﻞ ٰﷲXYﺗﺮ ۡﻳﺪ ۡون ۡن ﺗ ۡﻬﺪ ۡو ﻣ ۡﻦ ﺿﻞ ٰﷲ
﴾٨٨﴿ ﻪ ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹm ﺗﺠﺪ ﻟ
004.088 Fama lakum fee almunafiqeena fi-atayni waAllahu arkasahum bima kasaboo atureedoona an
tahdoo man adalla Allahu waman yudlili Allahu falan tajida lahu sabeelan
4:88 En hoe is het dat er bij jullie twee groepen zijn
ten aanzien van de huichelaars, terwijl Allah hen
omvergeworpen heeft vanwege wat zij deden?
Willen jullie hen leiden die door Allah tot dwaling
gebracht zijn? En wie door Allah tot dwaling
gebracht is: voor hen vinden jullie nooit een weg.

Hoe komt het dan dat er bij jullie met betrekking
tot de huichelaars twee groepen zijn, terwijl Allah
hen toch heeft laten terugvallen voor wat zij
begaan hebben. Willen jullie dan hen die Allah tot
dwaling gebracht heeft op het goede pad brengen?
Wie door Allah tot dwaling gebracht wordt, voor
hem vind je geen weg.
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004.089 Waddoo law takfuroona kama kafaroo fatakoonoona sawaan fala tattakhithoo minhum awliyaa
hatta yuhajiroo fee sabeeli Allahi fa-in tawallaw fakhuthoohum waoqtuloohum haythu wajadtumoohum
wala tattakhithoo minhum waliyyan wala naseeran

﴾٢٩﴿
004.092 Wama kana limu/minin an yaqtula mu/minan illa khataan waman qatala mu/minan khataan
fatahreeru raqabatin mu/minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yassaddaqoo fa-in kana min
qawmin AAaduwwin lakum wahuwa mu/minun fatahreeru raqabatin mu/minatin wa-in kana min qawmin
baynakum wabaynahum meethaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi watahreeru raqabatin mu/minatin
faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabiAAayni tawbatan mina Allahi wakana Allahu AAaleeman
hakeeman

4:92 En nooit mag een gelovige een (andere) gelovige
te doden, behalve per vergissing. En wie per
vergissing een gelovige gedood heeft: dan (is hij
verplicht tot) de vrijlating van een gelovige slaaf en
(de betaling van) bloedgeld aan zijn familie, tenzij zij
het als een gift (beschouwen). En wanneer hij tot een
jullie vijandig volk behoort en hij is een gelovige, dan
(is hij verplicht tot) de vrijlating van een gelovige
slaaf. En wanneer hij tot een volk behoort waarmee
jullie een wederzijds verdrag sloten, dan (is hij
verplicht tot) betaling van bloedgeld aan zijn (voor)
wie niets (te geven) vindt, geldt een vasten van twee
(aaneengesloten) maanden als berouw tegenover
Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Het komt een gelovige niet toe een gelovige te
doden, tenzij per abuis. En als iemand per abuis
een gelovige doodt dan geldt de vrijlating van een
gelovige slaaf en bloedgeld dat wordt
overhandigd aan zijn familie, behalve als het door
hen als aalmoes wordt geschonken. Als hij tot
mensen behoorde die vijanden van jullie zijn,
terwijl hij wel gelovig was, dan geldt als
vergelding de vrijlating van een gelovige slaaf,
maar als hij tot mensen behoorde met wie jullie
een verdrag hebben, dan bloedgeld dat wordt
overhandigd aan zijn familie en de vrijlating van
een gelovige slaaf. Als iemand niets te geven
vindt, dan een vasten van twee maanden achter
elkaar als genadegave van Allah. Allah is wetend
en wijs.
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004.093 Waman yaqtul mu/minan mutaAAammidan fajazaohu jahannamu khalidan feeha waghadiba
Allahu AAalayhi walaAAanahu waaAAadda lahu AAathaban AAatheeman
4:93 En wie een gelovige opzettelijk doodt: zijn
vergelding is de hel, hij is eeuwig levend daarin. En
Allah is woedend op hem en Allah vervloekt hem en
Hij bereidt voor hem een geweldige bestraffing voor.

En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn
vergelding is de hel, waarin hij altijd blijft. Allah
is vertoornd op hem en vervloekt hem en maakt
een geweldige bestraffing voor hem klaar.
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004.091 Satajidoona akhareena yureedoona an ya/manookum waya/manoo qawmahum kulla ma ruddoo
ila alfitnati orkisoo feeha fa-in lam yaAAtazilookum wayulqoo ilaykumu alssalama wayakuffoo aydiyahum
fakhuthoohum waoqtuloohum haythu thaqiftumoohum waola-ikum jaAAalna lakum AAalayhim sultanan
mubeenan
4:91 Jullie zullen anderen vinden, die wensen voor
jullie veilig te zijn en voor hun volk: iedere keer dat
zij weer op de proef gesteld worden, keren zij
daarheen (veelgoderij) terug. Indien zij jullie niet
met rust laten en (geen) vrede aanbieden en (niet)
afhouden: grijpt hen dan en doodt hen waar jullie
hen ook aantreffen. En zij zijn degenen ten aanzien
van wie Wij jullie een duidelijk bewijs verleend
hebben.

Jullie zullen anderen vinden die voor jullie veilig
wensen te zijn en evenzo voor hun eigen mensen.
Telkens als zij aan de beproeving worden
blootgesteld worden zij daardoor misleid. Als zij
zich dan niet van jullie afzijdig houden, jullie geen
vrede aanbieden, noch hun handen in bedwang
houden, doodt hen dan waar jullie hen aantreffen.
Zij zijn het over wie Wij jullie een duidelijk gezag
hebben verleend.
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﴾٥٩ۙ ﴿ ۡﺟ ًﺮ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.095 La yastawee alqaAAidoona mina almu/mineena ghayru olee alddarari waalmujahidoona fee
sabeeli Allahi bi-amwalihim waanfusihim faddala Allahu almujahideena bi-amwalihim waanfusihim AAala
alqaAAideena darajatan wakullan waAAada Allahu alhusna wafaddala Allahu almujahideena AAala
alqaAAideena ajran AAatheeman
4:95 Niet gelijk zijn de (thuis-)zittenden van de
gelovigen, behalve gebrekkige, aan degenen die
strijden op de Weg van Allah met hun
eigendommen en hun zielen. Allah heeft de
strijders met hun eigendommen en zielen een
rang bevoorrecht boven de (thuis-)zitters. Aan
allen heeft Allah het goede beloofd. En Allah
heeft de strijders boven de (thuis-)zitters
bevoorrecht met een geweldige beloning.

De thuisblijvers onder de gelovigen -- afgezien van hen
die gebreken hebben -- en zij die zich inspannen op
Allah's weg met hun bezittingen en hun eigen persoon
zijn niet gelijk. Allah bevoorrecht hen die zich op
Allah's weg met hun bezittingen en hun eigen persoon
inspannen met een rang boven de thuisblijvers. Allah
heeft allen het beste toegezegd, maar zij die zich met
hun bezittingen en hun eigen persoon inspannen worden
door Allah meer dan de thuisblijvers bevoorrecht met
een geweldig loon,
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004.096 Darajatin minhu wamaghfiratan warahmatan wakana Allahu ghafooran raheeman
4:96 Met rangen van Hem en vergeving en
Barmhartigheid, En Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.

met rangen van Hem afkomstig, met vergeving en
met barmhartigheid. Allah is vergevend en
barmhartig.
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ۡ
XY ﻵۡﻹ ۡرض > ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ رض ﷲHۡ`ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻛﻨﺎ ﻣ ۡﺴﺘﻀﻌﻔ
ۡ
ً
ۡ
ٰ
ۡ
ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢ > و ﺳﺂءتÜ¬ﻚ ﻣﺎو-و ﺳﻌﺔ ﻓﺘﻬﺎﺟﺮ ۡو ﻓ ۡﻴﻬﺎ > ﻓﺎوﻟ
﴾٧٩ۙ ﴿ _ً ۡ`ﻣﺼ

004.097 Inna allatheena tawaffahumu almala-ikatu thalimee anfusihim qaloo feema kuntum qaloo kunna
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ضq²  ﻟﻴﻜﻢ ﻟﺴﻠﻢ ﻟﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎ * ﺗﺒﺘﻐﻮنŽ×ﻘﻮﻟﻮ ﻟﻤﻦ ﻟ
ۡ ﻣﻐﺎﻧﻢ ﻛﺜ`ۡ_ ٌة > ﻛ ٰﺬﻟﻚ ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﻣﻦXY ﻓﻌ ۡﻨﺪ ٰﷲµ ﻟۡﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧۡﻴﺎ
ۡﺎن ﺑﻤﺎ ۡﻌﻤﻠﻮنf XY ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻓﺘﺒﻴﻨ ۡﻮ > ن ٰﷲXYﻗ ۡﺒﻞ ﻓﻤﻦ ٰﷲ
ۡ
﴾٤٩﴿ _ً `ﺧﺒ
004.094 Ya ayyuha allatheena amanoo itha darabtum fee sabeeli Allahi fatabayyanoo wala taqooloo liman
alqa ilaykumu alssalama lasta mu/minan tabtaghoona AAarada alhayati alddunya faAAinda Allahi
maghanimu katheeratun kathalika kuntum min qablu famanna Allahu AAalaykum fatabayyanoo inna
Allaha kana bima taAAmaloona khabeeran
4:94 O jullie die geloven, als jullie je op de Weg van
Allah rondtrekken (om te strijden), onderzoekt dan
(nauwkeurig) en zegt niet tot degene die jullie Salam
geeft (groet): "Jij bent geen gelovige" verlangend
naar de vergankelijke genieting van het wereldse
leven, het is bij Allah dat veel mogelijkheden tot buit
zijn. Zo waren jullie zelf (eens in de toestand van
ongelovigen) en toon begunstigde Allah jullie,
onderzoekt dus (nauwkeurig). Voorwaar, Allah is
Alwetend over wat jullie doen.

Jullie die geloven! Wanneer jullie op Allah's weg
rondtrekken, zorgt dan dat jullie duidelijke
inlichtingen inwinnen en zegt niet tot iemand die
jullie de vredesgroet aanbiedt: "Jij bent geen
gelovig" in jullie streven naar het stoffelijk gewin
van het tegenwoordige leven. Bij Allah zijn toch
vele mogelijkheden tot buit. Zo waren jullie
vroeger, maar Allah heeft jullie een gunst
bewezen. Wint dus duidelijke inlichtingen in.
Allah is over wat jullie doen welingelicht.
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 ﻟﻘﻌﺪﻳﻦ³ ﻟﻤﺠﻬﺪﻳﻦ ﻋXY > و ﻓﻀﻞ ﷲ12 ﻟﺤﺴXYوﻋﺪ ﷲ

ً ﻏﻔ ۡﻮ ًر رﺣ ۡﻴﻤﺎXYﺎن ٰﷲf  > وXY ٰﷲ³ه ﻋm ﻳ ۡﺪر ۡﻛﻪ ﻟۡﻤ ۡﻮت ﻓﻘ ۡﺪ وﻗﻊ ۡﺟﺮ
﴾٠٠١﴿
004.100 Waman yuhajir fee sabeeli Allahi yajid fee al-ardi muraghaman katheeran wasaAAatan waman
yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi warasoolihi thumma yudrik-hu almawtu faqad waqaAAa ajruhu
AAala Allahi wakana Allahu ghafooran raheeman
4:100 En wie op de Weg van Allah op de aarde
uitwijkt, vindt vele toevluchtsoorden en overvloed.
En wie zijn huis verlaat als een uitwijker naar Allah
en Zijn Boodschapper, en de dood treft hem dan:
waarlijk, zijn beloning is bij Allah. En Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Wie op Allah's weg uitwijkt vindt op de aarde vele
uitwijkmogelijkheden en ruimte. Wie zijn huis
uitgaat om uit te wijken naar Allah en Zijn gezant
en wie dan de dood bereikt, diens beloning is
Allah's taak. Allah is vergevend en barmhartig.
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و ﻣﻦqÙ ۡﺑﺘ ۡﻢ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻠ ۡﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح ن ﻘÀÁ و ذ
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ًۡ ً ۡ ۡ
﴾١٠١﴿ ﺎﻧﻮ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻨﺎf
004.101 Wa-itha darabtum fee al-ardi falaysa AAalaykum junahun an taqsuroo mina alssalati in khiftum
an yaftinakumu allatheena kafaroo inna alkafireena kanoo lakum AAaduwwan mubeenan
4:101 En als jullie op de aarde rondtrekken, dan is
het voor jullie geen zonde de shalat te verkorten,
indien jullie bang zijn dat de ongelovigen jullie
aanvallen. Voorwaar, de ongelovigen zijn voor
jullie een duidelijke vijand.

Wanneer jullie op de aarde rondtrekken dan is het
voor jullie geen vergrijp als jullie de salaat
verkorten als jullie vrezen dat zij die ongelovig zijn
jullie in verzoeking brengen. De ongelovigen zijn
voor jullie een duidelijke vijand.
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و ذ ﻛﻨﺖ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻓﺎﻗ ۡﻤﺖ ﻟﻬﻢ ﻟﺼ ٰﻠﻮة ﻓﻠﺘﻘ ۡﻢ ﻃﺂ¦ﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﻚ

mustadAAafeena fee al-ardi qaloo alam takun ardu Allahi wasiAAatan fatuhajiroo feeha faola-ika
ma/wahum jahannamu wasaat maseeran
4:97 Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door
de Engelen worden meegenomen, en die
onrechtvaardig waren, zeggen zij: "In wat voor toestand
waren jullie (toen jullie stierven)”? Zij zeggen: "Wij
waren de onderdrukten op aarde”. Zij (de Engelen)
zeggen: "Was de aarde van Allah niet (zo) uitgestrekt
dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken”? Zij zijn
degenen wiens verblijfplaats de Hel is. Het is de
slechtste bestemming!

Tot hen die door de engelen worden
weggenomen, terwijl zij zichzelf onrecht
hebben aangedaan, zeggen zij: "In wat voor
toestand verkeerden jullie?" Zij zeggen dan:
"Wij waren onderdrukten op de aarde." Zij
zeggen: "Was Allah's aarde niet zo ruim dat
jullie daarin konden uitwijken?" Zij zijn het van
wie de verblijfplaats de hel is; dat is een slechte
bestemming.
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 ﻣﻦ ﻟﺮﺟﺎل و ﻟﻨﺴﺂء و ﻟﻮﻟﺪ ن ﻵﻹH`ﻹ ﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔ
ً
﴾٨٩ۙ ﴿ ﻳ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮن ﺣ ۡﻴﻠﺔ و ﻵﻹ ﻳ ۡﻬﺘﺪ ۡون ﺳﺒ ۡﻴﻶًﻹ
004.098 Illa almustadAAafeena mina alrrijali waalnnisa-i waalwildani la yastateeAAoona heelatan wala
yahtadoona sabeelan
4:98 Behalve de onderdrukten van de mannen en de
vrouwen en de kinderen die niet tot macht in staat
zijn, en die geen weg kunnen vinden.

Maar niet voor die onderdrukte mannen, vrouwen
en kinderen die tot geen list in staat zijn en die
geen goede weg gewezen werd.
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004.099 Faola-ika AAasa Allahu an yaAAfuwa AAanhum wakana Allahu AAafuwwan ghafooran
4:99 Zij zijn het van wie Allah hopelijk (de fouten) zal
uitwissen. En Allah is Vergevend, Vergevensgezind.

Zij zijn het aan wie Allah misschien vergiffenis
zal schenken. Allah is lankmoedig en
vergevend. *
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 و رﺳﻮﻟ ٖﻪ ﺛﻢXY ﷲn  ۡج ﻣ “ﻦ ﺑ ۡﻴﺘ ٖﻪ ﻣﻬﺎﺟ ًﺮqÝﺳﻌﺔ > و ﻣ ۡﻦ ﻳ

te leggen. En treft jullie voorzorgsmaatregelen.
Voorwaar, Allah heeft voor de ongelovigen een
vermeerderende bestraffing voorbereid.

leggen. Maar treft voorzorgsmaatregelen. Allah
heeft voor de ongelovigen een vernederende
bestraffing klaargemaakt.
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ﻓﺎذ ﻗﻀ ۡﻴﺘﻢ ﻟﺼﻠﻮة ﻓ
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﴾٣٠١﴿  ﻛﺘﺒﺎ ﻣﻮﻗﻮﺗﺎH`ﻟﻤﺆﻣﻨ
004.103 Fa-itha qadaytumu alssalata faothkuroo Allaha qiyaman waquAAoodan waAAala junoobikum faitha itma/nantum faaqeemoo alssalata inna alssalata kanat AAala almu/mineena kitaban mawqootan
4:103 En als jullie dan de shalat verricht hebben,
gedenkt dan Allah, staand en zittend en liggend. En
wanneer jullie veilig zijn, verricht dan de shalat.
Voorwaar, de shalat is de gelovigen op vaste tijden
voorgeschreven.

En wanneer jullie de salaat beëindigd hebben,
gedenkt dan Allah staand, zittend en op jullie zij
liggend. Wanneer jullie dan weer rust hebben
verricht dan de salaat. De salaat is voor de
gelovigen een voorschrift voor bepaalde tijden.

ۡو ﻵﻹ ﺗﻬﻨ ۡﻮ ۡﺑﺘﻐﺂء ﻟۡﻘﻮۡم > ۡن ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﺗﺎۡﻟﻤ ۡﻮن ﻓﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻳﺎۡﻟﻤﻮن
ً ﻋﻠ ۡﻴﻤﺎXYﺎن ٰﷲf  ﻣﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺮﺟ ۡﻮن > وXYﻛﻤﺎ ﺗﺎۡﻟﻤ ۡﻮن * و ﺗ ۡﺮﺟ ۡﻮن ﻣﻦ ٰﷲ
﴾٤٠١﴿ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.104 Wala tahinoo fee ibtigha-i alqawmi in takoonoo ta/lamoona fa-innahum ya/lamoona kama
ta/lamoona watarjoona mina Allahi ma la yarjoona wakana Allahu AAaleeman hakeeman
4:104 En versaagt niet in de vervolging van het
(ongelovige) volk. Wanneer jullie pijn lijden dan,
voorwaar, zij lijden pijn zoals jullie pijn lijden. En jullie
hopen op (dat) van Allah waarop zij niet hopen. En
Allah is Alwetend, Alwijs,

Versaagt niet in de achtervolging van de
mensen. Als jullie pijn lijden dan lijden zij net
zoals jullie pijn, maar jullie hopen van Allah
wat zij niet kunnen hopen. Allah is wetend en
wijs.
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 ﻋﺪ ﻟﻠﻜ|{ﻳﻦXYﻀﻌﻮ ﺳﻠﺤﺘﻜﻢ * و ﺧﺬو ﺣﺬرﻛﻢ > ن ﷲ
ً
﴾٢٠١﴿ ﻋﺬ ًﺑﺎ ﻣﻬ ۡﻴﻨﺎ
004.102 Wa-itha kunta feehim faaqamta lahumu alssalata faltaqum ta-ifatun minhum maAAaka
walya/khuthoo aslihatahum fa-itha sajadoo falyakoonoo min wara-ikum walta/ti ta-ifatun okhra lam
yusalloo falyusalloo maAAaka walya/khuthoo hithrahum waaslihatahum wadda allatheena kafaroo law
taghfuloona AAan aslihatikum waamtiAAatikum fayameeloona AAalaykum maylatan wahidatan wala
junaha AAalaykum in kana bikum athan min matarin aw kuntum marda an tadaAAoo aslihatakum
wakhuthoo hithrakum inna Allaha aAAadda lilkafireena AAathaban muheenan
4:102 En als jij bij hen bent (O Mohammed) en de
shalat met hen verricht, laat dan een groep van hen
met jou (in de shalat) staan, terwijl zij hun wapens
dragen en als zij zich in Sadjdah neerbuigen, laat zij
dan achter jullie zijn. En laat dan een andere groep
komen (dus na de eerste Raka'ah) die de shalat nog
niet verricht heeft en laat hen de shalat met jou
verrichten (dus de tweede Raka'ah) en laat hen hun
voorzorgsmaatregelen treffen en hun wapens
dragen. De ongelovigen verlangen ernaar dat jullie
niet op jullie wapens en goederen letten zodat zij
jullie met één beweging wegvagen. Het is geen
zonde voor jullie om, indien jullie last hebben van
de regen of indien jullie ziek zijn, jullie wapens neer

En wanneer jij bij hen bent en voor hen [als
voorganger] de salaat verricht, dan moet een groep
van hen met jou de salaat verrichten en zij moeten
hun wapens bij zich houden. Wanneer zij zich
eerbiedig neerbuigen moeten zij achter jou zijn.
Dan moet de andere groep komen die de salaat niet
gebeden heeft. Zij moeten dan met jou de salaat
bidden en zij moeten hun voorzorgsmaatregelen
treffen en hun wapens bij zich houden. Zij die
ongelovig zijn zouden graag willen dat jullie niet
op jullie wapens en goederen zouden letten, zodat
zij in één keer een uitval tegen jullie konden doen.
Het is geen vergrijp voor jullie als jullie last van de
regen hebben of ziek zijn om dan de wapens af te
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004.108 Yastakhfoona mina alnnasi wala yastakhfoona mina Allahi wahuwa maAAahum ith yubayyitoona
ma la yarda mina alqawli wakana Allahu bima yaAAmaloona muheetan

004.105 Inna anzalna ilayka alkitaba bialhaqqi litahkuma bayna alnnasi bima araka Allahu wala takun
lilkha-ineena khaseeman

4:108 Zij verbergen zich voor de mensen, maar zij
(kunnen) zich niet voor Allah verbergen. En Hij is bij
hen wanneer zij in het verborgene besluiten woorden
(te zeggen) die Hij afkeurt. En Allah omvat alles wat
zij doen.

Zij verbergen zich voor de mensen, maar zij
kunnen zich niet voor Allah verbergen, want Hij is
bij hen wanneer zij heimelijk besluiten iets te
zeggen wat Hem niet welgevallig is. Allah omvat
wat zij doen.
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﴾٩٠١﴿  ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔ م ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ و‚ﻴﻶﻹXYﷲ
004.109 Haantum haola-i jadaltum AAanhum fee alhayati alddunya faman yujadilu Allaha AAanhum
yawma alqiyamati am man yakoonu AAalayhim wakeelan
4:109 Zo, zijn jullie degenen die voor hen pleitten
tijdens wereldse leven? Maar wie zal voor hen
pleiten bij Allah op de Dag van de Opstanding, of
wie zal een beschermer voor hen zijn?

Zo is dat met jullie; zij zijn het voor wie jullie in het
tegenwoordige leven gepleit hebben, maar wie zal op
de opstandingsdag voor hen bij Allah pleiten of wie
zal voor hen garant staan?
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XY ﻳﺠﺪ ﷲXYﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻐ|{ ﷲV و ﻣﻦ –ﻌﻤﻞ ﺳﻮء و ﻳﻈﻠﻢ
﴾٠١١﴿ ﻏﻔ ۡﻮ ًر رﺣ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.110 Waman yaAAmal soo-an aw yathlim nafsahu thumma yastaghfiri Allaha yajidi Allaha ghafooran
raheeman

4:110 En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht
aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal

Wie iets slechts doet of zichzelf onrecht
aandoet en dan Allah om vergeving vraagt
zal merken dat Allah vergevend en

4:105 Wij hebben jou liet Boek met de Waarheid
neergezonden zodat jij kunt oordelen tussen de
mensen, met wat Allah aan jou openbaarde. En wees
geen verdediger voor de verraders.

Wij hebben het boek met de waarheid naar jou
neergezonden, opdat jij tussen de mensen oordeelt
met wat Allah jou heeft getoond. En wees geen
voorvechter voor de verraders.

ٰ ۡ ۡ
ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٦٠١ۚ ﴿ ﺎن ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎf XY > ن ﷲXYو ﺳﺘﻐ|{ ﷲ
004.106 Waistaghfiri Allaha inna Allaha kana ghafooran raheeman
4:106 En vraag om vergeving bij Allah. Voorwaar, Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

En vraag Allah om vergeving. Allah is
vergevend en barmhartig.

ۡ ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻣﻦXYۡﻔﺴﻬ ۡﻢ > ن ٰﷲV و ﻵﻹ ﺗﺠﺎد ۡل ﻋﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺨﺘﺎﻧ ۡﻮن
ً
ً
ۡ
Çß﴾٧٠١﴿ ﺎن ﺧﻮ ﻧﺎ ﺛﻴﻤﺎf
004.107 Wala tujadil AAani allatheena yakhtanoona anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana
khawwanan atheeman
4:107 En pleit niet voor degenen die aan zichzelf
verraad plegen. Voorwaar, Allah houdt niet van wie
verraderlijk en zondig is.

Pleit niet ten gunste van hen die aan zichzelf
verraad plegen. Allah bemint niet wie een
verrader en een zondaar is.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
 و ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻢ ذXYﻳ ۡﺴﺘﺨﻔ ۡﻮن ﻣﻦ ﻟﻨﺎس و ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﺘﺨﻔ ۡﻮن ﻣﻦ ﷲ

ٰ ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٣١١﴿  ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻈﻴﻤﺎXYﺎن ﻓﻀﻞ ﷲf
004.113 Walawla fadlu Allahi AAalayka warahmatuhu lahammat ta-ifatun minhum an yudillooka wama
yudilloona illa anfusahum wama yadurroonaka min shay-in waanzala Allahu AAalayka alkitaba
waalhikmata waAAallamaka ma lam takun taAAlamu wakana fadlu Allahi AAalayka AAatheeman
4:113 En zonder de gunst van Allah voor jou en
Zijn Barmhartigheid, zou een groep van hen zeker
willen samenzweren om jou te laten dwalen, maar
zij deden slechts zichzelf dwalen, en zij kunnen
jou geen enkel kwaad doen. En Allah heeft jou het
Boek en de Wijsheid gezonden en jou geleerd wat
jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is
geweldig.

En zonder Allah's goedgunstigheid jegens jou en Zijn
barmhartigheid zou een groep van hen van zins
geweest zijn jou tot dwaling te brengen, maar zij
brengen slechts zichzelf tot dwaling en zij
berokkenen jou geen enkele schade. En Allah heeft
tot jou het boek en de wijsheid neergezonden en Hij
heeft jou wat jij niet wist onderwezen. Allah's
goedgunstigheid jegens jou is geweldig. *

ۡ
ۡ
ﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗ ٍﺔ ۡو ﻣ ۡﻌﺮ ۡو ٍف ۡوÜﻵﻹ ﺧ`_ ۡ ﻛﺜ` ٍ_ ﻣ ۡﻦ ﻧ ۡﺠ ٰﻮ
ٰ
ٰ ۡ
ۡ
XY ﻟﻨﺎس > و ﻣ ۡﻦ –ﻔﻌ ۡﻞ ذﻟﻚ ۡﺑﺘﻐﺂء ﻣ ۡﺮﺿﺎت ﷲH`ح ﺑË ۡﺻﻶﻹ
﴾٤١١﴿ ﻓﺴ ۡﻮف ﻧ ۡﺆﺗ ۡﻴـﻪ ۡﺟ ًﺮ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.114 La khayra fee katheerin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw maAAroofin aw islahin
bayna alnnasi waman yafAAal thalika ibtighaa mardati Allahi fasawfa nu/teehi ajran AAatheeman
4:114 Er is geen goed in veel van hun heimelijke
gesprekken, behalve wie aanmaant tot
liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de
mensen, wie dat doet om het welbehagen van
Allah te bereiken: Wij zullen hem een geweldige
beloning geven.

Er is niets goeds in veel van hun vertrouwelijke
gesprekken, behalve als iemand aanmaant tot een
aalmoes, tot iets redelijks of om tussen de mensen
vrede te stichten. Als iemand dat doet in het streven
naar Allah's tevredenheid, dan zal Allah hem een
geweldig loon geven.

ۡ
ۡ
ٰ
 ﻟﻪ ﻟﻬﺪي و ﻳﺘﺒﻊH`و ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻣ “ﻦ ’ ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒ
ٰ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻧﺼﻠ ٖﻪ ﺟﻬﻨﻢ > و ﺳﺂءتn ﻧﻮﻟ ٖﻪ ﻣﺎ ﺗﻮHۡ`ﻏ`_ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﻟﻤﺆﻣﻨ

vinden dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.

barmhartig is.

ً ﻋﻠ ۡﻴﻤﺎXYﺎن ٰﷲf  ۡﻔﺴ ٖﻪ > وV ٰ ³ﻪ ﻋm و ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﻜﺴ ۡﺐ ۡﺛ ًﻤﺎ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳ ۡﻜﺴﺒ
﴾١١١﴿ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.111 Waman yaksib ithman fa-innama yaksibuhu AAala nafsihi wakana Allahu AAaleeman hakeeman
4:111 En wie een zonde begaat: voorwaar, hij begaat
die tegen zichzelf En Allah is Alwetend, Alwijs.

En wie een zonde begaat, begaat die slechts ten
koste van zichzelf. Allah is wetend en wijs.

ۡ ۡ ً ٓۡ ۡ ۡ ۡ
ٓۡ
ً
ۡ
ً
ۡ
O
ـﺔ و ﺛﻤﺎ ﺛﻢ ﻳﺮم ﺑ ٖﻪ ﺑﺮﻳــﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺘﻤﻞO àو ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺐ ﺧﻄﻴ
ًۡ ًۡ ً ۡ
﴾٢١١﴿ ﺑﻬﺘﺎﻧﺎ و ﺛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ
004.112 Waman yaksib khatee-atan aw ithman thumma yarmi bihi baree-an faqadi ihtamala buhtanan waithman mubeenan
4:112 En wie een fout of een zonde begaat en die
dan toeschrijft aan degene die onschuldig is:
voorzeker, hij laadt een lasterlijk verzinsel en een
duidelijke zonde op zich.

En wie een fout of een zonde begaat en er dan
iemand die onschuldig is van beschuldigt, die heeft
een lasterlijke slechtheid en duidelijke zonde op
zich geladen.

ۡﻪ ﻟﻬﻤ ۡﺖ ﻃﺂ¦ﻔ ٌﺔ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ نm  ﻋﻠ ۡﻴﻚ و ر ۡﺣﻤﺘXYو ﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﻓ ۡﻀﻞ ٰﷲ
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ۡ
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ۡ
 ٍء > و1F وﻧﻚ ﻣﻦq€– ﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎV –ﻀﻠ ۡﻮك > و ﻣﺎ –ﻀﻠﻮن ﻵﻹ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻋﻠﻴﻚ ﻟﻜﺘﺐ و ﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻤﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻌﻠﻢ > وXYﻧﺰل ﷲ

ٰ
ًۡ ۡ ًۡ
ۡ
﴾٨١١ۙ ﴿  و ﻗﺎل ﻵﻹﺗﺨﺬن ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣ|{وﺿﺎá XYﻟﻌﻨﻪ ﷲ
004.118 LaAAanahu Allahu waqala laattakhithanna min AAibadika naseeban mafroodan
4:118 Allah vervloekte hem (de satan) en hij (de Satan)
zei: "Ik zal van Uw dienaren een bepaald gedeelte
nemen.

Allah heeft hem vervloekt, maar hij zei: "Ik zal
van Uw dienaren een vastgesteld aandeel
nemen,

ۡ ۡ
ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ﻌﺎم وVو ﻵﻹﺿﻠﻨﻬ ۡﻢ و ﻵﻹﻣﻨﻴﻨﻬﻢ و ﻵﻹﻣﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﺒﺘﻜﻦ ذ ن ﻵﻹ
ۡ > و ﻣ ۡﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ و ًﻟﻴﺎ ﻣﻦXYﻵ ٰﻹﻣﺮﻧﻬ ۡﻢ ﻓﻠﻴﻐ`_ن ﺧ ۡﻠﻖ ٰﷲ
ٰ ۡ
ًۡ ً ۡ
ۡ
﴾٩١١8 ﴿  ﻧﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎqâ ﺧqâ ﻓﻘﺪ ﺧXYدون ﷲ
004.119 Walaodillannahum walaomanniyannahum walaamurannahum falayubattikunna athana alanAAami walaamurannahum falayughayyirunna khalqa Allahi waman yattakhithi alshshaytana waliyyan
min dooni Allahi faqad khasira khusranan mubeenan
4:119 En ik zal hen doen dwalen en ik zal hun
ijdelheid opwekken en ik zal hen bevelen de oren
van het vee te snijden en ik zal hen bevelen de
schepping van Allah te veranderen”. En wie in
plaats van Allah de Satan tot beschermer neemt, die
zal waarlijk een duidelijk verlies lijden.

ik zal hen tot dwaling brengen, ik zal hun begeerten
opwekken, ik zal hun bevelen en zij zullen de oren
van hun vee afsnijden, ik zal hun bevelen en zij
zullen Allah's schepping veranderen." Wie zich de
satan in plaats van Allah als beschermer neemt, die
zal een duidelijk verlies lijden.

﴾٠٢١﴿  ۡو ًرqã –ﻌﺪﻫ ۡﻢ و ﻳﻤﻨ ۡﻴﻬ ۡﻢ > و ﻣﺎ –ﻌﺪﻫﻢ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻵﻹ

﴾٥١١﴿ _ً ۡ`ﻣﺼ
004.115 Waman yushaqiqi alrrasoola min baAAdi ma tabayyana lahu alhuda wayattabiAA ghayra sabeeli
almu/mineena nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaat maseeran
4:115 En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de
Leiding hem duidelijk is geworden en een andere
weg volgt dan die van de gelovigen: Wij laten hem
( gaar naar) waarheen hij zich afgekeerd had en Wij
zullen hem in de Hel binnenlieden. En dat is de
slechtste bestemming!

Als iemand de gezant tegenwerkt nadat de leidraad
hem duidelijk geworden is en hij toch niet de weg
van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem
daarheen brengen waarheen hij zich heeft
afgekeerd; Wij zullen hem in de hel laten braden
en dat is pas een slechte bestemming!
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ۡ
ك ﺑ ٖﻪ و –ﻐ|{ ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء > وqÅ ﻵﻹ –ﻐ|{ ن ﻳXYن ﷲ
ًۢ ٰ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
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ۡ
﴾٦١١﴿  ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻠﻶﻹ ’ﻌﻴﺪXYك ﺑﺎﷲqÅﻣﻦ ﻳ
004.116 Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma doona thalika liman yashao waman
yushrik biAllahi faqad dalla dalalan baAAeedan
4:116 Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem
deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft
daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan
Allah toekent, hij heeft ver gedwaald.

Allah vergeeft het niet als men aan Hem
metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan
vergeeft Hij aan wie Hij wil. Wie aan Hem
metgezellen toevoegt, die is ver afgedwaald.

ًۡن ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪۤ ﻵﻹ ۤ ٰﻧ ًﺜﺎ * و ۡن ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻵﻹ ﺷ ۡﻴ ٰﻄ ًﻨﺎ ﻣﺮ ۡﻳﺪ
﴾٧١١ۙ ﴿

004.120 YaAAiduhum wayumanneehim wama yaAAiduhumu alshshaytanu illa ghurooran
004.117 In yadAAoona min doonihi illa inathan wa-in yadAAoona illa shaytanan mareedan
4:120 Hij doet hen beloften en hij wekt hun
ijdelheid op en wat de Satan hen belooft is slechts
een misleiding,

Hij doet hun toezeggingen en wekt hun begeerten
op, maar wat de satan hun toezegt is slechts
begoocheling.
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ۡ
﴾١٢١﴿  و ﻵﻹ ﻳﺠﺪون ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﺼﺎµ ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢÜ¬ﻚ ﻣﺎو-وﻟ

4:117 Zij aanbidden naast Hem slechts
afgodsbeelden en zij aanbidden slechts de
opstandige satan.

Zij roepen buiten Hem slechts vrouwelijke wezens
aan; zij roepen slechts een opstandige satan aan.

ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾٤٢١﴿ _`ﻘV ﻳ ۡﺪﺧﻠ ۡﻮن ﻟﺠﻨﺔ و ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮن
004.124 Waman yaAAmal mina alssalihati min thakarin aw ontha wahuwa mu/minun faola-ika
yadkhuloona aljannata wala yuthlamoona naqeeran
4:124 En wie goed deel, man of vrouw en hij (zij) is
gelovig: zij zijn degenen die het Paradijs
binnengaan en zij zullen in het geheel niet
onrechtvaardig behandeld worden.

Maar wie -- hetzij man of vrouw -- deugdelijke
daden doet als gelovige, zij zullen de tuin
binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de
holte in een dadelpit onrecht aangedaan.
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 و ﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ و ﺗﺒﻊXYو ﻣ ۡﻦ ۡﺣﺴﻦ دﻳﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﺳﻠﻢ وﺟﻬﻪ ﷲ
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ٰ
﴾٥٢١﴿  ﺑﺮﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻶﻹXYﻣﻠﺔ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﺣﻨ ۡﻴﻔﺎ > و ﺗﺨﺬ ﷲ
004.125 Waman ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillahi wahuwa muhsinun waittabaAAa millata
ibraheema haneefan waittakhatha Allahu ibraheema khaleelan
4:125 En wie is beter in godsdienst dan degene
die zich volledig aan Allah overgeeft en weldoet
en de godsdienst van Abraham, Hanif volgt. En
Allah nam Abraham als boezemvriend.

Wie heeft er een betere godsdienst dan wie zich
geheel aan Allah overgeeft en goed doet en het geloof
volgt van Ibrahiem die het zuivere geloof aanhing?
Allah heeft zich Ibrahiem als boezemvriend genomen.

ۡ ٍء1F ﻞU ﺑXYﺎن ٰﷲf  ﻣﺎ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ ﻵۡﻹ ۡرض > وXYٰ و ﷲ
ًۡ
﴾٦٢١﴿ ﻣﺤﻴﻄﺎ

004.121 Ola-ika ma/wahum jahannamu wala yajidoona AAanha maheesan
4:121 Zij zijn degenen wiens verblijfplaats, de Hel is,
en zij vinden daaruit geen ontsnapping.

Zij zijn het van wie de verblijfplaats de hel is en
zij vinden daaruit geen ontsnapping.

ۡو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺳﻨ ۡﺪﺧﻠﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﻣﻦ
ۡ ﺣ ًﻘﺎ > و ﻣﻦXYﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵۡﻹﻧ ۡ ٰﻬﺮ ٰﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎۤ ﺑ ًﺪ > و ۡﻋﺪ ٰﷲ
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ۡ
﴾٢٢١﴿  ﻗﻴﻶﻹXYۡﺻﺪق ﻣﻦ ﷲ
004.122 Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati sanudkhiluhum jannatin tajree min tahtiha alanharu khalideena feeha abadan waAAda Allahi haqqan waman asdaqu mina Allahi qeelan

4:122 Degenen die geloven en goede werken
verrichten: Wij zullen hen in Tuinen (het Paradijs)
binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen,
zij zijn daarin eeuwig levenden. En de belofte van
Allah is waar. En wiens woord is meer waar dan dat
van Allah?

Maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden
doen, hen zullen Wij tuinen laten binnengaan waar
de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij
voor immer en altijd blijven. Dat is in waarheid
Allah's toezegging. En wie is oprechter dan Allah
in uitspraken?

ۤ
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 ۡﻫﻞ ﻟﻜ ٰﺘﺐ > ﻣ ۡﻦ – ۡﻌﻤ ۡﻞ ﺳ ۡﻮ ًء ﻳ ۡﺠﺰ:ﻟ ۡﻴﺲ ﺑﺎﻣﺎﻧﻴﻜ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻣﺎ
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ً
﴾٣٢١﴿ _` وﻟﻴﺎ و ﻵﻹ ﻧﺼXYﺑ ٖﻪ « و ﻵﻹ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ دون ﷲ
004.123 Laysa bi-amaniyyikum wala amaniyyi ahli alkitabi man yaAAmal soo-an yujza bihi wala yajid
lahu min dooni Allahi waliyyan wala naseeran

004.126 Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi wakana Allahu bikulli shay-in muheetan
4:126 En aan Allah behoort wat in de hemelen is en wat
op de aarde is en Allah omvat alle zaken.

Van Allah is wat in de hemelen en wat op de
aarde is en Allah omvat alle dingen.

ٰ ³ – ۡﻔﺘ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﻦ « و ﻣﺎ ﻳ ۡﺘXYو ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻔﺘ ۡﻮﻧﻚ ﻟﻨﺴﺂء > ﻗﻞ ٰﷲ

4:123 Het gebeurt niet door jullie ijdelheden en
(ook) niet door de ijdelheden van de Lieden van het
Schrift: wie slacht doet wordt er voor vergolden en
hij zal zich buiten Allah geen beschermer en geen
helper vinden.

Het gebeurt niet volgens jullie verlangens, noch
volgens de verlangens van de mensen van het boek.
Wie iets slechts doet, aan hem wordt het vergolden
en hij vindt in plaats van Allah beschermer noch
helper voor zich.
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 و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎوﻟ¬ﻚ1ä و ﻧqٍ žو ﻣ ۡﻦ – ۡﻌﻤ ۡﻞ ﻣﻦ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻣ ۡﻦ ذ

004.128 Wa-ini imraatun khafat min baAAliha nushoozan aw iAAradan fala junaha AAalayhima an
yusliha baynahuma sulhan waalssulhu khayrun waohdirati al-anfusu alshshuhha wa-in tuhsinoo
watattaqoo fa-inna Allaha kana bima taAAmaloona khabeeran
4:128 En indien een vrouw van haar echtgenoot
slechtheid of afkeer vreest, dan is er geen zonde voor
hen indien zij onderling tot een verzoening komen en
de verzoening is beter, maar mensen worden
gekenmerkt door gierigheid. En indien jullie het
goede doen en (Allah) vrezen: voorwaar, Allah is
Alwetend over wat jullie doen.

En als een vrouw van haar echtgenoot slechte
behandeling of afkerigheid vreest dan is het voor
beiden geen vergrijp als zij zich met elkaar
verzoenen; verzoening is beter, maar mensen
geven zich gemakkelijk over aan hebzucht. Als
jullie goed doen, dan is Allah welingelicht over
wat jullie doen.

ۤ
ۡ
 ۡﺻﺘ ۡﻢ ﻓﻶﻹq´ ۡ ﻟﻨﺴﺂء و ﻟﻮH`و ﻟ ۡﻦ ﺗ ۡﺴﺘﻄ ۡﻴﻌ ۡﻮ ۡن ۡﻌﺪﻟ ۡﻮ ﺑ
ۡ
ۡ
ﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺔ > و ۡن ﺗ ۡﺼﻠﺤ ۡﻮ و ﺗﺘﻘ ۡﻮf ﻞ ﻟﻤ ۡﻴﻞ ﻓﺘﺬر ۡوﻫﺎf ﺗﻤ ۡﻴﻠ ۡﻮ
ٰ
ً
ً
ۡ
ۡ
﴾٩٢١﴿ ﺎن ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎf XYﻓﺎن ﷲ
004.129 Walan tastateeAAoo an taAAdiloo bayna alnnisa-i walaw harastum fala tameeloo kulla almayli
fatatharooha kaalmuAAallaqati wa-in tuslihoo watattaqoo fa-inna Allaha kana ghafooran raheeman
4:129 En jullie zullen nooit in staat zijn rechtvaardig te
zijn voor de vrouwen, hoezeer jullie ook willen, geeft
niet geheel toe aan jullie neiging (tot één bepaalde
vrouw) en laat haar (een andere vrouw) niet in het
onzekere verkeren, en als jullie je beteren en (Allah)
vrezen: voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.

Jullie zullen niet in staat zijn de vrouwen gelijk
te behandelen, hoe graag jullie het ook zouden
willen, maar geeft dan ook niet volledig toe aan
jullie afkeer, zodat jullie haar alleen laten als
een ongehuwde. En als jullie het weer goed
maken en godvrezend zijn, dan is Allah
vergevend en barmhartig.

ً و ﺳ ًﻌﺎ ﺣﻜ ۡﻴﻤﺎXYﺎن ٰﷲf ﻶًﻹ ﻣ ۡﻦ ﺳﻌﺘ ٖﻪ > وf XYو ۡن ﻳﺘ|{ﻗﺎ – ۡﻐﻦ ٰﷲ
﴾٠٣١﴿
004.130 Wa-in yatafarraqa yughni Allahu kullan min saAAatihi wakana Allahu wasiAAan hakeeman
4:130 En indien zij beiden van elkaar gaan scheiden,
dan zal Allah beiden van Zijn overvloed schenken er
Allah is Alomvattend Alwijs.

En als zij beiden scheiden dan zal Allah aan
allebei voldoende van Zijn overvloed geven.
Allah is alomvattend en wijs.
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ٰ
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ۡ
ۡ
ۡ ﻵﻹﺗﺆ ﺗﻮﻧﻬﻦ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ1„ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ۡ ﻳﺘ ﻟﻨﺴﺂء ﻟ
ۡ ۡ ۡ
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 ﻣﻦ ﻟﻮﻟﺪ ن « وH`ﻟﻬﻦ و ﺗﺮﻏﺒﻮن ن ﺗﻨﻜﺤﻮﻫﻦ و ﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔ
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ۡ ۡ ۡ ۡ
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ٰ
ﺎنf XYن ﻘﻮﻣﻮ ﻟﻠﻴﺘ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ > و ﻣﺎ ﻔﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﺧ` ٍ_ ﻓﺎن ﷲ
﴾٧٢١﴿ ﺑ ٖﻪ ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.127 Wayastaftoonaka fee alnnisa-i quli Allahu yufteekum feehinna wama yutla AAalaykum fee alkitabi
fee yatama alnnisa-i allatee la tu/toonahunna ma kutiba lahunna watarghaboona an tankihoohunna
waalmustadAAafeena mina alwildani waan taqoomoo lilyatama bialqisti wama tafAAaloo min khayrin fainna Allaha kana bihi AAaleeman
4:127 En zij vragen jou om een uitspraak (Fatwa) over
de vrouwen. Zeg: "Allah geeft uitspraken over hen en
wat jullie in het Boek voorgelezen wordt over de
(vrouwelijke) wezen, aan wie jullie niet de voor hen
voorgeschreven rechten geven en (over) hen die jullie
wensen te trouwen en over de zwakken onder de
kinderen. En dat jullie moeten zorgen voor de
rechtvaardigheid voor de wezen”. Er is niets wat jullie
van het goede doen of, voorwaar, Allah weet erven.

Zij vragen jou om uitsluitsel over de vrouwen.
Zeg: "Allah geeft jullie uitsluitsel over haar en
eveneens wat jullie in het boek voorgelezen
wordt over de vrouwelijke wezen aan wie jullie
niet geven wat haar volgens voorschrift toekomt
en over dat jullie begeren met haar te trouwen en
over die kinderen die weerloos zijn en dat jullie
voor wezen de gerechtigheid moeten handhaven.
Het goede dat jullie doen, daarvan weet Allah."

ٌ ۡ
ً ۡ ۡ ًۡ
ۡ
ۡ
“
 ﺿﺎ ﻓﻶﻹ ﺟﻨﺎحq² و ن ﻣﺮ ة ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ’ﻌﻠﻬﺎ ﻧﺸﻮز و
ۤ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
تq€ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ن ﻳﺼﻠﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﻠﺤﺎ > و ﻟﺼﻠﺢ ﺧ`_ > و ﺣ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺎن ﺑﻤﺎf XYﻔﺲ ﻟﺸﺢ > و ن ﺗﺤﺴﻨﻮ و ﺗﺘﻘﻮ ﻓﺎن ﷲVﻵﻹ
﴾٨٢١﴿ _ً ۡ`ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﺧﺒ

ٰ ۡ
ۡ
ٰۡ ۡ
> ةqÄ ﺛﻮ ب ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹXYﺎن ﻳﺮﻳۡﺪ ﺛﻮ ب ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻌﻨﺪ ﷲf ﻣ ۡﻦ
ًۢ ۡ ٰ
ۡ
ً
﴾٤٣١﴿ _` ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼXYﺎن ﷲf و
004.134 Man kana yureedu thawaba alddunya faAAinda Allahi thawabu alddunya waal-akhirati wakana
Allahu sameeAAan baseeran
4:134 Wie een beloning van de wereld wil: het
is bij Allah dat de beloning van de wereld en het
Hiernamaals is. En Allah is Alhorend, Alziend.

Wie de beloning van het tegenwoordige leven wenst?
bij Allah is dus de beloning van het tegenwoordige
leven en het hiernamaals. Allah is horend en
doorziend.

9 ³ و ﻟ ۡﻮ ﻋXYٰ  ﺑﺎﻟۡﻘ ۡﺴﻂ ﺷﻬﺪآء ﷲHۡ`ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻛ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﻗ ٰﻮﻣ9

ٰ ًۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
XY * ن ﻳﻜﻦ ﻏﻨﻴﺎ و ﻓﻘ`_ ﻓﺎﷲH`ﺑqrﻔﺴﻜﻢ و ﻟﻮ ﻟﺪﻳﻦ و ﻵﻹV
ۡﻮۤ ۡو ۡﻌﺮﺿﻮm ﻮي ۡن ۡﻌﺪﻟ ۡﻮ * و ۡن ﺗ ۡﻠ9  ٰ ﺑﻬﻤﺎ ½ ﻓﻶﻹ ﺗﺘﺒﻌﻮ ﻟۡﻬnۡو
ٰ
ۡ
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ۡ
﴾٥٣١﴿ _`ﺎن ﺑﻤﺎ ﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒf XYﻓﺎن ﷲ

004.135 Ya ayyuha allatheena amanoo koonoo qawwameena bialqisti shuhadaa lillahi walaw AAala
anfusikum awi alwalidayni waal-aqrabeena in yakun ghaniyyan aw faqeeran faAllahu awla bihima fala
tattabiAAoo alhawa an taAAdiloo wa-in talwoo aw tuAAridoo fa-inna Allaha kana bima taAAmaloona
khabeeran
4:135 O jullie die geloven. Wees standvastig ten
aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille
van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf of de kinderen en
de verwanten, of het nu een rijke of een arme is
(waartegen getuigd moet worden), want Allah kent
hun belangen beter. Volgt niet de begeerte om niet
rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je
afwenden, dan voorwaar: Allah weet wat jullie doen.

Jullie die geloven! Weest standvastig in de
gerechtigheid als getuigen voor Allah, al is het
tegen jullie zelf of de ouders of de verwanten. Of
het nu om een rijke of om een arme gaat, Allah
staat hen beiden zeer na. Volgt dus niet je
geneigdheid om niet rechtvaardig te zijn. Maar
als jullie verdraaien of jullie afwenden, dan is
Allah welingelicht over wat jullie doen.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
 ﻣﺎ ﻟﺴﻤﻮت و ﻣﺎ ﻵﻹرض > و ﻟﻘﺪ وﺻﻴﻨﺎ ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮXYو ﷲ
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XY > و ن ﺗﻜ|{و ﻓﺎن ﷲXYﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ و ﻳﺎ‚ﻢ ن ﻘﻮ ﷲ
ً ﻏﻨﻴXYﺎن ٰﷲf ﻣﺎ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ ﻵۡﻹ ۡرض > و
ً
ۡ
﴾١٣١﴿ ﺎ ﺣﻤﻴﺪ
004.131 Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi walaqad wassayna allatheena ootoo alkitaba min
qablikum wa-iyyakum ani ittaqoo Allaha wa-in takfuroo fa-inna lillahi ma fee alssamawati wama fee alardi wakana Allahu ghaniyyan hameedan
4:131 En aan Allah behoort wat in de hemelen en op de
aarde is. En voorzeker, Wij hebben degenen die het
Schrift vóór jullie gegeven was opgedragen, en ook
jullie, om Allah te vrezen. En indien jullie ongelovig
zijn, dan voorwaar: aan Allah behoort wat in de
hemelen en op de aarde is. En Allah is Behoefteloos,
Prijzenswaardig.

Van Allah is wat er in de hemelen en wat er op
de aarde is. Wij hebben aan hen die voor jullie
tijd het boek gekregen hebben en aan jullie
opgedragen Allah te vrezen. En als jullie
ongelovig zijn, welnu, van Allah is wat er in de
hemelen en wat er op de aarde is. Allah is
behoefteloos en lofwaardig.
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ۡ
ٰ
﴾٢٣١﴿  و‚ﻴﻶﻹXY ﺑﺎﷲŽ• ﻣﺎ ﻟﺴﻤﻮت و ﻣﺎ ﻵﻹرض > و ﻛXYو ﷲ
004.132 Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi wakafa biAllahi wakeelan
4:132 En aan Allah behoort wat in de hemelen en op de
aarde is. En Allah is voldoende als Beschermer.

Van Allah is wat er in de hemelen en wat er op
de aarde is en Allah is goed genoeg als voogd.

ٰ ³ ﻋXYﺎن ٰﷲf  ۡﻳﻦ > وqÄۡن ﻳﺸﺎۡ ﻳ ۡﺬﻫ ۡﺒﻜ ۡﻢ ﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس و ﻳﺎۡت ﺑ ٰﺎ
ٰ
ۡ
ً
﴾٣٣١﴿ ذﻟﻚ ﻗﺪﻳﺮ
004.133 In yasha/ yuthhibkum ayyuha alnnasu waya/ti bi-akhareena wakana Allahu AAala thalika
qadeeran
4:133 En indien Hij wilt, vernietigt Hij jullie, O mensen,
en vervangt Hij jullie. En Allah heeft de macht om dat te
doen.

Als Hij wil, vaagt Hij jullie, o mensen, weg
en brengt anderen. Allah heeft daarover
macht.

ٰ ۡ
ۨ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٨٣١ۙ ﴿  ﺑﺎن ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﺎH` ﻟﻤﻨﻔﻘqÅﺑ
004.138 Bashshiri almunafiqeena bi-anna lahum AAathaban aleeman
4:138 Waarschuw de huichelaars dat er voor hen een
pijnlijke bestraffing is.

Zeg de huichelaars aan dat er een pijnlijke
bestraffing voor hen is,

ٰۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
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> H`ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻟﻜ|{ﻳﻦ وﻟﻴﺂء ﻣﻦ دون ﻟﻤﺆﻣﻨ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
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ۡ
﴾٩٣١8 ﴿  ﺟﻤﻴﻌﺎXYﻳ ۡﺒﺘﻐ ۡﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻌﺰة ﻓﺎن ﻟﻌﺰة ﷲ
004.139 Allatheena yattakhithoona alkafireena awliyaa min dooni almu/mineena ayabtaghoona
AAindahumu alAAizzata fa-inna alAAizzata lillahi jameeAAan
4:139 Degenen die de ongelovigen in plaats van de
gelovigen als beschermers nemen: is het de eer, die
zij bij hen zoeken? En voorwaar, alle eer is bij
Allah.

die zich de ongelovigen in plaats van de gelovigen
als medestanders nemen. Zoeken zij bij hen de
macht? Welnee, de macht behoort geheel aan Allah
toe.

ۡ ٰ ٰ ٰۡ ۡ
ۡ
 ﻳﻜ|{ ﺑﻬﺎ وXYو ﻗ ۡﺪ ﻧﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ۡن ذ ﺳﻤﻌﺘﻢ ﻳﺖ ﷲ
ۤÇæ ﻳﺨ ۡﻮﺿ ۡﻮ ۡ ﺣﺪ ۡﻳﺚ ﻏ`ۡ_ ٖه1„ٰ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰ ﺑﻬﺎ ﻓﻶﻹ ۡﻘﻌﺪ ۡو ﻣﻌﻬ ۡﻢ ﺣ
ٍ
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ٰۡ ۡ ٰ ۡ
ۡ ً
ۡ
ۡ
 و ﻟﻜ|{ﻳﻦ ﺟﻬﻨﻢH` ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻤﻨﻔﻘXYﻧﻜ ۡﻢ ذ ﻣﺜﻠﻬ ۡﻢ > ن ﷲ
ۨ
﴾٠٤١ۙ ﴿ ﺟﻤ ۡﻴﻌﺎ
004.140 Waqad nazzala AAalaykum fee alkitabi an itha samiAAtum ayati Allahi yukfaru biha wayustahzao
biha fala taqAAudoo maAAahum hatta yakhoodoo fee hadeethin ghayrihi innakum ithan mithluhum inna
Allaha jamiAAu almunafiqeena waalkafireena fee jahannama jameeAAan
4:140 En Hij heeft jullie al in het Boek (de Kuran)

Hij heeft tot jullie in het boek neergezonden dat

ٰ ۡ ٰ ۤۡ ٰ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
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 و رﺳﻮ ٖﻟﻪ و ﻟﻜﺘﺐ ﻟﺬي ﻧﺰلXYﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ9
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ۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
 وXY رﺳﻮﻟ ٖﻪ و ﻟﻜﺘﺐ ﻟﺬي ﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ > و ﻣﻦ ﻳﻜ|{ ﺑﺎﷲ³ﻋ
ً ﻓﻘ ۡﺪ ﺿﻞ ﺿ ٰﻠﻶًۢﻹ ’ﻌ ۡﻴﺪqÄﻠ¬ﻜﺘ ٖﻪ و ﻛﺘﺒ ٖﻪ و رﺳﻠ ٖﻪ و ﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵ ۡ ٰﻹ- ﻣ
﴾٦٣١﴿
004.136 Ya ayyuha allatheena amanoo aminoo biAllahi warasoolihi waalkitabi allathee nazzala AAala
rasoolihi waalkitabi allathee anzala min qablu waman yakfur biAllahi wamala-ikatihi wakutubihi
warusulihi waalyawmi al-akhiri faqad dalla dalalan baAAeedan
4:136 O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn
Boodschapper en in wat Hij aan Zijn Boodschapper
openbaarde en in het Schrift die Hij vroeger
openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn
Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de
Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald.

Jullie die geloven! Gelooft in Allah, in Zijn
gezant, in het boek dat Hij heeft neergezonden tot
Zijn gezant en in het boek dat Hij vroeger al heeft
neergezonden. Maar wie geen geloof hecht aan
Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn gezanten
en de laatste dag, die is ver afgedwaald.

ۡن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺛﻢ ﻛ|{ ۡو ﺛﻢ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺛﻢ ﻛ|{ ۡو ﺛﻢ ۡزد د ۡو ﻛ ۡ| ً{ ﻟﻢ
ۡ ٰ
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ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣١8 ﴿  ﻟﻴﻐ|{ ﻟﻬﻢ و ﻵﻹ ﻟﻴﻬﺪﻳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻶﻹXYﻳﻜﻦ ﷲ
004.137 Inna allatheena amanoo thumma kafaroo thumma amanoo thumma kafaroo thumma izdadoo
kufran lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabeelan
4:137 Voorwaar, degenen die geloven en die
ongelovig worden en dan geloven en dan (weer)
ongelovig worden en dan in ongeloof
vermeerderen: Allah vergeeft hen niet en Hij leidt
hen niet op een (recht) Pad.

Zij die geloven en dan ongelovig worden, dan weer
gelovig worden en dan weer ongelovig en dan hun
ongeloof nog vermeerderen? Allah is niet zo dat Hij
hun vergeeft noch brengt Hij hen op het goede pad.

ٰ ۡ ۡ
 ﻵﻹXYون ﷲqž ٰ « ﻳﺮآء ۡون ﻟﻨﺎس و ﻵﻹ ﻳﺬnﻟﺼ ٰﻠﻮة ﻗﺎﻣ ۡﻮ ﻛﺴﺎ
﴾Çç٢٤١﴿ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ
004.142 Inna almunafiqeena yukhadiAAoona Allaha wahuwa khadiAAuhum wa-itha qamoo ila alssalati
qamoo kusala yuraoona alnnasa wala yathkuroona Allaha illa qaleelan
4:142 Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te
misleiden, en Hij vergeldt hun (misleiding). En
wanneer zij in de shalat staan, staan zij er lui bij, om
door de mensen gezien te worden. En zij gedenken
Allah slechts weinig.

De huichelaars proberen Allah te misleiden, maar
Hij misleidt hen. Wanneer zij zich opstellen voor
de salaat, staan zij daar achteloos om door de
mensen gezien te worden en zij gedenken Allah
slechts weinig,
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ٰ
ﻫﺆﻵﻼء > و ﻣ ۡﻦ –ﻀﻠﻞ9 ٰ n ﻫﺆﻵﻼء و ﻵﻹ9 ٰ n  ﻵﻹÔ  ذﻟﻚHۡ` ﺑHۡ`ﻣﺬ ۡﺑﺬﺑ
ٰ
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ۡ
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﴾٣٤١﴿  ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻶﻹXYﷲ
004.143 Muthabthabeena bayna thalika la ila haola-i wala ila haola-i waman yudlili Allahu falan tajida
lahu sabeelan
4.143 Zij bewegen zich onzeker heen en weer, niet naar
deze (kant) en niet naar die (kant). En wie door Allah tot
dwalen gebracht wordt: voor hen zal jij nooit een weg
vinden.

terwijl zij heen en weer geslingerd worden,
niet naar dezen en niet naar die. Wie door
Allah misleid wordt voor hem vind je geen
weg.
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ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺘﺨﺬو ﻟﻜ|{ﻳﻦ وﻟﻴﺂء ﻣﻦ دون9
ً ۡ ً ٰۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ 8 ۡ ۡ ۡ
 ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻠﻄﻨﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎXY ﺗﺮﻳﺪون ن ﺗﺠﻌﻠﻮ ﷲH`ﻟﻤﺆﻣﻨ
﴾٤٤١﴿
004.144 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo alkafireena awliyaa min dooni almu/mineena

geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah
horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie
niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een
ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen
zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de
ongelovigen allen in de Hel verzamelen.

jullie, wanneer jullie horen dat men aan Allah's
tekenen geen geloof hecht of ermee de spot drijft,
niet bij hen gaat zitten totdat zij op een ander
gesprek overgaan. Anders zijn jullie gelijk aan
hen. Allah brengt de huichelaars en de
ongelovigen bijeen in de hel, allen

ۡ ﻗﺎﻟ ۡﻮۤ ﻟﻢXYﺎن ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﺘ ٌﺢ ﻣﻦ ٰﷲf _ﺑﺼ ۡﻮن ﺑﻜ ۡﻢ * ﻓﺎ ۡنÊﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ
ٰۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۤۡ ٌ ۡ
ۡ
ﺎن ﻟﻠﻜ|{ﻳﻦ ﻧﺼﻴﺐ « ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﺤﻮذf  و ۡنÇæﻧﻜ ۡﻦ ﻣﻌﻜ ۡﻢ
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ۡ
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ۡ ﻳ ۡﺤﻜﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ ﻳﻮمXYﺎﷲ
 > ﻓH`ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻧﻤﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨ
ً ﺳﺒ ۡﻴﻶﻹHۡ` ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ³ ۡﻟﻠ ٰﻜ|{ ۡﻳﻦ ﻋXYﻟۡﻘ ٰﻴﻤﺔ > و ﻟ ۡﻦ ﻳ ۡﺠﻌﻞ ٰﷲ
﴾١٤١﴿
004.141 Allatheena yatarabbasoona bikum fa-in kana lakum fathun mina Allahi qaloo alam nakun
maAAakum wa-in kana lilkafireena naseebun qaloo alam nastahwith AAalaykum wanamnaAAkum mina
almu/mineena faAllahu yahkumu baynakum yawma alqiyamati walan yajAAala Allahu lilkafireena AAala
almu/mineena sabeelan
4:141 (Zij zijn) degenen die een afwachtende
houding tegenover jullie aannemen en, als jullie een
overwinning van Allah ten deel valt, zeggen: "Wij
waren toch met jullie”? Maar als die de ongelovigen
ten deel valt, zeggen zij: "Hebben wij jullie niet
geholpen en hebben wij de gelovigen niet van jullie
afgehouden”? Dan Allah zal onder hen recht spreken
op de Dag van de Opstanding. En Allah zal nooit aan
de ongelovigen een weg tegen de gelovigen geven.

die tegenover jullie een afwachtende houding
aannemen. Als jullie door Allah een succes
behalen, dan zeggen zij: "Waren wij niet met
jullie?" maar als de ongelovigen geluk hebben
zeggen zij: "Hebben wij jullie niet overmeesterd
maar toch de gelovigen van jullie afgehouden?"
Allah zal op de opstandingsdag tussen jullie
oordelen en Allah zal de ongelovigen geen weg
verschaffen om tegen jullie op te treden.
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n  و ﻫﻮ ﺧﺎدﻋﻬﻢ * و ذ ﻗﺎﻣﻮXY ﻳﺨﺪﻋﻮن ﷲH`ن ﻟﻤﻨﻔﻘ

﴾٧٤١﴿ ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.147 Ma yafAAalu Allahu biAAathabikum in shakartum waamantum wakana Allahu shakiran
AAaleeman
4:147 Waarom zal Allah jullie bestraften, indien jullie
dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend,
Alwetend.

Wat zal Allah met jullie bestraffing doen als
jullie dankbaar zijn en geloven? Allah is
dankbaar en wetend.
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XYﺎن ﷲf  ﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ ﻟﻘﻮل ﻵﻹ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ > وXYﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﷲ
﴾٨٤١﴿ ﺳﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.148 La yuhibbu Allahu aljahra bialssoo-i mina alqawli illa man thulima wakana Allahu sameeAAan
AAaleeman
4:148 Allah houdt er niet van dat er openlijk slechte
woorden worden gesproken, behalve door wie
onrecht aangedaan is. En Allah is Alhorend,
Alwetend.

Allah houdt er niet van dat openlijk over het
slechte gesproken wordt, behalve als aan iemand
onrecht is aangedaan. Allah is horend en wetend.

ًﺎن ﻋﻔﻮf XYۡن ﺗ ۡﺒﺪ ۡو ﺧ`ۡ ً_ ۡو ﺗ ۡﺨﻔ ۡﻮه ۡو ۡﻌﻔ ۡﻮ ﻋ ۡﻦ ﺳ ۡﻮٓء ﻓﺎن ٰﷲ
ٍ
﴾٩٤١﴿ ﻗﺪ ۡﻳ ًﺮ
004.149 In tubdoo khayran aw tukhfoohu aw taAAfoo AAan soo-in fa-inna Allaha kana AAafuwwan
qadeeran
4:149 Indien jullie openlijk het goede doen of het
verborgen, of (iets) slechts vergeven: voorwaar, Allah is
Vergevensgezind, Almachtig.

Als jullie openlijk goed doen of het
verbergen of iets slechts vergeven, Allah is
lankmoedig en vrij machtig.
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H` و رﺳﻠ ٖﻪ و ﻳﺮﻳﺪون ن –|{ﻗﻮ ﺑXYن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜ|{ون ﺑﺎﷲ

atureedoona an tajAAaloo lillahi AAalaykum sultanan mubeenan
4:144 O jullie die geloven! Neemt niet de
ongelovigen tot beschermers in plaats van de
gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk
bewijs tegen jullie zelf geven?

Jullie die geloven! Neemt de ongelovigen niet in
plaats van de gelovigen als medestander. Wensen
jullie aan Allah een duidelijke machtiging tegen
jullie te geven?

ۡ ﻟﺪ ۡرك ﻵۡﻹ ۡﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﻟﻨﺎر * و ﻟ ۡﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﻢHۡ`ن ﻟۡﻤ ٰﻨﻔﻘ
﴾٥٤١ۙ ﴿ _ً ۡ`ﻧﺼ
004.145 Inna almunafiqeena fee alddarki al-asfali mina alnnari walan tajida lahum naseeran
4:145 Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste
verdieping van de Hel zijn: jij zult nooit een helper voor
hen vinden.

De huichelaars komen in de laagste verdieping
van het vuur en jij zult voor hen geen helper
vinden,
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XY و ﺧﻠﺼﻮ دﻳﻨﻬﻢ ﷲXYﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮ و ﺻﻠﺤﻮ و ﻋﺘﺼﻤﻮ ﺑﺎﷲ
ً ۡﺟﺮHۡ` ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨXY > و ﺳ ۡﻮف ﻳ ۡﺆت ٰﷲHۡ`¬ﻚ ﻣﻊ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ-ﻓﺎوﻟ
﴾٦٤١﴿ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.146 Illa allatheena taboo waaslahoo waiAAtasamoo biAllahi waakhlasoo deenahum lillahi faola-ika
maAAa almu/mineena wasawfa yu/ti Allahu almu/mineena ajran AAatheeman
4:146 Behalve degenen die berouw hebben en zich
beteren en zich aan Allah vasthouden en hun
godsdienst voor Allah zuiveren: zij zijn degenen bij
de gelovigen. En Allah zal de gelovigen een
geweldige beloning geven.

behalve voor hen die berouw tonen, zich beteren,
zich aan Allah vasthouden en hun godsdienst
geheel aan Allah wijden; zij zijn het die bij de
gelovigen horen en Allah zal de gelovigen een
geweldig loon geven.

ًqž ﺷﺎXYﺎن ٰﷲf ﺗ ۡﻢ و ٰ ﻣ ۡﻨﺘ ۡﻢ > وqۡ ° ’ﻌﺬ ﺑﻜ ۡﻢ ۡن ﺷXYﻣﺎ – ۡﻔﻌﻞ ٰﷲ

Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

geeft. Allah is vergevend en barmhartig.
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ۡ
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ۡ
ﻟﺼﻌﻘﺔ ﺑﻈﻠﻤﻬ ۡﻢ * ﺛﻢ ﺗﺨﺬو ﻟﻌ ۡﺠﻞ ﻣ “ﻦ ’ ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺂءﺗﻬﻢ
ٰ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ً ۡ ً ٰۡ ٰۡ ۡ ٰ
﴾٣٥١﴿  ﺳﻠﻄﻨﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ1èﻟﺒﻴﻨﺖ ﻓﻌﻔﻮﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ * و ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮ
004.153 Yas-aluka ahlu alkitabi an tunazzila AAalayhim kitaban mina alssama-i faqad saaloo moosa
akbara min thalika faqaloo arina Allaha jahratan faakhathat-humu alssaAAiqatu bithulmihim thumma
ittakhathoo alAAijla min baAAdi ma jaat-humu albayyinatu faAAafawna AAan thalika waatayna moosa
sultanan mubeenan
4:153 En de Lieden van het Schrift vragen jou om
aan hen een Boek uit de Hemel neer te doen
zenden; en waarlijk, zij vroegen Mozes om een
groter (wonder) dan dat, zij zeiden: "Laat ons
Allah openlijk aanschouwen”. Toen trof de
bliksemslag hen vanwege hun onrecht En zij
namen het kalf (ter aanbidding) nadat de duidelijke
Tekenen tot hen gekomen waren en Wij vergaven
hen dat en Wij gaven Mozes een duidelijk bewijs.

De mensen van het boek vragen jou dat jij tot hen
een boek uit de hemel neerzendt. Zij hebben Moesa
iets nog ergers gevraagd. Zij zeiden namelijk: "Laat
ons Allah in alle openbaarheid zien." Toen greep de
donderslag hen wegens hun onrechtmatigheid.
Vervolgens namen zij, nadat de duidelijke bewijzen
tot hen gekomen waren, het kalf aan; maar dat
vergaven Wij hen en Wij gaven Moesa een
duidelijke machtiging.
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ًۡ
﴾٤٥١﴿ ﻏﻠﻴﻈﺎ

004.154 WarafaAAna fawqahumu alttoora bimeethaqihim waqulna lahumu odkhuloo albaba sujjadan
waqulna lahum la taAAdoo fee alssabti waakhathna minhum meethaqan ghaleethan
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﴾٠٥١ۙ ﴿  ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻶﻹH`ۡن ﻳﺘﺨﺬو ﺑ
004.150 Inna allatheena yakfuroona biAllahi warusulihi wayureedoona an yufarriqoo bayna Allahi
warusulihi wayaqooloona nu/minu bibaAAdin wanakfuru bibaAAdin wayureedoona an yattakhithoo bayna
thalika sabeelan
4:150 Voorwaar, degenen die niet in Allah geloven en Zijn
Boodschapper: zij willen onderscheid maken (in het
geloven) tussen Allah en Zijn Boodschappers, en zeggen:
"Wij geloven in sommigen en verwerpen anderen," En zij
willen daartussen (tussen geloof en ongeloof) een weg
vinden.

Zij die geen geloof hechten aan Allah en
Zijn gezanten en die tussen Allah en Zijn
gezanten onderscheid willen maken en
zeggen: "Wij geloven in sommigen maar in
anderen niet" en die een tussenweg willen
nemen,
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¬ﻚ ﻫﻢ ﻟﻜ|{ون ﺣﻘﺎ * و ﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻠﻜ|{ﻳﻦ ﻋﺬ ﺑﺎ ﻣﻬﻴﻨﺎ-وﻟ
﴾١٥١﴿
004.151 Ola-ika humu alkafiroona haqqan waaAAtadna lilkafireena AAathaban muheenan
4:151 Zij zijn degenen die waarlijk de ongelovigen
zijn: en Wij hebben voor de ongelovigen een
vernederende bestraffing voorbereid.

dat zijn zij die in waarheid ongelovig zijn. Voor
de ongelovigen hebben Wij een vernederende
bestraffing klaargemaakt.
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﴾٢٥١﴿  ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻤﺎXYﺎن ﷲf ﺳ ۡﻮف ﻳﺆﺗﻴﻬﻢ ﺟﻮرﻫﻢ > و
004.152 Waallatheena amanoo biAllahi warusulihi walam yufarriqoo bayna ahadin minhum ola-ika sawfa
yu/teehim ojoorahum wakana Allahu ghafooran raheeman
4:152 En degenen die in Allah en Zijn Boodschappers
geloven en geen onderscheid maken tussen één van hen: dat
zijn degenen aan wie Hij hun beloningen zal geven. En

Zij die geloven in Allah en Zijn gezanten
en tussen hen geen enkel onderscheid
maken; dat zijn zij aan wie Hij hun loon
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ۡ ﺷ ٍﻚ ﻣﻨﻪ > ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻋﻠ ٍﻢ ﻵﻹ ﺗﺒﺎع ﻟﻈﻦ * و ﻣﺎ ﻗﺘﻠ ۡﻮهŽ•ﻟ
ًۢ
﴾٧٥١ۙ ﴿ –ﻘ ۡﻴﻨﺎ
004.157 Waqawlihim inna qatalna almaseeha AAeesa ibna maryama rasoola Allahi wama qataloohu
wama salaboohu walakin shubbiha lahum wa-inna allatheena ikhtalafoo feehi lafee shakkin minhu ma
lahum bihi min AAilmin illa ittibaAAa alththanni wama qataloohu yaqeenan
4:157 En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de
Masih 'Isa, zoon van Maryam, gedood”. Maar zij
doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar
iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar,
degenen die daar van mening over verschillen,
twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen
kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn
er niet van overtuigd dat zij isa gedood hebben.

hun zeggen: "Wij hebben de masieh 'Isa, de zoon
van Marjam, Allah's gezant gedood." -- Zij
hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet
gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij
die het daarover oneens zijn, verkeren erover in
twijfel. Zij hebben er behalve het afgaan op
vermoedens geen kennis van; zij hebben hem vast
en zeker niet gedood.
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004.158 Bal rafaAAahu Allahu ilayhi wakana Allahu AAazeezan hakeeman
4:158 Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven.
En Allah is Almachtige, Alwijs.

Echter, Allah heeft hem tot Zich omhooggebracht.
Allah is machtig en wijs.
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 ﺑ ٖﻪ ﻗ ۡﺒﻞ ﻣ ۡﻮﺗ ٖﻪ * و ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔH¿و ۡن ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻵﻹ ﻟﻴ ۡﺆﻣ
﴾٩٥١ۚ ﴿ ﻳﻜ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺷﻬ ۡﻴ ًﺪ
004.159 Wa-in min ahli alkitabi illa layu/minanna bihi qabla mawtihi wayawma alqiyamati yakoonu
AAalayhim shaheedan
4:159 En er is niemand van de Lieden van het Schrift
of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet 'isa)
geloven en op de Dag van de Opstanding zal hij een
getuige voor hen zijn.

Er is niemand van de mensen van het boek die
niet voor zijn dood in hem zal geloven en op de
opstandingsdag zal hij over hen getuige zijn. --

4:154 En Wij verhieven (de berg) Thoer boven hen
vanwege het verdrag met hen, en Wij zeiden tot hen:
"Treedt de poort buigend binnen," en Wij zeiden tot
hen: "Overtreedt (de wettelijke regels) van de Sabbat
niet". En Wij sloten met hen een plechtig verbond.

Wij verhieven de berg boven hen wegens het
verdrag met hen, Wij zeiden tot hen: "Gaat
eerbiedig neerbuigend de poort binnen", Wij
zeiden: "Begaat op de sabbat geen overtredingen"
en Wij gingen met hen een solide verdrag aan.
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﴾٥٥١۪ ﴿ ﻓﻶﻹ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮن ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ
004.155 Fabima naqdihim meethaqahum wakufrihim bi-ayati Allahi waqatlihimu al-anbiyaa bighayri
haqqin waqawlihim quloobuna ghulfun bal tabaAAa Allahu AAalayha bikufrihim fala yu/minoona illa
qaleelan
4:155 En (Wij vervloekten hen) wegens hun verbreken
van het verbond en hun niet geloven in de Tekenen van
Allah, en hun zonder recht doden van de Profeten. En
(wegens) hun uitspraak "Onze harten worden bedekt,"
heeft Allah zelfs hun harten vergrendeld vanwege hun
ongeloof En zij geloven niet behalve slechts weinigen.

Maar, vanwege het verbreken van hun verdrag,
hun ongeloof aan Allah's tekenen, het zonder
enig recht doden van de profeten door hen en
hun zeggen: "Onze harten zijn onbesneden" -welnee, Allah heeft ze verzegeld om hun
ongeloof; zij geloven maar weinig --
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004.156 Wabikufrihim waqawlihim AAala maryama buhtanan AAatheeman
4:156 En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over
Maryam, als geweldige leugens!

en wegens hun ongeloof, hun geweldige
kwaadsprekerij over Marjam,
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﴾٢٦١¤ ﴿ ﻋﻈ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.162 Lakini alrrasikhoona fee alAAilmi minhum waalmu/minoona yu/minoona bima onzila ilayka
wama onzila min qablika waalmuqeemeena alssalata waalmu/toona alzzakata waalmu/minoona biAllahi
waalyawmi al-akhiri ola-ika sanu/teehim ajran AAatheeman
4:162 Maar degenen onder hen die stevig
gegrondvest zijn in kennis en (ook) de gelovigen,
geloven in wat aan jou geopenbaard is en wat
vóór jou geopenbaard is. Zij die de shalat
verrichten; zij die de zakat geven en de gelovigen
in Allah en de Laatste Dag: aan hen zullen Wij
een geweldige beloning geven.

Maar zij onder hen die een diepgewortelde kennis
hebben en de gelovigen, omdat zij geloven in wat
naar jou is neergezonden en in wat voor jouw tijd is
neergezonden, zij namelijk die de salaat verrichten,
die de zakaat geven en die in Allah en de laatste dag
geloven, zij zijn het die Wij een geweldig loon zullen
geven.
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 ﻣ “ﻦ ’ﻌﺪ ٖه * وH`ٖ  ﻧﻮ ٍح و ﻟﻨﺒn ﻧﺎ وﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﻛﻤﺎ وﺣﻴﻨﺎ
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 ﺑﺮﻫﻴﻢ و ﺳﻤﻌﻴﻞ و ﺳﺤﻖ و –ﻌﻘﻮب و ﻵﻹﺳﺒﺎط وn وﺣﻴﻨﺎ
ود زﺑ ۡﻮ ًرm  و ﻳ ۡﻮب و ﻳ ۡﻮﻧﺲ و ٰﻫﺮ ۡون و ﺳﻠ ۡﻴ ٰﻤﻦ * و ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ د1±ٰ ﻋ ۡﻴ
﴾٣٦١ۚ ﴿
004.163 Inna awhayna ilayka kama awhayna ila noohin waalnnabiyyeena min baAAdihi waawhayna ila
ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba waal-asbati waAAeesa waayyooba wayoonusa
waharoona wasulaymana waatayna dawooda zabooran
4:163 Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard
zoals Wij aan Noach en de Profeten na hem
openbaarden. En Wij openbanden aan Abraham en
Isma'il en Izaak en Jakob en de kinderen (van Jakob)
en 'Isa en Ayyoeb en Yoenoes en Haroen en
Solomon, En Wij gaven David de Zaboer (Psalmen).

Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan
Noeh en de profeten na hem geopenbaard hebben.
En Wij hebben geopenbaard aan Ibrahiem,
Isma'iel, Ishaak, Ja'koeb en de stammen, 'Isa,
Ajjoeb, Joenoes, Haroen, Soelaimaan -- en Wij
hebben aan Dawoed een Zaboer gegeven --

ٰ
ۡ
ﻘﺼ ۡﺼﻬ ۡﻢV و رﺳﻶًﻹ ﻗ ۡﺪ ﻗﺼ ۡﺼﻨﻬ ۡﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ و رﺳﻶًﻹ ﻟ ۡﻢ

ۡ
 ۡﻣﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻃﻴ ٰﺒ ٍﺖ ﺣﻠ ۡﺖ ﻟﻬ ۡﻢ وq´ ﻓﺒﻈﻠ ٍﻢ ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫﺎد ۡو
ۡ Yﺑﺼﺪﻫ ۡﻢ ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ
ً
﴾٠٦١ۙ ﴿ _` ﻛﺜX
004.160 Fabithulmin mina allatheena hadoo harramna AAalayhim tayyibatin ohillat lahum wabisaddihim
AAan sabeeli Allahi katheeran
4:160 En vanwege het onrecht van de Joden,
hebben Wij voor hen (bepaalde) goede
toegestane (soorten voedsel) verboden en
vanwege hun veelvuldig afhouden van de Weg
van Allah.

Wegens de ongerechtigheid dus van hen die het
jodendom aanhangen, hebben Wij hun goede dingen
verboden die hun waren toegestaan en ook wegens het
versperren van Allah's weg voor velen,

ۡ ۡ
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ﻠﻬ ۡﻢ ۡﻣﻮ ل ﻟﻨﺎسf و ﺧﺬﻫﻢ ﻟﺮ ٰﺑﻮ و ﻗ ۡﺪ ﻧﻬ ۡﻮ ﻋﻨﻪ و
ۡ ۡ ٰۡ ۡ ۡ
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ۡ
﴾١٦١﴿ ﺑﺎﻟۡﺒﺎﻃﻞ > و ﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻠﻜ|{ﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﺎ
004.161 Waakhthihimu alrriba waqad nuhoo AAanhu waaklihim amwala alnnasi bialbatili waaAAtadna
lilkafireena minhum AAathaban aleeman
4:161 En (vanwege) hun nemen van rente, hoewel
dat hun verboden was en hun onrechtmatig eten van
de bezittingen van de mensen. En Wij hebben voor
de ongelovigen onder hen een pijnlijke bestraffing
voorbereid.

wegens het nemen van woeker, hoewel het hun
verboden was, en het door bedrog verteren van de
bezittingen van de mensen: Wij hebben voor de
ongelovigen onder hen een pijnlijke bestraffing
klaargemaakt.
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ﻟٰﻜﻦ ﻟﺮﺳﺨﻮن ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ و ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻤﺎ ﻧﺰل
ۡ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻟۡﻤ ۡﺆﺗﻮنHۡ`ﻟ ۡﻴﻚ و ﻣﺎۤ ﻧۡﺰل ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ و ﻟۡﻤﻘ ۡﻴﻤ
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ً¬ﻚ ﺳﻨ ۡﺆﺗ ۡﻴﻬ ۡﻢ ۡﺟﺮ- > وﻟqÄ و ﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵ ۡ ٰﻹXYﺎﷲ
ﻟﺰ‚ﻮة و ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑ
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 ﻗﺪ ﺿﻠﻮ ﺿﻠﻶﻹXYن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{ ۡو و ﺻﺪو ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
﴾٧٦١﴿ ’ﻌ ۡﻴ ًﺪ
004.167 Inna allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi qad dalloo dalalan baAAeedan
4:167 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en (die de mensen)
van de Weg van Allah afhouden zijn waarlijk ver weg
gedwaald.

Zij die ongelovig zijn en de weg van
Allah versperren zijn ver afgedwaald.

ۡ ﻟﻴ ۡﻐ|{ ﻟﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻟﻴ ۡﻬﺪﻳﻬﻢXYن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ|{ ۡو و ﻇﻠﻤ ۡﻮ ﻟ ۡﻢ ﻳﻜﻦ ٰﷲ
ًۡ
﴾٨٦١ۙ ﴿ –ﻘﺎqë
004.168 Inna allatheena kafaroo wathalamoo lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum
tareeqan
4:168 Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en
onrechtvaardig zijn: Allah zal hun niet vergeven en zal
hen niet op een Pad leiden.

Zij die ongelovig zijn en onrecht plegen, het
komt Allah niet toe om hun te vergeven, noch
om hen op een weg te leiden,
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ً
XY ﷲ³ﺎن ذﻟﻚ ﻋf  ۡﻳﻖ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪ > وqë ﻵﻹ
﴾٩٦١﴿ _ً ۡ`ﻳﺴ

ۡ ٰۡ ٰ
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ۡ
﴾٤٦١ۚ ﴿ ﻠﻴﻤﺎU ﺗ1è ﻣﻮXYﻠﻢ ﷲf ﻋﻠ ۡﻴﻚ > و
004.164 Warusulan qad qasasnahum AAalayka min qablu warusulan lam naqsushum AAalayka wakallama
Allahu moosa takleeman
4:164 En (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou
waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden)
Boodschappers waarover Wij jou niet verhaald hebben. En
Allah voerde een gesprek met Mozes.

aan gezanten over wie Wij jou vroeger al
verteld hebben en aan gezanten over wie
Wij jou niet verteld hebben, -- en Allah
heeft tot Moesa echt gesproken --
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 ﺣﺠﺔXY ﷲ³ ۡﻳﻦ و ﻣﻨﺬر ۡﻳﻦ ﻟﺌﻶﻹ ﻳﻜ ۡﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﻋqÅرﺳﻶًﻹ ﻣﺒ
ٰ
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﴾٥٦١﴿ ﻳﺰ ﺣﻜﻴﻤﺎÓ² XYﺎن ﷲf ’ ۡﻌﺪ ﻟﺮﺳﻞ > و

004.165 Rusulan mubashshireena wamunthireena li-alla yakoona lilnnasi AAala Allahi hujjatun baAAda
alrrusuli wakana Allahu AAazeezan hakeeman
4:165 (Wij zonden) Boodschappers als brengers van
verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de
mens geen excuus tegenover Allah zou hebben na de
Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.

gezanten als verkondigers van goed nieuws en
als waarschuwers, opdat de mensen tegen Allah
geen argument zouden hebben na [het optreden
van] de gezanten. Allah is machtig en wijs.

ۡ ٰ ٰ
ۡ m ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
 ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﻟﻴﻚ ﻧﺰﻟﻪ ’ﻌﻠﻤ ٖﻪ * و ﻟﻤﻠ¬ﻜﺔXYﻟﻜﻦ ﷲ
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﴾٦٦١8 ﴿  ﺷﻬﻴﺪXY ﺑﺎﷲŽ•ﻳﺸﻬﺪون > و ﻛ
004.166 Lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biAAilmihi waalmala-ikatu yashhadoona
wakafa biAllahi shaheedan

004.169 Illa tareeqa jahannama khalideena feeha abadan wakana thalika AAala Allahi yaseeran
4:169 Behalve het Pad naar de Hel, zij zijn daar
eeuwig levenden. En dat is voor Allah
gemakkelijk.

behalve dan de weg naar de hel, daarin zullen zij voor
immer en altijd blijven; dat is voor Allah
gemakkelijk.

4:166 (De ongelovigen getuigen niet over jouw
Profeetschap) maar Allah getuigt (wel) over wat Hij aan
jou gezonden heeft. Hij zond deze met Zijn Kennis
neer. En de Engelen getuigen. En Allah is voldoende als
Getuige.

Maar Allah getuigt over wat Hij naar jou heeft
neergezonden; Hij heeft het neergezonden met
Zijn wetenschap. Ook de engelen getuigen;
maar Allah is goed genoeg als getuige.

4:171 O Lieden van het Schrift, overdrijft niet in jullie
godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid.
Voorwaar, de Masih 'Isa, zoon van Maryam, is een
Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan
Maryam zond en uit een Geest (Djibril) van Hem
voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn
Boodschappers en zegt niet (dat Allah) 'drie' is. Houdt
(hiermee) op, dat is beter voor jullie Voorwaar, Allah is
de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat)
Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en
op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.

Mensen van het boek! Gaat niet te ver in jullie
godsdienst en zegt over Allah alleen maar de
waarheid. De masieh 'Isa, de zoon van Marjam
is Allah's gezant en Zijn woord dat Hij richtte
tot Marjam en een geest bij Hem vandaan.
Gelooft dan in Allah en Zijn gezanten en zegt
niet: "Drie." Houdt daarmee op, het is beter
voor jullie. Immers, Allah is één god.
Geprezen zij Hij! Dat Hij een kind zou
hebben! Van Hem is wat er in de hemelen en
wat er op de aarde is. Allah is goed genoeg als
voogd.
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 و ﻵﻹ ﻟﻤﻠ¬ﻜﺔXYﻟ ۡﻦ ﻳ ۡﺴﺘﻨﻜﻒ ﻟﻤﺴﻴﺢ ن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ ﷲ
ۡ_Iﻟۡﻤ•{ﺑ ۡﻮن > و ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻨﻜ ۡﻒ ﻋ ۡﻦ ﻋﺒﺎدﺗ ٖﻪ و ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻜ
﴾٢٧١﴿ ﻫ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﻪ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎqÅﻓﺴﻴ ۡﺤ
004.172 Lan yastankifa almaseehu an yakoona AAabdan lillahi wala almala-ikatu almuqarraboona
waman yastankif AAan AAibadatihi wayastakbir fasayahshuruhum ilayhi jameeAAan
4:172 Het is de Messias niet te min om een dienaar
van Allah te zijn en de Engelen en de (Hem) nabijen
(ook niet). Degene die de aanbidding van Hem te
min is en arrogant zijn, Hij zal hen allen bij Zich
verzamelen.

De masieh versmaadt het niet een dienaar van
Allah te zijn, ook de engelen niet die in [Zijn]
nabijheid gebracht zijn. Wie het versmaden Hem te
dienen en hoogmoedig zijn, die zal Hij allen tot
zich verzamelen.
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 وﻟﻴﺎ و ﻵﻹXY و ﻵﻹ ﻳﺠﺪون ﻟﻬﻢ ﻣﻦ دون ﷲÇìﻓﻴﻌﺬﺑﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ۡﻟﻴ ًﻤﺎ
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_ً ۡ`ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ﻗ ۡﺪ ﺟﺂء‚ﻢ ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﺑﺎﻟۡﺤﻖ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ ﻓﺎﻣﻨ ۡﻮ ﺧ9
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XYﺎن ﷲf  ﻣﺎ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض > وXYﻟﻜﻢ > و ن ﺗﻜ|{و ﻓﺎن ﷲ
﴾٠٧١﴿ ﻋﻠ ۡﻴ ًﻤﺎ ﺣﻜ ۡﻴ ًﻤﺎ
004.170 Ya ayyuha alnnasu qad jaakumu alrrasoolu bialhaqqi min rabbikum faaminoo khayran lakum wain takfuroo fa-inna lillahi ma fee alssamawati waal-ardi wakana Allahu AAaleeman hakeeman
4:170 O mensen, waarlijk, de Boodschapper is tot jullie
gekomen met de Waarheid van jullie Heer. Gelooft dus,
(dat is) beter voor jullie. En indien jullie niet geloven:
voorwaar, aan Allah behoort wat er in de hemelen en op
de aarde is, En Allah is Alwetend, Alwijs.

O mensen, de gezant is tot jullie gekomen met
de waarheid van jullie Heer. Gelooft dan, het
is beter voor jullie. Maar als jullie ongelovig
zijn -- van Allah is wat er in de hemelen en
wat er op de aarde is. Allah is wetend en wijs.
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﴾١٧١﴿  و‚ﻴﻶﻹXY ﺑﺎﷲŽ•ﻪ ﻣﺎ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ ﻵۡﻹ ۡرض > و ﻛm  ﻟá وﻟ ٌﺪ

004.171 Ya ahla alkitabi la taghloo fee deenikum wala taqooloo AAala Allahi illa alhaqqa innama
almaseehu AAeesa ibnu maryama rasoolu Allahi wakalimatuhu alqaha ila maryama waroohun minhu
faaminoo biAllahi warusulihi wala taqooloo thalathatun intahoo khayran lakum innama Allahu ilahun
wahidun subhanahu an yakoona lahu waladun lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi wakafa biAllahi
wakeelan
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﴾٦٧١﴿  ٍء ﻋﻠﻴﻢ1F ﻞU ﺑXY ﻟﻜﻢ ن ﻀﻠﻮ > و ﷲXYﷲ

004.176 Yastaftoonaka quli Allahu yufteekum fee alkalalati ini imruon halaka laysa lahu waladun walahu
okhtun falaha nisfu ma taraka wahuwa yarithuha in lam yakun laha waladun fa-in kanata ithnatayni
falahuma alththuluthani mimma taraka wa-in kanoo ikhwatan rijalan wanisaan falilththakari mithlu
haththi alonthayayni yubayyinu Allahu lakum an tadilloo waAllahu bikulli shay-in AAaleemun
4:176 Zij vragen jou, zeg (O Mohammed): "Allah geeft
jullie een antwoord over de Kalalah: indien een
persoon overlijdt terwijl hij geen kind heeft en hij heeft
(wel) een zuster: dan krijgt zij de helft van wat hij
achterlaat. En hij erft (alles) in het geval dat zij (zijn
zuster) geen kind heeft. En indien er twee (zusters)
zijn, krijgen zij tweederde van wat hij achterlaat. Maar
indien er (van de overleden man) broeders en zusters
(achterblijven), dan is er voor een man net zoveel als
voor twee vrouwen”. Allah heeft jullie dit duidelijk
gemaakt, opdat jullie niet dwalen. En Allah is
Alwetend over alle zaken.

Zij vragen jou om uitsluitsel. Zeg: "Allah geeft
jullie uitsluitsel over het erven in de zijlinie."
Als iemand aan zijn einde komt zonder dat hij
kinderen heeft, maar hij heeft een zuster, dan is
voor haar de helft van wat hij nalaat. Hij erft
ook van haar als zij geen kinderen heeft. Als zij
met twee zusters zijn dan is voor haar tweederde
van wat hij nalaat. En als er verscheidene broers
en zusters zijn, dan komt de man het aandeel
van twee vrouwen toe. Allah maakt het voor
jullie duidelijk, opdat jullie niet dwalen. Allah is
alwetend.

﴾٣٧١﴿ _ً ۡ`ﻧﺼ
004.173 Faamma allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fayuwaffeehim ojoorahum wayazeeduhum
min fadlihi waamma allatheena istankafoo waistakbaroo fayuAAaththibuhum AAathaban aleeman wala
yajidoona lahum min dooni Allahi waliyyan wala naseeran
4:173 Maar wat betreft degenen die geloven en
goede daden verrichten: Hij zal hen hun
beloningen geven en meer van Zijn gunst geven.
Maar degenen die hoogmoedig en arrogant zijn
zal Hij dan straffen met een pijnlijke bestraffing
en zij zullen zich buiten Allah gaan beschermer
en geen helper vinden.

Wat hen betreft die geloven en de deugdelijke daden
doen, hun zal Hij hun volle loon geven en Hij zal hun
van Zijn goedgunstigheid nog meer geven. Maar wat
hen betreft die versmaden en hoogmoedig zijn, hen zal
Hij straffen met een pijnlijke bestraffing en zij zullen
buiten Allah geen beschermer en geen helper voor zich
vinden.

ٌ ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨﺎس ﻗ ۡﺪ ﺟﺂء‚ ۡﻢ ﺑ ۡﺮﻫ9
ًﺎن ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ و ﻧۡﺰﻟۡﻨﺎۤ ﻟ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻧ ۡﻮر
ً
﴾٤٧١﴿ ﻣﺒ ۡﻴﻨﺎ
004.174 Ya ayyuha alnnasu qad jaakum burhanun min rabbikum waanzalna ilaykum nooran mubeenan
4:174 O mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs
van jullie Heer gekomen en Wij hebben een duidelijke
Licht (de Kuran) over jullie doen neerdalen.

O mensen! Een bewijs van jullie Heer is tot
jullie gekomen en Wij hebben een duidelijk
licht naar jullie neergezonden.
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 و ﻋﺘﺼﻤﻮ ﺑ ٖﻪ ﻓﺴﻴﺪﺧﻠﻬﻢ رﺣﻤ ٍﺔXYﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ
ً
ۡ ۡ
﴾٥٧١8 ﴿  ﻃﺎ ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ًﻤﺎÀÕ ﻣﻨﻪ و ﻓﻀ ٍﻞ « و ﻳ ۡﻬﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﻪ
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004.175 Faamma allatheena amanoo biAllahi waiAAtasamoo bihi fasayudkhiluhum fee rahmatin minhu
wafadlin wayahdeehim ilayhi siratan mustaqeeman
4:175 En wat betreft degenen die in Allah geloven:
houdt jullie aan Hem vast. Dan zal Hij hen in (de)
Barmhartigheid van Hem en Zijn gunst (het Paradijs)
binnenleiden. En Hij leidt hen naar een recht pad.

Wat hen betreft die in Allah geloven en zich
aan Hem vasthouden, hen zal Hij in Zijn
barmhartigheid en genade binnenvoeren en
langs een juiste weg tot Hem leiden.

