ۡ
﴾٤﴿ ﻟﺒﻶﻹد

Al-Momin
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢSTﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

040.004 Ma yujadilu fee ayati Allahi illa allatheena kafaroo fala yaghrurka taqallubuhum fee albiladi
4. Niemand betwist de woorden van Allah behalve
de ongelovigen. Laat hun bedrijvigheid in het land u
niet bedriegen.

Over Allah's tekenen twisten slechts zij die
ongelovig zijn; laat je niet begoochelen doordat zij
in het land rondtrekken.

ﻛﺬﺑ ۡﺖ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮم ﻧﻮۡ ٍح و ﻵۡﻹ ۡ"! ب ﻣﻦ ۡﻌﺪﻫ ۡﻢ و ﻫﻤ ۡﺖ ﻞ ﻣﺔ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ﺑﺮﺳﻮﻟﻬﻢ ﻟﻴﺎﺧﺬوه و ﺟﺪﻟﻮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﻴﺪﺣﻀﻮ ﺑﻪ ﻟﺤﻖ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥﴿  ﻓﻜﻴﻒ ﺎن ﻋﻘﺎبC ﻓﺎﺧﺬﺗﻬﻢ
040.005 Kaththabat qablahum qawmu noohin waal-ahzabu min baAAdihim wahammat kullu ommatin
birasoolihim liya/khuthoohu wajadaloo bialbatili liyudhidoo bihi alhaqqa faakhathtuhum fakayfa kana
AAiqabi
5. Het volk van Noach voor hen en andere
groepen na hen verloochenden ook en elk volk
besloot zijn boodschapper te vangen en twistte
door leugen om de Waarheid ermee te niet te
doen. Dan greep Ik hen en hoe verschrikkelijk
was Mijn straf!

Voor hun tijd had het volk van Noeh van leugens
beticht en na hen ook de partijen. En iedere
gemeenschap was van plan om hun gezant te grijpen
en zij redetwistten met behulp van onzin om daarmee
de waarheid te weerleggen, maar Ik greep hen. En hoe
was Mijn afstraffing dan?

ٰ
ۤۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻧﻬﻢ ﺻﺤﺐIJ ﻟﺬﻳﻦ ﻛLMو ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﺖ ﻠﻤﺖ رﺑﻚ ﻋ
﴾P ٦﴿ ﻟﻨﺎر
040.006 Wakathalika haqqat kalimatu rabbika AAala allatheena kafaroo annahum as-habu alnnari
6. Zo werd het woord van uw Heer bewaarheid ten
opzichte van de ongelovigen: dat zij de bewoners van
het Vuur zouden zijn.

Zo werd het woord van jouw Heer bewaarheid
tegen hen die ongelovig zijn, dat zij in het vuur
thuishoren.

﴾ۚ١﴿ ٰﺣ ٓﻢ
040.001 Ha-meem
1. Haa Miem.

H[aa?] M[iem].

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
﴾٢ۙ ﴿  ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻌﻠﻴﻢSTﺗ^]ﻳﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﷲ
040.002 Tanzeelu alkitabi mina Allahi alAAazeezi alAAaleemi
2. De openbaring van dit Boek is van Allah, de
Almachtige, de Alwetende.

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

ۤ
ۡ
 ذي ﻟﻄ ۡﻮل ` ﻵﻹ ﻟٰﻪe  ﻟﺬﻧﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺘ ۡﻮب ﺷﺪ ۡﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبghﻏﺎ
ۡ
﴾٣﴿ jۡkﻵﻹ ﻫﻮ ` ﻟ ۡﻴﻪ ﻟﻤﺼ
040.003 Ghafiri alththanbi waqabili alttawbi shadeedi alAAiqabi thee alttawli la ilaha illa huwa ilayhi
almaseeru
3. De Vergever van de zonden, de Aanvaarder van
berouw, de Gestrenge in het straffen, de Heer van
genade. Er is geen God buiten Hem. Tot Hem is de
terugkeer.

Hij die de zonde vergeeft en het berouw
aanvaardt, die streng is in de afstraffing en
vermogend. Er is geen god dan Hij. Bij Hem is de
bestemming.

ٰ ٰ ٰۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
Ln ﻘﻠﺒﻬﻢo ﻐﺮركr و ﻓﻶﻹIJ ﻵﻹ ﻟﺬﻳﻦ ﻛSTۡ ﻳﺖ ﷲLn ﻣﺎ ﻳﺠﺎدل

ٰ
ٰ
ﻪ ` وt  ٍﺬ ﻓﻘ ۡﺪ رﺣ ۡﻤﺘuو ﻗﻬﻢ ﻟﺴﻴﺎت ` و ﻣ ۡﻦ ﺗﻖ ﻟﺴﻴﺎت ﻳ ۡﻮﻣ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩w ﴿ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ
040.009 Waqihimu alssayyi-ati waman taqi alssayyi-ati yawma-ithin faqad rahimtahu wathalika huwa
alfawzu alAAatheemu
9. "En behoed hen voor het kwade; en een ieder die U
op die Dag voor het kwade behoedt, hem betoont U
zeker barmhartigheid. En dat is de grootste zegepraal."

En behoed hen voor de slechte daden, want wie
U op die dag voor de slechte daden beschermt,
met hem hebt U erbarmen en dat is de geweldige
triomf."

ۡ ﻣ ۡﻦ ﻣ ۡﻘﺘﻜ ۡﻢ |ۡﻔﺴﻜﻢj}ۡ~ ST ۡو ﻳﻨﺎد ۡون ﻟﻤ ۡﻘﺖ ٰﷲIJن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿ ونIJ ﻵۡﻹ ۡﻳﻤﺎن ﻓﺘﻜL• ذ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن
040.010 Inna allatheena kafaroo yunadawna lamaqtu Allahi akbaru min maqtikum anfusakum ith
tudAAawna ila al-eemani fatakfuroona
10. De ongelovigen zullen worden toegesproken:
"Het misnoegen van Allah was groter dan uw
eigen misnoegen toen u tot het geloof werd
geroepen maar u dit verwierpt."

Aan hen die ongelovig zijn wordt toegeroepen:
"Allah's afschuw is groter dan jullie afschuw van
jezelf wanneer jullie tot het geloof worden
opgeroepen en jullie toch ongelovig blijven."

ۤ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﻓﻨﺎj•‚ ﻓﺎﻋk‚ و ﺣﻴﻴﺘﻨﺎ ﺛﻨﺘkﻗﺎﻟﻮ رﺑﻨﺎ ﻣﺘﻨﺎ ﺛﻨﺘ
﴾١١﴿  ۡو ٍج ﻣ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴ ٍﻞg… Lٰ• ﺑﺬﻧ ۡﻮﺑﻨﺎ ﻓﻬ ۡﻞ
040.011 Qaloo rabbana amattana ithnatayni waahyaytana ithnatayni faiAAtarafna bithunoobina fahal ila
khuroojin min sabeelin
11. Zij zullen zeggen: "Onze Heer, U deedt ons
tweemaal sterven en U hebt ons tweemaal in het leven
teruggeroepen en wij bekennen onze zonden. Is er nu
een uitweg?"

Zij zeggen: "Onze Heer, U hebt ons tweemaal
laten sterven en tweemaal tot leven gebracht. Wij
erkennen dus onze zonden. Is er nog een weg om
hier uit te komen?"

ۡ
ﻪ ﻳﺴﺒﺤ ۡﻮن ﺑﺤ ۡﻤﺪ رﺑﻬ ۡﻢ وt ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺤﻤﻠ ۡﻮن ﻟﻌ ۡﺮش و ﻣ ۡﻦ ﺣ ۡﻮﻟ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ون ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ‡ رﺑﻨﺎ وﺳﻌﺖ ﻞIJﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ و ﻳﺴﺘﻐ
ۡ ًۡ ً ۡ ۡ
ۡ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺎﺑ ۡﻮ و ﺗﺒﻌ ۡﻮ ﺳﺒ ۡﻴﻠﻚ و ﻗﻬﻢIۡ Jﺎﻏ
 ٍء رﺣﻤﺔ و ﻋﻠﻤﺎ ﻓŒ•
ۡ
ۡ
﴾٧﴿ ﻋﺬ ب ﻟﺠﺤﻴﻢ
040.007 Allatheena yahmiloona alAAarsha waman hawlahu yusabbihoona bihamdi rabbihim
wayu/minoona bihi wayastaghfiroona lillatheena amanoo rabbana wasiAAta kulla shay-in rahmatan
waAAilman faighfir lillatheena taboo waittabaAAoo sabeelaka waqihim AAathaba aljaheemi
7. Zij, die de Troon dragen en zij die er omheen staan
verheerlijken hun Heer met de lof die Hem toekomt
en zij geloven in Hem en vragen vergiffenis voor de
gelovigen, zeggende: "Onze Heer, U omvat alle
dingen in Uw barmhartigheid en kennis. Vergeef
daarom hen die berouw tonen en Uw weg volgen; en
behoed hen voor de straf van de hel,

Zij die de troon dragen en eromheen staan prijzen
de lof van hun Heer en geloven in Hem. En zij
vragen om vergeving voor hen die geloven:
"Onze Heer, U omvat alles in barmhartigheid en
kennis. Vergeef dan hun die berouw tonen en Uw
weg volgen en behoed hen voor de bestraffing
van het hellevuur.

ٰ
ۡۡ وﻋ ۡﺪﺗﻬ ۡﻢ و ﻣ ۡﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻦŒ•رﺑﻨﺎ و ۡدﺧ ۡﻠﻬ ۡﻢ ﺟﻨﺖ ﻋ ۡﺪن‘ ﻟ
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ۡ ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
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ۡ
﴾٨ۙ ﴿ ﺑﺂ’ﻬﻢ و زو ﺟﻬﻢ و ذرﻳﺘﻬﻢ ` ﻧﻚ ﻧﺖ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢ

040.008 Rabbana waadkhilhum jannati AAadnin allatee waAAadtahum waman salaha min aba-ihim
waazwajihim wathurriyyatihim innaka anta alAAazeezu alhakeemu
8. Onze Heer, en doe hen de tuinen van de
Eeuwigheid ingaan, die U hun had beloofd, alsook
de deugdzamen onder hun ouders, hun echtgenoten
en hun kinderen. Zeker, U bent de Almachtige, de
Alwijze.

Onze Heer, en laat hen de tuinen van 'Adn
binnengaan die U hun hebt toegezegd en ook hen
van hun vaderen en echtgenotes en nageslacht die
rechtschapen zijn. U bent de machtige, de wijze.

ۡ
﴾٥١ۙ ﴿ ﻳﺸﺂء ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ٖه ﻟﻴﻨﺬر ﻳ ۡﻮم ﻟﺘﻶﻹق
040.015 RafeeAAu alddarajati thoo alAAarshi yulqee alrrooha min amrihi AAala man yashao min
AAibadihi liyunthira yawma alttalaqi
15. Verheven boven alle graden is de Heer van de
Troon. Hij zendt het woord door Zijn gebod aan wie
Hij wil van Zijn dienaren, opdat hij moge
waarschuwen voor de Dag van de Ontmoeting.

De Verhevene van rang en de Heer van de troon
verleent door Zijn beschikking de geest aan wie
van Zijn dienaren Hij wil om voor de dag van de
ontmoeting te waarschuwen,
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ء ` ﻟﻤﻦ ﻟﻤﻠﻚŒ•  ﻣﻨﻬﻢST ﷲLM› ﻵﻹ ﻳﺨ™˜ ﻋœﻳ ۡﻮم ﻫ ۡﻢ ٰﺑﺮز ۡون
ٰ ۡ ۡ
ۡ
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﴾٦١﴿  ﻟﻮ ﺣﺪ ﻟﻘﻬﺎرSTﻟﻴﻮم ` ﷲ
040.016 Yawma hum barizoona la yakhfa AAala Allahi minhum shay-on limani almulku alyawma lillahi
alwahidi alqahhari
16. De Dag waarop zij naar voren zullen komen - zal
niets van hen voor Allah verborgen zijn. "Van Wie is het
Koninkrijk op deze Dag?" "Van Allah, de Ene, de
Onweerstaanbare."

de dag waarop zij vóórkomen, waarbij niets
van hen voor Allah verborgen blijft. "Wie
heeft vandaag de heerschappij?" "Allah, de
ene, de albeheerser."
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ۡ ۡ
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ۡ
STﻟﻴ ۡﻮم ﺗ ۡﺠ ٰﺰي ﻞ |ﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﺖ ` ﻵﻹ ﻇﻠﻢ ﻟﻴﻮم ` ن ﷲ
ۡ ۡ
﴾٧١﴿ ﻳﻊ ﻟﺤﺴﺎبg

ۡ`  ۡك ﺑ ٖﻪ ﺗ ۡﺆﻣﻨﻮg¢ۡ ﺗ ۡﻢ ‡ و ۡن ﻳIۡ Jه ﻛt  و ۡﺣﺪST˜ ٰﷲ£ﻪۤ ذ دt ٰذﻟﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻧ
ۡ ۡ LM ﻟۡﻌSTٰ ﻓﺎﻟۡﺤ ۡﻜﻢ ﷲ
﴾٢١﴿ jkﻟﻜﺒ
040.012 Thalikum bi-annahu itha duAAiya Allahu wahdahu kafartum wa-in yushrak bihi tu/minoo
faalhukmu lillahi alAAaliyyi alkabeeri
12. Dit kwam omdat u niet geloofde toen Allah de
Ene werd genoemd, maar toen Hem medegoden
werden toegeschreven, geloofde u. Nu behoort het
oordeel aan Allah, de Allerhoogste, de Allergrootste.

Dat is zo omdat jullie ongelovig waren wanneer
tot Allah alleen werd opgeroepen, en gelovig
wanneer aan Hem metgezellen werden
toegevoegd. Maar het oordeel komt Allah toe, de
verhevene, de grote.

ًۡ
ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﻳﺮﻳۡﻜ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ و ﻳ^]ل ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء رزﻗﺎ ` و ﻣﺎ
﴾٣١﴿  ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﻳﻨ ۡﻴﺐg¤ﻳﺘﺬ
040.013 Huwa allathee yureekum ayatihi wayunazzilu lakum mina alssama-i rizqan wama yatathakkaru
illa man yuneebu
13. Hij is het Die u Zijn tekenen toont en
voorziening voor u van de hemel nederzendt;
maar niemand trekt er lering uit behalve hij die
zich (tot God) wendt.

Hij is het die jullie Zijn tekenen laat zien en die voor
jullie uit de hemel levensonderhoud laat neerdalen.
Maar slechts wie schuldbewust is Iaat zich vermanen.

ٰۡ ۡ ۡ
ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١﴿ ونIJه ﻟﻜg¤ ‚ ﻟﻪ ﻟﺪﻳﻦ و ﻟﻮk ﻣﺨﻠﺼSTﻓﺎدﻋﻮ ﷲ

040.017 Alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat la thulma alyawma inna Allaha sareeAAu alhisabi
040.014 FaodAAoo Allaha mukhliseena lahu alddeena walaw kariha alkafiroona
17. "Op deze Dag zal elke ziel worden beloond voor
hetgeen zij heeft verdiend. Geen onrecht zal geschieden op
deze Dag. Voorzeker, Allah is snel in het beoordelen."

"Vandaag wordt aan iedereen wat hij begaan
heeft vergolden, vandaag is er geen
onrecht." Allah is snel met de afrekening.

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ‚¡› ﻣﺎkو ﻧﺬ ۡرﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻵۡﻹزﻓﺔ ذ ﻟۡﻘﻠ ۡﻮب ﻟﺪي ﻟﺤﻨﺎﺟﺮ ﻛﻈﻤ

14. Roept alleen Allah aan, oprecht zijnde in
gehoorzaamheid tot Hem, hoewel de ongelovigen
er tegen zijn.

Roept dus Allah aan waarbij jullie de godsdienst
geheel aan Hem moeten wijden, ook al verafschuwen
de ongelovigen het.

ۡ
ۡ
 ﻣ ۡﻦLٰM˜ ﻟﺮ ۡوح ﻣ ۡﻦ ۡﻣﺮ ٖه ﻋ¥رﻓ ۡﻴﻊ ﻟﺪر ٰﺟﺖ ذو ﻟﻌ ۡﺮش ‡ ﻳﻠ

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٢﴿  ﻣﻦ و ٍقST ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ ` و ﻣﺎ ﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﷲSTﷲ

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١¨ ﴿ ‚ ﻣﻦ ﺣﻤﻴ ٍﻢ و ﻵﻹ ﺷﻔﻴ ٍﻊ ﻳﻄﺎعkﻟﻠﻈﻠﻤ

040.021 Awa lam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena kanoo min qablihim
kanoo hum ashadda minhum quwwatan waatharan fee al-ardi faakhathahumu Allahu bithunoobihim wama
kana lahum mina Allahi min waqin

040.018 Waanthirhum yawma al-azifati ithi alquloobu lada alhanajiri kathimeena ma lilththalimeena min
hameemin wala shafeeAAin yutaAAu

21. Hebben zij niet over de aarde gereisd en gezien
wat het einde was van hen die vóór hen waren? Zij
waren machtiger dan dezen in kracht en in hun
sporen op aarde. Toch greep Allah hen voor hun
zonden en zij hadden niemand om hen tegen Allah
te beschermen.

Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd en
ernaar gekeken hoe het einde was van hen die er
vóór hen waren? Zij waren sterker dan zij en lieten
meer sporen achter op de aarde, maar Allah greep
hen voor hun zonden; voor hen was er tegen Allah
geen beschermer.

ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻓﺎﺧﺬﻫﻢIJذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﺎﻧﺖ ﺗﺎﺗﻴﻬﻢ رﺳﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ ﻓﻜ
ۡ ۡ ٌ t ٰ
﴾٢٢﴿  ` ﻧﻪ ﻗﻮي ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبSTﷲ
040.022 Thalika bi-annahum kanat ta/teehim rusuluhum bialbayyinati fakafaroo faakhathahumu Allahu
innahu qawiyyun shadeedu alAAiqabi
22. Dat kwam omdat hun boodschappers tot hen
kwamen met duidelijke tekenen, maar zij verwierpen
ze; daarom greep Allah hen. Voorzeker, Hij is
Machtig, Streng in het straffen.

Dat was omdat hun gezanten met de duidelijke
bewijzen tot hen waren gekomen en zij toch
ongelovig waren. Dus greep Allah hen; Hij is
sterk en streng in de afstraffing.

ۡ
ٰ ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
﴾٣٢ۙ ﴿ ‚ٍ k ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ و ﺳﻠﻄ ٍﻦ ﻣﺒŒ¦و ﻟﻘﺪ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻮ
040.023 Walaqad arsalna moosa bi-ayatina wasultanin mubeenin
23. En Wij zonden Mozes met Onze tekenen
en een duidelijk gezag,

Wij hadden Moesa toch met Onze tekenen en een
duidelijke machtiging gezonden

ۡ Lٰ•
﴾٤٢﴿  ﻛﺬ ٌبgٌ §ﻋ ۡﻮن و ﻫ ٰﺎﻣﻦ و ﻗﺎر ۡون ﻓﻘﺎﻟﻮۡ ٰﺳgh
040.024 Ila firAAawna wahamana waqaroona faqaloo sahirun kaththabun

18. Waarschuw hen voor de naderende Dag, wanneer
het hart in de keel klopt terwijl zij vol verdriet zullen
zijn. De onrechtvaardigen zullen geen
boezemvrienden hebben, noch enige bemiddelaar naar
wie zal worden geluisterd.

En waarschuw hen voor de dag van de
aanstaande [opstanding] wanneer de harten
bedrukt in de kelen kloppen. De onrechtplegers
hebben dan geen echte vriend en geen
bemiddelaar aan wie gehoor gegeven wordt.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿ ‚ و ﻣﺎ ﺗﺨ™˜ ﻟﺼﺪورk ۡﻌﻠﻢ ﺧﺂ’ﻨﺔ ﻵﻹ ۡﻋr
040.019 YaAAlamu kha-inata al-aAAyuni wama tukhfee alssudooru
19. Hij kent de oneerlijkheid van de ogen en datgene wat
de harten verbergen.

Hij kent het verraad in de ogen en wat de
harten verbergen.

ۡ ۡﻘﻀﻮنr  ﺑﺎﻟۡﺤﻖ ` و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪ ﻵﻹŒۡ ª ۡﻘr STو ٰﷲ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٢﴿w jk ﻫﻮ ﻟﺴﻤﻴﻊ ﻟﺒﺼST ٍء ` ن ﷲŒۡ «ﺑ
040.020 WaAllahu yaqdee bialhaqqi waallatheena yadAAoona min doonihi la yaqdoona bishay-in inna
Allaha huwa alssameeAAu albaseeru
20. En Allah richt naar waarheid, maar degenen die
zij aanroepen naast Hem kunnen in het geheel niet
richten. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de
Alziende.

En Allah beslist naar waarheid, maar zij die door
hen in plaats van Hem aangeroepen worden
beslissen niets. Allah is de horende, de
doorziende. *

ۡ ۡو ﻛ ۡﻴﻒ ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺎﻧﻮI¬ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻴ ۡﻨLn  ۡوjۡkو ﻟ ۡﻢ ﻳﺴ
ً
ۡ
 ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﺎﺧﺬﻫﻢLn ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ` ﺎﻧ ۡﻮ ﻫ ۡﻢ ﺷﺪ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻗﻮة و ٰ ﺛ ًﺎر

040.027 Waqala moosa innee AAuthtu birabbee warabbikum min kulli mutakabbirin la yu/minu biyawmi
alhisabi
27. En Mozes zei: "Ik zoek toevlucht bij mijn Heer
en uw Heer, tegen elke laatdunkende die aan de
Dag des Oordeels niet gelooft."

En Moesa zei: "Ik zoek bescherming bij mijn Heer
en jullie Heer tegen iedere hoogmoedige die niet in
de dag van de afrekening gelooft."

ۡ و ﻗﺎل رﺟ ٌﻞ ﻣ ۡﺆﻣ ٌﻦ ¯ ﻣ ۡﻦ ٰ ل
ۡ ۡﻘﺘﻠﻮنo ۤﻪt ﻋ ۡﻮن ﻳ ۡﻜﺘﻢ ۡﻳﻤﺎﻧgh
ۡ و ﻗ ۡﺪ ﺟﺂء~ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺒﻴ ٰﻨﺖ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ ` و نST ٰﷲL°ﻘ ۡﻮل رr رﺟﻶًﻹ ۡن
ً
ﻪ ‡ و ۡن ﻳﻚ ﺻﺎدﻗﺎ ﻳﺼ ۡﺒﻜ ۡﻢ ۡﻌﺾ ﻟﺬ ۡيt ﻳﻚ ﺎذ ًﺑﺎ ﻓﻌﻠ ۡﻴﻪ ﻛﺬﺑ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿ ف ﻛﺬ بg³ ﻵﻹ ﻳﻬﺪي ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣSTﻌﺪ~ ۡﻢ ` ن ﷲr
040.028 Waqala rajulun mu/minun min ali firAAawna yaktumu eemanahu ataqtuloona rajulan an yaqoola
rabbiyya Allahu waqad jaakum bialbayyinati min rabbikum wa-in yaku kathiban faAAalayhi kathibuhu
wa-in yaku sadiqan yusibkum baAAdu allathee yaAAidukum inna Allaha la yahdee man huwa musrifun
kaththabun
28. En een gelovig man uit het volk van Pharao
die zijn geloof verborg, zei: "Wilt u een man
doden omdat hij zegt: "Mijn Heer is Allah";
terwijl hij tot u gekomen is met duidelijke
tekenen van uw Heer? Is hij een leugenaar, dan
rust zijn leugen op hem; maar als hij oprecht is,
dan zal iets van datgene, waarmee hij u bedreigt,
u overkomen. Voorzeker, Allah leidt hem die
buitensporig en een grote leugenaar is, niet.

Een gelovige man uit Fir'auns mensen die zijn geloof
verborgen hield zei: "Zullen jullie een man doden
omdat hij zegt: 'Mijn Heer is Allah?, terwijl hij toch
met de duidelijke bewijzen van zijn Heer tot jullie
gekomen is? Als hij een leugenaar is zal zijn bedrog
in zijn eigen nadeel zijn. Maar als hij gelijk heeft, dan
zal jullie zeker iets van wat hij jullie heeft aangezegd
treffen. Allah wijst de goede richting niet aan wie
schaamteloos zijn en leugenaars.

ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻧﺎ ﻣﻦg´ ﻓﻤﻦ ﻳﻨµ  ﻵﻹرضLn ﻘ ۡﻮم ﻟﻜﻢ ﻟﻤﻠﻚ ﻟﻴﻮم ﻇﻬﺮﻳﻦrٰ
ٰ ۡ
ۤ
ۤ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ﻋﻮن ﻣﺎ رﻳﻜﻢ ﻵﻹ ﻣﺎ ري و ﻣﺎgh  ن ﺟﺂءﻧﺎ ` ﻗﺎلSTﺑﺎس ﷲ

24. Tot Pharao en Hamaan en Korach, maar zij zeiden:
"Hij is een tovenaar en de grootste leugenaar."

naar Fir'aun, Hamaan en Karoen. Maar zij
zeiden: "Een leugenachtige tovenaar!"

ۤۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂءﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺎﻟﻮ ﻗﺘﻠﻮ ﺑﻨﺂء ﻟﺬﻳﻦ
ۡLn  ۡﻳﻦ ﻵﻹIJﻪ و ۡﺳﺘ ۡﺤﻴ ۡﻮ ﻧﺴﺂءﻫ ۡﻢ ` و ﻣﺎ ﻛ ۡﻴﺪ ﻟۡ ٰﻜt ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻣﻌ
﴾٥٢﴿ ﺿ ٰﻠ ٍﻞ
040.025 Falamma jaahum bialhaqqi min AAindina qaloo oqtuloo abnaa allatheena amanoo maAAahu
waistahyoo nisaahum wama kaydu alkafireena illa fee dalalin
25. En toen hij (Mozes) met Waarheid van Ons tot
hen kwam, zeiden zij: "Doodt de zonen van de
gelovigen met hem en ontziet hun vrouwen." Maar
het plan van de ongelovigen is ijdel.

En toen hij met de waarheid van Ons bij hen kwam
zeiden zij: "Doodt de zonen van hen die met hem
geloven en laat hun vrouwen in leven." Maar de list
van de ongelovigen mist steeds haar doel.

ۡۡۤ ﺧﺎف نL¸ ‡ ﻪt  و ﻟۡﻴ ۡﺪع رﺑŒ¦ٰ ۡۤ ۡﻗﺘ ۡﻞ ﻣ ۡﻮL¸ﻋ ۡﻮن ذر ۡوgh
ۡ و ﻗﺎل
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
﴾٦٢﴿  ﻵﻹرض ﻟﻔﺴﺎدLn ﻳﺒﺪل دﻳﻨﻜﻢ و ن ﻳﻈﻬﺮ
040.026 Waqala firAAawnu tharoonee aqtul moosa walyadAAu rabbahu innee akhafu an yubaddila
deenakum aw an yuthhira fee al-ardi alfasada
26. En Pharao zei: "Laat mij Mozes doodslaan
en laat hem dan zijn Heer aanroepen. Ik vrees
dat hij uw godsdienst zal veranderen of in het
land onrust zal stoken."

En Fir'aun zei: "Laat mij Moesa doden en hij moet dan
maar zijn Heer aanroepen. Ik ben bang dat hij [anders]
jullie godsdienst zal veranderen of zichtbaar verderf op
de aarde zal brengen."

ۡ ۡ ¹ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻦjٍ } و رﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻞ ﻣﺘﻜL° ﻋﺬت ﺑﺮL¸ Œ¦و ﻗﺎل ﻣﻮ
ۡ
﴾٧٢﴿w ﺑﻴ ۡﻮم ﻟﺤﺴﺎب

ٰ
﴾٢٣ۙ ﴿ ۡۤ ﺧﺎف ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﺘﻨﺎدL¸ ﻘ ۡﻮمr و

﴾٩٢﴿ ۡﻫﺪ ۡﻳﻜ ۡﻢ ﻵﻹ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ﻟﺮﺷﺎد

040.032 Waya qawmi innee akhafu AAalaykum yawma alttanadi

040.029 Ya qawmi lakumu almulku alyawma thahireena fee al-ardi faman yansuruna min ba/si Allahi in
jaana qala firAAawnu ma oreekum illa ma ara wama ahdeekum illa sabeela alrrashadi

32. En o mijn volk, ik vrees voor u de Dag van het
geweeklaag.

Mijn volk! Ik vrees voor jullie de dag van het
elkaar toeroepen;

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ﻀﻠﻞr  ﻣﻦ ﻋﺎﺻ ٍﻢ ‡ و ﻣﻦSTﻳ ۡﻮم ﺗﻮﻟ ۡﻮن ﻣ ۡﺪﺑﺮ ۡﻳﻦ ‡ ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ
ٰ
t
ۡ
﴾٣٣﴿  ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎ ٍدSTﷲ

29. O mijn volk heden heeft u de oppermacht en u
bent de hoogsten in het land. Maar wie zal ons
beschermen tegen de straf van Allah als zij over
ons komt?" Pharao zei: "Ik wijs u alleen dat aan
wat ik zelf zie en ik leid u slechts naar het pad van
de rechtschapenheid."

ۤۡ
ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺧﺎف ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﻮم ﻵﻹ"! بL¸ ﻘﻮمr و ﻗﺎل ﻟﺬي ﻣﻦ
﴾٠٣ۙ ﴿

040.033 Yawma tuwalloona mudbireena ma lakum mina Allahi min AAasimin waman yudlili Allahu fama
lahu min hadin
33. Een Dag waarop u zult afwenden om te
vluchten. Dan zult u geen beschermer hebben
tegen Allah. En hij die Allah laat dwalen zal
geen leider hebben.

de dag waarop jullie de rug zullen toekeren, zullen
jullie tegen Allah geen beschermer hebben. En als Allah
iemand tot dwaling brengt is er voor hem niemand die
de goede richting wijst.

ٰ ۡ
ۡ
ۡ ﺷ ٍﻚ ﻣﻤﺎLn و ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺂء~ ۡﻢ ﻳ ۡﻮﺳﻒ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ ﻓﻤﺎ زﻟﺘ ۡﻢ
¹
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﻦ ﻌﺪ ٖهST ذ ﻫﻠﻚ ﻗﻠﺘﻢ ﻟﻦ ﻳﺒﻌﺚ ﷲŒ•ﺟﺂء~ ۡﻢ ﺑ ٖﻪ ` ﺣ
ٰ
ۨ ۡ ٌ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٤٣» ﴿›ف ﻣﺮﺗﺎبg³ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣSTﻀﻞ ﷲr رﺳ ۡﻮﻵًﻹ ` ﻛﺬﻟﻚ

Mijn volk! Heden hebben jullie de heerschappij,
jullie hebben de overhand in het land, maar wie zal
ons helpen tegen Allah's geweld als dat tot ons
komt?" Fir'aun zei: "Ik maak jullie er slechts
opmerkzaam op hoe ik het zie en ik wijs jullie
slechts de weg van de rechtschapenheid."

040.030 Waqala allathee amana ya qawmi innee akhafu AAalaykum mithla yawmi al-ahzabi
30. En de gelovige zei: "O mijn volk, ik vrees voor u
een gebeurtenis zoals op de Dag van de bondgenoten,

Maar hij die geloofde zei: "Mijn volk! Ik vrees
voor jullie iets dergelijks als de dag van de
partijen,

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
STﻣﺜﻞ د ب ﻗﻮم ﻧﻮ ٍح و ﻋﺎ ٍد و ﺛﻤﻮد و ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻌﺪﻫﻢ ` و ﻣﺎ ﷲ
ۡ ًۡ ۡ
﴾١٣﴿ ﻳﺮﻳﺪ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎد
040.031 Mithla da/bi qawmi noohin waAAadin wathamooda waallatheena min baAAdihim wama Allahu
yureedu thulman lilAAibadi

040.034 Walaqad jaakum yoosufu min qablu bialbayyinati fama ziltum fee shakkin mimma jaakum bihi
hatta itha halaka qultum lan yabAAatha Allahu min baAAdihi rasoolan kathalika yudillu Allahu man huwa
musrifun murtabun
34. En voordien kwam Jozef tot u met
duidelijke tekenen, maar u bleeft twijfelen aan
hetgeen hij u bracht, maar toen hij stierf zei hij:
"Allah zal na hem geen boodschapper meer
zenden." Alzo laat Allah de buitensporigen en
de twijfelaars dwalen.

Joesoef was toch met de duidelijke bewijzen tot jullie
gekomen, maar jullie bleven in twijfel verkeren over
wat hij jullie bracht. En toen hij dan aan zijn eind
gekomen was zeiden jullie: 'Allah zal na hem wel geen
andere gezant laten opstaan.? Zo brengt Allah tot
dwaling wie schaamteloos zijn en twijfelaars,

31. Zoals hoe geval was bij het volk van Noach,
en Aad en Samoed en degenen die na hen waren.
Allah wil Zijn dienaren geen onrecht aandoen.

iets dergelijks als het geval was met het volk van
Noeh, de 'Aad en de Thamoed en hen die er na hen
kwamen. Maar Allah wenst geen onrecht voor Zijn
dienaren.

37. De toegangswegen van de hemelen, opdat ik de
God van Mozes moge bereiken ofschoon ik zeker
weet dat hij een leugenaar is." Zo werd voor
Pharao zijn slechte daad schoonschijnend gemaakt,
hij werd van het rechte pad afgeleid en Pharao's
plan eindigde slechts in ondergang.

omhoogklimmen naar de god van Moesa. Ik
vermoed namelijk dat hij een leugenaar is." Zo werd
voor Fir'aun de slechtheid van zijn handelen
aantrekkelijk gemaakt en werd hij van de weg
afgehouden. En de list van Fir'aun leidde slechts tot
mislukking.

ۤۡ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٣ۚ ﴿ ﻘﻮم ﺗﺒﻌﻮن ﻫﺪ~ﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺮﺷﺎدr و ﻗﺎل ﻟﺬي ﻣﻦ
040.038 Waqala allathee amana ya qawmi ittabiAAooni ahdikum sabeela alrrashadi
38. En de gelovige zei: "O, mijn volk, volg
mij, ik zal u op het pad van leiding voeren.

Hij die gelovig was zei: "Mijn volk! Volgt mij, dan zal ik
jullie de weg van de rechtschapenheid wijzen.

ٰۡ
ٌ ﻘ ۡﻮم ﻧﻤﺎ ٰﻫﺬه ﻟۡﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧۡﻴﺎ ﻣﺘrٰ
ة ¾˜ د رg… و ن ﻵﻹµ ﺎع
ۡ
﴾٩٣﴿  رI¿ﻟ

ٰ ٰ ۡ ۡ ٰ ٰ ٰ ۤۡ ۡ
ۡ ًۡ
ۡ
 ﻣﻘﺘﺎ ﻋﻨﺪj} ﺳﻠﻄ ٍﻦ ﺗﻬﻢ ` ﻛjk ﻐST ﻳﺖ ﷲLn ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺠﺎدﻟﻮن
ٰ
ٰ ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ٰ
ٰ
 ﻞ ﻗﻠﺐLM ﻋST و ﻋﻨﺪ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ` ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﺒﻊ ﷲSTﷲ
﴾٥٣﴿  ﺟﺒﺎ ٍرjٍ }ﻣﺘﻜ
040.035 Allatheena yujadiloona fee ayati Allahi bighayri sultanin atahum kabura maqtan AAinda Allahi
waAAinda allatheena amanoo kathalika yatbaAAu Allahu AAala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin
35. Degenen die twisten over de tekenen van Allah
zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; dit is
afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de
gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iedere
hoogmoedige en onderdrukker.

zij die over Allah's tekenen twisten zonder dat er
een machtiging tot hen gekomen is; dat wekt
grote afschuw op bij Allah en bij hen die geloven.
Zo verzegelt Allah het hart van iedereen die
hoogmoedig is en een geweldenaar."

ٰ ﻋ ۡﻮن ٰﻳﻬgh
ۡ و ﻗﺎل
﴾٦٣ۙ ﴿ ۤ ۡﺑﻠﻎ ﻵۡﻹ ۡﺳﺒﺎبLۡ M ًﺣﺎ ﻟﻌÄۡ Å ۡL• ﺎﻣﻦ ۡﺑﻦ

040.039 Ya qawmi innama hathihi alhayatu alddunya mataAAun wa-inna al-akhirata hiya daru alqarari
39. O mijn volk, dit leven dezer wereld is slechts
een voorbijgaand genoegen; en het Hiernamaals is
het blijvende tehuis.

Mijn volk! Dit tegenwoordige leven is niet meer dan
vruchtgebruik, maar het hiernamaals, dat is de
vaststaande woning.

ً ﺰي ﻵﻹ ﻣ ۡﺜﻠﻬﺎ ‡ و ﻣ ۡﻦ ﻋﻤﻞ ﺻ¹ ﻣ ۡﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺌ ًﺔ ﻓﻶﻹ ﻳ ۡﺠ
ۡﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ
ٰۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
Á
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ﻚ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺮزﻗﻮن ﻓﻴﻬﺎu و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎوﻟŒÂ و ﻧgٍ ¤ذ
ۡ kﻐ
﴾٠٤﴿ ﺎب
ﺴ
ﺣ
j
ٍ
040.040 Man AAamila sayyi-atan fala yujza illa mithlaha waman AAamila salihan min thakarin aw ontha
wahuwa mu/minun faola-ika yadkhuloona aljannata yurzaqoona feeha bighayri hisabin
40. Wie kwaad doet zal naar evenredigheid
hiervan worden vergolden; maar wie goed

Als iemand iets slechts doet, dan wordt hem slechts
dienovereenkomstig vergolden. Maar wie van de mannen

040.036 Waqala firAAawnu ya hamanu ibni lee sarhan laAAallee ablughu al-asbaba
36. En Pharao zei: "O Hamaan, bouw mij een toren
opdat ik de toegangswegen moge naderen,

En Fir'aun zei: "Hamaan, bouw voor mij een
toren, misschien kan ik dan de ladders bereiken,

ﻪ ﺎذ ًﺑﺎ ` وt ۡ ﻵﻹﻇﻨL¸  وŒ¦ٰ  ﻟٰﻪ ﻣ ۡﻮL¹• ۡﺳﺒﺎب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻓﺎﻃﻠﻊ
ٰ
ٓۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻋﻮن ﺳﻮء ﻋﻤﻠ ٖﻪ و ﺻﺪ ﻋﻦ ﻟﺴﺒﻴﻞ ` و ﻣﺎ ﻛﻴﺪIJﻛﺬﻟﻚ زﻳﻦ ﻟ
ۡ
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﴾٧٣﴿w ﺎب
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040.037 Asbaba alssamawati faattaliAAa ila ilahi moosa wa-innee laathunnuhu kathiban wakathalika
zuyyina lifirAAawna soo-o AAamalihi wasudda AAani alssabeeli wama kaydu firAAawna illa fee tababin
de ladders van de hemelen, en kan ik

Hiernamaals; voorwaar, onze terugkeer is tot
Allah, en de overtreders zullen de bewoners van
het Vuur zijn.

tegenwoordige wereld en niet in het hiernamaals, dat
onze terugkeer tot Allah is en dat de onmatigen in het
vuur thuishoren.

ٰ ۤۡ ۡ
ٰ
ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ST ` ن ﷲST ﷲL• ون ﻣﺎ ﻗﻮل ﻟﻜﻢ ` و ﻓﻮض ﻣﺮيg¤ﻓﺴﺘﺬ
ۡ ٌۢ ۡ
﴾٤٤﴿  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدjkﺑﺼ
040.044 Fasatathkuroona ma aqoolu lakum waofawwidu amree ila Allahi inna Allaha baseerun
bialAAibadi
44. Weldra zult u herinneren wat ik u zeg. En ik
vertrouw mijn zaak aan Allah toe. Voorwaar, Allah ziet
Zijn dienaren door en door."

En wat ik tot jullie zeg zal jullie heugen, maar
ik vertrouw mijn zaak aan Allah toe. Allah
doorziet de dienaren."

ٰ ٰ ٰ
ۡ ٓۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ﻋﻮن ﺳﻮء ﻟﻌﺬ بgh و و ﺣﺎق ﺑﺎلgÇ ﺳﻴﺎت ﻣﺎ ﻣSTﻪ ﷲÈﻓﻮﻗ
﴾٥٤ۚ ﴿
040.045 Fawaqahu Allahu sayyi-ati ma makaroo wahaqa bi-ali firAAawna soo-o alAAathabi
45. Daarom beschermde Allah hem voor het
kwade hunner plannen, en een zware straf
kwam over het volk van Pharao;

Toen behoedde Allah hem voor de slechte daden die zij
beraamden en de mensen van Fir'aun werden ingesloten
door de vreselijke bestraffing,

ً
ً
ۡ
ۡ
C ﻘﻮم ﻟﺴﺎﻋﺔo  ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﻏﺪو و ﻋﺸﻴﺎ ‡ و ﻳﻮمr ﻟﻨﺎر
ۡ
ۡ ۡدﺧﻠ ۡۤﻮ ٰ ل
﴾٦٤﴿ ﻋ ۡﻮن ﺷﺪ ﻟﻌﺬ بgh
040.046 Alnnaru yuAAradoona AAalayha ghuduwwan waAAashiyyan wayawma taqoomu alssaAAatu
adkhiloo ala firAAawna ashadda alAAathabi
46. Aan het Vuur zullen zij morgen en avond
worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur
zal komen, zal er worden gezegd: "Doet Pharao's

het vuur, waaraan zij 's morgens en 's avonds worden
blootgesteld. En op de dag dat het uur aanbreekt [zal
gezegd worden]: "Laat de mensen van Fir'aun de

doet, man of vrouw, en gelovig is zal het
paradijs binnengaan; daarin zullen zij van
alles worden voorzien, zonder berekening.

of de vrouwen deugdelijk handelen en gelovig zijn, dat
zijn zij die de tuin binnengaan. Aan hen wordt daarin
levensonderhoud gegeven, zonder afrekening. *

ۤ
ٰ
﴾١٤¨ ﴿  ﻟﻨﺎرL• ۡŒÉ ﻟﻨ ٰﺠﻮة و ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮﻧL• ۡۤ ۡدﻋ ۡﻮ~ ۡﻢL• ﻘ ۡﻮم ﻣﺎr و
040.041 Waya qawmi malee adAAookum ila alnnajati watadAAoonanee ila alnnari
En, mijn volk, hoe komt het dat ik jullie tot de
redding oproep en dat jullie mij tot het vuur
oproepen?

41. En O mijn volk, hoe komt het toch dat ik u tot
redding roep en u mij tot het Vuur wilt leiden?

ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ٌ
 و ﻧﺎµ  ﺑ ٖﻪ ﻋﻠﻢL• ك ﺑ ٖﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲgÊ  وST ﺑﺎﷲIJ~ ﻵﻹŒÉﺗﺪﻋﻮﻧ
ۡ
ۡ
﴾٢٤﴿  ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﻐﻔﺎرL• ۡدﻋ ۡﻮ~ ۡﻢ
040.042 TadAAoonanee li-akfura biAllahi waoshrika bihi ma laysa lee bihi AAilmun waana adAAookum
ila alAAazeezi alghaffari
42. U nodigt mij uit, Allah te verwerpen en iets met
Hem te vereenzelvigen waarvan ik geen kennis heb.
En ik roep u tot de Almachtige, de
Vergevensgezinde."

Jullie roepen mij op aan Allah geen geloof te
hechten en dat ik aan hem metgezellen toevoeg
waarvan ik geen kennis heb, maar ik roep jullie op
tot de machtige, de vergever.

ٌ
ۡ
ۤ
Ln  ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹLn ﻪ د ۡﻋﻮةt ۡ ﻟ ۡﻴﻪ ﻟ ۡﻴﺲ ﻟŒÉﻵﻹ ﺟﺮم ﻧﻤﺎ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮﻧ
ٰ ۤ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
‚ ﻫﻢ ﺻﺤﺐ ﻟﻨﺎرkﻓg³ و ن ﻟﻤST ﷲL• ة و ن ﻣﺮدﻧﺎg…ﻵﻹ
﴾٣٤﴿
040.043 La jarama annama tadAAoonanee ilayhi laysa lahu daAAwatun fee alddunya wala fee al-akhirati
waanna maraddana ila Allahi waanna almusrifeena hum as-habu alnnari
43. "Zeker, datgene waartoe u mij uitnodigt
heeft geen macht in deze wereld of in het

Het staat vast dat er tot dat waartoe jullie mij oproepen
helemaal niet opgeroepen kan worden, niet in de

ۡ ` ﻗﺎﻟﻮLٰMﻗﺎﻟ ۡﻮۤ و ﻟ ۡﻢ ﺗﻚ ﺗﺎۡﺗ ۡﻴﻜ ۡﻢ رﺳﻠﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺒﻴ ٰﻨﺖ ` ﻗﺎﻟﻮۡ ﺑ
ٰۡ Á
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٠٥﴿w  ﺿﻠ ٍﻞLn ﻳﻦ ﻵﻹIJﻓ ۡﺎدﻋ ۡﻮ ‡ و ﻣﺎ دﻋﺆ ﻟﻜ
040.050 Qaloo awa lam taku ta/teekum rusulukum bialbayyinati qaloo bala qaloo faodAAoo wama
duAAao alkafireena illa fee dalalin
50. Zij zullen antwoorden: "Kwamen uw
boodschappers niet tot u met duidelijke bewijzen?" Zij
zullen zeggen: "Ja zeker." De bewaarders zullen
antwoorden: "Bidt dan." Maar het bidden van de
ongelovigen is nutteloos.

Zij zeggen: "Waren tot jullie niet jullie gezanten
met de duidelijke bewijzen gekomen?" Zij
zeggen: "Ja zeker." Zij zeggen: "Bidt dan zelf."
Maar het gebed van de ongelovigen mist steeds
zijn doel.

ۡ
ۡ
ۡ
ﻘ ۡﻮمr  ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻳ ۡﻮمLn  رﺳﻠﻨﺎ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮg´ﻧﺎ ﻟﻨﻨ
ۡ ۡ
﴾١٥ۙ ﴿ ﻵﻹﺷﻬﺎد
040.051 Inna lanansuru rusulana waallatheena amanoo fee alhayati alddunya wayawma yaqoomu alashhadu

volk de strengste straf ondergaan."

zwaarste bestraffing binnengaan."

Á
ۤۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
و ﻧﺎj} ﻟﻨﺎر ﻓﻴﻘ ۡﻮل ﻟﻀﻌﻔﺆ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺘﻜLn و ذ ﻳﺘﺤﺂﺟ ۡﻮن
ۡ ۡ ۡ ۡ ً ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٧٤﴿ ﻛﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻓﻬﻞ ﻧﺘﻢ ﻣﻐﻨﻮن ﻋﻨﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﺎر
040.047 Wa-ith yatahajjoona fee alnnari fayaqoolu aldduAAafao lillatheena istakbaroo inna kunna lakum
tabaAAan fahal antum mughnoona AAanna naseeban mina alnnari
47. En wanneer zij met elkander in het Vuur
zullen twisten, zullen de zwakken tot de trotsen
zeggen: "Voorzeker, wij waren uw volgelingen;
wilt u dan nu een gedeelte van het Vuur van ons
wegnemen?"

En wanneer zij in het vuur met elkaar redetwisten en
de zwakken tegen hen die hoogmoedig waren zullen
zeggen: "Wij waren toch volgelingen van jullie, baten
jullie ons dan als bescherming tegen een deel van het
vuur?"

ۡ‚k ﻗ ۡﺪ ﺣﻜﻢ ﺑST ن ٰﷲeۤ ۡۤو ﻧﺎ ٌﻞ ﻓ ۡﻴﻬﺎj}ﻗﺎل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺳﺘ ۡﻜ
ۡ
﴾٨٤﴿ ﻟﻌﺒﺎد
040.048 Qala allatheena istakbaroo inna kullun feeha inna Allaha qad hakama bayna alAAibadi

51. Voorwaar, Wij helpen Onze boodschappers en de
gelovigen in het leven dezer wereld en op de Dag
waarop de getuigen zullen opstaan.

Wij helpen Onze gezanten en hen die geloven
in het tegenwoordige leven en op de dag dat de
getuigen opstaan,

ٰ ۡ
ٓ
ۡ
ۡ
ۡ
‚ ﻣﻌﺬرﺗﻬ ۡﻢ و ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻌﻨﺔ و ﻟﻬ ۡﻢ ﺳ ۡﻮء ﻟﺪ رkﻳ ۡﻮم ﻵﻹ ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻈﻠﻤ
﴾٢٥﴿
040.052 Yawma la yanfaAAu alththalimeena maAAthiratuhum walahumu allaAAnatu walahum soo-o
alddari

52. De Dag, waarop de verontschuldiging van de
onrechtvaardigen niets zal baten en voor hen zal de
vloek en het kwade tehuis zijn.

op de dag dat hun die onrecht pleegden hun
verontschuldiging niet zal baten. Voor hen is de
vloek en voor hen is de slechte woning.

48. Zij die trots waren zullen zeggen: "Wij zijn er
allen in. Allah heeft nu over Zijn dienaren recht
gesproken."

Zij die hoogmoedig waren zeggen: "Wij zijn er
toch allen in; Allah heeft tussen de dienaren
geoordeeld."

!ﻧﺔ ﺟﻬﻨﻢ ۡدﻋ ۡﻮ رﺑﻜ ۡﻢ ﻳﺨﻔ ۡﻒ ﻋﻨﺎË ﻟﻨﺎر ﻟLn و ﻗﺎل ﻟﺬ ۡﻳﻦ
ۡ
﴾٩٤﴿ ﻳ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺬ ب
040.049 Waqala allatheena fee alnnari likhazanati jahannama odAAoo rabbakum yukhaffif AAanna
yawman mina alAAathabi
49. En degenen die in het Vuur zijn zullen tot de
bewaarders van de hel zeggen: "Bidt uw Heer, een
dag van onze straf te verlichten."

En zij die in het vuur zijn zeggen tegen de bewakers
van de hel: "Bidt tot jullie Heer dat Hij ons een dag
verlichting van de bestraffing geeft."

040.056 Inna allatheena yujadiloona fee ayati Allahi bighayri sultanin atahum in fee sudoorihim illa
kibrun ma hum bibaligheehi faistaAAith biAllahi innahu huwa alssameeAAu albaseeru
56. Zij die over de tekenen van Allah twisten zonder
dat hun het gezag daartoe verleend is, hebben in hun
innerlijk niets dan trots, die zij niet kunnen
verwerkelijken. Zoekt daarom uw toevlucht bij
Allah. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende.

Zij die over Allah's tekenen twisten zonder dat er
een machtiging tot hen gekomen is hebben in hun
harten slechts grootheidswaan; zij zullen hun doel
niet bereiken. Vraag dus Allah om bescherming;
Hij is de wetende, de doorziende.

ۡ ٰ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰٰ
jÌ~  ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﻨﺎس و ﻟﻜﻦj}~ ﻟﺨﻠﻖ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض
﴾٧٥﴿  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنr ﻟﻨﺎس ﻵﻹ
040.057 Lakhalqu alssamawati waal-ardi akbaru min khalqi alnnasi walakinna akthara alnnasi la
yaAAlamoona
57. Voorzeker, de schepping van de hemelen en van de
aarde is groter dan de schepping van de mensen maar de
meeste mensen beseffen het niet.

De schepping van de hemelen en de aarde is
groter dan de schepping van de mens, maar de
meeste mensen weten het niet.

ۡ
› و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮÍjۡk و ﻟﺒﺼÎÏٰ و ﻣﺎ ﻳ ۡﺴﺘﻮي ﻵۡﻹ ۡﻋ
ٰ
ۡ
ً
ٓ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٥﴿ ونg¤ء ` ﻗﻠﻴﻶﻹ ﻣﺎ ﺗﺘﺬŒÐﻟﺼﻠﺤﺖ و ﻵﻹ ﻟﻤ
040.058 Wama yastawee al-aAAma waalbaseeru waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati wala
almusee-o qaleelan ma tatathakkaroona
58. De blinden en de zienden zijn niet gelijk; noch
zijn zij, die geloven en goede werken doen gelijk
aan hen die kwaad doen. Gering is de lering die u
hieruit trekt.

De blinde en de ziende zijn niet gelijk, noch zij die
geloven en de deugdelijke daden doen en zij die
verkeerd doen. Hoe weinig laten jullie je vermanen.

ۡ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻨﻮنjÌۡ~ ن ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻵ ٰﻹﺗﻴ ٌﺔ ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ﻟٰﻜﻦ
﴾٩٥﴿

ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ٰ
﴾٣٥ۙ ﴿ آءﻳﻞ ﻟﻜﺘﺐg ŒÉ ﻟﻬ ٰﺪي و ورﺛﻨﺎ ﺑŒ¦و ﻟﻘ ۡﺪ ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻮ
040.053 Walaqad atayna moosa alhuda waawrathna banee isra-eela alkitaba
53. En Wij gaven Mozes de leiding, en deden
de kinderen van Israël het Boek erven.

En Wij hebben Moesa toch de leidraad gegeven en de
Israëlieten hebben Wij het boek laten beërven,

ۡ
ۡ ۡ
ٰ
﴾٤٥﴿  ﻵﻹﻟﺒﺎبL•ي ﻵﻹوg¤ﻫ ًﺪي و ذ
040.054 Hudan wathikra li-olee al-albabi
54. Als richtsnoer en aanmaning voor mensen van
begrip.

als leidraad en vermaning voor de
verstandigen.

ۡ ۡ ٌ ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺬﻧﺒﻚ و ﺳﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚIJ ﺣﻖ و ﺳﺘﻐST ن وﻋﺪ ﷲj}ﻓﺎﺻ
ۡ
﴾٥٥﴿ ﺎرÒ و ﻵۡﻹ ۡﺑŒ«ﺑﺎﻟﻌ
040.055 Faisbir inna waAAda Allahi haqqun waistaghfir lithanbika wasabbih bihamdi rabbika
bialAAashiyyi waal-ibkari
55. Heb geduld, voorzeker, Allah's belofte is waar.
En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw
Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem
toekomt.

Volhard dus geduldig, want Allah's toezegging is
waar, vraag om vergeving voor jouw zonde en
prijs de lof van jouw Heer in de avond en 's
ochtends vroeg.

ٰ
ۡLn  ۡنe  ﺳ ۡﻠ ٰﻄ ٍﻦ ٰﺗﻬ ۡﻢjۡk ﻐSTۡۤ ٰ ٰﻳﺖ ﷲLn ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺠﺎدﻟ ۡﻮن
ٰ ۡ ۡ
t
 ` ﻧﻪ ﻫﻮST ﻣﺎ ﻫ ۡﻢ ﺑﺒﺎﻟﻐ ۡﻴﻪ ‡ ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲjٌ ۡ}ﺻﺪ ۡورﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ﻛ
ۡ
﴾٦٥﴿ jۡkﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ ﻟﺒﺼ

Er is geen God naast Hem. Waarheen wordt u dan
afgewend?

dingen; er is geen god dan Hij. Hoe kunnen jullie
dan zo worden afgeleid?

ٰ ٰٰ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٦﴿  ﻳﺠﺤﺪونSTﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆﻓﻚ ﻟﺬﻳﻦ ﺎﻧﻮ ﺑﺎﻳﺖ ﷲ
040.063 Kathalika yu/faku allatheena kanoo bi-ayati Allahi yajhadoona
63. Zo worden degenen, die de tekenen van Allah
verloochenen, afgeleid.

Zij die Allah's tekenen ontkennen worden
zo afgeleid.

ۡﺂء و ﺻﻮرﻛﻢ
ً  ًر و ﻟﺴﻤﺂء ﺑﻨgÓ  ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻵۡﻹ ۡرضSTٰﷲ
ۡ›Ô رﺑﻜﻢSTﻓﺎ ۡﺣﺴﻦ ﺻﻮرﻛ ۡﻢ و رزﻗﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻄﻴ ٰﺒﺖ ` ٰذﻟﻜﻢ ٰﷲ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٤٦﴿ ‚k رب ﻟﻌﻠﻤSTك ﷲj}ٰ ﻓﺘ
040.064 Allahu allathee jaAAala lakumu al-arda qararan waalssamaa binaan wasawwarakum faahsana
suwarakum warazaqakum mina alttayyibati thalikumu Allahu rabbukum fatabaraka Allahu rabbu
alAAalameena
64. Allah is het, Die de aarde voor u als een
rustplaats heeft gemaakt en de hemelen als
gewelf, Die u gevormd heeft en u een schone
vorm heeft gegeven en u van goede dingen
heeft voorzien. Dit is Allah uw Heer.
Gezegend is Allah, de Heer van de Werelden.

Allah is het die voor jullie de aarde tot een vaste grond
heeft gemaakt en de hemel tot een gebouw, die jullie
gevormd heeft -- een mooie vorm heeft Hij jullie gegeven
-- en die met goede dingen in jullie onderhoud voorziet.
Dat is Allah, jullie Heer. Gezegend zij dus Allah, de Heer
van de wereldbewoners.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۤ ۡ
ۡ
ST‚ ﻟﻪ ﻟﺪﻳﻦ ` ﻟﺤﻤﺪ ﷲk˜ ﻵﻹ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ﻓﺎدﻋﻮه ﻣﺨﻠﺼÕﻫﻮ ﻟ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٥٦﴿ ‚kرب ﻟﻌﻠﻤ
040.065 Huwa alhayyu la ilaha illa huwa faodAAoohu mukhliseena lahu alddeena alhamdu lillahi rabbi
alAAalameena
65. Hij is de Levende, er is geen God naast Hem.

Hij is de levende, er is geen god dan Hij. Roept

040.059 Inna alssaAAata laatiyatun la rayba feeha walakinna akthara alnnasi la yu/minoona
59. Het Uur zal zeker komen, daaraan is geen twifel;
toch geloven de meeste mensen het niet.

Het uur komt zeker, daaraan is geen twijfel,
maar de meeste mensen geloven niet.

ۡ ۡون ﻋﻦj}ۡۤ ۡﺳﺘﺠ ۡﺐ ﻟﻜ ۡﻢ ` ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻜL¸و ﻗﺎل رﺑﻜﻢ ۡدﻋ ۡﻮ
﴾٠٦﴿w  ۡﻳﻦg…ۡ ﺳﻴ ۡﺪﺧﻠ ۡﻮن ﺟﻬﻨﻢ ٰدLÖﻋﺒﺎد
040.060 Waqala rabbukumu odAAoonee astajib lakum inna allatheena yastakbiroona AAan AAibadatee
sayadkhuloona jahannama dakhireena
60. En uw Heer zegt: "Aanbidt Mij; Ik zal uw gebed
verhoren. Maar zij die te hoogmoedig zijn om Mij te
aanbidden, zullen veracht de hel binnengaan."

En jullie Heer zegt: "Roept Mij aan, dan zal Ik
jullie verhoren. Zij die te hoogmoedig zijn om Mij
te dienen zullen onderdanig de hel binnengaan."

ٰ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ` نg´ ﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻟﻴﻞ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮ ﻓﻴﻪ و ﻟﻨﻬﺎر ﻣﺒSTﷲ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾١٦﴿ ونgÇ ﻟﻨﺎس ﻵﻹ ﻳﺸjÌ~  ﻟﻨﺎس و ﻟﻜﻦLM ﻟﺬو ﻓﻀ ٍﻞ ﻋSTﷲ
040.061 Allahu allathee jaAAala lakumu allayla litaskunoo feehi waalnnahara mubsiran inna Allaha
lathoo fadlin AAala alnnasi walakinna akthara alnnasi la yashkuroona
61. Allah is Degene Die de nacht voor u aanwees
opdat u er in moogt rusten en de dag om u licht te
geven. Voorwaar, Allah is vol genade voor de
mensen, toch zijn de meeste mensen ondankbaar.

Allah is het die voor jullie de nacht gemaakt heeft
om te rusten en de dag om te zien. Allah is vol van
goedgunstigheid jegens de mensen, maar de meeste
mensen betuigen geen dank.

ٰ
ۡ
ۡ ﺗﺆﻓﻜﻮنL¸ ﻵﻹۤ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ×› ﻓﺎØ ۡ ٍءŒ•  رﺑﻜ ۡﻢ ﺧﺎﻟﻖ ﻞSTٰذﻟﻜﻢ ٰﷲ
﴾٢٦﴿
040.062 Thalikumu Allahu rabbukum khaliqu kulli shay-in la ilaha illa huwa faanna tu/fakoona

62. Zo is Allah uw Heer, de Schepper aller dingen.

Dat is Allah, jullie Heer, de schepper van alle

ﻪ ﻛ ۡﻦt ﻘ ۡﻮل ﻟr  ۡﻣ ًﺮ ﻓﺎﻧﻤﺎŒª¹  ٖ˜ و ﻳﻤ ۡﻴﺖ ‡ ﻓﺎذ ﻗÕۡ ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﻳ
﴾٨٦﴿w ﻓﻴﻜ ۡﻮن
040.068 Huwa allathee yuhyee wayumeetu fa-itha qada amran fa-innama yaqoolu lahu kun fayakoonu
68. Hij is het Die leven geeft en doet sterven. En
wanneer Hij iets besluit, zegt Hij slechts: "Wees",
en het wordt.

Hij is het die leven geeft en laat sterven en wanneer
Hij iets beslist zegt Hij er slechts tegen: 'Wees!? en
het is."

ٰ ٰ ٰ ٰۤ
ۡ
ۡ
﴾Ù ٩٦﴿›ﻓﻮنg´ ﻳL¸ ` STۡ ﻳﺖ ﷲLn  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺠﺎدﻟ ۡﻮنL• ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ
040.069 Alam tara ila allatheena yujadiloona fee ayati Allahi anna yusrafoona

69. Hebt u degenen niet gezien, die over de tekenen
van Allah redetwisten? Hoe worden zij afgewend!

Heb jij niet gezien naar hen die over Allah's
tekenen twisten hoe zij zich laten verstrooien?

ۡ ۡﻌﻠﻤﻮنr › ﻓﺴ ۡﻮفÚﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﺑﻤﺎۤ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﺑ ٖﻪ رﺳﻠﻨﺎ
﴾٠٧ۙ ﴿

Aanbidt daarom Hem alleen, oprecht zijnde in
gehoorzaamheid tot Hem. Alle lof behoort aan Allah,
de Heer van de Werelden.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
L¸ ﻟﻤﺎ ﺟﺂءSTۡ ﻧﻬ ۡﻴﺖ ۡن ۡﻋﺒﺪ ﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ﷲL¸ ﻗ ۡﻞ
ٰ ۡ
ۡ ۡ
﴾٦٦﴿ ‚k و ﻣ ۡﺮت ۡن ۡﺳﻠﻢ ﻟﺮب ﻟ ٰﻌﻠﻤµ ۡL°ﻟﺒﻴﻨﺖ ﻣ ۡﻦ ر
040.066 Qul innee nuheetu an aAAbuda allatheena tadAAoona min dooni Allahi lamma jaaniya
albayyinatu min rabbee waomirtu an oslima lirabbi alAAalameena
66. Zeg: "Het is mij verboden diegenen te
aanbidden die u naast Allah aanroept daar er
duidelijke bewijzen van mijn Heer tot mij zijn
gekomen; en het is mij geboden mij te
onderwerpen aan de Heer van de Werelden."

040.071 Ithi al-aghlalu fee aAAnaqihim waalssalasilu yushaboona
71. Wanneer zij met boeien en kettingen om
hun hals zullen worden gesleept

﴾٧٦﴿

Zij die het boek en dat waarmee Wij Onze
gezanten gezonden hebben loochenen,
zullen het weten.

ۡ ۡ
ۤ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٧ۙ ﴿  ﻋﻨﺎﻗﻬﻢ و ﻟﺴﻠﺴﻞ ` ﻳﺴﺤﺒﻮنLn ذ ﻵﻹﻏﻠﻞ
Wanneer zij de halsketenen om hun nekken hebben en
de kettingen, worden zij gesleurd

Zeg: "Toen tot mij de duidelijke bewijzen van mijn
Heer kwamen is mij verboden hen te dienen die
jullie in plaats van Allah aanroepen en Mij is
bevolen mij aan de Heer van de wereldbewoners
over te geven.

ۡ ۡ
ۡ
ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻘﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺗﺮ ٍب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔ ٍﺔ ﺛﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻘ ٍﺔ ﺛﻢ
ۡ
ً
ۡ
ۤ
ۡ
ﺟﻜ ۡﻢ ﻃﻔﻶًﻹ ﺛﻢ ﻟﺘ ۡﺒﻠﻐ ۡﻮ ﺷﺪ~ ۡﻢ ﺛﻢ ﻟﺘﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﺷﻴ ۡﻮﺧﺎ ‡ و ﻣﻨﻜ ۡﻢgËﻳ
ٰ
ۡ ۡﻌﻘﻠﻮنo  و ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢÎÏً  ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ و ﻟﺘ ۡﺒﻠﻐ ۡۤﻮ ﺟﻶًﻹ ﻣﺴLnﻣ ۡﻦ ﻳﺘﻮ

040.070 Allatheena kaththaboo bialkitabi wabima arsalna bihi rusulana fasawfa yaAAlamoona
70. Degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze
boodschappers zonden, verloochenden, zullen weldra (de
waarheid) te weten komen,

Hem dus aan terwijl jullie de godsdienst geheel
aan Hem wijden. Lof zij Allah, de Heer van de
wereldbewoners. *

040.067 Huwa allathee khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min AAalaqatin thumma
yukhrijukum tiflan thumma litablughoo ashuddakum thumma litakoonoo shuyookhan waminkum man
yutawaffa min qablu walitablughoo ajalan musamman walaAAallakum taAAqiloona
67. Hij is het Die u uit stof schiep, dan uit een
levenskiem en uit een klonter bloed, vervolgens
brengt Hij u voort als een kind, dan bereikt u de
volwassenheid, daarna wordt u oud. Sommigen
sterven eerder, en anderen onder u zullen een
vastgestelde tijd bereiken; opdat u tot inzicht
komt.

Hij is het die jullie uit aarde geschapen heeft, daarna uit
een druppel en daarna uit een bloedklonter. Dan brengt
Hij jullie als kind tevoorschijn. Dan moeten jullie
volgroeid worden. Dan moeten jullie oude mensen
worden -- er zijn er onder jullie die Hij eerder
wegneemt? en jullie moeten een vastgestelde termijn
bereiken. En misschien zullen jullie verstandig worden.

75. Er zal tot hen worden gezegd: "Dit is omdat u op
aarde ten onrechte placht te jubelen en omdat u
hoovaardig was."

Dat komt omdat jullie je op de aarde onterecht
verheugden en omdat jullie verwaand waren.

ۡ
ٰ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡدﺧﻠ ۡﻮ ۡﺑﻮ ب ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‡ ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺜﻮي
ۡ
﴾٦٧﴿ ﻳۡﻦj}ﻟﻤﺘﻜ
040.076 Odkhuloo abwaba jahannama khalideena feeha fabi/sa mathwa almutakabbireena
76. "Gaat de poorten van de hel binnen daarin
vertoevende. Kwaad is nu het tehuis voor de
laatdunkenden."

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

ۡ ﻓ
ۡ ﺣ ٌﻖ ‡ ﻓﺎﻣﺎ ﻧﺮﻳﻨﻚ ۡﻌﺾ ﻟﺬ ۡي |ﻌﺪﻫ ۡﻢ وST ن و ۡﻋﺪ ٰﷲjۡ }ﺎﺻ
﴾٧٧﴿ ﻧﺘﻮﻓﻴﻨﻚ ﻓﺎﻟ ۡﻴﻨﺎ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
040.077 Faisbir inna waAAda Allahi haqqun fa-imma nuriyannaka baAAda allathee naAAiduhum aw
natawaffayannaka fa-ilayna yurjaAAoona
77. Heb daarom geduld, Allah's belofte is zeker
waar. Of Wij u de straf waarmede Wij hen bedreigen
gedeeltelijk tonen of u (vóór dien) doen sterven, zij
zullen toch tot Ons worden teruggebracht.

Volhard dus geduldig, want Allah's toezegging is
waar. En of Wij jou iets van wat wij hun
aangezegd hebben laten zien of dat Wij jou
wegnemen, tot Ons zullen zij teruggebracht
worden.

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻟﻘﺪ رﺳﻠﻨﺎ رﺳﻶﻹ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺼﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ و
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 ﺑﺎﻳ ٍﺔ ﻵﻹLÖﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ |ﻘﺼﺺ ﻋﻠﻴﻚ ` و ﻣﺎ ﺎن ﻟﺮﺳﻮ ٍل ن ﻳﺎ
ٰ ۡ
ٰ ۡ
ۡ
 ﻫﻨﺎﻟﻚg³ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﺧŒª ﻗST ‡ ﻓﺎذ ﺟﺂء ﻣﺮ ﷲSTﺑﺎذن ﷲ

ۡ
﴾٢٧ۚ ﴿  ﻟﻨﺎر ﻳ ۡﺴﺠﺮ ۡونLn › ﺛﻢÍ ﻟﺤﻤ ۡﻴﻢLn
040.072 Fee alhameemi thumma fee alnnari yusjaroona
72. In kokend water; dan zullen zij in het vuur worden
geworpen.

in het gloeiende water en daarna in het vuur
verbrand.

ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٧ۙ ﴿ ~ﻮنg¢ﺛﻢ ﻗ ۡﻴﻞ ﻟﻬ ۡﻢ ۡﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗ
040.073 Thumma qeela lahum ayna ma kuntum tushrikoona
73. Dan zal er tot hen worden gezegd: "Waar zijn
(de afgoden), die u met Allah hadt vereenzelvigd?"

Dan wordt er tot hen gezegd: "Waar zijn zij dan die
jullie als [zogenaamd goddelijke] metgezellen
vereren

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ` ﻗﺎﻟﻮ ﺿﻠﻮ ﻋﻨﺎ ﺑﻞ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞSTﻣﻦ دون ﷲ
ٰۡ ٰ
ٰ ًۡ
ۡ
﴾٤٧﴿ ﻳﻦIJ ﻟﻜSTﻀﻞ ﷲr ﺷﻴﺌﺎ ` ﻛﺬﻟﻚ
040.074 Min dooni Allahi qaloo dalloo AAanna bal lam nakun nadAAoo min qablu shay-an kathalika
yudillu Allahu alkafireena
74. "Naast Allah?" Zij zullen zeggen: "Zij zijn
verloren gegaan. Nee, wij plachten voorheen niets
te aanbidden." Zo laat Allah de ongelovigen
dwalen.

in plaats van Allah?" Zij zeggen: "Wij zijn hen
kwijt. Nee, wij hadden vroeger niets aangeroepen."
Zo brengt Allah de ongelovigen tot dwaling.

ۡ
ۡ ۡ
ٰ
 ﻟۡﺤﻖ و ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢjۡk ﻵۡﻹ ۡرض ﻐLn ﺣ ۡﻮنIJo ذﻟﻜ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ
﴾٥٧ۚ ﴿ ﺗ ۡﻤﺮﺣ ۡﻮن
040.075 Thalikum bima kuntum tafrahoona fee al-ardi bighayri alhaqqi wabima kuntum tamrahoona

ۡ ٰ ٰٰ
ۡ
﴾١٨﴿ ونgÇ ﺗﻨSTو ﻳﺮﻳۡﻜ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ¯ ﻓﺎي ﻳﺖ ﷲ
040.081 Wayureekum ayatihi faayya ayati Allahi tunkiroona
81. En Hij toont u Zijn tekenen; welke van de tekenen
van Allah wilt u dan ontkennen?

En Hij laat jullie Zijn tekenen zien. Welk teken
van Allah verwerpen jullie dan?

ۡ ۡو ﻛ ۡﻴﻒ ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣﻦI¬ ﻵۡﻹ ۡرض ﻓﻴ ۡﻨLn  ۡوjۡkﻓﻠ ۡﻢ ﻳﺴ
ً
ٰۡ ۤ
ۡ ۡ ۤۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ŒÉ ﻵﻹرض ﻓﻤﺎ ﻏLn  ﻣﻨﻬﻢ و ﺷﺪ ﻗﻮة و ﺛﺎرjÌ~ ﻗﺒﻠﻬﻢ ` ﺎﻧﻮ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٨﴿ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺎﻧﻮ ﻳﻜﺴﺒﻮن

ۡ
﴾٨٧﴿w ﻟﻤ ۡﺒﻄﻠ ۡﻮن
040.078 Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna AAalayka waminhum man lam
naqsus AAalayka wama kana lirasoolin an ya/tiya bi-ayatin illa bi-ithni Allahi fa-itha jaa amru Allahi
qudiya bialhaqqi wakhasira hunalika almubtiloona
78. En Wij zonden boodschappers vóór u,
sommigen van hen hebben Wij vermeld en
anderen hebben Wij niet genoemd en geen
boodschapper kan een teken brengen zonder
Allah's gebod. En wanneer Allah's gebod komt,
wordt er in waarheid geoordeeld en dan gaan de
leugenaars verloren.

En Wij hebben al voor jouw tijd gezanten gezonden.
Onder hen zijn er over wie Wij jou verteld hebben en
onder hen zijn er over wie Wij jou niet verteld hebben.
Het komt een gezant niet toe een teken te brengen
zonder Allah's toestemming. Maar wanneer Allah's
beschikking komt wordt naar waarheid beslist. En zij
die zeggen dat het niet waar is zullen verloren zijn.

ۡ~ﺒ ۡﻮ ﻣ ۡﻨﻬﺎ و ﻣ ۡﻨﻬﺎ ﺗﺎۡ ﻠﻮنjۡ • ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻵۡﻹ|ۡﻌﺎم ﻟSTٰﷲ
﴾٩٧۫ ﴿

040.082 Afalam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablihim kanoo
akthara minhum waashadda quwwatan waatharan fee al-ardi fama aghna AAanhum ma kanoo yaksiboona
040.079 Allahu allathee jaAAala lakumu al-anAAama litarkaboo minha waminha ta/kuloona
82. Hebben zij niet op aarde gereisd en gezien wat
het einde was van degenen die voor hen waren? Zij
waren groter in aantal dan dezen en machtiger in
kracht, en in de sporen die zij op aarde achterlieten.
Maar alles wat zij verwierven baatte hen niet.

Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd en
ernaar gekeken hoe het einde was van hen die er
vóór hen waren? Zij waren meer dan hen en sterker
en lieten meer sporen achter op de aarde, maar wat
zij ten uitvoer hadden gebracht baatte hun niet.

ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ﺣ ۡﻮ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻢ وgh ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂءﺗﻬ ۡﻢ رﺳﻠﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺒﻴﻨﺖ
﴾٣٨﴿ ﺣﺎق ﺑﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ ﺑ ٖﻪ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡون
040.083 Falamma jaat-hum rusuluhum bialbayyinati farihoo bima AAindahum mina alAAilmi wahaqa
bihim ma kanoo bihi yastahzi-oona
83. En toen hun boodschappers met duidelijke
tekenen tot hen kwamen, namen zij genoegen met
de kennis die zij bezaten. en de straf waarover zij
spotten, verstrikte hen.

Toen dan Onze gezanten met de duidelijke bewijzen
tot hen kwamen verheugden zij zich over wat zij aan
kennis hadden, maar zij werden ingesloten door dat
waarmee zij de spot dreven.

79. Het is Allah, Die u vee heeft gegeven, opdat u op
sommige dieren moogt rijden en andere als voedsel
gebruiken.

Allah is het die voor jullie het vee gemaakt
heeft om erop te rijden en om ervan te eten.

ۡۡ ﺻﺪ ۡورﻛﻢ وLn و ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻟﺘ ۡﺒﻠﻐ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟ ًﺔ
ۡ ۡ
﴾٠٨¨ ﴿  ﻟﻔﻠﻚ ﺗ ۡﺤﻤﻠ ۡﻮنLMﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ و ﻋ
040.080 Walakum feeha manafiAAu walitablughoo AAalayha hajatan fee sudoorikum waAAalayha
waAAala alfulki tuhmaloona
80. En u hebt andere voordelen van hen - zodat u
door hen elke behoefte die in uw innerlijk is,
tevreden moogt stellen. En door hen (te land) en op
schepen (ter zee) wordt u gedragen.

Jullie hebben daarmee allerlei nuttigheden. En ook
kunnen jullie erop iets bereiken wat jullie na aan
het hart ligt. Op hen en ook op de schepen worden
jullie gedragen.

ٰ
ۡ ۡ
ۤۡ
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ٰ
ۡ
ۡ
ﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﺑ ٖﻪIJ وﺣﺪه و ﻛSTﻓﻠﻤﺎ ر و ﺑﺎﺳﻨﺎ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ
ۡ
ۡ
﴾٤٨﴿ ‚k~g¢ﻣ
040.084 Falamma raaw ba/sana qaloo amanna biAllahi wahdahu wakafarna bima kunna bihi
mushrikeena
84. En toen zij Onze straf zagen zeiden zij: "Wij
geloven in Allah als de Enige en wij verwerpen alles
wat wij vroeger met Hem plachten te
vereenzelvigen."

En toen zij Ons geweld zagen zeiden zij: "Wij
geloven in Allah alleen en wij hechten geen
geloof aan wat wij aan Hem als metgezellen
toegevoegd hebben."

ۡۡ ﻗﺪŒ• ﻟSTﻓﻠ ۡﻢ ﻳﻚ ﻳ ۡﻨﻔﻌﻬ ۡﻢ ۡﻳﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻟﻤﺎ ر ۡو ﺑﺎۡﺳﻨﺎ ` ﺳﻨﺖ ٰﷲ
ٰۡ
ۡ
﴾٥٨﴿w ونIJ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻜg³ۡ ﻋﺒﺎد ٖه ‡ و ﺧLn ﺧﻠ ۡﺖ
040.085 Falam yaku yanfaAAuhum eemanuhum lamma raaw ba/sana sunnata Allahi allatee qad khalat fee
AAibadihi wakhasira hunalika alkafiroona
85. Maar nadat zij Onze straf hadden gezien
kon hun geloof hun niet meer baten. Dit is
Allah's wet die haar loop neemt ten opzichte
van Zijn dienaren en zo gingen de ongelovigen
verloren.

Maar zij hadden geen nut van hun geloof toen zij Ons
geweld zagen. Het was Allah's gebruikelijke
behandeling die reeds eerder te midden van Zijn
dienaren had plaatsgevonden. Daar hadden de
ongelovigen dus verloren.
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