ۡ
ﺎد ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻳﺘﻔ ۡ ن ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻬﻦ و ﻟﻤﻠ ﻜﺔ ﻳﺴﺒﺤ ۡﻮن ﺑﺤ ۡﻤﺪ%ﺗ
ۡ* ﻫﻮ ﻟۡﻐﻔﻮر+ ﻵﻹۤ ن ٰﷲ0  ﻵۡﻹ ۡرض23  ۡون ﻟﻤ ۡﻦ4رﺑﻬ ۡﻢ و ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻐ

Asj-Sjura
ٰ
* ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ+ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

﴾ۚ١﴿ ٰﺣ ٓﻢ

﴾٥﴿ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ
042.005 Takadu alssamawatu yatafattarna min fawqihinna waalmala-ikatu yusabbihoona bihamdi
rabbihim wayastaghfiroona liman fee al-ardi ala inna Allaha huwa alghafooru alrraheemu
5. Het is nabij dat de hemelen zullen worden
uiteengescheurd boven hen, maar de engelen verheerlijken
hun Heer met de lof die Hem toekomt en vragen vergiffenis
voor hen die op aarde zijn. Ziet toe! Allah is de
Vergevensgezinde, de Genadevolle.

ۤ

042.001 Ha-meem
1. Haa Miem.

ٓ ٓ ٓ
﴾٢﴿ ﻋﺴﻖ

Bijna zouden de hemelen boven hen
barsten; de engelen prijzen de lof van hun
Heer en zij vragen om vergeving voor wie
er op de aarde zijn. Is Allah niet de
vergevende, de barmhartige?

ٌۡ ٰ
ۡ
ۡ
* ﺣﻔﻴﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ=< و ﻣﺎ+و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪۤ ۡوﻟﻴﺂء ﷲ
ۡ ﻧۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑﻮ
﴾٦﴿ ﻴ ٍﻞJ

H[aa?] Mpem].

042.002 AAayn-seen-qaf
2. Ain Sien Qaaf.

ۡ* ﻟۡﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟۡﺤﻜﻴﻢ+ ٰﷲb  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ2c ۡۤ ﻟ ۡﻴﻚ وdeﻛ ٰﺬﻟﻚ ﻳ ۡﻮ
﴾٣﴿

042.006 Waallatheena ittakhathoo min doonihi awliyaa Allahu hafeethun AAalayhim wama anta
AAalayhim biwakeelin
6. En degenen, die naast Hem beschermers tot zich
nemen, over hen waakt Allah: maar u (profeet) bent
geen voogd over hen.

Van hen die zich in plaats van Allah beschermers
genomen hebben is Allah een bewaker en jij bent
niet voogd over hen.

'[Ain] S[ien] K[aaf].

042.003 Kathalika yoohee ilayka wa-ila allatheena min qablika Allahu alAAazeezu alhakeemu
3. Zo heeft Allah, de Machtige, de Wijze aan u en aan
degenen die vóór u waren, geopenbaard.

ۡ ٰ ي و ﻣﻦNۡﺑ ًﻴﺎ ﻟﺘ ۡﻨﺬر م ﻟRS  ٰ ﻧًﺎRۡ T و ﻛ ٰﺬﻟﻚ ۡوﺣ ۡﻴﻨﺎۤ ﻟ ۡﻴﻚ
ۡ
ۡ
ۡ
 ۡﻳ ٌﻖRX  ﻟﺠﻨﺔ و23  ۡﻳ ٌﻖRX 0 ﺣ ۡﻮﻟﻬﺎ و ﺗﻨﺬر ﻳ ۡﻮم ﻟﺠ ۡﻤﻊ ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻪ

Zo openbaart Allah, de machtige, de wijze, aan
jou en aan hen die er voor jouw tijd waren.

ۡ ۡ
﴾٤﴿  ﻟﻌﻈ ۡﻴﻢ2h و ﻫﻮ ﻟﻌ0  ﻵۡﻹ ۡرض23  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ23 ﻪ ﻣﺎi ﻟ
042.004 Lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi wahuwa alAAaliyyu alAAatheemu
4. Aan Hem behoort hetgeen in de hemelen en op
aarde is en Hij is de Hoogste, de Grootste.

Van Hem is wat er in de hemelen en wat er op de
aarde is en Hij is de verhevene, de geweldige.

ٰ ۤi ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ۡ2k* ر+ ذﻟﻜﻢ ﷲ0 *+ ﷲ2c  ٍء ﻓﺤﻜﻤﻪmn و ﻣﺎ ﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿  و ﻟﻴﻪ ﻧﻴﺐp ﻠﺖqﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ
042.010 Wama ikhtalaftum feehi min shay-in fahukmuhu ila Allahi thalikumu Allahu rabbee AAalayhi
tawakkaltu wa-ilayhi oneebu
10. En waarover u ook moogt verschillen, de
beslissing ervan rust bij Allah. Zeg: "Zo is Allah,
mijn Heer. In Hem stel ik mijn vertrouwen, en tot
Hem wend ik mij."

En waarover jullie het ook oneens zijn, het oordeel
erover komt Allah toe. Dat is Allah, mijn Heer. Op
Hem stel ik mijn vertrouwen en tot Hem wend ik mij
schuldbewust.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ﻔﺴﻜﻢ زو ﺟﺎ و ﻣﻦu  ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ0  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرضRvﻓﺎ
ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻫﻮw ءmn  ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠ ٖﻪ0 ﻢ ﻓﻴﻪJ ﻳﺬرؤw ﻌﺎم زو ﺟﺎuﻵﻹ
ۡ
﴾١١﴿ {ۡ|ﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ ﻟﺒﺼ
042.011 Fatiru alssamawati waal-ardi jaAAala lakum min anfusikum azwajan wamina al-anAAami
azwajan yathraokum feehi laysa kamithlihi shay-on wahuwa alssameeAAu albaseeru
11. Hij is de Schepper van de hemelen en van de
aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee,
te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u.
Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de
Alziende.

De grondlegger van de hemelen en de aarde. Hij
heeft uit jullie eigen midden echtgenotes voor
jullie gemaakt en ook uit het vee paren; daarmee
vermeerdert Hij jullie. Niets is aan Hem gelijk. Hij
is de horende, de doorziende.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ﻪ ﻣﻘi ﻟ
ۡ
 ﻳﺒﺴﻂ ﻟﺮزق ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء وw ﺎﻟﻴﺪ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹرض
ۡ
﴾٢١﴿  ٍء ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢmۡ n ﻞ%ﻪ ﺑi  ﻧ0 ‚ﻘﺪر
042.012 Lahu maqaleedu alssamawati waal-ardi yabsutu alrrizqa liman yashao wayaqdiru innahu bikulli

﴾٧﴿ {ۡ| ﻟﺴﻌ23
042.007 Wakathalika awhayna ilayka qur-anan AAarabiyyan litunthira omma alqura waman hawlaha
watunthira yawma aljamAAi la rayba feehi fareequn fee aljannati wafareequn fee alssaAAeeri
7. Zo hebben Wij u de Kuran in het Arabisch
geopenbaard, opdat u de Moeder van de steden
(Mekka) en al het omringende moogt waarschuwen;
dus waarschuwt (hen) voor de Dag van de
Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel
zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het
laaiend Vuur.

En zo hebben Wij aan jou een Arabische Koran
geopenbaard, opdat jij er de hoofdstad [Mekka] en
wie er omheen wonen mee waarschuwt en opdat
jij waarschuwt voor de dag van de bijeenzameling
waaraan geen twijfel is: een groep in de tuin en
een groep in de vuurgloed.

ٰ
ۡ23 * ﻟﺠﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻣ ًﺔ و ﺣﺪ ًة و ﻟٰﻜ ۡﻦ ﻳ ۡﺪﺧﻞ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء+و ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء ﷲ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨﴿ {ٍ | و ﻵﻹ ﻧﺼ2ٍ c و ﻟﻈﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ و0 ر ۡﺣﻤﺘ ٖﻪ
042.008 Walaw shaa Allahu lajaAAalahum ommatan wahidatan walakin yudkhilu man yashao fee
rahmatihi waalththalimoona ma lahum min waliyyin wala naseerin
8. Indien Allah wilde kon Hij hen tot een enkel
volk hebben gemaakt, maar Hij laat in Zijn
barmhartigheid toe wie Hij wil. Maar de
onrechtvaardigen zullen geen beschermer of helper
hebben.

En als Allah het gewild had zou Hij hen tot één
gemeenschap gemaakt hebben, maar Hij laat in Zijn
barmhartigheid binnengaan wie Hij wil. En de
onrechtplegers hebben geen beschermer en geen
helper.

ٰۡ ۡ ۡ
ۡ ٰ
 ‡ و2ˆ ﻟﻤﻮd‰ و ﻫﻮ ﻳ2c* ﻫﻮ ﻟﻮ+ ﻓﺎﷲw م ﺗﺨﺬ ۡو ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧ ٖﻪۤ ۡوﻟﻴﺂء
﴾٩Š ﴿ ۡ ٍء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮmn ﻞq 2ٰhﻫﻮ ﻋ
042.009 Ami ittakhathoo min doonihi awliyaa faAllahu huwa alwaliyyu wahuwa yuhyee almawta wahuwa
AAala kulli shay-in qadeerun
9. Hebben zij naast Hem besehermers tot zich
genomen terwijl Allah de Besehermer is? Hij maakt
de doden levend en heeft macht over alle dingen,

Of hebben zij zich in plaats van Hem beschermers
genomen? Maar Allah is de beschermer en Hij
maakt de doden levend en Hij is almachtig.

ۡ
ۡ
﴾٤١﴿  ﺷ ٍﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﺮ ۡﻳ ٍﺐdۡ Œﻦ • ۡﻌﺪﻫ ۡﻢ ﻟŽ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡورﺛﻮ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻣ
042.014 Wama tafarraqoo illa min baAAdi ma jaahumu alAAilmu baghyan baynahum walawla kalimatun
sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya baynahum wa-inna allatheena oorithoo alkitaba min
baAAdihim lafee shakkin minhu mureebin
14. En zij waren slechts verdeeld, nadat de kennis tot
hen was gekomen, door zelfzuchtige afgunst onder
elkander. En ware het niet dat een Woord reeds van
uw Heer was uitgegaan voor een vastgestelde tijd, dan
zou de zaak voorzeker tussen hen geoordeeld zijn. En
waarlijk, zij die het Boek erfden, na hen, zijn er in een
verontrustende twijfel over.

Zij splitsten zich uit onderlinge nijd pas nadat tot
hen de kennis was gekomen in groepen op. En
als er al niet eerder een woord van jouw Heer
over een vastgestelde termijn gekomen was, dan
was er tussen hen al een beslissing getroffen.
Maar zij die na hen het boek als erfdeel hebben
gekregen verkeren in hevige twijfel.

ۡ و ﻗﻞw  و ﻵﻹ ﺗﺘﺒ ۡﻊ ۡﻫﻮآءﻫ ۡﻢw  و ۡﺳﺘﻘ ۡﻢ ﻛﻤﺎۤ ﻣ ۡﺮتw ﻓﻠ ٰﺬﻟﻚ ﻓ ۡﺎدع
ٰ ۡ ۤ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
*+ ﷲ0  و ﻣﺮت ﻵﻹﻋﺪل ﺑﻴﻨﻜﻢw * ﻣﻦ ﻛﺘ ٍﺐ+ٰ ﻣﻨﺖ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﷲ
ۤ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹ ﺣﺠﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ و0  ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎﻟﻨﺎ و ﻟﻜﻢ ﻋﻤﺎﻟﻜﻢ0 رﺑﻨﺎ و رﺑﻜﻢ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥١” ﴿ {| و ﻟﻴﻪ ﻟﻤﺼw * ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ+ ﷲ0 ﺑﻴﻨﻜﻢ
042.015 Falithalika faodAAu waistaqim kama omirta wala tattabiAA ahwaahum waqul amantu bima
anzala Allahu min kitabin waomirtu li-aAAdila baynakum Allahu rabbuna warabbukum lana aAAmaluna
walakum aAAmalukum la hujjata baynana wabaynakumu Allahu yajmaAAu baynana wa-ilayhi almaseeru
15. Nodig hen daarom hiertoe uit. En wees
standvastig zoals u is geboden en volg hun slechte
begeerten niet, maar zeg: "Ik geloof in elk Boek
dat Allah heeft neder gezonden en het is mij
geboden rechtvaardig tegenover u te handelen.
Allah is onze Heer en uw Heer. Aan ons onze
werken en aan u uw werken. Laat er geen twist
tussen u en ons bestaan. Allah zal ons tezamen
brengen en tot Hem is de terugkeer.

Doe daarom dus de oproep en handel correct zoals
aan jou is bevolen en volg hun neigingen niet. En
zeg: "Ik geloof in wat Allah als boek heeft
neergezonden en aan mij is bevolen bij jullie
rechtvaardig te handelen. Allah is onze Heer en
jullie Heer; wij hebben onze daden en jullie hebben
jullie daden. Er is tussen ons en jullie geen
tegenspraak; Allah zal ons samenbrengen en bij
Hem is de bestemming."

shay-in AAaleemun
12. Aan Hem behoren de schatten van de hemelen
en de aarde. Hij vergroot en bekrimpt de
voorziening voor wie Hij wil. Hij heeft voorzeker
kennis van alle dingen.

Hij heeft de sleutels van de hemelen en de aarde.
Hij voorziet ruimschoots in het levensonderhoud
van wie Hij wil en ook met mate. Hij is alwetend. *

ۤ ۡ ۡ ۤۡ
ٰ
ً
ۡ
ۡ
 ﺑ ٖﻪ ﻧﻮﺣﺎ و ﻟﺬي وﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻚ وm•ع ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺪ ۡﻳﻦ ﻣﺎ وR–
 ۡن ﻗ ۡﻴﻤﻮ ﻟﺪ ۡﻳﻦ و ﻵﻹm˜—  و ﻋ ۡﻴm™ٰ ﻣﺎ وﺻ ۡﻴﻨﺎ ﺑ ٖﻪۤ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و ﻣ ۡﻮ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
*+ ﷲ0 |› ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻴﻪJRœ ﻟﻤ2h ﻛ•{ ﻋ0  ﻗ ۡﻮ ﻓ ۡﻴﻪ4ﺗﺘ
ۤۡ ۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣١﴿ ۡ ﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺂء و ﻳﻬﺪي ﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐmžﻳ ۡﺠﺘ
042.013 SharaAAa lakum mina alddeeni ma wassa bihi noohan waallathee awhayna ilayka wama
wassayna bihi ibraheema wamoosa waAAeesa an aqeemoo alddeena wala tatafarraqoo feehi kabura
AAala almushrikeena ma tadAAoohum ilayhi Allahu yajtabee ilayhi man yashao wayahdee ilayhi man
yuneebu
13. Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die
Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien
aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en
Jezus oplegden: "Bevestigt deze godsdienst en
weest er niet in verdeeld." Voor de
afgodendienaren is dat moeilijk waartoe u hen
roept. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt
hem die zich (in berouw) tot Hem wendt.

Hij verordineert voor jullie van de godsdienst wat Hij
aan Noeh had opgedragen en wat Wij aan jou
geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem, Moesa
en 'Isa hadden opgedragen: Houdt de godsdienst in
stand en splitst jullie daarin niet op in groepen. De
veelgodendienaars vinden het erg waartoe jij hen
oproept. Allah verkiest daartoe wie Hij wil en wijst
wie schuldbewust is er de goede richting heen.

ۡ و ﻟﻮ ﻵﻹ0 ﻦ • ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟۡﻌ ۡﻠﻢ • ۡﻐ ًﻴۢﺎ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢŽ  ﻗ ۡﻮۤ ﻵﻹ ﻣ4 و ﻣﺎ
ٌ
ً
ۡ
—
ۡ
ۡ
ۡ
 و ن0  ﺑﻴﻨﻬﻢm¡ ﻟﻘ¢£ ﺟ ٍﻞ ﻣﺴ2c ﻠﻤﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻦ رﺑﻚq

18. De ongelovigen vragen het te verhaasten
maar de gelovigen vrezen er voor en weten dat
het de Waarheid is. Ziet toe! Zij die over het Uur
redetwisten zijn ver afgedwaald.

Zij die er niet aan geloven willen het verhaasten, maar
zij die eraan geloven hebben er ontzag voor. Zij weten
dat het werkelijkheid is. Zeker, zij die over het uur
twisten zijn ver afgedwaald.

ٌۢ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿Š  و ﻫﻮ ﻟﻘﻮي ﻟﻌﺰﻳﺰw * ﻟﻄﻴﻒ •ﻌﺒﺎد ٖه ﻳﺮزق ﻣﻦ ﻳﺸﺂء+ﷲ
042.019 Allahu lateefun biAAibadihi yarzuqu man yashao wahuwa alqawiyyu alAAazeezu

19. Allah is Zorgzaam tegenover Zijn dienaren. Hij
zorgt voor wie Hij wil. Hij is de Sterke, de
Machtige.

Allah is zachtmoedig voor Zijn dienaren, Hij
voorziet wie Hij wil, en Hij is de sterke, de
almachtige.

ۡﺎن ﻳﺮﻳﺪq  و ﻣ ۡﻦw ﺛ ٖﻪRۡ § ۡ23 ﻪi ة ﻧﺰ ۡد ﻟR¨ث ﻵ ۡ ٰﻹRۡ § ﺎن ﻳﺮﻳۡﺪq ﻣ ۡﻦ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
﴾٠٢﴿ ة ﻣ ۡﻦ ﻧﺼ ۡﻴ ٍﺐR¨ ﻵۡﻹ23 ﻪi ث ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﺆﺗ ٖﻪ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﻟRۡ §
042.020 Man kana yureedu hartha al-akhirati nazid lahu fee harthihi waman kana yureedu hartha
alddunya nu/tihi minha wama lahu fee al-akhirati min naseebin
20. Wie de oogst van het Hiernamaals wenst, diens
oogst doen Wij toenemen, maar wie naar de oogst
van de wereld verlangt ook hem geven Wij daarvan,
maar hij zal in het Hiernamaals geen deel hebben.

Wie de oogst van het hiernamaals wenst, diens
oogst vermeerderen Wij en wie de oogst van het
tegenwoordige leven wenst, die geven Wij ervan,
maar een aandeel in het hiernamaals heeft hij niet.

ٰ Ž ۡ ۡ
ۡ
 و ﻟﻮ ﻵﻹ0 *+ﻋ ۡﻮ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺪ ۡﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺎذن ﺑﻪ ﷲR– ﺆJR– ۡم ﻟﻬ ۡﻢ
ٰ
ٌ و ن ﻟﻈﻠﻤ|ۡ› ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴﻢ0  ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢm¡ﻠﻤﺔ ﻟۡﻔ ۡﺼﻞ ﻟﻘq
﴾١٢﴿
042.021 Am lahum shurakao sharaAAoo lahum mina alddeeni ma lam ya/than bihi Allahu walawla
kalimatu alfasli laqudiya baynahum wa-inna alththalimeena lahum AAathabun aleemun
21. Hebben zij (afgodendienaren) dan medegoden,

Of hebben zij [zogenaamde] metgezellen [van

ۡﻪ ﺣﺠﺘﻬﻢi ﻦ • ۡﻌﺪ ﻣﺎ ۡﺳﺘﺠ ۡﻴﺐ ﻟŽ * ﻣ+ ٰﷲ23 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺤﺂﺟ ۡﻮن
ۡ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦١﴿ د ﺣﻀﺔ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ و ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻀﺐ و ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﺷﺪﻳﺪ
042.016 Waallatheena yuhajjoona fee Allahi min baAAdi ma istujeeba lahu hujjatuhum dahidatun AAinda
rabbihim waAAalayhim ghadabun walahum AAathabun shadeedun
16. En zij die over Allah twisten nadat zij Hem
aanvaard hebben, hun twist is waardeloos in de
ogen van hun Heer; er is toorn over hen en er zal
een strenge straf voor hen zijn.

En van hen die over Allah redetwisten nadat aan
Hem gehoor gegeven was, is de tegenspraak bij
Allah weerlegd; op hen rust toorn en voor hen is er
een strenge bestraffing.
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 و ﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻚ ﻟﻌﻞ0 * ﻟﺬي ﻧﺰل ﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﻤ|® ن+ﷲ
﴾٧١﴿  ۡﻳ ٌﺐRT ﻟﺴﺎﻋﺔ
042.017 Allahu allathee anzala alkitaba bialhaqqi waalmeezani wama yudreeka laAAalla alssaAAata
qareebun
17. Allah is het Die dit Boek (de Kuran) met de
Weegschaal in waarheid heeft nedergezonden. Wat
weet u waarschijnlijk is het Uur nabij.

Allah is het die het boek met de waarheid
neergezonden heeft en ook de weegschaal. En hoe
zul jij te weten komen of misschien het uur dichtbij
is?

 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮw ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑﻬﺎ
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 ﻵﻹ ن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرون0  و ‚ﻌﻠﻤﻮن ﻧﻬﺎ ﻟﺤﻖb ﻣﺸﻔﻘﻮن ﻣﻨﻬﺎ
﴾٨١﴿  ﺿ ٰﻠ̄ﻞ •ﻌ ۡﻴ ٍﺪdۡ Œ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟ23
042.018 YastaAAjilu biha allatheena la yu/minoona biha waallatheena amanoo mushfiqoona minha
wayaAAlamoona annaha alhaqqu ala inna allatheena yumaroona fee alssaAAati lafee dalalin baAAeedin

geeft. Zeg: "Ik vraag u geen loon voor (mijn
prediking), behalve liefde van verwanten." En hij
die het goede verricht zullen Wij in goedheid doen
toenemen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind,
Waarderend.

doen. Zeg: "Ik vraag er geen loon voor, slechts de
[normale] vriendelijkheid van verwanten." En als
iemand een goede daad doet, dan zullen Wij het
goede daarin voor hem vermeerderen. Allah is
vergevend en dank betuigend.

ٰ2h* ﻳ ۡﺨﺘ ۡﻢ ﻋ+ ﻓﺎ ۡن ﻳﺸﺎ ٰﷲw * ﻛﺬ ًﺑﺎ+ ٰﷲ2h ٰ{ي ﻋ±ۡم ‚ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ۡﻓ
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 ﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ0 ﻠﻤﺘ ٖﻪ%* ﻟﺒﺎﻃﻞ و ﻳﺤﻖ ﻟﺤﻖ ﺑ+ و ﻳﻤﺢ ﷲ0 ﻗﻠﺒﻚ
﴾٤٢﴿ ﺑﺬ ت ﻟﺼﺪ ۡور
042.024 Am yaqooloona iftara AAala Allahi kathiban fa-in yasha-i Allahu yakhtim AAala qalbika
wayamhu Allahu albatila wayuhiqqu alhaqqa bikalimatihi innahu AAaleemun bithati alssudoori
24. Zeggen zij: "Hij heeft een leugen over Allah
verzonnen?" Als Allah het wilde kon Hij uw hart
verzegelen. Maar Allah zal de leugen uitvagen en de
Waarheid door Zijn woord bevestigen. Voorzeker, Hij
weet wat in de harten is.

Of zeggen zij: "Hij heeft over Allah een leugen
verzonnen"? Als Allah wil verzegelt Hij jouw
hart. Allah wist de onzin uit en bevestigt de
waarheid met Zijn woorden. Hij weet wat er
binnen in de harten is.

ۡ
ٰ
و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ‚ﻘﺒﻞ ﻟﺘ ۡﻮﺑﺔ ﻋ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ٖه و ‚ ۡﻌﻔ ۡﻮ ﻋﻦ ﻟﺴﻴﺎت و
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﴾٥٢ۙ ﴿ ‚ ۡﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻔﻌﻠﻮن
042.025 Wahuwa allathee yaqbalu alttawbata AAan AAibadihi wayaAAfoo AAani alssayyi-ati
wayaAAlamu ma tafAAaloona
25. Hij Die berouw aanvaardt van Zijn
dienaren en (hun) zonden vergeeft. Hij weet
wat u doet.

Hij is het die het berouw van Zijn dienaren aanneemt en
de slechte daden niet aanrekent en Hij weet wat jullie
doen.

ٰ
و ﻳ ۡﺴﺘﺠ ۡﻴﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ و ﻳﺰ ۡﻳﺪﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ

die hun een godsdienst hebben voorgeschreven
welke Allah verboden heeft? Ware Ons gebod voor
het laatste gericht niet uitgevaardigd,dan zou de
zaak onder hen geoordeeld zijn geweest. Want de
onrechtvaardigen zullen zeker een pijnlijke straf
ontvangen.

Allah] die voor hen van de godsdienst dat
verordineren wat Allah niet toegestaan heeft? En
als er niet een beschikkingswoord geweest was dan
was er tussen hen al een beslissing getroffen. Voor
de onrechtplegers is er echt een pijnlijke
bestraffing.
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 و ﻟﺬ ۡﻳﻦ0 ﺗﺮي ﻟﻈﻠﻤ|› ﻣﺸﻔﻘ|› ﻣﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ و ﻫﻮ و ﻗﻊ ﺑﻬ ۡﻢ
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 ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺂءونw ۡ روﺿﺖ ﻟﺠﻨﺖ23 ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ
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﴾٢٢﴿ {| ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻔﻀﻞ ﻟﻜﺒ0 ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ
042.022 Tara alththalimeena mushfiqeena mimma kasaboo wahuwa waqiAAun bihim waallatheena
amanoo waAAamiloo alssalihati fee rawdati aljannati lahum ma yashaoona AAinda rabbihim thalika
huwa alfadlu alkabeeru

22. U zult de onrechtvaardigen in vrees zien voor
hetgeen zij hebben verdiend op de Dag des Oordeels
en het zal hen zeker treffen. Maar degenen, die
geloven en goede werken doen, zullen in de tuinen
van het paradijs zijn. Zij zullen bij hun Heer alles
vinden wat zij wensen. Dat is de grote genade.

Jij zult dan de onrechtplegers terug zien deinzen
voor wat zij begaan hebben, terwijl het hen
overvalt. Maar zij die geloven en de deugdelijke
daden doen zullen in de hoven van de tuinen zijn.
Zij hebben bij hun Heer wat zij willen. Dat is de
grote goedgunstigheid.
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042.023 Thalika allathee yubashshiru Allahu AAibadahu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati qul
la as-alukum AAalayhi ajran illa almawaddata fee alqurba waman yaqtarif hasanatan nazid lahu feeha
husnan inna Allaha ghafoorun shakoorun
23. Dit is het waarvan Allah aan Zijn dienaren die
geloven en goede werken doen, de blijde tijdingen

Dat is het goede nieuws dat Allah verkondigt aan
Zijn dienaren die geloven en de deugdelijke daden
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 و0 و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ﺧﻠﻖ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻣﺎ ﺑﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ دآﺑ ٍﺔ
﴾٩٢﴿Š  ﺟ ۡﻤﻌﻬ ۡﻢ ذ ﻳﺸﺂء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮ2ٰhﻫﻮ ﻋ
042.029 Wamin ayatihi khalqu alssamawati waal-ardi wama baththa feehima min dabbatin wahuwa AAala
jamAAihim itha yashao qadeerun
29. En onder Zijn tekenen is de Schepping van de
hemelen en van de aarde, en van de levende wezens
die Hij daarin heeft verspreid. En Hij heeft macht hen
te verzamelen wanneer Hij wil.

Tot Zijn tekenen behoort de schepping van de
hemelen en de aarde en de dieren die Hij erop
heeft verspreid. En als Hij wil is Hij bij machte
om hen bijeen te brengen.

ۡو ﻣﺎۤ ﺻﺎﺑﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻣﺼ ۡﻴﺒ ٍﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﺖ ۡﻳﺪ ۡﻳﻜ ۡﻢ و ‚ ۡﻌﻔ ۡﻮ ﻋﻦ
﴾٠٣” ﴿ {ٍ ۡ|ﻛﺜ
042.030 Wama asabakum min museebatin fabima kasabat aydeekum wayaAAfoo AAan katheerin
30. Welke ramp u ook overkomt, het is door hetgeen
uw handen hebben gewrocht. Maar Hij vergeeft vele
dingen.

En het onheil dat jullie treft, het is voor wat
jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt
veel kwijt.
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2ٍ c* ﻣﻦ و+< و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دون ﷲ¹ ﻵﻹرض23 و ﻣﺎ ﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ
﴾١٣﴿ {ٍ ۡ|و ﻵﻹ ﻧﺼ
042.031 Wama antum bimuAAjizeena fee al-ardi wama lakum min dooni Allahi min waliyyin wala
naseerin
31. En u kunt op aarde niet ontkomen noch heeft
u een enkele vriend of helper buiten Allah.

En jullie kunnen er op aarde niets tegen doen en jullie
hebben buiten Allah geen beschermer noch helper.
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﴾٦٢﴿  ون ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﺷﺪﻳﺪ4 و ﻟﻜ0 ﻓﻀﻠ ٖﻪ
042.026 Wayastajeebu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati wayazeeduhum min fadlihi
waalkafiroona lahum AAathabun shadeedun
26. En Hij verhoort de gelovigen die goede
werken doen en geeft nog meer uit Zijn
overvloed maar de ongelovigen zullen een
strenge straf ontvangen.

En Hij verhoort hen die geloven en de deugdelijke daden
doen en Hij zal hun van Zijn goedgunstigheid nog meer
geven. Maar de ongelovigen, voor hen is er een strenge
bestraffing.
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﴾٧٢﴿ {|ﻪ •ﻌﺒﺎد ٖه ﺧﺒ|{ ﺑﺼi  ﻧ0 ﻣﺎ ﻳﺸﺂء
042.027 Walaw basata Allahu alrrizqa liAAibadihi labaghaw fee al-ardi walakin yunazzilu biqadarin ma
yashao innahu biAAibadihi khabeerun baseerun
27. Indien Allah de voorziening voor Zijn
dienaren zou hebben vergroot, zouden zij op
aarde verderf hebben veroorzaakt: Hij zendt
echter met mate neder zoals Hij dat wil. Hij
kent en ziet Zijn dienaren inderdaad goed.

En als Allah ruimschoots in het levensonderhoud van
Zijn dienaren zou voorzien dan zouden zij zich op de
aarde onrechtmatig gedragen, maar Hij laat wat Hij wil
met mate neerdalen. Allah is over Zijn dienaren goed
ingelicht en Hij doorziet hen.
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﴾٨٢﴿  ﻟﺤﻤ ۡﻴﺪ2cﻫﻮ ﻟﻮ
042.028 Wahuwa allathee yunazzilu alghaytha min baAAdi ma qanatoo wayanshuru rahmatahu wahuwa
alwaliyyu alhameedu
28. Hij is het, Die regen nederzendt en Zijn
barmhartigheid uitspreidt nadat men daaraan
gewanhoopt heeft. Hij is de Beschermer, de
Geprezene.

Hij is het die de regen laat neerdalen nadat zij de
hoop hadden opgegeven en Hij spreidt Zijn
barmhartigheid uit; Hij is de beschermheer, de
lofwaardige.
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*+ و ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﷲw  ٍء ﻓﻤﺘﺎع ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎmn ﻓﻤﺎ وﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ
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﴾٦٣ۚ ﴿ ﻠﻮنq رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮ2h ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ و ﻋd»• ﺧ|{ و
042.036 Fama ooteetum min shay-in famataAAu alhayati alddunya wama AAinda Allahi khayrun waabqa
lillatheena amanoo waAAala rabbihim yatawakkaloona
36. Wat u is gegeven is slechts een voorziening
voor dit leven, en hetgeen bij Allah is, is beter
en van langere duur voor de gelovigen die in
hun Heer vertrouwen stellen.

Wat jullie ook gegeven is, het is het genot van het
tegenwoordige leven, maar wat van Allah komt is beter
en onvergankelijker voor hen die geloven en hun
vertrouwen op hun Heer stellen

ۡو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺠﺘﻨﺒ ۡﻮن ﻛﺒ ﺮ ﻵۡﻹﺛۡﻢ و ﻟۡﻔﻮ ﺣﺶ و ذ ﻣﺎ ﻏﻀﺒ ۡﻮ ﻫﻢ
ۡ
﴾٧٣ۚ ﴿  ۡون4‚ﻐ
042.037 Waallatheena yajtaniboona kaba-ira al-ithmi waalfawahisha wa-itha ma ghadiboo hum
yaghfiroona
37. Voor degenen die de zwaarste zonden en
gruweldaden vermijden en die wanneer zij
vertoornd zijn, vergeven;

en die de grote zonden en gruwelijkheden
vermijden en wanneer zij boos worden toch
vergevensgezind zijn

و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺳﺘﺠﺎﺑ ۡﻮ ﻟﺮﺑﻬ ۡﻢ و ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة ½ و ۡﻣﺮﻫ ۡﻢ ﺷ ۡﻮ ٰري
ۡ ۡ ٰۡ
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﴾٨٣ۚ ﴿ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ½ و ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮن
042.038 Waallatheena istajaboo lirabbihim waaqamoo alssalata waamruhum shoora baynahum wamimma
razaqnahum yunfiqoona
38. En voor degenen die naar hun Heer luisteren en
hun gebeden houden en wier manier van handelen
een zaak van wederzijds overleg is en voor degenen
die geven van hetgeen waarmee Wij hen hebben
voorzien;

en die gehoor geven aan hun Heer en de salaat
verrichten, wier beleid onderling beraad is en die
van wat Wij hun voor hun levensonderhoud
gegeven hebben bijdragen geven
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﴾٢٣” ﴿ ﺎﻵۡﻹ ۡﻋﻶﻹمq R¿ ﻟۡﺒ23 و ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘﻪ ﻟﺠﻮ ر
042.032 Wamin ayatihi aljawari fee albahri kaal-aAAlami
32. En onder Zijn tekenen zijn de schepen als
bergen op zee.

En tot Zijn tekenen behoren de schepen die als bergen
op de zee varen.
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 ذﻟﻚ23  ن0  ﻇﻬﺮ ٖه2hﺪ ﻋJ ن ﻳﺸﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﻟﺮﻳﺢ ﻓﻴﻈﻠﻠﻦ رو
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﴾٣٣ۙ ﴿ ﻞ ﺻﺒﺎ ٍر ﺷﻜ ۡﻮ ٍر%ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟ
042.033 In yasha/ yuskini alrreeha fayathlalna rawakida AAala thahrihi inna fee thalika laayatin likulli
sabbarin shakoorin
33. Als Hij wil kan Hij de wind stillen zodat zij
bewegingloos staan op de oppervlakte daarvan!
Daarin zijn voorzeker tekenen voor elke
geduldige, dankbare (mens).

Als Hij wil laat Hij de wind gaan liggen zodat zij
bewegingloos op haar oppervlak blijven liggen.
Daarin zijn zeker tekenen voor ieder die geduldig
volhardt en die dank betuigt.

ۡ
﴾٤٣Á ﴿ {ٍ ۡ|ۡو ﻳ ۡﻮ•ﻘﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ و ‚ ۡﻌﻒ ﻋ ۡﻦ ﻛﺜ
042.034 Aw yoobiqhunna bima kasaboo wayaAAfu AAan katheerin
34. Of Hij kan ze vernietigen: wegens hetgeen zij (de
mensen) verdienen - maar Hij vergeeft veel. -

Of Hij laat ze ondergaan voor wat zij begaan
hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt.

ۡ  ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻣﺤ0 ۡۤ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ23 و ‚ ۡﻌﻠﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺠﺎدﻟ ۡﻮن
﴾٥٣﴿ ﺺ
ﻴ
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042.035 WayaAAlama allatheena yujadiloona fee ayatina ma lahum min maheesin
35. Opdat zij die over de tekenen van Allah
redetwisten, mogen inzien dat zij geen toevlucht
hebben.

Zij die over Zijn tekenen twisten moeten maar
weten dat er voor hen geen ontsnapping is.

42. Het verwijt is slechts tegen hen, die de
mensen onrecht aandoen en ten onrechte in het
land opstand veroorzaken. Dezen zullen een
pijnlijke straf ontvangen.

Wel kan men hun iets verwijten die de mensen
onrecht aandoen en die zich zonder enig recht op de
aarde onrechtmatig gedragen; zij zijn het voor wie er
een pijnlijke bestraffing is.
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﴾٣٤﴿Š م ﻵۡﻹﻣ ۡﻮرÃۡ S  ن ذﻟﻚ ﻟﻤ ۡﻦ4و ﻟﻤ ۡﻦ ﺻ•{ و ﻏ
042.043 Walaman sabara waghafara inna thalika lamin AAazmi al-omoori
43. En hij die geduldig is en vergeeft, - dat is
voorzeker een (teken) van een sterk karakter.

En als iemand geduldig volhardt en vergevensgezind
blijft, dan is dat een zaak van vastbeslotenheid.
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﴾٤٤ۚ ﴿  ﻣﺮ ٍد ﻣ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴ ٍﻞ2ٰc ر و ﻟﻌﺬ ب ‚ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻫ ۡﻞ
042.044 Waman yudlili Allahu fama lahu min waliyyin min baAAdihi watara alththalimeena lamma
raawoo alAAathaba yaqooloona hal ila maraddin min sabeelin

44. Hij die Allah laat dwalen, zal buiten Hem geen
beschermer hebben. En u zult de onrechtvaardigen
zien die, wanneer zij de straf zullen aanschouwen,
zeggen: "Is er geen weg tot terugkeer?"

Wie door Allah tot dwaling gebracht wordt heeft
daarna geen beschermer meer. En je ziet de
onrechtplegers zeggen wanneer zij de bestraffing
zien: "Is er nog een weg om terug te keren?"
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042.039 Waallatheena itha asabahumu albaghyu hum yantasiroona
39. En voor degenen die, als een aanval hen treft,
zich verdedigen.

en die weerstand bieden wanneer hen
gewelddadigheid treft.
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042.040 Wajazao sayyi-atin sayyi-atun mithluha faman AAafa waaslaha faajruhu AAala Allahi innahu la
yuhibbu alththalimeena
40. Maar de vergelding van het kwade is het
daaraan gelijke; maar wie vergeeft en verbetering
voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah.
Voorzeker, Hij houdt niet van de onrechtvaardigen.

De vergelding voor een slechte daad is een
overeenkomstige slechte daad. Maar als iemand
kwijtscheldt en het weer goedmaakt, dan is zijn
beloning Allah's taak; Hij bemint de onrechtplegers
niet.
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042.041 Walamani intasara baAAda thulmihi faola-ika ma AAalayhim min sabeelin
41. Maar er is geen verwijt tegen hen die zich
verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan.

Maar zij die weerstand bieden nadat hun onrecht is
aangedaan, hun kan men niets verwijten.
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042.042 Innama alssabeelu AAala allatheena yathlimoona alnnasa wayabghoona fee al-ardi bighayri
alhaqqi ola-ika lahum AAathabun aleemun
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042.048 Fa-in aAAradoo fama arsalnaka AAalayhim hafeethan in AAalayka illa albalaghu wa-inna itha
athaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa-in tusibhum sayyi-atun bima qaddamat aydeehim fainna al-insana kafoorun
48. Maar indien zij zich afwenden hebben Wij u niet
als wachter over hen gezonden. Het is alleen uw
plicht de boodschap over te brengen. En waarlijk,
wanneer Wij de mens Onze barmhartigheid betuigen,
verheugt hij zich er in. Maar indien hun een kwaad
overkomt door hetgeen hun handen hebben bedreven,
dan voorzeker, is de mens ondankbaar.

Als zij zich afwenden? Wij hebben jou niet als
bewaker tot hen gezonden. Jij hebt slechts de
plicht van de verkondiging. En wanneer Wij van
Onze kant de mens barmhartigheid laten proeven,
dan verheugt hij zich erover, maar als hem kwaad
treft om wat hun handen eerder gedaan hebben
dan is de mens ondankbaar.
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﴾٩٤ۙ ﴿ ﻮرJﻧﺎﺛﺎ و ﻳﻬﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺂء ﻟﺬ
042.049 Lillahi mulku alssamawati waal-ardi yakhluqu ma yashao yahabu liman yashao inathan
wayahabu liman yashao alththukoora
49. Aan Allah behoort het koninkrijk van de
hemelen en van de aarde. Hij schept wat Hij wil.
Hij schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen
aan wie Hij wil.

Allah heeft de heerschappij over de hemelen en de
aarde. Hij schept wat Hij wil; hij schenkt aan wie
Hij wil vrouwelijk en aan wie Hij wil mannelijk
nageslacht.
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042.050 Aw yuzawwijuhum thukranan wa-inathan wayajAAalu man yashao AAaqeeman innahu
AAaleemun qadeerun

042.045 Watarahum yuAAradoona AAalayha khashiAAeena mina alththulli yanthuroona min tarfin
khafiyyin waqala allatheena amanoo inna alkhasireena allatheena khasiroo anfusahum waahleehim
yawma alqiyamati ala inna alththalimeena fee AAathabin muqeemin
45. En u zult hen aan het Vuur zien blootgesteld,
door schande vernederd, terwijl zij er met
neergeslagen ogen naar kijken. De gelovigen zullen
zeggen: "De verliezers zijn inderdaad zij die zichzelf
en hun familie op de Dag van de Opstanding hebben
verloren." Ziet toe! de onrechtvaardigen zullen een
blijvende straf ontvangen.

En jij ziet dat zij, deemoedig door de vernedering,
eraan worden blootgesteld, terwijl zij steels uit de
ooghoeken kijken. Maar zij die geloven zeggen:
"De verliezers zijn zij die zichzelf en hun families
verliezen op de opstandingsdag." Zeker, de
onrechtplegers bevinden zich in een blijvende
bestraffing.
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042.046 Wama kana lahum min awliyaa yansuroonahum min dooni Allahi waman yudlili Allahu fama lahu
min sabeelin
46. Zij hebben buiten Allah geen vrienden die
hen kunnen helpen. En er is voor hen die
Allah laat dwalen geen uitweg.

Zij hebben geen beschermers die hen in plaats van Allah
kunnen helpen. Wie door Allah tot dwaling wordt
gebracht, voor hem is er geen weg.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
i
ٌ
ۡ
 ﻣﺎ0 *+ ﻳﻮم ﻵﻹ ﻣﺮد ﻟﻪ ﻣﻦ ﷲ2ˆۡﺳﺘﺠ ۡﻴﺒ ۡﻮ ﻟﺮﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ن ﻳﺎ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٤﴿ {ٍ |ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﺠ ٍﺎ ﻳﻮﻣ ٍﺬ و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻜ
042.047 Istajeeboo lirabbikum min qabli an ya/tiya yawmun la maradda lahu mina Allahi ma lakum min
malja-in yawma-ithin wama lakum min nakeerin
47. Luistert naar uw Heer voordat Allah's Dag
komt die niemand zal kunnen tegenhouden. Op
die Dag zal er voor u geen toevlucht zijn, noch
enige kans op ontkenning.

Geeft gehoor aan jullie Heer voordat er van Allah een
dag komt waarvan geen terugkeer meer is. Voor jullie
is er geen toevluchtsoord op die dag, noch een
mogelijkheid te ontkennen.
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042.053 Sirati Allahi allathee lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi ala ila Allahi taseeru al-omooru
53. Het pad van Allah, aan Wie hetgeen in de
hemelen en op aarde is, toebehoort. Ziet toe, tot
Allah is de terugkeer van alle dingen.

naar de weg van Allah, van wie is wat er in de
hemelen en wat er op de aarde is. Zeker, aan Allah
worden uiteindelijk alle zaken voorgelegd.

50. Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij
maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is
Alwetend, Almachtig.

Of Hij geeft beide, mannelijk en vrouwelijk. En
Hij maakt kinderloos wie Hij wil; Hij is wetend
en vrij machtig.
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042.051 Wama kana libasharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara-i hijabin aw yursila
rasoolan fayoohiya bi-ithnihi ma yashao innahu AAaliyyun hakeemun
51. Het is voor een mens niet mogelijk dat Allah tot
hem zou spreken anders dan door ingeving of van
achter een sluier of door een boodschapper te zenden
om door Zijn gebod te openbaren wat Hij wil.
Voorwaar, Hij is de Verhevene, de Alwijze.

En het is een mens niet gegeven dat Allah tot
hem spreekt, anders dan door openbaring of
vanachter een afscheiding of doordat Hij een
gezant zendt die met Zijn toestemming openbaart
wat Hij wil. Hij is verheven en wijs.
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042.052 Wakathalika awhayna ilayka roohan min amrina ma kunta tadree ma alkitabu wala al-eemanu
walakin jaAAalnahu nooran nahdee bihi man nashao min AAibadina wa-innaka latahdee ila siratin
mustaqeemin
52. En zo hebben Wij u een woord door ons gebod
geopenbaard. U wist niet wat het Boek noch wat
het geloof was. Maar Wij maakten het tot een licht
waarbij Wij leiding verlenen aan diegenen Onzer
dienaren die Wij willen. Voorzeker, u leidt de
mens zeker naar het rechte pad,

Zo hebben Wij aan jou een geest door Onze
beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek,
noch wat het geloof was, maar Wij hebben het tot
een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren
wie Wij willen de goede richting wijzen. En jij, jij
wijst de richting naar een juiste weg,
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