ۡ
ۡ ۡ ً ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٥﴿ ﻓﻨ! ب ﻋﻨﻜﻢ ﻟﺬ ﺻﻔﺤﺎ ن ﻛﻨﺘﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻣ ﻓ

Az-Zochrof
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢUVﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

043.005 Afanadribu AAankumu alththikra safhan an kuntum qawman musrifeena
5. Zullen Wij u dit dan niet in herinnering brengen,
omdat u een buitensporig volk bent?

Zullen Wij de vermaning dan aan jullie voorbij
laten gaan omdat jullie onmatig zijn?

﴾X١﴿ ٰﺣ ٓﻢ

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٦﴿  ٍ* (' ﻵﻹوﻟ+و ﻛﻢ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻧ
043.006 Wakam arsalna min nabiyyin fee al-awwaleena
6. Hoevele profeten hebben Wij tot de vroegere
geslachten gezonden!

043.001 Ha-meem
1. Haa Miem.

H[aa?] M[iem].

ۡ
ۡ
﴾٢[ ﴿ ۡ و ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻤﺒ

Hoeveel profeten hebben Wij al niet gezonden onder
hen die er eertijds waren.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧﴿ ﺎﻧﻮ ﺑ ٖﻪ ﻳﺴﺘﻬﺰءون:  ٍ* ﻵﻹ+و ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻧ

043.002 Waalkitabi almubeeni
2. Bij het duidelijke Boek;

043.007 Wama ya/teehim min nabiyyin illa kanoo bihi yastahzi-oona
7. En er kwam tot hen nooit een profeet of zij
bespotten hem.

En er kwam geen profeet tot hen of zij dreven de
spot met hem.

ۤ ۡ ۡ
ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٨﴿ * ﻣﺜﻞ ﻵﻹوﻟAﻓﺎﻫﻠﻜﻨﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻄﺸﺎ و ﻣ
043.008 Faahlakna ashadda minhum batshan wamada mathalu al-awwaleena
8. Daarom vernietigden Wij de sterksten onder hen
ofschoon het voorbeeld van de vroegere volkeren
reeds voorafgegaan was.

Toch hebben Wij er die meer macht dan jullie
bezaten vernietigd en het voorbeeld van hen die er
eertijds waren is al eerder toegepast.

ۡ
ۡ
 ۡﻦ ﺳﺎﻟﺘﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ۡرض ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦ ﺧﻠﻘﻬﻦOو ﻟ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾ۙ ٩﴿ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻌﻠﻴﻢ

Bij het duidelijke boek!

ً ٰۡ ٰۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾ۚ٣﴿  ﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ `ﻌﻘﻠﻮنa  ءﻧﺎb ﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﻪ
043.003 Inna jaAAalnahu qur-anan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona
3. Voorzeker, Wij hebben het tot een duidelijke
verkondiging gemaakt, opdat u het moogt begrijpen.

Wij hebben het tot een Arabische Koran
gemaakt; misschien zullen jullie verstandig
worden.

ۡ ۤۡ i
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾e٤﴿ ' ﺣﻜﻴﻢgو ﻧﻪ (' م ﻟﻜﺘﺐ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻌ
043.004 Wa-innahu fee ommi alkitabi ladayna laAAaliyyun hakeemun
4. En voorwaar, dit is in het Boek van de Boeken bij Ons,
verheven, vol van wijsheid.

En het is in het oorspronkelijke boek bij Ons,
verheven en wijs.

12. En Die alles in paren schiep en u schepen
heeft gegeven en dieren waarop u rijdt,

en die alle paren geschapen heeft en die voor jullie
schepen gemaakt heeft en vee waarop jullie kunnen rijden,

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﻤﺔ رﺑﻜﻢ ذ ﺳﺘﻮﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ وm ٰ' ﻇﻬ ۡﻮر ٖه ﺛﻢ ﺗﺬ وgﻮ ﻋi ﻟﺘ ۡﺴﺘ
ۡ i
ۡ
﴾٣١ۙ ﴿ ﻧqr ﻟﻨﺎ ٰﻫﺬ و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﻣs`ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ ﻟﺬ ۡي ﺳ
043.013 Litastawoo AAala thuhoorihi thumma tathkuroo niAAmata rabbikum itha istawaytum AAalayhi
wataqooloo subhana allathee sakhkhara lana hatha wama kunna lahu muqrineena
13. Opdat u stevig op hun rug moogt zitten en dan,
wanneer u er stevig op zit, de gunst van uw Heer
moogt gedenken en zeggen: "Glorie zij Hem, Die dit
in onze dienst heeft gesteld want wij konden die zelf
niet onderwerpen.

opdat jullie er boven op plaats nemen. Gedenkt
dan de genade van jullie Heer, wanneer jullie erop
hebben plaats genomen en zeggen: "Geprezen zij
Hij die dit voor ons dienstbaar heeft gemaakt; wij
waren daartoe niet in staat.

ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٤١﴿ ' رﺑﻨﺎ ﻟﻤﻨﻘﻠﺒﻮنu و ﻧﺎ
043.014 Wa-inna ila rabbina lamunqaliboona
14. En voorzeker wij moeten tot onze Heer wederkeren."

Wij zullen zeker tot onze Heer omkeren."

ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
﴾٥١e ﴿x  ن ﻵﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻔﻮر ﻣﺒv ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ٖه ﺟ ۡﺰ ًءi و ﺟﻌﻠ ۡﻮ ﻟ
043.015 WajaAAaloo lahu min AAibadihi juz-an inna al-insana lakafoorun mubeenun
15. En sommigen maken van Zijn dienaren gelijken
aan Allah. Waarlijk de mens is klaarblijkelijk
ondankbaar.

Maar zij maakten sommigen van Zijn dienaren tot
een deel van Hem. De mens is werkelijk duidelijk
ondankbaar.

ٰ
ٰ ۡ
﴾٦١﴿ ۡ م ﺗﺨﺬ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻨ ٍﺖ و ۡﺻﻔﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺒﻨ
043.016 Ami ittakhatha mimma yakhluqu banatin waasfakum bialbaneena
16. Heeft Hij uit de wezens die Hij schiep
dochters genomen en u met zonen geëerd?

Of heeft Hij zich uit wat Hij schept dochters genomen
en voor jullie de zonen uitgekozen?

043.009 Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-arda layaqoolunna khalaqahunna alAAazeezu
alAAaleemu
9. En indien u hun vraagt: "Wie schiep de hemelen
en de aarde?" zullen zij zeker zeggen: "De
Machtige, de Alwetende."

Als jij hun vraagt wie de hemelen en de aarde heeft
geschapen zeggen zij: "De machtige, de wetende
heeft ze geschapene

ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻵۡﻹ ۡرض ﻣ ۡﻬ ًﺪ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﺳﺒﻶًﻹ ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢ
﴾٠١ۚ ﴿ ﺗ ۡﻬﺘﺪ ۡون
043.010 Allathee jaAAala lakumu al-arda mahdan wajaAAala lakum feeha subulan laAAallakum
tahtadoona
10. Die de aarde voor u als wieg heeft
gemaakt en uw wegen daarop (aangaf),
opdat u de goede weg moogt volgen.

Hij is het die voor jullie de aarde tot een wiegenbed heeft
gemaakt en die daarop wegen heeft gemaakt -- opdat jullie je
misschien de goede richting zullen laten wijzen --

ًۢ
ً ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
} ﻘﺪ ٍر } ﻓﺎﻧ• ﻧﺎ ﺑ ٖﻪ ﺑﻠﺪة ﻣﻴﺘﺎ€ و ﻟﺬ ۡي ﻧﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﺂء
ٰ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿  ﺟﻮنsﻛﺬﻟﻚ ﺗ
043.011 Waallathee nazzala mina alssama-i maan biqadarin faansharna bihi baldatan maytan kathalika
tukhrajoona
11. En Die water in juiste maat van de hemel
nederzendt, waardoor Wij een dood land doen
herleven. Zo zult ook u worden opgewekt.

en die uit de hemel met mate water heeft laten neerdalen
-- Wij wekken daarmee dan een dode streek weer tot
leven. Zo zullen jullie tevoorschijn worden gebracht --

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ﻌﺎم ﻣﺎmﻠﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﻔﻠﻚ و ﻵﻹ: و ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻖ ﻵﻹزو ج
﴾٢١ۙ ﴿ ﺗ ۡﺮ‡ﺒ ۡﻮن
043.012 Waallathee khalaqa al-azwaja kullaha wajaAAala lakum mina alfulki waal-anAAami ma
tarkaboona

ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٢e ﴿  ﺻﻮنsﻫﻢ ﻵﻹ ﻳ

ً
ﻪ ﻣ ۡﺴﻮد وi  ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻣﺜﻶًﻹ ﻇﻞ و ۡﺟﻬŒ•ب ﻟŽ و ذ ﺑ• ﺣﺪﻫ ۡﻢ ﺑﻤﺎ

043.020 Waqaloo law shaa alrrahmanu ma AAabadnahum ma lahum bithalika min AAilmin in hum illa
yakhrusoona

﴾٧١﴿ ﻫﻮ ﻛﻈ ۡﻴ ٌﻢ

20. Zij zeggen: "Indien de Barmhartige had gewild zouden
wij hen niet hebben aanbeden." Zij hebben daar in het
geheel geen kennis van, zij vermoeden slechts.

En zij zeggen: "Als de Erbarmer gewild had
hadden wij hen niet gediend." Daar hebben
zij geen weet van; zij gissen slechts.

ٰۡ ٰۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
﴾١٢﴿ م ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠ ٖﻪ ﻓﻬﻢ ﺑ ٖﻪ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻮن
043.021 Am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikoona
21. Hebben Wij hun ooit te voren een Boek gegeven
waar zij zich aan vasthouden?

Of hadden Wij hun vroeger al een boek gegeven
waaraan zij kunnen vasthouden?

ٰٰ ˆ
ۤ ۡ
ۤۡ ۡ
ٰ
ۡ
ˆ
ۡ
ۡ
' ﺛﺮﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪونg' ﻣ ٍﺔ و ﻧﺎ ﻋgﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮ ﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺑﺂءﻧﺎ ﻋ
﴾٢٢﴿
043.022 Bal qaloo inna wajadna abaana AAala ommatin wa-inna AAala atharihim muhtadoona
22. Nee, zij zeggen: "Wij zagen onze
vaderen een godsdienst volgen en wij richten
ons naar hun voetstappen."

Welnee, maar zij zeggen: "Wij hebben gemerkt dat onze
vaderen tot een [geloofs]gemeenschap behoorden en in
hun spoor gaan wij in de goede richting."

ٰ
ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻳ ٍﺔ ﻣﻦ ﻧﺬﻳ ٍﺮ ﻵﻹ ﻗﺎلb '( و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ
ۡˆ' ٰ ٰﺛﺮﻫﻢgˆ' ﻣ ٍﺔ و ﻧﺎ ﻋg ﻧﺎ وﺟ ۡﺪﻧﺎۤ ٰ ﺑﺂءﻧﺎ ﻋ‰ۤﻓ ۡﻮﻫﺎŠۡ‹ﻣ
ۡ
ۡ
﴾٣٢﴿ ﻣﻘﺘﺪون

043.017 Wa-itha bushshira ahaduhum bima daraba lilrrahmani mathalan thalla wajhuhu muswaddan
wahuwa katheemun
17. Maar wanneer aan een hunner nieuws wordt
gegeven van hetgeen hij over de Barmhartige
vertelt, is hij toornig en wordt zijn gelaat donker.

Wanneer een van hen het goede nieuws krijgt van
wat voor de Erbarmer kenmerkend zou zijn, dan
betrekt zijn gezicht en is hij vol ingehouden woede.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ ٍ  ﻣﺒŠ و ﻣ ۡﻦ ﻳﻨﺸﺆ (' ﻟﺤﻠﻴﺔ و ﻫﻮ (' ﻟﺨﺼﺎم ﻏ
043.018 Awaman yunashshao fee alhilyati wahuwa fee alkhisami ghayru mubeenin
18. (Schrijft u iemand aan God toe) die omhangen
met sieraden wordt grootgebracht en die zich bij een
twist moeilijk kan uiten?

Of zulken die in weelde worden grootgebracht en
die zich in twistgesprekken niet duidelijk kunnen
uitdrukken?

ً
ۡ
ۡ ﺷﻬﺪوv ﺎﺛﺎ
ﻜﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﻋ ٰﺒﺪ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻧOو ﺟﻌﻠﻮ ﻟﻤ “ﻠ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
”
﴾٩١﴿  ﺳﺘﻜﺘﺐ ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ و ﻳﺴـﻠﻮنv ﺧﻠﻘﻬﻢ
043.019 WajaAAaloo almala-ikata allatheena hum AAibadu alrrahmani inathan ashahidoo khalqahum
satuktabu shahadatuhum wayus-aloona
19. En zij maakten de engelen, die dienaren zijn van
de Barmhartige, tot vrouwelijke wezens. Waren zij
dan van hun schepping getuige? Hun getuigenis zal
worden opgetekend en zij zullen tot rekenschap
worden geroepen.

Zij maken de engelen die de dienaren van de
Erbarmer zijn tot vrouwelijke wezens. Waren zij
soms getuige van hun schepping? Hun getuigenis
zal worden opgeschreven en zij zullen worden
ondervraagd.

ۡ ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﺑ ٰﺬﻟﻚ ﻣ ۡﻦ ﻋ ۡﻠﻢ – نv و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﺒ ۡﺪ ٰﻧﻬ ۡﻢ
ٍ

﴾٧٢﴿ ﻪ ﺳﻴ ۡﻬﺪ ۡﻳﻦi —'ۡ ﻓﺎﻧq˜ﻵﻹ ﻟﺬ ۡي ﻓ
043.027 Illa allathee fataranee fa-innahu sayahdeeni
27. MaarHij, Die mij schiep zal mij
zeker leiden."

maar alleen met Hem die mij geschapen heeft; Hij zal mij op het
goede pad brengen."

ًۢ
ً
ۡ
﴾٨٢﴿ ﻠﻤﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ('ۡ ﻋﻘﺒ ٖﻪ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن: و ﺟﻌﻠﻬﺎ
043.028 WajaAAalaha kalimatan baqiyatan fee AAaqibihi laAAallahum yarjiAAoona

28. En Hij maakte dit een blijvende leer voor zijn
nakomelingen, opdat zij zich mochten bekeren.

Dat maakte hij tot een blijvende uitspraak in zijn
nageslacht. Misschien zullen zij terugkeren.

ٌ ۡ ﺑ ۡﻞ ﻣﺘ ۡﻌﺖ ̂ﻫﺆﻵﻼء و ٰ ﺑﺂءﻫ ۡﻢ ﺣ ٰ™* ﺟﺂءﻫﻢ ﻟۡﺤﻖ و رﺳ ۡﻮ ٌل ﻣﺒ
﴾٩٢﴿

043.023 Wakathalika ma arsalna min qablika fee qaryatin min natheerin illa qala mutrafooha inna
wajadna abaana AAala ommatin wa-inna AAala atharihim muqtadoona
23. En evenzo zonden Wij geen
waarschuwer naar een stad vóór u of de
rijken hiervan zeiden: "Wij zagen onze
vaderen een godsdienst volgen, en wij treden
in hun voetstappen."

En zo hebben Wij vóór jouw tijd geen waarschuwer naar
een stad gezonden zonder dat haar inwoners die een
luxeleven leidden zeiden: "Wij hebben gemerkt dat onze
vaderen tot een [geloofs]gemeenschap behoorden en in
hun spoor gaan wij verder." *

ٰ
ۤۡ ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﺎﻟﻮ ﻧﺎv ﻗﻞ و ﻟﻮ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺎﻫﺪي ﻣﻤﺎ وﺟﺪﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂء‡ﻢ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
﴾٤٢﴿ ونq›ﺑﻤﺎ رﺳﻠﺘﻢ ﺑ ٖﻪ ﻛ
043.024 Qala awa law ji/tukum bi-ahda mimma wajadtum AAalayhi abaakum qaloo inna bima orsiltum
bihi kafiroona
24. Zij (de boodschappers) zeiden: "Hoewel wij u
een betere leiding brengen dan hetgeen u uw
vaderen heeft zien volgen?" Zij zeiden: "Waarlijk,
wij verwerpen datgene waarmede u gezonden bent."

Hij zei: "En als ik dan tot jullie kom met een betere
leidraad dan die waarvan jullie gemerkt hebben dat
jullie vaderen zich eraan hielden?" Zij zeiden:
"Waarmee jullie gezonden zijn, daaraan hechten
wij geen geloof."

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٢﴿x ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﻤﻜﺬﺑ:  ﻛﻴﻒqŸﻓﺎﻧﺘﻘﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﻧ

043.029 Bal mattaAAtu haola-i waabaahum hatta jaahumu alhaqqu warasoolun mubeenun
29. Waarlijk, Ik liet dezen en hun vaderen in welvaart
leven totdat de Waarheid en een welsprekende
boodschapper, die alles verduidelijkte, tot hen kwam.

Maar Ik heb dezen daar en hun vaderen nog
laten genieten totdat de waarheid en een
duidelijke gezant tot hen kwamen.

ٰ
ۡ
ۡ
﴾٠٣﴿ ونq› ٌ و ﻧﺎ ﺑ ٖﻪ ﻛœۡ و ﻟﻤﺎ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟﺤﻖ ﻗﺎﻟﻮۡ ٰﻫﺬ ﺳ

043.025 Faintaqamna minhum faonthur kayfa kana AAaqibatu almukaththibeena
25. Daarom straften Wij hen; ziet dan hoe het
einde van de loochenaars was,

Dus namen Wij wraak op hen. En kijk dan hoe het
einde was van de loochenaars!

ٌ و ۡذ ﻗﺎل ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻵﻹﺑ ۡﻴﻪ و ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪۤ ﻧ¡*ۡ ﺑﺮ
﴾٦٢ۙ ﴿ آء ﻣﻤﺎ ` ۡﻌﺒﺪ ۡون

043.030 Walamma jaahumu alhaqqu qaloo hatha sihrun wa-inna bihi kafiroona
043.026 Wa-ith qala ibraheemu li-abeehi waqawmihi innanee baraon mimma taAAbudoona
30. Maar nu de Waarheid tot hen is gekomen, zeggen
zij: "Dit is tovenarij en wij zullen er niet in geloven."

En toen de waarheid tot hen kwam zeiden zij:
"Dit is toverij en wij hechten er geen geloof
aan."

26. En (gedenkt) hoe Abraham tot zijn vader en zijn volk
zei: "Ik heb voorzeker iets uitstaande met hetgeen u
aanbidt,

En toen Ibrahiem tot zijn vader en zijn volk
zei: "Ik heb niets te maken met wat jullie
dienen,

043.033 Walawla an yakoona alnnasu ommatan wahidatan lajaAAalna liman yakfuru bialrrahmani
libuyootihim suqufan min fiddatin wamaAAarija AAalayha yathharoona
33. Ware er niet (het gevaar) dat alle mensen één
groep zouden vormen, Wij zouden voor degenen die
de Barmhartige verwerpen, daken voor hun huizen en
trappen waarop zij naar boven konden lopen van zilver
hebben gemaakt,

En als de mensen niet één gemeenschap waren
geweest, dan hadden Wij aan hen die aan de
Erbarmer geen geloof hechten voor hun huizen
daken van zilver gegeven en trappen om omhoog
te gaan,

﴾٤٣ۙ ﴿  ًر ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﻳﺘﻜ ”ـ ۡﻮن¢ و ﻟﺒﻴ ۡﻮﺗﻬ ۡﻢ ۡﺑﻮ ًﺑﺎ و
043.034 Walibuyootihim abwaban wasururan AAalayha yattaki-oona
34. En deuren voor hun huizen; en rustbanken,
waarop zij konden rusten,

en deuren voor hun huizen en rustbanken waarop zij
achteroverleunen,
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﴾٥٣﴿x ۡ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻟﻠﻤﺘﻘ
043.035 Wazukhrufan wa-in kullu thalika lamma mataAAu alhayati alddunya waal-akhiratu AAinda
rabbika lilmuttaqeena
35. En versieringen. Maar dat alles is niets dan een
voorziening voor het tegenwoordige leven, maar het
Hiernamaals bij uw Heer is voor de godvruchtigen.

en pracht en praal. Dat alles is slechts het
vruchtgebruik van het tegenwoordige leven, maar
het hiernamaals is bij jouw Heer voor de
godvrezenden.

ٌ ۡﻳﻦb ﻪi ﻪ ﺷ ۡﻴ ٰﻄ ًﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻟi ﻘﻴ ۡﺾ ﻟm و ﻣ ۡﻦ § ۡﻌﺶ ﻋ ۡﻦ ذ ۡ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ
﴾٦٣﴿
043.036 Waman yaAAshu AAan thikri alrrahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qareenun
36. En wie zich van de aanbidding van de
Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een
satan, die zijn metgezel wordt.

En wie zich voor de vermaning van de Erbarmer
blind houdt, voor hem maken Wij een satan die dan
een kameraad voor hem is --
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﴾١٣﴿
043.031 Waqaloo lawla nuzzila hatha alqur-anu AAala rajulin mina alqaryatayni AAatheemun
31. En men zegt: "Waarom is deze Kuran niet
aan een groot man uit de twee steden
geopenbaard?"

En zij zeiden: "Had deze Koran niet tot een
aanzienlijk man uit de beide steden neergezonden
kunnen worden?"
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043.032 Ahum yaqsimoona rahmata rabbika nahnu qasamna baynahum maAAeeshatahum fee alhayati
alddunya warafaAAna baAAdahum fawqa baAAdin darajatin liyattakhitha baAAduhum baAAdan
sukhriyyan warahmatu rabbika khayrun mimma yajmaAAoona
32. Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit?
Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven
middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij
verheffen sommigen hunner boven anderen in
graden, opdat sommigen hunner anderen te werk
mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer
is beter dan hetgeen zij vergaren.

Verdelen zij soms de barmhartigheid van hun Heer?
Wij zijn het die onder hen hun levensbehoeften in
het tegenwoordige leven hebben verdeeld en wij
hebben sommigen van hen hogere rangen dan
anderen gegeven opdat de een de ander in dienst
neemt. Maar de barmhartigheid van jouw Heer is
beter dan wat zij bijeenbrengen.
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 ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦq›و ﻟﻮ ﻵﻹ ن ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎس ﻣﺔ و ﺣﺪة ﻟﺠﻌﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻜ
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﴾٣٣ۙ ﴿ ﻟﺒﻴ ۡﻮﺗﻬ ۡﻢ ﺳﻘﻔﺎ ﻣ ۡﻦ ﻓﻀ ٍﺔ و ﻣﻌﺎرج ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ ۡون

043.040 Afaanta tusmiAAu alssumma aw tahdee alAAumya waman kana fee dalalin mubeenin
40. Kunt u dan de doven doen horen en de
blinden en degenen die klaarblijkelijk dwalen,
leiden?

Kun jij dan de doven laten horen of de blinden en wie
in duidelijke dwaling verkeren de goede richting
wijzen?

و ﻧﻬ ۡﻢ ﻟﻴﺼﺪ ۡوﻧﻬ ۡﻢ ﻋﻦ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ و ﻳ ۡﺤﺴﺒ ۡﻮن ﻧﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻬﺘﺪ ۡون
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﴾١٤ۙ ﴿ ﻓﺎﻣﺎ ﻧﺬﻫ¬ ﺑﻚ ﻓﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺘﻘﻤﻮن

﴾٧٣﴿
043.037 Wa-innahum layasuddoonahum AAani alssabeeli wayahsaboona annahum muhtadoona

043.041 Fa-imma nathhabanna bika fa-inna minhum muntaqimoona
41. En indien Wij u wegnemen (uit hun midden) zullen
Wij hen gewis bestraffen.

Als Wij jou wegnemen, dan zullen Wij
wraak op hen nemen,
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﴾٢٤﴿ ۡو ﻧﺮﻳﻨﻚ ﻟﺬي وﻋﺪﻧﻬﻢ ﻓﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻘﺘﺪرون
043.042 Aw nuriyannaka allathee waAAadnahum fa-inna AAalayhim muqtadiroona
42. En indien Wij u datgene tonen waarmede Wij hen
bedreigen dan voorzeker hebben Wij macht over hen.

of Wij zullen jou wat Wij hun hebben aangezegd
laten zien, want Wij hebben de macht over hen.
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﴾٣٤﴿
043.043 Faistamsik biallathee oohiya ilayka innaka AAala siratin mustaqeemin
43. Houd u daarom vast aan hetgeen u is geopenbaard; u
bent voorzeker op het rechte pad.

Houd vast aan wat aan jou is geopenbaard; jij
bent op een juiste weg.
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﴾٤٤﴿ و ﻧﻪ ﻟﺬ ﻟﻚ و ﻟﻘﻮﻣﻚ } و ﺳﻮف ﺗﺴـﻠﻮن
043.044 Wa-innahu lathikrun laka waliqawmika wasawfa tus-aloona
44. Waarlijk, het is een eer voor u en voor uw volk
en u zult weldra (daarover) worden ondervraagd.

Het is namelijk een vermaning voor jou en jouw volk
en jullie zullen verantwoording moeten afleggen.

37. En voorwaar, deze leidt hem van de rechte weg af,
en toch denkt hij dat hij juist geleid wordt.

die zullen hun dan de weg versperren, maar zij
denken dat zij op het goede pad zijn --
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﴾٨٣﴿ ﻳﻦqrﻓﺒﺌﺲ ﻟ

043.038 Hatta itha jaana qala ya layta baynee wabaynaka buAAda almashriqayni fabi/sa alqareenu
38. Wanneer zo iemand bij Ons komt, zegt hij tegen zijn
metgezel: "O, ware er tussen u en mij een afstand van
het Oosten naar het Westen geweest. Wat is dit een boze
metgezel!"

en wanneer hij dan tot Ons komt, zegt hij:
"Ach, was er tussen mij en U een afstand als
tussen oost en west!" Dat is dus pas een slechte
kameraad.
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﴾٩٣﴿ ‡ﻮنŠ‹و ﻟﻦ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻟﻴﻮم ذ ﻇﻠﻤﺘﻢ ﻧﻜﻢ (' ﻟﻌﺬ ب ﻣﺸ
043.039 Walan yanfaAAakumu alyawma ith thalamtum annakum fee alAAathabi mushtarikoona
39. Indien u onrechtvaardig handelde, zal het u
heden niet baten dat u samen dezelfde straf
ondergaat.

Het zal jullie vandaag, omdat jullie onrecht gepleegd
hebben, niet baten dat jullie deelgenoten in de
bestraffing zijn.

ۡ ﺎن ('ۡ ﺿ ٰﻠﻞ ﻣﺒ: ´ و ﻣ ۡﻦµۡ ﻓﺎﻧۡﺖ ﺗ ۡﺴﻤﻊ ﻟﺼﻢ ۡو ﺗ ۡﻬﺪي ﻟۡﻌ
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﴾٨٤﴿ ﺑﺎﻟۡﻌﺬ ب ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
043.048 Wama nureehim min ayatin illa hiya akbaru min okhtiha waakhathnahum bialAAathabi
laAAallahum yarjiAAoona
48. En Wij toonden hun geen teken of het ene
was groter dan het andere en Wij deden hen
een straf ondergaan opdat zij zich mochten
bekeren.

Toch lieten Wij hun alleen maar tekenen zien waarvan
het ene nog groter was dan het andere. En Wij grepen
hen met de bestraffing, opdat zij misschien terug zouden
keren.
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﴾٩٤﴿ ﻟﻤ ۡﻬﺘﺪ ۡون
043.049 Waqaloo ya ayyuha alsahiru odAAu lana rabbaka bima AAahida AAindaka innana lamuhtadoona
49. En zij zeiden (tot Mozes): "O, u tovenaar, bid voor
ons tot uw Heer overeenkomstig het verdrag dat Hij met
u heeft gesloten, wij zullen zeker de leiding volgen.

En zij zeiden: "O tovenaar, bid voor ons tot
jouw Heer op grond van wat Hij jou
opgedragen heeft, dan zullen wij het goede
pad volgen."
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043.050 Falamma kashafna AAanhumu alAAathaba itha hum yankuthoona
50. Maar toen Wij de straf van hen wegnamen,
ziet, zij braken hun woord.

Maar toen Wij de bestraffing voor hen ophieven,
braken zij meteen hun woord.
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043.051 Wanada firAAawnu fee qawmihi qala ya qawmi alaysa lee mulku misra wahathihi al-anharu
tajree min tahtee afala tubsiroona
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و ﺳـﻞ ﻣﻦ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻠﻨﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ دون
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﴾٥٤﴿x ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟـﻬﺔ §ﻌﺒﺪون
043.045 Wais-al man arsalna min qablika min rusulina ajaAAalna min dooni alrrahmani alihatan
yuAAbadoona
45. En vraagt aan Onze boodschappers die Wij vóór
u zonden: "Stelden wij naast de Barmhartige andere
goden om te worden aanbeden?"

En vraag aan gezanten die Wij voor jouw tijd
gezonden hebben of Wij in plaats van de Erbarmer
goden gemaakt hebben die zij moeten dienen.

ۡ'—  ٖﻪ ﻓﻘﺎلº ۡ ﻋ ۡﻮن و ﻣﻶ ۠ﻹ¹ 'ٰu ۤو ﻟﻘ ۡﺪ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﻣ ۡﻮ ٰ¼* ﺑ ٰﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ
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﴾٦٤﴿ ۡ رﺳ ۡﻮل رب ﻟ ٰﻌﻠﻤ
043.046 Walaqad arsalna moosa bi-ayatina ila firAAawna wamala-ihi faqala innee rasoolu rabbi
alAAalameena
46. Wij zonden Mozes met Onze tekenen naar
Pharao en zijn leiders, en hij zei: "Ik ben
waarlijk een boodschapper van de Heer van de
Werelden."

Wij hebben Moesa met Onze tekenen naar Fir'aun en
zijn raad van voornaamsten gezonden en hij zei: "Ik
ben de gezant van de Heer van de wereldbewoners."
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﴾٧٤﴿ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂءﻫﻢ ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ ذ ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ §ﻀﺤﻜﻮن
043.047 Falamma jaahum bi-ayatina itha hum minha yadhakoona
47. Maar toen hij met Onze tekenen tot hen
kwam, ziet, bespotten zij hem.

Maar toen hij met Onze tekenen tot hen kwam, toen
begonnen zij er meteen om te lachen.

ۡ ﻣ ۡﻦ ۡﺧﺘﻬﺎ ½ و ﺧ ۡﺬ ٰﻧﻬﻢŠ¬ۡ‡ ¯¾ و ﻣﺎ ﻧﺮﻳۡﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ٰ ﻳ ٍﺔ ﻵﻹ
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﴾٦٥﴿x  ﻳﻦ£ﻓﺠﻌﻠﻨﻬﻢ ﺳﻠﻔﺎ و ﻣﺜﻶﻹ ﻟﻶﻹ
043.056 FajaAAalnahum salafan wamathalan lil-akhireena
56. Wij deden hen vergaan en maakten dit tot een voorbeeld
voor de komende (geslachten).

Zo maakten Wij hen tot voorlopers en
voorbeeld voor de lateren.
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﴾٧٥﴿ •ب ۡﺑﻦ ﻣ ۡﺮﻳﻢ ﻣﺜﻶًﻹ ذ ﻗ ۡﻮﻣﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﺼﺪونŽ و ﻟﻤﺎ
043.057 Walamma duriba ibnu maryama mathalan itha qawmuka minhu yasiddoona
57. En wanneer de zoon van Maria als voorbeeld
wordt genoemd, ziet, uw volk rijst op en keerde zich
of in ofschuw.

En toen de zoon van Marjam als voorbeeld werd
aangehaald, begon jouw volk daarover meteen te
schreeuwen.
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 ﺑ ۡﻞ ﻫ ۡﻢ ﻗ ۡﻮ ٌمv •ﺑ ۡﻮه ﻟﻚ ﻵﻹ ﺟﺪﻵًﻹŽ  ﻣﺎv  ۡم ﻫﻮŠٌ و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ء ٰ ﻟﻬﺘﻨﺎ ﺧ
﴾٨٥﴿ ﺧﺼﻤ ۡﻮن
043.058 Waqaloo aalihatuna khayrun am huwa ma daraboohu laka illa jadalan bal hum qawmun
khasimoona
58. En zij roepen: "Zijn onze goden beter of is
hij beter?" Zij zeggen dit tot u alleen om te
twisten. Waarlijk zij zijn een twistziek volk.

En zij zeiden: "Zijn onze goden beter of hij?" Maar zij
haalden hem alleen maar als voorbeeld aan om te
twisten. Ja zeker, zij zijn twistzieke mensen.
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 آءﻳﻞ¢ *¡ﻌﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ و ﺟﻌﻠﻨﻪ ﻣﺜﻶﻹ ﻟﺒm ۡن ﻫﻮ ﻵﻹ ﻋﺒﺪ
﴾٩٥e ﴿
043.059 In huwa illa AAabdun anAAamna AAalayhi wajaAAalnahu mathalan libanee isra-eela

59. Hij (Jezus) is niets dan een dienaar wie Wij

Hij is slechts een dienaar aan wie Wij genade

51. En Pharao riep tot zijn volk: "O, mijn volk!
Behoort het koninkrijk van Egypte niet aan mij
toe? En stromen deze rivieren niet op mijn bevel?
Kunt, u dat niet inzien?

En Fir'aun liet onder zijn volk omroepen: "Mijn volk,
heb ik niet de heerschappij over Egypte en deze
rivieren die beneden mij langsstromen? Hebben jullie
dan geen inzicht?
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﴾٢٥﴿ ۡ  و ﻵﻹ ﻳ¿ﺎد ﻳﺒÀÁٌ ۡ  ﻣ ۡﻦ ٰﻫﺬ ﻟﺬ ۡي ﻫﻮ ﻣﻬŠٌ ۡم ﻧﺎ ﺧ
043.052 Am ana khayrun min hatha allathee huwa maheenun wala yakadu yubeenu
52. Of ben ik niet beter dan deze onaanzienlijke
man die zich nauwelijks kan uitdrukken?

Is het niet zo dat ik beter ben dan deze hier die
verachtelijk is en die zich nauwelijks kan uitdrukken?
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﴾٣٥﴿ ۡ ﻧŠ‹ﻣﻘ
043.053 Falawla olqiya AAalayhi aswiratun min thahabin aw jaa maAAahu almala-ikatu muqtarineena
53. Waarom zijn hem dan geen armbanden van
goud geschonken of komen engelen niet in
processie met hem?"

Als hem nu armbanden van goud waren omgehangen
of de engelen als begeleiding met hem waren
meegekomen?"
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﴾٤٥﴿ ﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﺴﻘ:  ﻧﻬﻢv ﻪ ﻓﺎﻃﺎﻋ ۡﻮهi ﺎﺳﺘﺨﻒ ﻗ ۡﻮﻣ
043.054 Faistakhaffa qawmahu faataAAoohu innahum kanoo qawman fasiqeena
54. Zo maakte hij zijn volk tot dwazen en zij
gehoorzaamden hem. Zij waren inderdaad een
overtredend volk.

Zo bracht hij zijn volk aan het weifelen en zij
gehoorzaamden hem; zij waren verdorven
mensen.
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043.055 Falamma asafoona intaqamna minhum faaghraqnahum ajmaAAeena
55. Toen zij Ons vertoornden, straften Wij
hen en verdronken hen allen.

Toen zij Ons dan kwaad gemaakt hadden namen Wij wraak
op hen en verdronken hen allen tezamen.

allathee takhtalifoona feehi faittaqoo Allaha waateeAAooni
63. Toen Jezus met duidelijke bewijzen kwam, zei
hij: "Waarlijk ik ben met wijsheid tot u gekomen
opdat ik u iets van hetgeen waarover u onderling
verschilt duidelijk moge maken. Vreest daarom
Allah en gehoorzaamt mij.

Toen 'Isa met de duidelijke bewijzen kwam zei hij:
"Ik ben met de wijsheid tot jullie gekomen en ik
zal jullie enige van de dingen waarover jullie het
oneens zijn duidelijk maken. En vreest Allah en
gehoorzaamt mij.

ٰ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٦﴿  ﻫﺬ ®• ط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢv ' و رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوهÅ ﻫﻮ رUVن ﷲ
043.064 Inna Allaha huwa rabbee warabbukum faoAAbudoohu hatha siratun mustaqeemun
64. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Dient
Hem daarom. Dit is het rechte pad."

Allah is mijn Heer en Hij is jullie Heer. Dient
Hem dus, dat is een juiste weg."

ۡ
ۡﻦ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ } ﻓﻮ ۡﻳ ٌﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ ﻣﻦÆ  ب ﻣÇÈۡ ﺎﺧﺘﻠﻒ ﻵۡﻹ
ﻓ
﴾٥٦﴿ ﻋﺬ ب ﻳ ۡﻮ ٍم ۡﻟﻴ ٍﻢ
043.065 Faikhtalafa al-ahzabu min baynihim fawaylun lillatheena thalamoo min AAathabi yawmin
aleemin
65. Maar vele groepen uit hun midden werden onenig.
Wee de onrechtvaardigen wegens de straf van een
smartelijke Dag!

Maar de partijen waren het onderling oneens.
Wee dus hen die onrecht plegen wegens de
bestraffing op een pijnlijke dag.

ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻐﺘﺔ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﺸﻌﺮون€  ۡون ﻵﻹ ﻟﺴﺎﻋﺔ ن ﺗﺎﺗﻴﻬﻢqŸﻫ ۡﻞ ﻳﻨ
﴾٦٦﴿
043.066 Hal yanthuroona illa alssaAAata an ta/tiyahum baghtatan wahum la yashAAuroona
66. Zij wachten slechts tot het Uur plotseling
over hen komt, terwijl zij het niet voorzien.

Verwachten zij dan iets anders dan dat het uur
onverwachts tot hen komt zonder dat zij het beseffen?

Onze gunst schonken en Wij stelden hem tot
voorbeeld voor de kinderen van Israël.

geschonken hebben en die Wij tot een voorbeeld
voor de Israëlieten hebben gemaakt.

ً “ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٦﴿ ﻜﺔ (' ﻵﻹرض ﻳﺨﻠﻔﻮنOو ﻟ ۡﻮ ﻧﺸﺂء ﻟﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻠ
043.060 Walaw nashao lajaAAalna minkum mala-ikatan fee al-ardi yakhlufoona
60. En indien Wij het wilden, konden Wij
engelen uit uw midden tot opvolgers op aarde
maken.

En als Wij wilden hadden Wij uit jullie midden
engelen gemaakt die jullie op de aarde hadden
opgevolgd.

ۡ
 ٰﻫﺬ ®• ٌطv ن ﺑﻬﺎ و ﺗﺒﻌ ۡﻮنŠ‹ﻪ ﻟﻌﻠ ٌﻢ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﻤi و ﻧ
﴾١٦﴿ ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٌﻢ
043.061 Wa-innahu laAAilmun lilssaAAati fala tamtarunna biha waittabiAAooni hatha siratun
mustaqeemun
61. Maar dit is een teken van het Uur. Twijfelt er
daarom niet aan, maar volgt Mij. Dit is het rechte pad.

En hij is een kenteken voor het uur. Twijfelt er
dus niet aan en volgt mij; dat is een juiste weg.

ٌ
﴾٢٦﴿ ٌ ۡ ﻪ ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﺪو ﻣﺒi و ﻵﻹ ﻳﺼﺪﻧﻜﻢ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ } ﻧ
043.062 Wala yasuddannakumu alshshaytanu innahu lakum AAaduwwun mubeenun
62. En laat Satan u niet verleiden. Voorzeker, hij is
voor u een openlijke vijand.

En laat de satan jullie er niet van afhouden; hij is
voor jullie een verklaarde vijand.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ٰۡ
* ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺖ ﻗﺎل ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻵﻹﺑÊو ﻟﻤﺎ ﺟﺂء ﻋﻴ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٦﴿  و ﻃﻴﻌﻮنUV ۡﻌﺾ ﻟﺬ ۡي ﺗﺨﺘﻠﻔ ۡﻮن ﻓ ۡﻴﻪ } ﻓﺎ`ﻘﻮ ﷲ€ ﻟﻜ ۡﻢ
043.063 Walamma jaa AAeesa bialbayyinati qala qad ji/tukum bialhikmati wali-obayyina lakum baAAda

043.071 Yutafu AAalayhim bisihafin min thahabin waakwabin wafeeha ma tashtaheehi al-anfusu
watalaththu al-aAAyunu waantum feeha khalidoona
71. Er zullen gouden schalen en bekers worden
rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen
zich wensen en waar de ogen van genieten. En u
zult daarin vertoeven.

Bij hen worden schotels van goud en bekers
rondgegeven. En daarin is wat de zielen begeren en
wat aangenaam voor de ogen is. "En jullie zullen
daarin altijd blijven.

ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٧﴿ و ﺗﻠﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﻟ™* ورﺛﺘﻤﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ `ﻌﻤﻠﻮن
043.072 Watilka aljannatu allatee oorithtumooha bima kuntum taAAmaloona
72. Dit is de Tuin, die u is gegeven (als beloning)
voor hetgeen u deedt.

Dat is de tuin die jullie beërfd hebben voor wat
jullie hebben gedaan.

ۡ ۡ ٌ ۡ ٌ
ۡ
﴾٣٧﴿ ﻠﻮن:ة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎŠ ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻓﺎ‡ﻬﺔ ﻛﺜ
043.073 Lakum feeha fakihatun katheeratun minha ta/kuloona
73. Er is daarin een overvloed van fruit voor u
waarvan u kunt eten."

Jullie hebben daarin veel vruchten waarvan jullie
kunnen eten."

ٰ
ۡ
ۡ
﴾٤٧Ë ﴿Àن ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ ('ۡ ﻋﺬ ب ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﺪ ۡون
043.074 Inna almujrimeena fee AAathabi jahannama khalidoona
74. De schuldigen zullen gewis de kastijding van de
hel blijven ondergaan.

De boosdoeners zullen altijd in de bestraffing
van de hel blijven.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٧ۚ ﴿  ﻋﻨﻬﻢ و ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻠﺴﻮنŠ‹ﻵﻹ §ﻔ
043.075 La yufattaru AAanhum wahum feehi mublisoona
75. En deze zal voor hen niet verlicht worden en
zij zullen daarin vertwijfelen.

Zij zal voor hen niet getemperd worden en zij zullen in
wanhoop terneergeslagen zijn.

ۡ ٌ
ۡ  ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ﻟﺒ€ ﺬÌ Oﻵۡﻹﺧﻶﻼء ﻳ ۡﻮﻣ
ﻌ
﴾٧٦e ﴿x ۡ ﺾ ﻋﺪو ﻵﻹ ﻟﻤﺘﻘ
ٍ
043.067 Al-akhillao yawma-ithin baAAduhum libaAAdin AAaduwwun illa almuttaqeena
67. Vrienden zullen op die Dag elkanders vijanden
zijn. Maar de godvruchtigen:

Vrienden zullen op die dag elkaar tot vijand zijn,
alleen de godvrezenden niet.

ۡ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ ٌ ۡ
ۡ
﴾٨٦ۚ ﴿ ﻧﻮنÇœٰ§ﻌﺒﺎد ﻵﻹ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﻴﻮم و ﻵﻹ ﻧﺘﻢ ﺗ
043.068 Ya AAibadi la khawfun AAalaykumu alyawma wala antum tahzanoona
68. "O Mijn dienaren, geen vrees zal op deze Dag
over u komen noch zult u treuren.

"Mijn dienaren! Jullie hebben niets te vrezen
noch zullen jullie bedroefd zijn.

ٰ
﴾٩٦ۚ ﴿ ۡ ﺎﻧ ۡﻮ ﻣ ۡﺴﻠﻤ: ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ و
043.069 Allatheena amanoo bi-ayatina wakanoo muslimeena
69. Die in Onze tekenen geloofde en
onderdanig was.

Jullie die in Onze tekenen geloofden en zich [aan Allah]
hadden overgegeven,

ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٧﴿  ۡونŠ¬ۡدﺧﻠﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﻧﺘ ۡﻢ و زو ﺟﻜ ۡﻢ ﺗ ۡﺤ
043.070 Odkhuloo aljannata antum waazwajukum tuhbaroona
70. Gaat het paradijs binnen, u en uw echtgenoten,
gelukkig zijnde.

gaat de tuin binnen, jullie en jullie echtgenotes, om
verblijd te worden."

ۡﺎف ﻣ ۡﻦ ذﻫﺐ و ‡ۡﻮ ب } و ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗ ۡﺸﺘﻬﻴﻪ
ٍ ﻳﻄﺎف ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑﺼﺤ
ٍ
ٍ
ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٧ۚ ﴿ ﻔﺲ و ﺗﻠﺬ ﻵﻹﻋ } و ﻧﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪونmﻵﻹ

043.080 Am yahsaboona anna la nasmaAAu sirrahum wanajwahum bala warusuluna ladayhim
yaktuboona
80. Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en
hun beraadslaging niet horen? Ja zeker! Onze
boodschappers bij hen schrijven alles op.

Of rekenen zij erop dat Wij hun geheime en
vertrouwelijke gesprekken niet horen? Zeker wel,
en Onze gezanten schrijven het bij hen op.

ۡ
﴾١٨﴿  ﻓﺎﻧﺎ ول ﻟ ٰﻌﺒﺪ ۡﻳﻦÍ  ۡﺣ ٰﻤﻦ وﻟ ٌﺪŒﺎن ﻟ: ﻗ ۡﻞ ۡن
043.081 Qul in kana lilrrahmani waladun faana awwalu alAAabideena
81. Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de
eerste van de aanbidders zijn.

043.076 Wama thalamnahum walakin kanoo humu alththalimeena
76. Wij deden hun geen onrecht, maar zij waren het
die zichzelf onrecht plachten te doen.

En Wij hebben hun geen onrecht aangedaan, maar
zij waren het die onrecht pleegden.

ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٧﴿  ﻗﺎل ﻧﻜﻢ ﻣﻜﺜﻮنv و ﻧﺎد ۡو ٰﻳ ٰﻤﻠﻚ ﻟﻴﻘﺾ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺑﻚ

Zeg: "Als de Erbarmer een kind had zou ik de
eerste van de aanbidders zijn.

ۡ
﴾٢٨﴿ ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ رب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض رب ﻟﻌ ۡﺮش ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔ ۡﻮن
043.082 Subhana rabbi alssamawati waal-ardi rabbi alAAarshi AAamma yasifoona
82. Verheven is de Heer van de hemelen en van
de aarde, de Heer van de Troon, boven al
hetgeen zij vertellen.

ٰ
ٰ
ۡ
﴾٦٧﴿ ﺎﻧﻮۡ ﻫﻢ ﻟﻈﻠﻤ: و ﻣﺎ ﻇﻠ ۡﻤﻨﻬ ۡﻢ و ﻟٰﻜ ۡﻦ

Geprezen zij de Heer van de hemelen en de aarde, de
Heer van de troon, en verheven is Hij boven wat zij
toeschrijven."

ۡﻓﺬ ۡرﻫ ۡﻢ ﻳﺨ ۡﻮﺿ ۡﻮ و ﻳ ۡﻠﻌﺒ ۡﻮ ﺣ ٰ™* ﻳ ٰﻠﻘ ۡﻮ ﻳ ۡﻮﻣﻬﻢ ﻟﺬ ۡي ﻳ ۡﻮﻋﺪون
﴾٣٨﴿

043.077 Wanadaw ya maliku liyaqdi AAalayna rabbuka qala innakum makithoona
77. En zij zullen schreeuwen: "O, Malik, laat uw Heer een
einde aan ons maken." Deze zal antwoorden: "U moet
blijven."

En zij roepen: "O Malik, laat jouw Heer een
einde aan ons maken." Hij zegt: "Jullie
blijven hier."

ٰ ۡ ۡ ۡ ٰ
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ۡ
﴾٨٧﴿ ‡ﻢ ﻟﻠﺤﻖ ﻫﻮنŠÏ‡ ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺌﻨﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﻜﻦ
043.078 Laqad ji/nakum bialhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihoona
78. Wij brachten u zeker de Waarheid maar de
meesten uwer waren er afkerig van.

Wij hebben jullie de waarheid gebracht, maar de
meesten van jullie verafschuwen de waarheid.

ۤۡ ۡ ۡ
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ۡ
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ً
﴾٩٧ۚ ﴿ ﻣﻮنŠ¬م ﺑﺮﻣﻮ ﻣﺮ ﻓﺎﻧﺎ ﻣ
043.079 Am abramoo amran fa-inna mubrimoona

043.083 Fatharhum yakhoodoo wayalAAaboo hatta yulaqoo yawmahumu allathee yooAAadoona
83. Laat hen praten en zich vermaken totdat de
Dag komt die hun is beloofd.

Laat hen maar kletsen en schertsen totdat zij hun dag
tegenkomen die hun wordt aangezegd.

ۡ
ۡ
 و ﻫﻮ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢv و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي (' ﻟﺴﻤﺂء ﻟٰ ٌﻪ و (' ﻵۡﻹ ۡرض ﻟٰ ٌﻪ

79. Hebben zij een richting bepaald? Dan
doen Wij dat ook.

Of hebben zij een of ander plan gemaakt? Wij kunnen
ook plannen maken.

ٰ' و رﺳﻠﻨﺎ ﻟﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢg ﺑv ﻬ ۡﻢÐ ﻫ ۡﻢ و ﻧ ۡﺠ ٰﻮ¢ ۡم ﻳ ۡﺤﺴﺒ ۡﻮن ﻧﺎ ﻵﻹ ﻧ ۡﺴﻤﻊ
ۡ
ۡ
﴾٠٨﴿ ﻳﻜﺘﺒﻮن

87. En indien u hun vraagt: "Wie schiep hen?", zullen
zij zeker zeggen: "Allah ". Waarheen worden zij dan
afgewend?

En als jij hun vraagt wie hen geschapen heeft
zeggen zij: "Allah." Hoe kunnen zij dan zo zijn
afgeleid?

ۡ
﴾٨٨ۘ ﴿ و ﻗ ۡﻴﻠ ٖﻪ ٰﻳﺮب ن ̂ﻫﺆﻵﻼء ﻗ ۡﻮ ٌم ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮن
043.088 Waqeelihi ya rabbi inna haola-i qawmun la yu/minoona
88. En zijn (des Profeten) gezegde: "O, mijn
Heer, dit is een volk dat niet gelooft."

En [bij Hem is de kennis ] erover dat hij zegt: "Mijn
Heer, dezen hier zijn mensen die niet geloven."

ۡ ۡ ۡ
﴾٩٨﴿x  ﻓﺴ ۡﻮف § ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنv ﺎﺻﻔﺢ ﻋﻨﻬ ۡﻢ و ﻗ ۡﻞ ﺳ ٰﻠ ٌﻢ
ﻓ
043.089 Faisfah AAanhum waqul salamun fasawfa yaAAlamoona
89. Wend u dan van hen af en zeg: "Vrede": en weldra
zullen zij (hun dwaijling) te weten komen.

www.kuran.nl

Schenk maar geen aandacht aan hen en zeg:
"Vrede". Zij zullen het weten!

﴾٤٨﴿
043.084 Wahuwa allathee fee alssama-i ilahun wafee al-ardi ilahun wahuwa alhakeemu alAAaleemu
84. En Hij is God in de hemel en op aarde en Hij
is de Alwijze, de Alwetende,

En Hij is het die in de hemel god is en die op de aarde
god is; Hij is de wijze, de wetende.

ۡ i ۡ
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ۡ
ك ﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ } و ﻋﻨﺪهŠ¬ٰ و ﺗ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨﴿ ﻋﻠﻢ ﻟﺴﺎﻋﺔ } و ﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن
043.085 Watabaraka allathee lahu mulku alssamawati waal-ardi wama baynahuma waAAindahu AAilmu
alssaAAati wa-ilayhi turjaAAoona
85. En zalig is Hij, Wie het Koninkrijk van de
hemelen en van de aarde en alles, wat er tussen is,
toebehoort, en bij Hem is de kennis van het Uur, en
tot Hem zult u worden teruggebracht.

Gezegend zij Hij die de heerschappij heeft over de
hemelen en de aarde en wat er tussen beide is. En
bij Hem is de kennis over het uur en tot Hem
worden jullie teruggebracht.

و ﻵﻹ ﻳ ۡﻤﻠﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ د ۡوﻧﻪ ﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﺷﻬﺪ
﴾٦٨﴿ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ و ﻫ ۡﻢ § ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن
043.086 Wala yamliku allatheena yadAAoona min doonihi alshshafaAAata illa man shahida bialhaqqi
wahum yaAAlamoona
86. En degenen die zij naast Allah aanroepen
bezitten geen macht tot bemiddeling, behalve hij,
die de Waarheid getuigt; en dat weten zij.

Zij die jullie in plaats van Hem aanroepen
beschikken niet over voorspraak, behalve zij die
van de waarheid getuigen en die kennis hebben.

ٰ ٰ
ۡ
ۡ
﴾٧٨ۙ ﴿  ﻓﺎ—' ﻳﺆﻓﻜ ۡﻮنUV ۡﻦ ﺳﺎﻟﺘﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻘﻬ ۡﻢ ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟﻦ ﷲOو ﻟ
043.087 Wala-in saaltahum man khalaqahum layaqoolunna Allahu faanna yu/fakoona

