ٰ ۡ ۤ
ۡ
ۡ ۡ
و ﺧﺘﻶﻹف ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر و ﻣﺎ ﻧﺰل ﷲ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣﻦ رز ٍق
 ۡﻳﻒ ﻟﺮ ٰﻳﺢ ٰ ٰﻳ ٌﺖ ﻟﻘ ۡﻮ ٍم/0ۡ  ۡﻌﺪ ﻣ ۡﻮﺗﻬﺎ و ﺗ4 ﻓﺎ ۡﺣﻴﺎ ﺑﻪ ﻵۡﻹ ۡرض

Al-Djaasi'jah
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

﴾ۚ١﴿ ٰﺣ ٓﻢ

﴾٥﴿ > ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن
045.005 Waikhtilafi allayli waalnnahari wama anzala Allahu mina alssama-i min rizqin faahya bihi alarda baAAda mawtiha watasreefi alrriyahi ayatun liqawmin yaAAqiloona
5. En in de wisseling van nacht en dag en de
voorziening die Allah uit de hemel nederzendt
waardoor Hij de aarde doet herleven na haar
dood en in de verandering van de winden, zijn
eveneens tekenen voor een volk, dat zijn
verstand gebruikt.

ٰ

En in het verschil van nacht en dag en in wat Allah als
levensonderhoud uit de hemel heeft laten neerdalen en
waarmee Hij de aarde weer laat herleven nadat zij
dood was en in het besturen van de winden zijn
tekenen voor mensen die verstandig zijn.

ٰ ٰٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺪ ﷲ4 A ﻓﺒﺎي ﺣﺪﻳﺚE ﺗﻠﻚ ﻳﺖ ﷲ ﻧﺘﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ۡ
ۡ
﴾٦﴿ و ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ ﻳﺆﻣﻨﻮن

045.006 Tilka ayatu Allahi natlooha AAalayka bialhaqqi fabi-ayyi hadeethin baAAda Allahi waayatihi
yu/minoona
6. Dit zijn de tekenen van Allah, die wij naar
waarheid aan u voordragen. In welk woord buiten
Allah en Zijn tekenen zullen zij dan geloven?

Dat zijn Allah's tekenen. Wij lezen ze aan jou in
waarheid voor. Aan welk bericht zullen zij dan na
[dat van] Allah en Zijn tekenen nog geloven?

﴾٧ۙ ﴿ ﺎك ﺛ ۡﻴ ٍﻢ
ٍ ﻞ ﻓRو ۡﻳ ٌﻞ ﻟ
045.007 Waylun likulli affakin atheemin
7. Wee elke zondige leugenaar,

Wee elke zondige lasteraar,

045.001 Ha-meem
1. Haa Miem.

H[aa?] M[iem].

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
﴾٢﴿ ﻳﻞ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢYZﺗ
045.002 Tanzeelu alkitabi mina Allahi alAAazeezi alhakeemi
2. De openbaring van dit Boek is van Allah, de
Almachtige, de Alwijze.

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

ۡ ٰ
﴾\٣﴿ ]ۡ^` ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟﻠﻤ ۡﺆﻣﻨa ن
045.003 Inna fee alssamawati waal-ardi laayatin lilmu/mineena
3. Voorwaar, in de hemelen en op aarde zijn tekenen
voor de gelovigen.

In de hemelen en de aarde zijn zeker tekenen
voor de gelovigen.

ۡ ۡ
ٌ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤ۙ ﴿ ` ﺧﻠﻘﻜﻢ و ﻣﺎ ﻳﺒﺚ ﻣﻦ دآﺑ ٍﺔ ﻳﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﻮﻗﻨﻮنa و
045.004 Wafee khalqikum wama yabuththu min dabbatin ayatun liqawmin yooqinoona
4. En in de schepping van uzelf en alle medeschepselen, die
Hij verspreidt (over de aarde), zijn tekenen voor een volk dat
zekerheid van geloof wil hebben.

Ook in jullie schepping en de dieren die
Hij heeft verspreid zijn tekenen voor
mensen die vast overtuigd zijn.

ٰ
 ۡو ﺑﺎ ٰﻳﺖ رﺑﻬ ۡﻢ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ﻣ ۡﻦ ر ۡﺟ ٍﺰkl و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛE ٰﻫﺬ ﻫ ًﺪي
﴾١١﴿o ۡﻟﻴ ٌﻢ
045.011 Hatha hudan waallatheena kafaroo bi-ayati rabbihim lahum AAathabun min rijzin aleemin
11. Dit is de leiding. En voor degenen die de
tekenen van hun Heer verwerpen, is de kwelling
van een pijnlijke straf gereed.

Dit is een leidraad en voor hen die geen geloof
hechten aan de tekenen van hun Heer is er een
bestraffing door een pijnlijke plaag.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺘﺠﺮي ﻟﻔﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻣﺮ ٖه و/s ﻟﻜﻢ ﻟﺒ/tﷲ ﻟﺬي ﺳ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢١ۚ ﴿ ون/vﻟﺘﺒﺘﻐﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ و ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸ

ۡ ﻣ ۡﺴﺘ ۡﻜ~ ً} |ﺎ ۡن ﻟﻢ/0ﻳ ۡﺴﻤﻊ ٰ ٰﻳﺖ ﷲ ٰ ﺗ ۡﺘ•ٰ` ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﺛﻢ ﻳ
﴾٨﴿ ﻌﺬ ٍب ۡﻟﻴ ٍﻢ4 ه/ۡ • ﻓﺒE ﻳ ۡﺴﻤ ۡﻌﻬﺎ
045.008 YasmaAAu ayati Allahi tutla AAalayhi thumma yusirru mustakbiran kaan lam yasmaAAha
fabashshirhu biAAathabin aleemin
8. Die de woorden van Allah, die hem worden
voorgedragen, hoort en niettemin minachtend ze
trotseert alsof hij ze niet hoorde. - Geef hem tijding
van een pijnlijke straf. -

die Allah's tekenen die Wij aan hem voorlezen
hoort en dan in zijn hoogmoed volhardt alsof hij
het niet gehoord had. Verkondig hem dus een
pijnlijke bestraffing.

ٌﻚ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ بƒ„ وﻟz و ذ ﻋﻠﻢ ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺷ ۡﻴﺌۨﺎ ﺗﺨﺬﻫﺎ ﻫﺰ ًو
﴾\٩﴿ ]ٌ ۡ^ﻣﻬ

045.012 Allahu allathee sakhkhara lakumu albahra litajriya alfulku feehi bi-amrihi walitabtaghoo min
fadlihi walaAAallakum tashkuroona
045.009 Wa-itha AAalima min ayatina shay-an ittakhathaha huzuwan ola-ika lahum AAathabun muheenun
12. Allah is Hij, Die de zee in uw dienst heeft
gesteld, zodat schepen er op varen door Zijn
gebod opdat u naar Zijn overvloed zult zoeken en
dat u dankbaar moogt zijn.

Allah is het die de zee aan jullie dienstbaar heeft
gemaakt, opdat de schepen op Zijn bevel varen en
opdat jullie naar een gunst van Hem streven;
misschien zullen jullie dank betuigen.

9. En die, wanneer hij van Onze tekenen kennis
krijgt ermee spot. Voor dezulken is er een
vernederende straf.

En wanneer hij iets van Onze tekenen weet dan drijft
hij de spot ermee. Zij zijn het voor wie er een
vernederende bestraffing is.

ٰ ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٣١﴿ ون/vذﻟﻚ ﻵﻹﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﺘﻔ

ۡ ۡ ۡ
ًۡ ۡ
ۡ
‹ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﻮ ﺷﻴﺌﺎ و ﻵﻹ ﻣﺎŒ و ﻵﻹ >ﻐE ﻬ ۡﻢ ﺟﻬﻨﻢŠﻣ ۡﻦ ورآ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠١\ ﴿  و ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻋﻈﻴﻢE ﺗﺨﺬو ﻣﻦ دون ﷲ وﻟﻴﺂء

045.013 Wasakhkhara lakum ma fee alssamawati wama fee al-ardi jameeAAan minhu inna fee thalika
laayatin liqawmin yatafakkaroona

045.010 Min wara-ihim jahannamu wala yughnee AAanhum ma kasaboo shay-an wala ma ittakhathoo min
dooni Allahi awliyaa walahum AAathabun AAatheemun

ۡ`a  نz ` ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﻣ ۡﻨﻪa ` ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎa  ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﺎ/tو ﺳ

13. En Hij heeft alles van Hem afkomstig in de
hemelen en op aarde aan u onderworpen. Daarin
zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

En Hij heeft wat er in de hemelen en wat er op de
aarde is aan jullie dienstbaar gemaakt. Het komt alles
van Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die
nadenken.

10. Zij hebben de hel in het vooruitzicht; hetgeen zij
verwierven zal hen niet baten noch de afgoden die
zij buiten Allah tot beschermers namen, terwijl zij
een grote straf zullen ontvangen.

Achter hen is de hel en wat zij zich verworven
hebben baat hun niets, noch wat zij zich in plaats
van Allah als beschermers genomen hebben; voor
hen is er een geweldige bestraffing.

ٰ
ٰ
ۤ ۡ
ۡ
 ۡﻌﺪ ﻣﺎ4  ﻓﻤﺎ ﺧﺘﻠﻔ ۡﻮ ﻵﻹ ﻣ •ﻦE و ٰ ﺗ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ﺑﻴﻨ ٍﺖ ﻣﻦ ﻵﻹ ۡﻣﺮ
ًۢ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
 ن رﺑﻚ >ﻘ•‹ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﻮم ﻟﻘﻴﻤﺔz ﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ4 ’ ﺟﺂءﻫﻢ ﻟﻌﻠﻢ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٧١﴿ ﻓ ۡﻴﻤﺎ |ﺎﻧﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن
045.017 Waataynahum bayyinatin mina al-amri fama ikhtalafoo illa min baAAdi ma jaahumu alAAilmu
baghyan baynahum inna rabbaka yaqdee baynahum yawma alqiyamati feema kanoo feehi yakhtalifoona
17. En Wij gaven hun duidelijke uitleg over de
godsdienst. En zij werden onenig slechts nadat
kennis tot hen was gekomen door onderlinge
afgunst. Voorwaar, uw Heer zal op de Dag van de
Opstanding over hen uitspraak doen omtrent
datgene waarover zij het met elkaar oneens waren.

En Wij hebben hun duidelijke bewijzen van de
ordening gegeven. Zij werden het er slechts uit
onderlinge nijd over oneens nadat de kennis tot hen
gekomen was. Jouw Heer zal op de opstandingsdag
tussen hen oordelen over dat waarover zij het
oneens waren.

ٰۡ
ۡ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
>ﻌ ٍﺔ ﻣﻦ ﻵﻹﻣﺮ ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﺎ و ﻵﻹ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﻮآء/“ `•ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﻚ ﻋ
﴾٨١﴿ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ > ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن
045.018 Thumma jaAAalnaka AAala shareeAAatin mina al-amri faittabiAAha wala tattabiAA ahwaa
allatheena la yaAAlamoona
18. Dan hebben Wij u (o Mohammed) een
duidelijke weg gewezen; volg die daarom, maar
volg de begeerten van de onwetenden niet.

Daarna hebben Wij voor jou een normatieve richting
van de ordening bepaald. Volg die dus en volg niet
de grillen van hen die geen kennis hebben.

ٰ
ۡ ۡﻌﻀﻬﻢ4 ]ۡ^ و ن ﻟﻈﻠﻤz ﻧﻬ ۡﻢ ﻟ ۡﻦ > ۡﻐﻨ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﻚ ﻣﻦ ﷲ ٰ ﺷ ۡﻴ ًﺌﺎ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ 4 ۡوﻟﻴﺂء
﴾٩١﴿ ]^ و ﷲ و”` ﻟﻤﺘﻘE ﺾ
ﻌ
ٍ

045.019 Innahum lan yughnoo AAanka mina Allahi shay-an wa-inna alththalimeena baAAduhum awliyao

ٰ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺮﺟﻮن ﻳﺎم ﷲ ﻟﻴﺠﺰيklﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ >ﻐ
ًۢ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٤١﴿ ﻗﻮﻣﺎ ﺑﻤﺎ |ﺎﻧﻮ ﻳﻜﺴﺒﻮن
045.014 Qul lillatheena amanoo yaghfiroo lillatheena la yarjoona ayyama Allahi liyajziya qawman bima
kanoo yaksiboona
14. Zeg tegen de gelovigen, dat zij diegenen, die de
dagen van Allah niet vrezen, moeten vergeven, zodat
Hij Zelf het volk moge vergelden voor hetgeen zij
verrichten.

Zeg aan hen die geloven dat zij hun die Allah's
dagen niet verwachten moeten vergeven, opdat
Hij aan mensen vergeldt voor wat zij begaan
hebben.

ۡ و ﻣ ۡﻦ ﺳﺂء ﻓﻌﻠ ۡﻴﻬﺎ – ﺛﻢ ”ٰ` رﺑﻜﻢE ﺎﻟﺤﺎ ﻓﻠﻨ ۡﻔﺴ ٖﻪ
ً ﻣ ۡﻦ ﻋﻤﻞ ﺻ
﴾٥١﴿ ﺗ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
045.015 Man AAamila salihan falinafsihi waman asaa faAAalayha thumma ila rabbikum turjaAAoona
15. Wie goed doet, doet dat ten voordele van zijn
eigen ziel: en wie kwaad doet, doet dat tegen zijn
eigen ziel. Ten slotte zult u tot uw Heer worden
teruggebracht.

Als iemand deugdelijk handelt is het in zijn eigen
voordeel, maar als iemand verkeerd doet dan is het in
zijn nadeel. Voorts zullen jullie tot jullie Heer
worden teruggebracht.

ۡآء ۡﻳﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﻟۡﺤ ۡﻜﻢ و ﻟﻨﺒﻮة و رز ۡﻗ ٰﻨﻬﻢ/™ۡ ۤۡ‹Œو ﻟﻘ ۡﺪ ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﺑ
ٰۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٦١ۚ ﴿ ]^ﻣﻦ ﻟﻄﻴ ٰﺒﺖ و ﻓﻀﻠﻨﻬﻢ ﻋ•` ﻟﻌﻠﻤ
045.016 Walaqad atayna banee isra-eela alkitaba waalhukma waalnnubuwwata warazaqnahum mina
alttayyibati wafaddalnahum AAala alAAalameena
16. Wij gaven het Boek en de heerschappij en
het profetenambt aan de kinderen van Israël en
Wij hadden hen van goede dingen voorzien: Wij
begunstigden hen boven de andere volkeren.

Wij hebben aan de Israëlieten het boek, de
oordeelskracht en het profeetschap gegeven, Wij
hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien
en Wij hebben hen boven de wereldbewoners
verkozen.

22. Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid
geschapen, zo dat elke ziel voor hetgeen zij verdient
vergolden moge worden en hun zal geen onrecht
worden aangedaan.

Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid
geschapen en aan iedereen zal vergolden worden
wat hij begaan heeft en hun zal geen onrecht
worden aangedaan.

ۡ ٰ ٰ
ﻪ و ﺿﻠﻪ ﷲ ﻋ•` ﻋﻠ ٍﻢ و ﺧﺘﻢœء ۡﻳﺖ ﻣﻦ ﺗﺨﺬ ﻟٰـﻬ •ﻪ ﻫ ٰﻮ/Ÿ
ٰ
• ﻓﻤ ۡﻦ ﻳ ۡﻬﺪ ۡﻳﻪ ﻣﻦz  ٖه ﻏﺸﻮ ًة/0ﻋ•ٰ` ﺳ ۡﻤﻌ ٖﻪ و ﻗ ۡﻠﺒ ٖﻪ و ﺟﻌﻞ ﻋ•ٰ` ﺑ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٣٢﴿ ون/¡ ﻓﻶﻹ ﺗﺬz ﻌﺪ ﷲ4

045.023 Afaraayta mani ittakhatha ilahahu hawahu waadallahu Allahu AAala AAilmin wakhatama AAala
samAAihi waqalbihi wajaAAala AAala basarihi ghishawatan faman yahdeehi min baAAdi Allahi afala
tathakkaroona
23. Heeft u hem gezien, die zijn eigen begeerte tot
zijn God maakt, en die Allah liet dwalen, ondanks
zijn kennis, en wiens oren en wiens hart Hij heeft
verzegeld en op wiens ogen Hij een sluier heeft
gelegd? Wie zal hem buiten Allah kunnen leiden?
Wilt u dan geen lering hieruit trekken?

Heb je gezien naar hem die zijn grillen tot zijn
god maakt? Allah heeft hem bewust tot dwaling
gebracht en zijn gehoor en zijn hart verzegeld en
over zijn ogen is een sluier. Wie zou hem na
Allah nog de weg kunnen wijzen? Zullen jullie je
niet laten vermanen?

ۤ

ۡ
 ﻵﻹ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻤ ۡﻮت و ﻧ ۡﺤﻴﺎ و ﻣﺎ ﻳ ۡﻬﻠﻜﻨﺎ ﻵﻹ¢£ و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻣﺎ
ٰ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿  ن ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻨﻮنE  و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠ ٍﻢE ﻟﺪ ۡﻫﺮ
045.024 Waqaloo ma hiya illa hayatuna alddunya namootu wanahya wama yuhlikuna illa alddahru wama
lahum bithalika min AAilmin in hum illa yathunnoona
24. En zij zeggen: "Er is niets dan dit
tegenwoordige leven, wij leven en sterven; alleen
de tijd vernietigt ons." Maar zij hebben
daaromtrent geen kennis, zij vermoeden slechts.

Zij zeggen: "Er is alleen maar ons tegenwoordige
leven; wij sterven en wij leven en alleen door de tijd
worden wij omgebracht." Zij hebben daarvan geen
kennis. Zij hebben alleen maar vermoedens.

ۤ
ٰ
و ذ ﺗ ۡﺘ•ٰ` ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺑﻴﻨ ٍﺖ ﻣﺎ |ﺎن ﺣﺠﺘﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ۡن ﻗﺎﻟﻮ

baAAdin waAllahu waliyyu almuttaqeena
19. Voorwaar, zij zullen u niets tegen Allah baten. En
voorzeker, de onrechtvaardigen zijn vrienden onder
elkander, maar Allah is de Vriend van de
godvruchtigen.

Zij zullen jou tegen Allah helemaal niet baten.
De onrechtplegers zijn elkaars beschermers,
maar Allah is de beschermer van de
godvrezenden.

ٌ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٢﴿ ﺮ ﻟﻠﻨﺎس و ﻫ ًﺪي و رﺣﻤﺔ ﻟﻘﻮ ٍم ﻳﻮﻗﻨﻮنŠٰﻫﺬ ﺑﺼﺂ
045.020 Hatha basa-iru lilnnasi wahudan warahmatun liqawmin yooqinoona
20. Dit zijn de duidelijke bewijzen voor de mensen en
een richtsnoer en barmhartigheid aan een volk dat
zekerheid van geloof heeft.

Dit zijn inzichtelijke bewijzen voor de mensen en
een leidraad en barmhartigheid voor mensen die
vast overtuigd zijn.

ۡۡم ﺣﺴﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺟ¦}ﺣﻮ ﻟﺴﻴ ٰﺎت ۡن ﻧ ۡﺠﻌﻠﻬ ۡﻢ |ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ
ً و ﻋﻤﻠﻮ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ’ ﺳﻮ
 ﺳﺂء ﻣﺎ ﻳ ۡﺤﻜﻤ ۡﻮنz آء ﻣ ۡﺤﻴﺎﻫ ۡﻢ و ﻣﻤﺎﺗﻬ ۡﻢ
﴾١٢﴿o
045.021 Am hasiba allatheena ijtarahoo alssayyi-ati an najAAalahum kaallatheena amanoo waAAamiloo
alssalihati sawaan mahyahum wamamatuhum saa ma yahkumoona
21. Verbeelden diegenen die slechte daden doen, dat
Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en
goede werken verrichten, zodat hun leven en hun
dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel.

Of rekenen zij die misdaden begaan erop dat Wij
hen in hun leven en hun sterven gelijk zullen
behandelen als hen die geloven en de deugdelijke
daden doen? Slecht is het wat zij oordelen.
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A و ﺧﻠﻖ ﷲ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻟﺘﺠﺰي |ﻞ ¨ﻔ
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﴾٢٢﴿ ﻛﺴﺒﺖ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮن
045.022 Wakhalaqa Allahu alssamawati waal-arda bialhaqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wahum
la yuthlamoona
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﴾٨٢﴿ ﺗ ۡﺠﺰ ۡون ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ¬ﻌﻤﻠﻮن
045.028 Watara kulla ommatin jathiyatan kullu ommatin tudAAa ila kitabiha alyawma tujzawna ma
kuntum taAAmaloona
28. En u zult ieder volk zien knielen. Elk volk zal
tot zijn boek worden geroepen en er zal tot hen
worden gezegd: "Heden zult u voor hetgeen u
deedt worden beloond.

En dan zie jij iedere gemeenschap neergeknield.
Iedere gemeenschap wordt tot haar boek geroepen:
"Vandaag wordt aan jullie vergolden wat jullie
gedaan hebben.

ۡ ﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧ ۡﺴﺘ ۡﻨﺴﺦ ﻣﺎ ﻛ ۡﻨﺘﻢz ٰﻫﺬ ﻛ ٰﺘﺒﻨﺎ ﻳ ۡﻨﻄﻖ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ
﴾٩٢﴿ ¬ ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن
045.029 Hatha kitabuna yantiqu AAalaykum bialhaqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum taAAmaloona
29. "Dit is Ons Boek: het spreekt tot u; met
waarheid. Wij hebben opgetekend, wat u deedt."

Dit is Ons boek, het spreekt de waarheid over jullie
uit. Wij hebben wat jullie deden genoteerd."

ۡ`a ﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﻓﻴ ۡﺪﺧﻠﻬ ۡﻢ رﺑﻬ ۡﻢ
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﴾٠٣﴿ ]ۡ^ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻔ ۡﻮز ﻟﻤﺒz ر ۡﺣﻤﺘ ٖﻪ
045.030 Faamma allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fayudkhiluhum rabbuhum fee rahmatihi
thalika huwa alfawzu almubeenu
30. Maar wat hen betreft, die geloofden en goede
daden verrichtten, hun Heer zal hen in Zijn
barmhartigheid toelaten. Dat is de openlijke
zegepraal.

Wat hen betreft die geloven en de deugdelijke
daden doen, hen zal hun Heer in Zijn
barmhartigheid laten binnengaan. Dat is de
duidelijke triomf!
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﴾٥٢﴿ ]^ﻨﺎ ن ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺪﻗŠﺋﺘﻮ ﺑﺎﺑﺂ
045.025 Wa-itha tutla AAalayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qaloo i/too bi-aba-ina in
kuntum sadiqeena
25. En wanneer Onze duidelijke woorden aan hen
worden voorgedragen, is hun enige tegenwerping:
"Brengt onze vaderen terug, als u de waarheid
spreekt."

En wanneer Onze duidelijke tekenen aan hen
worden voorgelezen, dan is hun argument slechts
dat zij zeggen: "Brengt onze vaderen, als jullie
gelijk hebben."
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﴾٦٢﴿o ¯} ﻟﻨﺎس ﻵﻹ >ﻌﻠﻤﻮن° رﻳﺐ ﻓﻴﻪ و ﻟﻜﻦ
045.026 Quli Allahu yuhyeekum thumma yumeetukum thumma yajmaAAukum ila yawmi alqiyamati la
rayba feehi walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona
26. Zeg: "Het is Allah, Die u leven geeft en u daarna
doet sterven, daarna zal Hij u tezamen verzamelen op
de Dag van de Opstanding waarover geen twijfel is.
Maar de meeste mensen begrijpen het niet.

Zeg: "Allah geeft jullie leven. Dan laat Hij jullie
sterven en dan brengt Hij jullie bijeen voor de
opstandingsdag waaraan geen twijfel is, maar de
meeste mensen weten het niet."
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 ٍﺬƒ و ﻳﻮم ¬ﻘﻮم ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣz و ﷲ ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض
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﴾٧٢﴿  ﻟﻤﺒﻄﻠﻮن/±ﻳﺨ
045.027 Walillahi mulku alssamawati waal-ardi wayawma taqoomu alssaAAatu yawma-ithin yakhsaru
almubtiloona
27. Aan Allah behoort de heerschappij van de
hemelen en van de aarde; de Dag waarop het Uur
aanbreekt, zullen zij die leugens volgen, vergaan.

Allah heeft de heerschappij over de hemelen en de
aarde en op de dag dat het uur aanbreekt, op die dag
zullen zij die zeggen dat het niet waar is verloren
zijn.

duidelijk worden en hetgeen zij plachten te
bespotten zal hen omringen.

hen zichtbaar en zij worden door datgene waarmee zij de
spot dreven ingesloten.
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﴾٤٣﴿ ﻳﻦ/0ﻟﻨﺎر و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣ ۡﻦ ﻧ
045.034 Waqeela alyawma nansakum kama naseetum liqaa yawmikum hatha wama/wakumu alnnaru
wama lakum min nasireena
34. En er zal worden gezegd: "Deze Dag zullen Wij u
vergeten zoals u de ontmoeting met deze Dag
vergeten hebt. Uw toevlucht is (slechts) het Vuur en u
hebt daar geen helpers."

En er wordt gezegd: "Vandaag vergeten Wij jullie
zoals jullie deze dag van jullie vergeten hebben,
jullie verblijfplaats is het vuur en jullie hebben
geen helpers.
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﴾٥٣﴿ ﺟﻮن ﻣﻨﻬﺎ و ﻵﻹ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻌﺘﺒﻮن/tﻓﺎﻟﻴ ۡﻮم ﻵﻹ ﻳ
045.035 Thalikum bi-annakumu ittakhathtum ayati Allahi huzuwan wagharratkumu alhayatu alddunya
faalyawma la yukhrajoona minha wala hum yustaAAtaboona
35. "Dit is omdat u de tekenen van Allah bespotte,
daardoor heeft het leven van de wereld u misleid."
Daarom zullen zij op die Dag niet uit het Vuur
worden genomen, noch zal hun verontschuldiging
worden toegestaan.

Dat is zo omdat jullie met de tekenen van Allah de
spot gedreven hebben en omdat het tegenwoordige
leven jullie begoocheld heeft." Vandaag zullen zij er
dus niet uitgehaald worden, noch zullen zij een kans
krijgen om het goed te maken.
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﴾١٣﴿ ]^و ﻛﻨﺘﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﺠﺮﻣ
045.031 Waamma allatheena kafaroo afalam takun ayatee tutla AAalaykum faistakbartum wakuntum
qawman mujrimeena
31. Maar tot de ongelovigen (zal gezegd worden):
"Werden Mijn woorden niet aan u voorgedragen?
Doch u was hoogmoedig en werdt een schuldig volk."
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و ذ ﻗ ۡﻴﻞ ن وﻋﺪ ﷲ ﺣﻖ و ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻵﻹ رﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﻣﺎ
ۡ]^ﻧ ۡﺪر ۡي ﻣﺎ ﻟﺴﺎﻋﺔ ’ ۡن ﻧﻈﻦ ﻵﻹ ﻇ ًﻨﺎ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﺑﻤ ۡﺴﺘ ۡﻴﻘﻨ
﴾٢٣﴿
045.032 Wa-itha qeela inna waAAda Allahi haqqun waalssaAAatu la rayba feeha qultum ma nadree ma
alssaAAatu in nathunnu illa thannan wama nahnu bimustayqineena
32. En toen er werd gezegd: "De belofte van
Allah is zeker waar en aan het Uur is geen
twijfel," zei u: "Wij weten niet wat het Uur is: wij
vermoeden het slechts en zijn er niet zeker van."

En wanneer gezegd werd: "Allah's aanzegging is waar
en het uur, daaraan is geen twijfel", zeiden jullie: "Wij
weten niet wat het uur is. Wij hebben alleen maar een
vermoeden, maar wij zijn niet overtuigd."
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و ﺑﺪ ﻟﻬ ۡﻢ ﺳﻴﺎت ﻣﺎ ﻋﻤﻠ ۡﻮ و ﺣﺎق ﺑﻬ ۡﻢ ﻣﺎ |ﺎﻧ ۡﻮ ﺑ ٖﻪ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡون
﴾٣٣﴿

045.036 Falillahi alhamdu rabbi alssamawati warabbi al-ardi rabbi alAAalameena
36. Alle lof komt Allah toe, de Heer van de
hemelen en van de aarde; de Heer van de
Werelden.

Maar wat hen betreft die ongelovig zijn: "Waren
Mijn tekenen jullie niet voorgelezen? Maar jullie
waren hoogmoedige en misdadige mensen."

Maar lof zij Allah de Heer van de hemelen, de Heer
van de aarde en de Heer van de wereldbewoners.

045.033 Wabada lahum sayyi-atu ma AAamiloo wahaqa bihim ma kanoo bihi yastahzi-oona
33. En het boze hunner daden zal hun

De slechte daden die zij begaan hebben worden dan voor
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045.037 Walahu alkibriyao fee alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu
37. Hem behoort de Grootheid in de hemelen en op
aarde: en Hij is de Machtige, de Alwijze.

En Hij heeft de hoogste macht in de hemelen en op
de aarde en Hij is de machtige, de wijze.
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