ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺎوﻧ ۡﻮ ﻋ ﻟ و ﻟﺘﻘ ٰﻮي و ﻵﻹ ﻌﺎوﻧ ۡﻮ ﻋ ﻵﻹﺛﻢ و
ٰ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢﴿ " ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎب#" & ن ﷲ#ﻟﻌﺪو ن و ﻘﻮ ﷲ
005.002 Ya ayyuha allatheena amanoo la tuhilloo shaAAa-ira Allahi wala alshshahra alharama wala
alhadya wala alqala-ida wala ammeena albayta alharama yabtaghoona fadlan min rabbihim waridwanan
wa-itha halaltum faistadoo wala yajrimannakum shanaanu qawmin an saddookum AAani almasjidi
alharami an taAAtadoo wataAAawanoo AAala albirri waalttaqwa wala taAAawanoo AAala al-ithmi
waalAAudwani waittaqoo Allaha inna Allaha shadeedu alAAiqabi
5:2 O jullie die geloven! Ontheiligt niet de gewijde
Tekenen van Allah en niet de gewijde Maand (van de
Haddj) en niet de offerdieren en niet de
halsomhangsels en niet degenen die onderweg zijn
naar het Gewijde Huis (de Ka'bah) terwijl zij de
gunst en het welgevallen van hun Heer zoeken. En
wanneer jullie gewijde toestand voltooid is, dan
(mogen) jullie jagen. En laat de haat van een volk dat
jullie hindert (te gaan) naar de Masdjid al Haram (de
gewijde Moskee te Mekkah) jullie er niet toe brengen
overtredingen te begaan, maar ondersteunt elkaar bij
het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij zonde
en overtreding. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is
streng in de bestraffing.

Jullie die geloven! Ontwijdt Allah's gewijde
symbolen niet, noch de heilige maand, noch de
offergave, noch de halsomhangsels, noch hen die
zich naar het heilige huis begeven om naar
goedgunstigheid van hun Heer en welgevallen te
streven. Wanneer jullie niet [meer] in gewijde
staat zijn, dan mogen jullie op jacht gaan. En laat
de afkeer van bepaalde mensen, omdat zij jullie de
weg naar de heilige moskee versperren, jullie er
niet toe brengen overtredingen te begaan, maar
staat elkaar bij in vroomheid en godvrezendheid
en staat elkaar niet bij in zonde en overtreding,
maar vreest Allah. Allah is streng in de afstraffing.
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﴾١﴿ ﻳ ۡﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺮ ۡﻳﺪ
005.001 Ya ayyuha allatheena amanoo awfoo bialAAuqoodi ohillat lakum baheematu al-anAAami illa ma
yutla AAalaykum ghayra muhillee alssaydi waantum hurumun inna Allaha yahkumu ma yureedu
5:1 O jullie die geloven! Komt de beloften na.
Toegestaan voor jullie zijn de dieren van het vee,
behalve wat aan jullie voorgelezen is. Niet
toegestaan is het jagen als jullie in de gewijde staat
zijn (tijdens de bedevaart). Voorwaar, Allah oordeelt
over wat Hij wil.

Jullie die geloven! Komt de verplichtingen na.
Voor jullie zijn dieren van het vee toegestaan,
behalve wat jullie [hierbij] voorgelezen wordt, mits
jullie jachtbuit niet toegestaan achten als jullie in
gewijde staat zijn. Allah bepaalt wat Hij wenst.
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005.004 Yas-aloonaka matha ohilla lahum qul ohilla lakumu alttayyibatu wama AAallamtum mina
aljawarihi mukallibeena tuAAallimoonahunna mimma AAallamakumu Allahu fakuloo mimma amsakna
AAalaykum waothkuroo isma Allahi AAalayhi waittaqoo Allaha inna Allaha sareeAAu alhisabi
5:4 En zij vragen jou wat hun toegestaan is. Zeg: "Jullie
toegestaan zijn alle goede (soorten voedsel) en wat
jullie krijgen met behulp van roofdieren die jullie leren
(vangen) zoals Allah jullie leerde. Eet van wat zij voor
jullie gevangen hebben, en spreekt er de naam van
Allah over uit (bij het loslaten van de afgerichte dieren)
En vreest Allah. Voorwaar, Allah is snel in het
opmaken van de afrekening.

Zij vragen jou wat hun toegestaan is. Zeg:
"Toegestaan aan jullie zijn de goede dingen en
[de vangst van] die roofdieren die jullie
afgericht hebben door ze iets te leren van wat
Allah jullie geleerd heeft." Eet dus van wat zij
voor jullie vangen en vermeldt Allah's naam
erover. En vreest Allah; Allah is snel met de
afrekening.
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﴾٥﴿
005.005 Alyawma ohilla lakumu alttayyibatu wataAAamu allatheena ootoo alkitaba hillun lakum
wataAAamukum hillun lahum waalmuhsanatu mina almu/minati waalmuhsanatu mina allatheena ootoo
alkitaba min qablikum itha ataytumoohunna ojoorahunna muhsineena ghayra musafiheena wala
muttakhithee akhdanin waman yakfur bial-eemani faqad habita AAamaluhu wahuwa fee al-akhirati mina
alkhasireena

5:5 Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie
toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren)
van de Lieden van het Schrift is jullie toegestaan en
jullie voedsel is hun toegestaan. (Toegestaan om mee te
trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige
vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die het

Heden zijn aan jullie de goede dingen
toegestaan. Het voedsel van hen aan wie het
boek gegeven is, is aan jullie toegestaan en
jullie voedsel is aan hen toegestaan en ook de
eerbare vrouwen onder de gelovigen en de
eerbare vrouwen van hen aan wie voor jullie
tijd het boek gegeven is, als jullie haar in
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005.003 Hurrimat AAalaykumu almaytatu waalddamu walahmu alkhinzeeri wama ohilla lighayri Allahi
bihi waalmunkhaniqatu waalmawqoothatu waalmutaraddiyatu waalnnateehatu wama akala alssabuAAu
illa ma thakkaytum wama thubiha AAala alnnusubi waan tastaqsimoo bial-azlami thalikum fisqun
alyawma ya-isa allatheena kafaroo min deenikum fala takhshawhum waikhshawni alyawma akmaltu lakum
deenakum waatmamtu AAalaykum niAAmatee waradeetu lakumu al-islama deenan famani idturra fee
makhmasatin ghayra mutajanifin li-ithmin fa-inna Allaha ghafoorun raheemun
5:3 Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed
en het van de varkens en hetgeen waarover anders
(dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het
gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene
en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben behalve wat jullie geslachte hebben - en (verboden
zijn) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie
met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze
dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de
bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet,
maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst
voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor
jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie
als godsdienst gekozen. En wie door honger
gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Verboden is voor jullie wat vanzelf is
doodgegaan, bloed, varkensvlees, vlees van iets
waarover iets anders dan Allah is aangeroepen,
het verstikte, het doodgeslagene, het
doodgevallene, het doodgestotene, wat wilde
dieren hebben aangevreten -- behalve wat jullie
geslacht hebben -- en wat geofferd is op de
offerstenen en ook dat jullie met pijlen verloten.
Dat is een schande. Heden wanhopen zij die aan
jullie godsdienst geen geloof hechten. Vreest hen
niet, maar vreest Mij. Heden heb Ik jullie
godsdienst voor jullie voltooid, Mijn genade aan
jullie volledig bewezen en de Islaam [de overgave
aan Allah] als godsdienst voor jullie
goedgevonden. Maar als iemand door honger
gedwongen wordt zonder tot zonde geneigd te
zijn, dan is Allah vergevend en barmhartig.
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aangeraakt en jullie vinden dan geen water: verricht
dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee
over jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het
jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie
reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie
vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

goede kale grond en wrijft jullie gezichten en
handen ermee. Allah wenst jullie niet iets
hinderlijks op te leggen, maar Hij wenst jullie
slechts rein te maken en Zijn genade aan jullie
volledig te bewijzen. Misschien zullen jullie dank
betuigen.
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005.007 Waothkuroo niAAmata Allahi AAalaykum wameethaqahu allathee wathaqakum bihi ith qultum
samiAAna waataAAna waittaqoo Allaha inna Allaha AAaleemun bithati alssudoori
5:7 En gedenkt de genieting van Allah voor jullie en
Zijn verbond dat Hij met jullie sloot toen jullie zeiden:
"Wij hebben gehoord en gehoorzaamd”. En vreest
Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zich in de
harten bevindt.

En gedenkt Allah's genade aan jullie en het
verdrag dat Hij met jullie aangegaan is toen
jullie zeiden: "Wij horen en gehoorzamen." En
vreest Allah. Allah weet wat er binnen in de
harten is.

ٰ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻵﻹw " ﺷﻬﺪآء ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ# ﷲl)ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ﻛﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣd
ۡ
ٰ
 ﻫﻮ –;بM  ﻵﻹ ۡﻌﺪﻟ ۡﻮ & ۡﻋﺪﻟ ۡﻮd ﻳ ۡﺠﺮﻣﻨﻜ ۡﻢ ﺷﻨﺎن ﻗ ۡﻮ ٍم ﻋ
ٌۢ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨﴿ " ﺧﺒ) ﺑﻤﺎ ﻌﻤﻠﻮن#" & ن ﷲ# و ﻘﻮ ﷲw ﻟﻠﺘﻘ ٰﻮي
005.008 Ya ayyuha allatheena amanoo koonoo qawwameena lillahi shuhadaa bialqisti wala
yajrimannakum shanaanu qawmin AAala alla taAAdiloo iAAdiloo huwa aqrabu lilttaqwa waittaqoo Allaha
inna Allaha khabeerun bima taAAmaloona
5:8 O jullie die geloven! Wees standvastig voor
Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat
van een volk jullie er niet toe brengen niet
rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig, dat is

Jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als
getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer
van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet
rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter

Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hen hun
bruidschatten geven, in eerbaarheid handelend en niet in
ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het
geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht
en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

eerbaarheid en niet in ontucht haar loon geeft
en zonder minnaressen te nemen. Maar wie het
geloof verzaakt, diens werk blijft vruchteloos
en in het hiernamaals behoort hij tot de
verliezers.
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005.006 Ya ayyuha allatheena amanoo itha qumtum ila alssalati faighsiloo wujoohakum waaydiyakum ila
almarafiqi waimsahoo biruoosikum waarjulakum ila alkaAAbayni wa-in kuntum junuban faittahharoo wain kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam
tajidoo maan fatayammamoo saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum minhu ma
yureedu Allahu liyajAAala AAalaykum min harajin walakin yureedu liyutahhirakum waliyutimma
niAAmatahu AAalaykum laAAallakum tashkuroona

5:6 O jullie die geloven! Wanneer jullie je
voorbereiden op de shalat, wast dan jullie gezichten
en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie
hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. Indien
jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie
ziek zijn, of op reis, of als één van jullie van het toilet
gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen

Jullie die geloven! Wanneer jullie je voor de
salaat opstellen, wast dan jullie gezichten en
jullie handen tot aan de ellebogen en wrijft over
jullie hoofden en [wast] jullie voeten tot de
enkels. En als jullie onrein zijn, reinigt jullie dan.
En als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van
het toilet komt of met vrouwen omgang heeft
gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan

van jullie afhield. En vreest Allah. En laat de
gelovigen hun vertrouwen op Allah stellen.

handen van jullie afhield. En vreest Allah. Op Allah
moeten de gelovigen hun vertrouwen stellen.
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005.012 Walaqad akhatha Allahu meethaqa banee isra-eela wabaAAathna minhumu ithnay AAashara
naqeeban waqala Allahu innee maAAakum la-in aqamtumu alssalata waataytumu alzzakata waamantum
birusulee waAAazzartumoohum waaqradtumu Allaha qardan hasanan laokaffiranna AAankum sayyiatikum walaodkhilannakum jannatin tajree min tahtiha al-anharu faman kafara baAAda thalika minkum
faqad dalla sawaa alssabeeli
5:12 En voorzeker, Allah heeft een verbond met de
Kinderen van Israël gesloten. En Wij hebben onder hen
twaalf stamhoofden aangesteld en Allah zei: "Voorwaar,
Ik ben met jullie, indien jullie de shalat verrichten en de
zakat betalen en jullie in Mijn Boodschappers geloven en
hen helpen en een goede lening aan Allah verstrekken
(bijdragen geven op de Weg van Allah). Dan zal Ik zeker
jullie fouten voor jullie uitwissen en Ik zal jullie zeker
Tuinen (het Paradijs) binnenleiden waar de rivieren onder
door stromen. En wie van jullie hierna ongelovig is: hij
dwaalt waarlijk van de rechte Weg”.

Allah was een verdrag met de Israëlieten
aangegaan en Wij riepen uit hun midden
twaalf aanvoerders op. En Allah zei: "Ik ben
met jullie. Als jullie de salaat verrichten, de
zakaat geven, in Mijn gezanten geloven, hen
bijstaan en Allah een mooie lening geven,
dan zal Ik jullie je slechte daden
kwijtschelden en jullie binnenvoeren in
tuinen waar de rivieren onderdoor stromen.
Wie van jullie daarna ongelovig is, die dwaalt
af van de correcte weg."

het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah.
Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.

bij godvrezendheid. En vreest Allah. Allah is
welingelicht over wat jullie doen.
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﴾٩﴿ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢ
005.009 WaAAada Allahu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lahum maghfiratun waajrun
AAatheemun
5:9 En Allah beloofde degenen die geloofden en
goede werken verrichtten dat er voor hen vergeving
en een geweldige beloning is.

Allah heeft hun die geloven en de deugdelijke
daden doen toegezegd dat er voor hen vergeving
is en een geweldig loon.
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005.010 Waallatheena kafaroo wakaththaboo bi-ayatina ola-ika as-habu aljaheemi
5:10 En degenen die ongelovig waren en Onze
Tekenen loochenden: zij zijn de bewoners van Djahim
(de Hel).

En zij die ongelovig zijn en Onze tekenen
loochenen, zij zijn het die in het hellevuur
thuishoren.
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005.011 Ya ayyuha allatheena amanoo othkuroo niAAmata Allahi AAalaykum ith hamma qawmun an
yabsutoo ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum AAankum waittaqoo Allaha waAAala Allahi
falyatawakkali almu/minoona
5:11 O jullie die geloven! Gedenkt de genieting van
Allah voor jullie toen een volk hun handen naar
jullie wilde uitstrekken en toen (Allah) hun handen

Jullie die geloven! Gedenkt Allah's genade aan
jullie toen bepaalde mensen erop zonnen hun
handen naar jullie uit te strekken, waarop Hij hun

hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee
vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat
tussen hen doen ontstaan tot op de Dag van de
Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij
plachten te doen.

een deel vergeten van dat waartoe zij
aangemaand waren. Dus hebben Wij tussen
hen vijandschap en haat tot aan de
opstandingsdag laten ontstaan. Allah zal hun
meedelen wat zij aan het doen waren.
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005.015 Ya ahla alkitabi qad jaakum rasooluna yubayyinu lakum katheeran mimma kuntum tukhfoona
mina alkitabi wayaAAfoo AAan katheerin qad jaakum mina Allahi noorun wakitabun mubeenun
5:15 O Lieden van het Schrift! Waarlijk, Onze
Boodschapper is tot jullie gekomen; hij heeft jullie veel
duidelijk gemaakt van wat jullie in het Schrift verborgen, en
hij heeft jullie veel kwijtgescholden. Waarlijk, er is van
Allah een Licht (de Profeet) en een duidelijke Boek (de
Kuran) tot jullie gekomen.

Mensen van het boek! Onze gezant is tot
jullie gekomen om jullie veel van de
dingen die jullie verborgen hielden
duidelijk te maken en om veel kwijt te
schelden. Tot jullie is van Allah een licht
en een duidelijk boek gekomen.
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005.016 Yahdee bihi Allahu mani ittabaAAa ridwanahu subula alssalami wayukhrijuhum mina
alththulumati ila alnnoori bi-ithnihi wayahdeehim ila siratin mustaqeemin
5:16 Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen
zoeken naar wegen van vrede en Hij brengt hen
vanuit de duisternissen naar het Licht, met Zijn
verlof, en Hij leidt hen naar een recht Pad.

Allah leidt daarmee wie Zijn welgevallen
navolgen op de wegen van de vrede, brengt hen
met Zijn toestemming uit de duisternis naar het
licht en leidt hen op een juiste weg.
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005.013 Fabima naqdihim meethaqahum laAAannahum wajaAAalna quloobahum qasiyatan yuharrifoona
alkalima AAan mawadiAAihi wanasoo haththan mimma thukkiroo bihi wala tazalu tattaliAAu AAala khainatin minhum illa qaleelan minhum faoAAfu AAanhum waisfah inna Allaha yuhibbu almuhsineena
5:13 Maar omdat zij hun verbond verbraken,
hebben Wij hen vervloekt en hebben Wij hun harten
hard gemaakt. En zij verschoven de woorden (in het
Schrift) van hun plaatsen en zij vergaten een
gedeelte van hetgeen waarmee zij mee vermaand
waren. En jij (O Mohammed), behalve van enkelen
van hen. Vergeef hun en scheld (het) kwijt.
Voorwaar, Allah houdt van de weldoeners.

Maar, vanwege het verbreken van hun verdrag
hebben Wij hen vervloekt en hun harten hard
gemaakt. Zij verdraaien de woorden [door ze] uit
hun verband [te halen] en zij zijn een deel vergeten
van dat waartoe zij aangemaand waren. En jij zult
steeds weer verraad van hen bespeuren, op enkelen
van hen na. Reken het hun maar niet aan en scheld
het kwijt. Allah bemint hen die goed doen.
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005.014 Wamina allatheena qaloo inna nasara akhathna meethaqahum fanasoo haththan mimma
thukkiroo bihi faaghrayna baynahumu alAAadawata waalbaghdaa ila yawmi alqiyamati wasawfa yunabbiohumu Allahu bima kanoo yasnaAAoona
5:14 En van degenen die zeggen: "Voorwaar, wij zijn
Christenen," (zeggen Wij:) Wij sloten een verbond met

En met hen die zeggen: "Wij zijn christenen"
zijn Wij een verdrag aangegaan. Maar zij zijn

5:18 En de Joden en de Christenen zeiden: "Wij zijn
zonen van Allah en Zijn geliefden”. Zeg (O
Moehammed): "Waarom straft Hij jullie dan voor
jullie zonden? Maar nee, jullie zijn (gewone)
mensen, die Hij schiep, Hij vergeeft wie Hij wilt en
Hij straft wie Hij wilt”. En aan Allah behoort het
Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er
tussen hen is. En tot Hem is de terugkeer.

De joden en de christenen zeggen: "Wij zijn de
kinderen Allah's en Zijn beminden." Zeg:
"Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden?
Maar nee, jullie zijn mensen die behoren tot hen
die Hij geschapen heeft! Hij vergeeft aan wie Hij
wil en Hij straft wie Hij wil." Van Allah is de
heerschappij over de hemelen en de aarde en wat
tussen beide is. Bij Hem is de bestemming.
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005.019 Ya ahla alkitabi qad jaakum rasooluna yubayyinu lakum AAala fatratin mina alrrusuli an
taqooloo ma jaana min basheerin wala natheerin faqad jaakum basheerun wanatheerun waAllahu AAala
kulli shay-in qadeerun
5:19 O Lieden van het Schrift! Waarlijk, Onze
Boodschapper is tot jullie gekomen, en hij heeft jullie na
een onderbreking in (de reeks van) Boodschappers
duidelijkheid gegeven, opdat jullie niet zouden zeggen:
"Er is tot ons geen verkondiger van verheugende
tijdingen en een waarschuwer gekomen”. Waarlijk, er
komt een verkondiger van verheugende tijdingen en een
waarschuwer tot jullie. En Allah is Almachtig over alle
zaken.

Mensen van het boek! Onze gezant is tot jullie
gekomen om jullie na een onderbreking in de
gezanten duidelijkheid te brengen opdat jullie
niet zouden zeggen: "Tot ons is geen
verkondiger van goed nieuws, noch een
waarschuwer gekomen." Maar er is een
verkondiger van goed nieuws en een
waarschuwer tot jullie gekomen! Allah is
almachtig.
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ًۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
" ﺷﻴﺌﺎ ن ر د ن ﻳﻬﻠﻚ ﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و#ﻳ ۡﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﷲ
ۡ ٰ ًۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
" ﻣﻠﻚ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻣﺎ#ﻣ }ﻪ و ﻣ ۡﻦ | ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﻤﻴﻌﺎ & و ﷲ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٧١﴿ ‚ ٍء ﻗﺪﻳﺮµ " ﻋ =ﻞ#ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ & ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء & و ﷲ

005.017 Laqad kafara allatheena qaloo inna Allaha huwa almaseehu ibnu maryama qul faman yamliku
mina Allahi shay-an in arada an yuhlika almaseeha ibna maryama waommahu waman fee al-ardi
jameeAAan walillahi mulku alssamawati waal-ardi wama baynahuma yakhluqu ma yashao waAllahu
AAala kulli shay-in qadeerun
5:17 Voorzeker, zij waren ongelovig, degenen die
zeiden: "Voorwaar, Allah is de Masih, zoon van
Maryam”. Zeg (O Mohammed): "Wie zou er enige
macht hebben om Allah (af te houden) wanneer Hij zou
wensen dat de Masih, zoon van Maryam, en zijn
moeder en wie er ook allemaal op de aarde zijn,
vernietigd zou worden?" En aan Allah behoort het
Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen
hen is. Hij schept wat Hij wil. En Allah is Almachtig
over alle zaken.

Ongelovig zijn zeker zij die zeggen: "Allah is
de masieh 'Isa, de zoon van Marjam." Zeg:
"Wie zou tegen Allah ook maar iets kunnen
uitrichten, als Hij zou wensen dat de masieh
'Isa, de zoon van Marjam met zijn moeder en
wie er op de aarde zijn allen zouden
omkomen?" Van Allah is de heerschappij over
de hemelen en de aarde en wat er tussen beide
is. Hij schept wat Hij wil. Allah is almachtig.
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005.018 Waqalati alyahoodu waalnnasara nahnu abnao Allahi waahibbaohu qul falima yuAAaththibukum
bithunoobikum bal antum basharun mimman khalaqa yaghfiru liman yashao wayuAAaththibu man yashao
walillahi mulku alssamawati waal-ardi wama baynahuma wa-ilayhi almaseeru
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005.023 Qala rajulani mina allatheena yakhafoona anAAama Allahu AAalayhima odkhuloo AAalayhimu
albaba fa-itha dakhaltumoohu fa-innakum ghaliboona waAAala Allahi fatawakkaloo in kuntum
mu/mineena
5:23 Twee mannen van degenen die (Allah) vreesden
en aan wie Allah van Zijn gunsten gegeven had,
zeiden. "Val hen aan via de poort en wanneer jullie
dan binnengetreden zijn, dan zullen jullie waarlijk
winnaars zijn. En stelt jullie vertrouwen op Allah,
indien jullie gelovigen zijn”.

Twee mannen van hen die godvrezend waren,
aan wie Allah genade geschonken had zeiden:
"Gaat, hen tegemoet, door de poort naar binnen.
Wanneer jullie haar binnengaan dan overwinnen
jullie. Op Allah moeten jullie je vertrouwen
stellen als jullie gelovigen zijn."
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005.024 Qaloo ya moosa inna lan nadkhulaha abadan ma damoo feeha fa-ithhab anta warabbuka faqatila
inna hahuna qaAAidoona
5:24 Zij zeiden; "O Mozes, wij zullen daar nooit
binnentreden, dan zolang zij daarbinnen zijn. Gaat u maar
en uw Heer, en vecht met u tweeën, voorwaar, wij zullen
hier blijven zitten”.

Zij zeiden: "O Moesa, wij zullen er nooit
binnengaan zolang zij erin zijn. Ga jij maar
en jouw Heer en strijdt. Wij blijven wel
hier."
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005.025 Qala rabbi innee la amliku illa nafsee waakhee faofruq baynana wabayna alqawmi alfasiqeena
5:25 Hij (Mozes) zei: "O mijn Heer, ik heb alleen macht
over mijzelf en mijn broeder, breng een scheiding aan
tussen ons en het zwaar zondige volk”.

Hij zei: "Mijn Heer, ik heb alleen maar macht
over mijzelf en mijn broeder. Zonder ons af
van de verdorven mensen."

anbiyaa wajaAAalakum mulookan waatakum ma lam yu/ti ahadan mina alAAalameena
5:20 En (gedenkt) toen Mozes tot zijn volk zei: "O
mijn volk, gedenkt de genieting van Allah voor jullie,
toen Hij Profeten uit jullie midden voortbracht en
jullie koninkrijken gaf en aan jullie gaf wat aan niet
één (volk) in de werelden gegeven was.

En toen Moesa tot zijn volk zei: "Mijn volk!
Gedenkt Allah's genade aan jullie toen Hij bij
jullie profeten aanstelde en jullie tot koningen
maakte en jullie gaf wat Hij niemand van de
wereldbewoners gegeven had.
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005.021 Ya qawmi odkhuloo al-arda almuqaddasata allatee kataba Allahu lakum wala tartaddoo AAala
adbarikum fatanqaliboo khasireena
5:21 O mijn volk, treedt het Heilige Land binnen dat
Allah jullie toegewezen heeft en keert het niet jullie
ruggen toe, want anders zullen jullie als verliezers
terugkeren”.

Mijn volk! Gaat het heilige land binnen dat Allah
jullie voorgeschreven heeft en keert het niet jullie
ruggen toe; jullie zullen dan als verliezers
omdraaien."
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005.022 Qaloo ya moosa inna feeha qawman jabbareena wa-inna lan nadkhulaha hatta yakhrujoo minha
fa-in yakhrujoo minha fa-inna dakhiloona
5:22 Zij zeiden: "O Mozes, daarin is een heel sterk volk
en wij zullen daarin nooit binnentreden totdat ze van
daar vertrekken, en indien zij het verlaten, dan zullen wij
(daar) binnentreden”.

Zij zeiden: "O Moesa, daarin zijn reusachtig
sterke mensen. Wij zullen er niet binnengaan,
zolang zij er niet uitgaan. Als zij er uitgaan,
dan gaan wij binnen."
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005.028 La-in basatta ilayya yadaka litaqtulanee ma ana bibasitin yadiya ilayka li-aqtulaka innee akhafu
Allaha rabba alAAalameena
5:28 Wanneer jij je hand naar mij uitstrekt om mij
te doden: het is niet aan mij om mijn hand naar jou
uit te strekken om jou te doden, waarlijk, ik vrees
Allah, Heer van de Werelden.

Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te
doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken
om jou te doden. Ik vrees Allah, de Heer van de
wereldbewoners.
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005.029 Innee oreedu an taboo-a bi-ithmee wa-ithmika fatakoona min as-habi alnnari wathalika jazao
alththalimeena
5:29 Voorwaar, ik wil dat je mijn zonde en jouw
zonde op je neemt en dat je dan tot de bewoners van
de Hel wordt. En dat is de vergelding voor de
onrechtvaardigen”.

Ik wens dat jij de zonde aan mij en jouw zonde
over je brengt en dan tot de bewoners van het
vuur zult behoren. Dat is de vergelding voor de
onrechtplegers."
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005.030 FatawwaAAat lahu nafsuhu qatla akheehi faqatalahu faasbaha mina alkhasireena
5:30 Toen Zette hij zich ertoe aan om zijn broeder te
doden en hij doodde hem, en zo werd hij een van de
verliezers.

Toen zette hij zich ertoe aan om zijn broer te
doden en hij doodde hem en zo ging hij tot de
verliezers behoren.
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005.026 Qala fa-innaha muharramatun AAalayhim arbaAAeena sanatan yateehoona fee al-ardi fala ta/sa
AAala alqawmi alfasiqeena
5:26 Hij (Allah) zei: "Het is daarom dat (het land) voor
veertig jaren voor hen verboden wordt, (gedurende die
periode) zullen zij rusteloos op aarde rondgaan. Treur
daarom niet over het zwaar zondige volk”.

Hij zei: "Dan is het voor hen verboden,
veertig jaar lang, waarin zij op de aarde zullen
rondzwerven. Bekommer je maar niet om de
verdorven mensen."
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005.027 Waotlu AAalayhim nabaa ibnay adama bialhaqqi ith qarraba qurbanan fatuqubbila min
ahadihima walam yutaqabbal mina al-akhari qala laaqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu mina
almuttaqeena
5:27 Vertel hen de waarheid over het verhaal over de
twee zonen van Adam: toen zij een offer brachten,
werd het van één van hen (Abel) aanvaard en van de
ander (Kaïn) werd het niet aanvaard. Hij (Kaïn) zei:
"Ik zal jou doden”. Hij (Abel) zei: "Voorwaar, Allah
aanvaardt alleen (het offer) van de Moettaqoen.

En lees hun de mededeling over de twee zonen
van Adam naar waarheid voor. Toen zij een offer
brachten en het van een van beiden werd
aangenomen. En het werd van de ander niet
aangenomen. Die zei: "Ik sla jou dood!" Hij zei:
"Allah neemt slechts van de godvrezenden aan.
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waren daarna overtreders op de aarde.

aarde toch onmatig.
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005.033 Innama jazao allatheena yuhariboona Allaha warasoolahu wayasAAawna fee al-ardi fasadan an
yuqattaloo aw yusallaboo aw tuqattaAAa aydeehim waarjuluhum min khilafin aw yunfaw mina al-ardi
thalika lahum khizyun fee alddunya walahum fee al-akhirati AAathabun AAatheemun
5:33 Voorwaar, de vergelding van degenen die
oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper
en (die) naar het zaaien van verderf op aarde
streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd
worden, of het afhouwen van handen en voeten aan
tegenovergestelde kanten, of dat zij uit het land
verbannen worden. Dat is voor hen een vernedering
op de wereld en voor hen is er in het Hiernamaals
een geweldige bestraffing.

De vergelding van hen die tegen Allah en Zijn
gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de
aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood
gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun
handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten
worden afgehouwen, of dat zij uit het land
verbannen worden. Dat is voor hen een schande in
het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er
voor hen een geweldige bestraffing.
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005.034 Illa allatheena taboo min qabli an taqdiroo AAalayhim faiAAlamoo anna Allaha ghafoorun
raheemun
5:34 Behalve voor degenen die berouw tonen, voordat
jullie hen in jullie macht krijgen (en bestraffen). En weet
dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.

Afgezien van hen die berouw tonen voordat
jullie hen overmeesteren. Weet dan dat
Allah vergevend en barmhartig is.
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005.031 FabaAAatha Allahu ghuraban yabhathu fee al-ardi liyuriyahu kayfa yuwaree saw-ata akheehi
qala ya waylata aAAajaztu an akoona mithla hatha alghurabi faowariya saw-ata akhee faasbaha mina
alnnadimeena
5:31 Toen stuurde Allah een raaf, die over de grond
kraste om hem te laten zien hoe hij het lichaam van
zijn broeder kon bedekken. Hij zei: "Wee mij!
Waarom ben ik zo zwak dat ik niet net zoals de raaf
het lichaam van mijn broeder kan bedekken?" En zo
werd hij een van hen die wroeging hebben.

Allah zond toen een raaf die in de aarde
scharrelde om hem te tonen hoe hij het lijk van
zijn broer kon bedekken. Hij zei: "Wee mij! Ben
ik niet in staat om zoals deze raaf te zijn en het
lijk van mijn broer te bedekken?" Zo ging hij
behoren tot hen die wroeging hebben.
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005.032 Min ajli thalika katabna AAala banee isra-eela annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw
fasadin fee al-ardi fakaannama qatala alnnasa jameeAAan waman ahyaha fakaannama ahya alnnasa
jameeAAan walaqad jaat-hum rusuluna bialbayyinati thumma inna katheeran minhum baAAda thalika fee
al-ardi lamusrifoona

5:32 Daarom hebben Wij de Kinderen van Israël
voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt - niet
(als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien
op aarde - het is alsof hij alle mensen doodde en dat
voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle
mensen deed leven. En waarlijk, en Onze
Boodschappers kwamen tot hen met duidelijke
Tekenen, velen van hen (de Kinderen van Israël)

Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten
voorgeschreven dat wie iemand doodt, anders dan
voor doodslag of wegens verderf zaaien op de
aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft
gedood en dat wie iemand laat leven is alsof hij de
mensen gezamenlijk heeft laten leven. Onze
gezanten zijn tot hen met de duidelijke bewijzen
gekomen, maar velen van hen waren daarna op de

005.037 Yureedoona an yakhrujoo mina alnnari wama hum bikharijeena minha walahum AAathabun
muqeemun
5:37 Zij zuilen uit de Hel willen ontsnappen, maar er
is voor hen geen ontsnapping daaruit, en voor hen is
een voortdurende bestraffing.

Zij zullen uit het vuur wensen te ontkomen, maar
zij kunnen er niet uit ontkomen. Voor hen is er
een blijvende bestraffing.
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005.038 Waalssariqu waalssariqatu faiqtaAAoo aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan mina Allahi
waAllahu AAazeezun hakeemun
5:38 En de dief en de dievegge: houwt hun handen
af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij
begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah
is Almachtig, Alwijs.

En de dief en de dievegge, houwt hun de hand af ter
vergelding voor wat zij begaan hebben, als een
afschrikwekkend voorbeeld van Allah. Allah is
machtig en wijs.
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005.039 Faman taba min baAAdi thulmihi waaslaha fa-inna Allaha yatoobu AAalayhi inna Allaha
ghafoorun raheemun
5:39 En wit na zijn onrecht berouw toont en zich betert:
Allah aanvaardt het berouw van hem. Voorwaar, Allah
is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Toont echter iemand na zijn misdrijf berouw en
betert hij zich, dan zal Allah zich genadig tot
hem wenden. Allah is vergevend en barmhartig.
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005.040 Alam taAAlam anna Allaha lahu mulku alssamawati waal-ardi yuAAaththibu man yashao

ۡ" و ۡﺑﺘﻐ ۡﻮۤ ﻟ ۡﻴﻪ ﻟۡﻮﺳ ۡﻴﻠﺔ و ﺟﺎﻫﺪو#ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ﻘﻮ ٰﷲd
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﴾٥٣﴿ | ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻠ ٖﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻔﻠﺤﻮن
005.035 Ya ayyuha allatheena amanoo ittaqoo Allaha waibtaghoo ilayhi alwaseelata wajahidoo fee
sabeelihi laAAallakum tuflihoona
5:35 O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar
een middel om (zo dicht mogelijk) bij Hem (te
komen), en streeft op Zijn Weg. Hopelijk zullen jullie
welslagen.

Jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar
het middel om nader tot Hem te komen en zet
jullie in op Zijn weg. Misschien dat het jullie
welgaat.

} ۡو ﻟﻮۡ ن ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺎ | ﻵۡﻹ ۡرض ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ و ﻣ ۡﺜﻠ }ﻪ ﻣﻌﻪRSن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
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 و ﻟﻬ ۡﻢŸ ﻟﻴﻔﺘﺪ ۡو ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻋﺬ ب ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬ ۡﻢ
﴾٦٣﴿ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢ
005.036 Inna allatheena kafaroo law anna lahum ma fee al-ardi jameeAAan wamithlahu maAAahu
liyaftadoo bihi min AAathabi yawmi alqiyamati ma tuqubbila minhum walahum AAathabun aleemun
5:36 Voorwaar, indien degenen die ongelovig zijn
alles op aarde zouden hebben en het gelijke daarvan
bij hen zouden hebben om daarmee hun bestraffing
op de Dag van de Opstanding af te kopen: het zou
niet van hen aanvaard worden. En er is voor hen een
pijnlijke bestraffing.

Ook al hadden zij die ongelovig zijn alles wat er
op de aarde is en nog eens evenveel om zich
ermee van de straf van de opstandingsdag vrij te
kopen, het zou van hen niet worden aangenomen.
Voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

ۡ و ﻟﻬﻢw  ﻣ ۡﻨﻬﺎlۡ)ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡون ۡن ﻳ ۡ¬;ﺟ ۡﻮ ﻣﻦ ﻟﻨﺎر و ﻣﺎ ﻫ ۡﻢ ﺑ ٰ¬;ﺟ
﴾٧٣﴿ ﻋﺬ ٌب ﻣﻘ ۡﻴ ٌﻢ

kent). Zij verdraaien de woorden van hun plaatsen.
Zij zeggen: "Indien jullie dat gegeven is, neemt het
dan; en als jullie het niet gegeven is, let dan op”.
En als Allah Zijn beproeving voor iemand wilt, dan
ben jij niet bij machte dat bij Allah tegen te
houden. Zij zijn degenen wiens harten Allah niet
wil reinigen. Voor hen is er op de wereld een
vernedering en voor hen is er in het Hiernamaals
een geweldige bestraffing.

door ze uit hun verband te halen en zeggen: "Als dit
aan jullie gegeven wordt, neemt het dan aan en als
het niet aan jullie gegeven wordt weest dan op je
hoede." En als Allah de verzoeking van iemand
wenst dan zul jij voor hem niets tegen Allah kunnen
uitrichten. Zij zijn het van wie Allah de harten niet
rein wenst te maken. Voor hen is er in het
tegenwoordige leven schande en voor hen is er in
het hiernamaals een geweldige bestraffing.
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005.042 SammaAAoona lilkathibi akkaloona lilssuhti fa-in jaooka faohkum baynahum aw aAArid
AAanhum wa-in tuAArid AAanhum falan yadurrooka shay-an wa-in hakamta faohkum baynahum bialqisti
inna Allaha yuhibbu almuqsiteena
5:42 Zij blijven gehoor geven aan de leugen en zij
blijven eten van het verbodene en als zij tot jou
komen: oordeel dan tussen hen of wend je van hen af
en indien jij je van hen afwendt, dan kunnen zij jou
geen enkele schade berokkenen. En indien jij
oordeelt, oordeel dan onder hen met
rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah houdt van de
rechtvaardigen.

Zij geven gehoor aan leugen, zij verteren het
oneerlijk verkregene! Als zij tot jou komen,
oordeel dan tussen hen of wend je van hen af. Als
jij je van hen afwendt dan zullen zij jou geen
enkele schade berokkenen en als jij oordeelt,
oordeel dan tussen hen met rechtvaardigheid.
Allah bemint hen die rechtvaardig handelen.

ۡ" ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮن#ﺔ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﺣ ۡﻜﻢ ٰﷲÌو ﻛ ۡﻴﻒ ﻳﺤﻜﻤ ۡﻮﻧﻚ و ﻋ ۡﻨﺪﻫﻢ ﻟﺘ ۡﻮ ٰر
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﴾٣٤﴿ l)ﻚ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨV ۡﻌﺪ ذﻟﻚ & و ﻣﺎ وﻟž ﻣ́ﻦ
005.043 Wakayfa yuhakkimoonaka waAAindahumu alttawratu feeha hukmu Allahi thumma yatawallawna
min baAAdi thalika wama ola-ika bialmu/mineena
5:43 Maar hoe komt het, dat zij zich door jou laten
oordelen, terwijl zij de Taurat bij zich hebben?
Daarin is de wet van Allah en zelfs na dat zullen

Hoe komen zij ertoe jou tot scheidsrechter te maken,
terwijl zij toch de Taura bij zich hebben, waarin
Allah's oordeel staat? Dan zullen zij zich daarna toch

wayaghfiru liman yashao waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun
5:40 Weet jij dan niet dat het Koninkrijk van de
hemelen en de aarde aan Allah toebehoort: Hij straft
wie Hij wil en Hij vergeeft wie Hij wil. En Allah is
Almachtig over alle zaken.

Weet jij niet dat Allah de heerschappij over de
hemelen en de aarde heeft? Hij bestraft wie Hij
wil en Hij vergeeft aan wie Hij wil. Allah is
almachtig.
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005.041 Ya ayyuha alrrasoolu la yahzunka allatheena yusariAAoona fee alkufri mina allatheena qaloo
amanna bi-afwahihim walam tu/min quloobuhum wamina allatheena hadoo sammaAAoona lilkathibi
sammaAAoona liqawmin akhareena lam ya/tooka yuharrifoona alkalima min baAAdi mawadiAAihi
yaqooloona in ooteetum hatha fakhuthoohu wa-in lam tu/tawhu faihtharoo waman yuridi Allahu fitnatahu
falan tamlika lahu mina Allahi shay-an ola-ika allatheena lam yuridi Allahu an yutahhira quloobahum
lahum fee alddunya khizyun walahum fee al-akhirati AAathabun AAatheemun
5:41 O Boodschapper! Laat je niet bedroeven door
degenen die met elkaar wedijveren in ongeloof en
die behoren tot degenen die met hun monden
zeggen: "Wij geloven,” maar wiens harten niet
geloven. En er zijn er onder de Joden, die gehoor
geven aan de leugen: zij geven gehoor aan een
ander volk dat niet bij jou gekomen is (en jou niet

O gezant, laat je niet bedroefd maken door hen die
in ongeloof wedijveren en die behoren bij hen die
met hun monden zeggen: "Wij geloven", hoewel
hun harten niet geloven. En bij hen die het
jodendom aanhangen zijn er die gehoor geven aan
leugen. Zij geven gehoor aan andere mensen die niet
tot jou gekomen zijn. Zij verdraaien de woorden
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﴾٥٤﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻈﻠﻤﻮنV" ﻓﺎوﻟ#ﷲ
005.045 Wakatabna AAalayhim feeha anna alnnafsa bialnnafsi waalAAayna bialAAayni waal-anfa bialanfi waalothuna bialothuni waalssinna bialssinni waaljurooha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa
kaffaratun lahu waman lam yahkum bima anzala Allahu faola-ika humu alththalimoona
5:45 En Wij hebben daarin voor hen voorgeschreven:
dat een ziel voor een ziel, een oog voor een oog, een
neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor
een tand (vergolden wordt), en bij wonden geldt (ook)
vergelding (Qishash). En wie het kwijtscheldt: het is
voor hem een uitwissing (van zijn zonden). En wie niet
oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het
die de onrechtvaardigen zijn!

Wij hebben hun daarin voorgeschreven: leven
om leven, oog om oog, neus om neus, oor om
oor en tand om tand; ook voor verwondingen is
er vergelding. Als iemand het dan als aalmoes
kwijtscheldt dan geldt dat voor hem als
verzoening. En wie niet oordeel vellen volgens
wat Allah heeft neergezonden, dat zijn de
onrechtplegers.
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ﺔ و ﺗﻴﻨﻪ ﻵﻹﻧﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺪي و ﻧﻮر „ و ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻤﺎÌﻣﻦ ﻟﺘ ۡﻮ ٰر
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﴾٦٤Ð ﴿ lۡ)ﺔ و ﻫ ًﺪي و ﻣ ۡﻮﻋﻈﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘÌ ﻳﺪ ۡﻳﻪ ﻣﻦ ﻟﺘ ۡﻮ ٰرlۡ)ﺑ
005.046 Waqaffayna AAala atharihim biAAeesa ibni maryama musaddiqan lima bayna yadayhi mina
alttawrati waataynahu al-injeela feehi hudan wanoorun wamusaddiqan lima bayna yadayhi mina
alttawrati wahudan wamawAAithatan lilmuttaqeena
5:46 En Wij lieten 'isa, zoon van Maryam, in hun
voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van
de Taurat (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem
de Indjil met daarin Leiding en Licht en een
bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór
hem was: als een leiding en een onderricht voor de
Moettaqoen.

En Wij hebben 'Isa, de zoon van Marjam in hun
spoor laten volgen als bevestiger van wat er van de
Taura voor zijn tijd al was. Wij gaven hem de
Indjiel met een leidraad erin en een licht ter
bevestiging van wat er van de Taura voor zijn tijd al
was en als een leidraad en aansporing voor de
godvrezenden.

zij zich afkeren! En zij zijn geen gelovigen!

afkeren. Zij zijn geen gelovigen!
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005.044 Inna anzalna alttawrata feeha hudan wanoorun yahkumu biha alnnabiyyoona allatheena aslamoo
lillatheena hadoo waalrrabbaniyyoona waal-ahbaru bima istuhfithoo min kitabi Allahi wakanoo AAalayhi
shuhadaa fala takhshawoo alnnasa waikhshawni wala tashtaroo bi-ayatee thamanan qaleelan waman lam
yahkum bima anzala Allahu faola-ika humu alkafiroona
5:44 Voorwaar, Wij hebben de Taurat neergezonden
met daarin leiding en licht. De profeten, die zich (aan
Allah) overgegeven hadden, oordeelden ermee over
de Joden. En de rabbijnen en de schriftgeleerden
(oordeelden ook), met behulp van hetgeen hun van
het schrift van Allah was toevertrouwd en zij waren
daar getuigen van. Vreest daarom niet de mensen
maar vreest Mij en verruilt Mijn tekens niet voor een
geringe prijs. En wie niet oordeelt met wat Allah
geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen!

Wij hebben de Taura neergezonden met een
leidraad erin en een licht, waarmee de profeten die
zich [aan Allah] overgeven oordeel vellen voor
hen die het jodendom aanhangen. Zo ook de
rabbijnen en de schriftgeleerden, naar wat hun van
Allah's boek was toevertrouwd en waarvan zij
getuigen waren. Vreest dan de mensen niet maar
vreest Mij en verkwanselt Mijn tekenen niet. En
wie niet oordeel vellen volgens wat Allah heeft
neergezonden, dat zijn de ongelovigen.
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5:48 En Wij hebben aan jou het Boek (de Kuran) met
de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van het
Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming.
Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden
heeft. En volg niet hun begeerten om van de
Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor
een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een
manier van leven bepaald. En als Allah gewild had,
had Hij jullie (als behorend) tot een godsdienst
gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op
de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft.
Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken.
Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij
zal jullie hetgeen waarover jullie van mening
verschillen vertellen.

En Wij hebben het boek met de waarheid naar
jou neergezonden ter bevestiging van wat er
voordien van het boek al was en om erover te
waken. Oordeel dan tussen hen volgens wat
Allah heeft neergezonden en volg hun neigingen
niet in afwijking van wat van de waarheid tot jou
gekomen is. Voor een ieder van jullie hebben Wij
een norm en een weg bepaald. En als Allah het
gewild had, zou Hij jullie tot één gemeenschap
gemaakt hebben, maar Hij heeft jullie in wat
jullie gegeven is op de proef willen stellen.
Wedijvert dus in goede daden. Tot Allah is jullie
terugkeer, gezamenlijk. Hij zal jullie dan dat
meedelen waarover jullie het oneens waren.
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﴾٩٤﴿ ﻟﻨﺎس ﻟﻔﺴﻘﻮن
005.049 Waani ohkum baynahum bima anzala Allahu wala tattabiAA ahwaahum waihtharhum an
yaftinooka AAan baAAdi ma anzala Allahu ilayka fa-in tawallaw faiAAlam annama yureedu Allahu an
yuseebahum bibaAAdi thunoobihim wa-inna katheeran mina alnnasi lafasiqoona
5:49 En oordeel (O Mohammed) onder hen met wat
Allah neergezonden heeft, en volg niet hun begeerten
en hoed je voor hen opdat zij jou niet weglokken van
een deel van wat Allah jou neergezonden heeft. En
als zij zich afwenden: weet dan dat Allah hen
waarlijk wil treffen voor sommige van hun zonden.
En voorwaar, veel van de mensen zijn zeker zwaar
zondig.

En oordeel tussen hen volgens wat Allah heeft
neergezonden en volg hun neigingen niet en wees
voor hen op je hoede dat zij je niet weglokken van
een deel van wat Allah tot jou heeft
neergezonden. Als zij zich afkeren, weet dan dat
Allah hen wenst te treffen voor sommige van hun
zonden. En veel van de mensen zijn echt
verdorven.
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005.047 Walyahkum ahlu al-injeeli bima anzala Allahu feehi waman lam yahkum bima anzala Allahu
faola-ika humu alfasiqoona
5:47 En laat de lieden van de Indjil oordelen met
wat Allah daarin geopenbaard heeft. En wie niet
oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn
degenen die zware zondaren zijn.

En laten de mensen van de Indjiel oordeel vellen
volgens wat Allah daarin heeft neergezonden. En
wie niet oordeel vellen volgens wat Allah heeft
neergezonden, dat zijn de verdorvenen.
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﴾٨٤ۙ ﴿ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن
005.048 Waanzalna ilayka alkitaba bialhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi mina alkitabi
wamuhayminan AAalayhi faohkum baynahum bima anzala Allahu wala tattabiAA ahwaahum AAamma
jaaka mina alhaqqi likullin jaAAalna minkum shirAAatan waminhajan walaw shaa Allahu lajaAAalakum
ommatan wahidatan walakin liyabluwakum feema atakum faistabiqoo alkhayrati ila Allahi marjiAAukum
jameeAAan fayunabbi-okum bima kuntum feehi takhtalifoona

asarroo fee anfusihim nadimeena
5:52 En jij ziet toch dat zij in hun harten een ziekte
hebben en zich naar hen (de vijanden van de moslims)
toe haasten. Zij zeggen: "Wij vrezen dat een verandering
(van het lot) ons zal treffen”. Misschien dat Allah (jou)
de overwinning zal geven, of een beschikking van Hem
(in hun nadeel zal geven), dan zullen zij spijt hebben van
wat zij in zichzelf geheim hielden.

Jij ziet toch dat zij die in hun harten een ziekte
hebben zich naar hen toe haasten; zij zeggen:
"Wij vrezen dat een wending [van het lot] ons
zal treffen." Misschien dat Allah succes brengt
of een beschikking van Zijn kant. Dan zullen
zij wroeging krijgen over wat zij in zichzelf
geheim houden.
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005.053 Wayaqoolu allatheena amanoo ahaola-i allatheena aqsamoo biAllahi jahda aymanihim innahum
lamaAAakum habitat aAAmaluhum faasbahoo khasireena
5:53 En degenen die geloven zeggen (tegen hun vijanden
over de hypocrieten): "Zijn zij degenen die bij Allah
zwoeren dat zij echt bij jullie zouden zijn?" Hun werken
zullen vruchteloos zijn en zij zullen verliezers worden.

En zij die geloven zullen zeggen: "Zijn zij dat
die bij Allah dure eden zwoeren dat zij met
jullie zouden zijn? Hun daden waren
vruchteloos en zij zijn verliezers geworden."
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005.054 Ya ayyuha allatheena amanoo man yartadda minkum AAan deenihi fasawfa ya/tee Allahu
biqawmin yuhibbuhum wayuhibboonahu athillatin AAala almu/mineena aAAizzatin AAala alkafireena
yujahidoona fee sabeeli Allahi wala yakhafoona lawmata la-imin thalika fadlu Allahi yu/teehi man yashao
waAllahu wasiAAun AAaleemun
5:54 O jullie die geloven! Wie van jullie zijn

Jullie die geloven! Als iemand van jullie zich van

﴾٠٥﴿ ﻳ ۡﻮﻗﻨ ۡﻮن
005.050 Afahukma aljahiliyyati yabghoona waman ahsanu mina Allahu hukman liqawmin yooqinoona
5:50 Zoeken zij dan de wet van de Djahiliyyah
(onwetendheid)? En wie is er beter dan Allah in
het oordelen over het overtuigde volk?

Is het de rechtspraktijk uit de tijd van onwetendheid
die zij nastreven? Wie heeft een betere rechtspraktijk
dan Allah voor mensen die overtuigd zijn?
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005.051 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo alyahooda waalnnasara awliyaa baAAduhum
awliyao baAAdin waman yatawallahum minkum fa-innahu minhum inna Allaha la yahdee alqawma
alththalimeena
5:51 O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en
de Christenen als beschermers, zij beschermen
elkaar. En wie van jullie hen als beschermers
neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar.
Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

Jullie die geloven! Neemt de joden en de christenen
niet als medestanders. Zij zijn onderling
medestanders. Wie van jullie zich als medestander
bij hen aansluit, die behoort bij hen. Allah wijst de
mensen die onrecht plegen de goede richting niet.
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005.052 Fatara allatheena fee quloobihim maradun yusariAAoona feehim yaqooloona nakhsha an
tuseebana da-iratun faAAasa Allahu an ya/tiya bialfathi aw amrin min AAindihi fayusbihoo AAala ma

ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٥﴿ l)" ن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨ#ﻘﻮ ﷲ
005.057 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo allatheena ittakhathoo deenakum huzuwan
walaAAiban mina allatheena ootoo alkitaba min qablikum waalkuffara awliyaa waittaqoo Allaha in
kuntum mu/mineena
5:57 O jullie die geloven! Neemt niet degenen die
jullie godsdienst tot een (onderwerp van) bespotting
en scherts maken van degenen die het Schrift vóór
jullie gegeven waren en de ongelovigen als
beschermers. En vreest Allah, indien jullie gelovigen
zijn.

Jullie die geloven! Neemt niet hen, die jullie
godsdienst met spot en scherts bejegenen, uit het
midden van hen aan wie het boek voor jullie tijd
gegeven was, noch de ongelovigen als
medestanders. En vreest Allah als jullie gelovig
zijn.
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005.058 Wa-itha nadaytum ila alssalati ittakhathooha huzuwan walaAAiban thalika bi-annahum qawmun
la yaAAqiloona
5:58 En wanneer jullie oproepen tot de salat, nemen
zij dat als (onderwerp van) bespotting en scherts. Dat
is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.

Wanneer jullie oproepen tot de salaat, bejegenen
zij dat met spot en scherts. Dat komt omdat zij
mensen zijn die geen verstand hebben.
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005.059 Qul ya ahla alkitabi hal tanqimoona minna illa an amanna biAllahi wama onzila ilayna wama
onzila min qablu waanna aktharakum fasiqoona
5:59 Zeg (O Mohammed): "O Lieden van het Schrift!
Wreken jullie je alleen maar op ons omdat wij in
Allah geloven en (in) wat ons is neergezonden en (in)
wat vroeger neergezonden is? En voorwaar, de
meesten van jullie zijn zware zondaren”.

Zeg: "Mensen van het boek! Koesteren jullie
alleen maar wrok tegen ons omdat wij geloven in
Allah, in wat naar ons is neergezonden en in wat
vroeger is neergezonden en omdat de meesten
van jullie verdorven zijn?"

godsdienst afvallig is: Allah zal een volk nemen
waar Hij van houdt en dat van Hem houdt, dat
zachtmoedig is tegenover de gelovigen en streng
tegenover de ongelovigen, dat streeft op de Weg van
Allah en zij zijn niet bang voor degenen die
verwijten maken. Dat is de gunst van Allah, die Hij
geeft aan wie Hij wil en Allah is Allesomvattend,
Alwetend.

zijn godsdienst afkeert, dan zal Allah wel met
mensen komen die Hij bemint en die Hem
beminnen, die inschikkelijk zijn voor de gelovigen
en streng tegen de ongelovigen, die zich inspannen
op Allah's weg en die niemands verwijt vrezen.
Dat is Allah's goedgunstigheid die Hij geeft aan
wie Hij wil. Allah is alomvattend en wetend.
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005.055 Innama waliyyukumu Allahu warasooluhu waallatheena amanoo allatheena yuqeemoona
alssalata wayu/toona alzzakata wahum rakiAAoona
5:55 Voorwaar, jullie helpers zijn Allah en Zijn
Boodschapper en degenen die geloven, die de shalat
verrichten en de zakat geven, zij buigen zich nederig.

Jullie medestander is Allah en Zijn gezant en
ook zij die geloven, de salaat verrichten en de
zakaat geven terwijl zij buigen.
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005.056 Waman yatawalla Allaha warasoolahu waallatheena amanoo fa-inna hizba Allahi humu
alghaliboona
5:56 En wie Allah tot Beschermer neemt en Zijn
Boodschapper en degenen die gelovig zijn: voorwaar, de
groep (volgelingen) van Allah is overwinnaar.

Wie zich aansluit bij Allah, Zijn gezant en
hen die geloven -- Allah's partij -- zij zijn
de overwinnaars!
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005.062 Watara katheeran minhum yusariAAoona fee al-ithmi waalAAudwani waaklihimu alssuhta labi/sa
ma kanoo yaAAmaloona
5:62 En jij ziet velen van hen terwijl zij zich haasten naar de
zonde en de overtreding en hun eten van het verbodene. Het
is zeker slecht wat zij plachten te doen!

Jij ziet velen van hen in zonde en
overtreding wedijveren en in het verteren
van het oneerlijk verkregene.
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005.063 Lawla yanhahumu alrrabbaniyyoona waal-ahbaru AAan qawlihimu al-ithma waaklihimu alssuhta
labi/sa ma kanoo yasnaAAoona
5:63 Waarom verbieden de geleerden en de
godgeleerden (onder de Joden) hen hun zondige
woorden niet en hun eten van het verbodene? Het
is zeker slecht wat zij plachten te bedrijven!

Als de rabbijnen en de schriftgeleerden hun maar
zouden verbieden zondige dingen te zeggen en het
oneerlijk verkregene te verteren. Wat zij aan het
doen waren was pas echt slecht!
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005.060 Qul hal onabbi-okum bisharrin min thalika mathoobatan AAinda Allahi man laAAanahu Allahu
waghadiba AAalayhi wajaAAala minhumu alqiradata waalkhanazeera waAAabada alttaghooti ola-ika
sharrun makanan waadallu AAan sawa-i alssabeeli
5:60 Zeg: "Zal ik jullie iets mededelen dat slechter is
dan dat, als een vergelding van Allah? Wie door
Allah vervloekt is en op wie Allah woedend is, en
van wie Hij sommigen tot apen en varkens gemaakt
heeft, en die de Thaghoet dienen: zij zijn degenen
die de slechtste plaats hebben en die het verst
afdwalen van de Weg!"

Zeg: "Zal ik jullie iets meedelen wat nog slechter
is, als vergelding bij Allah? Wie door Allah is
vervloekt en op wie Hij vertoornd is en van wie
Hij er tot apen en varkens gemaakt heeft en die de
Taghoet dienen; zij zijn het die de slechtste plaats
hebben en die het verst afgedwaald zijn van de
correcte weg."
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005.061 Wa-itha jaookum qaloo amanna waqad dakhaloo bialkufri wahum qad kharajoo bihi waAllahu
aAAlamu bima kanoo yaktumoona
5:61 En wanneer zij tot jullie kwamen, zeiden zij: "Wij
geloven”. Terwijl zij waarlijk (de Islam) als ongelovigen
binnen gingen en zij gingen er waarlik (als ongelovigen)
uit. En Allah weet beter wat zij plachten te verbergen.

En wanneer zij tot jullie komen zeggen zij:
"Wij geloven", maar zij komen in ongeloof
binnen en zo gaan zij naar buiten. Allah
weet het best wat zij verborgen hielden.
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005.066 Walaw annahum aqamoo alttawrata waal-injeela wama onzila ilayhim min rabbihim laakaloo
min fawqihim wamin tahti arjulihim minhum ommatun muqtasidatun wakatheerun minhum saa ma
yaAAmaloona

005.064 Waqalati alyahoodu yadu Allahi maghloolatun ghullat aydeehim waluAAinoo bima qaloo bal
yadahu mabsootatani yunfiqu kayfa yashao walayazeedanna katheeran minhum ma onzila ilayka min
rabbika tughyanan wakufran waalqayna baynahumu alAAadawata waalbaghdaa ila yawmi alqiyamati
kullama awqadoo naran lilharbi atfaaha Allahu wayasAAawna fee al-ardi fasadan waAllahu la yuhibbu
almufsideena

5:66 En als zij zich aan de Taurat vastgehouden
hadden en aan de Indjil en aan wat hun van hun Heer
neergezonden was, dan hadden zij gegeten van wat
boven hen en onder hun voeten (aan voedsel) was.
Onder hen is een gematigde gemeenschap, maar van
velen van hen is het slecht wat zij doen.

En als zij zich aan de Taura en de Indjiel en wat
van hun Heer naar jou is neergezonden zouden
houden, zouden zij kunnen eten van wat boven hen
is en van wat onder hun voeten is. Onder hen is er
een gematigde gemeenschap, maar voor velen van
hen geldt: slecht is het wat zij doen.
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005.067 Ya ayyuha alrrasoolu balligh ma onzila ilayka min rabbika wa-in lam tafAAal fama ballaghta
risalatahu waAllahu yaAAsimuka mina alnnasi inna Allaha la yahdee alqawma alkafireena
5:67 O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw
Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet,
dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En
Allah zal jou tegen de mensen beschermen.
Voorwaar, Allah leidt het ongelovige volk niet.

O gezant, verkondig wat van jouw Heer tot jou is
neergezonden en als jij dat niet doet dan heb jij
Zijn zendingsopdracht niet verkondigd. Allah
beschut jou voor de mensen. Allah wijst de
ongelovigen de goede richting niet.
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5:64 En de Joden zeiden: "De Hand van Allah is
gebonden (gierig)”. Hun handen zijn gebonden en
vervloekt zijn zij vanwege wat zij zeiden! Welnee,
Zijn handen zijn wijd uitgestrekt en Hij schenkt
hoe Hij wil. (Do Kuran,) die door jouw Heer aan
jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen
van hen overtreding en ongeloof. En Wij
wakkerden vijandschap en haat onder hen aan tot
aan de Dag van de Opstanding. Iedere keer dat zij
een vuur ontsteken, dat tot de oorlog leidt, dooft
Allah het. En zij zaaien verderf op de aarde. En
Allah houdt niet van de verderfzaaiers.

En de joden zeggen: "Allah's hand is gebonden."
Hun handen zijn gebonden en zij worden vervloekt
om wat zij zeggen! Welnee, Allah's handen zijn
beide wijd opengespreid; Hij schenkt weg hoe Hij
wil. Velen nemen door wat van jouw Heer naar jou
is neergezonden nog toe in onbeschaamdheid en
ongeloof. En Wij brachten tussen hen vijandschap en
haat teweeg tot aan de opstandingsdag. Telkens als
zij een vuur ontsteken dat tot oorlog leidt, dan dooft
Allah het. En zij trekken eropuit om op de aarde
verderf te zaaien. Allah bemint de verderfzaaiers
niet.
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005.065 Walaw anna ahla alkitabi amanoo waittaqaw lakaffarna AAanhum sayyi-atihim
walaadkhalnahum jannati alnnaAAeemi
5:65 En als de Lieden van het Schrift maar hadden
geloofd en (Allah) gevreesd, dan hadden Wij hen hun
fouten uitgewist en hadden Wij hen gelukzalige
Tuinen (het Paradijs) binnengeleid.

Als de mensen van het boek zouden geloven en
godvrezend zouden zijn, zouden Wij hun slechte
daden uitwissen en hen de tuinen van de
gelukzaligheid binnenvoeren.
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005.070 Laqad akhathna meethaqa banee isra-eela waarsalna ilayhim rusulan kullama jaahum rasoolun
bima la tahwa anfusuhum fareeqan kaththaboo wafareeqan yaqtuloona
5:70 En Wij sloten een verbond met de Kinderen van
Israël en Wij zonden hen Boodschappers. Iedere keer dat
er een Boodschapper tot hen kwam, met wat niet met
hun eigen wens overeenkwam, loochenden zij
sommigen en doodden zij sommigen.

Wij zijn een verdrag aangegaan met de
Israëlieten en Wij hebben tot hen gezanten
gezonden. Telkens als er een gezant tot hen
kwam met iets wat hun niet zon betichtten zij
sommigen van leugens en anderen doodden zij.
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005.071 Wahasiboo alla takoona fitnatun faAAamoo wasammoo thumma taba Allahu AAalayhim thumma
AAamoo wasammoo katheerun minhum waAllahu baseerun bima yaAAmaloona
5:71 En zij dachten dat er geen beproeving zou zijn,
zij werden daarop blind en doof. Vervolgens
aanvaardde Allah hun berouw, maar velen van hen
werden (weer) blind en doof. En Allah ziet wat zij
doen.

En zij dachten dat er geen verzoeking zou zijn; zij
waren blind en doof. Toen wendde Allah zich
genadig tot hen, maar velen van hen werden weer
blind en doof. Allah doorziet wel wat zij doen.
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005.068 Qul ya ahla alkitabi lastum AAala shay-in hatta tuqeemoo alttawrata waal-injeela wama onzila
ilaykum min rabbikum walayazeedanna katheeran minhum ma onzila ilayka min rabbika tughyanan
wakufran fala ta/sa AAala alqawmi alkafireena
5:68 Zeg (O Mohammed): "O Lieden van het
Schrift! Jullie zijn niet (op de juiste weg) dat jullie
je niet vasthouden aan de Taurat en de Indjil en aan
wat jullie door jullie Heer neergezonden is”. (De
Kuran) die door jouw Heer aan jou is
neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen
overtreding en ongeloof. En treur niet om het
ongelovige volk.

Zeg: "Mensen van het boek! Jullie baseren jullie op
niets zolang jullie je niet houden aan de Taura en de
Indjiel en aan wat van jullie Heer naar jullie is
neergezonden." Velen nemen door wat van jouw
Heer naar jou is neergezonden nog toe in
onbeschaamdheid en ongeloof. Bekommer je maar
niet om de ongelovige mensen.
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005.069 Inna allatheena amanoo waallatheena hadoo waalssabi-oona waalnnasara man amana biAllahi
waalyawmi al-akhiri waAAamila salihan fala khawfun AAalayhim wala hum yahzanoona
5:69 Voorwaar, degenen die (in de Kuran) geloven
en de Joden en de Sabiërs en de Christenen en wie er
in Allah en de Laatste Dag geloven en goede werk
verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij
zullen niet treuren.

Voorwaar diegenen die geloven en de Joden en de
Sabiers en de Christenen en wie er in Allah en de
oordeelsdag geloven en de goede werken
verrichten, voor hen zal er geen angst zijn, zij
zullen niet treuren.

5:74 Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen
zij Hem niet om vergeving? En Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Zullen zij zich dan niet berouwvol tot Allah
wenden en Hem om vergeving vragen? Allah
is vergevend en barmhartig.
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005.075 Ma almaseehu ibnu maryama illa rasoolun qad khalat min qablihi alrrusulu waommuhu
siddeeqatun kana ya/kulani alttaAAama onthur kayfa nubayyinu lahumu al-ayati thumma onthur anna
yu/fakoona
5:75 De Masih, zoon van Maryam, is niet anders dan een
Boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door
Boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw.
Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere
mensen), Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk
maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich
afwendden.

De masieh, de zoon van Marjam, is alleen
maar een gezant aan wie de andere gezanten
zijn voorafgegaan en zijn moeder was een
oprechte vrouw; beiden aten zij voedsel. Kijk
hoe Wij voor hen de tekenen duidelijk maken
en kijk dan hoe zij worden afgeleid.
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005.076 Qul ataAAbudoona min dooni Allahi ma la yamliku lakum darran wala nafAAan waAllahu huwa
alssameeAAu alAAaleemu
5:76 Zeg (O Mohammed): "Aanbidden jullie naast Allah
wat geen schade voor jullie kan voorkomen en jullie geen
voordeel ken brengen?" En Allah, Hij is de Alhorende, de
Alwetende.

Zeg: "Zullen jullie in plaats van Allah iets
dienen wat voor jullie niets schadelijks en
niets nuttigs kan uitrichten." Allah is de
horende, de wetende.
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005.072 Laqad kafara allatheena qaloo inna Allaha huwa almaseehu ibnu maryama waqala almaseehu ya
banee isra-eela oAAbudoo Allaha rabbee warabbakum innahu man yushrik biAllahi faqad harrama Allahu
AAalayhi aljannata wama/wahu alnnaru wama lilththalimeena min ansarin
5:72 Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Allah is
de Masih, zoon van Maryam”. Hoewel de Masih zei: "O
Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie
Heer”. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent:
Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn
bestemming zal de Hel zijn. En voor de
onrechtvaardigen zijn er geen helpers.

Ongelovig zijn zij die zeggen: "Allah is de
masieh, de zoon van Marjam." Maar de masieh
heeft gezegd: "O Israëlieten, dient Allah, mijn
Heer en jullie Heer." Als iemand aan Allah
metgezellen toevoegt, dan ontzegt Allah hem
de tuin; zijn verblijfplaats is het vuur. De
overtreders zullen geen helpers hebben.
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005.073 Laqad kafara allatheena qaloo inna Allaha thalithu thalathatin wama min ilahin illa ilahun
wahidun wa-in lam yantahoo AAamma yaqooloona layamassanna allatheena kafaroo minhum AAathabun
aleemun
5:73 Voorzeker zij zijn ongelovig die zeggen: "Allah
is één derde van drie (goden)". Want er is geen god
dan Allah, de Ene. En indien zij niet ophouden met
wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke
bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn.

Ongelovig zijn zij die zeggen dat Allah een derde
van drie is. Maar er is geen andere god dan één
god. En als zij niet ophouden met wat zij zeggen,
dan zal een pijnlijke bestraffing diegenen van hen
treffen die ongelovig zijn.
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005.074 Afala yatooboona ila Allahi wayastaghfiroonahu waAllahu ghafoorun raheemun
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005.080 Tara katheeran minhum yatawallawna allatheena kafaroo labi/sa ma qaddamat lahum anfusuhum
an sakhita Allahu AAalayhim wafee alAAathabi hum khalidoona

005.077 Qul ya ahla alkitabi la taghloo fee deenikum ghayra alhaqqi wala tattabiAAoo ahwaa qawmin
qad dalloo min qablu waadalloo katheeran wadalloo AAan sawa-i alssabeeli

5:80 Jij ziet velen ven hen degenen die ongelovig zijn
als beschermers nemen. Slecht is het wat zij voor
zichzelf gedaan hebben en Allah is vertoornd op hen.
En zij zullen eeuwig levenden zijn in de bestraffing.

Jij ziet velen van hen bijstand verlenen aan hen
die ongelovig zijn. Wat zijzelf tevoren deden
was pas echt slecht, zodat Allah vergramd op
hen is. En in de bestraffing zullen zij altijd
blijven.

﴾٧٧﴿ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ
5:77 Zeg: "O Lieden van het Schrift! Overdrijft
niet zonder recht in jullie godsdienst en volgt niet
de begeerten van een volk dat vroeger waarlijk
dwaalde en velen deed dwalen. En zij dwaalden
van het rechte Pad”.

Zeg: "Mensen van het boek! Gaat in jullie godsdienst
niet te ver aan de waarheid voorbij! En volgt niet de
neigingen van mensen die vroeger al dwaalden en die
velen hebben misleid en die van de correcte weg
afgedwaald zijn."
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005.081 Walaw kanoo yu/minoona biAllahi waalnnabiyyi wama onzila ilayhi ma ittakhathoohum awliyaa
walakinna katheeran minhum fasiqoona

005.078 LuAAina allatheena kafaroo min banee isra-eela AAala lisani dawooda waAAeesa ibni maryama
thalika bima AAasaw wakanoo yaAAtadoona

5:81 Indien zij maar in Allah geloofd hadden en in de
Profeet en in wat aan hem neergezonden was, dan
hadden zij hen niet tot beschermers genomen, maar
velen van hen zijn zware zondaren.

5:78 Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de
Kinderen van Israël, door de tong(en) van David en 'isa, de
zoon van Maryam. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren
en (de wet) plachten te overtreden.

Als zij geloofd hadden in Allah en de profeet en
in wat naar hem is neergezonden, dan hadden zij
hen niet als medestanders genomen, maar velen
van hen zijn verdorvenen. *
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Die Israëlieten die ongelovig waren zijn
vervloekt bij monde van Dawoed en 'Isa,
de zoon van Marjam. Dat was omdat zij
opstandig en vijandig waren.
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﴾٩٧﴿
005.079 Kanoo la yatanahawna AAan munkarin faAAaloohu labi/sa ma kanoo yafAAaloona
5:79 Zij verboden elkaar het verwerpelijke niet dat zij
verrichtten. Slecht was het wat zij plachten te doen!

Zij hielden elkaar niet af van het verwerpelijke
dat zij deden. Wat zij deden was pas echt slecht.

maAAa alqawmi alssaliheena
5:84 En waarom zouden wij niet geloven in Allah en
in wat tot ons is gekomen van de Waarheid en wij
verlangen er hevig naar dat onze Heer ons met het
oprechte volk (het Paradijs) binnenleidt”.

Waarom zouden wij niet in Allah geloven en in
wat er van de waarheid tot ons is gekomen en
begeren dat onze Heer ons samen met de
rechtschapen mensen binnenvoert?"
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﴾٥٨﴿ l)ﻓﻴﻬﺎ & و ذﻟﻚ ﺟﺰآء ﻟﻤﺤﺴﻨ
005.085 Faathabahumu Allahu bima qaloo jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha
wathalika jazao almuhsineena

5:85 Allah beloont hen dan voor wat zij zeiden met
Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren
stromen en zij zijn daarin eeuwig levenden. En dat is de
beloning van de weldoeners.

Allah beloont hen voor wat zij zeggen met
tuinen waar de rivieren onderdoor stromen,
daarin zullen zij altijd blijven. Dat is de
beloning voor hen die goed doen.
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﴾٦٨﴿ ﻚ ﺻﺤﺐ ﻟﺠﺤﻴﻢV ۡو و ﻛﺬﺑﻮ ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ وﻟRSو ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
005.086 Waallatheena kafaroo wakaththaboo bi-ayatina ola-ika as-habu aljaheemi
5:86 En degenen die ongelovig zijn en Onze Verzen
loochenen: zij zijn degenen die de bewoners van Djahim
(de Hel) zijn.

Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen
loochenen, zij zijn het die in het hellevuur
thuishoren.
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﴾٧٨﴿ " ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ#ۡﻌﺘﺪ ۡو & ن ﷲ
005.087 Ya ayyuha allatheena amanoo la tuharrimoo tayyibati ma ahalla Allahu lakum wala taAAtadoo
inna Allaha la yuhibbu almuAAtadeena
5:87 O jullie die geloven! Maakt de goede zaken
niet verboden die Allah jullie heeft toegestaan en
overtreedt niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de
overtreders.

Jullie die geloven! Zegt niet dat de goede dingen die
Allah jullie heeft toegestaan verboden zijn en begaat
geen overtredingen; Allah bemint de overtreders
niet.
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﴾٢٨﴿ ﻳﺴﺘﻜ ون
005.082 Latajidanna ashadda alnnasi AAadawatan lillatheena amanoo alyahooda waallatheena ashrakoo
walatajidanna aqrabahum mawaddatan lillatheena amanoo allatheena qaloo inna nasara thalika bi-anna
minhum qisseeseena waruhbanan waannahum la yastakbiroona
5:82 Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst
in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de Joden
en de degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen
zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in
liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen:
"Voorwaar, wij zijn Christenen”. Dat is omdat er onder
hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet
hoogmoedig zijn.

Jij zult merken dat de vijandigste mensen jegens
hen die geloven de joden en de aanhangers van
het veelgodendom zijn en je zult merken dat zij
in genegenheid het dichtst staan bij hen die
geloven die zeggen: "Wij zijn christenen." Dat
komt omdat onder hen priesters en monniken
zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.
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﴾٣٨﴿ ﻟﺸﻬﺪﻳﻦ
005.083 Wa-itha samiAAoo ma onzila ila alrrasooli tara aAAyunahum tafeedu mina alddamAAi mimma
AAarafoo mina alhaqqi yaqooloona rabbana amanna faoktubna maAAa alshshahideena
5:83 En wanneer zij horen wat aan de
Boodschapper geopenbaard is, zie jij hun ogen van
de tranen overvloeien, omdat zij de Waarheid
herkennen. Zij zeggen: "Onze Heer, wij geloven,
schrijf ons dus op bij de getuigen.

Wanneer zij wat naar de gezant is neergezonden
horen dan zie jij hun ogen van tranen overstromen
wegens de waarheid die zij herkennen, terwijl zij
zeggen: "Onze Heer, wij geloven. Schrijf ons dus
op bij hen die getuigen.
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﴾٤٨﴿ lۡ)ﻳ ۡﺪﺧﻠﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻣﻊ ﻟﻘ ۡﻮم ﻟﺼﻠﺤ
005.084 Wama lana la nu/minu biAllahi wama jaana mina alhaqqi wanatmaAAu an yudkhilana rabbuna

slaaf. En wie dat niet vindt: het vasten van drie dagen.
Dat is de Kaffarah voor (het verbreken van) jullie
eden die jullie zwoeren. Maar wees jullie eden
getrouw. Zo heeft Allah jullie Zijn Tekenen duidelijk
gemaakt, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn!

of de vrijlating van een slaaf. Als iemand niets te
geven vindt, dan een vasten van drie dagen. Dat
is een verzoening voor jullie eden, wanneer jullie
zweren. En houdt jullie aan je eden. Zo maakt
Allah Zijn tekenen aan jullie duidelijk; misschien
zullen jullie dank betuigen.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۤۡ ٰ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
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﴾٠٩﴿ ﺎﺟﺘﻨﺒ ۡﻮه ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢ ﻔﻠﺤ ۡﻮن
005.090 Ya ayyuha allatheena amanoo innama alkhamru waalmaysiru waal-ansabu waal-azlamu rijsun
min AAamali alshshaytani faijtaniboohu laAAallakum tuflihoona
5:90 O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het
gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn
onreinheden die tot het werk van de Satan behoren,
vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie
welslagen!

Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de
offerstenen en de verlotingspijlen zijn een
gruwel van satans makelij. Vermijdt die dus;
misschien zal het jullie welgaan.
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﴾١٩﴿ ﻣﻨﺘﻬﻮن
005.091 Innama yureedu alshshaytanu an yooqiAAa baynakumu alAAadawata waalbaghdaa fee alkhamri
waalmaysiri wayasuddakum AAan thikri Allahi waAAani alssalati fahal antum muntahoona
5:91 Voorwaar, de Satan wil alleen maar
vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met
behulp van wijn en gokken en door jullie af te
houden van het gedenken van Allah en de shalat:
houdt ermee op!

De satan wenst slechts vijandschap en haat tussen
jullie te veroorzaken door de wijn en het kansspel
en door jullie van het gedenken Allah's en van de
salaat af te houden. Zullen jullie dan ophouden?
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﴾٨٨﴿ ﻣ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن
005.088 Wakuloo mimma razaqakumu Allahu halalan tayyiban waittaqoo Allaha allathee antum bihi
mu/minoona
5:88 En eet van de goede, toegestane zaken
(Halal) waarmee Allah jullie voorziet. En vreest
Allah, Degene in Wie jullie geloven.

En eet van wat Allah jullie als levensonderhoud
gegeven heeft, als iets wat toegestaan en goed is. En
vreest Allah in Wie jullie geloven.
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005.089 La yu-akhithukumu Allahu biallaghwi fee aymanikum walakin yu-akhithukum bima AAaqqadtumu
al-aymana fakaffaratuhu itAAamu AAasharati masakeena min awsati ma tutAAimoona ahleekum aw
kiswatuhum aw tahreeru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin thalika kaffaratu
aymanikum itha halaftum waihfathoo aymanakum kathalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi laAAallakum
tashkuroona
5:89 Allah rekent jullie de onnadenkendheid bij jullie
eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan wat jullie in
jullie eden (bewust) vastleggen. (Bij het verbreken
van jullie eden) geldt Kaffarah hiervoor: het voeden
van tien armen, zoals jullie gemiddeld jullie families
voeden; of het hen kleden; of het vrijlaten van een

Allah rekent jullie de onnadenkende uitspraken
bij jullie eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan
waartoe jullie je in eden verbinden. De
verzoening ervoor is aan tien behoeftigen voedsel
te geven zoals jullie gemiddeld aan je
huisgenoten voedsel geven of het kleden van hen
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﴾٤٩﴿  ۡﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻠ }ﻪ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢž ۡﻋﺘ ٰﺪي
005.094 Ya ayyuha allatheena amanoo layabluwannakumu Allahu bishay-in mina alssaydi tanaluhu
aydeekum warimahukum liyaAAlama Allahu man yakhafuhu bialghaybi famani iAAtada baAAda thalika
falahu AAathabun aleemun
5:94 O jullie die geloven! Allah wil jullie alleen
maar beproeven met wat ven de jachtbuit, die in
het bereik ligt van jullie handen en jullie speren,
opdat Allah degene die Hem in het verborgene
vreest toetst. En wie daarna overtreedt: voor hem
is er een pijnlijke bestraffing

Jullie die geloven! Allah zal jullie op de proef stellen
met iets van de jachtbuit waarvan jullie handen en
jullie speren zich meester maken, opdat Allah weet
wie Hem in het verborgene vreest. Als iemand
daarna overtredingen begaat, dan is er voor hem een
pijnlijke bestraffing.
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005.095 Ya ayyuha allatheena amanoo la taqtuloo alssayda waantum hurumun waman qatalahu minkum
mutaAAammidan fajazaon mithlu ma qatala mina alnnaAAami yahkumu bihi thawa AAadlin minkum
hadyan baligha alkaAAbati aw kaffaratun taAAamu masakeena aw AAadlu thalika siyaman liyathooqa
wabala amrihi AAafa Allahu AAamma salafa waman AAada fayantaqimu Allahu minhu waAllahu
AAazeezun thoo intiqamin

5:95 O jullie die geloven! Doodt geen wild indien
jullie in de gewijde staat zijn. En wie van jullie het
opzettelijk doodt: dan is de vergelding het slachten
van het vergelijkbare aan vee zoals beoordeeld door
twee rechtvaardigen van jullie, als een offer naar de
Ka'bah gebracht. Of, als Kaffarah (boetedoening), het
voeden van de armen of een darmee

Jullie die geloven! Doodt geen jachtwild als jullie
in gewijde staat zijn. Als iemand van jullie het
opzettelijk doodt dan geldt als vergelding een
stuks vee gelijk aan wat hij gedood heeft, ter
beoordeling van twee rechtvaardigen uit jullie
midden, als een offergave die de Ka'ba moet
bereiken, of als verzoening het spijzigen van
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﴾٢٩﴿ l)ﻧﻤﺎ ﻋ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﻟﺒﻠﻎ ﻟﻤﺒ
005.092 WaateeAAoo Allaha waateeAAoo alrrasoola waihtharoo fa-in tawallaytum faiAAlamoo annama
AAala rasoolina albalaghu almubeenu
5:92 En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de
Boodschapper en wees op jullie hoede! En als jullie je
afwenden, weet dan: voorwaar, aan Onze Boodschapper
is slechts de duidelijke verkondiging.

En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de
gezant en als jullie je afkeren, weet dan dat
Onze gezant alleen maar de plicht van de
duidelijke verkondiging heeft.
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005.093 Laysa AAala allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati junahun feema taAAimoo itha ma
ittaqaw waamanoo waAAamiloo alssalihati thumma ittaqaw waamanoo thumma ittaqaw waahsanoo
waAllahu yuhibbu almuhsineena
5:93 Er is voor degenen die geloven en goede
werken verrichten geen zonde door wat zij
(vroeger) aten, wanneer zij (Allah) vrezen en
geloven en goede werken verrichten en weer
(Allah) vrezen en geloven en weer (Allah) vrezen
en goed doen. En Allah houdt van de weldoeners.

Voor hen die geloven en de deugdelijke daden doen
is er geen vergrijp ten aanzien van het voedsel dat zij
nemen, als zij maar godvrezend zijn en geloven en de
deugdelijke daden doen en dan voorts godvrezend
zijn en geloven en voorts godvrezend zijn en goed
doen. Allah bemint hen die goed doen.
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halsbanden. Dit opdat jullie weten dat Allah weet
wat er in de hemelen en op de aarde is en dat
Allah Alwetend is over alle zaken.

Dat is opdat jullie weten dat Allah weet wat er in de
hemelen en wat er op de aarde is en dat Allah
alwetend is.
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005.098 IAAlamoo anna Allaha shadeedu alAAiqabi waanna Allaha ghafoorun raheemun
5:98 Weet dat Allah streng is in de bestraffing en dat
Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.

Weet dat Allah streng in de afstraffing is en
dat Allah vergevend en barmhartig is.
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﴾٩٩﴿ ﺗﻜﺘﻤﻮن
005.099 Ma AAala alrrasooli illa albalaghu waAllahu yaAAlamu ma tubdoona wama taktumoona
5:99 Op de Boodschapper rust slechts (do plicht tot)
de verkondiging, en Allah weet alles wat jullie
openlijk doen wat jullie verbergen.

De gezant heeft alleen maar de plicht van de
verkondiging, maar Allah weet wat jullie openlijk
en in het verborgene doen.
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﴾٠٠١﴿ " ﻳﺎو˜ ﻵﻹﻟﺒﺎب ﻟﻌﻠﻜﻢ ﻔﻠﺤﻮن#ﻓﺎ ﻘﻮ ﷲ
005.100 Qul la yastawee alkhabeethu waalttayyibu walaw aAAjabaka kathratu alkhabeethi faittaqoo
Allaha ya olee al-albabi laAAallakum tuflihoona
5:100 Zeg (O Mohammed): "Het slechte en het goede
zijn niet gelijk," hoewel de veelheid van het slechte
jou zal aantrekken. Vreest dus Allah, O bezitters van
begrip, hopelijk zullen jullie welslagen”.

Zeg: "Het onbetamelijke en het goede zijn niet
gelijk, ook al bevalt jullie de veelheid van het
onbetamelijke. Vreest Allah dus, o verstandigen;
misschien zal het jullie welgaan."

overeenkomende (hoeveelheid dagen aan) vaste
opdat hij de straf voor zijn daad proeft. Allah scheldt
wat vroeger gebeurd is kwijt; en als hij herhaal: dan
zal Allah hem ervoor straffen. En Allah is Almachtig,
Heer van de Vergelding.

behoeftigen of een vasten die daarmee
overeenkomt, zodat hij het walgelijke van zijn
gedrag proeft. Allah scheldt wat er vroeger
gebeurd is kwijt, maar als iemand het weer doet,
dan neemt Allah wraak op hem. Allah is machtig
en wraakgierig.

ً ; و ﻃﻌﺎﻣ }ﻪ ﻣﺘgۡ ﺣﻞ ﻟﻜ ۡﻢ ﺻ ۡﻴﺪ ﻟۡﺒ
 و <;مŸ ﺎﻋﺎ ﻟﻜ ۡﻢ و ﻟﻠﺴﻴﺎرة
ۡ" ﻟﺬ ۡۤي ﻟﻴﻪ#ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺻ ۡﻴﺪ ﻟۡ ﻣﺎ د ۡﻣﺘ ۡﻢ <; ًﻣﺎ & و ﻘﻮ ٰﷲ
﴾٦٩﴿ ; ۡون£ﺗ ۡﺤ
005.096 Ohilla lakum saydu albahri wataAAamuhu mataAAan lakum walilssayyarati wahurrima
AAalaykum saydu albarri ma dumtum huruman waittaqoo Allaha allathee ilayhi tuhsharoona
5:96 Toegestaan voor jullie is de jacht op de
waterdieren, wat daarvan eetbaar is, als genieting
voor jullie en voor de reizigers. En verboden voor
jullie is de jacht op dieren van het land zolang
jullie in de gewijde toestand zijn. En vreest Allah
tot Wie jullie verzameld zullen worden.

Toegestaan voor jullie is wat op zee gevangen wordt
en voedsel uit haar als levensmiddelen voor jullie en
voor de reizigers, maar verboden is voor jullie wat
op het land gejaagd wordt zolang jullie in gewijde
staat zijn. En vreest Allah tot Wie jullie verzameld
zullen worden.
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005.097 JaAAala Allahu alkaAAbata albayta alharama qiyaman lilnnasi waalshshahra alharama
waalhadya waalqala-ida thalika litaAAlamoo anna Allaha yaAAlamu ma fee alssamawati wama fee alardi waanna Allaha bikulli shay-in AAaleemun
5:97 Allah maakte de Ka'bah, het Gewijde Huis,
als een plaats voor de mensen om te staan, en de
Heilige Maand en de offerdieren en de

Allah heeft de Ka'ba, het heilige huis, gemaakt tot
een ondersteuning voor de mensen en evenzo de
heilige maand, de offergave en de halsomhangsels.

5:103 Allah heeft (geen bijgeloof)
ingesteld zoals Behirah, Sa'ibah
Washilah an Ham; maar het zijn degenen
die ongelovig zijn, die over Allah
leugens verzinnen en de meesten van hen
begrijpen het niet.

Allah heeft niets ingesteld over de kameelmerrie met gespleten
oren, noch over de losgelaten kameelmerrie, noch over de ooi
die met een ram een tweeling vormt, noch over de niet meer te
belasten kameelhengst. Maar zij die ongelovig zijn verzinnen
leugens over Allah en de meesten van hen zijn niet verstandig.
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﴾٤٠١﴿ ﺷﻴﺌﺎ و ﻵﻹ ﻳﻬﺘﺪون
005.104 Wa-itha qeela lahum taAAalaw ila ma anzala Allahu wa-ila alrrasooli qaloo hasbuna ma
wajadna AAalayhi abaana awa law kana abaohum la yaAAlamoona shay-an wala yahtadoona
5:104 En toen tot hen werd gezegd: "Komt tot wat
Allah geopenbaard heeft en tot Zijn
Boodschapper," zeiden zij: "Ons is voldoende wat
wij (aan leefregels) bij onze vaderen vonden”. En
dat terwijl hun vaderen niets wisten en geen
Leiding volgen?

En wanneer tot hen gezegd wordt: "Komt tot wat
Allah heeft neergezonden en tot de gezant", zeggen
zij: "Dat waarvan wij gemerkt hebben dat onze
vaderen eraan gewoon waren is goed genoeg voor
ons." En als hun vaderen nu eens niets wisten en het
goede pad niet volgden?
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﴾٥٠١﴿ ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن
005.105 Ya ayyuha allatheena amanoo AAalaykum anfusakum la yadurrukum man dalla itha ihtadaytum
ila Allahi marjiAAukum jameeAAan fayunabbi-okum bima kuntum taAAmaloona
5:105 O jullie die geloven! Aan jullie (de hoede over)
jullie zelf. Er kan jullie geen schade berokkend
worden door degene die dwaalt, wanneer jullie de
Leiding volgen. Tot Allah is de terugkeer van jullie

Jullie die geloven! Let op jezelf. Iemand die
dwaalt kan jullie geen schade berokkenen
wanneer jullie het goede pad volgen. Tot Allah is
jullie terugkeer, gezamenlijk. Hij zal jullie dan
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005.101 Ya ayyuha allatheena amanoo la tas-aloo AAan ashyaa in tubda lakum tasu/kum wa-in tas-aloo
AAanha heena yunazzalu alqur-anu tubda lakum AAafa Allahu AAanha waAllahu ghafoorun haleemun
5:101 O jullie die geloven! Vraagt niet naar zaken
die, indien (ze) jullie uitgelegd worden, jullie zullen
verontrusten. En wanneer jullie daarover vragen
wanneer de Kuran geopenbaard wordt, worden zij
jullie uitgelegd. Allah vergaf dat. En Allah is
Vergevensgezind, Zachtmoedig.

Jullie die geloven! Vraagt niet naar dingen die
jullie zullen kwellen als ze jullie bekend worden.
Maar als jullie ernaar vragen, wanneer de Koran
wordt neergezonden, dan worden ze jullie bekend.
Allah heeft ze kwijtgescholden. Allah is
vergevend en zachtmoedig.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌۡ
ۡ
﴾٢٠١﴿ ﻳﻦRSﻗ ۡﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺛﻢ ﺻﺒﺤﻮ ﺑﻬﺎ ﻛ
005.102 Qad saalaha qawmun min qablikum thumma asbahoo biha kafireena
5:102 Waarlijk, een volk vóór jullie vroeg er
naar en werd er daarna ongelovig door.

Mensen van voor jullie tijd hebben het gevraagd, maar
toen schonken zij er toch geen geloof aan.
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﴾٣٠١﴿  ۡﻌﻘﻠ ۡﻮنª
005.103 Ma jaAAala Allahu min baheeratin wala sa-ibatin wala waseelatin wala hamin walakinna
allatheena kafaroo yaftaroona AAala Allahi alkathiba waaktharuhum la yaAAqiloona
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005.107 Fa-in AAuthira AAala annahuma istahaqqa ithman faakharani yaqoomani maqamahuma mina
allatheena istahaqqa AAalayhimu al-awlayani fayuqsimani biAllahi lashahadatuna ahaqqu min
shahadatihima wama iAAtadayna inna ithan lamina alththalimeena
5:107 Maar indien van deze twee ontdekt wordt dat
zij schuldig zijn aan zonde (mijneed laat dan twee
anderen in hun plaats staan van degenen die meer
recht hebben en meer verwant zijn, en laat hen bij
Allah zweren: "Voorwaar, onze getuigenis is meer
waarheidsgetrouw dan hun beider getuigenis en wij
overtreden niet, voorwaar, anders zouden wij tot de
onrechtplegers behoren”.

Maar als uitkomt dat beiden zich aan een vergrijp
schuldig gemaakt hebben, dan moeten er twee
anderen in hun plaats komen uit het midden van
hen tegen wie die twee zich vergrepen hadden; zij
moeten dan bij Allah zweren: "Ons getuigenis is
echt oprechter dan het getuigenis van hen beiden.
Wij begaan geen overtredingen; als wij dat doen
dan zullen wij bij de onrechtplegers behoren."
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﴾٨٠١﴿ l)ﻟﻘﻮم ﻟﻔﺴﻘ
005.108 Thalika adna an ya/too bialshshahadati AAala wajhiha aw yakhafoo an turadda aymanun baAAda
aymanihim waittaqoo Allaha waismaAAoo waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena
5:108 Dat is passender: dat zij de getuigenis
afleggen overeenkomstig haar ware inhoud of (het is
passender) dat zij vrezen dat eden na hun eden
afgenomen zullen worden. En vreest Allah en
luistert (naar Hem). En Allah leidt het zwaar zondige
volk niet.

Dat bevordert het best dat zij overeenkomstig de
werkelijkheid getuigenis geven. Of zij moeten
vrezen dat na hun eden nog weer andere eden
worden gegeven. En vreest Allah en hoort. Allah
wijst de verdorven mensen de goede richting niet.

allen en Hij zal jullie vertellen wat jullie plachten te
doen.

meedelen wat jullie aan het doen waren.
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005.106 Ya ayyuha allatheena amanoo shahadatu baynikum itha hadara ahadakumu almawtu heena
alwasiyyati ithnani thawa AAadlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fee al-ardi
faasabatkum museebatu almawti tahbisoonahuma min baAAdi alssalati fayuqsimani biAllahi ini irtabtum
la nashtaree bihi thamanan walaw kana tha qurba wala naktumu shahadata Allahi inna ithan lamina alathimeena
5:106 O jullie die geloven! Stelt getuigen onder
jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en
wanneer jullie het testament opmaken; (door) twee
rechtvaardigen van onder jullie, of twee broeders
van buiten jullie, indien jullie in het land rondreizen
en de ramp van de dood jullie treft. Houdt hen na de
shalat vast en laat hen dan (als volgt) bij Allah
zweren, indien jullie twijfelen: "Wij zullen het
(oprecht getuigen) voor geen prijs inruilen, zelfs als
(de begunstigde) een verwant is en wij zullen de
getuigenis bij Allah niet verbergen, voorwaar,
anders zouden wij tot de zondaren behoren”.

Jullie die geloven! Bij jullie moet het getuigenis,
ten tijde van de [testamentaire] beschikking,
wanneer iemand van jullie de dood nabij is bestaan
uit twee rechtvaardigen uit jullie midden of, als
jullie op de aarde rondtrekken en jullie het onheil
van de dood treft, twee anderen die niet uit jullie
midden zijn. Jullie moeten hen na de salaat
vasthouden en zij zullen dan, als jullie twijfelen,
bij Allah zweren: "Wij verkopen het voor geen
prijs, zelfs al zou het een verwant betreffen en wij
zullen Allah's getuigenis niet verbergen; dan zullen
wij bij de zondaars behoren."

ayyadtuka biroohi alqudusi tukallimu alnnasa fee almahdi wakahlan wa-ith AAallamtuka alkitaba
waalhikmata waalttawrata waal-injeela wa-ith takhluqu mina altteeni kahay-ati alttayri bi-ithnee
fatanfukhu feeha fatakoonu tayran bi-ithnee watubri-o al-akmaha waal-abrasa bi-ithnee wa-ith tukhriju
almawta bi-ithnee wa-ith kafaftu banee isra-eela AAanka ith ji/tahum bialbayyinati faqala allatheena
kafaroo minhum in hatha illa sihrun mubeenun
5:110 (Gedenk) toen Allah zei: "O 'isa, zoon van
Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw
moeder toen ik jou versterkte met de Heilige
Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak toen
jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En
toen Ik jou het Schrift en de Wijsheid en de Taurat
en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de
gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof;
en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn
verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met
Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren,
met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van
Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke
Bewijzen tot hen kwam”. En degenen onder hen
die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan
duidelijke tovenarij”.

Toen Allah zei: "O 'Isa, zoon van Marjam, denk aan
Mijn genade aan jou en jouw moeder toen Ik jou
sterkte met de heilige geest, zodat jij in de wieg en
als volwassene tot de mensen sprak en toen Ik jou het
boek onderwees en de wijsheid, de Taura en de
Indjiel en toen jij met Mijn toestemming uit klei iets
als de vorm van een vogel schiep en er toen in blies
en het met Mijn toestemming een vogel was en toen
jij blindgeborenen en melaatsen met Mijn
toestemming genas en toen jij doden met Mijn
toestemming [uit het graf] tevoorschijn liet komen en
toen ik de Israëlieten van je afhield toen jij met de
duidelijke bewijzen tot hen kwam, waarop zij onder
hen die ongelovig waren zeiden dat dit duidelijk
slechts toverij was."
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﴾١١١﴿ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن
005.111 Wa-ith awhaytu ila alhawariyyeena an aminoo bee wabirasoolee qaloo amanna waishhad biannana muslimoona
5:111 En toen Ik de metgezellen (van 'isa) inspireerde
om in Mij te geloven en in Mijn Boodschappers, zij
zeiden: "Wij geloven, en getuig dat wij ons (aan U)
overgegeven hebben”.

En toen Ik aan de discipelen openbaarde:
"Gelooft in Mij en Mijn gezant." Zij zeiden:
"Wij geloven. Getuig dat wij ons [aan Allah]
hebben overgegeven."
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﴾٩٠١﴿ ﻧﻚ ﻧﺖ ﻋﻶﻹم ﻟﻐﻴﻮب
005.109 Yawma yajmaAAu Allahu alrrusula fayaqoolu matha ojibtum qaloo la AAilma lana innaka anta
AAallamu alghuyoobi
5:109 Op de Dag dat Allah de Boodschappers zal
verzamelen en hen dan zal zeggen: "Wat was het
antwoord (op jullie Boodschap)?" Zij zeggen: "Wij
hebben er geen kennis van, voorwaar, U bent de
Kenner van het verborgene”.

Op de dag dat Allah de gezanten bijeenbrengt en
zegt: "Wat heeft men jullie geantwoord?" Dan
zeggen zij: "Wij hebben er geen weet van; U
bent de kenner van de verborgenheden."
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005.110 Ith qala Allahu ya AAeesa ibna maryama othkur niAAmatee AAalayka waAAala walidatika ith

er voor de eerste tot en met de laatste van ons een
plechtig feest ( Id) is, als een Teken van U. En
geeft ons voorziening en U bent de Beste van de
Voorzieners”.

laat tot ons uit de hemel een tafel neerdalen die voor
ons een feest zal zijn, voor de eerste van ons en de
laatste van ons en een teken van U. En voorzie in ons
levensonderhoud; U bent de beste voorziener."
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﴾٥١١﴿ l)ﻋﺬﺑﻪ ﻋﺬ ﺑﺎ ﻵﻹ ﻋﺬﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻤ
005.115 Qala Allahu innee munazziluha AAalaykum faman yakfur baAAdu minkum fa-innee
oAAaththibuhu AAathaban la oAAaththibuhu ahadan mina alAAalameena
5:115 Allah zei: "Ik zal hem tot jullie doen
neerdalen, maar wie van jullie daarna ongelovig is:
voorwaar, Ik zal hem straffen met een bestraffing
waarmee Ik niemand in de werelden gestraft heb”.

Allah zei: "Ik laat haar tot jullie neerdalen. Wie
daarna van jullie nog ongelovig is die zal Ik
straffen met een bestraffing zoals Ik niemand van
de wereldbewoners straf."
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005.116 Wa-ith qala Allahu ya AAeesa ibna maryama aanta qulta lilnnasi ittakhithoonee waommiya
ilahayni min dooni Allahi qala subhanaka ma yakoonu lee an aqoola ma laysa lee bihaqqin in kuntu
qultuhu faqad AAalimtahu taAAlamu ma fee nafsee wala aAAlamu ma fee nafsika innaka anta AAallamu
alghuyoobi
5:116 En toen zei Allah: "O 'isa, zoon van
Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: "Neemt
mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?"
En hij (isa) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik
kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien
ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten

En toen Allah zei: "O 'Isa, zoon van Marjam, heb jij
tot de mensen gezegd: 'Neemt mij en mijn moeder tot
goden naast Allah?" Hij zei: "U zij geprezen! Het
past mij niet iets te zeggen waartoe ik geen recht heb.
Als ik het gezegd zou hebben dan zou U het geweten
hebben. U weet wat in mijn binnenste is, maar ik

﴾٢١١﴿ lۡ)ﻣ ۡﺆﻣﻨ
005.112 Ith qala alhawariyyoona ya AAeesa ibna maryama hal yastateeAAu rabbuka an yunazzila
AAalayna ma-idatan mina alssama-i qala ittaqoo Allaha in kuntum mu/mineena
5:112 En toen de metgezellen zeiden: "O 'isa, zoon van
Maryam, ben jij in staat om jouw Heer te vragen om tot ons
een Ma'idah (gedekte tafel) te doen neerdalen uit de
hemel?" Hij ('isa) zei: "Vreest Allah, indien jullie
gelovigen zijn”.

Toen de discipelen zeiden: "O 'Isa, zoon van
Marjam, kan jouw Heer tot ons een tafel uit
de hemel laten neerdalen?" Hij zei: "Vreest
Allah als jullie gelovigen zijn."
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005.113 Qaloo nureedu an na/kula minha watatma-inna quloobuna wanaAAlama an qad sadaqtana
wanakoona AAalayha mina alshshahideena
5:113 Zij zeiden: "Wij willen (alleen maar) dat wij
daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden
en wij (willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid
hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen
daarvan”.

Zij zeiden: "Wij wensen ervan te eten en dat onze
harten gerustgesteld worden en dat wij weten dat
jij ons de waarheid hebt gezegd en dat wij tot hen
behoren die er getuigen van zijn."
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005.114 Qala AAeesa ibnu maryama allahumma rabbana anzil AAalayna ma-idatan mina alssama-i
takoonu lana AAeedan li-awwalina waakhirina waayatan minka waorzuqna waanta khayru alrraziqeena

5:114 'isa, zoon van Maryam, zei: "O Allah, onze
Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat

'Isa, de zoon van Marjam zei: "O Allah, onze Heer,
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﴾٩١١﴿ ﻋﻨﻪ & ذﻟﻚ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ
005.119 Qala Allahu hatha yawmu yanfaAAu alssadiqeena sidquhum lahum jannatun tajree min tahtiha
al-anharu khalideena feeha abadan radiya Allahu AAanhum waradoo AAanhu thalika alfawzu
alAAatheemu
5:119 Allah zei: "Dit is een Dag waarop hun
waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor
hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren
stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is
welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem.
Dat is de geweldige overwinning”.

Allah zei: "Dit is de dag waarop de oprechten
baat hebben van hun oprechtheid. Voor hen zijn
er tuinen, waar de rivieren onderdoor stromen,
daarin zullen zij voor immer en altijd blijven."
Allah is met hen ingenomen en zij zijn met Hem
ingenomen. Dat is de geweldige triomf!
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﴾٠٢١﴿ ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮ
005.120 Lillahi mulku alssamawati waal-ardi wama feehinna wahuwa AAala kulli shay-in qadeerun
5:120 Aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen
en de aarde en wat daarin is. En Hij is Almachtig over alle
zaken.

Allah heeft de heerschappij over de hemelen
en de aarde en wat erin is en Hij is almachtig.

hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet
niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de
Kenner van het verborgene.

weet niet wat in Uw binnenste is. U bent de kenner
van de verborgenheden.
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005.117 Ma qultu lahum illa ma amartanee bihi ani oAAbudoo Allaha rabbee warabbakum wakuntu
AAalayhim shaheedan ma dumtu feehim falamma tawaffaytanee kunta anta alrraqeeba AAalayhim waanta
AAala kulli shay-in shaheedun
5:117 Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij
heeft geboden te zeggen: 'Dient Allah, mijn Heer
en jullie Heer.' En ik was getuige van hen zolang ik
onder hen was, en toen u mij tot U opnam was U
de Waker over hen en U bent Getuige van alle
zaken.

Ik heb tot hen alleen maar gezegd wat U mij
bevolen hebt: 'Dient Allah, mijn Heer en jullie
Heer? en ik was getuige van hen zolang ik bij hen
was. En toen U mij weggenomen had was U de
opziener over hen; U bent van alles getuige.
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005.118 In tuAAaththibhum fa-innahum AAibaduka wa-in taghfir lahum fa-innaka anta alAAazeezu
alhakeemu
5:118 Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren.
En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de
Almachtige, de Alwijze”.

Als U hen bestraft, dan zijn zij Uw dienaren
en als U hun vergeeft dan bent U de
machtige, de wijze."

ۡ ﺻ ۡﺪﻗﻬ ۡﻢ & ﻟﻬ ۡﻢ ﺟ ٰﻨ ٌﺖ ﺗ ۡﺠﺮيlۡ)" ٰﻫﺬ ﻳ ۡﻮم ﻳ ۡﻨﻔﻊ ٰﻟﺼﺪﻗ#ﻗﺎل ٰﷲ

