051.005 Innama tooAAadoona lasadiqun
5. Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar,

Wat jullie is aangezegd is zeker waar

Az-Zaari'jaat

ٌ
﴾٦﴿ و ن ﻟﺪ ۡﻳﻦ ﻟﻮ ﻗﻊ

ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ?> ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

ٰ
ۡ
ٰ
﴾١ۙ ﴿ و ﻟﺬرﻳﺖ ذر ًو

051.006 Wa-inna alddeena lawaqiAAun
6. En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.

en het oordeel is zeker aanstaande.

ۡ
﴾٧ۙ ﴿ و ﻟﺴﻤﺂء ذ ت ﻟﺤﺒﻚ

051.001 Waalththariyati tharwan
1. (Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden,

ۡ ٰ ٰۡ
ً
﴾٢ۙ ﴿ 6Fﻓﺎﻟﺤﻤﻠﺖ و

051.007 Waalssama-i thati alhubuki
7. Bij de hemelen vol van paden,

Bij de hemel met zijn banen!

ۡ
﴾٨ۙ ﴿ ﻧﻜ ۡﻢ ﻟ)(ۡ ﻗ ۡﻮ ٍل ﻣﺨﺘﻠ ٍﻒ

051.002 Faalhamilati wiqran
2. En degenen die de last dragen,

Jullie zijn het in wat jullie zeggen oneens.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩﴿ ﻳﺆﻓﻚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻚ

051.003 Faaljariyati yusran
3. En degenen die rustig voortgaan,

Wie zich laat afleiden wordt van hem
afgeleid.

ٰ ۡ
ۡ
﴾٠١ۙ ﴿ ﺻﻮن67ﻗﺘﻞ ﻟ
051.010 Qutila alkharrasoona
10. Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

Doodvallen kunnen zij die slechts gissen,

bij de gemakkelijk voortsnellenden

ۡ
﴾٤ۙ ﴿ ﻓﺎﻟﻤﻘﺴ ٰﻤﺖ ۡﻣ ًﺮ

051.009 Yu/faku AAanhu man ofika
9. Daarvan wordt afgewend wie zich (van het ware geloof)
afwendt.

bij de last dragenden,

ۡ
﴾٣ۙ ﴿ 6ً Iۡ ﻓﺎﻟ ٰﺠﺮ ٰﻳﺖ ﻳ

051.008 Innakum lafee qawlin mukhtalifin
8. Waarlijk u heeft uiteenlopende meningen,

Bij de heftig opjagenden,

051.004 Faalmuqassimati amran
4. En degenen die de zaak uitdelen.

en bij de bevel verdelenden!

ٌ
﴾٥ۙ ﴿ ﻧﻤﺎ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡون ﻟﺼﺎدق

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ٰۤ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
﴾٦١﴿ STﺎﻧﻮ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺤﺴﻨU  ﻧﻬﻢW ﺧﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﻬﻢ رﺑﻬﻢ

﴾١١ۙ ﴿ ۡ ﻏ ۡﻤﺮ ٍة ﺳﺎﻫ ۡﻮنcd ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ

051.016 Akhitheena ma atahum rabbuhum innahum kanoo qabla thalika muhsineena

051.011 Allatheena hum fee ghamratin sahoona

16. Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij
voorheen goed plachten te doen.

Zij nemen wat hun Heer hun geeft; zij waren immers
voordien mensen die goed deden.

﴾٧١﴿ ﺎﻧ ۡﻮ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ ﻣﻦ ﻟ ۡﻴﻞ ﻣﺎ ﻳ ۡﻬﺠﻌ ۡﻮنU

11. Die onachtzaam zijn in onwetendheid.

die in een waan blijven.

﴾٢١﴿ ﻳ ۡﺴ ٔـﻠ ۡﻮن ﻳﺎن ﻳ ۡﻮم ﻟﺪ ۡﻳﻦ
051.012 Yas-aloona ayyana yawmu alddeeni

051.017 Kanoo qaleelan mina allayli ma yahjaAAoona
12. Zij vragen: "Wanneer zal de Tijd des Gerichts zijn?"
17. Gedurende de nacht sliepen zij weinig.

's Nachts sliepen zij slechts weinig

ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ و ﺑﺎﻵۡﻹ ۡﺳﺤﺎر ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐ^]ون

Zij vragen wanneer de oordeelsdag zal zijn.

ۡ
﴾٣١﴿ ﻔﺘﻨ ۡﻮنo  ﻟﻨﺎرcpﻳ ۡﻮم ﻫ ۡﻢ ﻋ
051.013 Yawma hum AAala alnnari yuftanoona

051.018 Wabial-ashari hum yastaghfiroona
18. Tijdens de morgenstond zochten zij
vergiffenis.

en in de morgenschemering vroegen zij om
vergeving

ٌ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿ وم6fﻞ و ﻟﻤg ﻣﻮ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﺴﺂcd و

13. Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur
zullen worden beproefd.

Op de dag dat zij aan de beproeving van het vuur
worden blootgesteld.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١﴿  ٰﻫﺬ ﻟﺬي ﻛﻨﺘﻢ ﺑ ٖﻪ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮنW ذ ۡوﻗ ۡﻮ ﻓ ۡﺘﻨﺘﻜ ۡﻢ
051.014 Thooqoo fitnatakum hatha allathee kuntum bihi tastaAAjiloona

051.019 Wafee amwalihim haqqun lilssa-ili waalmahroomi
19. En van hun rijkdommen was een deel voor de
bedelaars en ook voor degenen die niet konden
bedelen.

en een rechtmatig aandeel in hun bezittingen
was voor de bedelaar en de onbemiddelde.

ۡ ٌ ٰٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٢ۙ ﴿ ST ﻵﻹرض ﻳﺖ ﻟﻠﻤﻮﻗﻨcd و

14. "Ondergaat uw beproeving. Dit is hetgeen u
verhaastte."

"Proeft jullie beproeving, dit is het wat jullie wilden
verhaasten."

ٰ
ۡ
ۡ
﴾٥١ۙ ﴿ ۡ ﺟﻨ ٍﺖ و ﻋﻴﻮ ٍنcd SۡTن ﻟﻤﺘﻘ
051.015 Inna almuttaqeena fee jannatin waAAuyoonin

051.020 Wafee al-ardi ayatun lilmooqineena
20. En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van
geloof willen hebben,

Op de aarde zijn er tekenen voor hen die
vast overtuigd zijn,

15. Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en
bronnen verkeren,

Maar de godvrezenden zullen in tuinen en bij
bronnen zijn.

﴾٦٢ۙ ﴿ Sٍ ۡTﻌ ۡﺠ ٍﻞ ﺳﻤu  ۡﻫﻠ ٖﻪ ﻓﺠﺂءcvw  غ6y
051.026 Faragha ila ahlihi fajaa biAAijlin sameenin
26. Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht
een (toebereid) vet kalf.

Hij wendde zich toen heimelijk tot zijn huisgenoten
en bracht een gemest kalf.

ۤ{
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٢z ﴿ ﻠﻮنUﻓ|]ﺑﻪ ﻟﻴﻬﻢ ﻗﺎل ﻵﻹ ﺗﺎ

ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٢﴿ ون6„ ﻓﻶﻹ ﺗﺒW  …ﻔﺴﻜﻢcd و
051.021 Wafee anfusikum afala tubsiroona
21. En ook in uzelf, wilt u dat niet inzien?

en in jullie zelf. Hebben jullie dan geen inzicht?

ۡ
﴾٢٢﴿  ﻟﺴﻤﺂء رزﻗﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡونcd و
051.022 Wafee alssama-i rizqukum wama tooAAadoona

051.027 Faqarrabahu ilayhim qala ala ta/kuloona
27. En plaatste het voor hen. Hij zei: "Wilt u niet
eten?"

Dat zette hij hun toen voor. Hij zei: "Willen jullie niet
eten?"

ۡﻐ ٰﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢu  ۡوه6~ و ﺑW  ﻗﺎﻟﻮۡ ﻵﻹ ﺗﺨ ۡﻒW ﻓﺎ ۡوﺟﺲ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﺧ ۡﻴﻔ ًﺔ
ٍ ٍ
﴾٨٢﴿
051.028 Faawjasa minhum kheefatan qaloo la takhaf wabashsharoohu bighulamin AAaleemin
28. Daarop begon hij hen te vrezen. Zij
zeiden: "Vrees niet" en zij gaven hem blijde
tijding over een wijze zoon.

Toen werd hij door vrees voor hen bevangen. Zij zeiden:
"Wees niet bang" en verkondigden hem het goede nieuws
van een verstandige jongen.

ٌ‚ ٍة ﻓﺼﻜ ۡﺖ و ۡﺟﻬﻬﺎ و ﻗﺎﻟ ۡﺖ ﻋﺠ ۡﻮ ٌز ﻋﻘ ۡﻴﻢƒ ۡcd ﻓﺎ ۡﻗﺒﻠﺖ ۡﻣﺮ ﺗ {ﻪ
﴾٩٢﴿
051.029 Faaqbalati imraatuhu fee sarratin fasakkat wajhaha waqalat AAajoozun AAaqeemun
29. Toen kwam zijn vrouw, in verbijstering en sloeg
de hand voor het gezicht en zei: "Een verwelkte,
bejaarde vrouw!"

Toen kwam zijn vrouw er schreeuwend aan. Zij
sloeg zich in het gezicht en zei: "Een onvruchtbare
oude vrouw!"

22. En in de hemel is uw onderhoud en
hetgeen u is beloofd.

En in de hemel is jullie levensonderhoud en wat jullie
wordt toegezegd.

ۡ ۡ ۤ ۡ ٌ {
ۡ
ۡ
﴾٣٢﴿‰ ﻓﻮ رب ﻟﺴﻤﺂء و ﻵﻹ ۡرض ﻧﻪ ﻟﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻜﻢ ﺗﻨﻄﻘﻮن
051.023 Fawarabbi alssama-i waal-ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqoona
23. Bij de Heer van de hemel en de aarde - dit is
inderdaad de waarheid zoals u spreekt.

Bij de Heer van de hemel en de aarde, het is zo
waar als dat jullie kunnen spreken.

ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٤٢ۘ ﴿ STﻣ6‹ﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻴﻒ ﺑﺮﻫﻴﻢ ﻟﻤŽﻫﻞ ﺗ
051.024 Hal ataka hadeethu dayfi ibraheema almukrameena
24. Heeft het verhaal van Abrahams geëerde
gasten u bereikt?

Is het verhaal van de geëerde gasten van Ibrahiem tot
jullie gekomen?

ۡ
ۡ
﴾٥٢ۚ ﴿  ۡون6‹ ﻗﺎل ﺳ ٰﻠ ٌﻢ • ﻗ ۡﻮ ٌم ﻣﻨW ذ دﺧﻠ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻓﻘﺎﻟ ۡﻮ ﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ
051.025 Ith dakhaloo AAalayhi faqaloo salaman qala salamun qawmun munkaroona
25. Toen zij bij hem binnentraden en zeiden: "Vrede",
antwoordde hij: "Vrede". Hij zei (bij zichzelven):
"Vreemde mensen."

Toen zij bij hem binnengingen en "Vrede"
zeiden, zei hij: "Vrede, onbekende mensen."

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٣ۚ ﴿ STﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨU ﺟﻨﺎ ﻣﻦ6‘ﻓﺎ

ٰ ۡ
ۡ ۡ ۡ {
ۡ
﴾٠٣﴿  ﻧﻪ ﻫﻮ ﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﻌﻠﻴﻢW ﻗﺎﻟﻮ ﻛﺬﻟﻚ – ﻗﺎل رﺑﻚ

051.035 Faakhrajna man kana feeha mina almu/mineena

051.030 Qaloo kathaliki qala rabbuki innahu huwa alhakeemu alAAaleemu

35. De gelovigen die daarin waren lieten Wij
(veilig) weggaan.

En Wij lieten hen die daar tot de gelovigen
behoorden eruit gaan,

30. "Uw Heer heeft het zo gezegd," zeiden zij.
"Voorzeker, Hij is de Alwijze, de Alwetende."

Zij zeiden: "Zo heeft jouw Heer het gezegd.
Hij is de wijze, de wetende." *

ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٣ۚ ﴿ ST’ ﺑﻴ ٍﺖ ﻣﻦ ﻟﻤﺴﻠﻤTﻓﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏ

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٣﴿ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﺧﻄﺒﻜﻢ ﻳﻬﺎ ﻟﻤﺮﺳﻠﻮن

051.036 Fama wajadna feeha ghayra baytin mina almuslimeena

051.031 Qala fama khatbukum ayyuha almursaloona

36. Maar Wij vonden er slechts één huis van
de Moslims.

maar Wij vonden er slechts één huis van hen die zich [aan
Allah] overgaven.

ً ٰۤ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿ و ﺗﺮ“ﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻟﻌﺬ ب ﻵﻹﻟﻴﻢ

31. Abraham zei: "Wat is uw taak, o boodsehappers?"

Hij zei: "Waar komen jullie voor, o gezondenen?"

ۤ ۡ ۡ ۤ ۤۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢٣ۙ ﴿ ST ﻗﻮ ٍم ﻣﺠﺮﻣcw ﻗﺎﻟﻮ ﻧﺎ رﺳﻠﻨﺎ
051.032 Qaloo inna orsilna ila qawmin mujrimeena

051.037 Watarakna feeha ayatan lillatheena yakhafoona alAAathaba al-aleema
37. En Wij lieten daarin een teken achter voor hen,
die de pijnlijke straf vrezen.

En Wij lieten daarin een teken achter voor hen die de
pijnlijke bestraffing vrezen.

ۡ
ۡ cٰw •” ۡذ ۡرﺳ ۡﻠ ٰﻨﻪv ۡ ﻣ ۡﻮcd و
﴾٨٣﴿ Sٍ ۡTﻋ ۡﻮن ﺑﺴﻠ ٰﻄ ٍﻦ ﻣﺒ6y

32. Zij antwoordden: "Wij zijn naar een schuldig volk
gezonden

Zij zeiden: "Wij zijn gezonden naar misdadige
mensen

ً
ۡ
ۡ
﴾٣٣ۙ ﴿ Sٍ Tﻟ˜ ۡ’ﺳﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﻃ
051.033 Linursila AAalayhim hijaratan min teenin

051.038 Wafee moosa ith arsalnahu ila firAAawna bisultanin mubeenin
33. Om brokken klei op hen neder te zenden
38. En in Mozes (is eveneens een teken), toen Wij
hem tot Pharao zonden met openlijk gezag.

Ook in [het verhaal van] Moesa, toen Wij hem met
een duidelijke machtiging naar Fir'aun zonden.

ۡ ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ٰ
ٌ
ۡ
﴾٩٣﴿  و ﻣﺠﻨﻮن6f ﺑﺮ“ﻨ ٖﻪ و ﻗﺎل ﺳcwﻓﺘﻮ
051.039 Fatawalla biruknihi waqala sahirun aw majnoonun
39. Maar deze wendde zich af om zijn macht en zei:
"Een tovenaar of een waanzinnige."

Die keerde zich toen met zijn garde af en zei:
"Een tovenaar of een bezetene."

om op hen stenen van klei neer te zenden,

ۡ
ۡ ً
﴾٤٣﴿ SۡTﻓ6Iۡ ﻣﺴﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﻟﻠﻤ
051.034 Musawwamatan AAinda rabbika lilmusrifeena
34. Door uw Heer gemerkt (ter verdelging) voor de
buitensporigen."

die bij jouw Heer gemerkt zijn voor de
onmatigen."

ۡ
﴾٥٤ۙ ﴿  ۡﻳﻦ6„ﺎﻧ ۡﻮ ﻣﻨﺘU ﺎم و ﻣﺎ
ٍ ﻓﻤﺎ ۡﺳﺘﻄﺎﻋ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ ﻗﻴ

ٰۡ
ۡ ۡ ٰۡ { ۡ
ٌ
ۡ
﴾٠٤﴿  ﻟﻴﻢ و ﻫﻮ ﻣﻠﻴﻢcd ﻓﺎﺧﺬﻧﻪ و ﺟﻨﻮده ﻓﻨﺒﺬﻧﻬﻢ

051.045 Fama istataAAoo min qiyamin wama kanoo muntasireena

051.040 Faakhathnahu wajunoodahu fanabathnahum fee alyammi wahuwa muleemun

45. En zij konden niet opstaan noch konden zij zich
hiertegen beschermen.

Toen konden zij niet meer opstaan en konden niet
meer geholpen worden.

40. Daarom grepen Wij hem en zijn scharen en wierpen
hen in de zee, waardoor hij zelfverwijt kreeg.

En Wij grepen hem en zijn troepen en
wierpen hen in de zee; laakbaar was hij.

ۡ ٰ ً ۡ ۡ ۡ  ﻧW و ﻗ ۡﻮم ﻧ ۡﻮح ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ
﴾٦٤﴿‰ STﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎ ﻓﺴﻘU ﻬﻢ
ٍ

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٤ۚ ﴿  ﻋﺎ ٍد ذ رﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺮﻳﺢ ﻟﻌﻘﻴﻢcd و

051.046 Waqawma noohin min qablu innahum kanoo qawman fasiqeena

051.041 Wafee AAadin ith arsalna AAalayhimu alrreeha alAAaqeema

46. En in het volk van Noach (is ook een teken), voorwaar zij
waren een ongehoorzaam volk.

Ook het volk van Noeh, vroeger al; dat
waren verdorven mensen.

41. En er was een teken in de Aad, toen Wij een
orkaan tegen hen zonden.

Ook in [het verhaal van] de 'Aad, toen Wij de barre
wind tegen hen zonden,

ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٤﴿  ٍﺪ و ﻧﺎ ﻟﻤﻮﺳﻌﻮنŽو ﻟﺴﻤﺂء ﺑﻨﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳ

﴾٢٤﴿ ﺎﻟﺮﻣ ۡﻴﻢU ”ۡ ٍء ﺗ ۡﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻵﻹ ﺟﻌﻠ ۡﺘﻪœ ﻣﺎ ﺗﺬر ﻣ ۡﻦ

051.047 Waalssamaa banaynaha bi-aydin wa-inna lamoosiAAoona

051.042 Ma tatharu min shay-in atat AAalayhi illa jaAAalat-hu kaalrrameemi

47. Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en
waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid.

De hemel hebben Wij duurzaam
gebouwd; Wij hebben het vermogen.

42. Deze liet van hetgeen hij teisterde niets over of
hij maakte het als as,

die waar hij overheen ging niets overliet, maar het
als gruis maakte.

ٰۡ
ۡ
﴾٨٤﴿ ﺷﻨﻬﺎ ﻓﻨ ۡﻌﻢ ﻟ ٰﻤﻬﺪ ۡون6y و ﻵۡﻹ ۡرض

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٤﴿ Sٍ T” ﺣžۡ ﺛﻤ ۡﻮد ذ ﻗ ۡﻴﻞ ﻟﻬ ۡﻢ ﺗﻤﺘﻌﻮ ﺣcd و

051.048 Waal-arda farashnaha faniAAma almahidoona

051.043 Wafee thamooda ith qeela lahum tamattaAAoo hatta heenin

48. En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe
uitmuntend hebben Wij dit gedaan.

En de aarde hebben Wij uitgespreid; een
voortreffelijke plaatsbereider zijn Wij.

43. En er was een teken in de Samoed toen er tot
hen werd gezegd: "Vermaakt u voor een wijle."

Ook in [het verhaal van] de Thamoed, toen Wij tot
hen zeiden: "Jullie kunnen nog een tijd genieten."

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٤﴿ ون6› ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬST” ٍء ﺧﻠﻘﻨﺎ زوﺟœ ﻞU و ﻣ ۡﻦ

ۡ ۡ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٤٤﴿ ﻓﻌﺘ ۡﻮ ﻋ ۡﻦ ۡﻣﺮ رﺑﻬ ۡﻢ ﻓﺎﺧﺬﺗﻬﻢ ﻟﺼﻌﻘﺔ و ﻫﻢ ﻳﻨ ]ون

051.049 Wamin kulli shay-in khalaqna zawjayni laAAallakum tathakkaroona

051.044 FaAAataw AAan amri rabbihim faakhathat-humu alssaAAiqatu wahum yanthuroona

49. En Wij hebben alles in paren geschapen opdat
u er lering uit moogt trekken.

En alles hebben Wij paarsgewijs geschapen;
misschien zullen jullie je laten vermanen.

44. Maar zij overtraden het gebod van hun Heer.
Daarom achterhaalde hen de bliksem terwijl zij er naar
keken,

Maar zij minachtten het bevel van hun Heer en
toen greep de donderslag hen, terwijl zij keken.

ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٥¡ ﴿ ﻓﺘﻮل ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﻧﺖ ﺑﻤﻠﻮ ٍم
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﴾٠٥ۚ ﴿ ST ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒc¢ W >? ﷲcw ﻓ^] ۡو

051.054 Fatawalla AAanhum fama anta bimaloomin

051.050 Fafirroo ila Allahi innee lakum minhu natheerun mubeenun

54. Wend u daarom van hen af en u zal niets worden
verweten.

Keer je dus van hen af; jou treft dan geen
blaam.

50. Haast u daarom tot Allah. Waarlijk ik ben voor u
een duidelijke waarschuwer van Hem.

Vlucht dan tot Allah; ik ben voor jullie een
duidelijke waarschuwer van Zijn kant.

ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ  ﻓﺎن ﻟﺬ6ۡ ›و ذ
ۡ
﴾٥٥﴿ STي ﺗﻨﻔﻊ ﻟﻤﺆﻣﻨ6›
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ۡ ٌۡ ۡ ۡ ۡ
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ً
ٰ
﴾١٥ۚ ﴿ ST ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒc¢ W 6‘ و ﻵﻹ ﺗ ۡﺠﻌﻠ ۡﻮ ﻣﻊ ﷲ?> ﻟـﻬﺎ

051.055 Wathakkir fa-inna alththikra tanfaAAu almu/mineena

051.051 Wala tajAAaloo maAAa Allahi ilahan akhara innee lakum minhu natheerun mubeenun

55. Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt
degenen die willen geloven.

En vermaan, want de vermaning is nuttig
voor de gelovigen.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٥﴿ و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻟﺠﻦ و ﻵﻹﻧﺲ ﻵﻹ ﻟﻴﻌﺒﺪون
051.056 Wama khalaqtu aljinna waal-insa illa liyaAAbudooni
56. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn
aanbidding geschapen.

Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen
om Mij te dienen.

ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
﴾٧٥﴿ ﻣﺎ رﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رز ٍق و ﻣﺎ رﻳﺪ ن ﻳﻄﻌﻤﻮن
051.057 Ma oreedu minhum min rizqin wama oreedu an yutAAimooni
57. Ik wens van hen geen onderhoud noch
wens Ik dat zij Mij zullen voeden.

Ik wens door hen niet van levensonderhoud te worden
voorzien en Ik wens niet dat zij mij voeden.

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٨٥﴿ STن ﷲ?> ﻫﻮ ﻟﺮز ق ذو ﻟﻘﻮة ﻟﻤﺘ
051.058 Inna Allaha huwa alrrazzaqu thoo alquwwati almateenu
58. Voorzeker, Allah is de grootste Voorziener, de Almachtige,
de Alsterke.

Allah is de voorziener die sterke kracht
heeft.

51. En werpt geen andere God op naast Allah,
waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer
van Hem.

En stelt naast Allah geen andere god; ik ben voor
jullie een duidelijke waarschuwer van Zijn kant.

ۡ و6ٌ £ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ رﺳ ۡﻮل ﻵﻹ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﺳﺎc¤ ۤﻛ ٰﺬﻟﻚ ﻣﺎ
ٍ
﴾٢٥ۚ ﴿ ﻣ ۡﺠﻨ ۡﻮ ٌن
051.052 Kathalika ma ata allatheena min qablihim min rasoolin illa qaloo sahirun aw majnoonun
52. En er kwam tot degenen, die vóór hen waren,
geen boodschapper of zij zeiden: "Dit is een
tovenaar of een bezetene!"

Zo is er ook tot hen die er voor hun tijd waren geen
gezant gekomen zonder dat zij zeiden: "Een
tovenaar of een bezetene."

﴾٣٥ۚ ﴿ ﺗﻮ ﺻ ۡﻮ ﺑ ٖﻪ • ﺑ ۡﻞ ﻫ ۡﻢ ﻗ ۡﻮ ٌم ﻃﺎﻏ ۡﻮن
051.053 Atawasaw bihi bal hum qawmun taghoona
53. Hebben zij elkander er toe aangespoord? Nee,
zij zijn een opstandig volk.

Hebben zij het soms aan elkaar opgedragen? Welnee,
zij zijn onbeschaamde mensen.

ۡ ًۡ ۡ
ۡ
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ۡ
ۡ
ﻓﺎن ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ ذﻧﻮﺑﺎ ﻣﺜﻞ ذﻧﻮب ﺻﺤﺒﻬﻢ ﻓﻶﻹ
﴾٩٥﴿ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮن
051.059 Fa-inna lillatheena thalamoo thanooban mithla thanoobi as-habihim fala yastaAAjiloona
59. Voorzeker het lot van de onrechtvaardigen is
gelijk aan dat van hun gezellen. Laat hen
derhalve niet wensen dit te verhaasten.

Maar voor hen die onrecht plegen is er een portie die
even groot is als de portie van hun metgezellen. Zij
moeten Mij dan maar niet vragen het te verhaasten.

﴾٠٦﴿‰ ﻓﻮ ۡﻳ ٌﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛ^] ۡو ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﻮﻣﻬﻢ ﻟﺬ ۡي ﻳ ۡﻮﻋﺪ ۡون
051.060 Fawaylun lillatheena kafaroo min yawmihimu allathee yooAAadoona
60. Wee over de ongelovigen vanwege de Dag
waarmede zij worden bedreigd!

En wee hen die ongelovig zijn wegens hun dag
die hun is aangezegd.
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