2. Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen
van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste
verbanning. U dacht niet dat zij zouden weggaan
en zij dachten dat hun vestingen hen zouden
beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot
hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp
schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun
eigen handen en met die van de gelovigen
vernielden. Trekt er daarom een lering uit, o u die
ogen heeft.

Hij is het die de ongelovigen van de mensen van het
boek bij de eerste verzameling uit hun woningen
heeft verdreven. Jullie dachten niet dat zij zouden
vertrekken en zij dachten dat hun versterkingen hen
tegen Allah konden beschermen. Maar Allah kwam
tot hen waar zij er niet op rekenden en Hij joeg hun
harten schrik aan zodat hun huizen door hen
eigenhandig en door de handen van de gelovigen
verwoest werden. Leert dan de les daaruit, jullie die
inzicht hebben.

ۡو ﻟ ۡﻮ ﻵﻹۤ ۡن ﻛﺘﺐ ﷲ ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ ﻟۡﺠﻶﻼء ﻟﻌﺬﺑﻬ ۡﻢ ﻟﺪﻧۡﻴﺎ و ﻟﻬﻢ
ٰ
﴾٣﴿ ة ﻋﺬ ب ﻟﻨﺎر-.ﻵۡﻹ

Al-Hasjr
ٰ
ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

ۡ و ﻫﻮ ﻟۡﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟۡﺤﻜﻴﻢ8 ﺳﺒﺢ ﷲ ٰ ﻣﺎ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻣﺎ ﻵۡﻹ ۡرض
﴾١﴿
059.001 Sabbaha lillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu

059.003 Walawla an kataba Allahu AAalayhimu aljalaa laAAaththabahum fee alddunya walahum fee alakhirati AAathabu alnnari
3. En indien Allah hun geen verbanning
voorgeschreven had, zou Hij hen zeker in deze
wereld (nog zwaarder) hebben bestraft. En voor hen
is in het Hiernamaals de straf van het Vuur.

ٰ

En als Allah voor hen niet de verbanning had
voorgeschreven dan had Hij hen in de
tegenwoordige wereld bestraft, maar in het
hiernamaals is er voor hen de bestraffing van het
vuur.

ٰ

ٰ
ٰ
9
ۡ
ۡ
 و ﻣﻦ ﻳﺸﺂق ﷲ ﻓﺎن ﷲ8 ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﺷﺂﻗﻮ ﷲ و رﺳﻮﻟﻪ
ۡ
﴾٤﴿ ﺷﺪ ۡﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎب

059.004 Thalika bi-annahum shaqqoo Allaha warasoolahu waman yushaqqi Allaha fa-inna Allaha
shadeedu alAAiqabi
4. Dat is omdat zij Allah en Zijn boodschapper
tegenwerkten - en hij die Allah tegenwerkt - waarlijk,
Allah is streng in het straffen.

Dat is omdat zij Allah en Zijn gezant
tegenwerken. En als iemand Allah tegenwerkt,
dan is Allah streng in de afstraffing.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
D
ۡ
ۡ
 ﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﺒﺎذنEﻤﺔ ﻋIﺘﻤﻮﻫﺎ ﻗﺂKﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻨ ٍﺔ و ﺗﺮ

1. Alles wat in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt
Allah; en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

Wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is
prijst Allah en Hij is de machtige, de wijze.

ۡج ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ\[ ۡو ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻦ دﻳﺎرﻫﻢ-.ۡ ﻫﻮ ﻟﺬ ۡۤي
ۡﺟ ۡﻮ و ﻇﻨ ۡۤﻮ ﻧﻬ ۡﻢ ﻣﺎ_ﻌﺘﻬﻢ-bۡ  ﻣﺎ ﻇﻨ ۡﻨﺘ ۡﻢ ۡن ﻳcd-eۡ ﻵﻹول ﻟۡﺤ
ٰ
ٰ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻗﺬفh ﻬﻢ ﷲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺴﺒﻮjﺣﺼ ۡﻮﻧﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ ﻓﺎﺗ
ۡ
ﺑ ۡﻮن ﺑﻴ ۡﻮﺗﻬ ۡﻢ ﺑﺎ ۡﻳﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ و ۡﻳﺪي-bۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬﻢ ﻟﺮ ۡﻋﺐ ﻳ
ۡ  ﻓh oۡpﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ
﴾٢﴿  ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎرlﻳﺎوD  ۡوmnﺎﻋﺘ
059.002 Huwa allathee akhraja allatheena kafaroo min ahli alkitabi min diyarihim li-awwali alhashri ma
thanantum an yakhrujoo wathannoo annahum maniAAatuhum husoonuhum mina Allahi faatahumu Allahu
min haythu lam yahtasiboo waqathafa fee quloobihimu alrruAAba yukhriboona buyootahum bi-aydeehim
waaydee almu/mineena faiAAtabiroo ya olee al-absari

ٰ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
﴾ۘ ٧﴿ ﻘﻮ ﷲ ن ﷲ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبt  و8 ﻜ ۡﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬ ۡﻮjﻧ ٰﻬ

ٰ
ٰۡ ۡ
ۡ
﴾٥﴿ opي ﻟﻔﺴﻘƒbﷲ و ﻟﻴ

059.007 Ma afaa Allahu AAala rasoolihi min ahli alqura falillahi walilrrasooli walithee alqurba
waalyatama waalmasakeeni waibni alssabeeli kay la yakoona doolatan bayna al-aghniya-i minkum wama
atakumu alrrasoolu fakhuthoohu wama nahakum AAanhu faintahoo waittaqoo Allaha inna Allaha
shadeedu alAAiqabi

059.005 Ma qataAAtum min leenatin aw taraktumooha qa-imatan AAala osooliha fabi-ithni Allahi
waliyukhziya alfasiqeena

7. Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als
buit van het volk van de stadsgebieden, is voor Allah
en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden
en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet
alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u.
En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het
en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En
vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen.

En wat Allah Zijn gezant aan van de bewoners
van de steden afkomstige buit gegeven heeft
behoort Allah en Zijn gezant toe en de
verwanten, de wezen, de behoeftigen en hij die
onderweg is, opdat het niet in omloop komt bij
de rijken onder jullie. Wat de gezant jullie geeft,
neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijft
daarvan af. En vreest Allah, want Allah is streng
in de afstraffing.

ۡ
ۡ
ﺟ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ دﻳﺎرﻫ ۡﻢ و ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ-. [آء ﻟۡﻤ ٰﻬﺠﺮ ۡﻳﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦwﻟﻠﻔ
9 ۡون ﷲ ٰ و رﺳ ۡﻮﻟﻪ-yﻳ ۡﺒﺘﻐ ۡﻮن ﻓ ۡﻀﻶًﻹ ﻣﻦ ﷲ ٰ و ر ۡﺿﻮ ﻧًﺎ و ﻳ ۡﻨ
ٰ
ۡ
﴾ۚ٨﴿ وﻟ•~ﻚ ﻫﻢ ﻟﺼﺪﻗﻮن
059.008 Lilfuqara-i almuhajireena allatheena okhrijoo min diyarihim waamwalihim yabtaghoona fadlan
mina Allahi waridwanan wayansuroona Allaha warasoolahu ola-ika humu alssadiqoona
8. Een deel behoort aan de arme vluchtelingen die
van hun huizen en hun eigendommen zijn
verdreven, terwijl zij de genade van Allah en Zijn
welbehagen zochten en Allah en Zijn
boodschapper hielpen; dit zijn de waarachtigen.

Het is ten bate van de arme uitgewekenen die uit
hun woningen en van hun bezittingen verdreven
zijn, want zij streven naar goedgunstigheid van
Allah en welgevallen en zij helpen Allah en Zijn
gezant; zij zijn de oprechten.

ۡ
و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺒﻮؤ ﻟﺪ ر و ﻵﻹ ۡﻳﻤﺎن ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻳﺤﺒ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ ﻫﺎﺟﺮ
D Eﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻳﺠﺪ ۡون ۡ ﺻﺪ ۡورﻫ ۡﻢ ﺣﺎﺟ ًﺔ ﻣﻤﺎۤ ۡوﺗ ۡﻮ و ﻳ ۡﺆﺛﺮ ۡون ﻋ

5. Welke palmbomen u ook hebt nedergehouwen of
op hun wortels hebt laten staan, het was met Allah's
toelating, opdat Hij de overtreders mocht
vernederen.

Dat jullie palmen hebben omgehakt en op hun
wortels hebben laten staan, gebeurde met Allah's
toestemming en opdat Hij de verdorvenen te
schande maakte.

ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
رﺳﻮﻟ ٖﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ وﺟﻔﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴ ٍﻞ و
ٰ
ٰ
 ‡ﻞE ٰ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء و ﷲ ﻋEﻪ ﻋ9 ﻳﺴﻠﻂ رﺳﻠ

ٰ Eو ﻣﺎۤ ﻓﺂء ﷲ ٰ ﻋ
ٰ ٰ
ﺎب و ﻟﻜﻦ ﷲ
ٍ ‡ﻵﻹ ر

﴾٦﴿ ۡ ٍء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮŠ‹
059.006 Wama afaa Allahu AAala rasoolihi minhum fama awjaftum AAalayhi min khaylin wala rikabin
walakinna Allaha yusallitu rusulahu AAala man yashao waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun
6. Hetgeen Allah van hen als buit aan, Zijn
boodschapper heeft gegeven daarvoor spoorde u noch
paard noch kamelen aan; maar Allah geeft macht aan
Zijn boodschappers over wie Hij wil. En Allah heeft
macht over alle dingen.

Wat Allah Zijn gezant aan van hen afkomstige
buit gegeven heeft, dat hoefden jullie niet aan te
sporen, paarden noch andere rijdieren. Maar
Allah laat zijn gezant heersen over wie Hij wil;
Allah is almachtig.

ٰ
ۤ
ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ٰ
ۡ
ٰ
ﺳﻮل و ﻟﺬي-• و ﻟŽ•[ي ﻓw رﺳﻮ ٖﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻞ ﻟEﻣﺎ ﻓﺂء ﷲ ﻋ
ًۢ
ۡ ٰٰ ۡ ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﺑﻦ ﻟﺴﺒﻴﻞ ’ ‘ ﻵﻹ ﻳﻜﻮن دوﻟﺔop[• و ﻟﻴﺘ”“ و ﻟﻤﺴﻜwﻟ
ٰ ٰۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻣﺎh ﻜﻢ ﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوهj ﻵۡﻹﻏﻨﻴﺂء ﻣﻨﻜﻢ و ﻣﺎ ﺗoۡpﺑ

ۡﺟﻦ ﻣﻌﻜ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻧﻄ ۡﻴﻊ ﻓ ۡﻴﻜﻢ-bۡ  ۡﺟﺘ ۡﻢ ﻟﻨ-.ۡ ۡﻫﻞ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻟ~ ۡﻦ
ۡﻧﻜ ۡﻢ و ﷲ ٰ ﻳ ۡﺸﻬﺪ ﻧﻬﻢ-yﺣ ًﺪ ﺑ ًﺪ ’ و ۡن ﻗ ۡﻮﺗ ۡﻠﺘ ۡﻢ ﻟﻨ ۡﻨ
ٰ
ۡ
﴾١١﴿ ﻟﻜﺬﺑﻮن

059.011 Alam tara ila allatheena nafaqoo yaqooloona li-ikhwanihimu allatheena kafaroo min ahli alkitabi
la-in okhrijtum lanakhrujanna maAAakum wala nuteeAAu feekum ahadan abadan wa-in qootiltum
lanansurannakum waAllahu yashhadu innahum lakathiboona
11. Hebt u de huichelaars gezien? Zij zeggen tegen
hun ongelovige broeders onder de mensen van het
Boek: "Indien u verdreven wordt, zullen wij zeker
met u medegaan, en wij zullen nooit iemand ten
(nadele van) uw zaak gehoorzamen en als u wordt
aangevallen zullen wij u beslist helpen." Maar
Allah is getuige dat zij leugenaars zijn.

Heb jij niet gezien naar hen die huichelen? Zij
zeggen tot hun ongelovige broeders onder de
mensen van het boek: "Als jullie verdreven worden
zullen wij met jullie wegtrekken en wij zullen in iets
wat jullie aangaat nooit iemand anders gehoorzamen
en als men tegen jullie strijdt zullen wij jullie
helpen." Maar Allah getuigt dat zij leugenaars zijn.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و8 وﻧﻬﻢ-y و ﻟ~ﻦ ﻗﻮﺗﻠﻮ ﻵﻹ ﻳﻨ8 ﺟﻮن ﻣﻌﻬﻢ-bﺟﻮ ﻵﻹ ﻳ-. ﻟ~ﻦ
ۡ
﴾٢١﴿  ۡون-y ﺛﻢ ﻵﻹ ﻳﻨš  ۡوﻫ ۡﻢ ﻟﻴﻮﻟﻦ ﻵۡﻹ ۡدﺑﺎر-yﻟ~ ۡﻦ ﻧ
059.012 La-in okhrijoo la yakhrujoona maAAahum wala-in qootiloo la yansuroonahum wala-in
nasaroohum layuwallunna al-adbara thumma la yunsaroona
12. Als zij (de ongelovigen) verbannen zouden worden,
zouden (de huichelaars) nooit met hen medegaan en als
zij aangevallen zouden worden, zouden zij hen nooit
helpen. En indien zij hielpen zouden zij zeker op de
vlucht slaan en dan zullen zij niet geholpen worden.

Als zij verdreven worden zullen zij niet met
hen wegtrekken en als men tegen hen strijdt,
dan helpen zij hen niet en als zij al helpen,
dan zullen zij zich omkeren om te vluchten.
Dan zullen zij geen hulp krijgen.

ً
ۡ
ٰ ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ﻵﻹﻧﺘ ۡﻢ ﺷﺪ ر ۡﻫﺒﺔ ۡ ﺻﺪ ۡورﻫ ۡﻢ ﻣﻦ ﷲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻗﻮم ﻵﻹ

ۡ
ٌ
ۡ
•
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻣﻦ ﻳﻮق ﺷﺢ _ﻔﺴ ٖﻪ ﻓﺎوﻟ~ﻚcœ_ﻔﺴﻬﻢ و ﻟﻮ ‡ﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﺼﺎﺻﺔ
ۡ ۡ
ۡ
﴾ۚ٩﴿ ﻫﻢ ﻟﻤﻔﻠﺤﻮن
059.009 Waallatheena tabawwaoo alddara waal-eemana min qablihim yuhibboona man hajara ilayhim
wala yajidoona fee sudoorihim hajatan mimma ootoo wayu/thiroona AAala anfusihim walaw kana bihim
khasasatun waman yooqa shuhha nafsihi faola-ika humu almuflihoona
9. En degenen die zich in de stad hebben gehuisvest
en(anderen) vóórgingen in het geloof, hebben
diegenen lief, die tot hen de toevlucht nemen, en
gevoelen geen behoefte in hun hart aan hetgeen hun
gegeven wordt, zij geven anderen de voorkeur boven
zichzelf, al verkeren zij zelf in armoede. En wie voor
zijn eigen vrekkigheid wordt behoed, hij is voorzeker
geslaagd.

En zij die al eerder dan zij in de woning gevestigd
en in het geloof bevestigd waren beminnen hen die
naar hen uitgeweken zijn; zij ondervinden in hun
binnenste geen behoefte aan wat hun gegeven
wordt en zij verkiezen hen boven zichzelf ook al
hebben zij zelf gebrek. En wie voor de eigen
hebzucht behoed worden, zij zijn het die het
welgaat.

ۡ
ۡ
ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن رﺑﻨﺎ ﻏ\ ۡ[ ﻟﻨﺎ و ﻵﻹﺧﻮ ﻧﻨﺎž  ۡﻌﺪﻫ ۡﻢŸ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺟﺂء ۡو ﻣﻦ
ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳﺒﻘ ۡﻮﻧﺎ ﺑﺎﻵۡﻹ ۡﻳﻤﺎن و ﻵﻹ ﺗﺠﻌﻞ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻏﻶﻹ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ۤ ۡ ٰ
ٌ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٠١﴿¡ ﻣﻨﻮ رﺑﻨﺎ ﻧﻚ رءوف رﺣﻴﻢ

059.010 Waallatheena jaoo min baAAdihim yaqooloona rabbana ighfir lana wali-ikhwanina allatheena
sabaqoona bial-eemani wala tajAAal fee quloobina ghillan lillatheena amanoo rabbana innaka raoofun
raheemun
10. En degenen die na hen kwamen, zeggen: "Onze
Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons
voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons
hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! U bent
inderdaad Liefderijk, Genadevol."

En zij die na hen gekomen zijn zeggen: "Onze
Heer, vergeef ons en onze broeders die ons in het
geloof zijn voorgegaan en laat geen wrok in onze
harten komen jegens hen die geloven. Onze Heer,
U bent vol mededogen en barmhartig."

ۡ
ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻵﻹﺧﻮ ﻧﻬﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ\[ ۡو ﻣ ۡﻦž  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻧﺎﻓﻘ ۡﻮl ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ

voor hen een pijnlijke straf.

hen is er een pijnlijke bestraffing.

ٌ ۡ ﺑﺮ ۡٓيء¤  ﻓﻠﻤﺎ ﻛ\[ ﻗﺎل8 [ۡ \ۡK ﻛﻤﺜﻞ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ۡذ ﻗﺎل ﻟﻶۡﻹﻧۡﺴﺎن
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۤ
ٰ
ۡ
﴾٦١﴿ op ﺧﺎف ﷲ رب ﻟﻌﻠﻤ¤ ﻣﻨﻚ
059.016 Kamathali alshshaytani ith qala lil-insani okfur falamma kafara qala innee baree-on minka innee
akhafu Allaha rabba alAAalameena
16. Evenals Satan, wanneer hij tegen de mens
zegt: "Verwerp (de waarheid)"; maar wanneer
deze haar verwerpt zegt hij: "Ik heb niets met u
uitstaande, voorzeker, ik vrees Allah, de Heer van
de Werelden."

Zoals bijvoorbeeld de satan, wanneer hij tot de mens
zegt: "Wees ongelovig." En als hij ongelovig is
geworden zegt hij: "Ik heb met jullie niets te maken,
ik vrees Allah, de Heer van de wereldbewoners."

•ﻓ¦ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎۤ ﻧﻬﻤﺎ ﻟﻨﺎر ﺧﺎﻟﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ٰذﻟﻚ ﺟﺰؤ
ٰ
ۡ
﴾٧١﴿¡ opﻟﻈﻠﻤ
059.017 Fakana AAaqibatahuma annahuma fee alnnari khalidayni feeha wathalika jazao alththalimeena
17. Daarom zal het einde van beiden wezen, dat zij
samen in het Vuur zullen vertoeven; dit is het loon
van de onrechtvaardigen.

Maar hun beider einde is dat zij in het vuur
terechtkomen waarin zij altijd zullen blijven. En dat
is de vergelding voor de onrechtplegers.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
 و8 [ _ﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐ ٍﺪªو ﻟﺘﻨ
ٌۢ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ ﻌﻤﻠﻮنt  ﺑﻤﺎmpﺧﺒ

ٰ

ﻘﻮ ﷲt ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮD
ٰ
ٰ
ﻘﻮ ﷲ ن ﷲt

059.018 Ya ayyuha allatheena amanoo ittaqoo Allaha waltanthur nafsun ma qaddamat lighadin waittaqoo
Allaha inna Allaha khabeerun bima taAAmaloona
18. O u die gelooft, vreest Allah; en laat iedere ziel
acht geven op hetgeen zij voor morgen voorbereidt.
En vreest Allah, voorzeker Allah is op de hoogte van

Jullie die geloven! Vreest Allah en ieder moet
bekijken wat hij voor de dag van morgen
voorbereidt. En vreest Allah, want Allah is

ۡ
﴾٣١﴿ ﻔﻘﻬ ۡﻮنž
059.013 Laantum ashaddu rahbatan fee sudoorihim mina Allahi thalika bi-annahum qawmun la
yafqahoona
13. Voorzeker zij hebben meer angst in hun hart voor u
(Moslims) dan voor Allah. Dat is omdat zij een volk zijn
dat niet begrijpt.

Jullie boezemen hun nog meer angst in dan
Allah. Dat komt omdat zij mensen zijn die
geen begrip hebben.

ي ﻣﺤﺼﻨ ٍﺔ ۡو ﻣ ۡﻦ ورآء ﺟﺪ ٍر-ً « ۡ ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮﻧﻜ ۡﻢ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﻵﻹž ﻵﻹ
ۡ
ٰ ٰ ۡ ۡ
ٌ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ذﻟﻚŠ¬ﺑﺎﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺤﺴﺒﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺷ
﴾٤١ۚ ﴿  ۡﻌﻘﻠ ۡﻮنž ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮ ٌم ﻵﻹ
059.014 La yuqatiloonakum jameeAAan illa fee quran muhassanatin aw min wara-i judurin ba/suhum
baynahum shadeedun tahsabuhum jameeAAan waquloobuhum shatta thalika bi-annahum qawmun la
yaAAqiloona
14. Zij zullen u niet bestrijden zelfs allen tezamen,
tenzij in versterkte steden of achter muren,
ofschoon zij onderling grote dapperheid tonen. U
denkt dat zij eensgezind zijn maar hun harten zijn
verdeeld. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet
begrijpt.

Gezamenlijk bestrijden zij jullie slechts in
versterkte steden of van achter muren. Hun
onderling geweld is hevig; jij denkt dat zij
gezamenlijk optreden, maar hun harten zijn
verdeeld. Dat komt omdat zij mensen zijn die geen
verstand hebben.

 و ﻟﻬ ۡﻢ8  ۡﻳ ًﺒﺎ ذ ﻗ ۡﻮ وﺑﺎل ۡﻣﺮﻫ ۡﻢ-« ﻛﻤﺜﻞ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ
﴾٥١ۚ ﴿ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢ
059.015 Kamathali allatheena min qablihim qareeban thaqoo wabala amrihim walahum AAathabun
aleemun
15. Evenals voor degenen die kort vóór hen het
kwade gevolg hunner daden ondergingen, is er

Zoals bijvoorbeeld zij die kort voor hen het
walgelijke van hun gedrag geproefd hebben; voor

doen neerkomen, dan hadt u de berg zich zien
vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze
gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor
opdat zij er over nadenken.

neergezonden, dan had jij hem zich zien
verootmoedigen en uit vrees voor Allah zien barsten.
Dit zijn de vergelijkingen die Wij voor de mensen
maken; misschien zullen zij nadenken.

ٰ
ۤ ۡ
ۡ ٰ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
 ﻫﻮ ﻟﺮﺣﻤﻦ8  ﻋﻠﻢ ﻟﻐﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة8 ﻫﻮ ﷲ ﻟﺬي ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ
﴾٢٢﴿ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ
059.022 Huwa Allahu allathee la ilaha illa huwa AAalimu alghaybi waalshshahadati huwa alrrahmanu
alrraheemu
22. Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner
van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de
Barmhartige, de Genadevolle.

Hij is Allah; er is geen god dan Hij, de kenner van
het verborgene en het waarneembare, de erbarmer,
de barmhartige.

ٰ
ۤ ۡ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
 ﻟﻤﻠﻚ ﻟﻘﺪوس ﻟﺴﻠﻢ ﻟﻤﺆﻣﻦ8 ﻫﻮ ﷲ ﻟﺬي ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ
ۡﻮنK-eۡ  ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ ﷲ ٰ ﻋﻤﺎ ﻳmnﻟۡﻤﻬ ۡﻴﻤﻦ ﻟۡﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟۡﺠﺒﺎر ﻟۡﻤﺘﻜ
﴾٣٢﴿
059.023 Huwa Allahu allathee la ilaha illa huwa almaliku alquddoosu alssalamu almu/minu almuhayminu
alAAazeezu aljabbaru almutakabbiru subhana Allahi AAamma yushrikoona
23. Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de
Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de
Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de
Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid.
Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem
vereenzelvigen.

Hij is Allah; er is geen god dan Hij, de koning, de
allerheiligste, de instandhouder, de veiligheidgever,
de bewaker, de machtige, de geweldige, de trotse.
Geprezen zij Allah, verheven als Hij is boven wat
zij aan Hem als metgezellen toevoegen.

9 ﻳﺴﺒﺢ ﻟﻪŠ®ٰ ﻫﻮ ﷲ ٰ ﻟۡﺨﺎﻟﻖ ﻟۡﺒﺎرئ ﻟۡﻤﺼﻮر ﻟﻪ ﻵۡﻹ ۡﺳﻤﺂء ﻟۡﺤ ۡﺴ

hetgeen u doet.

welingelicht over wat jullie doen.

ۡ ۡ ٰۡ ٰ
•
ۡ
و ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ‡ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻧﺴﻮ ﷲ ﻓﺎﻧﺴﻬﻢ _ﻔﺴﻬﻢ وﻟ~ﻚ ﻫﻢ
ٰۡ
ۡ
﴾٩١﴿ ﻟﻔﺴﻘﻮن
059.019 Wala takoonoo kaallatheena nasoo Allaha faansahum anfusahum ola-ika humu alfasiqoona
19. En weest niet als degenen die Allah vergaten,
zodat Hij hun hun eigen ziel heeft doen vergeten. Zij
zijn de overtreders.

En weest niet als zij die Allah vergeten hebben en
die Hij dan zichzelf vergeten liet; zij zijn het die
verdorven zijn.

ۤۡ ۡ
ۡ ٰ ۡ
ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ﻵﻹ ﻳﺴﺘﻮي ﺻﺤﺐ ﻟﻨﺎر و ﺻﺤﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﺤﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻢ
ۡ
﴾٠٢﴿ ﺰ ۡونIﻟﻔﺂ
059.020 La yastawee as-habu alnnari waas-habu aljannati as-habu aljannati humu alfa-izoona
20. De bewoners van het Vuur en de bewoners van
het paradijs zijn niet gelijk: de bewoners van het
paradijs zullen slagen.

Zij die in het vuur thuishoren zijn niet gelijk aan
hen die in de tuin thuishoren, want zij zijn de
triomferenden.

ۡﻪ ﺧﺎﺷ ًﻌﺎ ﻣﺘﺼﺪ ًﻋﺎ ﻣﻦ9  ٰ ﺟﺒﻞ ﻟﺮ ۡﻳﺘE ۡ[ ٰ ن ﻋwۡﻟ ۡﻮ ﻧۡﺰﻟۡﻨﺎ ٰﻫﺬ ﻟ
ٍ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ون-±ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻔ-²_ ﺧﺸﻴﺔ ﷲ و ﺗﻠﻚ ﻵﻹﻣﺜﺎل
﴾١٢﴿
059.021 Law anzalna hatha alqur-ana AAala jabalin laraaytahu khashiAAan mutasaddiAAan min
khashyati Allahi watilka al-amthalu nadribuha lilnnasi laAAallahum yatafakkaroona
21. Indien Wij deze Kuran op een berg hadden

Als Wij deze Koran tot een berg hadden

ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿¡  و ﻫﻮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ8 ﻣﺎ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض
059.024 Huwa Allahu alkhaliqu albari-o almusawwiru lahu al-asmao alhusna yusabbihu lahu ma fee
alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu
24. Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer.
Hij heeft de schoonste namen. Alles wat in de
hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is
de Almachtige, de Alwijze.

Hij is Allah, de schepper, de maker, de vormgever.
Hem komen de mooiste namen toe. Hem prijst wat
er in de hemelen is en wat er op de aarde is en Hij
is de machtige, de wijze.
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