ۡ
ۡ
﴾٣﴿ ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺒﻮن
006.003 Wahuwa Allahu fee alssamawati wafee al-ardi yaAAlamu sirrakum wajahrakum wayaAAlamu ma
taksiboona
6:3 En Hij is Allah in de hemelen en op de aarde.
Hij kent jullie geheim en (het) openlijke van jullie
en Hij is Alwetend over wat jullie doen.

En Hij is Allah in de hemelen en op de aarde. Hij
weet wat jullie geheim houden en wat jullie openbaar
maken en Hij weet wat jullie ten uitvoer brengen.

ۡ و ﻣﺎ ﺗﺎۡﺗ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ٰ ﻳﺔ ﻣ ۡﻦ ٰ ٰﻳﺖ رﺑﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﺎﻧ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﻬﺎ ﻣ ۡﻌﺮﺿ
ٍ
﴾٤﴿
En er komt geen enkele van de tekenen van hun
Heer tot hen of zij keren zich ervan af.

ۡ ۡ ۡ
/
ۡ
ۡ
ۡ
.
 ﻓﺴﻮف ﻳﺎﺗﻴﻬﻢ ﻧﺒﺆ ﻣﺎ ﺎﻧﻮ ﺑ ٖﻪ2 ﻓﻘ ۡﺪ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ ﻟﻤﺎ ﺟﺂءﻫﻢ
﴾٥﴿ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡون
006.005 Faqad kaththaboo bialhaqqi lamma jaahum fasawfa ya/teehim anbao ma kanoo bihi yastahzioona
6:5 Voorzeker, zij loochenden de Waarheid toen
die tot hen kwam, maar spoedig zullen berichten
hen bereiken over wat zij plachten te bespotten.

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢJKﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ٰ
 ﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﺟﻌﻞ ﻟﻈﻠﻤﺖ وJKﻟﺤﻤﺪ ﷲ
﴾١﴿  ۡﻌﺪﻟ ۡﻮنR  ۡو ﺑﺮﺑﻬ ۡﻢST ﺛﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛVWﻟﻨ ۡﻮر
006.001 Alhamdu lillahi allathee khalaqa alssamawati waal-arda wajaAAala alththulumati waalnnoora
thumma allatheena kafaroo birabbihim yaAAdiloona

006.004 Wama ta/teehim min ayatin min ayati rabbihim illa kanoo AAanha muAArideena
6:4 En er komt geen Teken van de Tekenen van hun
Heer tot hen of zij wenden zich daarvan af.

Al-An'aam

Zij hebben immers de waarheid geloochend toen die
tot hen kwam. Maar de mededelingen over dat,
waarmee zij de spot dreven zullen tot hen komen.

ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹرض ﻣﺎCD  ٍن ﻣﻜﻨﻬﻢEF ﻟﻢ ﻳﺮو ﻛﻢ ﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ

6:1 Alle lof zij Allah, Die de hemelen en de aarde schiep
en Die de duisternissen en het licht maakte. Maar
vervolgens kennen degenen die ongelovig aan hun Heer
zijn (deelgenoten) toe.

Lof zij Allah die de hemelen en de aarde
geschapen en de duisternis en het licht gemaakt
heeft. Toch zeggen zij die ongelovig zijn dat
hun Heer gelijken heeft.

Y و ﺟ ٌﻞ ﻣﺴ ً][ ﻋ ۡﻨﺪه2 ` ﺟﻶًﻹba ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻘﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻃ ۡ ﺛﻢ ﻗ
ٍ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢﴿ ونdeﺛﻢ ﻧﺘﻢ ﺗﻤ
006.002 Huwa allathee khalaqakum min teenin thumma qada ajalan waajalun musamman AAindahu
thumma antum tamtaroona
6:2 Hij is Degene Die jullie uit klei schiep en Hij heeft
vervolgens een bepaalde tijd (voor de doden) vastgelegd.
En een bepaalde tijd is er bij Hem (voor de opwekking).
Toch twijfelen jullie.

Hij is het die jullie uit klei geschapen en
dan een termijn bepaald heeft. Een
vastgestelde termijn is er bij Hem. Toch
twijfelen jullie.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ﻌﻠﻢR ﻢ وgﻢ و ﺟﻬﺮgEh ﻌﻠﻢR 2  ﻵﻹرضCD  ﻟﺴﻤﻮت وCD JKو ﻫﻮ ﷲ

ۡ
﴾٨﴿  ۡونSiﻵﻹ ﻳﻨ
006.008 Waqaloo lawla onzila AAalayhi malakun walaw anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la
yuntharoona
6:8 En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom
hebben zij geen Engel tot hem (Mohammed) doen
neerdalen?" En indien Wij een Engel neergezonden
hadden was de zaak zeker besloten en hadden zij
geen uitstel meer gekregen.

En zij zouden zeggen: "Had dan niet een engel tot
hem neergezonden kunnen worden?" Maar als Wij
een engel zouden neerzenden, zou de beslissing
zijn gevallen en dan zouden zij geen uitstel meer
gekregen hebben.

ًۡﺎ ﻟﺠﻌ ۡﻠ ٰﻨﻪ رﺟﻶًﻹ و ﻟﻠﺒ ۡﺴﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﻳ ۡﻠﺒﺴﻮنlو ﻟ ۡﻮ ﺟﻌ ۡﻠ ٰﻨﻪ ﻣﻠ
﴾٩﴿
006.009 Walaw jaAAalnahu malakan lajaAAalnahu rajulan walalabasna AAalayhim ma yalbisoona
6:9 En als Wij een Engel gestuurd hadden, dan
hadden Wij hem als een man gestuurd en Wij hadden
hen laten twijfelen waarover zij reeds twijfelden.

En al hadden Wij hem een engel gemaakt dan
hadden Wij hem toch als een man gemaakt; Wij
hadden voor hen verhuld wat zijzelf verhullen.

 ۡوEnي ﺑﺮﺳ ٍﻞ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ﻓﺤﺎق ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺳr و ﻟﻘﺪ ۡﺳﺘ ۡﻬﺰ
ۡ
﴾٠١﴿ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﺎﻧﻮۡ ﺑ ٖﻪ ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡون
006.010 Walaqadi istuhzi-a birusulin min qablika fahaqa biallatheena sakhiroo minhum ma kanoo bihi
yastahzi-oona
6:10 En de Boodschappers voor jou werden zeker
bespot, maar degenen die hen belachelijk maakten
werden door hetgeen waarmee zij de spot dreven (met
straf) omsingeld.

Er werd al voor jouw tijd met gezanten de spot
gedreven, maar zij die hen belachelijk maakten
werden door dat waarmee zij de spot dreven
ingesloten.

ۡ  ۡو ﻛ ۡﻴﻒ ﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟۡﻤﻜﺬﺑSiۡ ﻵۡﻹ ۡرض ﺛﻢ ﻧCD  ۡوdۡ ﻗ ۡﻞ ﺳ

ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
 و ﺟﻌﻠﻨﺎu ﻟﻢ ﻧﻤﻜﻦ ﻟﻜﻢ و رﺳﻠﻨﺎ ﻟﺴﻤﺂء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺪر ر
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ
ﻦ/ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﻢ ﻓﺎﻫﻠﻜﻨﻬﻢ ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ و ﻧﺸﺎﻧﺎ ﻣ
ً
﴾٦﴿  ۡﻳﻦEw ٰ ﻧﺎEۡ F  ۡﻌﺪﻫ ۡﻢx
006.006 Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fee al-ardi ma lam numakkin
lakum waarsalna alssamaa AAalayhim midraran wajaAAalna al-anhara tajree min tahtihim faahlaknahum
bithunoobihim waansha/na min baAAdihim qarnan akhareena
6:6 Hebben zij niet gezien hoevelen Wij vernietigden
van voor hen, gemeenschappen die Wij op aarde
macht gegeven hadden, macht die Wij jullie niet
gegeven hebben, en voor wie Wij uit de hemel harde
regen gezonden hebben en die Wij rivieren die onder
hen door stroomden brachten; maar Wij vernietigden
hen vanwege hun zonden en Wij deden na hen andere
gemeenschappen opstaan.

Hebben zij niet gezien hoeveel generaties Wij al
voor hun tijd vernietigd hebben aan wie Wij op
de aarde zoveel macht gegeven hadden, als Wij
aan jullie niet hebben gegeven? En Wij hadden de
hemel in overvloed over hen laten regenen en Wij
hadden rivieren onder hen door laten stromen.
Maar toen vernietigden Wij hen om hun zonden
en Wij lieten na hen een andere generatie
ontstaan.

ۡ ۡCD و ﻟ ۡﻮ ﻧﺰﻟۡﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ
ﺎس ﻓﻠﻤﺴ ۡﻮه ﺑﺎ ۡﻳﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢ ﻟﻘﺎل
ﻃ
EF
ٍ
ۤ ٰ ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
﴾٧﴿  ﻣﺒE|و ن ﻫﺬ ﻵﻹ ﺳSTﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
006.007 Walaw nazzalna AAalayka kitaban fee qirtasin falamasoohu bi-aydeehim laqala allatheena
kafaroo in hatha illa sihrun mubeenun
6:7 En indien Wij aan jou (O Mohammed) een Boek op
perkament hadden doen neerdalen, zodat zij het met hun
handen hadden kunnen aanraken, zouden degenen die
ongelovig zijn zeker gezegd hebben: "Dit is slechts
duidelijke tovenarij."

Als Wij tot jou een boek in geschreven vorm
hadden neergezonden en zij zouden dat dan
met hun handen betasten, dan zouden zij die
ongelovig zijn zeggen: "Dit is duidelijk slechts
toverij."

ً
ۡ ۤ
ٌ
ۡ ۡ
` ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ ﺛﻢbﺎ ﻟﻘl و ﻟ ۡﻮ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻠ2 و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﻧﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻣﻠﻚ

ۡ
ﻮۡن ول ﻣ ۡﻦ ۡﺳﻠﻢ و ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦg ۡۤ ﻣ ۡﺮت ۡنC•  ﻗ ۡﻞ2 ﻳﻄﻌﻢ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٤١﴿ gE•ﻟﻤ
006.014 Qul aghayra Allahi attakhithu waliyyan fatiri alssamawati waal-ardi wahuwa yutAAimu wala
yutAAamu qul innee omirtu an akoona awwala man aslama wala takoonanna mina almushrikeena
6:14 Zeg (O Mohammed): "Zal ik iemand anders dan
Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, als
Beschermer nemen? Hij is Degene Die voedt, maar Hij
wordt niet gevoed." Zeg: "Voorwaar, ik ben geboden
de eerste te zijn die zich (aan Allah) overgeeft." En
behoor zeker niet tot de veelgodenaanbidders.

Zeg: "Zal ik mij iemand anders dan Allah als
beschermer nemen? De grondlegger van de
hemelen en de aarde, Hij die voedsel geeft maar
niet wordt gevoed!" Zeg: "Mij is bevolen de
eerste te zijn van hen die zich [aan Allah]
overgeven"; jij moet niet bij de
veelgodendienaars behoren.

﴾٥١﴿ ۡ ﻋﺬ ب ﻳ ۡﻮ ٍم ﻋﻈ ۡﻴ ٍﻢC„ۡۤ ﺧﺎف ۡن ﻋﺼ ۡﻴﺖ رC• ﻗ ۡﻞ
006.015 Qul innee akhafu in AAasaytu rabbee AAathaba yawmin AAatheemin
6:15 Zeg: "Voorwaar, ik vrees, als ik mijn Heer
ongehoorzaam ben, de bestrafring op de Geweldige
Dag."

Zeg: "Ik vrees, als ik ongehoorzaam aan mijn
Heer ben, de bestraffing op een geweldige dag."

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ Y ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦١﴿  و ذﻟﻚ ﻟﻔﻮز ﻟﻤﺒ2  ٍﺬ ﻓﻘﺪ رﺣﻤﻪ‰ف ﻋﻨﻪ ﻳﻮﻣEŠﻣﻦ ﻳ
006.016 Man yusraf AAanhu yawma-ithin faqad rahimahu wathalika alfawzu almubeenu
6:16 Van wie op die Dag (de bestraffing) afgewend wordt,
die heeft Hij dan waarlijk begenadigd. En dat is een
duidelijke overwinning.

Van wie het op die dag afgewend wordt,
met hem heeft Hij erbarmen en dat is de
duidelijke triomf.

ۤY
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ن ﻳﻤﺴﺴﻚ2  ﻓﻶﻹ ﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮEٍ Œx JKو ن ﻳﻤﺴﺴﻚ ﷲ
﴾٧١﴿  ﻞ •`ۡ ٍء ﻗﺪ ۡﻳ ٌﺮCٰŽ ﻓﻬﻮ ﻋdٍ ۡ ﺑﺨ

﴾١١﴿
006.011 Qul seeroo fee al-ardi thumma onthuroo kayfa kana AAaqibatu almukaththibeena
6:11 Zeg (O Mohammed): "Reist op de aarde rond en zie
dan hoe het einde was van de loochenaars."

Zeg: "Reist op de aarde rond en kijkt hoe het
einde was van de loochenaars."

ٰ ۡ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
 •ﻔﺴﻪCŽ ﻛﺘﺐ ﻋ2 JK ﻗﻞ ﷲ2  ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹرضCD ﻗ ۡﻞ ﻟﻤ ۡﻦ ﻣﺎ
ۡ
 ﻟﺬ ۡﻳﻦ2  ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻵﻹ ر ۡﻳﺐ ﻓ ۡﻴﻪCٰ’  ﻟﻴ ۡﺠﻤﻌﻨﻜ ۡﻢ2 ﻟﺮ ۡﺣﻤﺔ
ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢١﴿ و •ﻔﺴﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮنE“ﺧ

006.012 Qul liman ma fee alssamawati waal-ardi qul lillahi kataba AAala nafsihi alrrahmata
layajmaAAannakum ila yawmi alqiyamati la rayba feehi allatheena khasiroo anfusahum fahum la
yu/minoona
6:12 Zeg: "Aan wie behoort wat er in de hemelen en
op de aarde is?" Zeg: "Aan Allah. Hij heeft Zichzelf de
Barmhartigheid voorgeschreven, Hij zal jullie zeker
bijeenbrengen op de Dag van de Opstanding, waaraan
geen twijfel is. Degenen die zichzelf verloren hebben:
zij zijn het die niet geloven."

Zeg: "Van wie is wat er in de hemelen en op de
aarde is?" Zeg: "Van Allah." Hij heeft zichzelf
barmhartigheid voorgeschreven. Hij zal jullie
bijeenbrengen voor de opstandingsdag waaraan
geen twijfel is. Zij die zichzelf verloren hebben
geloven dus niet. *

ۡ ۡ
ۡ
﴾٣١﴿  و ﻫﻮ ﻟﺴﻤﻴﻊ ﻟﻌﻠﻴﻢ2  ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎرCD ﻪ ﻣﺎ ﺳﻜﻦY و ﻟ
006.013 Walahu ma sakana fee allayli waalnnahari wahuwa alssameeAAu alAAaleemu
6:13 En aan Hem behoort alles wat er in de nacht en de
dag rust. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Van Hem is wat er in de nacht en op de dag
rust. Hij is de horende, de wetende.

ٰ ۡ ۡ
ۡ
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ۡ
ٰ
ٰ
 ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻫﻮ ﻳﻄﻌﻢ و ﻵﻹE• ﺗﺨﺬ وﻟﻴﺎ ﻓﺎJK ﷲd ﻗﻞ ﻏ
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ۡ
ﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﺂءﻫﻢ — ﻟﺬﻳﻦR ﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎR ﻟﺬﻳﻦ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻟﻜﺘﺐ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ
﴾٠٢﴿ و •ﻔﺴﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮنE“ﺧ
006.020 Allatheena ataynahumu alkitaba yaAArifoonahu kama yaAArifoona abnaahum allatheena
khasiroo anfusahum fahum la yu/minoona
6:20 Degenen aan wie Wij het Schrift gegeven hebben,
kennen hem (Mohammed) zoals zij hun zonen kennen;
degenen die zichzelf verloren hebben geloven niet.

Zij aan wie Wij het boek gegeven hebben
kennen hem zoals zij hun zonen kennen. Zij
die zichzelf verloren hebben geloven dus
niet.
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 ﻧﻪ ﻵﻹ2  ﻛﺬﺑﺎ و ﻛﺬب ﺑﺎﻳﺘ ٖﻪJK ﷲCŽي ﻋdeو ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻓ
ٰ ۡ
﴾١٢﴿ ﻔﻠﺢ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮنR
006.021 Waman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban aw kaththaba bi-ayatihi innahu la yuflihu
alththalimoona
6:21 Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een
leugen tegen Allah verzonnen heeft of die Zijn Verzen
loochende? Voorwaar, de onrechtplegers slagen niet.

En wie is er zondiger dan wie over Allah
bedrog verzint of Zijn tekenen loochent? Het
zal de onrechtplegers zeker niet welgaan.

ۤ ۡ
ﻢg ﺂؤE›  ۡﻮ ۡﻳﻦgE› ﻫ ۡﻢ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﺛﻢ •ﻘ ۡﻮل ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦE•و ﻳ ۡﻮم ﻧ ۡﺤ
ۡ
﴾٢٢﴿ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﺰﻋﻤ ۡﻮن
006.022 Wayawma nahshuruhum jameeAAan thumma naqoolu lillatheena ashrakoo ayna shurakaokumu
allatheena kuntum tazAAumoona
6:22 En op de Dag dat Wij hen allen
bijeenbrengen, zullen Wij tegen degenen die
deelgenoten toekennen zeggen: "Waar zijn de
deelgenoten waarvan jullie (het bestaan) plachten
te beweren?

En op de dag waarop Wij hen allen verzamelen. Dan
zullen Wij tot de aanhangers van het veelgodendom
zeggen: "Waar zijn dan jullie [zogenaamd goddelijke]
metgezellen waarvan jullie het bestaan beweerden?"

006.017 Wa-in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa-in yamsaska bikhayrin fahuwa
AAala kulli shay-in qadeerun
6:17 Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan
niemand die weghalen, behalve Hij; en indien Hij jou
met het goede treft: Hij is Almachtig over alle zaken.

En als Allah je met tegenspoed treft dan is er
niemand die dat kan wegnemen, behalve Hij. En
als Hij je met iets goeds treft, Hij is almachtig.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨١﴿ dۡ  و ﻫﻮ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ ﻟﺨﺒ2 و ﻫﻮ ﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓ ۡﻮق ﻋﺒﺎد ٖه
006.018 Wahuwa alqahiru fawqa AAibadihi wahuwa alhakeemu alkhabeeru
6:18 En Hij is de Meest Machtige boven Zijn
dienaren en Hij is de Alwijze, de Alwetende.

En Hij is de beheerser die boven Zijn dienaren staat
en Hij is de wijze, de welingelichte.
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ﻨﻜﻢ ﻟﺘﺸﻬﺪون£ 2  ن ﻵﻹﻧﺬرﻛﻢ ﺑ ٖﻪ و ﻣﻦ ﺑﻠﻎS¥ ﻫﺬ ﻟC’ ¦§ۡو
ٌ ﻗ ۡﻞ ﻵﻹۤ ۡﺷﻬﺪ ¨ ﻗ ۡﻞ ﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟٰ ٌﻪ و ﺣﺪ و2 يEٰ wۡ  ٰ ﻟﻬ ًﺔJKن ﻣﻊ ٰﷲ
ٓۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٩١ۘ ﴿ ﻮنgE•` ﺑﺮيء ﻣﻤﺎ ﺗžﻧ

006.019 Qul ayyu shay-in akbaru shahadatan quli Allahu shaheedun baynee wabaynakum waoohiya ilayya
hatha alqur-anu li-onthirakum bihi waman balagha a-innakum latashhadoona anna maAAa Allahi
alihatan okhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa-innanee baree-on mimma tushrikoona
6:19 Zeg (O Mohammed): "Welke zaak vormt de
grootste getuigenis?" Zeg: "Allah is Getuige over
mij en jullie en deze Kuran is aan mij geopenbaard
om ermee jullie te vermanen en (ook) een ieder die
erdoor bereikt wordt. Zouden jullie kunnen getuigen
dat er naast Allah andere goden zijn?" Zeg: "Nee,
(dat) getuig ik niet." Zeg: "Voorwaar, Hij is de Enige
God; en voorwaar, ik ben onschuldig aan wat jullie
aan deelgenoten toekennen."

Zeg: "Wat geldt als het grootste getuigenis?" Zeg:
"Allah is getuige tussen mij en jullie. Deze Koran
is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie en wie
ermee bereikt wordt daarmee waarschuw. Willen
jullie werkelijk getuigen dat er samen met Allah
nog andere goden zijn?" Zeg: "Ik getuig het niet."
Zeg: "Hij is slechts één god en ik heb niets te
maken met de veelgodendienst die jullie
bedrijven."

yaqoolu allatheena kafaroo in hatha illa asateeru al-awwaleena
6:25 En onder hen zijn er die naar jou luisteren,
maar Wij hebben over hun harten sluiers
aangebracht zodat zij het (de Kuran) niet begrijpen
en in hun oren proppen. En indien zij ieder Teken
zagen, zouden zij er niet in geloven, zelfs in die
mate dat wanneer zij tot jou komen om met jou te
redetwisten, degenen die ongelovig zijn zeggen:
"Dit zijn slechts fabels van de ouden."

Onder hen zijn er die naar jou luisteren, maar over
wier harten Wij hoezen gelegd hebben, zodat zij het
niet begrijpen en in hun oren hardhorendheid. En al
zien zij elk teken, zij geloven er niet in. Zozeer, dat
wanneer zij tot jou komen om met je te twisten, zij
die ongelovig zijn zeggen: "Dit zijn slechts fabels
van hen die er eertijds waren."
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 ۡﻮن ﻋﻨﻪ ¨ و ن ﻳﻬﻠﻜﻮن ﻵﻹ •ﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎrو ﻫ ۡﻢ ﻳﻨﻬ ۡﻮن ﻋﻨﻪ و ﻳﻨـ
ۡ
ۡ
﴾٦٢﴿ ﻳﺸﻌﺮون
006.026 Wahum yanhawna AAanhu wayan-awna AAanhu wa-in yuhlikoona illa anfusahum wama
yashAAuroona
6:26 En zij verbieden het en zij keren zich ervan af,
maar zij vernietigen slechts zichzelf en zij beseffen
het niet.

En zij verbieden het en wenden zich ervan af.
Maar zij vernietigen slechts zichzelf en zij
beseffen het niet.
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 ﻟﻨﺎر ﻓﻘﺎﻟﻮ ﻳﻠﻴﺘﻨﺎ ﻧﺮد و ﻵﻹ ﻧﻜﺬبCŽو ﻟﻮ ﺗﺮي ذ وﻗﻔﻮ ﻋ
ۡ
ٰ
﴾٧٢﴿ ۡ ﺑﺎ ٰﻳﺖ رﺑﻨﺎ و ﻧﻜ ۡﻮن ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ
006.027 Walaw tara ith wuqifoo AAala alnnari faqaloo ya laytana nuraddu wala nukaththiba bi-ayati
rabbina wanakoona mina almu/mineena
6:27 En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel
geplaatst worden en zij dan zeggen: "Werden wij
maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen
van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de
gelovigen behoren."

Kon je hen maar zien wanneer zij voor het vuur
worden opgesteld en dan zeggen: "Ach werden we
maar teruggebracht, dan zouden wij de tekenen van
onze Heer niet loochenen en dan zouden wij bij de
gelovigen behoren."

ۡ
 و ﻟ ۡﻮ رد ۡو ﻟﻌﺎد ۡو ﻟﻤﺎ ﻧﻬ ۡﻮ2 ﺑ ۡﻞ ﺑﺪ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﺎﻧﻮۡ ﻳﺨﻔ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ

ۡ gE•ۡ  رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣJKﺛﻢ ﻟ ۡﻢ ﺗﻜ ۡﻦ ﻓ ۡﺘﻨﺘﻬ ۡﻢ ﻵﻹۤ ۡن ﻗﺎﻟ ۡﻮ و ٰﷲ
﴾٣٢﴿
006.023 Thumma lam takun fitnatuhum illa an qaloo waAllahi rabbina ma kunna mushrikeena
6:23 En dan zal er geen excuus voor hen zijn, dan te
zeggen: "Bij Allah, onze Heer, wij waren geen
veelgodenaanbidders."

Hun beproeving zal dan slechts zijn dat zij
zeggen: "Bij Allah, onze Heer, wij waren geen
veelgodendienaars."
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ونdeﻔR  •ﻔﺴﻬﻢ و ﺿﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺎﻧﻮCŽ ﻛ ۡﻴﻒ ﻛﺬﺑﻮ ﻋSۡ iﻧ
﴾٤٢﴿
006.024 Onthur kayfa kathaboo AAala anfusihim wadalla AAanhum ma kanoo yaftaroona
6:24 Zie hoe zij over zichzelf liegen en afgedwaald
zijn van wat zij plachten te verzinnen.

Kijk hoe zij zichzelf voorliegen en hoe zij kwijt
zijn wat zij verzonnen hebben.
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ﻨﺔ ۡنg  ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢCٰŽو ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﺴﺘﻤﻊ ﻟ ۡﻴﻚ ¨ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋ
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`¬ ﺣ2  و ن ﻳﺮو ﻞ ﻳ ٍﺔ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮ ﺑﻬﺎ2 EF ذ ﻧﻬﻢ وCD ﻔﻘﻬﻮه وR
ۤ
ۤ ۤ
dۡ  ۡو ۡن ٰﻫﺬ ﻵﻹ ﺳﺎﻃSTﻘﻮۡل ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛR ذ ﺟﺂء ۡوك ﻳﺠﺎدﻟﻮۡﻧﻚ
ۡ
﴾٥٢﴿ ﻵۡﻹوﻟ

006.025 Waminhum man yastamiAAu ilayka wajaAAalna AAala quloobihim akinnatan an yafqahoohu
wafee athanihim waqran wa-in yaraw kulla ayatin la yu/minoo biha hatta itha jaooka yujadiloonaka

﴾١٣﴿  ﻵﻹ ﺳﺂء ﻣﺎ ﻳﺰر ۡون2  ﻇﻬ ۡﻮرﻫ ۡﻢCٰŽۡوز رﻫ ۡﻢ ﻋ
006.031 Qad khasira allatheena kaththaboo biliqa-i Allahi hatta itha jaat-humu alssaAAatu baghtatan
qaloo ya hasratana AAala ma farratna feeha wahum yahmiloona awzarahum AAala thuhoorihim ala saa
ma yaziroona
6:31 Waarlijk verloren zijn degenen die de
ontmoeting met Allah loochenen, totdat wanneer het
Uur plotseling tot hen komt, zij zullen zeggen: "Wee
ons voor wat wij in (onze levens)
veronachtzaamden," en zij dragen hun zonden op
hun ruggen. En weet: het is slecht wat zij dragen!

Zij die de ontmoeting met Allah loochenen zijn
verloren. Zozeer, dat wanneer het uur onverwachts
tot hen komt, zij zeggen: "Wat hebben wij een
spijt van wat wij [in ons leven] veronachtzaamd
hebben" terwijl zij hun lasten op hun ruggen
dragen. Is het niet slecht wat zij te torsen hebben?
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 ﻟﻠﺬﻳﻦd ة ﺧEw و ﻟﻠﺪ ر ﻵﻹ2 و ﻣﺎ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻵﻹ ﻟﻌﺐ و ﻟﻬﻮ
﴾٢٣﴿  ﻓﻶﻹ ® ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن2 ﻳﺘﻘ ۡﻮن
006.032 Wama alhayatu alddunya illa laAAibun walahwun walalddaru al-akhirati khayrun lillatheena
yattaqoona afala taAAqiloona
6:32 En het wereldse leven is niets dan spel en
vermaak. En het Huis van het Hiernamaals is beter
voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie
dan niet?

Het tegenwoordige leven is slechts spel en
tijdverdrijf, maar de laatste woning is voor hen die
godvrezend zijn werkelijk beter. Hebben jullie dan
geen verstand?

ۡ
ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻓﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﻳﻜﺬﺑ ۡﻮﻧﻚ و ٰﻟﻜﻦR ﻪ ﻟﻴ|¯ﻧﻚ ﻟﺬ ۡيY ﻗ ۡﺪ • ۡﻌﻠﻢ ﻧ
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﴾٣٣﴿  ﻳﺠﺤﺪونJKﻟﻈﻠﻤ ﺑﺎﻳﺖ ﷲ
006.033 Qad naAAlamu innahu layahzunuka allathee yaqooloona fa-innahum la yukaththiboonaka
walakinna alththalimeena bi-ayati Allahi yajhadoona
6:33 Wij weten inderdaad (O Mohammed) dat jij treurt
door degenen die (kwaad) spreken, en voorwaar, zij
loochenen jou niet, maar het zijn de Verzen van Allah die
de onrechtvaardigen ontkennen.

Wij weten dat wat zij zeggen jou bedroeft;
jou betichten zij niet van leugens, maar het
zijn Allah's tekenen die de onrechtplegers
ontkennen.
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﴾٨٢﴿ ﻋﻨﻪ و ﻧﻬﻢ ﻟﻜﺬﺑﻮن
006.028 Bal bada lahum ma kanoo yukhfoona min qablu walaw ruddoo laAAadoo lima nuhoo AAanhu wainnahum lakathiboona
6:28 Zeker niet, er wordt voor hen zichtbaar wat zij
vroeger plachten te verbergen. Als zij teruggebracht
zouden worden, zouden zij weer herhalen wat hen
verboden was en zij zijn zeker leugenaars.

Welnee, voor hen is wat zij vroeger verborgen
hielden openlijk zichtbaar. Ook al werden zij
teruggebracht dan zouden zij toch terugkeren naar
wat hun verboden was. Zij zijn toch leugenaars.

ۡ
ۤ
﴾٩٢﴿ ۡ ¦ ﻵﻹ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﺑﻤ ۡﺒﻌ ۡﻮﺛ° و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ۡن
006.029 Waqaloo in hiya illa hayatuna alddunya wama nahnu bimabAAootheena
6:29 En zij zeggen: "Er is niets dan ons huidige
leven en wij zullen niet opgewekt worden."

En zij zeggen: "Er is alleen maar ons tegenwoordige
leven en wij worden niet opgewekt."

ۡ
ۡ
 ﻗﺎﻟ ۡﻮ2  ﻗﺎل ﻟ ۡﻴﺲ ٰﻫﺬ ﺑﺎﻟﺤﻖ2  رﺑﻬ ۡﻢCٰŽﺮي ذ وﻗﻔ ۡﻮ ﻋa و ﻟ ۡﻮ ﺗ
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﴾٠٣﴿ ونST ﻗﺎل ﻓﺬ ۡوﻗﻮ ﻟﻌﺬ ب ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜ2  و رﺑﻨﺎCٰŽﺑ
006.030 Walaw tara ith wuqifoo AAala rabbihim qala alaysa hatha bialhaqqi qaloo bala warabbina qala
fathooqoo alAAathaba bima kuntum takfuroona
6:30 En als jij (hen) kon zien wanneer zij voor hun
Heer gebracht worden: Hij zal zeggen: "Is dit niet de
Waarheid? Zij zullen zeggen: "Zeker, bij onze Heer."
Hij zal zeggen: "Proeft dan de bestraffing vanwege
(wat) jullie plachten niet te geloven."

Kon je hen maar zien wanneer zij voor hun Heer
worden opgesteld, hoe Hij zegt: "Is dit niet de
waarheid?" Zij zeggen: "Ja zeker, bij onze Heer."
Hij zegt: "Proeft dan de bestraffing ervoor dat
jullie ongelovig waren."
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 ﺣ¬` ذ ﺟﺂءﺗﻬﻢ ﻟﺴﺎﻋﺔ2 JK ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﻠﻘﺂء ﷲE“ﻗ ۡﺪ ﺧ
ً ۡ
ۡ
 و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺤﻤﻠ ۡﻮن² ﻃﻨﺎ ﻓ ۡﻴﻬﺎE³  ﻣﺎCٰŽﺗﻨﺎ ﻋE“ۡ ﻐﺘﺔ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ٰﻳﺤx
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 ﺛﻢJK ﻳ ۡﺒﻌﺜﻬﻢ ﷲC¶ و ﻟﻤ ۡﻮV·ﻧﻤﺎ ﻳ ۡﺴﺘﺠ ۡﻴﺐ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮن
﴾٦٣¸ ﴿ ﻟ ۡﻴﻪ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
006.036 Innama yastajeebu allatheena yasmaAAoona waalmawta yabAAathuhumu Allahu thumma ilayhi
yurjaAAoona
6:36 Voorwaar, alleen degenen die luisteren zullen
gehoorzamen. En Allah zal de doden opwekken en
vervolgens worden zij tot Hem teruggekeerd.

Alleen zij die horen kunnen gehoor geven. De
doden zal Allah opwekken en dan zullen zij tot
Hem worden teruggebracht.

ۡ نCaŽ ﻗﺎد ٌر ﻋJK ﻗ ۡﻞ ن ٰﷲ2 و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﻧﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻪ ٰ ﻳ ٌﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻪ
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﴾٧٣﴿ ﻌﻠﻤﻮنR  ﻫﻢ ﻵﻹd¹g ل ﻳﺔ و ﻟﻜﻦº»ﻳ
006.037 Waqaloo lawla nuzzila AAalayhi ayatun min rabbihi qul inna Allaha qadirun AAala an yunazzila
ayatan walakinna aktharahum la yaAAlamoona
6:37 En zij zeiden: "Waarom wordt er geen Teken
(wonder) van zijn Heer tot hem gezonden?" Zeg (O
Mohammed): "Allah is bij machte om een Teken neer
te zenden, maar de meeste van hen begrijpen het
niet."

En zij zeiden: "Had er dan geen teken van zijn
Heer tot hem neergezonden kunnen worden?"
Zeg: "Allah heeft de macht om een teken neer te
zenden, maar de meesten van hen weten het niet"

ٌ ﺑﺠﻨﺎﺣ ۡﻴﻪ ﻵﻹۤ ﻣﻢdۡ ﺮ ﻳﻄ‰ﻃ.  ﻵۡﻹ ۡرض و ﻵﻹCD و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ دآﺑ ٍﺔ
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 ۡونE• رﺑﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﺤCٰ’  ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﻦ • ۡ` ٍء ﺛﻢCD ﻃﻨﺎE³  ﻣﺎ2 ۡﻣﺜﺎﻟﻜ ۡﻢ
﴾٨٣﴿
006.038 Wama min dabbatin fee al-ardi wala ta-irin yateeru bijanahayhi illa omamun amthalukum ma
farratna fee alkitabi min shay-in thumma ila rabbihim yuhsharoona

 ﻣﺎ ﻛﺬﺑ ۡﻮ و ۡوذ ۡوCٰŽ ۡو ﻋd¢و ﻟﻘ ۡﺪ ﻛﺬﺑ ۡﺖ رﺳ ٌﻞ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻚ ﻓﺼ
ۡ ¨ و ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺂءك ﻣﻦJKﻠ ٰﻤﺖ ٰﷲlﻧﺎ ¨ و ﻵﻹ ﻣﺒﺪل ﻟEŠۡ ¬` ٰﺗﻬ ۡﻢ ﻧa ﺣ
ۡ
﴾٤٣﴿ ۡ ﻧﺒﺎي ﻟﻤ ۡﺮﺳﻠ
006.034 Walaqad kuththibat rusulun min qablika fasabaroo AAala ma kuththiboo waoothoo hatta atahum
nasruna wala mubaddila likalimati Allahi walaqad jaaka min naba-i almursaleena
6:34 En voorzeker, de Boodschappers van voor jou
werden inderdaad geloochend en zij waren
geduldig met het loochenen en de kwelling, totdat
Onze hulp tot hen kwam. En er is niemand die de
Woorden van Allah kan veranderen en voorzeker,
er zijn al berichten over de Boodschappers tot jou
gekomen.

Al voor jouw tijd zijn er gezanten van leugens
beticht geweest, maar de leugens waarvan men hen
betichtte en het leed dat hun werd aangedaan
verdroegen zij geduldig, totdat Onze hulp tot hen
kwam. Er is niemand die Allah's woorden
veranderen kan; tot jou zijn immers al
mededelingen over de gezondenen gekomen.
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 ﺿﻬ ۡﻢ ﻓﺎن ۡﺳﺘﻄ ۡﻌﺖ ۡن ﺗ ۡﺒﺘ½¦ •ﻔﻘﺎE¾  ﻋﻠ ۡﻴﻚd¢و ۡن ﺎن ﻛ
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JK و ﻟﻮ ﺷﺂء ﷲ2  ﻟﺴﻤﺂء ﻓﺘﺎﺗﻴﻬﻢ ﺑﺎﻳ ٍﺔCD  ﻵۡﻹ ۡرض ۡو ﺳﻠ ًﻤﺎCD
ۡ
ۡ
﴾٥٣﴿ ۡ  ﻟﻬ ٰﺪي ﻓﻶﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟ ٰﺠﻬﻠCŽﻟﺠﻤﻌﻬ ۡﻢ ﻋ
006.035 Wa-in kana kabura AAalayka iAAraduhum fa-ini istataAAta an tabtaghiya nafaqan fee al-ardi aw
sullaman fee alssama-i fata/tiyahum bi-ayatin walaw shaa Allahu lajamaAAahum AAala alhuda fala
takoonanna mina aljahileena
6:35 En als hun afkeer van jou zwaar voor jou is: als
jij in staat zou zijn een grot in de aarde of een ladder
naar de hemel te maken, zodat jij een Teken tot hen
zou kunnen laten komen (doe het dan); en indien
Allah het gewild zou hebben, zou Hij hen onder de
Leiding verzamelen. Behoor daarom zeker niet tot de
onwetenden.

En als hun afkerigheid voor jou te erg is en als jij
dan in staat bent om een hol in de aarde of een
ladder in de hemel te zoeken en hun dan een
teken te brengen? Als Allah het had gewild, had
Hij hen op het goede pad bijeengebracht. Wees
dus niet een van de dwazen. *

6:41 Welnee, op Hem zouden jullie je beroepen en Hij
zou hetgeen waarvoor jullie een beroep op Hem deden
wegnemen, indien Hij zou willen. En jullie zouden
vergeten wat jullie aan deelgenoten toegekend
hebben.

Welnee, Hem zullen jullie aanroepen. Hij zal dan
dat waarom jullie tot Hem roepen wegnemen, als
Hij het wil, en wat jullie als metgezellen [aan
Hem] hebben toegevoegd zullen jullie vergeten.

ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ
a
ۡ
ۡ
آءEŒ ﻣ ٍﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻓﺎﺧﺬﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﺳﺂء و ﻟC’ و ﻟﻘﺪ رﺳﻠﻨﺎ
﴾٢٤﴿ ﻋ ۡﻮنEŒﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳﺘ
006.042 Walaqad arsalna ila omamin min qablika faakhathnahum bialba/sa-i waalddarra-i laAAallahum
yatadarraAAoona
6:42 En voorzeker, Wij hebben inderdaad naar
gemeenschappen van voor jou (Boodschappers) gestuurd
en Wij hebben hen met tegenspoed en rampen getroffen.
Hopelijk zullen zij nederig worden (tegenover Allah).

Wij hebben tot gemeenschappen voor jouw
tijd gezanten gezonden en hun tegenspoed en
rampspoed opgelegd opdat zij zich misschien
zouden vernederen.
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ﻋﻮ و ﻟﻜﻦ ﻗﺴﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و زﻳﻦ ﻟﻬﻢEŒ® ﻓﻠ ۡﻮﻵﻹ ذ ﺟﺂءﻫﻢ ﺑﺎﺳﻨﺎ
﴾٣٤﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنR ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ
006.043 Falawla ith jaahum ba/suna tadarraAAoo walakin qasat quloobuhum wazayyana lahumu
alshshaytanu ma kanoo yaAAmaloona
6:43 En waarom zijn zij, toen Onze tegenspoed tot
hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun
harten werden zelfs hard en de Satan deed wat zij
plachten te doen schoon schijnen.

Hadden zij zich dan niet, toen Ons geweld tot hen
kwam, kunnen vernederen. Maar hun harten
verhardden zich en de satan maakte wat zij deden
aantrekkelijk voor hen.
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6:38 En er is geen levend wezen op aarde en geen
vogel die met zijn vleugels vliegt, of het behoort tot
gemeenschappen zoals die van jullie. En Wij hebben
niets in het Boek veronachtzaamd en zij zullen allen
bij hun Heer verzameld worden.

Er is geen dier op de aarde en geen vogel die met
zijn vleugels vliegt of zij behoren zoals jullie tot
gemeenschappen. Wij hebben in het boek niets
veronachtzaamd. Dan zullen zij tot hun Heer
worden verzameld.
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﴾٩٣﴿  ٍط ﻣﺴﺘﻘﻴ ٍﻢÂÃ CŽ و ﻣﻦ ﻳﺸﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋ2 JÄÅﻀR
006.039 Waallatheena kaththaboo bi-ayatina summun wabukmun fee alththulumati man yasha-i Allahu
yudlilhu waman yasha/ yajAAalhu AAala siratin mustaqeemin
6:39 En degenen die Onze Tekenen loochenen zijn
doof en stom in de duisternis: Allah laat dwalen wie
Hij wil en Hij plaatst op de Rechte Weg wie Hij wil.

Zij die Onze tekenen loochenen zijn doof en stom
in de duisternis. Allah brengt tot dwaling wie Hij
wil en Hij brengt wie Hij wil op een juiste weg.
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JK ﷲd  و ﺗﺘﻜﻢ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻏJKﻜﻢ ﻋﺬ ب ﷲÇﻗﻞ رءﻳﺘﻜﻢ ن ﺗ
ۡ
﴾٠٤﴿ ۡ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ¨ ۡن ﻛﻨﺘ ۡﻢ ٰﺻﺪﻗ
006.040 Qul araaytakum in atakum AAathabu Allahi aw atatkumu alssaAAatu aghayra Allahi tadAAoona
in kuntum sadiqeena
6:40 Zeg (O Mohammed): "Wat vinden jullie, wanneer
de bestraffing van Allah of het Uur tot jullie komt:
zouden jullie je dan op iemand anders beroepen dan op
Allah, indien jullie waarachtig zijn?"

Zeg: "Hoe lijkt het jullie? Als Allah's
bestraffing tot jullie komt of het uur tot jullie
komt, zullen jullie dan anderen dan Allah
aanroepen, als jullie gelijk hebben?"

ۡﺑ ۡﻞ ﻳﺎه ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻓﻴ ۡﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮن ﻟ ۡﻴﻪ ۡن ﺷﺂء و ﺗ ۡﻨﺴﻮن
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﴾١٤﴿  ۡﻮنgE•ﻣﺎ ﺗ
006.041 Bal iyyahu tadAAoona fayakshifu ma tadAAoona ilayhi in shaa watansawna ma tushrikoona

006.044 Falamma nasoo ma thukkiroo bihi fatahna AAalayhim abwaba kulli shay-in hatta itha farihoo

006.047 Qul araaytakum in atakum AAathabu Allahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmu
alththalimoona
6:47 Zeg: "Wat vinden jullie als de bestraffing van
Allah tot jullie komt, plotseling of openlijk?
Niemand dan het onrechtvaardige volk wordt
vernietigd."

Zeg: "Hoe lijkt het jullie? Als Allah's bestraffing
onverwachts tot jullie komt of in alle openheid,
zullen dan anderen dan de mensen die onrecht
plegen vernietigd worden?"
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 ۡﻳﻦ و ﻣﻨﺬر ۡﻳﻦ ¨ ﻓﻤ ۡﻦ ٰ ﻣﻦ وE•و ﻣﺎ ﻧ ۡﺮﺳﻞ ﻟﻤ ۡﺮﺳﻠ ۡ ﻵﻹ ﻣﺒ
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﴾٨٤﴿ ۡﺻﻠﺢ ﻓﻶﻹ ﺧ ۡﻮ ٌف ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳ|¯ﻧﻮۡن
006.048 Wama nursilu almursaleena illa mubashshireena wamunthireena faman amana waaslaha fala
khawfun AAalayhim wala hum yahzanoona
6:48 Wij hebben de Boodschappers slechts als
brengers van verheugende tijdingen gestuurd en (als)
waarschuwers; dus wie gelooft en oprecht is: voor
hem is er geen angst en zij zullen niet treuren.

Wij zenden de gezondenen slechts als
verkondigers van goed nieuws en als
waarschuwers. En wie geloven en zich beteren,
zij hebben niets te vrezen noch zullen zij
bedroefd zijn.
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﴾٩٤﴿ ﻔﺴﻘ ۡﻮنR و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻳﻤﺴﻬﻢ ﻟﻌﺬ ب ﺑﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮ
006.049 Waallatheena kaththaboo bi-ayatina yamassuhumu alAAathabu bima kanoo yafsuqoona
6:49 Maar degenen die de Tekenen van Ons loochenen:
hen treft de bestraffing wegens de zware zonden die zij
plachten te begaan.

Maar zij die Onze tekenen loochenen, hen
treft de bestraffing voor het schandelijke dat
zij deden.
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bima ootoo akhathnahum baghtatan fa-itha hum mublisoona
6:44 En toen zij vergaten waarmee zij
gewaarschuwd waren, openden Wij voor hen
vervolgens de poorten naar alle (aantrekkelijke
zaken; zozeer dat, toen zij blij waren met wat hun
geschonken was, Wij hen plotseling bestraften en zij
daarop wanhopig werden.

En toen zij vergeten waren waartoe zij aangemaand
waren, openden Wij voor hen de deuren tot alle
dingen, totdat Wij hen, toen zij verheugd waren
over wat hun gegeven was, onverwachts grepen;
toen waren zij opeens in wanhoop terneergeslagen.
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﴾٥٤﴿  رب ﻟﻌﻠﻤJK و ﻟﺤﻤﺪ ﷲ2 ﻓﻘﻄﻊ د ﺑﺮ ﻟﻘﻮم ﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ
006.045 FaqutiAAa dabiru alqawmi allatheena thalamoo waalhamdu lillahi rabbi alAAalameena
6:45 En vervolgens werd de laatste van het volk dat
onrechtvaardig was vernietigd: alle lof zij Allah,
Heer van de Werelden.

Zo werden de mensen die onrecht pleegden tot de
laatste toe geveld; lof zij Allah, de Heer van de
wereldbewoners.

ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻜﻢCٰŽ ﺳ ۡﻤﻌﻜ ۡﻢ و ۡﺑﺼﺎرﻛ ۡﻢ و ﺧﺘﻢ ﻋJKﻗ ۡﻞ رء ۡﻳﺘ ۡﻢ ۡن ﺧﺬ ٰﷲ
ۡف ﻵ ۡ ٰﻹ ٰﻳﺖ ﺛﻢ ﻫﻢEŠ ﻛ ۡﻴﻒ ﻧSۡ iۡ ﻧ2  ﻳﺎۡﺗ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺑ ٖﻪJK ٰﷲdۡ ﻣ ۡﻦ ﻟٰ ٌﻪ ﻏ
﴾٦٤﴿ ﻳ ۡﺼﺪﻓ ۡﻮن
006.046 Qul araaytum in akhatha Allahu samAAakum waabsarakum wakhatama AAala quloobikum man
ilahun ghayru Allahi ya/teekum bihi onthur kayfa nusarrifu al-ayati thumma hum yasdifoona
6:46 Zeg (O Mohammed): "Wat vinden jullie
indien Allah jullie horen en jullie zien wegnam
en jullie harten verzegelde: welke andere god dan
Allah zou jullie die teruggeven? "En zie hoe Wij
de Tekenen uitleggen en toch wenden zij zich af.

Zeg: "Hoe zien jullie het? Als Allah jullie gehoor en
jullie gezichtsvermogen wegneemt en jullie harten
verzegelt, welke god is er dan, anders dan Allah, die
het jullie terug kan geven?" Kijk, hoe Wij de tekenen
afwisselen. Toch wenden zij zich af.
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006.053 Wakathalika fatanna baAAdahum bibaAAdin liyaqooloo ahaola-i manna Allahu AAalayhim min
baynina alaysa Allahu bi-aAAlama bialshshakireena
6:53 En zo hebben Wij sommigen van hen door
anderen beproefd, opdat zij zouden zeggen: "Zijn
zij dan, die Allah boven ons begunstigt?" Is het
niet Allah die de dankbaren het beste kent?

Zo hebben Wij door sommigen anderen in
verzoeking gebracht, zodat zij zouden zeggen: "Zijn
zij het aan wie Allah uit ons midden een gunst moest
bewijzen?" Weet Allah niet het best wie de
dankbaren zijn?
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﴾٤٥﴿ ﻪ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴ ٌﻢY  ۡﻌﺪ ٖه و ۡﺻﻠﺢ ﻓﺎﻧx ﻦ/ ﺗﺎب ﻣ
006.054 Wa-itha jaaka allatheena yu/minoona bi-ayatina faqul salamun AAalaykum kataba rabbukum
AAala nafsihi alrrahmata annahu man AAamila minkum soo-an bijahalatin thumma taba min baAAdihi
waaslaha faannahu ghafoorun raheemun
6:54 En wanneer degenen die in Onze Tekenen
geloven tot jou komen, zeg dan: Salamoen 'alaikoem
(Vrede zij met jullie)." Jullie Heer heeft Zichzelf de
Barmhartigheid voorgeschreven. Indien een van jullie
uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw
heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

En wanneer zij die in Onze tekenen geloven tot
jou komen, zeg dan: "Vrede zij met jullie, jullie
Heer heeft Zichzelf barmhartigheid
voorgeschreven: als iemand van jullie uit
onwetendheid het verkeerde doet en dan later
berouw toont en het weer goedmaakt, dan is Hij
vergevend en barmhartig."
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﴾٥٥﴿ و ﻛﺬﻟﻚ •ﻔﺼﻞ ﻵﻹﻳﺖ و ﻟﺘﺴﺘﺒ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻤﺠﺮﻣ
006.055 Wakathalika nufassilu al-ayati walitastabeena sabeelu almujrimeena

006.050 Qul la aqoolu lakum AAindee khaza-inu Allahi wala aAAlamu alghayba wala aqoolu lakum innee
malakun in attabiAAu illa ma yooha ilayya qul hal yastawee al-aAAma waalbaseeru afala tatafakkaroona
6:50 Zeg: "Ik zeg jullie niet dat de schatten ven
Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken,
en ik zeg jullie niet dat ik een Engel ben: ik volg
slechts wat aan mij geopenbaard wordt." Zeg: "Zijn
de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie dan
niet na?"

Zeg: "Ik zeg niet tot jullie dat ik Allah's
schatkamers bezit en ook ken ik het verborgene
niet, noch zeg ik tot jullie dat ik een engel ben. Ik
volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt. Zijn
de blinde en de ziende gelijk? Denken jullie dan
niet na?"

ۡ رﺑﻬ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﺲ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻦCٰ’  ۡۤوE•و ﻧۡﺬ ۡر ﺑﻪ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓ ۡﻮن ۡن ﻳ ۡﺤ
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﴾١٥﴿  و ﻵﻹ ﺷﻔ ۡﻴﻊ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳﺘﻘ ۡﻮنCٌ ’د ۡوﻧ ٖﻪ و
006.051 Waanthir bihi allatheena yakhafoona an yuhsharoo ila rabbihim laysa lahum min doonihi
waliyyun wala shafeeAAun laAAallahum yattaqoona
6:51 En waarschuw daarmee degenen dit vrezen dat
zij tot hun Heer verzameld zullen worden: er is voor
hen naast Hem geen Helper en geen Voorspreker.
Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.

En waarschuw daarmee hen die vrezen tot hun
Heer verzameld te worden; voor hen is er buiten
Hem geen helper en geen bemiddelaar, misschien
zullen zij godvrezend worden.
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006.052 Wala tatrudi allatheena yadAAoona rabbahum bialghadati waalAAashiyyi yureedoona wajhahu
ma AAalayka min hisabihim min shay-in wama min hisabika AAalayhim min shay-in fatatrudahum
fatakoona mina alththalimeena
6:52 En stuur degenen niet weg die in de ochtend
en de avond hun Heer aanroepen en Zijn
Aangezicht wensen. Jij bent in niets voor hen
aansprakelijk en zij zijn in niets voor jou
aansprakelijk, stuur jij hen dan weg: dan behoor jij
tot de onrechtvaardigen.

En jaag hen niet weg die hun Heer in de morgen en
de avond aanroepen terwijl zij Zijn aangezicht
zoeken. Jij hoeft geen enkele rekenschap van hen te
vragen en zij hoeven geen enkele rekenschap van
jou te vragen zodat jij hen zou wegjagen; dan zou jij
tot de onrechtplegers behoren.
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﴾٨٥﴿  ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻈﻠﻤJK و ﷲ2 ﺑﻴﻨﻜﻢ
006.058 Qul law anna AAindee ma tastaAAjiloona bihi laqudiya al-amru baynee wabaynakum waAllahu
aAAlamu bialththalimeena
6:58 Zeg: "Indien dat wat jullie verhaast willen
binnen mijn macht lag, was de zaak tussen mij en
jullie (al) beoordeeld, maar Allah kent de
onrechtvaardigen beter."

Zeg: "Als ik macht had over dat wat jullie zouden
willen verhaasten dan zou de beslissing tussen mij
en jullie al zijn gevallen; Allah kent de
onrechtplegers het best. *
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006.059 WaAAindahu mafatihu alghaybi la yaAAlamuha illa huwa wayaAAlamu ma fee albarri waalbahri
wama tasqutu min waraqatin illa yaAAlamuha wala habbatin fee thulumati al-ardi wala ratbin wala
yabisin illa fee kitabin mubeenin
6:59 Hij bezit de schatten van het onwaarneembare en
niemand kent die, behalve Hij. Hij weet wat er op de
aarde is en in de zee; en er valt nog geen blad of Hij
weet ervan; en er is geen graankorrel in de duisternissen
van de aarde; en niets vers en niets droogs, of het is in
een duidelijke Boek.

Bij Hem zijn de sleutels van het verborgene,
alleen Hij kent ze. Hij weet wat er op het
vasteland en wat er in de zee is. Er valt geen
blad of Hij weet het en er is geen zaadkorrel in
het duister van de aarde, niets vochtigs en niets
droogs of het staat in een duidelijk boek.
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6:55 En zo leggen Wij de Verzen uit. En opdat de
weg van de zondaren duidelijk wordt.

En zo zetten Wij de tekenen uiteen; ook opdat de
weg van de boosdoeners duidelijk wordt.

ۤ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
 ﻗﻞ ﻵﻹ2 JKۡ ﻧﻬ ۡﻴﺖ ۡن ۡﻋﺒﺪ ﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ﷲC• ﻗ ۡﻞ
ۤ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٥﴿  ﻗﺪ ﺿﻠﻠﺖ ذ و ﻣﺎ ﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻤﻬﺘﺪﻳﻦ² ﻢgﺗﺒﻊ ﻫﻮآء
006.056 Qul innee nuheetu an aAAbuda allatheena tadAAoona min dooni Allahi qul la attabiAAu
ahwaakum qad dalaltu ithan wama ana mina almuhtadeena
6:56 Zeg: "Voorwaar, ik ben verboden degenen te
dienen die jullie buiten Allah aanbidden." Zeg: "Ik zal
jullie begeerten niet volgen; ik zou dan dwalen en ik
zou niet tot de rechtgeleiden behoren."

Zeg: "Het is mij verboden hen die jullie in plaats
van Allah aanroepen te dienen." Zeg: "Ik volg
jullie neigingen niet; dan zou ik dwalen en niet
tot hen behoren die op het goede pad gaan."

ۡ
 ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ۡي ﻣﺎ2 ۡ و ﻛﺬ ۡﺑﺘ ۡﻢ ﺑ ٖﻪC„ ﺑﻴﻨ ٍﺔ ﻣ ۡﻦ رCٰŽۡ ﻋC• ﻗ ۡﻞ
ۡd ﻘﺺ ۡ و ﻫﻮ ﺧR 2 JKٰ  ن ﻟۡﺤ ۡﻜﻢ ﻵﻹ ﷲ2 ﺗ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮن ﺑﻪ
ﻟﺤﻖ
ٖ
ٰۡ
﴾٧٥﴿ ۡ ﻟﻔﺼﻠ

006.057 Qul innee AAala bayyinatin min rabbee wakaththabtum bihi ma AAindee ma tastaAAjiloona bihi
ini alhukmu illa lillahi yaqussu alhaqqa wahuwa khayru alfasileena
6:57 Zeg (O Mohammed): "Voorwaar, ik berust mij op
een duidelijk bewijs van mijn Heer en jullie loochenen
bet, ik heb (geen macht) over wat jullie willen
verhaasten. Voorwaar, het oordeel is alleen aan Allah,
Hij verklaart de Waarheid en Hij is de Beste van de
Oordelaars."

Zeg: "Ik steun op een duidelijk bewijs van mijn
Heer en jullie loochenen het. Ik heb geen macht
over dat wat jullie zouden willen verhaasten.
Het oordeel komt alleen Allah toe. Hij vertelt
de waarheid en Hij is de beste van de
beslissers."

ۡ
`ۡ وž` ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ ﺑ ۡﻴbﻗ ۡﻞ ﻟﻮۡ ن ﻋﻨﺪ ۡي ﻣﺎ ﺗ ۡﺴﺘ ۡﻌﺠﻠ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ ﻟﻘ
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﴾٣٦﴿ ﻳﻦEÈﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ٰﻫﺬ ٖه ﻟﻨﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟﺸÇ ۡﻦ ﻧ ٰﺠ‰ﺧﻔﻴﺔ ¨ ﻟ
006.063 Qul man yunajjeekum min thulumati albarri waalbahri tadAAoonahu tadarruAAan wakhufyatan
la-in anjana min hathihi lanakoonanna mina alshshakireena
6:63 Zeg (O Mohammed): "Wie redt jullie uit de
duisternissen van het land en de zee terwijl jullie Hem
in nederigheid en stilte aanroepen: "Indien Hij ons van
deze (gevaren) zou redden, zouden wij zeker tot de
dankbaren behoren."

Zeg: "Wie zal jullie uit de duisternis van het
vasteland en de zee redden wanneer jullie in
deemoed en in het verborgene tot Hem bidden:
'Als U ons hieruit redt dan behoren wij tot hen
die dank betuigen.?"
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ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
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ۡ
﴾٤٦﴿ ﻮنgE• ٍب ﺛﻢ ﻧﺘﻢ ﺗE¿  ﻳﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﻦ ﻞJKﻗﻞ ﷲ

006.060 Wahuwa allathee yatawaffakum biallayli wayaAAlamu ma jarahtum bialnnahari thumma
yabAAathukum feehi liyuqda ajalun musamman thumma ilayhi marjiAAukum thumma yunabbi-okum bima
kuntum taAAmaloona
6:60 Hij is degene die jullie (zielen) in de nacht
wegneemt en Hij weet wat jullie gedurende dag
verricht hebben: Hij doet jullie er weer in ontwaken
opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is
jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de hoogte
brengen van wat jullie plachten te doen.

Hij is het die jullie 's nachts zal wegnemen en
die weet wat jullie overdag begaan hebben. Dan
wekt Hij jullie daarin op, opdat een vastgestelde
termijn wordt voltooid. Dan is jullie terugkeer
tot Hem. Hij zal jullie dan meedelen wat jullie
aan het doen waren.
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 ﺣ¬` ذ ﺟﺂء2 و ﻫﻮ ﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓ ۡﻮق ﻋﺒﺎد ٖه و ﻳ ۡﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻔﻈﺔ
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﴾١٦﴿ ﻃﻮنSTR ﻢ ﻟﻤﻮت ﺗﻮﻓﺘﻪ رﺳﻠﻨﺎ و ﻫﻢ ﻵﻹgﺣﺪ

006.064 Quli Allahu yunajjeekum minha wamin kulli karbin thumma antum tushrikoona
6:64 Zeg: "Het is Allah Die jullie van deze (gevaren)
redt en van alle moeilijkheden en toch kennen jullie
deelgenoten toe (aan Allah)?"

Zeg: "Allah zal jullie eruit redden en uit elke
benardheid, maar toch blijven jullie
veelgodendienaars."
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 ۡن ﻳ ۡﺒﻌﺚ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻮﻗﻜ ۡﻢ ۡو ﻣ ۡﻦCaŽﻗ ۡﻞ ﻫﻮ ﻟﻘﺎدر ﻋ
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ٍ ﻌx ﻌﻀﻜﻢ ﺑﺎسx ﺗﺤﺖ رﺟﻠﻜﻢ و ﻳﻠﺒﺴﻜﻢ ﺷﻴﻌﺎ و ﻳﺬﻳﻖ
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ۡ
﴾٥٦﴿ ﻔﻘﻬ ۡﻮنR ف ﻵۡﻹ ٰﻳﺖ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢEŠ ﻛ ۡﻴﻒ ﻧSۡ iﻧ

006.061 Wahuwa alqahiru fawqa AAibadihi wayursilu AAalaykum hafathatan hatta itha jaa ahadakumu
almawtu tawaffat-hu rusuluna wahum la yufarritoona
6:61 En Hij zijn de Krachtige, boven Zijn dienaren
en hij stelt Wakers (Engelen) over jullie aan, zodat
als een van jullie de dood bereikt de door ons
gezondenen hem (zijn ziel) wegnemen en zij
verzuimen niet.

En Hij is de beheerser die boven Zijn dienaren staat
en Hij zendt bewaarders voor jullie, zodat, wanneer
de dood tot een van jullie komt, Onze gezanten hem
wegnemen; zij veronachtzamen niets.

ۡ ۡ
ۤ
ۡ ٰۡ ٰ
ۡ
عEh  ﻵﻹ ﻟﻪ ﻟﺤﻜﻢ • و ﻫﻮ2 ﻬﻢ ﻟﺤﻖÇ ﻣﻮﻟJK ﷲC’ ﺛﻢ رد ۡو
ۡ
﴾٢٦﴿ ۡ ﻟ ٰﺤﺴﺒ
006.062 Thumma ruddoo ila Allahi mawlahumu alhaqqi ala lahu alhukmu wahuwa asraAAu alhasibeena

006.065 Qul huwa alqadiru AAala an yabAAatha AAalaykum AAathaban min fawqikum aw min tahti
arjulikum aw yalbisakum shiyaAAan wayutheeqa baAAdakum ba/sa baAAdin onthur kayfa nusarrifu alayati laAAallahum yafqahoona
6:65 Zeg: "Hij is de Machthebber Die jullie
bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan of van
onder jullie voeten, of Hij verwart jullie in
(verschillende) groeperingen en laat sommigen van
jullie de wraak van anderen proeven." Zie hoe Wij
de Tekenen uitleggen. Hopelijk zullen zij het
begrijpen.

Zeg: "Hij is het die de macht heeft om van boven
vandaan of van onder jullie voeten vandaan een
bestraffing tot jullie te zenden of jullie in
[verschillende] groeperingen in de war te brengen
en elkaars geweld te laten proeven." Kijk hoe Wij
de tekenen afwisselen. Misschien zullen zij
begrijpen.

6:62 Dan worden zij tot Allah, hun ware Meester,
teruggebracht Wed dat het Oordeel aan Hem is en
Hij is het snelst van hen die afrekenen.

Dan worden zij tot Allah hun ware beschermheer
teruggebracht; komt Hem het oordeel niet toe? Hij
is de snelste van hen die afrekenen."

ۡ ۡ
 ًﻋﺎ وEŒ® ﻪY  ﺗ ۡﺪﻋ ۡﻮﻧE| و ﻟﺒd¢ۡﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ ﻳﻨﺠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻇﻠ ٰﻤﺖ ﻟ

﴾٩٦﴿ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳﺘﻘ ۡﻮن
006.069 Wama AAala allatheena yattaqoona min hisabihim min shay-in walakin thikra laAAallahum
yattaqoona
6:69 En degenen die (Allah) vrezen zijn in niets
verantwoordelijk voor hun rekening, maar het is een
vermaning. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.

Zij die godvrezend zijn hoeven van hen geen
enkele rekenschap te vragen. Het is echter een
vermaning; misschien zullen zij godvrezend
worden.
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ۡ ۡ
ﺗﻬﻢ ﻟﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎEÒ و ذر ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺨﺬ ۡو د ۡﻳﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻌ ًﺒﺎ و ﻟ ۡﻬ ًﻮ و
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JK ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون ﷲÓ  ﺑ ٖﻪۤ ۡن ﺗ ۡﺒﺴﻞ •ﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖEۡ ¿و ذ
ۡ ۡ
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ﻚ‰. وﻟ2  و ﻵﻹ ﺷﻔ ۡﻴﻊ ¨ و ۡن ® ۡﻌﺪ ۡل ﻞ ﻋ ۡﺪ ٍل ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎCٌ ’و
ٌۢ ۡ ٌ
 ٌب ﻣ ۡﻦ ﺣﻤ ۡﻴ ٍﻢ و ﻋﺬ ب ﻟﻴﻢE› ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﺑﺴﻠ ۡﻮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒ ۡﻮ ¨ ﻟﻬ ۡﻢ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٧﴿ ونSTﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮ ﻳﻜ
006.070 Wathari allatheena ittakhathoo deenahum laAAiban walahwan wagharrat-humu alhayatu
alddunya wathakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dooni Allahi waliyyun wala
shafeeAAun wa-in taAAdil kulla AAadlin la yu/khath minha ola-ika allatheena obsiloo bima kasaboo
lahum sharabun min hameemin waAAathabun aleemun bima kanoo yakfuroona
6:70 En laat degenen met rust die hun godsdienst
tot spel en vermaak nemen, het wereldse leven
misleidt hen. Maar vermaant met (de Kuran)
opdat niemand weggevaagd wordt door wat zij
verrichten: hij zal zich buiten Allah geen Helper
en geen Voorspreker vinden. En al zou hij iedere
losprijs aanbieden: het wordt niet van hem
aanvaard. Zij zijn degenen die zichzelf wegvagen
door wat zij verrichten. Voor hen is er een drank
van gloeiend water en een pijnlijke bestraffing:
vanwege wat zij plachten niet te geloven.

En laat hen maar die hun godsdienst als spel en
tijdverdrijf beschouwen. Het tegenwoordige leven
begoochelt hen. En maan hiermee aan opdat niemand
weggevaagd wordt voor wat hij heeft begaan; voor
hem is er immers buiten Allah geen helper en geen
bemiddelaar en al zou hij elke [mogelijke] losprijs
aanbieden, het zou toch niet van hem aangenomen
worden. Zij zijn het die weggevaagd worden voor
wat zij begaan hebben. Voor hen is er een drank van
gloeiend water en een pijnlijke bestraffing omdat zij
ongelovig waren.

ۡ  ﻗ ۡﻞ ﻟ ۡﺴﺖ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺑﻮ2 و ﻛﺬب ﺑ ٖﻪ ﻗ ۡﻮﻣﻚ و ﻫﻮ ﻟۡﺤﻖ
﴾٦٦Ô ﴿ ﻴ ٍﻞg
006.066 Wakaththaba bihi qawmuka wahuwa alhaqqu qul lastu AAalaykum biwakeelin
6:66 Maar jouw volk loochende ze, hoewel het de Waarheid
is. Zeg: "Ik ben niet als verantwoordelijke over jullie
aangesteld."

Jouw volk loochent het, maar het is de
waarheid. Zeg: "Ik ben geen voogd over
jullie."

﴾٧٦﴿  و ﺳ ۡﻮف ® ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنÕ Sٌ ¥ﻞ ﻧﺒ ٍﺎ ﻣ ۡﺴﺘlﻟ
006.067 Likulli naba-in mustaqarrun wasawfa taAAlamoona
6:67 Voor ieder bericht is een bepaalde tijd en
jullie zullen het spoedig weten.

Voor elke mededeling is er een moment van bevestiging
en jullie zullen het te weten komen.
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﴾٨٦﴿ ي ﻣﻊ ﻟﻘﻮم ﻟﻈﻠﻤE¿ ۡﻌﺪ ﻟﺬx

006.068 Wa-itha raayta allatheena yakhoodoona fee ayatina faaAArid AAanhum hatta yakhoodoo fee
hadeethin ghayrihi wa-imma yunsiyannaka alshshaytanu fala taqAAud baAAda alththikra maAAa alqawmi
alththalimeena
6:68 En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken
over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij
over een ander onderwerp spreken. En indien de Satan
het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering
(tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk.

Wanneer jij hen ziet die over Onze tekenen
kletsen, wend je dan van hen af totdat zij op
een ander gesprek overgaan en als de satan
maakt dat jij vergeet, blijf dan na het je
herinnerd te hebben niet bij de mensen die
onrecht plegen zitten.
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يE¿ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺘﻘ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ •` ٍء و ﻟﻜﻦ ذCŽو ﻣﺎ ﻋ
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﴾٣٧﴿ d  و ﻫﻮ ﻟﺤﻜﻴﻢ ﻟﺨﺒ2 ﻟﻐﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة
006.073 Wahuwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda bialhaqqi wayawma yaqoolu kun fayakoonu
qawluhu alhaqqu walahu almulku yawma yunfakhu fee alssoori AAalimu alghaybi waalshshahadati
wahuwa alhakeemu alkhabeeru
6:73 Hij is Degene Die de hemelen en de aarde
schiep met de Waarheid. En op de dag waarop Hij
zegt: 'Wees' en Zijn Woord is de Waarheid. Ham
behoort de heerschappij op de Dag waarop op de
bazuin geblazen wordt, Kenner van het
onwaarneembare en het waarneembare en Hij is de
Alwijze, de Alwetende.

En Hij is het die de hemelen en de aarde in
waarheid geschapen heeft. En op de dag dat Hij
zegt: "Wees" en het is, is wat Hij zegt de
waarheid. Hij heeft de heerschappij op de dag dat
op de bazuin geblazen wordt; de kenner van het
verborgene en het waarneembare. En Hij is de
wijze, de welingelichte.
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 ر×ﻚ وC• ¨ و ذ ﻗﺎل ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻵﻹﺑ ۡﻴﻪ ٰ زر ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻨﺎﻣﺎ ﻟﻬﺔ
﴾٤٧﴿ ٍ ۡ ۡ ﺿ ٰﻠ ٍﻞ ﻣﺒCD ﻗ ۡﻮﻣﻚ
006.074 Wa-ith qala ibraheemu li-abeehi azara atattakhithu asnaman alihatan innee araka waqawmaka
fee dalalin mubeenin
6:74 En (gedenkt) toen Abraham tot zijn vader Azar
zei: "Neem jij afgodsbeelden tot goden? Voorwaar, ik
zie dat jij en jouw volk duidelijk in dwaling verkeren."

En toen Ibrahiem tot zijn vader Azar zei: "Houd
jij afgodsbeelden voor goden? Ik zie dat jij en
jouw volk in duidelijke dwaling verkeren."
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و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮي ﺑﺮﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻟﺴﻤﻮت و ﻵﻹرض و ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ
ۡ
﴾٥٧﴿ ۡ ﻟﻤ ۡﻮﻗﻨ
006.075 Wakathalika nuree ibraheema malakoota alssamawati waal-ardi waliyakoona mina almooqineena
6:75 En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk van de
hemelen en van de aarde zien opdat hij tot de

En zo toonden Wij Ibrahiem het rijk van de
hemelen en de aarde, opdat hij ging behoren tot
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﴾١٧ۙ ﴿ ﻟﻌﻠﻤ
006.071 Qul anadAAoo min dooni Allahi ma la yanfaAAuna wala yadurruna wanuraddu AAala
aAAqabina baAAda ith hadana Allahu kaallathee istahwat-hu alshshayateenu fee al-ardi hayrana lahu ashabun yadAAoonahu ila alhuda i/tina qul inna huda Allahi huwa alhuda waomirna linuslima lirabbi
alAAalameena
6:71 Zeg: "Roepen wij dat naast Allah aan dat ons
geen goed kan doen en ons geen schade kan
berokkenen, en keren wij op onze schreden terug
nadat Allah ons geleid heeft? Zoals degene die door
de Satans op aarde verdwaasd weggelokt is, terwijl
hij metgezellen heeft die hem tot de Leiding
oproepen: 'Kom tot ons!" Zeg: "Voorwaar, Leiding
van Allah is de (enige) Leiding en wij zijn bevolen
ons te onderwerpen aan de Heer van de Werelden.

Zeg: "Zullen wij in plaats van Allah iets aanroepen
wat ons niet nut en niet schaadt en ons op onze
hielen omdraaien, nadat Allah ons de goede
richting heeft gewezen, als iemand die de satans op
de aarde in verbijstering weggelokt hebben, hoewel
hij vrienden heeft die hem tot de leidraad oproepen:
'Kom tot ons.?" Zeg: "Allah's leidraad dat is de
leidraad en ons is bevolen ons aan de Heer van de
wereldwezens over te geven.

ۤۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٧﴿ ونE• و ﻫﻮ ﻟﺬي ﻟﻴﻪ ﺗﺤ2 و ۡن ﻗ ۡﻴﻤﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ®ﻘ ۡﻮه
006.072 Waan aqeemoo alssalata waittaqoohu wahuwa allathee ilayhi tuhsharoona
6:72 En de shalat te onderhouden en Hem te vrezen
en Hij is Degene tot Wie jullie verzameld worden."

En dat wij de salaat moeten verrichten en Hem
vrezen. En Hij is het tot wie wij verzameld
worden."

ۡ
ﻘ ۡﻮل ﻛ ۡﻦR  و ﻳ ۡﻮم2 و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺧﻠﻖ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﺑﺎﻟﺤﻖ

aan wat jullie aan deelgenoten (aan Allah)
toekennen."

zei hij: "O mensen, ik heb niets te maken met de
veelgodendienst die jullie bedrijven.

ۤ

ًۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹرض ﺣﻨﻴﻔﺎ و ﻣﺎ ﻧﺎSÌ¦ ﻟﻠﺬ ۡي ﻓÚۡ وﺟ ۡﻬﺖ و ۡﺟC•
ۡ ۡ ۡ
﴾٩٧ۚ ﴿ gE•ﻣﻦ ﻟﻤ
006.079 Innee wajjahtu wajhiya lillathee fatara alssamawati waal-arda haneefan wama ana mina
almushrikeena
6:79 "Voorwaar, ik heb mijn aangezicht gewend
naar Hem die de hemelen en de aarde schiep, als
Hanif, en ik behoor niet tot de
veelgodenaanbidders."

Ik wend mijn aangezicht tot Hem die de hemelen en
de aarde aangelegd heeft, als een aanhanger van het
zuivere geloof en ik behoor niet tot de
veelgodendienaars."

ٰ
ٓ
ٰ
ۡ
 و ﻵﻹ ﺧﺎف2  و ﻗﺪ ﻫﺪ×ﻦJK ﷲCD ۡC• ﻗﺎل ﺗﺤﺂﺟ ۡﻮ2 ﻪY ﻪ ﻗ ۡﻮﻣY و ﺣﺂﺟ
ۡ ۡ
ۤ ۤ ۡ ۡ
ًۡ ۡ
ۡ
ً
ۡ
2  ﻞ •` ٍء ﻋﻠﻤﺎC„ وﺳﻊ ر2  ﺷﻴﺌﺎC„ﻮن ﺑ ٖﻪ ﻵﻹ ن ﻳﺸﺂء رgE•ﻣﺎ ﺗ
﴾٠٨﴿  ۡونE¿ﻓﻶﻹ ﺗﺘﺬ
ۤ

006.080 Wahajjahu qawmuhu qala atuhajjoonnee fee Allahi waqad hadani wala akhafu ma tushrikoona
bihi illa an yashaa rabbee shay-an wasiAAa rabbee kulla shay-in AAilman afala tatathakkaroona
6:80 En zijn volk redetwistte met hem, hij zei:
"Redetwisten jullie met mij over Allah, terwijl Hij
mij geleid heeft? Ik vrees niet wat jullie Hem aan
deelgenoten toekennen, behalve als mijn Heer iets
wil. Mijn Heer omvat alles met Zijn kennis,
trekken jullie (hier) dan geen lering uit?

Zijn volk redetwistte met hem. Hij zei: "Willen jullie
met mij over Allah redetwisten, terwijl Hij mij op
het goede pad gebracht heeft? Ik vrees wat jullie aan
Hem als metgezellen toevoegen niet, behalve als
mijn Heer iets wil. Mijn Heer omvat alles met Zijn
kennis. Zullen jullie je dan niet laten vermanen?

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ ﻣﺎ ﻟﻢJKﺎﷲ
ۡ
ﺘﻢ ﺑgE› ﺘﻢ و ﻵﻹ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻧﻜﻢgE› و ﻛ ۡﻴﻒ ﺧﺎف ﻣﺎ

overtuigden zou behoren.

ۤ

hen die vast overtuigd zijn.

ۤ

ۡ ¨ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻞ ﻗﺎل ﻵﻹC„ ًﺒﺎ ¨ ﻗﺎل ٰﻫﺬ رgﻓﻠﻤﺎ ﺟﻦ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻟ ۡﻴﻞ ر ٰ ﻛ ۡﻮ
ٰۡ
ۡ
﴾٦٧﴿ ﺣﺐ ﻵﻹﻓﻠ

006.076 Falamma janna AAalayhi allaylu raa kawkaban qala hatha rabbee falamma afala qala la ohibbu
al-afileena
6:76 En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster,
hij zei: "Dit is mijn Meet." Maar toen hij onderging,
zei hij: "Ik hou niet van degenen die ondergaan."

En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster. Hij
zei: "Dit is mijn heer." Maar toen zij onderging zei
hij: "Ik houd niet van dingen die ondergaan."

ۡC• ۡﻦ ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﻬﺪ‰ۡ ¨ ﻓﻠﻤﺎۤ ﻓﻞ ﻗﺎل ﻟC„ﻓﻠﻤﺎ ر ﻟۡﻘﻤﺮ ﺑﺎز ًﻏﺎ ﻗﺎل ٰﻫﺬ ر
ۡ
ۡ
﴾٧٧﴿  ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟﻘ ۡﻮم ﻟﻀﺂﻟgۡ ﻵﻹC„ر
006.077 Falamma raa alqamara bazighan qala hatha rabbee falamma afala qala la-in lam yahdinee
rabbee laakoonanna mina alqawmi alddalleena
6:77 En toen hij de maan zag opkomen, zei hij:
"Dit is mijn Heer." Maar toen hij onderging, zei
hij: "Tenzij mijn Heer mij leidt, zal ik zeker tot
het dwalende volk behoren."

En toen hij de maan zag opkomen zei hij: "Dit is mijn
heer." Maar toen zij onderging zei hij: "Als mijn heer
mij niet de goede richting wijst zal ik zeker tot de
mensen behoren die dwalen."

ۤ
ۡ ۤ ٰۡ
ً
ٰ
ۡ
 ¨ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻠﺖ ﻗﺎلd¢g  ﻫﺬC„ﻓﻠﻤﺎ ر ﻟﺸ ۡﻤﺲ ﺑﺎزﻏﺔ ﻗﺎل ﻫﺬ ر
ٓۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ٌ
ۡ
﴾٨٧﴿ ﻮنgE• ﺑﺮيء ﻣﻤﺎ ﺗC• ﻘﻮمR
006.078 Falamma raa alshshamsa bazighatan qala hatha rabbee hatha akbaru falamma afalat qala ya
qawmi innee baree-on mimma tushrikoona
6:78 En toen hij de zon zag opgaan zei hij: "Dit is
mijn Heer, deze is groter." Maar toen zij onderging,
zei hij: "O mijn volk: voorwaar, ik ben onschuldig

En toen hij de zon zag opkomen zei hij: "Dit is
mijn heer, deze is groter." Maar toen zij onderging

Alwetend.

wetend!

ۡ ﻶًﻹ ﻫﺪ ۡﻳﻨﺎ ¨ و ﻧ ۡﻮ ًﺣﺎ ﻫﺪ ۡﻳﻨﺎ ﻣﻦ2  ۡﻌﻘ ۡﻮبR ﻪۤ ۡﺳ ٰﺤﻖ وY و وﻫ ۡﺒﻨﺎ ﻟ
` وÜٰ ود و ﺳﻠ ۡﻴ ٰﻤﻦ و ﻳ ۡﻮب و ﻳ ۡﻮﺳﻒ و ﻣ ۡﻮY ﻗ ۡﺒﻞ و ﻣ ۡﻦ ذرﻳﺘ ٖﻪ د
ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٨ۙ ﴿  و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺰي ﻟﻤﺤﺴﻨ2 ٰﻫﺮ ۡون

006.084 Wawahabna lahu ishaqa wayaAAqooba kullan hadayna wanoohan hadayna min qablu wamin
thurriyyatihi dawooda wasulaymana waayyooba wayoosufa wamoosa waharoona wakathalika najzee
almuhsineena
6:84 En Wij schonken hem Izaak en Jakob,
allen leidden Wij, bon ervoor leiden wij
Noach, en van zijn nageslacht David en
Solomon en Ayyoeb en Jozef en Mozes en
Haroen: en zo belonen Wij de weldoeners.

En Wij schonken hem Ishaak en Ja'koeb; ieder [van hen]
hebben Wij de goede richting gewezen en Noeh hadden
Wij al eerder de goede richting gewezen en uit zijn
nakomelingen Dawoed, Soelaimaan, Ajjoeb, Joesoef,
Moesa en Haroen -- en zo belonen wij hen die goed doen -,

ٰ
ۡ
﴾٥٨ۙ ﴿ ۡ  ٌﻞ ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤ2 ` و ﻟﻴﺎسÝٰ ` و ﻋ ۡﻴÞٰ ﻳﺎ و ﻳ ۡﺤE¿و ز
006.085 Wazakariyya wayahya waAAeesa wailyasa kullun mina alssaliheena
6:85 En Zakariya en Yahya en 'isa en Ilias: allen
behoorden tot de oprechten.

en Zakarijja, Jahja, 'Isa en Iljaas -- ieder behorend
tot de rechtschapenen --,

ۡ  ﻟ ۡ ٰﻌﻠﻤCŽ و ﻶًﻹ ﻓﻀ ۡﻠﻨﺎ ﻋ2 و ۡﺳ ٰﻤﻌ ۡﻴﻞ و ﻟۡﻴﺴﻊ و ﻳ ۡﻮﻧﺲ و ﻟ ۡﻮ ًﻃﺎ
﴾٦٨ۙ ﴿
006.086 Wa-ismaAAeela wailyasaAAa wayoonusa walootan wakullan faddalna AAala alAAalameena
6:86 En Isma'il en Al Yasa' en Yoenoes en Loeth:
allen hebben Wij boven de werelden bevoorrecht.

en Isma'iel, al-Jasa?, Joenoes en Loet; ieder [van hen]
hebben Wij boven de wereldbewoners verkozen.

ۡﻘ ۡ ﺣﻖ ﺑﺎﻵۡﻹ ۡﻣﻦ ¨ نRۡ STۡ ﻓﺎي ﻟ2  ۡل ﺑﻪ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺳ ۡﻠ ٰﻄ ًﻨﺎº»ﻳ
ٖ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٨ۘ ﴿ ﻛﻨﺘﻢ ®ﻌﻠﻤﻮن
006.081 Wakayfa akhafu ma ashraktum wala takhafoona annakum ashraktum biAllahi ma lam yunazzil
bihi AAalaykum sultanan faayyu alfareeqayni ahaqqu bial-amni in kuntum taAAlamoona
6:81 En hoe zou ik wat jullie aan deelgenoten
toekennen (kunnen) vrezen, terwijl jullie niet
vrezen Allah deelgenoten toe te kennen, waartoe
Hij jullie geen bewijs gezonden heeft? Welke
van de twee groepen is veiliger? Indien jullie dat
wisten?"

En hoe zou ik wat jullie [aan Hem] als metgezellen
toevoegen vrezen, als jullie niet vrezen aan Allah
metgezellen toe te voegen, waarvoor Hij geen
machtiging heeft neergezonden? Welke van de beide
groepen heeft meer recht op veiligheid? Als jullie dat
maar wisten?

ۡ
ۤ ۡ
ۡ
ﻚ ﻟﻬﻢ ﻵﻹ ۡﻣﻦ و‰.ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻟ ۡﻢ ﻳﻠﺒﺴ ۡﻮ ۡﻳﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ ﺑﻈﻠ ٍﻢ وﻟ
﴾٢٨﴿ ﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻬﺘﺪ ۡون
006.082 Allatheena amanoo walam yalbisoo eemanahum bithulmin ola-ika lahumu al-amnu wahum
muhtadoona
6:82 Degenen die geloven en niet hun geloof met
onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die
veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.

Zij die geloven en hun geloof niet door onrecht
te plegen verhullen, voor hen is de veiligheid
en zij volgen de goede richting."

ۡ ﻧ ۡﺮﻓﻊ در ٰﺟ ٍﺖ ﻣﻦ2  ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪCٰŽو ﺗ ۡﻠﻚ ﺣﺠﺘﻨﺎۤ ٰ ﺗ ۡﻴ ٰﻨﻬﺎۤ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻋ
﴾٣٨﴿  ن رﺑﻚ ﺣﻜ ۡﻴ ٌﻢ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ2 ﻧﺸﺂء
006.083 Watilka hujjatuna ataynaha ibraheema AAala qawmihi narfaAAu darajatin man nashao inna
rabbaka hakeemun AAaleemun
6:83 En dat was Ons argument dat Wij Abraham
tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie
Wij willen: voorwaar, jouw Heer is Alwijs,

Dat was Ons argument dat Wij Ibrahiem tegen
zijn volk gegeven hebben. Wij geven hogere
rangen aan wie Wij willen. Jouw Heer is wijs en

ۡـﻠﻜﻢr  ﻗ ۡﻞ ﻵﻹۤ ۡﺳ2  ﻓﺒﻬ ٰﺪ×ﻬﻢ ۡﻗﺘﺪ ۡهJKﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫﺪي ٰﷲ‰.وﻟ
ۡ ٰۡ
ۡ
ٰ
﴾٠٩﴿ ي ﻟﻠﻌﻠﻤE¿ ۡن ﻫﻮ ﻵﻹ ذ2 ﻋﻠ ۡﻴﻪ ۡﺟ ًﺮ

ٰC’ ﻬ ۡﻢ و ذر ٰﻳﺘﻬ ۡﻢ و ۡﺧﻮ ﻧﻬ ۡﻢ ¨ و ۡﺟﺘﺒ ۡﻴ ٰﻨﻬ ۡﻢ و ﻫﺪ ۡﻳ ٰﻨﻬ ۡﻢ£و ﻣ ۡﻦ ٰ ﺑﺂ

006.090 Ola-ika allatheena hada Allahu fabihudahumu iqtadih qul la as-alukum AAalayhi ajran in huwa
illa thikra lilAAalameena

006.087 Wamin aba-ihim wathurriyyatihim wa-ikhwanihim waijtabaynahum wahadaynahum ila siratin
mustaqeemin

6:90 Zij zijn degenen die Allah Leiding gaf:
volgt dus hun leiding. Zeg: "Ik vraag U er geen
beloning voor, het is slechts een vermaning
voor de werelden."

Zij zijn het die Allah op het goede pad geleid heeft; volg
dus hun leidraad. Zeg: "Ik vraag jullie er geen loon
voor. Het is slechts een vermaning voor de
wereldbewoners."

ۡ ﻣﻦEٍ • ﺑCٰŽ ﻋJK ﺣﻖ ﻗ ۡﺪر ٖهۤ ۡذ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻣﺎۤ ﻧۡﺰل ٰﷲJKو ﻣﺎ ﻗﺪرو ٰﷲ
ۡ ۡ
` ﻧ ۡﻮ ًر و ﻫ ًﺪيÜٰ  ﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ ﻧﺰل ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﺬ ۡي ﺟﺂء ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻮ2 •`ۡ ٍء
ۡ
ۡ
ً
ۡ
 ¨ وd  ﻃ ۡﻴﺲ ﺗ ۡﺒﺪ ۡوﻧﻬﺎ و ﺗﺨﻔﻮن ﻛﺜEF ﻪY ﻟﻠﻨﺎس ﺗ ۡﺠﻌﻠ ۡﻮﻧ
ۡCD  ﺛﻢ ذ ۡرﻫ ۡﻢ² JK ﻗﻞ ٰﷲ2  ۡﻢgﻋﻠ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﻣﺎ ﻟ ۡﻢ ® ۡﻌﻠﻤ ۡۤﻮ ﻧۡﺘ ۡﻢ و ﻵﻹۤ ٰ ﺑﺂؤ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾١٩﴿ ﺧﻮﺿﻬﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮن
006.091 Wama qadaroo Allaha haqqa qadrihi ith qaloo ma anzala Allahu AAala basharin min shay-in qul
man anzala alkitaba allathee jaa bihi moosa nooran wahudan lilnnasi tajAAaloonahu qarateesa
tubdoonaha watukhfoona katheeran waAAullimtum ma lam taAAlamoo antum wala abaokum quli Allahu
thumma tharhum fee khawdihim yalAAaboona
6:91 En zij hebben Allah niet waarheidsgetrouw
ingeschat, toen zij zeiden: "Allah heeft niets aan de
mens doen neerdalen." Zeg (O Mohammed): "Wie
zond het Schrift dan neer die tot Mozes kwam als een
licht en als Leiding voor de mensen? Jullie maken er
perkament van om te laten zien, maar jullie verbergen

Zij hebben Allah niet op Zijn juiste waarde
geschat toen zij zeiden: "Allah heeft niets tot een
mens neergezonden." Zeg: "Wie heeft het boek
neergezonden dat Moesa als licht en leidraad
voor de mensen bracht? Jullie tonen het in
geschreven vorm openlijk, maar jullie houden

﴾٧٨﴿  ٍط ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢÂÃ
6:87 En van hun vaderen en hun nageslacht en
hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij
leidden hen op een recht Pad.

En ook sommigen van hun vaderen, hun
nakomelingen en hun broeders; Wij hebben hen
verkozen en hen naar een juiste weg geleid.

ۡﻮgE›ۡ ۡ و ﻟﻮ2  ﻳ ۡﻬﺪ ۡي ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ٖهJKٰذﻟﻚ ﻫﺪي ٰﷲ
ۡ
﴾٨٨﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنR ﻟﺤﺒﻂ ﻋﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ
006.088 Thalika huda Allahi yahdee bihi man yashao min AAibadihi walaw ashrakoo lahabita AAanhum
ma kanoo yaAAmaloona
6:88 Dit is de Leiding van Allah, waarmee Hij van
Zijn dienaren leidt wie Hij wil, maar als zij
deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was
wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden.

Dat is Allah's leidraad waarmee Hij wie van Zijn
dienaren Hij wil de goede weg wijst, maar als zij
geloofd hadden dat Allah metgezellen had dan zou
voor hen wat zij deden vruchteloos geworden zijn.

ۡSTﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﺗ ۡﻴ ٰﻨﻬﻢ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ و ﻟۡﺤ ۡﻜﻢ و ﻟﻨﺒﻮة ¨ ﻓﺎ ۡن ﻳ ۡﻜ‰.وﻟ
ٰ
ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٨﴿ ﻳﻦSTﻫﺆﻵﻼء ﻓﻘﺪ و ﻠﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻟﻴﺴﻮ ﺑﻬﺎ ﺑﻜa ﺑﻬﺎ
006.089 Ola-ika allatheena ataynahumu alkitaba waalhukma waalnnubuwwata fa-in yakfur biha haola-i
faqad wakkalna biha qawman laysoo biha bikafireena
6:89 Zij zijn degenen die Wij het Schrift en de
Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij
er ongelovig aan zijn: waarlijk, Wij vertrouwen
het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is.

Zij zijn het aan wie Wij het boek, de oordeelskracht
en het profeetschap gegeven hebben, maar als dezen
hier er niet in geloven, dan vertrouwen Wij het aan
mensen toe die daaraan niet ongelovig zijn.

ۡ ۡ ٰ ٰۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾٣٩﴿ ونd¢ ﻟﺤﻖ و ﻛﻨﺘﻢ ﻋﻦ ﻳﺘ ٖﻪ ﺗﺴﺘﻜd  ﻏJKﷲ
006.093 Waman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban aw qala oohiya ilayya walam yooha ilayhi
shay-on waman qala saonzilu mithla ma anzala Allahu walaw tara ithi alththalimoona fee ghamarati
almawti waalmala-ikatu basitoo aydeehim akhrijoo anfusakumu alyawma tujzawna AAathaba alhooni
bima kuntum taqooloona AAala Allahi ghayra alhaqqi wakuntum AAan ayatihi tastakbiroona
6:93 En wie is er meer onrechtvaardig dan degene die
een leugen tegen Allah heeft verzonnen, of zei: "Er is
aan mij geopenbaard," terwijl er niets aan hem is
geopenbaard, en wie zei: "Ik zal het gelijke laten
neerdalen van wat Allah heeft laten nederdalen." En als
jij zou kunnen zien hoe (het gaat met) de
onrechtvaardigen in doodsstrijd en hoe de Engelen hun
handen naar hen uitstrekken (terwijl zij zeggen): "Geeft
jullie zielen op! Vandaag worden jullie beloont met de
bestraffing van de schande vanwege wat jullie aan
onwaarheid over Allah plachten te zeggen en vanwege
wat jullie van Zijn Verzen hoogmoedig plachten te
verwerpen."

En wie is zondiger dan wie over Allah bedrog
verzint of wie zegt: "Aan mij is geopenbaard",
terwijl aan hem niets is geopenbaard of wie
zegt: "Ik zal iets neerzenden wat gelijk is aan
wat Allah heeft neergezonden." Als jij het maar
kon zien wanneer de onrechtplegers in
doodsstrijd verkeren terwijl de engelen hun
handen naar hen uitstrekken: "Laat jullie zielen
eruit! Vandaag krijgen jullie de bestraffing van
de schande als vergelding voor het onware dat
jullie altijd over Allah gezegd hebben en omdat
jullie Zijn tekenen hoogmoedig afgewezen
hebben."

ۡ
ٰۡ
ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺘﻢ ﻣﺎg دي ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ول ﻣﺮ ٍة و ﺗﺮE³ و ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻤﻮﻧﺎ
ٰۡ
ﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦgﺧﻮﻟﻨﻜ ۡﻢ ورآء ﻇﻬ ۡﻮرﻛ ۡﻢ ¨ و ﻣﺎ ﻧ ٰﺮي ﻣﻌﻜ ۡﻢ ﺷﻔﻌﺂء
. ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻘﺪ ®ﻘﻄﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ و ﺿﻞ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﺎ2 ﺆgE› زﻋﻤﺘﻢ ﻧﻬﻢ ﻓﻴﻜﻢ
ۡ
﴾٤٩﴿ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﺰﻋﻤ ۡﻮن
006.094 Walaqad ji/tumoona furada kama khalaqnakum awwala marratin wataraktum ma khawwalnakum
waraa thuhoorikum wama nara maAAakum shufaAAaakumu allatheena zaAAamtum annahum feekum
shurakao laqad taqattaAAa baynakum wadalla AAankum ma kuntum tazAAumoona

6:94 En voorzeker, jullie komen één voor één tot
Ons, zoals Wij jullie de eerste keer schiepen, en
jullie hebben wat Wij jullie schonken achter jullie
ruggen gelaten. En Wij zien jullie voorsprekers,
waarvan jullie veronderstelden dat zij deelgenoten
(van Allah) waren, niet bij jullie. Een breuk tussen

En nu zijn jullie tot Ons gekomen, ieder
afzonderlijk zoals Wij jullie de eerste maal
geschapen hebben en jullie hebben wat Wij jullie
verleend hadden achter jullie moeten laten. Ook
zien Wij jullie bemiddelaars niet bij jullie, van wie
jullie beweerden dat zij bij jullie golden als

er veel (van). Er wordt jullie in geleerd wat jullie niet
geleerd was, noch jullie vaderen." Zeg: "Allah (zond
het neer)." En laat hen zich dan vermaken met hun
ijdele praat.

ook veel verborgen. Aan jullie is onderwezen
wat jullie niet wisten, jullie niet en jullie vaderen
niet." Zeg: "Allah." En laat hen dan in hun
geklets maar schertsen.

ٰۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ك ﻣﺼﺪق ﻟﺬ ۡي ﺑ ﻳﺪ ۡﻳﻪ و ﻟﺘﻨﺬر مd¢ٰ و ٰﻫﺬ ﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻧﺰﻟﻨﻪ ﻣ
ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ة ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑ ٖﻪ وEw و ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﻹ2 ي و ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎS¥ﻟ
﴾٢٩﴿  ﺻﻶﻹﺗﻬ ۡﻢ ﻳﺤﺎﻓﻈ ۡﻮنCٰŽﻫ ۡﻢ ﻋ
006.092 Wahatha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu allathee bayna yadayhi walitunthira omma
alqura waman hawlaha waallatheena yu/minoona bial-akhirati yu/minoona bihi wahum AAala salatihim
yuhafithoona
6:92 En dit is een Boek dat Wij neergezonden
hebben, gezegend en bevestigend wat er (aan
openbaringen) aan vooraf ging; om Oemmoelqoeri
(Mekkah) mee te vermanen en om haar heen. En
degenen die in het Hiernamaals geloven, geloven in
(het Boek). En zij waken over hun shalat.

Dit is een gezegend boek dat Wij hebben
neergezonden, ter bevestiging van wat er al eerder
was en opdat jij de hoofdstad [Mekka] en wie er
omheen wonen ermee waarschuwt. Zij die
geloven in het hiernamaals geloven erin en zij zijn
degenen die hun salaat nakomen.

ۡ و ﻟ ۡﻢ ﻳﻮحC’ ¦§ ﻛﺬ ًﺑﺎ ۡو ﻗﺎل ۡوJK ٰﷲCŽي ﻋdٰ eو ﻣ ۡﻦ ۡﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ۡﻓ
ٰ ۡ ۤ ۡ
ۡ
ۡ
a
 و ﻟﻮ ﺗﺮي ذ2 JKﻟ ۡﻴﻪ •`ۡ ٌء و ﻣ ۡﻦ ﻗﺎل ﺳﺎﻧﺰل ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺰل ﷲ
ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ٰ
.
ﺟﻮEw ¨ ﻜﺔ ﺑﺎﺳﻄﻮ ﻳﺪﻳﻬﻢ‰ ﻏﻤﺮت ﻟﻤﻮت و ﻟﻤﻠCD ﻟﻈﻠﻤﻮن
ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
CŽ ﻟﻴﻮم ﺗﺠﺰون ﻋﺬ ب ﻟﻬﻮن ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ®ﻘﻮﻟﻮن ﻋ2 •ﻔﺴﻜﻢ

6:97 En Hij is Degene Die de sterren voor jullie
maakte, opdat jullie door de duisternissen van de
aarde en de zee geleid worden. Waarlijk, Wij
hebben de Tekenen uitgelegd aan een volk dat weet.

Hij is het die voor jullie de sterren gemaakt heeft,
opdat jullie daarmee de goede richting vinden in de
duisternis van het vasteland en de zee; Wij hebben
de tekenen uiteengezet voor mensen die weten.

ۡ ﻗﺪ2  و ﻣ ۡﺴﺘ ۡﻮد ٌعSٌ ¥ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ • ۡﻔﺲ و ﺣﺪ ٍة ﻓﻤ ۡﺴﺘgو ﻫﻮ ﻟﺬ ۡۤي ﻧۡﺸﺎ
ٍ
ٰۡ ۡ
ۡ ۡ
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﴾٨٩﴿ ﻔﻘﻬﻮنR ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻵﻹﻳﺖ ﻟﻘﻮ ٍم
006.098 Wahuwa allathee anshaakum min nafsin wahidatin famustaqarrun wamustawdaAAun qad
fassalna al-ayati liqawmin yafqahoona
6:98 En Hij is Degene Die jullie dood voortkomen uit
één enkele ziel en daarna is er ten vaste verblijfplaats
en een bewaarplaats. Waarlijk, Wij hebben de
Tekenen uitgelegd aan een volk dit begrijpt.

En Hij is het die jullie uit één wezen heeft laten
ontstaan en daarna is er een verblijfplaats en een
bewaarplaats. Wij hebben de tekenen uiteengezet
voor mensen die begrijpen.

ً و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡۤي ﻧۡﺰل ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء ﻣ
ۡ ۡﺟﻨﺎ ﺑ ٖﻪ ﻧﺒﺎت ﻞ •` ٍءEwۡ ﺂء ¨ ﻓﺎ
ۡ
ً deج ﻣ ۡﻨﻪ ﺣ ًﺒﺎ ﻣEnۡ  ﻧEً Œ ۡﺟﻨﺎ ﻣ ۡﻨﻪ ﺧEwۡ ﻓﺎ
ﺒﺎ ¨ و ﻣﻦ ﻟﻨﺨﻞg
ٰ ٌ
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ۡ
ۡ
ۡ
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ﺎب و ﻟﺰﻳﺘﻮن و
ٍ ﻣﻦ ﻃﻠﻌﻬﺎ ﻗﻨﻮ ن د ﻧﻴﺔ و ﺟﻨ ٍﺖ ﻣﻦ ﻋﻨ
ۡ ۤ ۤ
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 ﺛﻤﺮ ٖه ذ ﺛﻤﺮ وCٰ’  ۡوSi ﻧ2  ﻣﺘﺸﺎﺑ ٍﻪdۡ ﻟﺮﻣﺎن ﻣﺸﺘﺒ ًﻬﺎ و ﻏ
ٰ ٰ
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﴾٩٩﴿ ۡ ذﻟﻜ ۡﻢ ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ ﻟﻘﻮۡ ٍم ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮنCD  ن2 ﻳﻨﻌ ٖﻪ

006.099 Wahuwa allathee anzala mina alssama-i maan faakhrajna bihi nabata kulli shay-in faakhrajna
minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wamina alnnakhli min talAAiha qinwanun daniyatun
wajannatin min aAAnabin waalzzaytoona waalrrummana mushtabihan waghayra mutashabihin onthuroo
ila thamarihi itha athmara wayanAAihi inna fee thalikum laayatin liqawmin yu/minoona
6:99 Hij is Degene Die water uit de hemel doet

En Hij is het die vanuit de hemel water laat

jullie (en hen) is er gemaakt, en weggedwaald van
jullie is dat wat jullie plachten te beweren (te
bestaan).

metgezellen [van Allah]; de band tussen jullie is
doorgesneden en dat waarvan jullie het bestaan
beweerden zijn jullie kwijt.
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ۡ ۡ
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جEn¦ ﻣﻦ ﻟﻤﻴﺖ و ﻣáج ﻟEn ﻳ2  ﻓﺎﻟﻖ ﻟﺤﺐ و ﻟﻨﻮيJKن ﷲ
ٰ ٰ
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ۡ
ۡ
﴾٥٩﴿  ﺗﺆﻓﻜﻮنC• ﻓﺎJK ذﻟﻜﻢ ﷲ2 ¦áﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﻟ
006.095 Inna Allaha faliqu alhabbi waalnnawa yukhriju alhayya mina almayyiti wamukhriju almayyiti
mina alhayyi thalikumu Allahu faanna tu/fakoona
6:95 Voorwaar, het is Allah Die de graankorrel en de
dadelpit doet ontkiemen Hij doet het levende uit de
dode voortkomen en Hij doet de dode uit het levende
voortkomen. Het is waarlijk Allah: waarom laten jullie
je afleiden (van de Waarheid)?

Allah is het die de zaadkorrels en de pitten laat
kiemen; Hij laat het levende uit het dode
voortkomen en Hij laat het dode uit het levende
voortkomen. Dat is nu Allah en hoe worden
jullie zo afgeleid?

ً
ۡ
ﻓﺎﻟﻖ ﻵۡﻹ ۡﺻﺒﺎح ¨ و ﺟﻌﻞ ﻟ ۡﻴﻞ ﺳﻜﻨﺎ و ﻟﺸ ۡﻤﺲ و ﻟﻘﻤﺮ
ٰ ً
ۡ
ۡ ۡ
﴾٦٩﴿  ذﻟﻚ ®ﻘﺪ ۡﻳﺮ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ2 ﺣ ۡﺴﺒﺎﻧﺎ
006.096 Faliqu al-isbahi wajaAAala allayla sakanan waalshshamsa waalqamara husbanan thalika
taqdeeru alAAazeezi alAAaleemi
6:96 (Hij) doet de dag aanbreken en Hij maakte de
nacht tot een rusttijd en de zon en de maan voor het
berekenen (van de tijd): dat is de vaststelling van
de Almachtige, de Alwetende.

Hij is het die de dageraad laat aanbreken en Hij
heeft de nacht tot een rusttijd gemaakt en de zon en
de maan om [de tijd] te berekenen. Dat is de
verordening van de machtige, de wetende.

 وd¢ۡۡ ﻇﻠ ٰﻤﺖ ﻟCD و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻟﻨﺠ ۡﻮم ﻟﺘ ۡﻬﺘﺪ ۡو ﺑﻬﺎ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٧٩﴿  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنR  ﻗ ۡﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻵۡﻹ ٰﻳﺖ ﻟﻘﻮۡ ٍم2 E|ۡ ﻟﺒ
006.097 Wahuwa allathee jaAAala lakumu alnnujooma litahtadoo biha fee thulumati albarri waalbahri
qad fassalna al-ayati liqawmin yaAAlamoona

ۡ  ﻞ • ۡ` ٍء وCٰŽﻋ
﴾٢٠١﴿ ﻴ ٌﻞg
006.102 Thalikumu Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay-in faoAAbudoohu wahuwa
AAala kulli shay-in wakeelun
6:102 Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij,
Schepper van alles: aanbidt Hein dus. En Hij is over alle
zaken Toezichthouder.

Dat is Allah jullie Heer; er is geen god dan
Hij, de schepper van alle dingen. Dient Hem
dus; Hij is over alles voogd.

ۡ ۡ
d  و ﻫﻮ ﻳ ۡﺪرك ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎر ¨ و ﻫﻮ ﻟﻠﻄ ۡﻴﻒ ﻟﺨﺒÕ ﻵﻹ ﺗ ۡﺪرﻛﻪ ﻵۡﻹ ۡﺑﺼﺎر
﴾٣٠١﴿

neerdalen en Wij laten daarmee allerlei soorten
gewas voortkomen, waaruit Wij groenten laten
voortkomen (en) waaruit Wij dikgepakt graan laten
voortkomen en uit de dadelpalmen, uit de kolf
ervan, laaghangende dadeltrossen; en tuinen met
druivenstruiken en olijfbomen en
granaatappelbomen, gelijksoortig en niet
gelijksoortig. Beziet hun vruchten wanneer zij
vrucht dragen en (beziet) hun rijping. Voorwaar,
daarin zijn Tekenen voor een volk dat gelooft.

neerdalen. Wij brengen daarmee plantengroei van
allerlei soort voort -- Wij hebben daardoor frisse
groene planten voortgebracht waaruit Wij
opeengepakte zaadkorrels voortbrengen en uit de
palmen, uit de bloeikolf ervan, laaghangende
dadeltrossen -- en ook tuinen met wijnstokken, olijfen granaatappelbomen die deels wel en deels niet op
elkaar lijken. Kijk naar de vruchten ervan, wanneer
zij vrucht dragen, en naar het rijp worden ervan;
daarin zijn zeker tekenen voor mensen die geloven.

ٰ ۡ
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ãﻗﻮ ﻟﻪ ﺑﻨ و ﺑﻨﺖEw  ﺂء ﻟﺠﻦ و ﺧﻠﻘﻬﻢ وE› JKو ﺟﻌﻠﻮ ﷲ
ۡ
﴾٠٠١ä ﴿  ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔ ۡﻮنCٰŽﻪ و ® ٰﻌY  ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨ2  ﻋﻠ ٍﻢdۡ ﻐx
006.100 WajaAAaloo lillahi shurakaa aljinna wakhalaqahum wakharaqoo lahu baneena wabanatin
bighayri AAilmin subhanahu wataAAala AAamma yasifoona

006.103 La tudrikuhu al-absaru wahuwa yudriku al-absara wahuwa allateefu alkhabeeru
6:103 Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt
de blik (van iedereen); en Hij is de Zachtmoedige, de
Alwetende.

Hem bereiken de blikken niet, maar Hij bereikt
de blikken wel. En Hij is de welwillende, de
welingelichte.

ۡ
[] ﻓﻠﻨﻔﺴ ٖﻪ ¨ و ﻣ ۡﻦ ﻋEŠﺮ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ ¨ ﻓﻤ ۡﻦ ۡﺑ£ ۡﻢ ﺑﺼﺂgﻗ ۡﺪ ﺟﺂء
ۤ
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ۡ
ۡ
﴾٤٠١﴿  و ﻣﺎ ﻧﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺤﻔﻴ ٍﻆ2 ﻓﻌﻠ ۡﻴﻬﺎ
006.104 Qad jaakum basa-iru min rabbikum faman absara falinafsihi waman AAamiya faAAalayha wama
ana AAalaykum bihafeethin
6:104 Waarlijk, tot jullie zijn zichtbar bewijzen
gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet: er is (een
voordeel) voor hemzelf, en wie blind is: er is (een
nadeel) voor hem, en ik (Mohammed) ben geen
bewaker over jullie.

"Tot jou zijn al inzichtelijke bewijzen van jouw
Heer gekomen. Als iemand dus inzicht heeft, dan is
het in zijn eigen voordeel. En als iemand blind is
dan is het in zijn eigen nadeel. En ik ben niet
iemand die over jullie waakt."

ۡﻪ ﻟﻘﻮ ٍمY ف ﻵ ۡ ٰﻹ ٰﻳﺖ و ﻟﻴﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ در ۡﺳﺖ و ﻟﻨﺒﻴﻨEŠو ﻛ ٰﺬﻟﻚ ﻧ

6:100 En zij maakten de Djinn's tot deelgenoten
van Allah, hoewel Hij hen schiep en zij hebben
bij Hem zonder kennis zonen en dochters
verzonnen. Heilig is Hij en Verheven is Hij boven
wat zij beschrijven.

Maar zij hebben de djinn tot metgezellen van Allah
gemaakt, terwijl Hij hen geschapen heeft en zij
hebben Hem zonen en dochters toegedicht, zonder
enige kennis. Hij zij geprezen en Hij is verheven
boven wat zij toeschrijven.

Yﻪ وﻟ ٌﺪ و ﻟ ۡﻢ ﺗﻜ ۡﻦ ﻟﻪY  ﻳﻜ ۡﻮن ﻟCٰ• 2 ﺑﺪ ۡﻳﻊ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض
ٌ
﴾١٠١﴿ ﻞ •`ۡ ٍء ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢl و ﺧﻠﻖ ﻞ •`ۡ ٍء ¨ و ﻫﻮ ﺑ2 ﺻﺎﺣﺒﺔ

006.101 BadeeAAu alssamawati waal-ardi anna yakoonu lahu waladun walam takun lahu sahibatun
wakhalaqa kulla shay-in wahuwa bikulli shay-in AAaleemun
6:101 Schepper van de hemelen en de aarde: hoe
kan Hij een zoon hebben indien Hij geen
metgezellin heeft? En Hij schiep alle dingen en Hij
is Alwetend omtrent alles.

De schepper van de hemelen en de aarde; hoe zou
Hij een kind kunnen hebben, terwijl Hij niet eens
een metgezellin heeft en ook alles geschapen heeft?
Hij is alwetend.

ٰ
ۤ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
 رﺑﻜﻢ ¨ ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ¨ ﺧﺎﻟﻖ ﻞ •` ٍء ﻓﺎﻋﺒﺪوه ¨ و ﻫﻮJKذﻟﻜﻢ ﷲ

ۡ رﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﺮﺟﻌﻬﻢCٰ’  ﺛﻢu ﻞ ﻣ ٍﺔ ﻋﻤﻠﻬ ۡﻢl ﻛ ٰﺬﻟﻚ زﻳﻨﺎ ﻟ2  ﻋ ۡﻠﻢdۡ ﻐx
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﴾٨٠١﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنR ﻓﻴﻨﺒﺌﻬ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮ

﴾٥٠١﴿  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنR
006.105 Wakathalika nusarrifu al-ayati waliyaqooloo darasta walinubayyinahu liqawmin yaAAlamoona
6:105 En zo leggen Wij de Tekenen uit opdat zij
zeggen: "Jij hebt (dit van iemand) geleerd." En opdat
Wij liet verduidelijken aan een volk dat weet.

006.108 Wala tasubboo allatheena yadAAoona min dooni Allahi fayasubboo Allaha AAadwan bighayri
AAilmin kathalika zayyanna likulli ommatin AAamalahum thumma ila rabbihim marjiAAuhum fayunabbiohum bima kanoo yaAAmaloona
6:108 En bespot niet degenen die naast Allah
(goden) aanroepen zodat zij niet Allah vijandig
zonder kennis bespotten. Op deze wijze hebben Wij
aan iedere gemeenschap hun werk mooi doen
toeschijnen. Hierna is hun terugkeer tot hun Heer en
Hij zal hen vertellen wat zij plachten te doen.

﴾٩٠١﴿ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن
006.109 Waaqsamoo biAllahi jahda aymanihim la-in jaat-hum ayatun layu/minunna biha qul innama alayatu AAinda Allahi wama yushAAirukum annaha itha jaat la yu/minoona
6:109 En zij hebben bij Allah dure eden gezworen dat
indien er een Teken tot hen zou komen, zij er zeker
door zouden geloven. Zeg: "Voorzeker, alle Tekenen
zijn bij Allah. En wat zal jullie doen weten, dat als er
eenmaal (een Teken tot hen) kwam, zij niet zouden
geloven."
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ض ﻋﻦE¾ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ و§¦ ﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ¨ ﻵﻹ ﻟﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ¨ و
ۡ ۡ
﴾٦٠١﴿ ۡ gE•ﻟﻤ

En hoont niet hen die zij in plaats van Allah
aanroepen, zodat zij Allah niet uit vijandigheid
zonder kennis gaan honen. Zo hebben Wij voor
iedere gemeenschap hun werk mooi laten lijken.
Maar hun terugkeer zal tot hun Heer zijn en Hij zal
hun dan meedelen wat zij aan het doen waren.
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2 ﻦ ﺟﺂءﺗﻬﻢ ﻳﺔ ﻟﻴﺆﻣ» ﺑﻬﺎ‰ ﺟﻬﺪ ﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟJKو ﻗﺴﻤﻮ ﺑﺎﷲ
ٰ ۡ ٰٰۡ
ۤ ۡ ۡ
ۡ
 ﻧﻬﺎ ذ ﺟﺂءت ﻵﻹ² ﻢg و ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮJKﻗ ۡﻞ ﻧﻤﺎ ﻵﻹﻳﺖ ﻋﻨﺪ ﷲ

Zij hebben bij Allah dure eden gezworen dat zij,
als er tot hen een teken zou komen, er zeker aan
zouden geloven. Zeg: "De tekenen zijn
uitsluitend bij Allah." En wat zal jullie tot het
besef brengen dat zij, wanneer ze komen, toch
niet zullen geloven?

ۡ
ـﺪﺗﻬ ۡﻢ و ۡﺑﺼﺎرﻫ ۡﻢ ﻛﻤﺎ ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮ ﺑ ٖﻪۤ ول ﻣﺮ ٍة و ﻧﺬرﻫ ۡﻢå و •ﻘﻠﺐ ﻓ

Zo zetten Wij de tekenen uiteen, ook opdat zij
zeggen: "Jij hebt bestudeerd" en opdat Wij het
duidelijk maken aan mensen die weten.

006.106 IttabiAA ma oohiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa waaAArid AAani almushrikeena
6:106 Volg (O Mohammed) hetgeen jou van jouw Heer
geopenbaard wordt er is geen god dan Hij. En wend je af
van de veelgodenaanbidders.

ۤ

Volg wat jou door je Heer is geopenbaard. Er
is geen god dan Hij. En wend je af van de
veelgodendienaars.

ۡ ۤ ٰ
ًۡ ۡ ۡ
ٰۡ
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 و ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻔﻴﻈﺎ ¨ و ﻣﺎ2 ﻮgE›  ﻣﺎJKو ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء ﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٠١﴿ ﻴ ٍﻞgﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮ

006.107 Walaw shaa Allahu ma ashrakoo wama jaAAalnaka AAalayhim hafeethan wama anta AAalayhim
biwakeelin
6:107 En indien Allah gewild had, hadden zij
(Allah) geen deelgenoten toegekend, en Wij hebben
jou (O Mohammed) niet als bewaker over hen
aangesteld en jij bent geen voogd over hen.

Als Allah het gewild had waren zij geen
veelgodendienaars geworden. En jou hebben Wij
niet gemaakt tot iemand die over hen waakt en jij
bent ook niet voogd over hen.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ًۢ ۡ ٰ
 ﻋﺪوJK ﻓﻴﺴﺒﻮ ﷲJKو ﻵﻹ ﺗﺴﺒﻮ ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ﷲ

006.112 Wakathalika jaAAalna likulli nabiyyin AAaduwwan shayateena al-insi waaljinni yoohee
baAAduhum ila baAAdin zukhrufa alqawli ghurooran walaw shaa rabbuka ma faAAaloohu fatharhum
wama yaftaroona
6:112 En zo hebben Wij voor iedere Profeet een
vijand gemaakt; Satans van onder de mensen en de
Djinn's, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om
(de mensen) te misleiden. En als jouw Heer het
gewild had, dan zouden zij het niet hebben gedaan,
laat hen daarom en wat zij verzinnen.

Zo hebben Wij voor iedere profeet een vijand
gemaakt; satans van de mensen en de djinn van
wie de een de ander mooilijkende praat influistert
om te begoochelen -- en als jouw Heer gewild had,
hadden zij het niet gedaan; laat hen toch met wat
zij verzinnen --
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ﺿﻮه وd ة و ﻟEwـﺪة ﻟﺬﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﻹå و ﻟﺘﺼ½¦ ﻟﻴﻪ ﻓ
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﴾٣١١﴿ ﻓﻮنdeﻓﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻘdeﻟﻴﻘ
006.113 Walitasgha ilayhi af-idatu allatheena la yu/minoona bial-akhirati waliyardawhu waliyaqtarifoo
ma hum muqtarifoona
6:113 Zodat de hanen van degenen die niet in het
Hiernamaals geloven ertoe neigen en zodat zij er
welbehagen aan hebben, en zodat zij verrichten wat zij
(de Satans) verrichten.

en opdat de harten van hen die niet in het
hiernamaals geloven naar hem overhellen en
opdat zij daarin behagen scheppen en opdat zij
begaan wat zij begaan.
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2  ﺑﺘ½¦ ﺣﻜﻤﺎ و ﻫﻮ ﻟﺬي ﻧﺰل ﻟﻴﻜﻢ ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻔﺼﻶﻹJK ﷲd ﻓﻐ
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ل ﻣﻦ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖº»ﻌﻠﻤﻮن ﻧﻪ ﻣR و ﻟﺬﻳﻦ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﻟﻜﺘﺐ
ۡ
﴾٤١١﴿  ۡﻳﻦdeﻓﻶﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﻤ
006.114 Afaghayra Allahi abtaghee hakaman wahuwa allathee anzala ilaykumu alkitaba mufassalan
waallatheena ataynahumu alkitaba yaAAlamoona annahu munazzalun min rabbika bialhaqqi fala
takoonanna mina almumtareena
6:114 (Zeg, O Mohammed:) "Zal ik dan een andere
Rechter dan Allah zoeken, terwijl Hij het is Die het
Boek (de Kuran) tot hen heeft neergezonden als een
uiteenzetting?" En degenen aan wie Wij het Schrift
hebben gegeven weten dat het een neerzending met
de Waarheid van jouw Heer is. Behoor dus zeker niet

"Zal ik mij dan een andere scheidsrechter dan
Allah zoeken, terwijl Hij het is die het boek
duidelijk uiteengezet naar jullie heeft
neergezonden?" En zij aan wie Wij het boek
gegeven hebben weten dat het van jouw Heer
vandaan met de waarheid is neergezonden.

ۡ
﴾٠١١﴿  ۡﻌﻤﻬ ۡﻮنR ۡ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬ ۡﻢCD
006.110 Wanuqallibu af-idatahum waabsarahum kama lam yu/minoo bihi awwala marratin
wanatharuhum fee tughyanihim yaAAmahoona
6:110 En Wij zullen hun harten en hun blikken
omkeren, zoals zij er de eerste maal al niet in
geloofden en Wij laten hen in hun dwaling
rusteloos rondgaan.

En Wij zullen hun harten en hun ogen omdraaien, zoals
zij ook de eerste keer niet geloofd hebben en Wij laten
hen in hun onbeschaamdheid doorgaan met dwalen. *

ۡﻧﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢEۡ • و ﺣCٰ¶ﻜﺔ و ﻠﻤﻬﻢ ﻟۡﻤ ۡﻮ‰ﻠ. و ﻟ ۡﻮ ﻧﻨﺎ ﻧﺰﻟۡﻨﺎۤ ﻟ ۡﻴﻬﻢ ﻟۡﻤ
ۡﻫﻢd¹ۡg  و ﻟٰﻜﻦJKﻞ •`ۡ ٍء ﻗﺒﻶًﻹ ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﻮ ﻟﻴ ۡﺆﻣﻨ ۡۤﻮ ﻵﻹۤ ۡن ﻳﺸﺂء ٰﷲ
﴾١١١﴿ ﻳ ۡﺠﻬﻠ ۡﻮن
006.111 Walaw annana nazzalna ilayhimu almala-ikata wakallamahumu almawta wahasharna AAalayhim
kulla shay-in qubulan ma kanoo liyu/minoo illa an yashaa Allahu walakinna aktharahum yajhaloona
6:111 En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden
hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en
zouden Wij alle zaken (die Mohammed's Profeetschap
bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden
zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten
van hen zijn onwetend.

Ook al zouden Wij de engelen naar hen
neerzenden en al zouden de doden tot hen
spreken en al zouden Wij voor hen alles in
groepen verzamelen dan zouden zij nog alleen
maar geloven als Allah het wilde. Maar de
meesten van hen zijn onwetend.

ۡ¦§` ﻋﺪ ًو ﺷ ٰﻴﻄ ۡ ﻵۡﻹﻧۡﺲ و ﻟۡﺠﻦ ﻳ ۡﻮæﻞ ﻧlو ﻛ ٰﺬﻟﻚ ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻟ
ٍ
ۡ و ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء رﺑﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه2  ۡو ًرEÒ ف ﻟۡﻘ ۡﻮلEwۡ  ۡﻌﺾ زx Cٰ’  ۡﻌﻀﻬ ۡﻢx
ٍ
ۡ
﴾٢١١﴿  ۡونdeﻔR ﻓﺬ ۡرﻫ ۡﻢ و ﻣﺎ
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﴾٨١١﴿  ﻋﻠﻴﻪ ن ﻛﻨﺘﻢ ﺑﺎﻳﺘ ٖﻪ ﻣﺆﻣﻨJK ﺳﻢ ﷲE¿ﻠ ۡﻮ ﻣﻤﺎ ذlﻓ
006.118 Fakuloo mimma thukira ismu Allahi AAalayhi in kuntum bi-ayatihi mu/mineena
6:118 Eet dan van hetgeen waarover de Naam van Allah is
uitgesproken (tijdens het slachten), als jullie in Zijn Verzen
geloven.

En eet van dat waarover Allah's naam is
vermeld, als jullie in Zijn tekenen
geloven.
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ۡ ۡ
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ۡ
ۡ
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 ﻋﻠﻴﻪ و ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎJK ﺳﻢ ﷲE¿و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻵﻹ ﺗﺎ ﻠﻮ ﻣﻤﺎ ذ
ۡ
ۡ
 ﻟﻴﻀﻠ ۡﻮنdً  و ن ﻛﺜ2  ۡرﺗ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﻪSÌم ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻵﻹ ﻣﺎ ﺿEç
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩١١﴿  ن رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ2  ﻋﻠ ٍﻢd ﻐx ﻬﻢ£ﺑﺎﻫﻮآ
006.119 Wama lakum alla ta/kuloo mimma thukira ismu Allahi AAalayhi waqad fassala lakum ma
harrama AAalaykum illa ma idturirtum ilayhi wa-inna katheeran layudilloona bi-ahwa-ihim bighayri
AAilmin inna rabbaka huwa aAAlamu bialmuAAtadeena
6:119 En wat is er met jullie, dat jullie niet eten van
hetgeen waarover de Naam van Allah is uitgesproken,
terwijl Hij jullie waarlijk heeft uiteengezet wat Hij
jullie heeft verboden, behalve hetgeen waartoe jullie
waren genoodzaakt. En voorwaar, de meesten doen (de
mensen) zeker dwalen door hun begeerten, zonder
kennis. Voorwaar, jouw Heer, Hij kent de overtreders
beter.

Wat hebben jullie dat jullie niet eten van
datgene waarover Allah's naam is vermeld? Hij
heeft voor jullie toch uiteengezet wat Hij jullie
heeft verboden, behalve dat waartoe jullie
gedwongen worden? Maar velen brengen door
hun neigingen, zonder kennis [anderen] tot
dwaling. Echter jouw Heer kent de overtreders
het best.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
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 ن ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺴﺒﻮن ﻵﻹﺛﻢ2 و ذر ۡو ﻇﺎﻫﺮ ﻵﻹﺛﻢ و ﺑﺎﻃﻨﻪ
ۡ
﴾٠٢١﴿ ﻓ ۡﻮنdeﻘR ﺳﻴ ۡﺠﺰ ۡون ﺑﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮ
006.120 Watharoo thahira al-ithmi wabatinahu inna allatheena yaksiboona al-ithma sayujzawna bima
kanoo yaqtarifoona
6:120 En laat de openlijke en de verborgen zonden

tot de twijfelaars.

Behoor dus niet tot hen die twijfelen.

ً
ﻠ ٰﻤﺘ ٖﻪ ¨ و ﻫﻮl ﻵﻹ ﻣﺒﺪل ﻟ2 و ﺗﻤ ۡﺖ ﻠﻤﺖ رﺑﻚ ﺻ ۡﺪﻗﺎ و ﻋ ۡﺪﻵًﻹ
ۡ
﴾٥١١﴿ ﻟﺴﻤ ۡﻴﻊ ﻟﻌﻠ ۡﻴﻢ
006.115 Watammat kalimatu rabbika sidqan waAAadlan la mubaddila likalimatihi wahuwa alssameeAAu
alAAaleemu
6:115 En het Woord van jouw Heer is tot
voltooiing gekomen in waarachtigheid en
rechtvaardigheid. Niemand kan Zijn Woorden
veranderen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Zo werd het woord van jouw Heer vervuld in
waarheidsgetrouwheid en rechtvaardigheid. Er is
niemand die Zijn woorden veranderen kan en Hij is
de horende, de wetende.

ۡ ن2 JKﻀﻠ ۡﻮك ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲR  ﻵۡﻹ ۡرضCD  ﻣ ۡﻦd¹ۡg و ۡن ﺗﻄ ۡﻊ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٦١١﴿ ﺻﻮنEnﻳﺘﺒﻌ ۡﻮن ﻵﻹ ﻟﻈﻦ و ن ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳ
006.116 Wa-in tutiAA akthara man fee al-ardi yudillooka AAan sabeeli Allahi in yattabiAAoona illa
alththanna wa-in hum illa yakhrusoona
6:116 En als jij de meesten van hen die op aarde zijn
volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg
van Allah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij
vertellen slechts verzinsels.

En als jij de meerderheid van wie er op de aarde
zijn gehoorzaamt dan zullen zij jou van Allah's
weg laten afdwalen. Zij volgen alleen maar
vermoedens en zij gissen slechts.

ﻀﻞ ﻋ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴﻠ ٖﻪ ¨ و ﻫﻮ ۡﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟۡﻤ ۡﻬﺘﺪ ۡﻳﻦR ن رﺑﻚ ﻫﻮ ۡﻋﻠﻢ ﻣ ۡﻦ
﴾٧١١﴿
006.117 Inna rabbaka huwa aAAlamu man yadillu AAan sabeelihi wahuwa aAAlamu bialmuhtadeena
6:117 Voorwaar, jouw Heer, Hij weet het beste wie
van Zijn Pad afdwaalt en Hij weet beter wie geleid
worden.

Jouw Heer kent wie van Zijn weg afdwaalt het
best en Hij kent hen die het goede pad volgen het
best.

waren mooi laten lijken.
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 و ﻣﺎ2 و ﻓﻴﻬﺎEÈ ﻣﺠﺮﻣﻴﻬﺎ ﻟﻴﻤd¢g ﻳ ٍﺔEF  ﻞCD و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎ
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﴾٣٢١﴿  ۡون ﻵﻹ ﺑﺎ•ﻔﺴﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮونEÈﻳ ۡﻤ
006.123 Wakathalika jaAAalna fee kulli qaryatin akabira mujrimeeha liyamkuroo feeha wama
yamkuroona illa bi-anfusihim wama yashAAuroona
6:123 En zo hebben Wij in elke stad haar grootste
misdadigers geplaatst opdat zij er (hun kwade
plannen) beramen. En zij beramen niet dan tegen
zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.

En zo hebben Wij in iedere stad de grootste
boosdoeners bestemd om er boze listen te
beramen. Zij beramen echter slechts boze listen
voor zichzelf, maar zij beseffen het niet.
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 رﺳﻞC¶ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وC¶و ذ ﺟﺂءﺗﻬﻢ ﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺣ¬` ﻧﺆ
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 ﺳﻴﺼﻴﺐ ﻟﺬﻳﻦ2  ﻋﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪJK ﷲVè JKﷲ
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ونEÈ و ﻋﺬ ب ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮ ﻳﻤJKۡﺟﺮﻣ ۡﻮ ﺻﻐﺎر ﻋﻨﺪ ﷲ
﴾٤٢١﴿
006.124 Wa-itha jaat-hum ayatun qaloo lan nu/mina hatta nu/ta mithla ma ootiya rusulu Allahi Allahu
aAAlamu haythu yajAAalu risalatahu sayuseebu allatheena ajramoo sagharun AAinda Allahi
waAAathabun shadeedun bima kanoo yamkuroona

6:124 En wanneer er een Teken tot hen komt, dan
zeggen zei: "Wij zullen nooit geloven tot aan ons
hetzelfde is gegeven als wat aan Allah's
Boodschappers is gegeven." Allah weet beter waar
Hij Zijn Boodschap brengt. Bij Allah zullen degenen
die misdaden pleegden deden door kleinering en een
strenge bestraffing getroffen worden vanwege wat zij
aan kwaad plachten te beramen.

En wanneer tot hen een teken komt zeggen zij:
"Wij zullen pas geloven wanneer ons hetzelfde
gegeven wordt als wat aan Allah's gezanten
gegeven is." Allah weet het best waar Hij Zijn
zendingsopdracht brengt. Bij Allah zal hen die
boosdoeners zijn kleinering en bestraffing treffen
voor wat zij aan boze listen beraamden.

achterwege. Voorwaar, degenen die zonden begaan
zullen vergolden worden met hetgeen zij plachten te
verrichten.

Laat het uiterlijke en het innerlijke van de
zonde achterwege; aan hen die zonde begaan
zal vergolden worden wat zij begaan hebben.
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 و ن2  ﻋﻠﻴﻪ و ﻧﻪ ﻟﻔﺴﻖJK ﺳﻢ ﷲE¿و ﻵﻹ ﺗﺎ ﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬ
 ۡﻢ ¨ و ۡن ﻃ ۡﻌﺘﻤ ۡﻮﻫ ۡﻢgﻬ ۡﻢ ﻟﻴﺠﺎدﻟ ۡﻮ‰ﻟﻴ.  ۡوCa’ ﻟﺸ ٰﻴﻄ ۡ ﻟﻴ ۡﻮﺣ ۡﻮن
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﴾١٢١﴿ ﻮنgE•ﻧﻜﻢ ﻟﻤ
006.121 Wala ta/kuloo mimma lam yuthkari ismu Allahi AAalayhi wa-innahu lafisqun wa-inna
alshshayateena layoohoona ila awliya-ihim liyujadilookum wa-in ataAAtumoohum innakum
lamushrikoona
6:121 En eet niet van hetgeen waarover (tijdens het
slachten) de Naam van Allah niet is uitgesproken en
voorwaar, dat is zeker een zware zonde. En voorwaar, de
Satans fluisteren hun vrienden in om met jullie te
redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie
zeker veelgodenaanbidders worden.

En eet niet van iets waarover Allah's naam
niet is vermeld; dat is een schande. De
satans fluisteren hun vrienden in met jullie
te twisten en als jullie hun gehoorzamen dan
zijn jullie zeker veelgodendienaars.
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 ﻟﻨﺎسCD ` ﺑ ٖﻪËو ﻣ ۡﻦ ﺎن ﻣﻴﺘﺎ ﻓﺎﺣﻴﻴﻨﻪ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻧﻮر ﻳﻤ
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 ﻛﺬﻟﻚ زﻳﻦ2  ﻟﻈﻠ ٰﻤﺖ ﻟ ۡﻴﺲ ﺑﺨﺎر ٍج ﻣﻨﻬﺎCD ﻪY ﻛﻤ ۡﻦ ﻣﺜﻠ
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﴾٢٢١﴿ ﻌﻤﻠﻮنR ﻳﻦ ﻣﺎ ﺎﻧﻮSTﻟﻠﻜ
006.122 Awa man kana maytan faahyaynahu wajaAAalna lahu nooran yamshee bihi fee alnnasi kaman
mathaluhu fee alththulumati laysa bikharijin minha kathalika zuyyina lilkafireena ma kanoo yaAAmaloona
6:122 En wie dood was, en die Wij daarna tot leven
brachten en voor wie Wij een licht maakten, waarmee
hij onder de mensen rondgaat, is hij te vergelijken met
hem die in de duisternissen verkeert, waar bij nimmer
uit kan komen? Zo wordt voor de gelovigen
schoonschijnend gemaakt wat zij plachten w doen.

Is dan iemand die dood was en die Wij tot leven
gebracht hebben en voor wie Wij een licht
gemaakt hebben waarin hij onder de mensen
wandelt als iemand die bijvoorbeeld in de
duisternis is en er niet uit kan komen? Zo hebben
Wij voor de ongelovigen wat zij aan het doen
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ﺗﻢ ﻣﻦd¹ ﻟﺠﻦ ﻗﺪ ﺳﺘﻜE•ﻫ ۡﻢ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ¨ ٰﻳﻤ ۡﻌE•و ﻳ ۡﻮم ﻳ ۡﺤ
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ﻌﻀﻨﺎx ﻵﻹﻧﺲ ¨ و ﻗﺎل وﻟﻴﺆﻫﻢ ﻣﻦ ﻵﻹﻧﺲ رﺑﻨﺎ ﺳﺘﻤﺘﻊ

ۡ ﻗﺎل ﻟﻨﺎر ﻣ ۡﺜ ٰﻮ×ﻜﻢ2 ﺑﺒ ۡﻌﺾ و ﺑﻠ ۡﻐﻨﺎۤ ﺟﻠﻨﺎ ﻟﺬ ۡۤي ﺟ ۡﻠﺖ ﻟﻨﺎ
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﴾٨٢١﴿  ن رﺑﻚ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻢ2 JKﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻵﻹ ﻣﺎ ﺷﺂء ﷲ
006.128 Wayawma yahshuruhum jameeAAan ya maAAshara aljinni qadi istakthartum mina al-insi waqala
awliyaohum mina al-insi rabbana istamtaAAa baAAduna bibaAAdin wabalaghna ajalana allathee ajjalta
lana qala alnnaru mathwakum khalideena feeha illa ma shaa Allahu inna rabbaka hakeemun AAaleemun
6:128 En op de Dag waarop Hij allen bijéén zal
brengen (zal Hij zeggen:) "O Gemeenschap van
Djinn's, jullie hebben velen van onder de mensen
misleid." En hun bondgenoten van onder de mensen
zullen zeggen: "Onze Heer, wij hebben van elkaars
diensten gebruik gemaakt, en wij hebben de termijn
bereikt die U voor ons had gesteld." Hij (Allah) zal
zeggen: "De Hel is jullie bestemming, eeuwig
levenden zijn jullie daarin, tenzij Allah (anders) wil."
Voorwaar, jouw geer is Alwijs, Alwetend.

En op de dag dat Hij hen allen verzamelt: "O
djinn, hier bijeenvergaderd! Jullie hebben je veel
mensen geworven." En hun aanhangers onder de
mensen zeggen: "Onze Heer, wij hebben van
elkaar nut gehad en nu hebben wij onze termijn
bereikt die U ons hebt gesteld." Dan zegt Hij:
"Het vuur is jullie verblijfplaats om er altijd in te
blijven, behalve als Allah het anders wil." Jouw
Heer is wijs en wetend.
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﴾٩٢١﴿ ﻌﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮ ﻳﻜﺴﺒﻮنx ﻌﺾ ﻟﻈﻠﻤx C’و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮ
006.129 Wakathalika nuwallee baAAda alththalimeena baAAdan bima kanoo yaksiboona

6:129 Zo maken Wij de onrechtplegers tot elkaars
bondgenoten wegens wat zij plachten te verrichten.

En zo maken Wij de onrechtplegers tot helpers
voor elkaar om wat zij hebben begaan.

ۡﻘﺼ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻜﻢR  ﻟۡﺠﻦ و ﻵۡﻹﻧۡﺲ ﻟ ۡﻢ ﻳﺎۡﺗﻜ ۡﻢ رﺳ ٌﻞ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢE•ٰﻳﻤ ۡﻌ

ۡه ﻟﻶۡﻹ ۡﺳﻶﻹم ¨ و ﻣ ۡﻦ ﻳﺮ ۡد نY  ۡح ﺻ ۡﺪرE•ۡ ﻪ ﻳY  ۡن ﻳ ۡﻬﺪﻳJKﻓﻤ ۡﻦ ﻳﺮد ٰﷲ
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ً
2  ﻟﺴﻤﺂءCD ﺟﺎ ﺎﻧﻤﺎ ﻳﺼﻌﺪEç ﻀﻠﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﺻﺪره ﺿﻴﻘﺎR
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﴾٥٢١﴿  ﻟﺬﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮنCŽ ﻟﺮﺟﺲ ﻋJKﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﷲ

006.125 Faman yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islami waman yurid an yudillahu yajAAal
sadrahu dayyiqan harajan kaannama yassaAAAAadu fee alssama-i kathalika yajAAalu Allahu alrrijsa
AAala allatheena la yu/minoona
6:125 En wie wil dat Allah hem leidt, diens
borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij
wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij
nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg)
naar de hemel klimt. Zo legt Allah de
bestraffing op aan degenen die niet geloven.

Maar als Allah iemand op het goede pad wenst te
brengen dan stelt Hij diens hart open voor de overgave
[aan Allah] en als Hij iemand tot dwaling wil brengen
dan maakt Hij diens borst zo nauw en beklemd dat het is
alsof hij moeizaam naar de hemel opklimt. Zo legt
Allah de gruwelijke straf op aan hen die niet geloven.

ٰ ۡ
 ۡونE¿ ﻗ ۡﺪ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﻵۡﻹ ٰﻳﺖ ﻟﻘ ۡﻮ ٍم ﻳﺬ2  ط رﺑﻚ ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ًﻤﺎÂÃ و ٰﻫﺬ
﴾٦٢١﴿
006.126 Wahatha siratu rabbika mustaqeeman qad fassalna al-ayati liqawmin yaththakkaroona
6:126 En dit is het Pad van jouw Heer, een recht (Pad).
Waarlijk, Wij hebben Onze Verzen uiteengezet voor
een volk dat zich laat vermanen.

En dit is de weg van jouw Heer, een juiste; Wij
hebben de tekenen uiteengezet voor mensen die
zich laten vermanen. *

ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٢١﴿ ﻌﻤﻠﻮنR ﻟﻬ ۡﻢ د ر ﻟﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ و ﻫﻮ وﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮ
006.127 Lahum daru alssalami AAinda rabbihim wahuwa waliyyuhum bima kanoo yaAAmaloona
6:127 Voor hen is er Daroessalam (het Huis van de
Vrede, het Paradijs) bij hun Heer. En Hij is hun
Beschermer wegens wat zij plachten te doen.

Voor hen is de woning van de vrede bij hun
Heer en Hij is hun beschermer wegens de
dingen die zij gewoonlijk deden.
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ﻦ/  ن ﻳﺸﺎ ﻳﺬﻫﺒﻜﻢ و ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﻣ2 ` ذو ﻟﺮ ۡﺣﻤﺔžو رﺑﻚ ﻟﻐ
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﴾٣٣١Ô ﴿ ﻳﻦEw ﻢ ﻣﻦ ذرﻳﺔ ﻗﻮ ٍمg ۡﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺂء ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎg ۡﻌﺪx
006.133 Warabbuka alghaniyyu thoo alrrahmati in yasha/ yuthhibkum wayastakhlif min baAAdikum ma
yashao kama anshaakum min thurriyyati qawmin akhareena
6:133 En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van
Barmhartigheid. Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg
en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil, zoals
Hij jullie heeft voortgebracht uit het nageslacht van een
ander volk.

En jouw Heer is de behoefteloze die vol
barmhartigheid is. Als Hij wil, vaagt Hij jullie
weg en laat na jullie komen wat Hij wil; zoals
Hij jullie uit de nakomelingen van andere
mensen liet ontstaan.
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ۡ
﴾٤٣١﴿  و ﻣﺎ ﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ² ن ﻣﺎ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡون ﻵﻹ ٍت
006.134 Inna ma tooAAadoona laatin wama antum bimuAAjizeena
6:134 Voorwaar, wat jullie is aangezegd zal zeker komen,
en jullie zullen het niet (kunnen) tegenhouden.

Wat jullie aangezegd is komt zeker en jullie
zullen er niets tegen kunnen doen.

² ۡ ﻋﺎﻣ ٌﻞ ¨ ﻓﺴ ۡﻮف ® ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنC• ﺎﻧﺘﻜ ۡﻢl ﻣCٰŽﻘ ۡﻮم ۡﻋﻤﻠ ۡﻮ ﻋRٰ ﻗ ۡﻞ
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ۡ
﴾٥٣١﴿ ﻔﻠﺢ ﻟﻈﻠﻤﻮنR  ﻧﻪ ﻵﻹ2 ﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻟﺪ رY ﻣ ۡﻦ ﺗﻜ ۡﻮن ﻟ
006.135 Qul ya qawmi iAAmaloo AAala makanatikum innee AAamilun fasawfa taAAlamoona man takoonu
lahu AAaqibatu alddari innahu la yuflihu alththalimoona
6:135 Zeg (O Mohammed): "O mijn volk, werkt naar
jullie vermogen. Voorwaar, ik ben een werker en later
zullen jullie weten voor wie de uiteindelijke opbrengst
(in het Hiernamaals gunstig) is. Voorwaar, de
onrechtplegers zullen niet welslagen."

Zeg: "O mijn volk handelt naar jullie
vermogen; ik doe het ook. En dan zullen jullie
wel te weten komen voor wie de uiteindelijke
woning is." Maar de onrechtplegers zal het
niet welgaan.
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ث و ﻵﻹ•ﻌﺎم ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮ ﻫﺬE| ﻣﻤﺎ ذر ﻣﻦ ﻟJKو ﺟﻌﻠﻮ ﷲ

ۡ a ۡ ۡ
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 •ﻔﺴﻨﺎCŽ ﻗﺎﻟﻮ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻋ2 ٰ ٰﻳ¬`ۡ و ﻳﻨﺬر ۡوﻧﻜ ۡﻢ ﻟﻘﺂء ﻳ ۡﻮﻣﻜ ۡﻢ ٰﻫﺬ
ۡ •ۡﻔﺴﻬ ۡﻢ ﻧﻬ ۡﻢ ﺎﻧﻮCaŽ ۡﺗﻬﻢ ﻟۡﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧۡﻴﺎ و ﺷﻬﺪ ۡو ﻋEÒ و
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ۡ
﴾٠٣١﴿ ﻳﻦSTﻛ
006.130 Ya maAAshara aljinni waal-insi alam ya/tikum rusulun minkum yaqussoona AAalaykum ayatee
wayunthiroonakum liqaa yawmikum hatha qaloo shahidna AAala anfusina wagharrat-humu alhayatu
alddunya washahidoo AAala anfusihim annahum kanoo kafireena
6:130 "O gemeenschap van djinn’s en mensen, zijn
er uit jullie midden geen gezanten tot jullie
gekomen die jullie Mijn Verzen bekendmaakten en
die jullie waarschuwden voor de ontmoeting met
deze Dag van jullie?" Zij zullen zeggen: "Wij
getuigen tegen onszelf." Het wereldse leven heeft
hen misleid en zij getuigen tegen zichzelf dat zij
ongelovigen plachten te zijn.

"O djinn en mensen, hier bijeenvergaderd! Zijn er
niet gezanten uit jullie midden tot jullie gekomen
om jullie van Mijn tekenen te vertellen en om jullie
te waarschuwen voor de ontmoeting van jullie op
deze dag?" Zij zeggen: "Wij getuigen tegen
onszelf." Het tegenwoordige leven heeft hen
begoocheld en zij getuigen tegen zichzelf dat zij
ongelovigen waren.
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ۡ
﴾١٣١﴿ ي ﺑﻈﻠ ٍﻢ و ﻫﻠﻬﺎ ﻏﻔﻠﻮنSٰ ¥ذﻟﻚ ۡن ﻟ ۡﻢ ﻳﻜ ۡﻦ رﺑﻚ ﻣ ۡﻬﻠﻚ ﻟ
006.131 Thalika an lam yakun rabbuka muhlika alqura bithulmin waahluha ghafiloona
6:131 van de is omdat jouw Heer nimmer de steden
onrechtvaardig vernietigt en de bewoners ervan zijn
achtelozen.

Dat is omdat jouw Heer de steden niet
onrechtvaardig vernietigt terwijl hun inwoners
onoplettend zijn.

﴾٢٣١﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنR ﻐﺎﻓ ٍﻞ ﻋﻤﺎx  و ﻣﺎ رﺑﻚ2  ٍﻞ در ٰﺟ ٌﺖ ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻠ ۡﻮlو ﻟ
006.132 Walikullin darajatun mimma AAamiloo wama rabbuka bighafilin AAamma yaAAmaloona
6:132 En voor een ieder zijn er graden naar wat zij gedaan
hebben. En jouw Heer is niet onachtzaam aangaande wat zij
deden.

Voor ieder zijn er rangen voor wat zij
gedaan hebben. Jouw Heer let goed op wat
zij doen.
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﴾٨٣١﴿ ونdeﻔR  ﺳﻴﺠﺰﻳﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮ2 آء ﻋﻠﻴﻪdeﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ

﴾٦٣١﴿

006.138 Waqaloo hathihi anAAamun waharthun hijrun la yatAAamuha illa man nashao bizaAAmihim
waanAAamun hurrimat thuhooruha waanAAamun la yathkuroona isma Allahi AAalayha iftiraan AAalayhi
sayajzeehim bima kanoo yaftaroona

006.136 WajaAAaloo lillahi mimma tharaa mina alharthi waal-anAAami naseeban faqaloo hatha lillahi
bizaAAmihim wahatha lishuraka-ina fama kana lishuraka-ihim fala yasilu ila Allahi wama kana lillahi
fahuwa yasilu ila shuraka-ihim saa ma yahkumoona

6:138 En zij zeiden: "Dit vee en (deze) gewassen zijn
voorbehouden, niemand eet er van, behalve wit wij
willen," zo beweren zij, "en er is vee waarvan hun
ruggen verboden zijn (om op te rijden), en vee
waarover de Naam van Allah niet uitgesproken is,"
als een verzinsel over Hem. Hij zal hen vergelden
vanwege wat zij plachten te verzinnen.

En zij zeggen: "Dit is onschendbaar vee en
gewas, alleen als wij het willen mag iemand dat
als voedsel nemen -- beweren zij -- en vee
waarvan de ruggen [voor gebruik] verboden zijn
en vee waarover zij Allah's naam niet
vermelden." Het is een verzinsel over Hem; Hij
zal aan hen vergelden voor wat zij verzonnen.

aCŽ ٌم ﻋE| ۡﻮرﻧﺎ و ﻣgۡ ﺑﻄ ۡﻮن ٰﻫﺬه ﻵۡﻹ•ۡﻌﺎم ﺧﺎﻟﺼ ٌﺔ ﻟﺬCD و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻣﺎ
ۡ ﺳﻴ ۡﺠﺰ ۡﻳﻬﻢ2  ﺂءE› ۡزو ﺟﻨﺎ ¨ و ۡن ﻳﻜ ۡﻦ ﻣ ۡﻴﺘ ًﺔ ﻓﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ
﴾٩٣١﴿ ﻪ ﺣﻜ ۡﻴ ٌﻢ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢY  ﻧ2 و ۡﺻﻔﻬ ۡﻢ
006.139 Waqaloo ma fee butooni hathihi al-anAAami khalisatun lithukoorina wamuharramun AAala
azwajina wa-in yakun maytatan fahum feehi shurakao sayajzeehim wasfahum innahu hakeemun
AAaleemun
6:139 En zij zeiden: "Wat zich in de buiken van dit vee
bevindt is voorbehouden aan onze mannen en verboden
voor onze vrouwen." En wanneer het doodgeboren is,
dan zijn zij (do mannen en de vrouwen) en deelgenoten
in. Hij (Allah) zal hun beschrijving vergelden.
Voorwaar, Hij is Alwijs, Alwetend.

En zij zeggen: "Wat in de buiken van dit vee is,
is voorbehouden aan onze mannen en verboden
voor onze echtgenotes." Maar als het al dood is
dan zijn zij allen deelgenoten. Hij zal aan hen
vergelden voor hun toedichting; Hij is wijs en
wetend.

6:136 En zij hebben Allah een deel toebedacht
van wat Hij heeft voortgebracht aan gewassen
en vee en zij zeiden: "Dit is voor Allah,"
volgens hun bewering, "en dit is voor onze
afgoden." Wat dan voor hun afgoden is, dat
bereikt niet Allah; en wat voor Allah is, dat
bereikt wel hun afgoden. Slecht is het wat zij
oordelen,

Zij bestemmen voor Allah een aandeel in het gewas en
het vee dat Hij geschapen heeft en zij zeggen: "Dit is
voor Allah -- beweren zij -- en dit is voor de door ons
vereerde metgezellen [van Allah]." Maar wat voor hun
[zogenaamd goddelijke] metgezellen bestemd is dat
bereikt Allah niet en wat voor Allah bestemd is, dat
bereikt hun [zogenaamd goddelijke] metgezellen.
Slecht is het wat zij oordelen.

ۡ ﺂؤﻫﻢE›  ۡ ﻗ ۡﺘﻞ ۡوﻵﻹدﻫ ۡﻢgE•ۡ  ﻣﻦ ﻟۡﻤdٍ ۡ و ﻛ ٰﺬﻟﻚ زﻳﻦ ﻟﻜﺜ
ۡ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮهJK و ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء ٰﷲ2 د ۡوﻫ ۡﻢ و ﻟﻴ ۡﻠﺒﺴ ۡﻮ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ د ۡﻳﻨﻬ ۡﻢdۡ ﻟ
ۡ
﴾٧٣١﴿  ۡونdeﻔR ﻓﺬ ۡرﻫ ۡﻢ و ﻣﺎ
006.137 Wakathalika zayyana likatheerin mina almushrikeena qatla awladihim shurakaohum liyurdoohum
waliyalbisoo AAalayhim deenahum walaw shaa Allahu ma faAAaloohu fatharhum wama yaftaroona
6:137 En zo deden hun leiders het doden van hun
kinderen voor velen van de veelgodenaanbidders
mooi toeschijnen, om hen te vernietigen en om hun
godsdienst (met valsheid) te mengen. En als Allah
het gewild had, dan hadden zij het niet gedaan. Laat
hen en wat zij verzinnen dus!

Zo hebben hun [zogenaamd goddelijke]
metgezellen voor velen van de veelgodendienaars
het doden van hun kinderen aantrekkelijk gemaakt
om hen in het verderf te storten en om hun
godsdienst voor hen te verhullen. Als Allah gewild
had, hadden zij het niet gedaan; laat hen toch met
wat zij verzinnen.

gelijkend en niet gelijkend. Eet van hun vruchten
wanneer zij vrucht geven, en geeft er het
rechtmatige deal (de zakat) van op de dag van hun
oogst. En overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet
van de buitensporigen.

deels wel en deels niet op elkaar lijken. Eet van de
vruchten ervan, wanneer zij vrucht dragen en geeft
wat ervan verplicht is op de dag van hun oogst maar
weest niet verkwistend, want Hij bemint de
verkwisters niet.

ۡ و ﻵﻹ ﺗﺘﺒﻌﻮJK ﻠ ۡﻮ ﻣﻤﺎ رزﻗﻜﻢ ٰﷲ2  ًﺷﺎEۡ ³ و ﻣﻦ ﻵۡﻹ•ۡﻌﺎم ﺣﻤ ۡﻮﻟ ًﺔ و
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﴾٢٤١ۙ ﴿ ٌ ۡ ﻪ ﻟﻜ ۡﻢ ﻋﺪو ﻣﺒY  ﻧ2 ﺧﻄ ٰﻮت ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ
006.142 Wamina al-anAAami hamoolatan wafarshan kuloo mimma razaqakumu Allahu wala tattabiAAoo
khutuwati alshshaytani innahu lakum AAaduwwun mubeenun
6:142 En (Hij maakte) onder het vee rijdieren en
slachtdieren. Eet van dat waar Allah jullie mee
voorzien heeft, en volgt niet de voetstappen van de
Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke
vijand.

Onder het vee zijn er dieren voor de last en voor de
vacht. Eet van wat Allah jullie voor je
levensonderhoud geeft en volgt de voetstappen van
de satan niet; hij is voor jullie een duidelijke vijand.

ۡ ﻗﻞ2 ۡ ﺛ ٰﻤﻨﻴﺔ ۡزو ٍج ¨ ﻣﻦ ﻟﻀﺎۡن ۡﺛﻨ ۡ و ﻣﻦ ﻟۡﻤ ۡﻌﺰ ۡﺛﻨ
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006.143 Thamaniyata azwajin mina aldda/ni ithnayni wamina almaAAzi ithnayni qul alththakarayni
harrama ami alonthayayni amma ishtamalat AAalayhi arhamu alonthayayni nabbi-oonee biAAilmin in
kuntum sadiqeena
6:143 Acht, in paren: van de schapen een koppel en
van de geiten een koppel. Zeg (O Mohammed):
"Heeft Hij de twee mannelijke dieren verboden of de
twee vrouwelijke, of wat de schoten van de
vrouwelijke dieren bevatten? Licht mij in op grond
van kennis indien jullie waarachtig zijn."

Acht paarsgewijze voorkomende dieren: van de
schapen twee en van de geiten twee. Zeg: "Zijn
het de twee mannetjes die Hij verboden heeft of
de twee vrouwtjes of wat de buiken van de twee
vrouwtjes bevatten? Deel het mij met kennis mee,
als jullie oprecht zijn."
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﴾٠٤١﴿
006.140 Qad khasira allatheena qataloo awladahum safahan bighayri AAilmin waharramoo ma
razaqahumu Allahu iftiraan AAala Allahi qad dalloo wama kanoo muhtadeena
6:140 Waarlijk, degenen die hun kinderen hebben gedood
uit dwaasheid, zonder kennis, hebben een groot verlies
geleden, en zij verklaarden voor verboden wat Allah hun
aan voorzieningen heeft geschonken, als een verzinsel
over Allah. Waarlijk, zij dwaalden en zij plachten niet
geleid te worden.

Verloren zijn zij die hun kinderen in
verdwazing, zonder kennis doden en die, als
verzinsel over Allah, verbieden wat Allah
hun voor hun levensonderhoud geeft. Zij
dwalen en volgen het goede pad niet.

ٰۡ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ۤۡ
ۡ
 ﻣﻌﺮوﺷ ٍﺖ و ﻟﻨﺨﻞ وd و ﻫﻮ ﻟﺬي ﻧﺸﺎ ﺟﻨ ٍﺖ ﻣﻌﺮوﺷ ٍﺖ و ﻏ
ً ۡ ۡ
ۡd ً ﻏ
Y
ۡ
ۡ
ﻟﺰرع ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻠﻪ و ﻟﺰﻳﺘﻮن و ﻟﺮﻣﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ و

ۡ ۤ ۤ ۡ ۡ
ٰ
Y
ۡ
ۡ
 و ﻵﻹVê ﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ٖه ذ ﺛﻤﺮ و ﺗﻮ ﺣﻘﻪ ﻳﻮم ﺣﺼﺎد ٖه2 ﻣﺘﺸﺎﺑ ٍﻪ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٤١ۙ ﴿ ﻓE“ﻪ ﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻟﻤY  ﻧ2 ﻓ ۡﻮE“ۡ ﺗ
006.141 Wahuwa allathee anshaa jannatin maAArooshatin waghayra maAArooshatin waalnnakhla
waalzzarAAa mukhtalifan okuluhu waalzzaytoona waalrrummana mutashabihan waghayra mutashabihin
kuloo min thamarihi itha athmara waatoo haqqahu yawma hasadihi wala tusrifoo innahu la yuhibbu
almusrifeena

6:141 En Hij is Degene Die tuinen heeft
voortgebracht, gestutte en niet gestutte, en
dadelpalmen en gewassen met verschillende
vruchten, en olijfbomen en granaatappelbomen,

En Hij is het die tuinen heeft laten ontstaan, met en
zonder latwerk om te stutten, en palmen en
landbouwgewassen met verschillende
vruchtopbrengst en olijf- en granaatappelbomen die

﴾٥٤١﴿ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴ ٌﻢ
006.145 Qul la ajidu feema oohiya ilayya muharraman AAala taAAimin yatAAamuhu illa an yakoona
maytatan aw daman masfoohan aw lahma khinzeerin fa-innahu rijsun aw fisqan ohilla lighayri Allahi bihi
famani idturra ghayra baghin wala AAadin fa-inna rabbaka ghafoorun raheemun
6:145 Zeg: "Ik vind in wat aan mij is geopenbaard geen
verbod dat een eter iets eet, behalve wanneer het een
kadaver dier is, of stromend bloed of varkensvlees.
Want voorwaar, het is onrein, of zwaar zondig waarover
iets anders dan de Naam van Allah is uitgesproken. Wie
dan door nood gedwongen is (daarvan te eten), zonder
dat hij het wenst en zonder dat hij overdrijft: voorwaar,
dan is jouw Heer Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Zeg: "Ik vind in wat mij is geopenbaard niets
wat voor een eter die zich ermee voedt
verboden is, behalve wat vanzelf dood gegaan
is of uitgestroomd bloed of varkensvlees -- dat
is een gruwel -- of iets schandelijks waarover
iets anders dan Allah's naam is uitgeroepen,
maar als iemand ertoe gedwongen wordt, niet
uit begeerte om te overtreden, dan is jouw Heer
vergevend en barmhartig."
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ۡ ۡﻣﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺷﺤ ۡﻮﻣﻬﻤﺎۤ ﻵﻹ ﻣﺎ ﺣﻤﻠ ۡﺖ ﻇﻬ ۡﻮرﻫﻤﺎۤ و ﻟۡﺤﻮ ﻳﺎ ۤ وEç
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﴾٦٤١﴿  و ﻧﺎ ﻟﺼﺪﻗﻮنVê ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﻬﻢ ﺑﺒﻐﻴﻬﻢ2 ﻌﻈ ٍﻢx ﻣﺎ ﺧﺘﻠﻂ
006.146 WaAAala allatheena hadoo harramna kulla thee thufurin wamina albaqari waalghanami
harramna AAalayhim shuhoomahuma illa ma hamalat thuhooruhuma awi alhawaya aw ma ikhtalata
biAAathmin thalika jazaynahum bibaghyihim wa-inna lasadiqoona
6:146 En voor de Joden verboden Wij alle (dieren)
met (ongesplitste) hoeven. En van de koeien en de
schapen verboden Wij voor hen hun vet, behalve wat
hun ruggen dragen, het vet van de ingewanden en
het vet dat aan het bot is vergroeid. Zo vergolden
Wij hun vanwege hun begerigheid. En voorwaar,
Wij zijn zeker waarachtig.

Aan hen die het jodendom aanhangen hebben Wij
alles met klauwen verboden en van de koeien en
het kleinvee hebben Wij hun het vet verboden
behalve wat aan hun ruggen of ingewanden vastzit
of wat met bot vergroeid is. Dat hebben Wij hun
opgelegd als vergelding voor hun begerigheid; Wij
spreken toch de waarheid.
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006.144 Wamina al-ibili ithnayni wamina albaqari ithnayni qul alththakarayni harrama ami alonthayayni
amma ishtamalat AAalayhi arhamu alonthayayni am kuntum shuhadaa ith wassakumu Allahu bihatha
faman athlamu mimmani iftara AAala Allahi kathiban liyudilla alnnasa bighayri AAilmin inna Allaha la
yahdee alqawma alththalimeena
6:144 En van de kamelen een koppel en van de
koeien een koppel. Zeg: "Heeft Hij de twee
mannelijke dieren verboden of de twee vrouwelijke,
of wat de schoten van de vrouwelijke dieren
bevatten? Of waren jullie getuigen toen Allah dit
voor jullie bepaalde? Wie is er dan onrechtvaardiger
dan degene die een leugen over Allah verzint om de
mensen te doen dwalen, zonder kennis." Voorwaar,
Allah leidt het onrechtplegende volk niet.

En van de kamelen twee en van de koeien twee.
Zeg: "Zijn het de twee mannetjes die Hij verboden
heeft of de twee vrouwtjes of wat de buiken van de
twee vrouwtjes bevatten? Of waren jullie er
getuigen van toen Allah jullie dit opdroeg?" En wie
is er onrechtvaardiger dan wie over Allah bedrog
verzint om zonder kennis de mensen tot dwaling te
brengen? Allah wijst de mensen die onrecht plegen
de goede richting niet.
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006.149 Qul falillahi alhujjatu albalighatu falaw shaa lahadakum ajmaAAeena
6:149 Zeg: "Maar Allah heeft het doeltreffende
argument. Als Hij het dan had gewild, dan had Hij
jullie allen geleid."

Zeg: "Allah heeft het doeltreffende argument; als Hij
gewild had, dan had Hij jullie allen tezamen op het
goede pad gebracht."

ۡم ٰﻫﺬ ¨ ﻓﺎنEç JKﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺸﻬﺪ ۡون ن ٰﷲgﻗ ۡﻞ ﻫﻠﻢ ﺷﻬﺪآء
ۡﺷﻬﺪ ۡو ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﺸﻬ ۡﺪ ﻣﻌﻬ ۡﻢ ¨ و ﻵﻹ ﺗﺘﺒ ۡﻊ ۡﻫﻮآء ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮ
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﴾٠٥١﴿ ﻌﺪﻟﻮنR ة و ﻫﻢ ﺑﺮﺑﻬﻢEwﺑﺎ ٰﻳﺘﻨﺎ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﻹ
006.150 Qul halumma shuhadaakumu allatheena yashhadoona anna Allaha harrama hatha fa-in shahidoo
fala tashhad maAAahum wala tattabiAA ahwaa allatheena kaththaboo bi-ayatina waallatheena la
yu/minoona bial-akhirati wahum birabbihim yaAAdiloona
6:150 Zeg (O Mohammed): "Komt met jullie getuigen
die kunnen getuigen dat Allah dat verboden heeft
verklaard." Als zij dan getuigen, getuig dan niet met
hen. En volg niet de begeerten van degenen die Onze
Verzen loochenen, en evenmin degenen die niet in het
Hiernamaals geloven, terwijl zij deelgenoten
toekennen aan hun Heer.

Zeg: "Komt op met jullie getuigen die kunnen
getuigen dat Allah dit verboden heeft." Maar als
zij getuigenis afleggen, getuig dan niet met hen
en volg de neigingen niet van hen die Onze
tekenen loochenen en niet van hen die niet in het
hiernamaals geloven en zeggen dat hun Heer
gelijken heeft.
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﴾٧٤١﴿ ۡ ﻟﻘ ۡﻮم ﻟۡﻤ ۡﺠﺮﻣ
006.147 Fa-in kaththabooka faqul rabbukum thoo rahmatin wasiAAatin wala yuraddu ba/suhu AAani
alqawmi almujrimeena
6:147 Als zij jou dan loochenen, zeg dan: "Jullie
Heer is de Bezitter van Alomvattende
Barmhartigheid, maar Zijn geweld kan niet worden
afgewend van het misdadige volk."

Als zij jou dan van leugens betichten zeg dan:
"Jullie Heer is vol alomvattende barmhartigheid
maar Zijn geweld kan niet worden afgewend van
de misdadige mensen."
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﴾٨٤١﴿ ﺻﻮنEnﻵﻹ ﻟﻈﻦ و ن ﻧﺘﻢ ﻵﻹ ﺗ
006.148 Sayaqoolu allatheena ashrakoo law shaa Allahu ma ashrakna wala abaona wala harramna min
shay-in kathalika kaththaba allatheena min qablihim hatta thaqoo ba/sana qul hal AAindakum min
AAilmin fatukhrijoohu lana in tattabiAAoona illa alththanna wa-in antum illa takhrusoona
6:148 Degenen die deelgenoten (aan Allah)
toekenden, zullen zeggen: "Als Allah het had gewild,
dan hadden wij geen deelgenoten (aan Allah)
toegekend en evenmin onze vaderen, en hadden wij
niet (dat wat toegestaan was) verboden verklaard." Zo
loochenden zij ook degenen vóór hen (de
Boodschappers), totdat zij Ons geweld proefden. Zeg:
"Hebben jullie kennis? Brengt het dan naar buiten
voor Ons. Jullie volgen slechts vermoedens en jullie
liegen slechts."

De aanhangers van het veelgodendom zullen
zeggen: "Als Allah gewild had hadden wij geen
metgezellen [aan Hem] toegevoegd en onze
vaderen ook niet en dan hadden wij ook niets
verboden." Zo hebben zij hen die er voor jouw
tijd waren ook van leugens beticht totdat zij Ons
geweld proefden. Zeg: "Is er bij jullie kennis?
Komt er dan voor ons mee voor de dag. Jullie
volgen alleen maar vermoedens en jullie gissen
slechts."

ۡ
ۡ ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٤١﴿  ﻟﺤﺠﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ¨ ﻓﻠﻮ ﺷﺂء ﻟﻬﺪ×ﻜﻢ ﺟﻤﻌJÄÅﻗﻞ ﻓ

heeft opdragen, hopelijk zullen jullie je laten
vermanen.

na moeten komen, dat draagt Hij jullie op -misschien laten jullie je vermanen.
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006.153 Waanna hatha siratee mustaqeeman faittabiAAoohu wala tattabiAAoo alssubula fatafarraqa
bikum AAan sabeelihi thalikum wassakum bihi laAAallakum tattaqoona
6:153 En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het
dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen
jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij
jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah)
vrezen."

En dat dit Mijn weg is, een juiste. Volgt die dus
en volgt niet de verschillende andere wegen die
jullie van Zijn weg afvoeren. Dat draagt Hij jullie
op; misschien zullen jullie godvrezend worden."

ۤۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ً
ٰ
ۡ
ً
ۡ
ﻞl ﻟﺬي ﺣﺴﻦ و ®ﻔﺼﻴﻶﻹ ﻟCŽ` ﻟﻜﺘﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋÜﺛﻢ ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮ
ً ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٥١﴿ •`ۡ ٍء و ﻫ ًﺪي و رﺣﻤﺔ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﺑﻠﻘﺂء رﺑﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮن
006.154 Thumma atayna moosa alkitaba tamaman AAala allathee ahsana watafseelan likulli shay-in
wahudan warahmatan laAAallahum biliqa-i rabbihim yu/minoona
6:154 Toen gaven wij Mozes het Schrift (de Taurat),
ter vervolmaking (van de gunst) voor degene die het
goede verrichtte en als een uiteenzetting voor alle
dingen en leiding en Barmhartigheid. Hopelijk zullen
zij in de ontmoeting met hun Heer geloven.

Toen gaven Wij aan Moesa het boek om [Onze
genade] aan hem die goed gedaan heeft volledig
te maken en om alles uiteen te zetten en als
leidraad en barmhartigheid; misschien zullen zij
in de ontmoeting met hun Heer geloven.

ۡ ٌك ﻓﺎﺗﺒﻌ ۡﻮه و ®ﻘ ۡﻮ ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢ ﺗ ۡﺮﺣﻤﻮنd¢ٰ و ٰﻫﺬ ﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻧۡﺰﻟۡ ٰﻨﻪ ﻣ
﴾٥٥١ۙ ﴿
006.155 Wahatha kitabun anzalnahu mubarakun faittabiAAoohu waittaqoo laAAallakum turhamoona

﴾١٥١﴿ ﻟﻌﻠﻜ ۡﻢ ® ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن
006.151 Qul taAAalaw atlu ma harrama rabbukum AAalaykum alla tushrikoo bihi shay-an
wabialwalidayni ihsanan wala taqtuloo awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa-iyyahum wala
taqraboo alfawahisha ma thahara minha wama batana wala taqtuloo alnnafsa allatee harrama Allahu illa
bialhaqqi thalikum wassakum bihi laAAallakum taAAqiloona
6:151 Zeg: "Komt, ik zal voorlezen wat jullie
Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie
iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Wees
goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie
kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken
voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert
niet de zedeloosheid, de openlijke noch de
verborgene, en doodt niet de ziel die Allah
verboden heeft verklaard, tenzij volgens het
recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen,
hopelijk zullen jullie begrijpen.

Zeg: "Komt, dan zal ik jullie voorlezen wat jullie Heer
jullie verboden heeft: Dat jullie aan Hem niets als
metgezel mogen toevoegen, -- en om goed te zijn voor
de ouders -- dat jullie je kinderen niet mogen doden uit
vrees voor armoe," -- Wij voorzien in jullie en hun
levensonderhoud -- "dat jullie geen gruwelijkheden
mogen benaderen, noch uiterlijk noch innerlijk en dat
jullie niemand mogen doden -- wat Allah verboden
heeft -- behalve volgens het recht. Dat draagt Hij jullie
op; misschien zullen jullie verstandig worden.

Y¨ ¦ ۡﺣﺴﻦ ﺣ ٰ¬` ﻳ ۡﺒﻠﻎ ﺷﺪه° ۡ`¬ﺑ ۡﻮ ﻣﺎل ﻟۡﻴﺘ ۡﻴﻢ ﻵﻹ ﺑﺎﻟS¥ۡ ® و ﻵﻹ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ﻠﻒ •ﻔﺴﺎ ﻵﻹ وﺳﻌﻬﺎ ¨ وl ن ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ¨ ﻵﻹ ﻧº و وﻓﻮ ﻟﻜﻴﻞ و ﻟﻤ
ۡ ذ ﻗ ۡﻠﺘ ۡﻢ ﻓ
ۡ ٰذﻟﻜﻢ2  ۡوﻓ ۡﻮJKﻌ ۡﻬﺪ ٰﷲx  ¨ وCٰ„Eۡ F ﺎﻋﺪﻟﻮۡ و ﻟ ۡﻮ ﺎن ذ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٥١ۙ ﴿ ونE¿وﺻﻜﻢ ﺑ ٖﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬ
006.152 Wala taqraboo mala alyateemi illa biallatee hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu waawfoo
alkayla waalmeezana bialqisti la nukallifu nafsan illa wusAAaha wa-itha qultum faiAAdiloo walaw kana
tha qurba wabiAAahdi Allahi awfoo thalikum wassakum bihi laAAallakum tathakkaroona

6:152 En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op
ten wijze die meet voordeel (aan de wees) geeft,
totdat hij de volwassenheid bereikt. En geeft de volle
maat en vult de weegschaal met het gelijke gewicht.
Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn
vermogen. En wanneer jullie rechtspreken, wees dan
rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. En
vervult het verbond met Allah. Dat is wat Hij jullie

En dat jullie niet aan het bezit van de wees mogen
komen, tenzij dat op de beste manier gebeurt,
totdat hij volgroeid is en dat jullie volle maat en
gewicht in billijkheid moeten geven." -- Wij
leggen niemand meer op dan hij kan dragen -- "En
als jullie een uitspraak doen weest dan
rechtvaardig zelfs al zou het een verwant
betreffen. En dat jullie de verbintenis met Allah

Verzen afkeerden vergelden met de ergste
bestraffing omdat zij zich plachten af te keren.

tekenen afwenden vergelden met de vreselijke
bestraffing voor dat waarvan zij zich afwenden.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
.
ۡ
ﻌﺾx C¶ رﺑﻚ و ﻳﺎC¶ﻜﺔ و ﻳﺎ‰ون ﻵﻹ ن ﺗﺎﺗﻴﻬﻢ ﻟﻤﻠSiﻫﻞ ﻳﻨ
ۡ ۡﻌﺾ ٰ ٰﻳﺖ رﺑﻚ ﻵﻹ ﻳ ۡﻨﻔﻊ • ۡﻔ ًﺴﺎ ۡﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢx ۡC¶ۡ ﻳ ۡﻮم ﻳﺎ2 ٰ ٰﻳﺖ رﺑﻚ
ۤۡ ۡ
ۡ
ً
وSi ﻗﻞ ﻧﺘ2 d ۡۤ ۡﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧCD ﺗﻜ ۡﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﺖ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ۡو ﻛﺴﺒ ۡﺖ
ۡ
﴾٨٥١﴿  ۡونSiﻧﺎ ﻣﻨﺘ
006.158 Hal yanthuroona illa an ta/tiyahumu almala-ikatu aw ya/tiya rabbuka aw ya/tiya baAAdu ayati
rabbika yawma ya/tee baAAdu ayati rabbika la yanfaAAu nafsan eemanuha lam takun amanat min qablu
aw kasabat fee eemaniha khayran quli intathiroo inna muntathiroona
6:158 Zij wachten slechts tot dat de Engelen tot hen
komen of dat (de bestraffing) jouw Heer tot hen komt
of dat een aantal van de Tekenen van jouw Heer komt.
Op de Dag dat een deel van de Tekenen van jouw Heer
komt, zal het geloof van iemand niets baten wanneer hij
daarvóór niet geloofde of niets goeds verrichtte toen hij
geloofde. Zeg (O Mohammed): "Wachten jullie,
voorwaar, Wij zijn (ook) wachtenden."

ۤ

Kunnen zij dan iets anders verwachten dan dat
de engelen tot hen komen of dat jouw Heer
komt of dat er enige tekenen van jouw Heer
komen? Op de dag dat er enige tekenen van
jouw Heer komen heeft niemand nut van zijn
geloof als hij niet al voor die tijd geloofd had of
in zijn geloof iets goeds verworven had. Zeg:
"Wachten jullie maar af; wij wachten ook af."

ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻧﻤﺎ2  •` ٍءCD ﻗﻮ دﻳﻨﻬﻢ و ﺎﻧﻮ ﺷﻴﻌﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻨﻬﻢE³ ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٥١﴿ ﻔﻌﻠﻮنR  ﺛﻢ ﻳﻨﺒﺌﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺎﻧﻮJK ﷲC’ ﻣﺮﻫﻢ

6:155 En dit is een Boek dat Wij hebben
neergezonden als een zegen, volgt het daarom en
vreest (Allah), hopelijk zullen jullie begenadigd
worden.

En dit is een gezegend boek dat Wij neergezonden
hebben. Volgt het dus en weest godvrezend;
misschien zal aan jullie barmhartigheid bewezen
worden.

ۡ و نu ﻔﺘ ۡ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻨﺎ£ ﻃﺂCٰŽۡن ®ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮۤ ﻧﻤﺎ ۤ ﻧۡﺰل ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻋ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٦٥١ۙ ﴿ ﻛﻨﺎ ﻋ ۡﻦ در ﺳﺘﻬﻢ ﻟﻐﻔﻠ
006.156 An taqooloo innama onzila alkitabu AAala ta-ifatayni min qablina wa-in kunna AAan dirasatihim
laghafileena
6:156 Opdat zij geen argument zullen hebben om te zeggen:
"De Schrift is slechts neergezonden aan de twee groepen (de
Joden en Christenen) vóór ons, en wij hebben zeker geen
acht geslagen op hun leringen."

Dat jullie niet zeggen: "Het boek is op
twee groepen voor onze tijd neergezonden
en wij letten er niet op dat zij het
bestudeerden."

ۡۡو ®ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻮ ﻧﺎ ۤ ﻧۡﺰل ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻜﻨﺎۤ ۡﻫ ٰﺪي ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ¨ ﻓﻘﺪ
ٌ
ٌ
ۡ
 ۡﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﻣ ۡﻦ رﺑﻜ ۡﻢ و ﻫ ًﺪي و ر ۡﺣﻤﺔ ¨ ﻓﻤ ۡﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻤ ۡﻦ ﻛﺬبgﺟﺂء
ۡ ﺳﻨ ۡﺠﺰي ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺼﺪﻓ ۡﻮن ﻋﻦ2  و ﺻﺪف ﻋ ۡﻨﻬﺎJKﺑ ٰﺎ ٰﻳﺖ ٰﷲ
ۡ ٓ
﴾٧٥١﴿ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺳ ۡﻮء ﻟﻌﺬ ب ﺑﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮ ﻳ ۡﺼﺪﻓ ۡﻮن

006.157 Aw taqooloo law anna onzila AAalayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad jaakum bayyinatun
min rabbikum wahudan warahmatun faman athlamu mimman kaththaba bi-ayati Allahi wasadafa AAanha
sanajzee allatheena yasdifoona AAan ayatina soo-a alAAathabi bima kanoo yasdifoona

006.159 Inna allatheena farraqoo deenahum wakanoo shiyaAAan lasta minhum fee shay-in innama
amruhum ila Allahi thumma yunabbi-ohum bima kanoo yafAAaloona
6:159 Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsten en
tot partijen werden, jij (Mohammed) bent in niets
verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij
Allah, Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij
plachten te doen.

Zij die hun godsdienst opsplitsen en tot
sekten zijn geworden, met hen heb jij niets
gemeen. Hun zaak wordt naar Allah
verwezen; Hij zal hun dan meedelen wat
zij deden.

6:157 Of dat zij zeggen: "Als het Schrift aan ons was
neergezonden, dan zouden wij zeker rechter geleid
zijn dan zij." En nu is er dan voorzeker een duidelijk
bewijs van jullie Heer tot jullie gekomen, en leiding
en Barmhartigheid. En wie is er onrechtvaardiger
dan wie de Verzen van Allah loochent en zich ervan
afkeert. Wij zullen degenen die zich van Onze

Of dat jullie niet zeggen: "Als het boek tot ons was
neergezonden dan hadden wij ons beter de weg
laten wijzen dan zij." Maar nu is er tot jullie een
duidelijk bewijs van jullie Heer gekomen en een
leidraad en barmhartigheid. En wie is er zondiger
dan wie Allah's tekenen loochent en zich daarvan
afwendt? Wij zullen hen die zich van Onze

006.163 La shareeka lahu wabithalika omirtu waana awwalu almuslimeena
6:163 Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij
bevolen (te verkondigen). En ik ben de eerste van de
Moslims."

Geen metgezel heeft Hij. Dat is aan mij bevolen en
ik ben de eerste van hen die zich [aan Allah]
overgeven."

ۡ
ً ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﺲ
ٍ  و ﻵﻹ ﺗﻜﺴﺐ ﻞ •ﻔ2 ½¦ رﺑﺎ و ﻫﻮ رب ﻞ •` ٍءx JK ﷲd ﻗﻞ ﻏ
ۡ رﺑﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﺮﺟﻌﻜﻢCٰ’ ي ¨ ﺛﻢEٰ wۡ ﻵﻹ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ¨ و ﻵﻹ ﺗﺰر و زر ٌة و ۡزر
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٦١﴿ ﻓﻴﻨﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن
006.164 Qul aghayra Allahi abghee rabban wahuwa rabbu kulli shay-in wala taksibu kullu nafsin illa
AAalayha wala taziru waziratun wizra okhra thumma ila rabbikum marjiAAukum fayunabbi-okum bima
kuntum feehi takhtalifoona
6:164 Zeg: "Zal ik een andere Heer dan Allah zoeken,
terwijl Hij de Heer van alle zaken is?" En niemand
bedrijft iets of het rust op hemzelf en geen enkele
drager draagt de last van een ander. Daarna is jullie
terugkeer tot jullie Heer en dan zal Hij jullie inlichten
over hetgeen waarover jullie van mening plachten te
verschillen."

Zeg: "Zal ik een ander dan Allah als Heer
begeren, terwijl Hij toch de Heer van alles is?"
Iedere ziel begaat [het slechte] slechts ten koste
van zichzelf. Niemand is belast met de last van
een ander. Daarna is jullie terugkeer tot jullie
Heer. Hij zal jullie dan dat waarover jullie het
oneens waren meedelen.

ۡ x  ۡﻌﻀﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻮقx ﻒ ﻵۡﻹ ۡرض و رﻓﻊ‰ﻠ. و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﺟﻌﻠﻜ ۡﻢ ﺧ
ﺾ
ﻌ
ٍ
Y و ﻧﻪVê ۡﻳﻊ ﻟۡﻌﻘﺎبEh  ن رﺑﻚ2 ۡ ﻣﺎۤ ٰ ٰﺗﻜ ۡﻢCD  ۡﻢgدر ٰﺟ ٍﺖ ﻟﻴ ۡﺒﻠﻮ
﴾٥٦١ä ﴿ ﻟﻐﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴ ٌﻢ
006.165 Wahuwa allathee jaAAalakum khala-ifa al-ardi warafaAAa baAAdakum fawqa baAAdin darajatin
liyabluwakum fee ma atakum inna rabbaka sareeAAu alAAiqabi wa-innahu laghafoorun raheemun
6:165 En Hij is het Die jullie heeft aangesteld als
gevolmachtigden op de aarde, Hij heeft een deel van
jullie in rangen verheven boven anderen, om jullie te

Hij is het die jullie op de aarde tot elkaar
opvolgende geslachten gemaakt heeft en die
sommigen van jullie hogere rangen dan anderen

ۡ Y
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ¨ و ﻣﻦ ﺟﺂء ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻶﻹE•ﻣ ۡﻦ ﺟﺂء ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﻋ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٠٦١﴿ ﺰي ﻵﻹ ﻣﺜﻠﻬﺎ و ﻫﻢ ﻵﻹ ﻳﻈﻠﻤﻮنa ﻳ ۡﺠ
006.160 Man jaa bialhasanati falahu AAashru amthaliha waman jaa bialssayyi-ati fala yujza illa mithlaha
wahum la yuthlamoona
6:160 Wie met een goede (daad) komt; voor
hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en
wie met een slechte (daad) komt, dit wordt da
slechts vergolden met het gelijke, en hun zal
geen onrecht worden aangedaan.

Als iemand met een goede daad komt dan is er voor
hem tien maal zoveel en als iemand met een slechte
daad komt dan wordt hem slechts dienovereenkomstig
vergolden en hun zal geen onrecht worden aangedaan.

ً
 د ۡﻳﻨﺎ ﻗﻴ ًﻤﺎ ﻣﻠﺔVî ٍط ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢÂÃ Cٰ’ ۤۡC„`ۡ رž×`ۡ ﻫ ٰﺪžﻗ ۡﻞ ﻧ
ۡ ۡ
ً ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
﴾١٦١﴿ gE•ﺑﺮﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ ¨ و ﻣﺎ ﺎن ﻣﻦ ﻟﻤ
006.161 Qul innanee hadanee rabbee ila siratin mustaqeemin deenan qiyaman millata ibraheema
haneefan wama kana mina almushrikeena
6:161 Zeg (O Mohammed): "Voorwaar, Mijn Heer
heeft mij op een recht Pad geleid, de ware godsdienst,
de godsdienst van Abraham, de Hanif, en hij behoorde
niet tot de veelgodenaanbidders."

Zeg: "Mijn Heer heeft mij op een juiste weg
gebracht: een juiste godsdienst; het geloof van
Ibrahiem die het zuivere geloof aanhing. Hij
behoorde niet tot de veelgodendienaars."

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٢٦١ۙ ﴿  رب ﻟﻌﻠﻤJK ﷲC¶ۡ و ﻣ ۡﺤﻴﺎي و ﻣﻤﺎCïۡ و ﻧﺴC¶ﻗ ۡﻞ ن ﺻﻶﻹ
006.162 Qul inna salatee wanusukee wamahyaya wamamatee lillahi rabbi alAAalameena
6:162 Zeg: "Voorwaar, mijn shalat, mijn
aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn
opgedragen aan Allah, Heer van de Werelden.

Zeg: "Mijn salaat en mijn godsdienstoefening, mijn
leven en mijn sterven behoren Allah toe, de Heer van
de wereldbewoners.

ٰ Y ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٦١﴿ ﻳﻚ ﻟﻪ ¨ و ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮت و ﻧﺎ ول ﻟﻤﺴﻠﻤE› ﻵﻹ

beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven. Voorwaar,
jouw Heer is snel in de bestraffing, en voorwaar, Hij is
zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

gegeven heeft om jullie op de proef te stellen in
wat Hij jullie gegeven heeft. Jouw Heer is zeker
snel met de afstraffing en Hij is werkelijk
vergevend en barmhartig.
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