ً ۡن ﻳ ۡﺜﻘﻔ ۡﻮ ۡﻢ ﻳﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﻟﻜ ۡﻢ ۡﻋﺪ
ۡآء و ﻳ ۡﺒﺴﻄ ۡۤﻮ ﻟ ۡﻴﻜ ۡﻢ ۡﻳﺪﻳﻬﻢ و
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٓۡ ۡ
ۡ
﴾٢﴿ ﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮء و ودو ﻟﻮ ﺗﻜ"!ون
060.002 In yathqafookum yakoonoo lakam aAAdaan wayabsutoo ilaykum aydiyahum waalsinatahum
bialssoo-i wawaddoo law takfuroona
2. Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als
vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun
handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te
berokkenen, en zij wensen vurig dat u ongelovigen zult
worden.

Als zij jullie aantreffen zijn zij vijanden voor
jullie; zij strekken hun handen en hun tongen
met slechte bedoelingen naar jullie uit en zouden
graag willen dat jullie ongelovig werden.

ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻔﺼﻞ. /0 ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ/0ﻟ ۡﻦ ﺗﻨﻔﻌﻜ ۡﻢ ۡرﺣﺎﻣﻜ ۡﻢ و ﻵﻹ ۡوﻵﻹدﻛ ۡﻢ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٣﴿ >?ﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼA  ﺑﻤﺎBC و ﷲE ﺑﻴﻨﻜﻢ
060.003 Lan tanfaAAakum arhamukum wala awladukum yawma alqiyamati yafsilu baynakum waAllahu
bima taAAmaloona baseerun
3. Noch uw familiebanden noch uw kinderen
zullen u op de Dag van de Opstanding iets
baten. Hij zal over u beslissen. En Allah ziet
alles wat u doet.

Jullie verwantschapsbanden noch jullie kinderen zullen
jullie van nut zijn; op de opstandingsdag zal Hij tussen
jullie scheiding aanbrengen. En Allah doorziet wel wat
jullie doen.

ۡ ۡذ ﻗﺎﻟﻮI ﻪJ ۡۤ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣﻌOP ﺎﻧ ۡﺖ ﻟﻜ ۡﻢ ۡﺳﻮ ٌة ﺣﺴﻨ ٌﺔT ﻗ ۡﺪ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ W
ۡ
ۡ
 ﻛ"!ﻧﺎU BCﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲA ﻟﻘﻮۡﻣﻬ ۡﻢ ﻧﺎ ﺑﺮءؤ ﻣﻨﻜﻢ و ﻣﻤﺎ
ٰ ً
ۡ ۡ
ۡ
XYﺑﻜ ۡﻢ و ﺑﺪ ﺑ ۡﻴﻨﻨﺎ و ﺑ ۡﻴﻨﻜﻢ ﻟﻌﺪ وة و ﻟﺒﻐﻀﺂء ﺑﺪ ﺣ

Al-Momtahanah
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢBCﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ۡ_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺘﺨﺬ ۡو ﻋﺪو ۡي و ﻋﺪو ۡﻢ ۡوﻟﻴﺂء ﺗ ۡﻠﻘﻮن
ۡ
ۡ
ﺟ ۡﻮنab ﻳI ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﻤﻮدة و ﻗ ۡﺪ ﻛ"! ۡو ﺑﻤﺎ ﺟﺂء ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﺤﻖ

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡﺟﺘﻢae  ۡن ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢE  رﺑﻜ ۡﻢBCﺎﷲ
ﻟﺮﺳ ۡﻮل و ﻳﺎ ﻢ ن ﺗﺆﻣﻨﻮ ﺑ
 وh  ۡون ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﻤﻮدةai ﺗh ۡOjۡ و ۡﺑﺘﻐﺂء ﻣ ۡﺮﺿﺎOlۡ ﺳﺒ ۡﻴOP ﺟﻬ ًﺎد
ۡ ۡﻔﻌ ۡﻠﻪ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻓﻘﺪ.  و ﻣ ۡﻦE ﻧﺎ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎۤ ۡﺧﻔ ۡﻴﺘ ۡﻢ و ﻣﺎۤ ۡﻋﻠ ۡﻨﺘ ۡﻢ
﴾١﴿ ﺿﻞ ﺳﻮآء ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ
060.001 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo AAaduwwee waAAaduwwakum awliyaa tulqoona
ilayhim bialmawaddati waqad kafaroo bima jaakum mina alhaqqi yukhrijoona alrrasoola wa-iyyakum an
tu/minoo biAllahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fee sabeelee waibtighaa mardatee tusirroona
ilayhim bialmawaddati waana aAAlamu bima akhfaytum wama aAAlantum waman yafAAalhu minkum
faqad dalla sawaa alssabeeli
1. O u die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw
vijanden niet tot vrienden! Biedt u hun
vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u
is gekomen hebben verworpen en de
boodschapper en uzelf verdrijven, omdat u in
Allah uw Heer gelooft? Indien u optreedt om voor
Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te
zoeken, zult u hun dan in het geheim vriendschap
betuigen? En Ik weet het beste wat u verbergt en
wat u openbaar maakt. En wie van u zo handelt, is
zeker van de rechte weg afgedwaald.

Jullie die geloven! Neemt mijn en jullie vijanden niet
als medestanders waarbij jullie hun blijken van
genegenheid geven. Zij hechten geen geloof aan de
waarheid die tot jullie gekomen is en zij verdrijven de
gezant en jullie omdat jullie in Allah, jullie Heer
geloven. Als jullie uittrekken om jullie op Mijn weg
in te zetten en om naar Mijn welbehagen te streven,
terwijl jullie hun in het geheim genegenheid tonen,
dan weet Ik het best wat jullie in het verborgen en
wat jullie openlijk doen. En wie van jullie het doet is
van de correcte weg afgedwaald.

ۡ و ﻟۡﻴﻮمBCﺎن ﻳ ۡﺮﺟﻮ ٰﷲT ﺎن ﻟﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ۡﺳﻮ ٌة ﺣﺴﻨ ٌﺔ ﻟﻤ ۡﻦT ﻟﻘ ۡﺪ
ٰۡ
ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
﴾٦p ﴿  ﻟﺤﻤﻴﺪXq ﻫﻮ ﻟﻐBC و ﻣﻦ ﻳﺘﻮل ﻓﺎن ﷲE aeﻵﻹ
060.006 Laqad kana lakum feehim oswatun hasanatun liman kana yarjoo Allaha waalyawma al-akhira
waman yatawalla fa-inna Allaha huwa alghanniyyu alhameedu
6. Voorzeker, zij zijn een goed voorbeeld voor een
ieder onder u die Allah en de Laatste Dag vreest. En
wie zich (van de Waarheid) afwendt, - waarlijk, Allah
is zich zelf genoeg, Geprezen.

Inderdaad hebben jullie in hen een goed
voorbeeld, voor wie op Allah en de laatste dag
hopen, maar als iemand zich afkeert? Allah is de
behoefteloze, de lofwaardige.

ۡ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻋﺎد ۡﻳﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﻬﻢsۡ? ۡن ﻳ ۡﺠﻌﻞ ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ و ﺑBC ٰﷲXuﻋ
ٰ ٌۡ ٰ ً
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٧﴿  ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢBC و ﷲE  ﻗﺪﻳﺮBC و ﷲE ﻣﻮدة
060.007 AAasa Allahu an yajAAala baynakum wabayna allatheena AAadaytum minhum mawaddatan
waAllahu qadeerun waAllahu ghafoorun raheemun
7. Het is mogelijk dat Allah liefde zal kweken tussen u
en diegene van hen met wie u in vijandschap verkeert;
want Allah is Almachtig en Allah is Vergevensgezind,
Genadevol.

Misschien dat Allah tussen jullie en hen die
jullie als vijand beschouwen genegenheid zal
brengen; Allah is vrijmachtig en Allah is
vergevend en barmhartig.

ۡ ﻟﺪ ۡﻳﻦ و ﻟﻢOP ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮ ۡﻢ.  ﻋﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻟ ۡﻢBCﻜﻢ ٰﷲxﻵﻹ ﻳ ۡﻨ ٰﻬ
ٰ
ۡ
ۤ ۡ
BC ن ﷲE ﻘﺴﻄ ۡﻮ ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢA > ۡوﻫ ۡﻢ وyﺟ ۡﻮ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ دﻳﺎرﻛ ۡﻢ ۡن ﺗabﻳ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٨﴿ s?ﻳﺤﺐ ﻟﻤﻘﺴﻄ
060.008 La yanhakumu Allahu AAani allatheena lam yuqatilookum fee alddeeni walam yukhrijookum min
diyarikum an tabarroohum watuqsitoo ilayhim inna Allaha yuhibbu almuqsiteena

ۤ

ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۤJ ۡ ٰ ۡ ۡ
 وﺣﺪه ﻵﻹ ﻗﻮل ﺑﺮﻫﻴﻢ ﻵﻹﺑﻴﻪ ﻵﻹﺳﺘﻐ"!ن ﻟﻚ و ﻣﺎBCﺗﺆﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻠﻨﺎ و ﻟﻴﻚT رﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮE  ٍءX•  ﻣﻦBCۡﻣﻠﻚ ﻟﻚ ﻣﻦ ﷲ
ۡ ۡ
﴾٤﴿ >?ﻧ ۡﺒﻨﺎ و ﻟ ۡﻴﻚ ﻟﻤﺼ

060.004 Qad kanat lakum oswatun hasanatun fee ibraheema waallatheena maAAahu ith qaloo liqawmihim
inna buraao minkum wamimma taAAbudoona min dooni Allahi kafarna bikum wabada baynana
wabaynakumu alAAadawatu waalbaghdao abadan hatta tu/minoo biAllahi wahdahu illa qawla ibraheema
li-abeehi laastaghfiranna laka wama amliku laka mina Allahi min shay-in rabbana AAalayka tawakkalna
wa-ilayka anabna wa-ilayka almaseeru
4. Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham
en degenen die met hem waren toen zij tegen hun
volk zeiden: "Wij hebben niets uitstaande met u
en hetgeen u buiten Allah aanbidt. Wij
verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige
vijandschap en haat ontstaan, tenzij u in Allah,
de Enige gelooft." - uitgezonderd het woord van
Abraham tot zijn vader: "Ik zal zeker om
vergiffenis voor u vragen, ik heb niets van Allah
ten uwen behoeve. - Onze Heer, in U stellen wij
ons vertrouwen en tot U wenden wij ons, en naar
U is de terugkeer.

Jullie hebben toch een goed voorbeeld in Ibrahiem en
hen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden:
"Wij hebben niets te maken met jullie en wat jullie in
plaats van Allah dienen. Wij hechten geen geloof aan
jullie. Tussen jullie en ons is de vijandschap en de haat
voor altijd openlijk zichtbaar geworden, totdat jullie in
Allah alleen geloven", behalve dan in wat Ibrahiem tot
zijn vader zei: "Ik zal voor jou om vergeving vragen,
maar ik kan ten gunste van jou niets tegen Allah
uitrichten. Onze Heer, op U stellen wij ons vertrouwen
en tot U wenden wij ons schuldbewust en bij U is de
bestemming.

ۡ ۡ
ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻧﻚ ﻧﺖI رﺑﻨﺎ ﻵﻹ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛ"!و و ﻏ"! ﻟﻨﺎ رﺑﻨﺎ
ۡ
ۡ
﴾٥﴿ ﻟﻌﺰ ۡﻳﺰ ﻟﺤﻜ ۡﻴﻢ
060.005 Rabbana la tajAAalna fitnatan lillatheena kafaroo waighfir lana rabbana innaka anta alAAazeezu
alhakeemu
5. Onze Heer, maak ons niet tot een voorwerp van
beproeving voor de ongelovigen en vergeef ons o
Heer, voorzeker U bent de Almachtige, de Alwijze."

Onze Heer maak ons niet tot een verzoeking
voor hen die ongelovig zijn en vergeef ons, onze
Heer, want U bent de machtige, de wijze."

ۤ ۡ ۡ
ۡ
ـﻠﻮ ﻣﺎƒ  و ﺳa…  و ﻵﻹ ﺗ ۡﻤﺴﻜ ۡﻮ †ﻌﺼﻢ ﻟﻜﻮE ٰ ﺗ ۡﻴﺘﻤ ۡﻮﻫﻦ ﺟ ۡﻮرﻫﻦ
ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 وE  ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢE BC ذﻟﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﷲE ـﻠﻮ ﻣﺎ ‡ﻔﻘﻮƒ ‡ﻔﻘﺘﻢ و ﻟﻴﺴ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿  ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢBCﷲ
060.010 Ya ayyuha allatheena amanoo itha jaakumu almu/minatu muhajiratin faimtahinoohunna Allahu
aAAlamu bi-eemanihinna fa-in AAalimtumoohunna mu/minatin fala tarjiAAoohunna ila alkuffari la hunna
hillun lahum wala hum yahilloona lahunna waatoohum ma anfaqoo wala junaha AAalaykum an
tankihoohunna itha ataytumoohunna ojoorahunna wala tumsikoo biAAisami alkawafiri wais-aloo ma
anfaqtum walyas-aloo ma anfaqoo thalikum hukmu Allahi yahkumu baynakum waAllahu AAaleemun
hakeemun
10. O, u die gelooft wanneer gelovige vrouwen tot
u komen als vluchtelingen, beproeft haar (geloof);
Allah kent hun geloof het beste. Als u dan vindt
dat zij gelovig zijn, zendt haar niet terug naar de
ongelovigen. Deze vrouwen zijn voor hen niet
wettig, noch zijn de ongelovigen wettig voor deze
vrouwen. Maar betaalt (aan de echtgenoten) wat
zij besteed hebben. En het is geen zonde voor u
haar te huwen als u haar, haar huwelijksgift
gegeven heeft. En houdt niet vast aan
huwelijksbanden met ongelovige vrouwen; maar
vraagt om hetgeen u besteed heeft; en laten zij
vragen om hetgeen zij besteed hebben. Dat is het
gebod van Allah. Hij spreekt recht over u. En
Allah is Alwetend, Alwijs.

Jullie die geloven! Wanneer gelovige vrouwen als
uitgewekenen tot jullie komen, stelt haar dan op de
proef. Allah kent haar geloof het best. En wanneer
jullie weten dat zij gelovig zijn zendt haar dan niet
terug naar de ongelovigen. Zij zijn aan hen niet
toegestaan [om mee getrouwd te zijn] en zij zijn
voor haar niet toegestaan. En geeft aan haar wat
jullie als bijdragen geeft. En het is geen overtreding
voor jullie als jullie met haar trouwen, wanneer jullie
haar haar loon geven. En houdt niet vast aan de
huwelijksbanden met de ongelovige vrouwen. En
vraagt om de bijdrage die jullie gegeven hebben; zij
vragen ook om de bijdrage die zij gegeven hebben.
Dat is Allah's oordeel; Hij oordeelt tussen jullie.
Allah is wetend en wijs.

ۡ ۡ ٌۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
 ﻟﻜﻔﺎر ﻓﻌﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﺎﺗﻮO‰ ء ﻣﻦ زو ﺟﻜﻢX• و ۡن ﻓﺎﺗﻜﻢ
ٰ
ۡ ۤ ۡ ۡ
ۤۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺬيBCﻘﻮ ﷲA  وE ﻟﺬ ۡﻳﻦ ذﻫﺒ ۡﺖ زو ﺟﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ‡ﻔﻘﻮ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿ ﻧﺘﻢ ﺑ ٖﻪ ﻣﺆﻣﻨﻮن
060.011 Wa-in fatakum shay-on min azwajikum ila alkuffari faAAaqabtum faatoo allatheena thahabat
azwajuhum mithla ma anfaqoo waittaqoo Allaha allathee antum bihi mu/minoona

8. Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u
om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw
huizen hebben verdreven, goed te doen en
rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft
de rechtvaardigen lief.

Allah verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de
godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die
jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met
respect en rechtvaardig behandelen. Allah bemint
hen die rechtvaardig handelen.

ۡﺟ ۡﻮ ۡﻢ ﻣﻦaeۡ  ﻟﺪ ۡﻳﻦ وOP  ﻋﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﻗﺘﻠ ۡﻮ ۡﻢBCﻜﻢ ٰﷲxﻧﻤﺎ ﻳ ۡﻨ ٰﻬ
ۡ و ﻣ ۡﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢI  ﺟﻜ ۡﻢ ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮﻫ ۡﻢaeۡ O_lدﻳﺎرﻛ ۡﻢ و ٰﻇﻬﺮ ۡو ﻋ
ٰ
﴾٩﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮنŽWﻓﺎوﻟ
060.009 Innama yanhakumu Allahu AAani allatheena qatalookum fee alddeeni waakhrajookum min
diyarikum wathaharoo AAala ikhrajikum an tawallawhum waman yatawallahum faola-ika humu
alththalimoona
9. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen
aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de
godsdienst, en die u uit uw huizen hebben
verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En
wie hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de
boosdoeners.

Maar Allah verbiedt dat jullie hun die wegens de
godsdienst tegen jullie gestreden hebben, die jullie
uit jullie huizen verdreven en die bij jullie
verdrijving geholpen hebben, bijstand verlenen. En
zij die hun bijstand verlenen, zij zijn de
onrechtplegers.

ٰ ۡ ۡ
ۤۡ ٰ ۡ
ٰ
ٰ
_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ذ ﺟﺂء ﻢ ﻟﻤﺆﻣﻨﺖ ﻣﻬﺠﺮ ٍت
ٰ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ ﻓ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻓﺎن ﻋﻠﻤﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﺆﻣﻨ ٍﺖI  ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻳﻤﺎﻧﻬﻦBC ﷲE ﺎﻣﺘﺤﻨ ۡﻮﻫﻦ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
 وE  ﻵﻹ ﻫﻦ ﺣﻞ ﻟﻬﻢ و ﻵﻹ ﻫﻢ ﻳﺤﻠﻮن ﻟﻬﻦE  ﻟﻜﻔﺎرO‰ ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮﻫﻦ
ۤ

ۡ ۤ ۡ ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻵﻹ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ن ﺗﻨﻜﺤﻮﻫﻦ ذE ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺎ ‡ﻔﻘﻮ

ٰۡ
ۡ
﴾٣١﴿p ﺲ ﻟﻜﻔﺎر ﻣ ۡﻦ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟۡﻘﺒ ۡﻮرŽة ﻛﻤﺎ ﻳaeﺴ ۡﻮ ﻣﻦ ﻵﻹŽﻳ
060.013 Ya ayyuha allatheena amanoo la tatawallaw qawman ghadiba Allahu AAalayhim qad ya-isoo
mina al-akhirati kama ya-isa alkuffaru min as-habi alquboori
13. O u die gelooft, bevriendt u niet met een volk
op hetwelk Allah vertoornd is; zij wanhopen aan
het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen
aan hen, die in de graven liggen.

Jullie die geloven! Neemt geen medestanders op wie
Allah vertoornd is. Zij hebben geen hoop voor het
hiernamaals zoals de ongelovigen geen hoop hebben
voor hen die in de graven zijn.
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11. En als enig bezit door uw vrouwen van u
overgaat in de handen van de ongelovigen geeft
dan in het omgekeerde geval aan diegenen, wier
vrouwen zijn weggegaan hetzelfde als wat zij aan
hun vrouwen besteed hadden. En vreest Allah in
Wie u gelooft.

En als echtgenotes van jullie er naar de ongelovigen
vandoor gaan en als jullie dan een strafexpeditie
houden geeft dan aan hen bij wie hun echtgenotes
zijn weggegaan zoveel als wat zij als bijdrage
hebben gegeven. En vreest Allah in wie jullie
geloven.

ۡ ۡ ۡ _
ٰ ۡ ۡ
ۡ
 ﻦa• ن ﻵﻹ ﻳOlﻌﻨﻚ ﻋ. ذ ﺟﺂءك ﻟﻤﺆﻣﻨﺖ ﻳﺒﺎX—_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ
ۡ ۡ
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ﻘﺘﻠﻦ وﻵﻹدﻫﻦ و ﻵﻹ.  و ﻵﻹs?ﻗﻦ و ﻵﻹ ﻳﺰﻧai ﺷﻴﺌﺎ و ﻵﻹ ﻳBCﺑﺎﷲ
ۡ J ۡ ۡ .  ﺑﺒ ۡﻬﺘﺎنsۡ?ﻳﺎۡﺗ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻳﺪﻳﻬﻦ و رﺟﻠﻬﻦ و ﻵﻹs?>ﻳﻨﻪ ﺑšٍ ﻔ
ٰ
ٰ
ۡ
BC ن ﷲE BC ۡﻌﻬﻦ و ۡﺳﺘﻐ" ۡ! ﻟﻬﻦ ﷲ.ۡ ﻣ ۡﻌﺮ ۡو ٍف ﻓﺒﺎOP  ۡﻌﺼ ۡﻴﻨﻚ.
﴾٢١﴿ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴ ٌﻢ

060.012 Ya ayyuha alnnabiyyu itha jaaka almu/minatu yubayiAAnaka AAala an la yushrikna biAllahi
shay-an wala yasriqna wala yazneena wala yaqtulna awladahunna wala ya/teena bibuhtanin yaftareenahu
bayna aydeehinna waarjulihinna wala yaAAseenaka fee maAAroofin fabayiAAhunna waistaghfir lahunna
Allaha inna Allaha ghafoorun raheemun
12. O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u
komen, haar eed van trouw aan u afleggende: dat zij
niets met Allah zullen vereenzelvigen, en dat zij
noch zullen stelen, noch overspel plegen, noch hun
kinderen doden, noch laster die zij moedwillig
hebben verzonnen, zullen uiten, noch ongehoorzaam
zullen zijn aan u in wat recht is, neem dan haar
trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van Allah.
Waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

O profeet, wanneer de gelovige vrouwen tot jou
komen om jou trouw te zweren met de
verplichting niets als metgezel aan Allah toe te
voegen, niet te stelen, geen overspel te plegen, hun
kinderen niet te doden, niet met lasterlijke
slechtheid aan te komen die zij eigenhandig bij de
geboorte verzinnen en jou in het redelijke niet
ongehoorzaam te zijn, neem haar eed van trouw
dan aan en vraag Allah voor haar om vergeving;
Allah is vergevend en barmhartig.

ۡ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻗﺪBC_ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺘﻮﻟ ۡﻮ ﻗ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻏﻀﺐ ٰﷲ

