ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
﴾٣﴿ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻘ ۡﻴﻤ ۡﻮن ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻣﻤﺎ رزﻗﻨﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮن
008.003 Allatheena yuqeemoona alssalata wamimma razaqnahum yunfiqoona
8:3 Zij die de shalat onderhouden en die bijdragen
geven van de voorzieningen die Wij hun hebben
geschonken.

die de salaat verrichten en van wat Wij hun voor
hun levensonderhoud gegeven hebben ook
bijdragen geven.

ٌ ۡ ۡ
ۡ ٌ ٰ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ة و%& ﻟﻬﻢ درﺟﺖ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ و ﻣﻐ. ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺣﻘﺎ45وﻟ
ٌۡ
﴾ۚ٤﴿  ۡﻳ ٌﻢ78 رزق

Al-An'faal
ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢVWﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ﻘﻮY و ﻟﺮﺳﻮل [ ﻓﺎVW ﻗﻞ ﻵﻹ^ﻔﺎل ﷲ. ـﻠ ۡﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﻵﻹ^ﻔﺎلb ﻳ ۡﺴ
ۡﻪۤ ۡن ﻛ ۡﻨﺘﻢd  و رﺳ ۡﻮﻟVW و ۡﺻﻠﺤ ۡﻮ ذ ت ﺑ ۡﻴﻨﻜ ۡﻢ < و ﻃ ۡﻴﻌﻮ ٰﷲVWٰﷲ
ۡ
﴾١﴿ FۡGﻣﺆﻣﻨ

008.004 Ola-ika humu almu/minoona haqqan lahum darajatun AAinda rabbihim wamaghfiratun warizqun
kareemun
8:4 Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn,
voor hen zijn er rangen bij hun Heer, en vergeving
en een edele voorziening.

Zij zijn het die echt geloven; voor hen zijn er
verschillende rangen bij Allah en vergeving en een
voortreffelijke voorziening.

ۡ ۤ
ًۡ
ۡ
ۡ
 ﻘﺎ ﻣﻦ7; ﺟﻚ رﺑﻚ ﻣ @ﻦ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ < و ن7A ﻛﻤﺎ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٥ۙ ﴿ ﻫﻮن7E ﻟFGﻟﻤﺆﻣﻨ
008.005 Kama akhrajaka rabbuka min baytika bialhaqqi wa-inna fareeqan mina almu/mineena
lakarihoona
8:5 Zoals jouw Heer jou met de Waarheid uit jouw huis heeft
doen gaan, (zo verdeelt Hij ook met de Waarheid de
oorlogsbuit). En voorwaar, een groep van de gelovigen heeft er
een afkeer van.

Zoals jouw Heer jou met de waarheid
jouw huis liet uitgaan en dat terwijl het
een groep van de gelovigen tegenstond.

ۡ
ۡ
 ﻟﻤ ۡﻮت وJK ﺎﻧﻤﺎ ﻳﺴﺎﻗ ۡﻮنN FG ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒR  ﻟﺤﻖJS ﻳﺠﺎدﻟ ۡﻮﻧﻚ

008.001 Yas-aloonaka AAani al-anfali quli al-anfalu lillahi waalrrasooli faittaqoo Allaha waaslihoo thata
baynikum waateeAAoo Allaha warasoolahu in kuntum mu/mineena
8:1 Zij vragen jou (O Mohammed) over de oorlogsbuit,
zeg: "De oorlogsbuit behoort aan Allah en de
Boodschapper toe. Vreest dan Allah en sticht vrede onder
jullie. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper, als
jullie gelovigen zijn."

Zij vragen jou naar de buit. Zeg: "De buit
behoort aan Allah en Zijn gezant. Vreest dus
Allah en stelt onderling orde op zaken en
gehoorzaamt Allah en Zijn gezant als jullie
gelovig zijn."

ۡ وﺟﻠ ۡﺖ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ و ذ ﺗﻠﻴﺖVW ٰﷲ78ﻧﻤﺎ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ذ ذ
ً ۡ ۡ ۡ d ٰ ٰۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾k ٢﴿ ﻠﻮنN رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮJlﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺘﻪ ز دﺗﻬﻢ ﻳﻤﺎﻧﺎ و ﻋ
008.002 Innama almu/minoona allatheena itha thukira Allahu wajilat quloobuhum wa-itha tuliyat
AAalayhim ayatuhu zadat-hum eemanan waAAala rabbihim yatawakkaloona
8:2 Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen
wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd
wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden
voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun
Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld.

De gelovigen dat zijn slechts zij van wie de harten
vol ontzag zijn wanneer Allah's naam vermeld
wordt en die, wanneer Zijn tekenen aan hen
worden voorgelezen, erdoor in geloof toenemen en
die op hun Heer hun vertrouwen stellen,
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﴾٩﴿ FGﻜﺔ ﻣﺮدﻓ4ﻟﻤﻠ
008.009 Ith tastagheethoona rabbakum faistajaba lakum annee mumiddukum bi-alfin mina almala-ikati
murdifeena
8:9 Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp
vroegen en Hij jullie verhoorde (en zei:) "Ik zal jullie (leger)
aanvullen met duizend Engelen die elkaar (in strijdgroepen)
opvolgen."

Toen jullie je Heer om hulp vroegen en Hij
jullie verhoorde: "Ik versterk jullie met
duizend engelen die achter elkaar aan
komen."

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
 ﻵﻹ7vﻦ ﺑ ٖﻪ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ [ و ﻣﺎ ﻟﻨ4ي و ﻟﺘﻄﻤ7z ﻵﻹ ﺑVWو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﷲ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٠١﴿~  }|ﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢVW ن ﷲ. VWﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ
008.010 Wama jaAAalahu Allahu illa bushra walitatma-inna bihi quloobukum wama alnnasru illa min
AAindi Allahi inna Allaha AAazeezun hakeemun
8:10 En Allah deed dat slechts om verheugende
tijdingen te verkondigen en opdat jullie harten
daardoor tot rust zouden komen. En er is geen hulp
dan van bij Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig,
Alwijs.

En Allah heeft het alleen maar gedaan om het goed
nieuws te laten zijn en opdat jullie harten erdoor
gerustgesteld zouden worden -- de overwinning
komt alleen maar van Allah. Allah is machtig en
wijs.

ۡ ً
ۡ
ۡ
ۡ
‚ل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂءƒذ ﻐﺸ ۡﻴﻜﻢ ﻟﻨﻌﺎس ﻣﻨﺔ ﻣﻨﻪ و ﻳ
ٰJl ۡ‡ﺑﻂ ﻋG ۡﻢ ﺑ ٖﻪ و ﻳ ۡﺬﻫﺐ ﻋ ۡﻨﻜ ۡﻢ ر ۡﺟﺰ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ و ﻟpﺂء ﻟﻴﻄﻬﺮ
ً ﻣ
ۡ ۡ
﴾١١﴿ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻜ ۡﻢ و ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻵﻹﻗﺪ م

008.011 Ith yughashsheekumu alnnuAAasa amanatan minhu wayunazzilu AAalaykum mina alssama-i

ۡ
﴾٦﴿  ۡون%Šﻫ ۡﻢ ﻳﻨ
008.006 Yujadiloonaka fee alhaqqi baAAda ma tabayyana kaannama yusaqoona ila almawti wahum
yanthuroona
8:6 Zij redetwisten met jou over de Waarheid nadat
deze is duidelijk geworden, alsof zij naar de dood
gedreven worden terwijl zij toezien.

Zij twistten met jou over de waarheid, nadat die
hun duidelijk was geworden, alsof zij met open
ogen de dood in gedreven werden.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
‡G ﻧﻬﺎ ﻟﻜﻢ و ﺗﻮدون ن ﻏFG ﺣﺪي ﻟﻄﺂ•ﻔﺘVWﻢ ﷲpو ذ ﻌﺪ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ﻠﻤﺘ ٖﻪ وŽ ن ﻳﺤﻖ ﻟﺤﻖ ﺑVWﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻜﻢ و ﻳﺮﻳﺪ ﷲpذ ت ﻟﺸ ۡﻮ
ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٧ۙ ﴿ ﻳﻦ%&ﻘﻄﻊ د ﺑﺮ ﻟﻜ
008.007 Wa-ith yaAAidukumu Allahu ihda altta-ifatayni annaha lakum watawaddoona anna ghayra thati
alshshawkati takoonu lakum wayureedu Allahu an yuhiqqa alhaqqa bikalimatihi wayaqtaAAa dabira
alkafireena
8:7 En (gedenkt) toen Allah jullie beloofde dat er één
van de twee groepen (van jullie vijanden) zeker voor
jullie zou zijn. En jullie wensten dat zij die geen
wapens bij zich droegen voor jullie zouden zijn. Maar
Allah wenst dat de Waarheid bewaarheidt wordt door
zijn Woorden en Hij roeit de ongelovigen uit.

En toen Allah jullie toezegde dat één van de
twee groepen voor jullie bestemd was en jullie
liever hadden dat de weerloze voor jullie
bestemd was. Maar Allah wenste de waarheid
met Zijn woorden te bevestigen en de
ongelovigen tot de laatste toe te vellen.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾ۚ٨﴿ ه ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ ۡﻮن78 ﻟﻴﺤﻖ ﻟﺤﻖ و ﻳ ۡﺒﻄﻞ ﻟﺒﺎﻃﻞ و ﻟ ۡﻮ
008.008 Liyuhiqqa alhaqqa wayubtila albatila walaw kariha almujrimoona
8:8 Opdat de Waarheid bewaarheid zou worden en de
valsheid als valsheid duidelijk zou worden, ook al hebben de
misdadigers er een afkeer van.

Om de waarheid te bevestigen en de onzin
te ontkrachten ook al staat het de
boosdoeners tegen.

ٰۡ
ٰ
ۡ
﴾٤١﴿ ﻳﻦ ﻋﺬ ب ﻟﻨﺎر%&ذﻟﻜ ۡﻢ ﻓﺬ ۡوﻗ ۡﻮه و ن ﻟﻠﻜ
008.014 Thalikum fathooqoohu waanna lilkafireena AAathaba alnnari
8:14 Zo, (is de straf), proeft die dan: en voorwaar,
voor de ongelovigen is er de bestraffing van de Hel.

Dat is het dan voor jullie; proeft het dan. En, voor
de ongelovigen is er de bestraffing van het vuur.

ًۡ ۡ
ۤۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و زﺣﻔﺎ ﻓﻶﻹ ﺗﻮﻟﻮﻫﻢ%&”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻮ ذ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﻟﺬﻳﻦ ﻛ
﴾٥١ۚ ﴿ ﻵۡﻹ ۡدﺑﺎر
008.015 Ya ayyuha allatheena amanoo itha laqeetumu allatheena kafaroo zahfan fala tuwalloohumu aladbara
8:15 O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die
ongelovig zijn ontmoeten, die tegen jullie optrekken,
draait dan hen niet de rug toe (om te vluchten).

Jullie die geloven! Wanneer jullie hen die
ongelovig zijn tegenkomen wanneer zij met velen
optrekken keert dan niet om, om te vluchten.

ٰJK ‚ً G ًﻓﺎ ﻟﻘﺘﺎل ۡو ﻣﺘﺤ7• ۤه ﻵﻹ ﻣﺘd ﺬ دﺑﺮ4و ﻣ ۡﻦ ﻳﻮﻟﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻮﻣ
ٍ
ٍ
ۡ ٰ
ۡ‡G و ﺑ ۡﺌﺲ ﻟۡﻤﺼ. ﻢ
ٰ
 و ﻣﺎو˜ﻪ ﺟﻬﻨVWﻐﻀ ٍﺐ ﻣﻦ ﷲR ﻓﺌ ٍﺔ ﻓﻘ ۡﺪ ﺑﺂء
﴾٦١﴿

008.016 Waman yuwallihim yawma-ithin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi-atin
faqad baa bighadabin mina Allahi wama/wahu jahannamu wabi/sa almaseeru
8:16 En wie op die dag hen de rug toedraait, anders
dan om een wending te maken (als strategie), of om
zich aan te sluiten bij een groep (medestrijders),
waarlijk, die keert terug onder de toom van Allah en
zijn verblijfplaats is de Hel. En dat is de slechtste
bestemming.

Wie zich op die dag omkeert -- behalve als
krijgsmanoeuvre of om aansluiting te zoeken bij
een andere troepenmacht -- die haalt zich de
toorn van Allah op de hals en zijn verblijfplaats
is de hel. Dat is pas een slechte bestemming!

maan liyutahhirakum bihi wayuthhiba AAankum rijza alshshaytani waliyarbita AAala quloobikum
wayuthabbita bihi al-aqdama
8:11 (Gedenkt) toen Hij jullie met slaap bedekte, als
middel ter beveiliging van Hem en Hij deed uit de
hemel water op jullie neerdalen om jullie daarmee te
reinigen en om de plaag van de Satan van jullie weg
te nemen en om jullie harten te versterken en om
jullie hielen te verstevigen.

Toen Hij jullie als een bescherming van Hem door
slaap bevangen liet worden en water uit de hemel
over jullie liet neerdalen om jullie ermee rein te
maken en de gruwel van de satan van jullie te
verwijderen en om jullie harten standvastig en de
voeten stevig te maken.
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. ۡ ﻣﻌﻜ ۡﻢ ﻓﺜﺒﺘﻮ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮJq ﻜﺔ4ﻠ5  ﻟﻤJK ۡ رﺑﻚš›ذ ﻳ ۡﻮ
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ﺑ ۡﻮ ﻓ ۡﻮق ﻵۡﻹ ۡﻋﻨﺎق وœ•و ﻟﺮ ۡﻋﺐ ﻓﺎ%&ۡ ﻗﻠ ۡﻮب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛJS šۡ žﺳﺎﻟ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢١﴿ ﺎن
ٍ ﻞ ﺑﻨN ﺑﻮ ﻣﻨﻬﻢœ•
008.012 Ith yoohee rabbuka ila almala-ikati annee maAAakum fathabbitoo allatheena amanoo saolqee fee
quloobi allatheena kafaroo alrruAAba faidriboo fawqa al-aAAnaqi waidriboo minhum kulla bananin
8:12 (Gedenk) toen jouw Heer aan de Engelen
openbaarde: "Voorwaar, Ik ben met jullie, versterkt
daarom degenen die geloven. Ik zal angst werpen in de
harten van degenen die ongelovig zijn. Slaat dan hun
hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af."

Toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik
ben met jullie, sterkt dus hen die geloven. Ik zal
de harten van hen die ongelovig zijn schrik
aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt
hen op al hun vingers."

d و رﺳ ۡﻮﻟﻪVWﻪ [ و ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ ٰﷲd  و رﺳ ۡﻮﻟVWٰذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢ ﺷﺂﻗﻮ ٰﷲ
ٰ
ۡ ۡ
﴾٣١﴿  ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبVWﻓﺎن ﷲ
008.013 Thalika bi-annahum shaqqoo Allaha warasoolahu waman yushaqiqi Allaha warasoolahu fa-inna
Allaha shadeedu alAAiqabi
8:13 Dat was omdat zij Allah en Zijn Boodschapper
bestreden, en wie tegen Allah en zijn Boodschapper
strijdt: Allah is hard in de bestraffing.

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

8:19 Als jullie (ongelovigen) om een (beslissende)
overwinning vragen, waarlijk, de beslissing is reeds tot
jullie gekomen en als jullie ophouden, dan is dat beter
voor jullie. Maar als jullie (het strijden) hervatten, dan
zullen Wij ook (Onze hulp aan de gelovigen) hervatten en
jullie leger zal jullie niets baten, ook al zijn de
manschappen talrijk. En waarlijk, Allah is met de
gelovigen.

Als jullie om een goede afloop vragen dan is
het succes al tot jullie gekomen, maar als
jullie ophouden dan is het beter voor jullie.
En als jullie terugkeren dan keren Wij [ook]
terug. En jullie troepenmacht zal jullie in
niets baten ook al is zij groot, maar Allah is
met de gelovigen.

ۡﻪ و ﻵﻹ ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﻪ و ﻧۡﺘﻢd  و رﺳ ۡﻮﻟVW”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮۤ ﻃ ۡﻴﻌﻮ ٰﷲ
﴾٠٢k ﴿ ﺗ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮن
008.020 Ya ayyuha allatheena amanoo ateeAAoo Allaha warasoolahu wala tawallaw AAanhu waantum
tasmaAAoona
8:20 O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en Zijn
Boodschapper en wendt jullie niet van hem af, terwijl
jullie (de Kuran) horen.

Jullie die geloven! Gehoorzaamt Allah en Zijn
gezant en keert jullie niet van Hem af terwijl
jullie toehoren.

﴾١٢﴿ ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ و ﻫ ۡﻢ ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﻤﻌ ۡﻮنN و ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ
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 ﻗﺘﻠﻬﻢ < و ﻣﺎ رﻣﻴﺖ ذ رﻣﻴﺖ و ﻟﻜﻦVWﻘﺘﻠﻮﻫﻢ وﻟﻜﻦ ﷲY ﻓﻠﻢ
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 ﺳﻤﻴﻊVW ن ﷲ.  ﻣﻨﻪ ﺑﻶﻼء ﺣﺴﻨﺎFG ﻟﻤﺆﻣﻨJl [ و ﻟﻴﺒš¥ رVWﷲ
﴾٧١﴿ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ
008.017 Falam taqtuloohum walakinna Allaha qatalahum wama ramayta ith ramayta walakinna Allaha
rama waliyubliya almu/mineena minhu balaan hasanan inna Allaha sameeAAun AAaleemun
8:17 Het waren niet jullie die hen doodden, maar het
was Allah die hen doodde, en het was niet jij (O
Mohammed) die wierp toen jij wierp, maar het was
Allah die wierp. En om de gelovigen er mee te
beproeven, als een goede beproeving. Voorwaar, Allah
is Alhorend, Alwetend.

Niet jullie hebben hen gedood, maar Allah heeft
hen gedood en niet jij hebt geworpen toen jij
wierp, maar Allah heeft geworpen en wel om
de gelovigen daardoor met een goede
beproeving op de proef te stellen. Allah is
horend en wetend.

ٰۡ ۡ ۡ ٰ
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ۡ
﴾٨١﴿ ﻳﻦ%& ﻣﻮﻫﻦ ﻛﻴﺪ ﻟﻜVWذﻟﻜ ۡﻢ و ن ﷲ
008.018 Thalikum waanna Allaha moohinu kaydi alkafireena

008.021 Wala takoonoo kaallatheena qaloo samiAAna wahum la yasmaAAoona
8:21 En weest niet als degenen die zeiden: "Wij hebben
gehoord," terwijl zij niet hebben geluisterd.

En weest niet als zij die zeggen: "Wij
horen", terwijl zij niet horen. *
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﴾٢٢﴿  ﻟﺼﻢ ﻟﺒﻜﻢ ﻟﺬﻳﻦ ﻵﻹ ﻌﻘﻠﻮنVW ﻟﺪوآب ﻋﻨﺪ ﷲ7¢ ن
008.022 Inna sharra alddawabbi AAinda Allahi alssummu albukmu allatheena la yaAAqiloona
8:22 Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn de
doven en de stommen (van hart): degenen die niet
begrijpen.

De slechtste beesten zijn bij Allah de doven
en de stommen die geen verstand hebben.

ۡ و ﻟ ۡﻮ ۡﺳﻤﻌﻬ ۡﻢ ﻟﺘﻮﻟ ۡﻮ و ﻫﻢ. ۡ ً‡ ﻵﻹ ۡﺳﻤﻌﻬ ۡﻢG ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺧVWو ﻟ ۡﻮ ﻋﻠﻢ ٰﷲ

8:18 Zo is het. En voorwaar, Allah maakt de list van
de ongelovigen zwak.

Dat is het dan voor jullie. En Allah verzwakt de list
van de ongelovigen.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
[  ٌ‡ ﻟﻜ ۡﻢGﻢ ﻟﻔ ۡﺘﺢ [ و ۡن ﺗﻨﺘﻬ ۡﻮ ﻓﻬﻮ ﺧpۡن ﺗ ۡﺴﺘﻔﺘﺤ ۡﻮ ﻓﻘ ۡﺪ ﺟﺂء
ۡ ۡ ًۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
© ﻋﻨﻜﻢ ﻓﺌﺘﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ و ﻟﻮ ﻛ¨‡ت § وªﻐY ﻌﻮدو ^ﻌﺪ [ و ﻟﻦY و ن
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩١﴿~ FG ﻣﻊ ﻟﻤﺆﻣﻨVWن ﷲ

008.019 In tastaftihoo faqad jaakumu alfathu wa-in tantahoo fahuwa khayrun lakum wa-in taAAoodoo
naAAud walan tughniya AAankum fi-atukum shay-an walaw kathurat waanna Allaha maAAa
almu/mineena

ۡ ۡ ۤ ۡ
ۡ
 ﻵۡﻹ ۡرض ﺗﺨﺎﻓ ۡﻮن ۡنJS  ۡو ذ ﻧﺘ ۡﻢ ﻗﻠ ۡﻴ ٌﻞ ﻣ ۡﺴﺘﻀﻌﻔ ۡﻮن78و ذ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
 ٖه و رزﻗﻜﻢ ﻣﻦ7vﻢ ﺑﻨpﻳﺘﺨﻄﻔﻜﻢ ﻟﻨﺎس ﻓﺎو˜ﻜﻢ و ﻳﺪ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٦٢﴿ ون7Eﻟﻄﻴ ٰﺒﺖ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸ
008.026 Waothkuroo ith antum qaleelun mustadAAafoona fee al-ardi takhafoona an yatakhattafakumu
alnnasu faawakum waayyadakum binasrihi warazaqakum mina alttayyibati laAAallakum tashkuroona
8:26 En gedenkt toen jullie met weinigen waren en
jullie onderdrukt werden in het land. Jullie vreesden
dat de mensen jullie zouden ontvoeren. Toen gaf Hij
jullie een toevluchtsoord (de stad Medinah) en
versterkte Hij jullie met Zijn hulp. En Hij voorzag
jullie van de goede dingen. Hopelijk zullen jullie
dankbaar zijn.

En herinnert jullie toen jullie weinig waren en
onderdrukt werden op de aarde, terwijl jullie bang
waren dat de mensen jullie zouden wegrukken.
Maar Hij gaf jullie toen een onderkomen en heeft
jullie gesterkt met Zijn hulp en voorzag met goede
dingen in jullie onderhoud; misschien zullen jullie
dank betuigen.

ۡ و ﻟﺮﺳ ۡﻮل و ﺗﺨ ۡﻮﻧ ۡﻮۤ ٰﻣ ٰﻨﺘﻜﻢ وVW”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺨ ۡﻮﻧﻮ ٰﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٢﴿ ﻌﻠﻤﻮنY ﻧﺘﻢ
008.027 Ya ayyuha allatheena amanoo la takhoonoo Allaha waalrrasoola watakhoonoo amanatikum
waantum taAAlamoona
8:27 O jullie die geloven, pleegt geen verraad
tegenover Allah en de Boodschapper en pleegt geen
verraad tegenover het jullie toevertrouwde, terwijl
jullie het weten.

Jullie die geloven! Weest niet ontrouw aan Allah
en de gezant en weest niet ontrouw aan de dingen
die jullie toevertrouwd zijn, terwijl jullie beter
weten.

ۤ
ٌه ۡﺟﺮd  ﻋ ۡﻨﺪVWو ۡﻋﻠﻤ ۡۤﻮ ﻧﻤﺎۤ ۡﻣﻮ ﻟﻜ ۡﻢ و ۡوﻵﻹدﻛ ۡﻢ ﻓ ۡﺘﻨ ٌﺔ § و ن ٰﷲ
﴾٨٢﴿~ ﻋﻈ ۡﻴ ٌﻢ

﴾٣٢﴿ ﻣ ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن
008.023 Walaw AAalima Allahu feehim khayran laasmaAAahum walaw asmaAAahum latawallaw wahum
muAAridoona
8:23 En Allah weet dat er niets goeds in hen was,
dus liet Hij hen niet luisteren. En als Hij hen had
doen luisteren, dan zouden zij zich afwenden, terwijl
zij (de Waarheid) afwijzen.

Als Allah bij hen van iets goeds geweten had, dan
had Hij hen laten horen, en als Hij hen had laten
horen dan hadden zij zich toch afgekeerd terwijl
zij zich afwendden.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻢ ﻟﻤﺎpﺳﻮل ذ دﻋﺎ7¯ و ﻟVW”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ ﺳﺘﺠﻴﺒﻮ ﷲ
ۡﻪۤ ﻟﻴﻪd  ﻟۡﻤ ۡﺮء و ﻗ ۡﻠﺒ ٖﻪ و ﻧFۡG ﻳﺤ ۡﻮل ﺑVWﻳ ۡﺤﻴ ۡﻴﻜ ۡﻢ [ و ۡﻋﻠﻤ ۡۤﻮ ن ٰﷲ
﴾٤٢﴿  ۡون7zﺗ ۡﺤ
008.024 Ya ayyuha allatheena amanoo istajeeboo lillahi walilrrasooli itha daAAakum lima yuhyeekum
waiAAlamoo anna Allaha yahoolu bayna almar-i waqalbihi waannahu ilayhi tuhsharoona
8:24 O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan
de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat
jullie leven geeft en weet dat Allah een afscheiding
maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot
Hem zullen jullie worden verzameld."

Jullie die geloven! Geeft gehoor aan Allah en
de gezant, wanneer Hij jullie oproept tot wat
jullie leven geeft en weet dat Allah tussen een
man en zijn hart tussenbeide komt en dat jullie
tot Hem verzameld zullen worden.

ً ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۤۡ ۡ ً
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ۡ
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 ﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮ ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺂﺻﺔ [ و ﻋﻠﻤﻮF±ﻘﻮ ﻓﺘﻨﺔ ﻵﻹ ﺗﺼﻴY و
ٰ
ۡ ۡ
﴾٥٢﴿  ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبVWن ﷲ
008.025 Waittaqoo fitnatan la tuseebanna allatheena thalamoo minkum khassatan waiAAlamoo anna
Allaha shadeedu alAAiqabi
8:25 En vreest een beproeving die niet uitsluitend
degenen die onrecht plegen onder jullie zal treffen.
En weet dat Allah hard is in de bestraffing.

En weest op jullie hoede voor een verzoeking die
niet speciaal hen uit jullie midden treft die onrecht
plegen. En weet dat Allah streng is in de afstraffing.

ۤ ۤ
ۤ
﴾١٣﴿ FۡGۡ‡ ﻵۡﻹوﻟGٰﻫﺬ § ۡن ٰﻫﺬ ﻵﻹ ﺳﺎﻃ
008.031 Wa-itha tutla AAalayhim ayatuna qaloo qad samiAAna law nashao laqulna mithla hatha in hatha
illa asateeru al-awwaleena
8:31 En wanneer Onze Verzen aan hen worden
voorgedragen, dan zeggen zij: "Wij hebben (iets
dergelijks al eerder) gehoord, en als wij willen dan
zullen wij zeker zoiets zeggen. Dit is niets dan een
fabel van de voorafgaanden."

En wanneer Allah's tekenen aan hen worden
voorgelezen zeggen zij: "Wij hebben het
gehoord, als wij wilden dan zouden wij iets
dergelijks kunnen zeggen. Dit zijn slechts fabels
van hen die er eertijds waren."
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 ﻋﻠﻴﻨﺎ%²ﺎن ﻫﺬ ﻫﻮ ﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻓﺎﻣN و ذ ﻗﺎﻟﻮ ﻟﻠﻬﻢ ن
ً
ۡ
﴾٢٣﴿ ﻌﺬ ٍب ۡﻟﻴ ٍﻢR ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﻟﺴﻤﺂء و ﺋﺘﻨﺎ
008.032 Wa-ith qaloo allahumma in kana hatha huwa alhaqqa min AAindika faamtir AAalayna hijaratan
mina alssama-i awi i/tina biAAathabin aleemin

8:32 En (gedenkt) toen zij zeiden: "O Allah, als dit (de
Kuran) de Waarheid is, van U afkomstig, doe dan stenen
op ons neer regenen uit de hemel. Of geef ons een
pijnlijke bestraffing."

En toen zij zeiden: "O Allah, als dit de
waarheid is die van U komt, laat dan stenen uit
de hemel op ons regenen of geef ons een
pijnlijke bestraffing."

ۡ ﻣﻌﺬﺑﻬﻢ وVWﺎن ٰﷲN  و ﻣﺎ.  ﻟﻴﻌﺬﺑﻬ ۡﻢ و ﻧۡﺖ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢVWﺎن ٰﷲN و ﻣﺎ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٣﴿ ون%&ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻐ
008.033 Wama kana Allahu liyuAAaththibahum waanta feehim wama kana Allahu muAAaththibahum
wahum yastaghfiroona
8:33 Maar Allah zal hen nooit bestraffen terwijl jij
(Mohammed) je onder hen bevindt, en Allah zal hen
nooit bestraffen terwijl zij om vergeving vragen.

Maar Allah is niet zo dat Hij hen zou bestraffen
terwijl jij nog onder hen verkeert, noch zou Allah
hen bestraffen, terwijl zij om vergeving vragen.

008.028 WaiAAlamoo annama amwalukum waawladukum fitnatun waanna Allaha AAindahu ajrun
AAatheemun
8:28 En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen
slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een
geweldige beloning is.

En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen
een verzoeking zijn en dat er bij Allah een
geweldig loon is.

ۡ%&ﻗﺎﻧًﺎ و ﻳﻜ7ۡ ;  ﻳ ۡﺠﻌ ۡﻞ ﻟﻜ ۡﻢVW”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮۤ ۡن ﺗﺘﻘﻮ ٰﷲ
ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩٢﴿  ذو ﻟﻔﻀﻞ ﻟﻌﻈﻴﻢVW و ﷲ.  ﻟﻜﻢ%&ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺎﺗﻜﻢ و ﻐ
008.029 Ya ayyuha allatheena amanoo in tattaqoo Allaha yajAAal lakum furqanan wayukaffir AAankum
sayyi-atikum wayaghfir lakum waAllahu thoo alfadli alAAatheemi
8:29 O jullie die geloven, als jullie Allah vrezen, zal
Hij jullie een onderscheidingsvermogen geven en
jullie slechte daden uitwissen en jullie vergeven. En
Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

Jullie die geloven! Als jullie Allah vrezen zal Hij
voor jullie een reddend onderscheidingsmiddel
brengen en jullie je slechte daden kwijtschelden en
jullie vergeven; Allah is vol van geweldige
goedgunstigheid.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
. ﺟﻮك7µو ﻟﻴﺜﺒﺘﻮك و ﻘﺘﻠﻮك و ﻳ%& ﺑﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ7Eو ذ ﻳ ۡﻤ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ٰ
ٰ
ۡ
﴾٠٣﴿ ﻳﻦ7E‡ ﻟﻤG ﺧVW و ﷲ. VW ﷲ7Eون و ﻳﻤ7Eو ﻳﻤ
008.030 Wa-ith yamkuru bika allatheena kafaroo liyuthbitooka aw yaqtulooka aw yukhrijooka
wayamkuroona wayamkuru Allahu waAllahu khayru almakireena
8:30 En (gedenk) toen degenen die ongelovig waren,
een list tegen jou beraamden om jou vast te binden of
jou te doden of jou te verdrijven. En zij beraamden een
list en Allah maakte een plan. En Allah is de Beste van
de Beramers.

En toen zij die ongelovig zijn plannen maakten
om je vast te houden of je te doden of je te
verdrijven. Zij maakten plannen en Allah maakte
plannen, maar Allah is de beste plannenmaker.

ۡ ۡ
 ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻗ ۡﺪ ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ ﻟ ۡﻮ ﻧﺸﺂء ﻟﻘﻠﻨﺎ ﻣﺜﻞJٰlو ذ ﺗ ۡﺘ

ۤ
﴾٦٣ۙ ﴿  ۡون7z ﺟﻬﻨﻢ ﻳ ۡﺤJٰK  ۡو%&ﻛ
008.036 Inna allatheena kafaroo yunfiqoona amwalahum liyasuddoo AAan sabeeli Allahi
fasayunfiqoonaha thumma takoonu AAalayhim hasratan thumma yughlaboona waallatheena kafaroo ila
jahannama yuhsharoona
8:36 Voorwaar, degenen die niet geloven besteden hun
bezittingen om (de mensen) van het Pad van Allah af te
houden. Zij zullen deze (bezittingen blijven) besteden,
maar daarna zullen deze een bron van spijt voor hen
worden en uiteindelijk zullen zij worden verslagen. En
degenen die ongelovig zijn zullen in de Hel verzameld
worden.

Zij die ongelovig zijn dragen hun bezittingen
bij om Allah's weg te versperren. Zij zullen ze
als bijdragen geven en dat zal voor hen een
[reden tot] wroeging worden. Dan zullen zij
overwonnen worden en zij die ongelovig zijn
zullen in de hel verzameld worden,

ٰJlﻪ ﻋd  ۡﻌﻀR  ﻟۡﺨﺒ ۡﻴﺚ ﻣﻦ ﻟﻄﻴﺐ و ﻳ ۡﺠﻌﻞ ﻟۡﺨﺒ ۡﻴﺚVWۡ‚ ٰﷲGﻟﻴﻤ
ٰۡ
ۡR
ۡ
ﻌ
ون7·ﻚ ﻫﻢ ﻟﺨ45 وﻟ. ۡ ﺟﻬﻨﻢJS ﻪd ﻪ ﺟﻤ ۡﻴ ًﻌﺎ ﻓﻴ ۡﺠﻌﻠd ﻤp‡ۡ Gﺾ ﻓ
ٍ
﴾٧٣﴿~
008.037 Liyameeza Allahu alkhabeetha mina alttayyibi wayajAAala alkhabeetha baAAdahu AAala
baAAdin fayarkumahu jameeAAan fayajAAalahu fee jahannama ola-ika humu alkhasiroona
8:37 Opdat Allah het slechte van het goede zal scheiden en
Hij de slechten op elkaar zal plaatsen en Hij alles tezamen
zal opstapelen en de Hel in zal voeren. Zij zijn degenen die
de verliezers zijn.

opdat Allah de slechten van de goeden
onderscheidt en de slechten op elkaar zet en
opstapelt en in de hel zet. Dat zijn de
verliezers.

ۡ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣﺎ ﻗ ۡﺪ ﺳﻠﻒ [ و ن%ۡ & ۡۤو ۡن ﻳ ۡﻨﺘﻬ ۡﻮ ۡﻐ%&ﻗ ۡﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
﴾٨٣﴿ FۡGﻌ ۡﻮد ۡو ﻓﻘ ۡﺪ ﻣﻀ ۡﺖ ﺳﻨﺖ ﻵۡﻹوﻟ
008.038 Qul lillatheena kafaroo in yantahoo yughfar lahum ma qad salafa wa-in yaAAoodoo faqad madat
sunnatu al-awwaleena
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 م و7• و ﻫﻢ ﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟVWو ﻣﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﻌﺬﺑﻬﻢ ﷲ
ۡ ٰ ۡ ۡ ۤ d ۡ ۡ d ۡ ۤۡ
ۡ
¨‡ﻫﻢ ﻵﻹp  ن وﻟﻴﺂؤه ﻵﻹ ﻟﻤﺘﻘﻮن و ﻟﻜﻦ. ﺎﻧﻮ وﻟﻴﺂءهN ﻣﺎ
﴾٤٣﴿ ۡﻌﻠﻤ ۡﻮن
008.034 Wama lahum alla yuAAaththibahumu Allahu wahum yasuddoona AAani almasjidi alharami wama
kanoo awliyaahu in awliyaohu illa almuttaqoona walakinna aktharahum la yaAAlamoona
8:34 En welk argument hebben zij, dat Allah hen niet zal
bestraffen terwijl zij (de mensen) weghouden van de
Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekkah) en zij
niet de beheerders ervan zijn. De (rechtmatige) beheerders
ervan zijn slechts de Moettaqoen, maar de meesten van hen
weten het niet.

Maar waarom zou Allah hen niet bestraffen
als zij de weg naar de heilige moskee
versperren en er niet de beschermers van
zijn. De beschermers ervan zijn slechts de
gelovigen, maar de meesten van hen weten
het niet.

ً ۡ ً
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 ﻓﺬوﻗﻮ. ﺂء و ﺗﺼﺪﻳﺔŽﺎن ﺻﻶﻹﺗﻬ ۡﻢ ﻋﻨﺪ ﻟﺒ ۡﻴﺖ ﻵﻹ ﻣN و ﻣﺎ
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﴾٥٣﴿ ون%&ﻟﻌﺬ ب ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜ
008.035 Wama kana salatuhum AAinda albayti illa mukaan watasdiyatan fathooqoo alAAathaba bima
kuntum takfuroona
8:35 En hun shalat bij het Huis van Allah (de Ka'bah) was
niets dan gefluit en handgeklap. Proeft dan de bestraffing
wegens dat waaraan jullie ongelovig plachten te zijn.

Hun salaat bij het huis is slechts gefluit en
handgeklap. Proeft dan de bestraffing
ervoor dat jullie ongelovig waren.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ
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. VWو ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻣﻮ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﺼﺪو ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ%&ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ
ۡ ً
ۡ
 و ﻟﺬ ۡﻳﻦº ة ﺛﻢ ﻐﻠﺒ ۡﻮن7·ۡ ﻓﺴﻴﻨﻔﻘ ۡﻮﻧﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻜ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺣ
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.  ﻟﺠﻤﻌﻦšžﻗﺎن ﻳﻮم ﻟﺘ%& ﻋﺒﺪﻧﺎ ﻳﻮم ﻟJl و ﻣﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋVWﺑﺎﷲ
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ٰ
ۡ
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ۡ
﴾١٤﴿ ﻞ ¼© ٍء ﻗﺪﻳﺮN Jl ﻋVWو ﷲ
008.041 WaiAAlamoo annama ghanimtum min shay-in faanna lillahi khumusahu walilrrasooli walithee
alqurba waalyatama waalmasakeeni waibni alssabeeli in kuntum amantum biAllahi wama anzalna AAala
AAabdina yawma alfurqani yawma iltaqa aljamAAani waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun
8:41 En weet dat, wat jullie ook aan oorlogsbuit
(Ghanimah) hebben verkregen: één vijfde deel
ervan is voor Allah en voor de Boodschapper en
voor de verwanten (van de Boodschapper), en de
wezen, en de armen en de reiziger (zonder
proviand), als jullie in Allah geloven en in wat Wij
aan Onze dienaar hebben neergezonden op de dag
van het onderscheid, de dag dat de twee legers
elkaar troffen.En Allah is Almachtig over alle
dingen.

En weet, dat wanneer jullie iets buitmaken, dat dan
aan Allah een vijfde deel toebehoort en aan de
gezant, de verwanten, de wezen, de behoeftigen en
hij die onderweg is, als jullie geloven in Allah en wat
Wij tot Onze dienaar hebben neergezonden op de
dag van het reddend onderscheidingsmiddel, de dag
dat de beide troepenmachten tot een treffen kwamen;
Allah is almachtig.

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
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ﺐ ﺳﻔﻞpذ ﻧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪوة ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪوة ﻟﻘﺼﻮي و ﻟﺮ
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š› ﺎن ﻣﻔﻌ ۡﻮﻵًﻹ ¿ ﻟﻴ ۡﻬﻠﻚ ﻣ ۡﻦ ﻫﻠﻚ ﻋ @ﻦ ﺑﻴﻨ ٍﺔ و ﻳ ۡﺤ ٰ¾© ﻣ ۡﻦN ۡﻣ ًﺮ
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﴾٢٤ۙ ﴿  ﻟﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢVW و ن ﷲ. ﻋ @ﻦ ﺑﻴﻨ ٍﺔ
008.042 Ith antum bialAAudwati alddunya wahum bialAAudwati alquswa waalrrakbu asfala minkum
walaw tawaAAadtum laikhtalaftum fee almeeAAadi walakin liyaqdiya Allahu amran kana mafAAoolan
liyahlika man halaka AAan bayyinatin wayahya man hayya AAan bayyinatin wa-inna Allaha lasameeAAun
AAaleemun

8:42 Toen jullie je op de nabijgelegen rand van de
vallei bevonden en zij zich op de verste rand van de
vallei, terwijl de karavaan zich onder jullie bevond.
En als jullie een afspraak zouden maken, (over de

Toen jullie op de dichtbijgelegen helling waren en
zij op de verafgelegen helling en de ruiterij
beneden jullie was! Als jullie het met elkaar
afgesproken hadden, dan waren jullie de afspraak

8:38 Zeg tot degenen die ongelovig zijn: "Als jullie
ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat
reeds voorbij is, maar als jullie in herhaling vervallen,
dan (geldt) voor hen de handelwijze (van Allah), zoals
die reeds gold voor de vroegeren.

Spreekt tot hen die ongelovig zijn. Als zij
ophouden, dan zal hun wat zij eerder deden
vergeven worden, maar als zij het weer doen -de gebruikelijke behandeling van hen die er
eertijds waren is al eerder toegepast.
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 [ ﻓﺎنVWﻠﻪ ﷲN © ﻵﻹ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ و ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻦÀو ﻗﺎﺗﻠﻮﻫﻢ ﺣ
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﴾٩٣﴿ ‡G ﺑﻤﺎ ﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼVWﻧﺘﻬﻮ ﻓﺎن ﷲ

008.039 Waqatiloohum hatta la takoona fitnatun wayakoona alddeenu kulluhu lillahi fa-ini intahaw fainna Allaha bima yaAAmaloona baseerun
8:39 En bevecht hen totdat er geen Fitnah meer is en
de godsdienst geheel voor Allah is. Als zij ophouden,
voorwaar, dan is Allah wat betreft hetgeen zij
bedreven Alziende.

Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is
en de gehele godsdienst alleen Allah toebehoort.
En als zij dan ophouden doorziet Allah wel wat
zij doen.

ۡ‡G و ^ ۡﻌﻢ ﻟﻨﺼJٰK ^ ۡﻌﻢ ﻟۡﻤ ۡﻮ. ﻜ ۡﻢÁٰ ﻣ ۡﻮﻟVWﺎﻋﻠﻤ ۡۤﻮ ن ٰﷲ
ۡ و ۡن ﺗﻮﻟ ۡﻮ ﻓ
﴾٠٤﴿
008.040 Wa-in tawallaw faiAAlamoo anna Allaha mawlakum niAAma almawla waniAAma alnnaseeru
8:40 En ais zij zich afwenden, weet dan dat Allah
waarlijk jullie Beschermer is. Hij is de Beste
Beschermer en de Beste Helper.

En als zij zich afkeren, weet dan dat Allah jullie
beschermheer is; een voortreffelijke beschermheer
en een voortreffelijke helper!
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ﺳﻮل و ﻟﺬي7¯ ﺧﻤﺴﻪ و ﻟVWو ﻋﻠﻤﻮ ﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻣﻦ ¼© ٍء ﻓﺎن ﷲ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ۡﺑﻦ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ § ۡن ﻛﻨﺘ ۡﻢ ٰ ﻣﻨﺘ ۡﻢFۡG و ﻟﻤ ٰﺴﻜÂÃٰ  و ﻟﻴ ٰﺘJٰÄ%ۡ Åﻟ

ogen als weinigen voorkomen. En Hij deed jullie als
een klein aantal in hun ogen voorkomen, zodat
Allah een vastgestelde zaak zou volbrengen. En tot
Allah keren alle zaken terug.

dat jullie in hun ogen maar weinigen waren. Dat
gebeurde opdat Allah een beschikking zou treffen
die volvoerd moest worden. En aan Allah worden
alle zaken voorgelegd.
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ً‡ۡG ﻛﺜVWو ٰﷲ78ﺎﺛﺒﺘ ۡﻮ و ۡذ
”ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ذ ﻟﻘﻴﺘﻢ ﻓﺌﺔ ﻓ
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﴾٥٤ۚ ﴿ ﻔﻠﺤﻮنY ﻟﻌﻠﻜﻢ
008.045 Ya ayyuha allatheena amanoo itha laqeetum fi-atan faothbutoo waothkuroo Allaha katheeran
laAAallakum tuflihoona
8:45 O jullie die geloven, als jullie een leger
treffen, wees dan standvastig en gedenkt Allah
veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen.

Jullie die geloven! Wanneer jullie een troepenmacht
tegenkomen houdt dan stand en gedenkt Allah veel;
misschien zal het jullie welgaan.

ۡﻪ و ﻵﻹ ﺗﻨﺎزﻋ ۡﻮ ﻓﺘ ۡﻔﺸﻠ ۡﻮ و ﺗ ۡﺬﻫﺐ ر ۡﻳﺤﻜﻢ وd  و رﺳ ۡﻮﻟVWو ﻃ ۡﻴﻌﻮ ٰﷲ
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﴾٦٤ۚ ﴿ ‡ﻳﻦ± ﻣﻊ ﻟﺼVW ن ﷲ. ‡ ۡو±ۡﺻ
008.046 WaateeAAoo Allaha warasoolahu wala tanazaAAoo fatafshaloo watathhaba reehukum waisbiroo
inna Allaha maAAa alssabireena
8:46 En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper en
twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigt
raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig:
voorwaar, Allah is met de geduldigen.

Gehoorzaamt Allah en Zijn gezant en twist niet
met elkaar zodat jullie opgeven en het jullie niet
voor de wind gaat. En volhardt geduldig; Allah is
met de geduldig volhardenden.

 و رﺋﺂء ﻟﻨﺎس و%ً ²ﺟ ۡﻮ ﻣ ۡﻦ دﻳﺎرﻫ ۡﻢ ﺑ7A ﺎﻟﺬ ۡﻳﻦN و ﻵﻹ ﺗﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ
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﴾٧٤﴿  ﺑﻤﺎ ﻌﻤﻠﻮن ﻣﺤﻴﻂVW و ﷲ. VWﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ
008.047 Wala takoonoo kaallatheena kharajoo min diyarihim bataran wari-aa alnnasi wayasuddoona
AAan sabeeli Allahi waAllahu bima yaAAmaloona muheetun

dag van de veldslag), dan zouden jullie het met
elkaar oneens zijn. (Maar Allah liet de veldslag
plaatsvinden) zodat Allah een zaak zou volbrengen
die plaats moest vinden, zodat zij die sneuvelden
vanwege een duidelijk bewijs sneuvelden; en zodat
zij die in leven bleven vanwege een duidelijk bewijs
in leven bleven. En voorwaar, Allah is zeker
Alhorend en Alwetend,

zeker niet nagekomen. Maar het gebeurde opdat
Allah een beschikking zou treffen die volvoerd
moest worden en opdat zij die zijn omgekomen
zouden omkomen op grond van een duidelijk
bewijs en opdat zij die in leven bleven in leven
zouden blijven op grond van een duidelijk bewijs.
Allah is echt horend en wetend.

ۡۡ ً‡ ﻟﻔﺸ ۡﻠﺘﻢ وG و ﻟ ۡﻮ ٰر˜ﻜﻬ ۡﻢ ﻛﺜ. ۡ ﻣﻨﺎﻣﻚ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹJS VWۡذ ﻳﺮ ۡﻳﻜﻬﻢ ٰﷲ
ۡﻪ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢۢ ﺑﺬ ت ﻟﺼﺪورd  ﻧ.  ﺳﻠﻢVW ﻵۡﻹ ۡﻣﺮ و ﻟٰﻜﻦ ٰﷲJS ﻟﺘﻨﺎز ۡﻋﺘ ۡﻢ
﴾٣٤﴿
008.043 Ith yureekahumu Allahu fee manamika qaleelan walaw arakahum katheeran lafashiltum
walatanazaAAtum fee al-amri walakinna Allaha sallama innahu AAaleemun bithati alssudoori
8:43 Toen Allah hen in jouw slaap gering in aantal toonde
(was jij aangemoedigd). En als Hij hen groot in aantal had
getoond, dan zouden jullie ontmoedigd zijn geraakt, en het
met elkaar oneens zijn geworden over de kwestie, maar
Allah bracht redding. Voorwaar, Hij weet wat zich in de
harten bevindt.

Toen Allah hen in jouw slaap weinig liet
lijken! Als Hij hen talrijk had laten lijken,
dan hadden jullie het opgegeven en met
elkaar erover getwist, maar Allah heeft
[jullie] bewaard. Hij weet wat er binnen in
de harten is.

ۤۡJS ۡۤ ۡﻋﻴﻨﻜ ۡﻢ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ و ﻘﻠﻠﻜ ۡﻢJS و ۡذ ﻳﺮ ۡﻳﻜﻤ ۡﻮﻫ ۡﻢ ذ ﻟۡﺘﻘ ۡﻴﺘ ۡﻢ
ۡ ﺗ ۡﺮﺟﻊ ﻵۡﻹﻣﻮرVW ٰﷲJK  و. ﺎن ﻣ ۡﻔﻌ ۡﻮﻵًﻹN  ۡﻣ ًﺮVWۡﻋﻴﻨﻬ ۡﻢ ﻟﻴ ۡﻘ½© ٰﷲ
﴾٤٤﴿~
008.044 Wa-ith yureekumoohum ithi iltaqaytum fee aAAyunikum qaleelan wayuqallilukum fee aAAyunihim
liyaqdiya Allahu amran kana mafAAoolan wa-ila Allahi turjaAAu al-omooru
8:44 Toen Hij hen aan jullie toonde, toen jullie met
hen tot een treffen kwamen, deed Hij hen in jullie

En toen Hij hen aan jullie, toen jullie tot een treffen
kwamen, in jullie ogen weinig liet lijken en maakte

vertrouwt (is Allah hun Helper). Voorwaar, Allah is
Almachtig, Alwijs.

vertrouwen op Allah stelt, dan is Allah machtig
en wijs.

ۡﺑ ۡﻮن وﺟ ۡﻮﻫﻬﻢ و7Çۡ ﻜﺔ4ﻠ5 و § ﻟۡﻤ%& ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛJSو ﻟ ۡﻮ ﺗ ”ﺮي ۡذ ﻳﺘﻮ
ۡ
﴾٠٥﴿  ۡﻳﻖ7•ۡدﺑﺎرﻫ ۡﻢ [ و ذ ۡوﻗ ۡﻮ ﻋﺬ ب ﻟ
008.050 Walaw tara ith yatawaffa allatheena kafaroo almala-ikatu yadriboona wujoohahum
waadbarahum wathooqoo AAathaba alhareeqi
8:50 En als jij (het) zou kunnen zien, wanneer de Engelen
(de zielen van) degenen die ongelovig zijn wegnemen, (en
hoe) zij hun gezichten en hun ruggen slaan (en zeggen:)
"Proeft de bestraffing van het branden!" (Dan zie je zeker
een geweldige zaak.)

Als jij maar kon zien wanneer de engelen
hen die ongelovig zijn wegnemen, terwijl
zij hen op de gezichten en hun ruggen
slaan: "Proeft de straf van de
verbranding."
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﴾١٥ۙ ﴿  ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻶﻹ ٍم ﻟﻠﻌﺒﻴﺪVWذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻳﺪﻳﻜﻢ و ن ﷲ
008.051 Thalika bima qaddamat aydeekum waanna Allaha laysa bithallamin lilAAabeedi
8:51 Dat is, vanwege wat hun handen hebben
voortgebracht, en waarlijk, Allah is geen
onrechtvaardige voor de dienaar.

Dat is voor wat jullie handen vroeger gedaan hebben
en omdat Allah geen onrechtvaardige behandeling
geeft aan de dienaren.
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008.052 Kada/bi ali firAAawna waallatheena min qablihim kafaroo bi-ayati Allahi faakhathahumu Allahu
bithunoobihim inna Allaha qawiyyun shadeedu alAAiqabi
8:52 Zoals Farao en zijn volgelingen cm degenen
vóór hen gewoon waren: zij waren ongelovig aan de
Tekenen van Allah, waarop Allah hen greep wegens
hun zonden. Voorwaar, Allah is sterk, hard in de
bestraffing.

Het is net als met de mensen van Fir'aun en hen
die voor hun tijd leefden. Zij hechtten geen geloof
aan Allah's tekenen en dus greep Allah hen voor
hun zonden. Allah is krachtig en streng in de
afstraffing.

8:47 En wees niet zoals degenen die hun huizen
verlieten, trots en vol ijdel vertoon voor de
mensen, en die van het Pad van Allah afhielden.
En Allah omvat (met Zijn kennis) wat zij doen.

En weest niet als zij die in zelfgenoegzaamheid en
om door de mensen gezien te worden uit hun
woningen trokken en Allah's weg versperden. Allah
omvat wat zij doen.
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﴾٨٤﴿~  ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻘﺎبVWﷲ
008.048 Wa-ith zayyana lahumu alshshaytanu aAAmalahum waqala la ghaliba lakumu alyawma mina
alnnasi wa-innee jarun lakum falamma taraati alfi-atani nakasa AAala AAaqibayhi waqala innee baree-on
minkum innee ara ma la tarawna innee akhafu Allaha waAllahu shadeedu alAAiqabi
8:48 En (gedenkt) toen de Satan hun daden voor hen
schoonschijnend maakte, en zei: "Er is op deze dag
geen mens die jullie kan verslaan: en voorwaar, Ik ben
jullie naaste." Maar toen de twee legers elkaar zagen,
draaide hij zich om op zijn hielen en zij: "Voorwaar,
ik heb niets met jullie van doen. Voorwaar, ik zie wat
jullie niet zien, voorwaar, ik vrees Allah." En Allah is
hard in de bestraffing.

En toen de satan voor hen hun daden
aantrekkelijk maakte en zei: "Vandaag is er
onder de mensen niemand die jullie overwint,
want ik sta naast jullie." Maar toen de twee
troepenmachten elkaar zagen lichtte hij zijn
hielen en zei: "Ik heb met jullie niets te maken.
Ik zie wat jullie niet zien. Ik ben bang voor
Allah. En Allah is streng in de afstraffing."
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﴾٩٤﴿  }|ﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢVW ﻓﺎن ﷲVW ﷲJl ۡﻞ ﻋN و ﻣ ۡﻦ ﻳﺘﻮ. د ۡﻳﻨﻬ ۡﻢ
008.049 Ith yaqoolu almunafiqoona waallatheena fee quloobihim maradun gharra haola-i deenuhum
waman yatawakkal AAala Allahi fa-inna Allaha AAazeezun hakeemun
8:49 Toen de huichelaars en degenen in wiens harten
een ziekte is, (tegen de gelovigen) zeiden: "Hun
godsdienst heeft hen misleid." Maar (voor) wie Allah

Toen de huichelaars en zij die in hun harten een
ziekte hebben zeiden: "Dezen zijn door hun
godsdienst begoocheld." Maar als iemand zijn

﴾٦٥﴿ ﻳﺘﻘ ۡﻮن

ۡ‡وG© ﻐÀٰ  ﻗ ۡﻮ ٍم ﺣJٰl ً‡ ^ ۡﻌﻤ ًﺔ ^ۡﻌﻤﻬﺎ ﻋG ﻟ ۡﻢ ﻳﻚ ﻣﻐVWٰذﻟﻚ ﺑﺎن ٰﷲ
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008.056 Allatheena AAahadta minhum thumma yanqudoona AAahdahum fee kulli marratin wahum la
yattaqoona

008.053 Thalika bi-anna Allaha lam yaku mughayyiran niAAmatan anAAamaha AAala qawmin hatta
yughayyiroo ma bi-anfusihim waanna Allaha sameeAAun AAaleemun
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ﻞ ﻣﺮ ٍة و ﻫ ۡﻢ ﻵﻹN ۡJS ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﻋﻬ ۡﺪت ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻀ ۡﻮن ﻋ ۡﻬﺪﻫ ۡﻢ

8:56 (Zij zijn) degenen met wie jij (O Mohammed) een
verbond bent aangegaan, (en die) vervolgens hun verbond
iedere keer schenden: en zij vrezen (Allah) niet.

met wie jij een verbintenis bent aangegaan
en die dan elke keer hun verbintenis
verbreken en die niet godvrezend zijn.

ۡ ۡد ﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧ ۡﻠﻔﻬ ۡﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ7zب ﻓ7ۡ •ۡ ﻟJS ﻓﺎﻣﺎ ﺗ ۡﺜﻘﻔﻨﻬ ۡﻢ
﴾٧٥﴿  ۡون78ﻳﺬ

8:53 Dat is omdat Allah nimmer een genieting die Hij
aan een volk heeft geschonken verandert (in een
bestraffing), tenzij zij veranderen wat zich bij hen
bevindt: en voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.

ۡ ﻛﺬﺑ ۡﻮ ﺑ ٰﺎ ٰﻳﺖ رﺑﻬﻢ. ﻋ ۡﻮن § و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ7;
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008.057 Fa-imma tathqafannahum fee alharbi fasharrid bihim man khalfahum laAAallahum
yaththakkaroona
8:57 Wanneer jullie hen dan treffen in de oorlog: doe
degenen achter hen dan alle kanten uitvluchten, hopelijk
zullen zij er lering uit trekken.

008.058 Wa-imma takhafanna min qawmin khiyanatan fainbith ilayhim AAala sawa-in inna Allaha la
yuhibbu alkha-ineena
8:58 En als jij verraad vreest van een volk, hef het
(verbond) dan met wederzijdse duidelijkheid op.
Voorwaar, Allah houdt niet van de verraders.

﴾٤٥﴿

Als jij hen in de oorlog aantreft verstrooi dan
via hen wie er achter hen staan; misschien
laten zij zich vermanen.
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﴾٨٥﴿~ FGﻵﻹ ﻳﺤﺐ ﻟﺨﺂ•ﻨ
En als jij van bepaalde mensen verraad vreest,
zeg dan het verbond met hen klaar en duidelijk
op. Allah bemint de verraders niet.

Dat komt omdat Allah niet zo is dat Hij genade
die Hij aan mensen geschonken heeft verandert
zolang zij niet veranderen wat in henzelf is en
omdat Allah wetend en wijs is.

008.054 Kada/bi ali firAAawna waallatheena min qablihim kaththaboo bi-ayati rabbihim faahlaknahum
bithunoobihim waaghraqna ala firAAawna wakullun kanoo thalimeena
8:54 Zoals Farao en zijn volgelingen en degenen
vóór hen; zij loochenden de Tekenen van hun
Heer, waarna Wij hen vernietigden wegens hun
zonden. En Wij verdronken Farao en zijn
volgelingen en zij allen waren onrechtplegers.

Het is net als met de mensen van Fir'aun en hen die
voor hun tijd leefden. Zij loochenden de tekenen van
hun Heer en dus vernietigden Wij hen voor hun
zonden en Wij verdronken de mensen van Fir'aun.
En het waren allen onrechtplegers.
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008.055 Inna sharra alddawabbi AAinda Allahi allatheena kafaroo fahum la yu/minoona
8:55 Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn
degenen die ongelovig zijn, omdat zij niet geloven.

De slechtste beesten zijn bij Allah zij die
ongelovig zijn en die dus niet geloven,

008.061 Wa-in janahoo lilssalmi faijnah laha watawakkal AAala Allahi innahu huwa alssameeAAu
alAAaleemu
8:61 En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook
daartoe geneigd en stel jouw vertrouwen op Allah.
Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.

En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan
ook toe geneigd en stel je vertrouwen op Allah;
Hij is de horende, de wetende.
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008.062 Wa-in yureedoo an yakhdaAAooka fa-inna hasbaka Allahu huwa allathee ayyadaka binasrihi
wabialmu/mineena
8:62 En als zij jou willen bedriegen; dan is Allah voor
jou voldoende. Hij is het Degene jou versterkte door
Zijn hulp en door de gelovigen.

En als zij jou wensen te misleiden, dan is Allah
voor jou goed genoeg. Hij is het die jou met Zijn
hulp en met de gelovigen sterkt.
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008.063 Waallafa bayna quloobihim law anfaqta ma fee al-ardi jameeAAan ma allafta bayna quloobihim
walakinna Allaha allafa baynahum innahu AAazeezun hakeemun
8:63 En Hij bracht hun harten tot elkaar. En al had jij
alles wat er op de aarde is besteed, dan zou jij hun
harten niet tot elkaar hebben kunnen brengen, maar
Allah heeft hen tot elkaar gebracht. Voorwaar, Hij is
Almachtig, Alwijs.

En Hij heeft hun harten tot elkaar gebracht. Ook al
zouden jullie alles wat er op de aarde is uitgeven,
toch zouden jullie hun harten niet tot elkaar
brengen, maar Allah heeft hun harten tot elkaar
gebracht. Hij is machtig en wijs.
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008.064 Ya ayyuha alnnabiyyu hasbuka Allahu wamani ittabaAAaka mina almu/mineena
8:64 O Profeet, Allah is voor jou voldoende en voor
de gelovigen die jou volgen.

O profeet, Allah is goed genoeg voor jou en voor
die gelovigen die jou volgen.

﴾٩٥﴿  ﻧﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ۡﻌﺠﺰ ۡون.  ۡو ﺳﺒﻘ ۡﻮ%& ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛF±و ﻵﻹ ﻳ ۡﺤﺴ
008.059 Wala yahsabanna allatheena kafaroo sabaqoo innahum la yuAAjizoona
8:59 En laten degenen die ongelovig zijn zeker niet denken dat
zij (de bestraffing van Allah) kunnen tegenhouden. Voorwaar,
zij kunnen (die) niet ontkrachten.

Zij die ongelovig zijn moeten er niet op
rekenen [Ons] te vlug af te zijn; zij
kunnen er niets tegen doen.
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008.060 WaaAAiddoo lahum ma istataAAtum min quwwatin wamin ribati alkhayli turhiboona bihi
AAaduwwa Allahi waAAaduwwakum waakhareena min doonihim la taAAlamoonahumu Allahu
yaAAlamuhum wama tunfiqoo min shay-in fee sabeeli Allahi yuwaffa ilaykum waantum la tuthlamoona
8:60 En brengt wat jullie kunnen aan macht bij
elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder
strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en
jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die
jullie niet kennen (en) die Allah wel kent. En wat
jullie ook aan bijdragen uitgeven op de Weg van
Allah, Hij zal jullie volledig vergoeden. En jullie zal
geen onrecht worden aangedaan.

En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de
bewapening en de inzetbare paarden gereed om
Allah's vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te
jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet
kennen, maar die Allah kent. En wat jullie ook als
bijdrage op Allah's weg geven, het zal jullie
worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden
aangedaan. *
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008.067 Ma kana linabiyyin an yakoona lahu asra hatta yuthkhina fee al-ardi tureedoona AAarada
alddunya waAllahu yureedu al-akhirata waAllahu AAazeezun hakeemun
8:67 Het past een Profeet niet dat hij krijgsgevangenen
heeft, totdat hij (de vijanden) op aarde heeft
onderworpen. Jullie wensen de wereldse
vergankelijkheden, maar Allah wenst (voor jullie) het
Hiernamaals. En Allah is Almachtig, Alwijs.

Het past een profeet niet gevangenen te hebben
zolang hij niet in het land de overhand heeft.
Jullie wensen het vergankelijke aanbod van de
tegenwoordige wereld, maar Allah wenst het
hiernamaals. Allah is machtig en wijs.

ٌ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺴﻜ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻤﺎۤ ﺧ ۡﺬﺗ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ﻋﻈ ۡﻴﻢVWﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻣﻦ ٰﷲ
﴾٨٦﴿
008.068 Lawla kitabun mina Allahi sabaqa lamassakum feema akhathtum AAathabun AAatheemun
8:68 Als er niet een vastgestelde beschikking van Allah
aan voorafgegaan was, dan zou een geweldige
bestraffing jullie zeker hebben getroffen, wegens dat wat
jullie hebben genomen.

Als er geen eerdere schriftelijke vastlegging
van Allah was geweest, dan had jullie voor wat
jullie genomen hebben een geweldige
bestraffing getroffen.

ٌ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴﻢVW ن ٰﷲ. VWﻘﻮ ٰﷲY  وÒ ﻠ ۡﻮ ﻣﻤﺎ ﻏﻨ ۡﻤﺘ ۡﻢ ﺣ ٰﻠﻶًﻹ ﻃﻴ ًﺒﺎŽﻓ
﴾٩٦﴿~
008.069 Fakuloo mimma ghanimtum halalan tayyiban waittaqoo Allaha inna Allaha ghafoorun raheemun

008.065 Ya ayyuha alnnabiyyu harridi almu/mineena AAala alqitali in yakun minkum AAishroona
sabiroona yaghliboo mi-atayni wa-in yakun minkum mi-atun yaghliboo alfan mina allatheena kafaroo biannahum qawmun la yafqahoona
8:65 O Profeet, spoor de gelovigen aan tot het
gevecht. Als er onder jullie twintig zijn die geduldig
zijn, dan zullen zij er tweehonderd verslaan. En als
er onder jullie honderd zijn, dan zullen zij er
duizend verslaan van degenen die ongelovig zijn,
omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.

O profeet, spoor de gelovigen aan tot de strijd. Als
er onder jullie twintig zijn die volhouden, dan
zullen zij er tweehonderd overwinnen en als er
onder jullie tweehonderd zijn, dan zullen zij
duizend van hen die ongelovig zijn overwinnen,
omdat dat mensen zijn die geen begrip hebben.
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008.066 Al-ana khaffafa Allahu AAankum waAAalima anna feekum daAAfan fa-in yakun minkum mi-atun
sabiratun yaghliboo mi-atayni wa-in yakun minkum alfun yaghliboo alfayni bi-ithni Allahi waAllahu
maAAa alssabireena
8:66 Nu heeft Allah jullie verlichting gegeven en
Hij weet dat er onder jullie zwakken zijn. En als
er onder jullie honderd zijn die geduldig zijn, dan
zullen zij er tweehonderd verslaan. En als er
duizend onder jullie zijn, dan zullen zij er
tweeduizend verslaan, met Allah's verlof. En
Allah is met de geduldigen.

Nu heeft Allah het voor jullie gemakkelijk gemaakt;
Hij weet dat er bij jullie zwakheid voorkomt. Dus, als
er onder jullie honderd zijn die volhouden, dan zullen
zij er tweehonderd overwinnen en als er onder jullie
duizend zijn, dan zullen zij er met Allah's
toestemming tweeduizend overwinnen. Allah is met
hen die geduldig volharden.
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﴾٢٧﴿ ‡ٌ ۡGﺑﺼ
008.072 Inna allatheena amanoo wahajaroo wajahadoo bi-amwalihim waanfusihim fee sabeeli Allahi
waallatheena awaw wanasaroo ola-ika baAAduhum awliyao baAAdin waallatheena amanoo walam
yuhajiroo ma lakum min walayatihim min shay-in hatta yuhajiroo wa-ini istansarookum fee alddeeni
faAAalaykumu alnnasru illa AAala qawmin baynakum wabaynahum meethaqun waAllahu bima
taAAmaloona baseerun
8:72 Voorwaar, degenen die geloven en die zijn
uitgeweken (naar Medinah) en die hebben gestreden
met hun bezittingen en hun levens op de Weg van
Allah, en degenen die onderdak boden en hulp
verleenden: zij zijn het die elkaars bondgenoten zijn.
En degenen die geloven maar die nog niet zijn
uitgeweken: jullie hebben geen enkele verbondenheid
met hen, totdat zij zijn uitgeweken. En wanneer zij
jullie hulp vragen bij de godsdienst, dan is het jullie
plicht om hen te helpen, behalve tegen een volk
waarmee jullie een verbond hebben. En Allah is
Alziende over wat jullie doen.

Zij die geloven en uitgeweken zijn en zich met
hun bezittingen en hun eigen persoon op Allah's
weg inspannen en zij die onderkomen en hulp
gegeven hebben, dat zijn zij die elkaars
medestanders zijn. En hun die geloven, maar nog
niet zijn uitgeweken hoeven jullie geen enkele
bescherming te geven zolang zij niet zijn
uitgeweken. Maar als zij jullie om hulp in de
godsdienst vragen dan moeten jullie hulp geven,
behalve als het tegen mensen is met wie jullie
een verbintenis hebben. Allah doorziet wel wat
jullie doen.
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﴾٣٧﴿ ‡ٌ ۡGﻵۡﻹ ۡرض و ﻓﺴ ٌﺎد ﻛﺒ
008.073 Waallatheena kafaroo baAAduhum awliyao baAAdin illa tafAAaloohu takun fitnatun fee al-ardi

8:69 Eet dan van wat jullie aan oorlogsbuit hebben
genomen, het is toegestaan en goed, en vreest Allah.
Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Eet dan van wat jullie buitgemaakt hebben
als iets wat toegestaan en goed is en vreest
Allah. Allah is vergevend en barmhartig.
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﴾٠٧﴿ ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴ ٌﻢ
008.070 Ya ayyuha alnnabiyyu qul liman fee aydeekum mina al-asra in yaAAlami Allahu fee quloobikum
khayran yu/tikum khayran mimma okhitha minkum wayaghfir lakum waAllahu ghafoorun raheemun
8:70 O Profeet, zeg tot de gevangenen die zich in jouw
handen bevinden: "Als Allah doet weten dat er iets van
goedheid in jullie harten is, dan zal Hij jullie iets beters
geven dan wat van jullie is afgenomen, en dan zal Hij
jullie vergeven." En Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.

O profeet, zeg tegen die gevangenen die in
jouw handen zijn gevallen: "Als Allah weet
dat er in jullie harten iets goeds is, dan zal Hij
jullie iets beters geven dan wat er van jullie
genomen is en Hij zal jullie vergeven; Allah is
vergevend en barmhartige
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﴾١٧﴿  ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢVW و ﷲ. ﻣﻨﻬﻢ
008.071 Wa-in yureedoo khiyanataka faqad khanoo Allaha min qablu faamkana minhum waAllahu
AAaleemun hakeemun
8:71 Maar als zij verraad willen plegen tegenover jou (O
Mohammed), dan pleegden zij daarvoor verraad tegenover
Allah, en Hij zal jou tot heerser over hen maken, en Allah
is Alwetend, Alwijs.

En als zij jou wensen te verraden, welnu, zij
hebben Allah al eerder verraden en Hij heeft
toen over hen macht gegeven. En Allah is
wetend en wijs.
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8:73 En degenen die ongelovig zijn, zijn elkaars
bondgenoten. Als jullie dat niet doen (elkaar steunen en
beschermen), dan zal er chaos en een groot verderf op
aarde ontstaan.

En zij die ongelovig zijn zijn elkaars
medestanders. En als jullie dit niet doen, dan
zal er verzoeking in het land zijn en groot
verderf.

ۡ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ووVWۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲJS و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻫﺎﺟﺮ ۡو و ٰﺟﻬﺪ ۡو
ٌ ۡﻳﻢ78  ٌة و ر ۡز ٌق%& ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻐ. ﻚ ﻫﻢ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺣ ًﻘﺎ45 ۡۤو وﻟ7vو ﻧ
﴾٤٧﴿
008.074 Waallatheena amanoo wahajaroo wajahadoo fee sabeeli Allahi waallatheena awaw wanasaroo
ola-ika humu almu/minoona haqqan lahum maghfiratun warizqun kareemun
8:74 En degenen die geloven en zijn uitgeweken en
hebben gestreden op de Weg van Allah, en degenen
die onderdak hebben gegeven en hulp hebben
verleend: zij zijn het die de ware gelovigen zijn. Voor
ben is er vergeving en een edele voorziening.

Zij die geloven en uitgeweken zijn en zich op
Allah's weg inspannen en zij die onderkomen en
hulp gegeven hebben, dat zijn zij die echt
geloven; voor hen is er vergeving en een
voortreffelijke voorziening.

ﻚ45 ۡﻌﺪ و ﻫﺎﺟﺮ ۡو و ٰﺟﻬﺪ ۡو ﻣﻌﻜ ۡﻢ ﻓﺎوﻟR و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻣ @ﻦ
ٰ ٰ ۡ ۡ ٰۡ ۡ ۡ
ۡ  و وﻟﻮ ﻵۡﻹ. ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ
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008.075 Waallatheena amanoo min baAAdu wahajaroo wajahadoo maAAakum faola-ika minkum waoloo
al-arhami baAAduhum awla bibaAAdin fee kitabi Allahi inna Allaha bikulli shay-in AAaleemun
8:75 En degenen die daarna gelovig zijn geworden en
zijn uitgeweken en samen met jullie hebben gestreden:
zij zijn degenen die tot jullie behoren. En de
bloedverwanten hebben voorrang boven de anderen in
het Boek van Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend over

En zij die later gelovig zijn geworden en
uitgeweken zijn en die zich samen met jullie
inspannen, die behoren bij jullie. Maar de
bloedverwanten hebben volgens Allah's boek
de nauwste band met elkaar. Allah is alwetend.

