﴾٣ۙ ﴿ ﻌﺬ ٍب ۡﻟﻴ ٍﻢ
009.003 Waathanun mina Allahi warasoolihi ila alnnasi yawma alhajji al-akbari anna Allaha baree-on
mina almushrikeena warasooluhu fa-in tubtum fahuwa khayrun lakum wa-in tawallaytum faiAAlamoo
annakum ghayru muAAjizee Allahi wabashshiri allatheena kafaroo biAAathabin aleemin
9:3 Ein (dit is) een bekendmaking van Allah en zijn
Boodschapper aan de mensheid op de dag van de grote
Bedevaart (al Haddj al Akbar) (inhoudende) dat Allah en
Zijn Boodschapper niets te maken hebben met de
veelgodenaanbidders. En als jullie (veelgodenaanbidders)
berouw tonen, dan is dat beter voor jullie, maar als jullie
afwenden, weet dan dat jullie (het plan van) Allah nimmer
kunnen ontkrachten. En waarschuwt degenen die
ongelovig zijn voor een pijnlijke bestraffing.

En een aankondiging door Allah en Zijn
gezant aan de mensen op de dag van de grote
bedevaart, dat Allah niets te maken heeft met
de veelgodendienaars en Zijn gezant ook niet.
Als jullie dan berouw tonen dan is dat beter
voor jullie, maar als jullie je afkeren weet dan
dat jullie niets tegen Allah kunnen doen. En
zegt hun die ongelovig zijn een pijnlijke
bestraffing aan,

ۡ" ! ۡ ﺛﻢ ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﻨﻘﺼ ۡﻮ ۡﻢ ﺷ ۡﻴ ًﺌﺎ و ﻟﻢ#ۡ ﻵﻹ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﻋﻬ ۡﺪﺗ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟۡﻤ
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 ن/  ﻣﺪﺗﻬﻢ01 ﻳﻈﺎﻫﺮ ۡو ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺣ ًﺪ ﻓﺎﺗﻤﻮ ﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪﻫﻢ
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﴾٤﴿ !ﷲ>= ﻳﺤﺐ ﻟﻤﺘﻘ
009.004 Illa allatheena AAahadtum mina almushrikeena thumma lam yanqusookum shay-an walam
yuthahiroo AAalaykum ahadan faatimmoo ilayhim AAahdahum ila muddatihim inna Allaha yuhibbu
almuttaqeena
9:4 Behalve met de veelgodenaanbidders met wie
jullie een verbond zijn aangegaan, (en) die jullie
daarna niets tekort hebben gedaan en die niemand
tegen jullie hebben geholpen. Komt dan het verbond
met hen na, tot het eind van de overeengekomen
termijn. Voorwaar, Allah houdt van de Moettaqoen.

behalve hun onder de veelgodendienaars met wie
jullie een verbond gesloten hebben en die daarna
jullie in niets tekort gedaan hebben en die
niemand tegen jullie hebben geholpen. Voert dan
het verbond met hen volledig uit tot aan de met
hen vastgestelde tijd. Allah bemint de
godvrezenden.
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" ! ﺣﻴﺚ#"م ﻓﺎﻗﺘﻠﻮ ﻟﻤDﻓﺎذ ﻧﺴﻠﺦ ﻵﻹﺷﻬﺮ ﻟ

At-Taubah
ۡ ۡ ۡ  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﻋﻬ ۡﺪﺗ ۡﻢ ﻣ01 ۤﺑﺮآء ٌة ﻣﻦ ٰﷲ>= و رﺳ ۡﻮﻟﻪ
﴾١I ﴿ ! "#ﻦ ﻟﻤ
ٖ
009.001 Baraatun mina Allahi warasoolihi ila allatheena AAahadtum mina almushrikeena
9:1 (Dit is een verklaring over) een verbreking van de banden
(Bara'ah), van Allah en zijn Boodschapper, gericht tot de
veelgodenaanbidders met wie jullie (gelovigen) een verbond
hebben gesloten.

Een opzegging door Allah en Zijn gezant
aan hen onder de veelgodendienaars met
wie jullie een verbond gesloten hebben.
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 ﻣ ۡﻌﺠﺰيW! ﻵۡﻹ ۡرض ۡر ﻌﺔ ﺷﻬ ٍﺮ و ۡﻋﻠﻤ ۡﻮ ﻧﻜ ۡﻢ ﻏ0[ ﻓﺴ ۡﻴﺤ ۡﻮ
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﴾٢﴿ ﷲ>= ` و ن ﷲ>= ﻣ_^ي ﻟﻜ]\ﻳﻦ
009.002 Faseehoo fee al-ardi arbaAAata ashhurin waiAAlamoo annakum ghayru muAAjizee Allahi
waanna Allaha mukhzee alkafireena
9:2 Trekt dan vier maanden in het land rond, en weet
dat jullie het plan van Allah nimmer kunnen
ontkrachten. En voorwaar, Allah vernedert de
ongelovigen.

Trekt dan vier maanden rond in het land en weet
dat jullie niets tegen Allah kunnen doen en dat
Allah de ongelovigen te schande maakt.

ٰ
ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۤ
ۡ
=> ن ﷲWb  ﻟﻨﺎس ﻳﻮم ﻟﺤﺞ ﻵﻹ01 و ذ ٌن ﻣﻦ ﷲ>= و رﺳﻮﻟ ٖﻪ
ۡ و نe  ﻟﻜ ۡﻢWٌ ۡ! ﻓﺎ ۡن ﺗ ۡﺒﺘ ۡﻢ ﻓﻬﻮ ﺧ/ ﻪh  و رﺳ ۡﻮﻟij ۡ! "#ۡ ﺑﺮ ۡٓي ٌء ﻣﻦ ﻟۡﻤ
ۡ ﺗﻮﻟ ۡﻴﺘ ۡﻢ ﻓ
ۡ" ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ]\و# و ﺑ/ => ﻣ ۡﻌﺠﺰي ٰﷲWۡ!ﺎﻋﻠﻤ ۡۤﻮ ﻧﻜ ۡﻢ ﻏ

ۡ  ﻓﻤﺎ ۡﺳﺘﻘﺎﻣ ۡﻮ ﻟﻜ ۡﻢ ﻓe " مDٰۡﻋﻬ ۡﺪﺗ ۡﻢ ﻋ ۡﻨﺪ ﻟۡﻤ ۡﺴﺠﺪ ﻟ
ﺎﺳﺘﻘ ۡﻴﻤ ۡﻮ
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﴾٧﴿ ! ن ﷲ>= ﻳﺤﺐ ﻟﻤﺘﻘ/ ﻟﻬ ۡﻢ
009.007 Kayfa yakoonu lilmushrikeena AAahdun AAinda Allahi waAAinda rasoolihi illa allatheena
AAahadtum AAinda almasjidi alharami fama istaqamoo lakum faistaqeemoo lahum inna Allaha yuhibbu
almuttaqeena
9:7 Hoe kan er voor de veelgodenaanbidders een
verbond zijn bij Allah en bij zijn Boodschapper,
behalve voor degenen met wie jullie een verbond
hebben gesloten bij de Masdjid al Haram? Zolang
zij het gestand blijven, blijven jullie het met hen
gestand. Voorwaar, Allah houdt van de Moettaqoen.

Hoe kan er jegens de veelgodendienaars een
verbondsverplichting bij Allah en bij Zijn gezant
zijn, behalve dan jegens hen met wie jullie een
verbintenis aangegaan zijn bij de heilige moskee.
Zolang zij jegens jullie correct handelen, handelt
jullie dan ook correct. Allah bemint de
godvrezenden.

ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
/ ﻛ ۡﻴﻒ و ن ﻳﻈﻬﺮو ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻵﻹ ﻳﺮﻗﺒﻮ ﻓﻴﻜﻢ ﻵﻹ و ﻵﻹ ذﻣﺔ
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﴾ۚ٨﴿ ﻫﻢ ﻓﺴﻘﻮنWp  وe  ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ0qﻳﺮﺿﻮﻧﻜﻢ ﺑﺎﻓﻮ ﻫﻬﻢ و ﺗﺎ
009.008 Kayfa wa-in yathharoo AAalaykum la yarquboo feekum illan wala thimmatan yurdoonakum biafwahihim wata/ba quloobuhum waaktharuhum fasiqoona
9:8 Hoe kan het zijn, dat wanneer zij de overhand over
jullie hebben, zij niet waken over de
verwantschapsbanden met jullie, noch over de afspraken?
Zij behagen jullie met hun monden, terwijl hun harten
afkerig zijn. En de meesten van hen zijn verderfzaaiers.

Hoe kan het anders, want als zij de overhand
over jullie hebben dan houden zij zich aan
familieband noch verbintenis. Zij stellen jullie
tevreden met hun monden, maar hun harten
zijn weigerachtig en de meesten van hen zijn
verdorven.
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 ﻧﻬﻢ ﺳﺂء/ و ﺑﺎﻳﺖ ﷲ>= ﺛﻤﻨﺎ ﻗﻠﻴﻶﻹ ﻓﺼﺪو ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠ ٖﻪWwﺷ
﴾٩﴿  ۡﻌﻤﻠ ۡﻮنx ﺎﻧ ۡﻮy ﻣﺎ
009.009 Ishtaraw bi-ayati Allahi thamanan qaleelan fasaddoo AAan sabeelihi innahum saa ma kanoo
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e ﻞ ﻣﺮﺻ ٍﺪy وﺟ ۡﺪﺗﻤ ۡﻮﻫ ۡﻢ و ﺧﺬوﻫﻢ و ﺣ}"وﻫﻢ و ﻗﻌﺪو ﻟﻬﻢ
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 ن/ ﻓﺎ ۡن ﺗﺎﺑ ۡﻮ و ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ٰ ﺗﻮ ﻟﺰ ﻮة ﻓﺨﻠﻮ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ
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﴾٥﴿ ﷲ>= ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ

009.005 Fa-itha insalakha al-ashhuru alhurumu faoqtuloo almushrikeena haythu wajadtumoohum
wakhuthoohum waohsuroohum waoqAAudoo lahum kulla marsadin fa-in taboo waaqamoo alssalata
waatawoo alzzakata fakhalloo sabeelahum inna Allaha ghafoorun raheemun
9:5 En wanneer de gewijde maanden voorbij zijn,
doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook
aantreffen en grijpt hen, en omsingelt hen en loert op
hen vanuit elke hinderlaag. Als zij dan berouw tonen,
en de shalat onderhouden de zakat geven, laat hen dan
vrij. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.

Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt
dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden,
grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke
mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen,
de salaat verrichten en de zakaat geven, legt hun
dan niets in de weg. Allah is vergevend en
barmhartig.
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=>ﻠﻢ ﷲy  ﻳﺴﻤﻊƒ„" ! ﺳﺘﺠﺎرك ﻓﺎﺟﺮه ﺣ#و ۡن ﺣ ٌﺪ ﻣﻦ ﻟﻤ
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﴾٦‡ ﴿ ﻌﻠﻤﻮنx  ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻗﻮم ﻵﻹ/ ﺛﻢ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﺎﻣﻨﻪ
009.006 Wa-in ahadun mina almushrikeena istajaraka faajirhu hatta yasmaAAa kalama Allahi thumma
ablighhu ma/manahu thalika bi-annahum qawmun la yaAAlamoona

9:6 En één wanneer van de veelgodenaanbidders
bescherming bij jullie zoekt geeft hem dan
bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort. En
brengt hem daarna nou een plaats die veilig voor hem
is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet.

En als een van de veelgodendienaars bij jou
bescherming zoekt, geef hem dan bescherming
totdat hij het woord van Allah hoort en laat hem
daarna een plaats bereiken waar hij veilig is. Dat
is omdat zij mensen zijn die niet weten.
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" ! ﻋﻬﺪ ﻋﻨﺪ ﷲ>= و ﻋﻨﺪ رﺳﻮﻟ ٖﻪ ﻵﻹ ﻟﺬﻳﻦ#ﻛ ۡﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤ
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ﻵﻹ •ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮن ﻗ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻧﻜﺜ ۡﻮ ۡﻳﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ و ﻫﻤ ۡﻮ ﺑﺎ•" ج ﻟﺮﺳ ۡﻮل و ﻫ ۡﻢ
ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡﺎﷲ>= ﺣﻖ ۡن ﺗ ۡﺨﺸ ۡﻮه ن
 ﻓe  ﺗﺨﺸﻮﻧﻬﻢ/ ﺑﺪء ۡو ۡﻢ ول ﻣﺮ ٍة
ۡ ۡ ۡ
﴾٣١﴿ !ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﻣﺆﻣﻨ
009.013 Ala tuqatiloona qawman nakathoo aymanahum wahammoo bi-ikhraji alrrasooli wahum
badaookum awwala marratin atakhshawnahum faAllahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu/mineena
9:13 Waarom bestrijden jullie een volk dat hun eden
breekt niet? Terwijl zij van plan zijn om de
Boodschapper te verdrijven, en zij jullie het eerst
aanvallen? Vrezen jullie hen, terwijl Allah er meer
recht op heeft dat jullie Hem vrezen, als jullie
gelovigen zijn?

Zullen jullie dan niet strijden tegen mensen die
hun eden gebroken hebben en die van plan waren
de gezant te verdrijven, terwijl zij het eerst tegen
jullie begonnen? Vrezen jullie hen? Allah komt
het met meer recht toe dat jullie Hem vrezen als
jullie gelovig zijn.

ۡﻌﺬ ۡﺑﻬﻢ ٰﷲ>= ﺑﺎ ۡﻳﺪ ۡﻳﻜ ۡﻢ و ﻳ ۡ_^ﻫ ۡﻢ و ﻳ ۡﻨ} ۡ" ۡﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ وx ﻗﺎﺗﻠ ۡﻮﻫ ۡﻢ
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﴾٤١ۙ ﴿ !ﻳﺸﻒ ﺻﺪور ﻗﻮ ٍم ﻣﺆﻣﻨ
009.014 Qatiloohum yuAAaththibhumu Allahu bi-aydeekum wayukhzihim wayansurkum AAalayhim
wayashfi sudoora qawmin mu/mineena
9:14 Doodt hen; Allah zal hen zeker bestraffen door
middel van jullie handen en Hij zal hen vernederen en
Hij zal jullie helpen tegen hen en Hij zal de heden van
een gelovig volk genezen.

Strijdt tegen hen, dan zal Allah hen door jullie
handen bestraffen en te schande maken en Hij
zal jullie tegen hen helpen en de harten van
gelovige mensen genezen.
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=> و ﷲ/  ﻣﻦ ﻳﺸﺂء0“ و ﻳﺘﻮب ﷲ>= ﻋ/ و ﻳﺬﻫﺐ ﻏﻴﻆ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
﴾٥١﴿ ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ ﺣﻜ ۡﻴ ٌﻢ

yaAAmaloona
9:9 Zij verruilden de Verzen van Allah voor een geringe
prijs, waarna zij (de mensen) afhielden van Zijn Pad:
voorwaar, slecht is het wat zij plachten te doen.

Zij hebben Allah's tekenen verkwanseld en
Zijn weg versperd. Slecht is het wat zij aan
het doen waren.
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﴾٠١﴿  و وﻟ•ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﻌﺘﺪون/  ﻣﺆﻣ ٍﻦ ﻵﻹ و ﻵﻹ ذﻣﺔ0[ ﻵﻹ ﻳﺮﻗﺒﻮن
009.010 La yarquboona fee mu/minin illan wala thimmatan waola-ika humu almuAAtadoona
9:10 Zij waken met betrekking tot de gelovige niet over de
verwantschapsbanden, noch over de afspraken. Zij Zijn
degenen die de overtreders zijn.

Zij houden zich met betrekking tot een
gelovige aan familieband noch verbond.
Dat zijn de overtreders.
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 و/  ﻟﺪﻳﻦ0[ ﻓﺎ ۡن ﺗﺎﺑ ۡﻮ و ﻗﺎﻣﻮ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ٰ ﺗﻮ ﻟﺰ ﻮة ﻓﺎﺧﻮ ﻧﻜﻢ
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﴾١١﴿ ﻌﻠﻤﻮنx ˜ﻔﺼﻞ ﻵﻹﻳﺖ ﻟﻘﻮ ٍم
009.011 Fa-in taboo waaqamoo alssalata waatawoo alzzakata fa-ikhwanukum fee alddeeni wanufassilu alayati liqawmin yaAAlamoona
9:11 Wanneer zij dan berouw tonen, en de shalat
onderhouden en de zakat geven, dan zijn zij jullie
broeders in de godsdienst. En Wij zenden de Verzen
uiteen aan een dat volk dat weet.

Maar als zij berouw tonen, de salaat verrichten
en de zakaat geven dan zijn zij jullie broeders in
de godsdienst. En Wij zetten de tekenen uiteen
aan mensen die weten.
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ۡ د ۡﻳﻨﻜ ۡﻢ0[ و ۡن ﻧﻜﺜ ۡﻮ ﻳۡﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻣ ›ﻦ ۡﻌﺪ ﻋ ۡﻬﺪﻫ ۡﻢ و ﻃﻌﻨ ۡﻮ
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﴾٢١﴿ ﻤﺔ ﻟﻜ]\ ` ﻧﻬﻢ ﻵﻹ ﻳﻤﺎن ﻟﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮنœ ﻓﻘﺎﺗﻠﻮ
009.012 Wa-in nakathoo aymanahum min baAAdi AAahdihim wataAAanoo fee deenikum faqatiloo aimmata alkufri innahum la aymana lahum laAAallahum yantahoona
9:12 En wanneer zij hun eden breken, nadat zij een
verbond hebben gesloten en zij zich vijandig gedragen
tegen over jullie godsdienst: doodt dan de leiders van de
ongelovigen. Voorwaar, bij hen hebben eden geen
waarde. Hopelijk zullen zij ophouden.

En als zij hun eden breken nadat jullie met hen
een verbond gesloten hebben en jullie
godsdienst belasteren, bestrijdt dan de leiders
van het ongeloof. Voor hen bestaan er geen
eden. Misschien zullen zij ophouden.

degenen wiens daden vruchteloos zijn en die in de Hel
eeuwig levenden zijn.

daden vruchteloos zijn en die altijd in het vuur
zullen blijven.
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 ۡﻌﻤﺮ ﻣ ٰﺴﺠﺪ ﷲ>= ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﷲ>= و ﻟﻴﻮم ﻵﻹ•" و ﻗﺎمx ﻧﻤﺎ
ۡ وﻟ–•ﻚ ۡن ﻳﻜ ۡﻮﻧﻮƒž•  ﻟﺰ ٰﻮة و ﻟ ۡﻢ ﻳ ۡﺨﺶ ﻵﻹ ٰﷲ>= ﻓﻌ0 ٰ ﻟﺼ ٰﻠﻮة و
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﴾٨١﴿ ﻣﻦ ﻟﻤﻬﺘﺪﻳﻦ
009.018 Innama yaAAmuru masajida Allahi man amana biAllahi waalyawmi al-akhiri waaqama alssalata
waata alzzakata walam yakhsha illa Allaha faAAasa ola-ika an yakoonoo mina almuhtadeena
9:18 Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts
verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en
die de shalat onderhoudt en de zakat geeft en die
niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die
tot de rechtgeleiden zullen behoren.

Dienst doen in Allah's moskeeën mogen
slechts zij die in Allah en de laatste dag
geloven en die de salaat verrichten en de
zakaat geven en die alleen Allah vrezen;
misschien zijn zij het die het goede pad
volgen. *
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 و/ => ﻵﻹ ﻳﺴﺘﻮن ﻋﻨﺪ ﷲ/ => ﺳﺒﻴﻞ ﷲ0[ و ﻟﻴﻮم ﻵﻹ•" و ﺟﻬﺪ
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﴾٩١ۘ ﴿ !ﷲ>= ﻵﻹ ﻳﻬﺪي ﻟﻘﻮم ﻟﻈﻠﻤ
009.019 AjaAAaltum siqayata alhajji waAAimarata almasjidi alharami kaman amana biAllahi waalyawmi
al-akhiri wajahada fee sabeeli Allahi la yastawoona AAinda Allahi waAllahu la yahdee alqawma
alththalimeena
9:19 Stellen jullie het geven van drinken aan de
bedevaartgangers en het onderhouden van de Masdjid
al Haram (de gewijde Moskee In Mekkah) gelijk aan
(de aanbidding door) degene die in Allah en het
Hiernamaals gelooft en die strijdt op de Weg van
Allah? Zij zijn niet gelijk bij Allah. En Allah leidt het
onrechtplegende volk niet.

Zouden jullie soms het te drinken geven aan de
bedevaartgangers en het dienst doen in de heilige
moskee gelijkstellen aan iemand die in Allah en
de laatste dag gelooft en die zich inspant op
Allah's weg? Zij zijn bij Allah niet gelijk. Allah
wijst de mensen die onrecht plegen de goede
richting niet.

009.015 Wayuthhib ghaytha quloobihim wayatoobu Allahu AAala man yashao waAllahu AAaleemun
hakeemun
9:15 En Hij zal de woede van de heden doen
verdwijnen en Allah aanvaardt het berouw van wie
Hij wil. En Allah is Alwetend, Alwijs.

En Hij zal de woede die in hun harten is
verwijderen en Allah zal zich genadig wenden tot
wie Hij wil. Allah is wetend en wijs.

ۡ ۡﻌﻠﻢ ٰﷲ>= ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰﺟﻬﺪ ۡو ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ و ﻟﻢx  ۡﻮ و ﻟﻤﺎWۡwۡم ﺣﺴ ۡﺒﺘ ۡﻢ ۡن ﺗ
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=> و ﷲ/ ﻳﺘﺨﺬو ﻣﻦ دون ﷲ>= و ﻵﻹ رﺳﻮ ٖﻟﻪ و ﻵﻹ ﻟﻤﺆﻣﻨ! وﻟﻴﺠﺔ
ٌۢ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦١﴿‡  ﺑﻤﺎ •ﻌﻤﻠﻮنW!ﺧﺒ
009.016 Am hasibtum an tutrakoo walamma yaAAlami Allahu allatheena jahadoo minkum walam
yattakhithoo min dooni Allahi wala rasoolihi wala almu/mineena waleejatan waAllahu khabeerun bima
taAAmaloona
9:16 Of dachten jullie dat jullie onbeproefd gelaten
zouden worden, terwijl Allah nog niet heeft doen
weten, wie van jullie strijden en geen
vertrouwelingen nemen buiten Allah en zijn
Boodschapper en de gelovigen? En Allah is
Alwetend over wat jullie doen.

Of rekenden jullie erop met rust gelaten te worden
en dat Allah nog niet zou weten wie zich uit jullie
midden inspannen en zich buiten Allah, Zijn
gezant en de gelovigen geen vertrouwelingen
nemen? Allah is welingelicht over wat jullie doen.

•0“ ۡﻌﻤﺮ ۡو ﻣ ٰﺴﺠﺪ ٰﷲ>= ٰﺷﻬﺪ ۡﻳﻦ ﻋx " !ۡ ۡن#ۡ ﺎن ۡﻟﻠﻤy ﻣﺎ
ۡ ﻟﻨﺎر ﻫﻢ0[  وi£ وﻟ–•ﻚ ﺣﺒﻄ ۡﺖ ۡﻋﻤﺎﻟﻬ ۡﻢ/ \]ۡ ˜ۡﻔﺴﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﻜ
ٰ
﴾٧١﴿ ﺧﻠﺪ ۡون
009.017 Ma kana lilmushrikeena an yaAAmuroo masajida Allahi shahideena AAala anfusihim bialkufri
ola-ika habitat aAAmaluhum wafee alnnari hum khalidoona
9:17 En het past de veelge de veelgodaanbidders niet
dat zij de moskeeën van Allah verzorgen, terwijl zij
over zichzelf getuigen dat zijongelovig zijn. Zij zijn

Het komt de veelgodendienaars niet toe dienst te
doen in Allah's moskeeën terwijl zij over zichzelf
van ongeloof getuigen; zij zijn het van wie de
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 و ﻣ ۡﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻓﺎوﻟ–•ﻚ ﻫﻢ/  ﻵۡﻹ ۡﻳﻤﺎن0“ۡﺳﺘﺤﺒﻮ ﻟﻜ]\ ﻋ
ٰ
﴾٣٢﴿ ﻟﻈﻠﻤ ۡﻮن
009.023 Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo abaakum wa-ikhwanakum awliyaa ini istahabboo
alkufra AAala al-eemani waman yatawallahum minkum faola-ika humu alththalimoona
9:23 O jullie die geloven, neemt jullie vaders en
jullie broeders niet als leiders wanneer zij ongeloof
verkiezen boven geloof. En wie van jullie hen tot
leiders maakt: zij zijn degenen die de onrechtplegers
zijn.

Jullie die geloven! Neemt jullie vaders en broeders
niet als medestanders als zij het ongeloof liever
hebben dan het geloof. Wie van jullie hen als
medestanders hebben, dat zijn de onrechtplegers.
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ﺗﻜ ۡﻢ وWۡ!ﺎن ٰ ﺑﺂؤ ۡﻢ و ۡﺑﻨﺂؤ ۡﻢ و ﺧﻮ ﻧﻜ ۡﻢ و زو ﺟﻜ ۡﻢ و ﻋﺸy ﻗ ۡﻞ ۡن
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 ﺳﺒﻴﻠ ٖﻪ0[ ﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ ﺣﺐ ﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﷲ>= و رﺳﻮ ٖﻟﻪ و ﺟﻬﺎ ٍد
ۡ! و ٰﷲ>= ﻵﻹ ﻳ ۡﻬﺪي ﻟۡﻘ ۡﻮم ﻟۡ ٰﻔﺴﻘ/  ٰﷲ>= ﺑﺎ ۡﻣﺮه0 ۡ ﻳﺎƒ„ٰ ﺑﺼ ۡﻮ ﺣWwﻓ
ٖ
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ۡۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ>= ﺑﺎ ۡﻣﻮ ﻟﻬﻢ و0[ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻫﺎﺟﺮ ۡو و ٰﺟﻬﺪ ۡو
ٰ ۡ ً
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﴾٠٢﴿ ﺰونœ و وﻟ•ﻚ ﻫﻢ ﻟﻔﺂ/ =>˜ﻔﺴﻬﻢ ` ﻋﻈﻢ درﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ
009.020 Allatheena amanoo wahajaroo wajahadoo fee sabeeli Allahi bi-amwalihim waanfusihim
aAAthamu darajatan AAinda Allahi waola-ika humu alfa-izoona
9:20 Degenen die geloven en die zijn uitgeweken en die
strijden op de Weg van Allah met hun bezittingen en
hun levens zijn hoger in rang bij Allah. En zij zijn
degenen die de overwinnaren zijn.

Zij die geloven en uitgeweken zijn en zich op
Allah's weg inspannen met hun bezittingen en
hun eigen persoon zijn bij Allah hoger in rang;
zij zijn het die triomferen.

ٌ"ﻫ ۡﻢ رﺑﻬ ۡﻢ ﺑﺮ ۡﺣﻤ ٍﺔ ﻣ ۡﻨﻪ و ر ۡﺿﻮ ٍن و ﺟ ٰﻨ ٍﺖ ﻟﻬ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ˜ﻌ ۡﻴﻢ#ﻳﺒ
﴾١٢ۙ ﴿ ﻣﻘ ۡﻴ ٌﻢ

009.021 Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwanin wajannatin lahum feeha naAAeemun
muqeemun
9:21 Hun Heer verkondigt hun verheugende tijdingen
over Barmhartigheid van Hem en welbehagen en
Tuinen (het Paradijs) waarin voor hen een blijvende
gelukzaligheid is.

Hun Heer verkondigt hun het goede nieuws van
barmhartigheid van Hem en welbehagen en
tuinen waarin voor hen een blijvende
gelukzaligheid is,
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﴾٢٢﴿  ن ﷲ>= ﻋﻨﺪه ﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ/ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪ
009.022 Khalideena feeha abadan inna Allaha AAindahu ajrun AAatheemun

009.024 Qul in kana abaokum waabnaokum wa-ikhwanukum waazwajukum waAAasheeratukum
waamwalun iqtaraftumooha watijaratun takhshawna kasadaha wamasakinu tardawnaha ahabba ilaykum
mina Allahi warasoolihi wajihadin fee sabeelihi fatarabbasoo hatta ya/tiya Allahu bi-amrihi waAllahu la
yahdee alqawma alfasiqeena
924 Zeg: "Als jullie vaders en jullie zonen en
jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie
familie en de bezittingen die jullie verworven
hebben en de handel waarvan jullie verlies
vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie

Zeg: "Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders
en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen
die jullie je verworven hebben en koopwaar waarvan
jullie onverkoopbaarheid vrezen en woonhuizen die
jullie bevallen voor jullie dierbaarder zijn dan Allah en

9:22 Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd.
Voorwaar, bij Allah bevindt zich een geweldige beloning.

waarin zij voor immer en altijd zullen
blijven. Bij Allah is er een geweldig loon.

ۤ
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•ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗﺘﺨﺬ ۡو ٰ ﺑﺂء ۡﻢ و ﺧﻮ ﻧﻜ ۡﻢ ۡوﻟﻴﺂء ن

ٌ و ٰﷲ>= ﻏﻔ ۡﻮ ٌر رﺣ ۡﻴﻢ/  ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء0ٰ“ﺛﻢ ﻳﺘ ۡﻮب ٰﷲ>= ﻣ ›ﻦ ۡﻌﺪ ٰذﻟﻚ ﻋ
﴾٧٢﴿
009.027 Thumma yatoobu Allahu min baAAdi thalika AAala man yashao waAllahu ghafoorun raheemun
9:27 Vervolgens aanvaardt Allah daarna het berouw van
wie Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest
Barmhartig.

Dan wendt Allah zich daarna genadig tot
wie Hij wil; Allah is vergevend en
barmhartig.
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﴾٨٢﴿  ن ﷲ>= ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ/ ﷲ>= ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ن ﺷﺂء
009.028 Ya ayyuha allatheena amanoo innama almushrikoona najasun fala yaqraboo almasjida alharama
baAAda AAamihim hatha wa-in khiftum AAaylatan fasawfa yughneekumu Allahu min fadlihi in shaa inna
Allaha AAaleemun hakeemun
9:28 O jullie die geloven: voorwaar, de
veelgodenaanbidders zijn onrein. Laat hen daarom de
Masdjid al Haram (de gewijde moskee in Mekkah) niet
naderen na dit jaar van hen. En als jullie armoede
vrezen; Allah zal jullie rijk maken door Zijn gunst, als
Hij het wil. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.

Jullie die geloven! De veelgodendienaars zijn
een verontreiniging; na dit jaar mogen zij de
heilige moskee dan ook niet meer naderen. En
als jullie bang zijn voor armoede, dan zal Allah
jullie met Zijn goedgunstigheid rijk maken als
Hij wil. Allah is wetend en wijs.
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ۡ"ﻣﻮنDﺎﷲ>= و ﻵﻹ ﺑﺎﻟۡﻴ ۡﻮم ﻵ ۡ ٰﻹ•" و ﻵﻹ ﻳ
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ﻣﺎ ¬"م ﷲ>= و رﺳﻮﻟﻪ و ﻵﻹ ﻳﺪﻳﻨﻮن دﻳﻦ ﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﺬﻳﻦ وﺗﻮ

dierbaarder zijn dan Allah en Zijn
Boodschapper en het strijden op Zijn Weg,
wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt.
En Allah leidt het zwaar zondige volk niet,"

Zijn gezant en inspanning op Zijn weg, wacht dan maar
af tot Allah met Zijn beschikking komt. Allah wijst de
verdorven mensen de goede richting niet."

ۡ ٍة ` و ﻳ ۡﻮم ﺣﻨ!ۡ ` ۡذ ۡﻋﺠﺒ ۡﺘﻜﻢWۡ!ۡ ﻣﻮ ﻃﻦ ﻛﺜ0[ =>ﻟﻘ ۡﺪ ﻧ}" ﻢ ٰﷲ
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ﺗﻜﻢ ﻓﻠﻢ •ﻐﻦ ﻋﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ و ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻵﻹرض ﺑﻤﺎWpﻛ
﴾٥٢ۚ ﴿ رﺣﺒ ۡﺖ ﺛﻢ وﻟ ۡﻴﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﺪﺑﺮ ۡﻳﻦ
009.025 Laqad nasarakumu Allahu fee mawatina katheeratin wayawma hunaynin ith aAAjabatkum
kathratukum falam tughni AAankum shay-an wadaqat AAalaykumu al-ardu bima rahubat thumma
wallaytum mudbireena
9:25 Voorzeker, Allah heeft jullie reeds in vele
veldslagen geholpen en op de dag van Hoenain, toen
jullie grote aantallen (manschappen) jullie trots hadden
gemaakt, naar dat baatte jullie niets en de aarde, met al
haar weidsheid, werd jullie nauw, Daarna wendden jullie
vluchtend de rug toe.

Allah heeft jullie toch op veel plaatsen
geholpen en ook op de dag van Hoenain toen
het jullie beviel dat jullie talrijk waren, maar
het jullie niets baatte. En jullie kregen het
benauwd op de aarde ondanks haar ruimte en
keerden toen om voor de vlucht.

ٰ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
h
ۡ
ۡ
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 و ذﻟﻚ ﺟﺰآء ﻟﻜ]\ﻳﻦ/ ﺟﻨ ۡﻮ ًد ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ۡوﻫﺎ و ﻋﺬب ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ]\و
﴾٦٢﴿
009.026 Thumma anzala Allahu sakeenatahu AAala rasoolihi waAAala almu/mineena waanzala junoodan
lam tarawha waAAaththaba allatheena kafaroo wathalika jazao alkafireena
9:26 Vervolgens deed Allah rust over zijn
Boodschapper en over de gelovigen neerdalen en Hij
zond een leger (van Engelen) dat jullie niet zagen, en
Hij bestrafte degenen die ongelovig waren. En dat is de
vergelding voor de ongelovigen.

Toen liet Allah Zijn kalmte op Zijn gezant en op
de gelovigen neerdalen en Hij liet troepen
neerdalen die jullie niet zagen en Hij strafte hen
die ongelovig zijn af. En dat is de vergelding
voor de ongelovigen.
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﴾١٣﴿ " ﻮن#ﻪ ﻋﻤﺎ ﻳh ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻨ
009.031 Ittakhathoo ahbarahum waruhbanahum arbaban min dooni Allahi waalmaseeha ibna maryama
wama omiroo illa liyaAAbudoo ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu AAamma yushrikoona
9:31 Zij hebben hun schriftgeleerden en hun
monniken tot heren naast Allah genomen en (ook)
de Masih de zoon van Marywn, terwijl hun niets is
bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen
god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die
zij naast Hem toekennen.

Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot
heren in plaats van Allah en ook de masieh, de zoon
van Marjam. En hun werd slechts bevolen één Allah
te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen,
verheven als Hij is boven wat zij aan Hem als
metgezellen toevoegen.
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﴾٢٣﴿ ﻧﻮره و ﻟﻮ ¯"ه ﻟﻜ]\ون
009.032 Yureedoona an yutfi-oo noora Allahi bi-afwahihim waya/ba Allahu illa an yutimma noorahu
walaw kariha alkafiroona
9:32 Zij willen het Licht van Allah doven met hun
monden, maar Allah wilt slechts Zijn Licht volledig
laten schijnen, ook al haten de ongelovigen het.

Zij wensen Allah's licht met hun monden te doven,
maar Allah weigert het Zijn licht niet te
vervolmaken, ook al staat het de ongelovigen
tegen.
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009.033 Huwa allathee arsala rasoolahu bialhuda wadeeni alhaqqi liyuthhirahu AAala alddeeni kullihi
walaw kariha almushrikoona
9:33 Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden
met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen
zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de
veelgodenaanbidders er een afkeer van.

Hij is het die Zijn gezant met de leidraad en de
ware godsdienst gezonden heeft om hem te laten
zegevieren over de gehele godsdienst, ook al
staat het de veelgodendienaars tegen. *
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009.029 Qatiloo allatheena la yu/minoona biAllahi wala bialyawmi al-akhiri wala yuharrimoona ma
harrama Allahu warasooluhu wala yadeenoona deena alhaqqi mina allatheena ootoo alkitaba hatta
yuAAtoo aljizyata AAan yadin wahum saghiroona
9:29 Doodt hen dan die niet in Allah en het Hiernamaals
geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en
zijn Boodschapper verboden hebben verklaard; en zij die
de godsdienst van de Waarheid niet als godsdienst
nemen, van hen aan wie het Schrift is gegeven, totdat zij
het beschermgeld (Djizyah) betalen, naar vermogen,
terwijl zij onderdanig zijn.

Strijdt tegen hen die niet in Allah geloven en
niet in de laatste dag en die niet verbieden wat
Allah en Zijn gezant verboden hebben en die
niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden
uit het midden van hen aan wie het boek
gegeven is, totdat zij naar vermogen
onderdanig de schatting betalen.
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009.030 Waqalati alyahoodu AAuzayrun ibnu Allahi waqalati alnnasara almaseehu ibnu Allahi thalika
qawluhum bi-afwahihim yudahi-oona qawla allatheena kafaroo min qablu qatalahumu Allahu anna
yu/fakoona
9:30 En de Joden zeggen: "Oezair is de zoon van
Allah," en de Christenen zeggen: "De Masih ('Isa) is de
zoon van Allah." Dat zijn hun woorden uit ban monden.
Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die
voorheen ongelovig weren. Moge Allah hen vervloeken,
Hoe kunnen zij zo afwijken?

En de joden zeggen: "'Oezair is Allah's zoon"
en de christenen zeggen: "De masieh is Allah's
zoon." Dat is wat zij met hun monden zeggen.
Zij benaderen zo wat zij die vroeger ongelovig
waren zeiden. Allah bestrijde hen, hoe kunnen
zij zo afwijken!
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voor jezelf hadden opgepot, proeft dan wat jullie
plachten op te potten."

Proeft dan wat jullie aan het oppotten waren.
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009.036 Inna AAiddata alshshuhoori AAinda Allahi ithna AAashara shahran fee kitabi Allahi yawma
khalaqa alssamawati waal-arda minha arbaAAatun hurumun thalika alddeenu alqayyimu fala tathlimoo
feehinna anfusakum waqatiloo almushrikeena kaffatan kama yuqatiloonakum kaffatan waiAAlamoo anna
Allaha maAAa almuttaqeena
9:36 Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is
twaalf maanden, volgens de beschikking van Allah
op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep.
Daarvan zij er vier gewijd. Dat is de rechte
godsdienst. Doet jullie zelf dan daarin geen onrecht
aan. Maar bevecht alle veelgodenaanbidders zoals
zij jullie allen bevechten. en weet dat Allah met de
Moettaqóen is.

Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden
volgens de teboekstelling van Allah op de dag dat
Hij de hemelen en de aarde schiep; daarvan zijn er
vier heilig. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie
jezelf daarin dus geen onrecht aan, maar bestrijdt
de veelgodendienaars allen tezamen zoals zij jullie
allen tezamen bestrijden. En weet dat Allah met de
godvrezenden is.
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﴾٤٣ۙ ﴿  ۡ"ﻫ ۡﻢ ﻌﺬ ٍب ۡﻟﻴ ٍﻢ#ﻓﺒ
009.034 Ya ayyuha allatheena amanoo inna katheeran mina al-ahbari waalrruhbani laya/kuloona amwala
alnnasi bialbatili wayasuddoona AAan sabeeli Allahi waallatheena yaknizoona alththahaba waalfiddata
wala yunfiqoonaha fee sabeeli Allahi fabashshirhum biAAathabin aleemin
9:34 O jullie die geloven, voorwaar, de meeste van de
schriftgeleerden en de monniken verteren de bezittingen
van de mensen op onrechtmatige wijze en zij houden
(hen) af van de Weg van Allah. En zij die het goud en
het zilver oppotten dit niet besteden op de Weg van
Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing.

Jullie die geloven! Veel van de
schriftgeleerden en de monniken verteren de
bezittingen der mensen door bedrog en
versperren Allah's weg. En hun die goud en
zilver oppotten en geen bijdrage op Allah's
weg geven, zeg hun een pijnlijke afstraffing
aan
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﴾٥٣﴿
009.035 Yawma yuhma AAalayha fee nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wajunoobuhum
wathuhooruhum hatha ma kanaztum li-anfusikum fathooqoo ma kuntum taknizoona

9:35 De dag waarop dit (goud en zilver) verhit zal
worden in het vuur van de Hel, dan zal ermee over hun
voorhoofden, hun zijden en hun ruggen gestreken
worden. (En er zal worden gezegd.) "Dat is, wat jullie

op de dag dat zij in het vuur van de hel verhit
zullen worden; dan zullen hun voorhoofden,
hun zijden en hun ruggen verzengd worden. Dit
is voor wat jullie voor jezelf opgepot hebben.
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﴾٧٣﴿‡ ﻟﻜ]\ﻳﻦ

009.039 Illa tanfiroo yuAAaththibkum AAathaban aleeman wayastabdil qawman ghayrakum wala
tadurroohu shay-an waAllahu AAala kulli shay-in qadeerun

009.037 Innama alnnasee-o ziyadatun fee alkufri yudallu bihi allatheena kafaroo yuhilloonahu AAaman
wayuharrimoonahu AAaman liyuwati-oo AAiddata ma harrama Allahu fayuhilloo ma harrama Allahu
zuyyina lahum soo-o aAAmalihim waAllahu la yahdee alqawma alkafireena

9:39 Als jullie niet uitrukken, dan zal Hij jullie met een
pijnlijke bestraffing bestraffen en een ander volk voor
jullie in de plaats nemen en jullie kunnen Hem geen
enkele schade toebrengen. En Allah is Almachtig over
alle zaken.

Als jullie niet uitrukken zal Hij jullie
bestraffen met een pijnlijke bestraffing en
andere mensen in jullie plaats zetten; en jullie
brengen Hem geen enkele schade toe. Allah is
almachtig.
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﴾٠٤﴿ ﺣﻜ ۡﻴ ٌﻢ
009.040 Illa tansuroohu faqad nasarahu Allahu ith akhrajahu allatheena kafaroo thaniya ithnayni ith
huma fee alghari ith yaqoolu lisahibihi la tahzan inna Allaha maAAana faanzala Allahu sakeenatahu
AAalayhi waayyadahu bijunoodin lam tarawha wajaAAala kalimata allatheena kafaroo alssufla
wakalimatu Allahi hiya alAAulya waAllahu AAazeezun hakeemun

9:40 Als jullie hem (de Profeet) niet helpen: waarlijk,
Allah heeft hem reeds eerder geholpen, toen degenen die
ongelovig waren hen (uit Mekkah) hadden verdreven,
(en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot
bevonden, (en) toen hij tot zijn metgezel (Aboe Bakr)
zei: "Treur niet, voorwaar, Allah is met ons." Waarna
Allah Zijn rust op hen deed neerdalen en Hij hen
bijstand gaf met een leger dat jullie niet zagen. En Hij
verlaagde het woord van degenen die ongelovig waren
tot het laagste en het Woord van Allah, dat is het

Als jullie hem niet helpen? Allah heeft hem
reeds geholpen toen zij die ongelovig zijn hem
samen met een tweede verdreven, toen zij
beiden in de grot waren. Toen zei hij tot zijn
metgezel: "Wees niet bedroefd, Allah is met
ons." Toen liet Allah Zijn kalmte op hem
neerdalen en sterkte hem met troepen die jullie
niet kunnen zien. En Hij gaf het woord van
hen die ongelovig zijn de laagste en het woord
van Allah de hoogste plaats. En Allah is

9:37 Voorwaar, het uitstellen (van de gewijde
maanden) is slechts oen toename van het ongeloof,
degenen die ongelovig zijn, worden erdoor tot
dwalen gebracht. Het éne jaar verklaren zij het
toegestaan en het andere jaar verklaren zij het
verboden, om het aantal kloppend te maken met
wat Allah voor verboden heeft verklaard. Hun
slechte daden werden voor hen schoonschijnend
gemaakt. En Allah leidt het ongelovige volk niet.

Het invoegen van een schrikkelperiode is enkel
maar meer ongeloof waarmee zij die ongelovig zijn
tot dwaling gebracht worden. Zij staan dat het ene
jaar toe en het andere jaar verbieden zij het om
overeen te stemmen met het getal dat Allah heilig
verklaard heeft. Zo verklaren zij ongewijd wat Allah
heilig verklaard heeft. De slechtheid van hun daden
is voor hen aantrekkelijk gemaakt. Allah wijst de
ongelovige mensen de goede richting niet.
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009.038 Ya ayyuha allatheena amanoo ma lakum itha qeela lakumu infiroo fee sabeeli Allahi iththaqaltum
ila al-ardi aradeetum bialhayati alddunya mina al-akhirati fama mataAAu alhayati alddunya fee alakhirati illa qaleelun
9:38 O jullie die geloven, wat is er met jullie dat
wanneer er tot jullie wordt gezegd: "Rukt uit op de
Weg van Allah, "jullie bezwaard op de grond
zakken? Hebben jullie dan meer behagen aan het
wereldse leven dan aan het Hiernamaals? En de
genieting van het wereldse leven is slechts kort in
vergelijking tot het Hiernamaals.

Jullie die geloven! Wat is er met jullie, wanneer tot
jullie gezegd wordt: "Rukt uit op Allah's weg", dat
jullie dan bezwaard ter aarde zijgen. Bevalt het
tegenwoordige leven jullie dan meer dan het
hiernamaals? Maar het genot van het
tegenwoordige leven is in verhouding tot het
hiernamaals maar gering.
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 ۡﻢ و ﻵﻹWۡ! و ﻳ ۡﺴﺘ ۡﺒﺪ ۡل ﻗ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻏijﻌﺬ ۡﺑﻜ ۡﻢ ﻋﺬ ًﺑﺎ ۡﻟﻴ ًﻤﺎx ﻵﻹ ﺗﻨ]\ ۡو

ٰۡ ۡ
ۡ
﴾٣٤﴿ !•ﻌﻠﻢ ﻟﻜﺬﺑ
009.043 AAafa Allahu AAanka lima athinta lahum hatta yatabayyana laka allatheena sadaqoo
wataAAlama alkathibeena
9:43 Moge Allah jou (Mohammed) vergeven, waarom heb jij
vrijstelling gegeven (om achter te blijven), nog vóórdat jou was
gebleken wie degenen waren die waarachtig waren en vóór jij
wist wie de leugenaars waren?

Allah vergeve je. Waarom heb jij hun
vrijstelling gegeven voordat het jou
duidelijk was wie oprecht waren en jij
de leugenaars kende?
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﴾٤٤﴿ !ﺑﺎﻟﻤﺘﻘ
009.044 La yasta/thinuka allatheena yu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri an yujahidoo bi-amwalihim
waanfusihim waAllahu AAaleemun bialmuttaqeena
9:44 Degenen die in Allah en de Laatste Dag geloven
zullen jou niet om vrijstelling vragen om niet te
boeven strijden met hun bezittingen en hun levens. En
Allah kent de Moettaqòen.

Zij die in Allah en de laatste dag geloven vragen
jou geen ontheffing om met hun bezittingen en
hun persoon ingezet te worden. Allah kent de
godvrezenden.
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009.045 Innama yasta/thinuka allatheena la yu/minoona biAllahi waalyawmi al-akhiri wairtabat
quloobuhum fahum fee raybihim yataraddadoona
9:45 Voorwaar, degenen die niet in Allah en de laatste
Dag geloven vragen jou om vrijstelling en (zij zijn
degenen) wiens harten twijfelen waardoor zij in hun
twijfel heen en weer geslingerd worden.

Slechts zij die niet in Allah en de laatste dag
geloven vragen jou om ontheffing. En hun
harten verkeren in twijfel; dus aarzelen zij in
hun twijfel. *

hoogste. En Allah is Almachtig, Alwijs.

machtig en wijs.
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009.041 Infiroo khifafan wathiqalan wajahidoo bi-amwalikum waanfusikum fee sabeeli Allahi thalikum
khayrun lakum in kuntum taAAlamoona
9:41 Rukt uit, licht of zwaar, en strijdt met jullie
bezittingen en jullie levens op de Weg van
Allah, dat is beter voor jullie, als jullie het
weten.

Rukt uit, of het jullie nu licht of zwaar valt en spant
jullie met jullie bezittingen en jullie persoon in op
Allah's weg. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar
wisten.
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009.042 Law kana AAaradan qareeban wasafaran qasidan laittabaAAooka walakin baAAudat
AAalayhimu alshshuqqatu wasayahlifoona biAllahi lawi istataAAna lakharajna maAAakum yuhlikoona
anfusahum waAllahu yaAAlamu innahum lakathiboona
9:42 Als er een nabije vergukelijke genieting en een
gemakkelijk tocht zou zijn, dan zouden zij jou zeker
volgen, maar de tocht lijkt hen zwaar. En zij zullen
bij Allah zweren: "Als wij ertoe in staat geweest
zouden zijn, dan zouden wij met jullie zijn
weggepan." Zij vernietigen zichzelf, en Allah weet
dat zij zeker leugenaars zijn.

Als het om een gemakkelijk te behalen stoffelijk
gewin en een eenvoudige reis zou gaan, dan
zouden zij jou wel volgen, maar de afstand was te
ver voor hen. En zij zullen bij Allah zweren: "Als
wij konden zouden wij wel met jou uittrekken"
waarbij zij zichzelf te gronde richten. Allah weet
dat zij leugenaars zijn.
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009.048 Laqadi ibtaghawoo alfitnata min qablu waqallaboo laka al-omoora hatta jaa alhaqqu wathahara
amru Allahi wahum karihoona
9:48 Voorzeker, voorheen probeerden zij reeds
twee dracht te zaaien en zij verzonnen listen tegen
jou, tot de Waarheid kwam en de verordening van
Allah zegevierde, terwijl zij er een afkeer van
hadden.

Zij hadden er vroeger al naar gestreefd jullie in
verzoeking te brengen en zij stelden voor jou de
zaken anders voor totdat de waarheid kwam en
Allah's ordening de overhand kreeg, hoewel het hun
tegenstond.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و/  ﻟﻔﺘﻨﺔ ﺳﻘﻄﻮ0[  ﻵﻹ/ ƒÁ و ﻵﻹ •ﻔﺘ01 ﻘﻮل ﺋﺬنx و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ٌۢ
ٰ
ۡ
﴾٩٤﴿ ن ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﺤ ۡﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜ]\ ۡﻳﻦ
009.049 Waminhum man yaqoolu i/than lee wala taftinnee ala fee alfitnati saqatoo wa-inna jahannama
lamuheetatun bialkafireena
9:49 En onder hen zijn er die zeggen: "Geef mij
vrijstelling en breng geen onheil over mij." Weet,
dat zij zich (reeds) in het onheil hebben gestort, en
voorwaar, de Hel onnineelt zeker de gelovigen.

En onder hen zijn er die zeggen: "Geef mij
ontheffing en breng mij niet in verzoeking." Zij zijn
toch al in de verzoeking terechtgekomen. Welnu, de
hel zal de ongelovigen omvatten.

ٌ
ٌ
ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ ﻗ ۡﺪx  و ۡن ﺗﺼ ۡﺒﻚ ﻣﺼ ۡﻴﺒﺔe ۡن ﺗﺼ ۡﺒﻚ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺴ ۡﺆﻫ ۡﻢ
ۤ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٥﴿ "ﺣﻮنÃ ﺧﺬﻧﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻳﺘﻮﻟﻮ و ﻫﻢ
009.050 In tusibka hasanatun tasu/hum wa-in tusibka museebatun yaqooloo qad akhathna amrana min
qablu wayatawallaw wahum farihoona
9:50 Wanneer jou iets goeds overkomt, dan maakt het
hen nijdig, en wanneer tegenspoed jou treft, dan
zeggen zij: "Wij hebben van te voren reeds onze
maatregelen getroffen." En zij wenden zich af, terwijl
zij zich verheugen.

Als jou iets goeds treft ergeren zij zich en als jou
onheil treft zeggen zij: "Wij hadden onze
voorzorgsmaatregelen al genomen" en keren
zich verheugd af.

ٰ
ٰ
ۤ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
=> ﷲ0“ و ﻋe ﻨﺎÄ ﻫﻮ ﻣﻮﻟe ﻗﻞ ﻟﻦ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ﻵﻹ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﷲ>= ﻟﻨﺎ

ۡﻪ ﻋﺪ ًة و ﻟٰﻜ ۡﻦ ¯"ه ٰﷲ>= ﻧ›ﺒﻌﺎﺛﻬﻢh و ﻟ ۡﻮ ر دو ﻟۡ_" ۡوج ﻵﻹﻋﺪ ۡو ﻟ
ۡ ۡ ۡ
ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٤﴿ ﻓﺜﺒﻄﻬﻢ و ﻗﻴﻞ ﻗﻌﺪو ﻣﻊ ﻟﻘﻌﺪﻳﻦ
009.046 Walaw aradoo alkhurooja laaAAaddoo lahu AAuddatan walakin kariha Allahu inbiAAathahum
fathabbatahum waqeela oqAAudoo maAAa alqaAAideena
9:46 En als zij (met jou ten strijde) zouden willen
trekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen
hebben getroffen. Maar Allah keurde hun vertrek af,
zodat Hij hen ontmoedigde. En er werd gezegd: "Blijf
thuis met de thuisblijvers."

En als zij wensten uit te trekken, dan hadden zij
voorbereidingen getroffen, maar het stond Allah
tegen dat zij optrokken, dus hield Hij hen tegen.
En er werd gezegd: "Blijft thuis met de
thuisblijvers."

ۡﻟ ۡﻮ •"ﺟ ۡﻮ ﻓ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻣﺎ ز د ۡو ۡﻢ ﻵﻹ ﺧﺒﺎﻵًﻹ و ﻵ ۠ﻹ ۡوﺿﻌ ۡﻮ ﺧ ٰﻠﻠﻜﻢ
ٰ ۢ
ۡ!ﺎﻟﻈﻠﻤ
ٌ و ٰﷲ>= ﻋﻠ ۡﻴﻢ ﺑ/  و ﻓ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﺳ ٰﻤﻌ ۡﻮن ﻟﻬ ۡﻢe ﻳ ۡﺒﻐ ۡﻮﻧﻜﻢ ﻟۡﻔ ۡﺘﻨﺔ
﴾٧٤﴿
009.047 Law kharajoo feekum ma zadookum illa khabalan walaawdaAAoo khilalakum yabghoonakumu
alfitnata wafeekum sammaAAoona lahum waAllahu AAaleemun bialththalimeena
9:47 En als zij met jullie (ten strijde) zouden trekken,
dan zouden zij voor jullie niets vermeerderd hebben
dan wanorde, en zij zouden zeker tussen jullie heen en
weer rennen om tussen jullie tweedracht te zaaien, en
en onder jullie zijn er die geneigd zijn naar hen te
luisteren. En Allah kent de onrechtplegers.

Als zij met jullie waren uitgetrokken zouden zij
jullie alleen maar meer verderfelijke schade
berokkenen. Zij zouden tussen jullie heen en
weer gereden zijn in hun streven, jullie in
verzoeking te brengen. En bij jullie zijn er die
hun gehoor geven. Allah kent de onrechtplegers.

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
 ﺟﺂءƒ„ﻟﻘﺪ ۡﺑﺘﻐﻮ ﻟﻔ ۡﺘﻨﺔ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ و ﻗﻠﺒﻮ ﻟﻚ ﻵﻹﻣﻮر ﺣ
ٰۡ ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٤﴿ ﻟﺤﻖ و ﻇﻬﺮ ﻣﺮ ﷲ>= و ﻫﻢ ¯"ﻫﻮن

ٰ ۡ ۡ ۤ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
و ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻬ ۡﻢ ۡن •ﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ˜ﻔﻘﺘﻬﻢ ﻵﻹ ﻧﻬﻢ ﻛ]\و ﺑﺎﷲ>= و
ۡ و ﻵﻹ ﻳ ۡﻨﻔﻘ ۡﻮن ﻵﻹ و ﻫﻢ0ٰ1ﺑﺮﺳ ۡﻮ ٖﻟﻪ و ﻵﻹ ﻳﺎۡﺗ ۡﻮن ﻟﺼ ٰﻠﻮة ﻵﻹ و ﻫ ۡﻢ ﻛﺴﺎ
ٰ
ۡ
﴾٤٥﴿ ¯"ﻫﻮن

009.054 Wama manaAAahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaroo biAllahi
wabirasoolihi wala ya/toona alssalata illa wahum kusala wala yunfiqoona illa wahum karihoona
9:54 En er is niets dat de aanvaarding van hun bijdragen
tegenhoudt dan het feit dat zij waarlijk niet in Allah en
zijn Boodschapper geloven, en dat zij niet tot de shalat
komen, tenzij schoorvoetend, en dat zij geen bijdragen
geven, behalve met weerzin.

En dat hun bijdragen aangenomen werden,
werd alleen maar verhinderd doordat zij geen
geloof hechten aan Allah en Zijn gezant, alleen
maar onachtzaam tot de salaat komen en
slechts onwillig bijdragen geven.

ۡ ﻧﻤﺎ ﻳﺮ ۡﻳﺪ ٰﷲ>= ﻟﻴﻌﺬﺑﻬﻢ/ ﻓﻶﻹ • ۡﻌﺠ ۡﺒﻚ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ﻵﻹۤ ۡوﻵﻹدﻫ ۡﻢ
ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٥٥﴿  ﻟۡﺤ ٰﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺗﺰﻫﻖ ˜ﻔﺴﻬﻢ و ﻫﻢ ﻛ]\ون0[ ﺑﻬﺎ
009.055 Fala tuAAjibka amwaluhum wala awladuhum innama yureedu Allahu liyuAAaththibahum biha fee
alhayati alddunya watazhaqa anfusuhum wahum kafiroona
9:55 Laat daarom hen bezittingen en hun kinderen
geen (goede) indruk op jou maken. Allah wilt hen
slechts daarmee bestraffen in het wereldse leven
en dat hun zielen weggaan terwijl zij ongelovigen
zijn.

Jij hoeft je niet te verwonderen over hun bezittingen
noch over hun kinderen. Allah wenst hen daarmee in
het tegenwoordige leven slechts te bestraffen en [wil]
dat zijzelf als ongelovigen aan hun einde komen.

ٰ ۡ ۡ
ٌ و ﻣﺎ ﻫ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ و ﻟٰﻜﻨﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮم/ ﺎﷲ>= ﻧﻬ ۡﻢ ﻟﻤ ۡﻨﻜ ۡﻢ
و ﻳﺤﻠﻔﻮن ﺑ
ۡ
﴾٦٥﴿ ]\ﻗ ۡﻮنx

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿ ﻞ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮنyﻓﻠﻴﺘﻮ
009.051 Qul lan yuseebana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana waAAala Allahi falyatawakkali
almu/minoona
9:51 Zeg: "Niets zal ons treffen, behalve wat Allah
voor ons heeft beschikt. Hij is onze Beschermer."'
En laten de gelovigen daarom op Allah hun
vertrouwen stellen.

Zeg: "Ons zal alleen maar treffen wat Allah voor
ons te boek gesteld heeft. Hij is onze
beschermheer. Op Allah moeten de gelovigen hun
vertrouwen stellen."

ۤ ۤ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﺑﺺWw و ﻧﺤﻦ ﻧ/ !ﻗ ۡﻞ ﻫ ۡﻞ ﺗﺮﺑﺼﻮن ﺑﻨﺎ ﻵﻹ ﺣﺪي ﻟﺤﺴﻨﻴ
ٰ
ۡ ۡ
ۤۡ
ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺑﺼﻮWw ﻓiÇﺑﻜ ۡﻢ ۡن ﻳﺼ ۡﻴﺒﻜﻢ ﷲ>= ﻌﺬ ٍب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ٖه و ﺑﺎﻳﺪﻳﻨﺎ
﴾٢٥﴿ ﺑﺼ ۡﻮنWwﻧﺎ ﻣﻌﻜ ۡﻢ ﻣ
009.052 Qul hal tarabbasoona bina illa ihda alhusnayayni wanahnu natarabbasu bikum an yuseebakumu
Allahu biAAathabin min AAindihi aw bi-aydeena fatarabbasoo inna maAAakum mutarabbisoona
9:52 Zeg: "Jullie venuchten slechts voor ons één van
de twee goede dingen. En wij verwachten dat Allah
jullie met een bestraffing van Zijn kant zal treffen,
of (met een bestraffing) door ons. Wachten jullie
dan maar af, wij wachten daar met jullie op.

Zeg: "Verwachten jullie voor ons iets anders dan
een van de twee allermooiste dingen? Wij
verwachten voor jullie dat Allah jullie treft met een
bestraffing van Hem of door onze handen. Wachten
jullie maar af; wij wachten met jullie af."

ً ﻧﻜ ۡﻢ ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﻗ ۡﻮﻣﺎ/ ﻗ ۡﻞ ˜ۡﻔﻘ ۡﻮ ﻃ ۡﻮ ًﻋﺎ ۡو ¯ ۡ" ًﻫﺎ ﻟ ۡﻦ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣ ۡﻨﻜ ۡﻢ
ٰ
ۡ
﴾٣٥﴿ !ﻓﺴﻘ
009.053 Qul anfiqoo tawAAan aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqeena
9:53 Zeg: "Geeft bijdragen, willig of onwillig, het
zal nimmer van jullie worden aanvaard: voorwaar,
jullie zijn een zwaar zondig volk."

Zeg: "Jullie kunnen willens of onwillens bijdragen
geven, het zal toch niet van jullie aangenomen
worden. Jullie zijn verdorven mensen."

Allahu min fadlihi warasooluhu inna ila Allahi raghiboona
9:59 En als zij tevreden zouden zijn met wat Allah en
zijn Boodschapper hun hebben gegeven en zij zeiden:
"Allah is voor ons voldoende, Allah zal ons van zijn
grote gunst geven, en (ook) zijn Boodschapper,
voorwaar, op Allah vestigen wij onze hoop." (Dan zou
dat beter voor hen zijn.)

Als zij maar tevreden zouden zijn met wat
Allah en Zijn gezant hun geven en zouden
zeggen: "Allah is ons goed genoeg. Allah zal
ons van Zijn goedgunstigheid geven en Zijn
gezant zal dat ook; wij verlangen naar Allah." *

ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ ٰ ۡ
ﻧﻤﺎ ﻟﺼﺪﻗﺖ ﻟﻠﻔ¨\آء و ﻟﻤﺴﻜ! و ﻟﻌﻤﻠ! ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻟﻤﺆﻟﻔﺔ
ٰ ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
 ﺳﺒﻴﻞ ﷲ>= و ﺑﻦ0[  ﻟﺮﻗﺎب و ﻟﻐﺮﻣ! و0[ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ و
ٰ
ٰ
ً ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٠٦﴿  و ﷲ>= ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ/ =>ﻀﺔ ﻣﻦ ﷲx"Ã / ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ
009.060 Innama alssadaqatu lilfuqara-i waalmasakeeni waalAAamileena AAalayha waalmu-allafati
quloobuhum wafee alrriqabi waalgharimeena wafee sabeeli Allahi waibni alssabeeli fareedatan mina
Allahi waAllahu AAaleemun hakeemun
9:60 Voorwaar, de zakat is slechts voor de armen en
de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling
ervan) en de Moe'allaf en voor (het vrijkopen) van de
slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de
Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand),
als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend,
Alwijs.

De aalmoezen zijn voor de armen en de
behoeftigen, voor hen die ermee belast zijn en
voor hen wier harten tot elkaar gebracht zijn, voor
de vrijkoop van slaven en schuldenaren, om in te
zetten op Allah's weg en voor hem die onderweg
is. [Dit is] een verplichting van Allah. Allah is
wetend en wijs.

ۡ
ۡ
Wٍ ۡ! ﻗ ۡﻞ ذن ﺧ/ ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﻫﻮ ذ ٌنx  وƒÈو ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺆذ ۡون ﻟﻨ
ٰ
ۡﺎﷲ>= و ﻳ ۡﺆﻣﻦ ۡﻟﻠﻤ ۡﺆﻣﻨ!ۡ و ر ۡﺣﻤ ٌﺔ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ
ﻟﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﺆﻣﻦ ﺑ
ٰ ۡ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾١٦﴿  و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺆذ ۡون رﺳﻮل ﷲ>= ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻟﻴﻢ/ ﻣﻨﻜ ۡﻢ
009.061 Waminhumu allatheena yu/thoona alnnabiyya wayaqooloona huwa othunun qul othunu khayrin
lakum yu/minu biAllahi wayu/minu lilmu/mineena warahmatun lillatheena amanoo minkum waallatheena
yu/thoona rasoola Allahi lahum AAathabun aleemun

009.056 Wayahlifoona biAllahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qawmun
yafraqoona
9:56 En zij (de huichelaars) zweren bij Allah dat zij
zeker tot jullie behoren. Zij behoren niet tot jullie, want
zij zijn een lafhartig volk.

Zij zweren bij Allah dat zij bij jullie behoren.
Toch behoren zij niet bij jullie, maar zij zijn
mensen die angst hebben.

ۡﻟ ۡﻮ ﻳﺠﺪ ۡون ﻣ ۡﻠﺠ ًﺎ ۡو ﻣ ٰﻐ ٰﺮ ٍت ۡو ﻣﺪﺧﻶًﻹ ﻟﻮﻟ ۡﻮ ﻟ ۡﻴﻪ و ﻫ ۡﻢ ﻳ ۡﺠﻤﺤﻮن
﴾٧٥﴿
009.057 Law yajidoona maljaan aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wahum yajmahoona
9:57 Als zij een toevluchtsoord, of grotten of holen
zouden vinden, dan zouden zij zich daarheen
wenden, terwijl zij zich haasten.

Als zij een toevluchtsoord of grotten of een
onderaardse gang zouden vinden dan zouden zij
zich daarin ijlings terugtrekken.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻓﺎ ۡن ۡﻋﻄ ۡﻮ ﻣﻨﻬﺎ رﺿ ۡﻮ و ۡن ﻟ ۡﻢe  ﻟﺼﺪﻗﺖ0[ و ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻳﻠﻤﺰك
ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٥﴿ ﻌﻄﻮ ﻣﻨﻬﺎ ذ ﻫﻢ ﻳﺴﺨﻄﻮنx
009.058 Waminhum man yalmizuka fee alssadaqati fa-in oAAtoo minha radoo wa-in lam yuAAtaw minha
itha hum yaskhatoona
9:58 En onder hen zijn er die aanmerkingen op jou
maken over (de verdeling van) de zakat. Als hun dan
ervan wordt gegeven, dan zijn zij tevreden, maar
wanneer hun er niet van wordt gegeven, zie, dan zijn
zij boos.

Onder hen zijn er ook die tegen jou
aanmerkingen maken over de aalmoezen. Als
hun ervan gegeven wordt zijn zij tevreden, maar
als hun er niets van gegeven wordt dan zijn zij
vergramd.

ٰ
ٰ
ٰ ٰۤ ۡ ۡ ۡ
h
ۡ
ۡ
ۡ
=>ﻬﻢ ﷲ>= و رﺳﻮﻟﻪ ` و ﻗﺎﻟﻮ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﷲÄو ﻟﻮ ﻧﻬﻢ رﺿﻮ ﻣﺎ ﺗ
ٰ ۤ ۤh ۡ
ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٩٥﴿‡  ﷲ>= رﻏﺒﻮن01 ﺳﻴﺆﺗﻴﻨﺎ ﷲ>= ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ و رﺳﻮﻟﻪ ` ﻧﺎ
009.059 Walaw annahum radoo ma atahumu Allahu warasooluhu waqaloo hasbuna Allahu sayu/teena

ۡ ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٤٦﴿  ن ﷲ>= ﻣ_"ج ﻣﺎ ﺗﺤﺬرونe  ﻗﻞ ۡﺳﺘ ۡﻬﺰء ۡو/ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ
009.064 Yahtharu almunafiqoona an tunazzala AAalayhim sooratun tunabbi-ohum bima fee quloobihim
quli istahzi-oo inna Allaha mukhrijun ma tahtharoona
9:64 De huichelaars vrezen dat er over hen een Soerah
(hoofdstuk) wordt neergezonden die (hen) bekend
maakt wat in hun harten is. Zeg: "Spotten jullie maar:
voorwaar, Allah zal dat waar jullie voor vrezen zeker
bekend maken".

De huichelaars zijn verontrust dat er tot hen een
soera wordt neergezonden die hun zal meedelen
wat er in hun harten is. Zeg: "Spot maar, Allah
zal waar jullie verontrust over zijn tevoorschijn
halen."

ٰ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﻞ ﺑﺎﷲ>= و/ و ﻟ•ﻦ ﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﻧﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺨﻮض و ﻧﻠﻌﺐ
ۡ
﴾٥٦﴿ ٰ ٰﻳﺘ ٖﻪ و رﺳ ۡﻮﻟ ٖﻪ ﻛﻨﺘ ۡﻢ ﺗ ۡﺴﺘ ۡﻬﺰء ۡون
009.065 Wala-in saaltahum layaqoolunna innama kunna nakhoodu wanalAAabu qul abiAllahi waayatihi
warasoolihi kuntum tastahzi-oona
9:65 En als jij (O Mohammed) ven vraagt (over hun
gespot), dan zullen zij zeker antwoorden: "Wij kletsten en
schertsten maar wat." Zeg: "Plachten jullie de spot te
drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper?"

En als jullie zouden vragen zouden zij
zeggen; "Wij kletsten maar wat en
schertsten." Zeg: "Waren jullie met Allah,
Zijn tekenen en Zijn gezant de spot aan het
drijven?"

ۡﻔ ٍﺔ ﻣ ۡﻨﻜﻢœ ۡن ˜ ۡﻌﻒ ﻋ ۡﻦ ﻃﺂ/ ﻵﻹ • ۡﻌﺘﺬر ۡو ﻗ ۡﺪ ﻛ] ۡ\ﺗ ۡﻢ ۡﻌﺪ ۡﻳﻤﺎﻧﻜ ۡﻢ
ًۢ
ۡ
﴾٦٦﴿‡ !ﺎﻧﻮۡ ﻣ ۡﺠﺮﻣy ﻔﺔ ﺑﺎﻧﻬ ۡﻢœ˜ﻌﺬ ۡب ﻃﺂ

9:61 En onder hen zijn er die de Profeet kwetsen
en zij zeggen: "Hij is een oor (dat naar iedereen
luistert). Zeg: "Een oor dat goed is voor jullie, hij
gelooft in Allah en hij gelooft de gelovigen en hij
is een genade voor degenen onder jullie die
geloven." En degenen die de Boodschapper van
Allah kwetsen: voor hen is er een pijnlijke
bestraffing.

Onder hen zijn er ook die de profeet leed aandoen en
zeggen: "Hij is een oor dat [alles gelooft wat het]
hoort." Zeg: "Een oor dat hoort wat goed is voor
jullie, dat gelooft in Allah en dat de gelovigen
gelooft en dat een barmhartigheid is voor hen uit
jullie midden die geloven. Voor hen die de gezant
van Allah leed aandoen is er een pijnlijke
bestraffing."

ٰ ۡ ۡ
ۡﻪۤ ﺣﻖ ۡن ﻳ ۡﺮﺿﻮهh  و ٰﷲ>= و رﺳ ۡﻮﻟe ﺿ ۡﻮ ۡﻢWۡ !ﺎﷲ>= ﻟﻜ ۡﻢ ﻟ
ﻳﺤﻠﻔﻮن ﺑ
ۡ ۡ
﴾٢٦﴿ !ﺎﻧﻮۡ ﻣﺆﻣﻨy ۡن
009.062 Yahlifoona biAllahi lakum liyurdookum waAllahu warasooluhu ahaqqu an yurdoohu in kanoo
mu/mineena
9:62 Zij zweren jullie bij Allah om jullie te
behagen, terwijl Allah en zijn Boodschapper er
meer recht op hebben dat zij hen behagen, als zij
gelovigen zijn.

Zij bezweren jullie bij Allah, om jullie tevreden te
stellen, maar Allah en Zijn gezant hebben er meer
recht op door hen tevredengesteld te worden, als zij
gelovigen zijn.

ًﻪ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪh ﻪ ﻓﺎن ﻟh ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻳﺤﺎدد ٰﷲ>= و رﺳ ۡﻮﻟh  ۡﻌﻠﻤ ۡۤﻮ ﻧx ﻟ ۡﻢ
ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ۡ
﴾٣٦﴿  ذﻟﻚ ﻟ_^ي ﻟﻌﻈﻴﻢ/ ﻓﻴﻬﺎ
009.063 Alam yaAAlamoo annahu man yuhadidi Allaha warasoolahu faanna lahu nara jahannama
khalidan feeha thalika alkhizyu alAAatheemu
9:63 Weten zi (de huichelaars) niet dat voor degene die
Allah en zijn Boodschapper uitdagen het vuur van de Hel
(terecht) is, zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. Dat is
de geweldige vernedering.

Weten zij dan niet dat er voor wie zich tegen
Allah en Zijn gezant verzet het vuur van de
hel is waarin hij altijd zal blijven? Dat is de
geweldige schande.

009.066 La taAAtathiroo qad kafartum baAAda eemanikum in naAAfu AAan ta-ifatin minkum nuAAaththib
ta-ifatan bi-annahum kanoo mujrimeena
9:66 Verontschuldigt jullie maar niet, jullie zijn
ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij
een groep van jullie vergeven (vanwege hun berouw)
dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij
misdadigers waren.

Verontschuldigt jullie niet. Jullie zijn ongelovig
geworden na geloofd te hebben. Wij zullen een
groep van jullie vergiffenis schenken en een
andere groep bestraffen omdat zij boosdoeners
waren.

ۡ0[ ل ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺳ ۡﻮر ٌة ﺗﻨﺒﺌﻬ ۡﻢ ﺑﻤﺎµ¶ﻳ ۡﺤﺬر ﻟۡﻤ ٰﻨﻔﻘ ۡﻮن ۡن ﺗ

ۡ
 وﻟ–•ﻚ/ ﺎﻟﺬ ۡي ﺧﺎﺿ ۡﻮy ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻜ ۡﻢ ﺑﺨﻶﻹﻗﻬ ۡﻢ و ﺧﻀﺘ ۡﻢ
ٰۡ
ٰۡ ۡ
ۡ
–
"ونÉ و وﻟ•ﻚ ﻫﻢ ﻟﺨe  ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹ•"ة0[ ﺣﺒﻄ ۡﺖ ۡﻋﻤﺎﻟﻬ ۡﻢ

ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
" وË ﻳﺎﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻨÌ ﺾ
ٍ ﻟﻤﻨﻔﻘﻮن و ﻟﻤﻨﻔﻘﺖ ﻌﻀﻬﻢ ﻣ ›ﻦ ﻌ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
=> ﻧﺴﻮ ﷲ/ ﻘﺒﻀﻮن ﻳﺪﻳﻬﻢx ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ ﻟﻤﻌﺮوف و

﴾٩٦﴿

ٰۡ
ٰ ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿  ن ﻟﻤﻨﻔﻘ!ۡ ﻫﻢ ﻟﻔﺴﻘﻮن/ ﻓﻨﺴﻴﻬ ۡﻢ

009.069 Kaallatheena min qablikum kanoo ashadda minkum quwwatan waakthara amwalan waawladan
faistamtaAAoo bikhalaqihim faistamtaAAtum bikhalaqikum kama istamtaAAa allatheena min qablikum
bikhalaqihim wakhudtum kaallathee khadoo ola-ika habitat aAAmaluhum fee alddunya waal-akhirati
waola-ika humu alkhasiroona
9:69 (Zij zijn) zoals degenen vóór jullie, zij
waren sterker in kracht dan jullie en rijker aan
bezittingen en kinderen. Zij hebben genoten van
hun deel en jullie hebben genoten van jullie deel,
zoals degenen vóór jullie hebben genoten. En
jullie zijn verdiept (in ijdele gesprekken) zoals
zij verdiept waren. Zij zijin degenen wiens
daden vruchteloos zijn, in dit leven en in het
Hiernamaals. Zij zijn degenen die de verliezers
zijn.

Zoals het geval was met hen die er voor jullie tijd
waren. Zij waren sterker dan jullie, hadden meer
bezittingen en kinderen. Zij hebben dus het
vruchtgebruik van hun aandeel gehad. Jullie hebben
ook het vruchtgebruik van jullie aandeel gehad zoals
zij die er voor jullie tijd waren het vruchtgebruik van
hun aandeel hebben gehad en jullie hebben gekletst
zoals zij gekletst hebben. Hun daden zijn vruchteloos
in het tegenwoordige leven en het hiernamaals. Dat
zijn de verliezers.

ۡ و ﻗﻮمijﻟ ۡﻢ ﻳﺎۡﺗﻬ ۡﻢ ﻧﺒﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻮم ﻧ ۡﻮ ٍح و ﻋﺎ ٍد و ﺛﻤ ۡﻮد
ۡ ﺗ ۡﺘﻬ ۡﻢ رﺳﻠﻬﻢ/ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻣ ۡﺪﻳﻦ و ﻟۡﻤ ۡﺆ•ﻔ ٰﻜﺖ
ۡﺎﻧ ۡﻮۤ ˜ۡﻔﺴﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻈﻠﻤﻮنy ﺎن ٰﷲ>= ﻟﻴ ۡﻈﻠﻤﻬ ۡﻢ و ﻟٰﻜ ۡﻦy  ﻓﻤﺎe ﺑﺎﻟۡﺒﻴ ٰﻨﺖ
﴾٠٧﴿
009.070 Alam ya/tihim nabao allatheena min qablihim qawmi noohin waAAadin wathamooda waqawmi
ibraheema waas-habi madyana waalmu/tafikati atat-hum rusuluhum bialbayyinati fama kana Allahu
liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona

009.067 Almunafiqoona waalmunafiqatu baAAduhum min baAAdin ya/muroona bialmunkari wayanhawna
AAani almaAAroofi wayaqbidoona aydiyahum nasoo Allaha fanasiyahum inna almunafiqeena humu
alfasiqoona
9:67 De huichelaars en de huichelaarsters zijn eender,
zij sporen aan tot het verwerpelijke en zij verbieden
het behoorlijke. Zij houden hun handen dicht (uit
gierigheid). Zij vergaten Allah, zodat Hij hen vergat.
Voorwaar, de huichelaars zijn de zwaar zondigen.

De huichelaars en de huichelaarsters horen bij
elkaar, zij gebieden het verwerpelijke, verbieden
het behoorlijke en houden hun handen stijf op hun
beurzen; zij vergeten Allah en dus vergeet Hij
hen. De huichelaars, dat zijn de verdorvenen.

ٰ
ۡ ٰ ٰ ۡ ۡ ٰ ۡ ٰ
ۡ
وﻋﺪ ﷲ>= ﻟﻤﻨﻔﻘ! و ﻟﻤﻨﻔﻘﺖ و ﻟﻜﻔﺎر ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻠﺪﻳﻦ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٨٦ۙ ﴿  و ﻟﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻣﻘﻴﻢe => و ﻟﻌﻨﻬﻢ ﷲe  ½¼ ﺣ ۡﺴﺒﻬ ۡﻢ/ ﻓ ۡﻴﻬﺎ
009.068 WaAAada Allahu almunafiqeena waalmunafiqati waalkuffara nara jahannama khalideena feeha
hiya hasbuhum walaAAanahumu Allahu walahum AAathabun muqeemun
9:68 Allah heeft de huichelaars, de huichetaarsters en
de ongelovigen het vuur van de Hel aangezegd, zij
zijn daarin eeuwig levenden. Het is voldoende voor
hen. En Allah heeft hen vervloekt. En voor hen is er
een blijvende bestraffing.

Allah heeft de huichelaars, de huichelaarsters en
de ongelovigen het vuur van de hel toegezegd om
daarin altijd te blijven. Dat is goed genoeg voor
hen. Allah heeft hen vervloekt en voor hen is er
een blijvende bestraffing.

ۡ ً ۡ ۡ
ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ً
ۡ
/  ﻣﻮ ﻵﻹ و وﻵﻹدWp ﺎﻧﻮ ﺷﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﻮة وy ﺎﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢy
ۡ ﺎﺳﺘ ۡﻤﺘﻌ ۡﻮ ﺑﺨﻶﻹﻗﻬ ۡﻢ ﻓ
ۡ ﻓ
ﺎﺳﺘ ۡﻤﺘ ۡﻌﺘ ۡﻢ ﺑﺨﻶﻹﻗﻜ ۡﻢ ﻛﻤﺎ ۡﺳﺘ ۡﻤﺘﻊ

ٰ ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٧﴿‡  ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ/ Wb =>ﻣﻦ ﷲ
009.072 WaAAada Allahu almu/mineena waalmu/minati jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena
feeha wamasakina tayyibatan fee jannati AAadnin waridwanun mina Allahi akbaru thalika huwa alfawzu
alAAatheemu
9:72 Allah heeft de gelovigen mannen en de gelovige
vrouwen Tuinen (het Paradijs) beloofd waar onder door
de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig , levenden. En
goede woonplaatsen in de Tuinen van 'Adn (Eden). En
het welbehagen van Allah is groter. Dat is de geweldige
overwinning.

Allah heeft de gelovige mannen en vrouwen
tuinen toegezegd waar de rivieren onderdoor
stromen om daarin altijd te blijven en goede
woningen in de tuinen van 'Adn. En Allah's
welgevallen is nog geweldiger. Dat is de
geweldige triomf!

ٰ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
 و/  ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻜﻔﺎر و ﻟﻤﻨﻔﻘ!ۡ و ﻏﻠﻆ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢƒÈ•ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻨ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٣٧﴿ W! و ﺑﺌﺲ ﻟﻤﺼ/ ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢÎﻣﺎو
009.073 Ya ayyuha alnnabiyyu jahidi alkuffara waalmunafiqeena waoghluth AAalayhim wama/wahum
jahannamu wabi/sa almaseeru
9:73 O Profeet, bevecht de ongelovigen en de
huichelaars en treed hard tegen hen op. En hun
verblijfplaats is de Hel, en dat is de slechtste
bestemming.

O profeet, stel je te weer tegen de ongelovigen en
de huichelaars en pak hen stevig aan. Hun
verblijfplaats is de hel; dat is pas een slechte
bestemming!

ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻠﻤﺔ ﻟﻜ]\ و ﻛ]\و ﻌﺪy  و ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮ/ ﻳﺤﻠﻔﻮن ﺑﺎﷲ>= ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮ
ٰ ٰ ۡ ۡ ۤ ۤۡ
 و ﻣﺎ ˜ﻘﻤﻮ ﻵﻹ ن ﻏﻨﻬﻢ ﷲ>= وe ۡۡﺳﻶﻹﻣﻬ ۡﻢ و ﻫﻤ ۡﻮ ﺑﻤﺎ ﻟ ۡﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮ
ۡ و ۡن ﻳﺘﻮﻟﻮe  ﻟﻬ ۡﻢWً ۡ! ﻓﺎ ۡن ﻳﺘ ۡﻮﺑ ۡﻮ ﻳﻚ ﺧe ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻓ ۡﻀﻠ ٖﻪh رﺳ ۡﻮﻟ
ٰ ۡ
ٰۡ ۡ
ً
ۡ
ً
ۡ
0[  و ﻣﺎ ﻟﻬﻢe  ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻵﻹ•"ة0[ ` ﻌﺬﺑﻬﻢ ﷲ>= ﻋﺬ ﺑﺎ ﻟﻴﻤﺎx

9:70 Heeft het bericht hun niet bereikt over degenen
vóór hen; het volk van Noach, en de 'ad en de
Tsamoed, en het volk van Abraham, en de bewoners
van Madyan en de bewoners van de geruïneerde
steden? Hun Boodschappers waren tot hen gekomen
met de duidelijke bewijzen. En Allah heeft hen
nimmer onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf
onrecht aangedaan.

Is tot hen niet de mededeling gekomen over hen
die er voor hun tijd waren, het volk van Noeh en
de 'Aad en de Thamoed en het volk van Ibrahiem
en de bewoners van Madjan en de ondersteboven
gekeerde steden, tot wie hun gezanten met de
duidelijke bewijzen kwamen. Allah was niet zo
dat Hij hun onrecht aandeed, maar zij deden
zichzelf onrecht aan.

ۡ ﻳﺎۡﻣﺮونÌ و ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن و ﻟۡﻤ ۡﺆﻣ ٰﻨﺖ ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ۡوﻟﻴﺂء ۡﻌﺾ
ٍ
ۡﻘ ۡﻴﻤ ۡﻮن ﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻳ ۡﺆﺗﻮنx " وËﺑﺎﻟۡﻤ ۡﻌﺮ ۡوف و ﻳ ۡﻨﻬ ۡﻮن ﻋﻦ ﻟۡﻤ ۡﻨ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
h
–
ۡ
=> ن ﷲ/ =>ﺣﻤﻬﻢ ﷲW! وﻟ•ﻚ ﺳ/ ﻟﺰ ﻮة و ﻳﻄﻴﻌﻮن ﷲ>= و رﺳﻮﻟﻪ
﴾١٧﴿ ^ ۡﻳ ٌﺰ ﺣﻜ ۡﻴ ٌﻢ±
009.071 Waalmu/minoona waalmu/minatu baAAduhum awliyao baAAdin ya/muroona bialmaAAroofi
wayanhawna AAani almunkari wayuqeemoona alssalata wayu/toona alzzakata wayuteeAAoona Allaha
warasoolahu ola-ika sayarhamuhumu Allahu inna Allaha AAazeezun hakeemun
9:71 En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen
zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke
en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden de
shalat en geven de zakat en zij gehoorzamen Allah en
zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allah zal
begenedigen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.

Maar de gelovige mannen en vrouwen zijn
elkaars medestanders, zij gebieden het
behoorlijke, verbieden het verwerpelijke,
verrichten de salaat, geven de zakaat en
gehoorzamen Allah en Zijn gezant. Zij zijn het
met wie Allah erbarmen zal hebben; Allah is
machtig en wijs.

ٰ ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
وﻋﺪ ﷲ>= ﻟﻤﺆﻣﻨ! و ﻟﻤﺆﻣﻨﺖ ﺟﻨ ٍﺖ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ
ٌ و ر ۡﺿﻮ ن/ ۡ ﺟ ٰﻨﺖ ﻋ ۡﺪن0[ ﻵۡﻹﻧ ۡ ٰﻬﺮ ٰﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ﻣ ٰﺴﻜﻦ ﻃﻴﺒ ًﺔ
ٍ

ٰ
ۡ ۤ h ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ۡ ۡ ً ۡ ۡ
 ﻳﻮم ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﺧﻠﻔﻮ ﷲ>= ﻣﺎ01  ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ0[ ﻓﺎﻋﻘﺒﻬﻢ ˜ﻔﺎﻗﺎ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٧٧﴿ ﺎﻧﻮ ﻳﻜﺬﺑﻮنy وﻋﺪ ۡوه و ﺑﻤﺎ
009.077 FaaAAqabahum nifaqan fee quloobihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafoo Allaha ma
waAAadoohu wabima kanoo yakthiboona
9:77 Daarom veroorzaakte (de gierigheid)
huichelachtigheid in hun harten, tot de Dag waarop zij
Hem ontmoeten, omdat zij de aan Allah gedane belofte
hebben gebroken en omdat zij plachten te liegen.

En Hij liet als gevolg huichelarij in hun harten
komen tot aan de dag waarop zij Hem zullen
ontmoeten, omdat zij wat zij Allah toegezegd
hadden niet zijn nagekomen en omdat zij logen.
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ۡ
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ۡ
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ﻬﻢ و ن ﷲ>= ﻋﻶﻹمÎ"ﻫﻢ و ﻧﺠﻮÏ ﻌﻠﻢx => ۡﻌﻠﻤ ۡﻮ ن ﷲx ﻟ ۡﻢ
ۡ
﴾٨٧ۚ ﴿ ﻟﻐﻴ ۡﻮب
009.078 Alam yaAAlamoo anna Allaha yaAAlamu sirrahum wanajwahum waanna Allaha AAallamu
alghuyoobi
9:78 Weten zij niet dat Allah hun geheim kent en
hun vertrouwlijke gesprekken en dat Allah de
Kenner van het onwaarneembare is?

Weten zij dan niet dat Allah hun geheimen en hun
vertrouwelijke gesprekken kent en dat Allah de
kenner is van de verborgenheden?
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 ﻟﺼﺪﻗﺖ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ0[ ۡ!ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﻠﻤﺰ ۡون ﻟﻤﻄﻮﻋ!ۡ ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨ
ۡ ٰ
ۡ
ۡ
 وÐ  ﺳ_" ﷲ>= ﻣﻨﻬﻢ/ ﻵﻹ ﻳﺠﺪ ۡون ﻵﻹ ﺟ ۡﻬﺪﻫ ۡﻢ ﻓﻴ ۡﺴ_" ۡون ﻣﻨﻬ ۡﻢ
﴾٩٧﴿ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﺬ ٌب ۡﻟﻴ ٌﻢ
009.079 Allatheena yalmizoona almuttawwiAAeena mina almu/mineena fee alssadaqati waallatheena la
yajidoona illa juhdahum fayaskharoona minhum sakhira Allahu minhum walahum AAathabun aleemun

﴾٤٧﴿ Wٍ ۡ! و ﻵﻹ ﻧﺼ0ٍ 1ﻵۡﻹ ۡرض ﻣ ۡﻦ و
009.074 Yahlifoona biAllahi ma qaloo walaqad qaloo kalimata alkufri wakafaroo baAAda islamihim
wahammoo bima lam yanaloo wama naqamoo illa an aghnahumu Allahu warasooluhu min fadlihi fa-in
yatooboo yaku khayran lahum wa-in yatawallaw yuAAaththibhumu Allahu AAathaban aleeman fee
alddunya waal-akhirati wama lahum fee al-ardi min waliyyin wala naseerin
9:74 Zij zwoeren bij Allah wat zij zeiden, terwijl
zij voorzeker het woord van ongeloof uitspraken
en zij zijn ongelovig geworden na hun Islam, en
zij verlangden wat zij niet konden uitvoeren. Fn
zij verweten slechts (toen) Allah en zijn
Boodschapper hen (de gelovigen) rijkdom
schonken, van Zijn gunst. Als zij dan berouw
tonen, dan zou dat beter voor hen zijn, maar als
zij zich afwenden, dan zal Allah hen straffen met
een pijnlijke bestraffing, in dit leven en in het
Hiernamaals. En op de aarde is er voor hen geen
bescherma en geen helper.

Zij zweren bij Allah dat zij het niet gezegd hadden,
terwijl zij het woord van ongeloof wel gesproken
hadden. Zij zijn ongelovig geworden na de Islaam [de
overgave aan Allah] aangenomen te hebben. Zij
hadden iets in de zin wat zij niet bereikt hebben en zij
koesteren alleen maar wrok omdat Allah en Zijn
profeet hen door Zijn goedgunstigheid rijk hadden
gemaakt. Als zij dan berouw tonen is het beter voor
hen, maar als zij zich afkeren dan zal Allah hen met
een pijnlijke bestraffing in het tegenwoordige leven en
in het hiernamaals straffen. En zij hebben op de aarde
geen beschermer en geen helper. *

ٰٰۡ ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ﻟﻨﺼﺪﻗﻦ وÄو ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ٰﻋﻬﺪ ﷲ>= ﻟ•ﻦ ﺗ
ٰ
ۡ
﴾٥٧﴿ !ﻟﻨﻜ ۡﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻟﺼﻠﺤ
009.075 Waminhum man AAahada Allaha la-in atana min fadlihi lanassaddaqanna walanakoonanna mina
alssaliheena
9:75 En onder hen zijn er die aan Allah beloofden:
"Als Hij ons van Zijn gunst schenkt, dan zullen wij
bijdragen geven en dan zullen wij zeker tot de
rechtschapenen behoren."

Onder hen zijn er die met Allah een verbond
gesloten hadden: "Als Hij ons van Zijn
goedgunstigheid geeft zullen wij aalmoezen geven
en behoren tot de rechtschapenen."

ۡ ۡ ۡ ٰ ٰۤ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٧﴿ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠ ٖﻪ ﺑﺨﻠﻮ ﺑ ٖﻪ و ﺗﻮﻟﻮ و ﻫﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن
009.076 Falamma atahum min fadlihi bakhiloo bihi watawallaw wahum muAAridoona
9:76 Maar wanneer Hij hun dan van Zijn gunst heeft
geschonken, dan zijn zij er gierig mee en wenden zij
zich af (van hun belofte). En zij wenden zich af.

Maar toen Hij hun van Zijn goedgunstigheid
gegeven had waren zij er gierig mee en keerden
zich af terwijl zij zich afwendden.

Boodschapper van Allah waren gebleven en zij
hadden er een afkeer van om met hun bezittingen en
hun levens te strijden op de Weg van Allah, en zij
zeiden: "Rukt niet uit in de hitte!" Zeg: "De hitte van
de Hel is erger." Als jullie dat toch begrepen!

thuisgebleven zijn en het staat hun tegen zich met
hun bezittingen en hun persoon op Allah's weg in
te spannen en zij zeggen: "Rukt niet uit in de
hitte." Zeg: "Het vuur van de hel is heter." Als zij
dat maar begrijpen.

ً  ﺟﺰe Wً ۡ!ﻓ ۡﻠﻴ ۡﻀﺤﻜ ۡﻮ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ و ﻟۡﻴ ۡﺒﻜ ۡﻮ ﻛﺜ
ۡﺎﻧﻮۡ ﻳ ۡﻜﺴﺒﻮنy آءۢﺑﻤﺎ
﴾٢٨﴿
009.082 Falyadhakoo qaleelan walyabkoo katheeran jazaan bima kanoo yaksiboona
9:82 Laten zij daarom weinig lachen en veel huilen, als
een vergelding voor hetgeen zij plachten te bedrijven.

Dan zullen zij weinig lachen en veel huilen
als vergelding voor wat zij begingen.

ۡ ﻔ ٍﺔ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻓœ ﻃﺂ0ٰ1 =>ﻓﺎ ۡن رﺟﻌﻚ ٰﷲ
ۡﺎﺳﺘﺎۡذﻧ ۡﻮك ۡﻟﻠ_" ۡوج ﻓﻘ ۡﻞ ﻟﻦ
ۡ ﻧﻜ ۡﻢ رﺿ ۡﻴﺘﻢ/ ¼ ﻋﺪ ًوÑ¼ ﺑ ًﺪ و ﻟ ۡﻦ •ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮ ﻣÑﺗ ۡ_"ﺟ ۡﻮ ﻣ
ۡ
ۡ ٰۡ
﴾٣٨﴿ !ﺑﺎﻟۡﻘﻌ ۡﻮد ول ﻣﺮ ٍة ﻓﺎﻗﻌﺪ ۡو ﻣﻊ ﻟﺨﻠﻔ

009.083 Fa-in rajaAAaka Allahu ila ta-ifatin minhum faista/thanooka lilkhurooji faqul lan takhrujoo
maAAiya abadan walan tuqatiloo maAAiya AAaduwwan innakum radeetum bialquAAoodi awwala
marratin faoqAAudoo maAAa alkhalifeena
9:83 Als Allah jou (O Mohammed) dan (veilig)
terugbrengt naar een groep van hen, dan vragen zij jou
toestemming om (ten strijde) te trekken. Zeg dan:
"Jullie zullen nooit met mij uittrekken en nimmer
zullen jullie met mij een vijand bevechten, voorwaar,
het behaagde jullie de eerste keer om te blijven zitten,
blijft daarom zitten bij de thuisblijvers.

Als Allah jou dan terug laat keren tot een groep
van hen en zij vragen jou toestemming om uit te
trekken zeg dan: "Jullie zullen nooit met mij
uittrekken en jullie zullen met mij tegen geen
vijand strijden. Het beviel jullie de eerste maal
thuis te blijven, blijft dan maar thuis met de
achterblijvers."

ۡ
 ﻧﻬ ۡﻢ/  ٖهWۡb ﻗ0ٰ“ ﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬ ۡﻢ ﻣﺎت ﺑ ًﺪ و ﻵﻹ •ﻘ ۡﻢ ﻋ0•“و ﻵﻹ ﺗﺼﻞ ﻋ

9:79 Degenen die beledigende aanmerkingen maken over
de vrijwillige gevers onder de gelovigen over de
aalmoezen en over degenen die vanwege hun armoede
niets kunnen vinden (om te geven), tenzij met de grootste
moeite, en die dan de spot met hen drijven: Allah zal de
spot op hen terugwerpen en voor hen is er een pijnlijke
bestraffing.

Zij die tegen de vrijwillige gevers onder de
gelovigen aanmerkingen maken over de
aalmoezen en ook tegen hen die alleen maar
hun inspanning kunnen geven en hen dan
belachelijk maken -- Allah maakt hen
belachelijk en voor hen is er een pijnlijke
bestraffing.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ن ﺗﺴﺘﻐ]\ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﻌ! ﻣﺮة/ ﺳﺘﻐ]\ ﻟﻬﻢ و ﻵﻹ ﺗﺴﺘﻐ]\ ﻟﻬﻢ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
ٰ ۡ ٰ ۡ ۡ
ۡ
 و ﷲ>= ﻵﻹ/  ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻛ]\و ﺑﺎﷲ>= و رﺳﻮﻟ ٖﻪ/ ﻐ]\ ﷲ>= ﻟﻬﻢx ﻓﻠﻦ
ۡ ٰۡ ۡ ۡ
﴾٠٨﴿‡ !ﻳ ۡﻬﺪي ﻟﻘﻮم ﻟﻔﺴﻘ
009.080 Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabAAeena marratan falan yaghfira
Allahu lahum thalika bi-annahum kafaroo biAllahi warasoolihi waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena
9:80 Of jij nu vergeving voor hen vraagt, of geen
vergeving voor hen vraagt (het maakt geen verschil);
ook al zou jij zeventig keer vergeving voor hen vragen;
nooit zal Allah hen vergeven. Dat is omdat zij niet in
Allah en zijn Boodschapper geloven. En Allah leidt het
zwaar zondige volk niet.

Vraag om vergeving voor hen of vraag niet om
vergeving voor hen. Al vraag jij zeventig maal
om vergeving voor hen, Allah zal hun niet
vergeven. Dat komt omdat zij geen geloof
hechten aan Allah en Zijn gezant. Allah wijst de
verdorven mensen de goede richting niet.

ۡ"ح ﻟۡﻤﺨﻠﻔ ۡﻮن ﺑﻤ ۡﻘﻌﺪﻫ ۡﻢ ﺧ ٰﻠﻒ رﺳ ۡﻮل ٰﷲ>= و ¯"ﻫ ۡۤﻮ نÃ
ۡۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ>= و ﻗﺎﻟ ۡﻮ ﻵﻹ ﺗ ۡﻨ]\و0[ ﻳﺠﺎﻫﺪ ۡو ﺑﺎ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ˜ۡﻔﺴﻬ ۡﻢ
ۡ
ً
ۡ
﴾١٨﴿ ﻔﻘﻬ ۡﻮنx ﺎﻧ ۡﻮy ۡ ﻟﻮ/ "¬  ﻗ ۡﻞ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪ/ "D ﻟ0[
009.081 Fariha almukhallafoona bimaqAAadihim khilafa rasooli Allahi wakarihoo an yujahidoo biamwalihim waanfusihim fee sabeeli Allahi waqaloo la tanfiroo fee alharri qul naru jahannama ashaddu
harran law kanoo yafqahoona
9:81 De achterblijvers (in de tijd van de Slag bij
Tahoek) verheugden zich er over dat zij achter de

Zij die achtergelaten zijn verheugen zich erover
dat zij in tegenstelling tot de gezant van Allah

"Laat ons maar achter bij de thuisblijvers."

"Laat ons maar bij de thuisblijvers blijven."

ۡ
 ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ ﻓﻬ ۡﻢ ﻵﻹ0ٰ“رﺿ ۡﻮ ﺑﺎ ۡن ﻳﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﻣﻊ ﻟﺨﻮ ﻟﻒ و ﻃﺒﻊ ﻋ
ۡ
ۡ
﴾٧٨﴿ ﻔﻘﻬﻮنx
009.087 Radoo bi-an yakoonoo maAAa alkhawalifi watubiAAa AAala quloobihim fahum la yafqahoona
9:87 Het behaagt hen om bij de thuisblijvers te behoren
en hun harten zijn vergrendeld, omdat zij (het) niet
begrijpen.

Het bevalt hun bij de achterblijvers te zijn; hun
harten zijn verzegeld, dus hebben zij geen
begrip.

ۡ/ ﻪ ٰﺟﻬﺪ ۡو ﺑﺎ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ˜ۡﻔﺴﻬﻢh ﻟٰﻜﻦ ﻟﺮﺳ ۡﻮل و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻣﻌ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٨٨﴿  و وﻟ–•ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﻔﻠﺤ ۡﻮنÐ تWٰ ۡ!و وﻟ–•ﻚ ﻟﻬﻢ ﻟﺨ
009.088 Lakini alrrasoolu waallatheena amanoo maAAahu jahadoo bi-amwalihim waanfusihim waola-ika
lahumu alkhayratu waola-ika humu almuflihoona
9:88 Maar de Boodschapper en degenen die met hem
geloven, zij strijden met hun bezittingen en hun levens.
En nj zijn degenen voor wie er de goede dingen zijn, en
zij zijn degenen die de welslagenden zijn.

Maar de gezant en zij die met hem geloven
zetten zich met hun bezittingen en hun
persoon in. Zij zijn het voor wie de goede
dingen zijn en zij zijn het die het welgaat.

ٰ ٰۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
/ ﻋﺪ ﷲ>= ﻟﻬﻢ ﺟﻨ ٍﺖ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹﻧﻬﺮ ﺧﻠﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ
﴾٩٨﴿‡ ذﻟﻚ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ

009.089 aAAadda Allahu lahum jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha thalika alfawzu
alAAatheemu
9:89 Allah heeft voor hen een Tuin (het Paradijs)
bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn
daarin de eeuwig levenden. Dat is de geweldige
overwinning.

Allah heeft voor hen tuinen klaargemaakt waar
de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij
altijd blijven. Dat is de geweldige triomf!

ٰ ۡ
ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٨﴿ ﻛ]\و ﺑﺎﷲ>= و رﺳﻮﻟ ٖﻪ و ﻣﺎ ﺗﻮ و ﻫﻢ ﻓﺴﻘﻮن
009.084 Wala tusalli AAala ahadin minhum mata abadan wala taqum AAala qabrihi innahum kafaroo
biAllahi warasoolihi wamatoo wahum fasiqoona
9:84 En verricht nooit een shalat over een dode van
hen en sta niet bij zijn graf: voorwaar, zij geloven niet
in Allah en zijn Boodschapper en zij stierven, en zij
waren zwaar zondig.

Bid nooit de salaat voor een van hen die
gestorven is en sta niet bij zijn graf. Zij hechtten
geen geloof aan Allah en Zijn gezant en zij
stierven als verdorvenen.

ٰ ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﺬﺑﻬﻢ ﺑﻬﺎx  ﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﷲ>= ن/ و ﻵﻹ • ۡﻌﺠ ۡﺒﻚ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ و ۡوﻵﻹدﻫ ۡﻢ
ٰۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨﴿  ﻟﺪﻧﻴﺎ و ﺗﺰﻫﻖ ˜ﻔﺴﻬﻢ و ﻫﻢ ﻛ]\ون0[
009.085 Wala tuAAjibka amwaluhum waawladuhum innama yureedu Allahu an yuAAaththibahum biha fee
alddunya watazhaqa anfusuhum wahum kafiroona
9:85 En laat hun bezittingen en hun kinderen op
jou geen (goede) indruk maken; Allah wenst hen
slechts daarmee te straffen in dit leven en dat hun
zielen weggaan terwijl zij ongelovig zijn.

Jij hoeft je niet te verwonderen over hun bezittingen
en hun kinderen. Allah wenst hen daarmee in het
tegenwoordige leven slechts te bestraffen en [wil] dat
zijzelf als ongelovigen aan hun einde komen.

ٰ ۡ ٰۡ ٌ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
و ذ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة ن ﻣﻨﻮ ﺑﺎﷲ>= و ﺟﺎﻫﺪو ﻣﻊ رﺳﻮﻟﻪ
ۡ ۡ
ٰۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺳﺘﺎذﻧﻚ وﻟﻮ ﻟﻄﻮل ﻣﻨﻬﻢ و ﻗﺎﻟﻮ ذرﻧﺎ ﻧﻜﻦ ﻣﻊ ﻟﻘﻌﺪﻳﻦ
﴾٦٨﴿
009.086 Wa-itha onzilat sooratun an aminoo biAllahi wajahidoo maAAa rasoolihi ista/thanaka oloo
alttawli minhum waqaloo tharna nakun maAAa alqaAAideena
9:86 En wanneer er een Soerah (een hoofdstuk) wordt
neergezonden (waarin wordt gemaand:) "Gelooft in
Allah en strijdt met Zijn Boodschapper," dan vragen de
welgestelden onder hen om toestemming, zij zeggen:

En wanneer een soera wordt neergezonden dat
zij in Allah moeten geloven en zich samen met
Zijn gezant moeten inzetten, vragen de
welgestelden onder hen ontheffing en zeggen:

ً
 ﺗﻮﻟ ۡﻮ و ۡﻋﻴﻨﻬ ۡﻢ •ﻔ ۡﻴﺾ ﻣﻦ ﻟﺪ ۡﻣﻊ ¬^ﻧﺎ ﻵﻹ ﻳﺠﺪ ۡو ﻣﺎÒ ﻋﻠ ۡﻴﻪ
ۡ
ۡ
﴾٢٩I ﴿ ﻳﻨﻔﻘﻮن

ۡ
ۡ
" ب ﻟﻴ ۡﺆذن ﻟﻬ ۡﻢ و ﻗﻌﺪ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮ±و ﺟﺂء ﻟﻤﻌﺬر ۡون ﻣﻦ ﻵۡﻹ
ٰ
ۡ ۡ
ٌ
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ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٩﴿  ﺳﻴﺼﻴﺐ ﻟﺬﻳﻦ ﻛ]\و ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬ ب ﻟﻴﻢ/ ﷲ>= و رﺳﻮﻟﻪ

009.092 Wala AAala allatheena itha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum AAalayhi
tawallaw waaAAyunuhum tafeedu mina alddamAAi hazanan alla yajidoo ma yunfiqoona

009.090 Wajaa almuAAaththiroona mina al-aAArabi liyu/thana lahum waqaAAada allatheena kathaboo
Allaha warasoolahu sayuseebu allatheena kafaroo minhum AAathabun aleemun

9:92 En (ook) niet op degenen die, toon zij naar jou
kwamen opdat jij lien zou vervoeren. (En) jij zei: "Ik
kan niets vinden waarop jullie vervoerd kunnen
worden," (en) zij draaiden zich om, terwijl hun ogen
overstroomden van tranen, uit droefheid omdat zij niets
konden vinden om als bijdrage te besteden.

noch hun die, wanneer zij tot jou komen om
van jou een rijdier te krijgen en jij moet
zeggen: "Ik vind geen rijdier voor jou", zich
dan omkeren terwijl hun ogen van tranen
overstromen uit bedroefdheid dat zij over niets
beschikken om als bijdrage te geven. *

ۡ رﺿﻮe  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺴﺘﺎۡذﻧ ۡﻮﻧﻚ و ﻫ ۡﻢ ۡﻏﻨﻴﺂء0“ﻧﻤﺎ ﻟﺴﺒ ۡﻴﻞ ﻋ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻵﻹ0“ﺑﺎ ۡن ﻳﻜ ۡﻮﻧ ۡﻮ ﻣﻊ ﻟﺨﻮ ﻟﻒ ` و ﻃﺒﻊ ﷲ>= ﻋ
﴾٣٩﴿  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮنx
009.093 Innama alssabeelu AAala allatheena yasta/thinoonaka wahum aghniyao radoo bi-an yakoonoo
maAAa alkhawalifi watabaAAa Allahu AAala quloobihim fahum la yaAAlamoona
9:93 Voorwaar, slechts tegen degenen die jou om
vrijstelling vragen terwijl zij rijk zijn, is er een weg (om
hen te beschuldigen). Het behaagde hen om tot de
thiuisblijvers te behoren en Allah heeft hun harten
vergrendeld zodat zij niet weten.

Het verwijt treft slechts hen die ontheffing
vragen terwijl zij rijk zijn. Het bevalt hun om
bij de achterblijvers te zijn. Allah heeft hun
harten verzegeld, dus hebben zij er geen weet
van.

 ﻗ ۡﻞ ﻵﻹ • ۡﻌﺘﺬر ۡو ﻟ ۡﻦ ﻧ ۡﺆﻣﻦ/  ۡﻌﺘﺬر ۡون ﻟ ۡﻴﻜ ۡﻢ ذ رﺟ ۡﻌﺘ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢx
hي ٰﷲ>= ﻋﻤﻠﻜ ۡﻢ و رﺳ ۡﻮﻟﻪW! و ﺳ/ ﻟﻜ ۡﻢ ﻗ ۡﺪ ﻧﺒﺎﻧﺎ ٰﷲ>= ﻣ ۡﻦ ۡﺧﺒﺎرﻛ ۡﻢ

9:90 De aanbieders van verontschuldigingen onder
de bedoeïenen komen, opdat hun vrijstelling zal
worden gegeven, en degenen die Allah en Zijn
Boodschapper loochenen, gaan zitten. Een pijnlijke
bestrafring zal de ongelovigen onder hen treffen.

En die bedoeïenen die verontschuldigingen hadden
kwamen om vrijstelling te krijgen, maar zij die
Allah en Zijn gezant bedriegen bleven thuis. Zij
die onder hen ongelovig zijn zullen getroffen
worden door een pijnlijke bestraffing.

ٰ ۡ
 ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ0“ و ﻵﻹ ﻋƒÓ ﻟﻤ ۡﺮ0“ ﻟﻀﻌﻔﺂء و ﻵﻹ ﻋ0“ﻟ ۡﻴﺲ ﻋ
ٰ ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
0“ ﻣﺎ ﻋ/ ﻳﺠﺪ ۡون ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮن ¬"ج ذ ﻧﺼﺤﻮ ﷲ>= و رﺳﻮﻟ ٖﻪ
ٰ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾١٩ۙ ﴿  و ﷲ>= ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ/ ﻟﻤ ۡﺤﺴﻨ!ۡ ﻣ ۡﻦ ﺳﺒ ۡﻴ ٍﻞ

009.091 Laysa AAala aldduAAafa-i wala AAala almarda wala AAala allatheena la yajidoona ma
yunfiqoona harajun itha nasahoo lillahi warasoolihi ma AAala almuhsineena min sabeelin waAllahu
ghafoorun raheemun
9:91 Er rust geen zonde op de zwakken, de zieken, noch
op degenen die niets kunnen vinden om te besteden,
wanneer zij oprecht zijn tegenover Allah en zijn
Boodschapper. Tegen de weldoeners is er geen weg (om
hen van zonde te beschuldigen). En Allah is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

De zwakken, de zieken en zij die over niets
beschikken om als bijdrage te geven treft
geen blaam, wanneer zij oprecht zijn
tegenover Allah en Zijn gezant. Hun die
goed doen kan niets verweten worden -Allah is vergevend en barmhartig --

ۡ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ذ ﻣﺎۤ ﺗ ۡﻮك ﻟﺘ ۡﺤﻤﻠﻬ ۡﻢ ﻗ ۡﻠﺖ ﻵﻹ ۤ ﺟﺪ ﻣﺎۤ ۡﺣﻤﻠﻜﻢ0“و ﻵﻹ ﻋ

ٰۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٦٩﴿ ! ﻋﻦ ﻟﻘﻮم ﻟﻔﺴﻘƒÓﻳ ۡﺮ
009.096 Yahlifoona lakum litardaw AAanhum fa-in tardaw AAanhum fa-inna Allaha la yarda AAani
alqawmi alfasiqeena
9:96 Zij zweren tegenover jullie opdat jullie welbehagen aan
hen zullen hebben, en als jullie welbehagen aan hen hebben:
voorwaar, Allah heeft geen webehagen aan het zwaar zondige
volk.

Zij bezweren jullie opdat zij jullie
bevallen. Maar al bevallen zij jullie, de
verdorven mensen bevallen Allah niet.

ً
ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻌﻠﻤﻮ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻧﺰلx " ب ﺷﺪ ﻛ] ً\ و ˜ﻔﺎﻗﺎ و ۡﺟﺪر ﻵﻹ±ﻵۡﻹ
ٰ
ٰ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٩﴿  و ﷲ>= ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ/  رﺳﻮﻟ ٖﻪ0“ﷲ>= ﻋ
009.097 Al-aAArabu ashaddu kufran wanifaqan waajdaru alla yaAAlamoo hudooda ma anzala Allahu
AAala rasoolihi waAllahu AAaleemun hakeemun
9:97 De bedoeïenen zijn het ergst in ongeloof en
huichelarij en het ligt hen het meest om de
bepalingen die Allah heeft neergezonden aan Zijn
Boodschapper niet te kennen. En Allah is Alwetend,
Alwijs.

De bedoeïenen zijn het meest ongelovig en
huichelachtig en het meest geëigend om de
bepalingen niet te kennen van wat Allah tot Zijn
gezant heeft neergezonden. Allah is wetend en
wijs.

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ
ﺑﺺ ﺑﻜﻢWw" ب ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻐﺮﻣﺎ و ﻳ±و ﻣﻦ ﻵﻹ
ٌۡ ٰ
ٌ
ۡ
﴾٨٩﴿  و ﷲ>= ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ/ ﺮة ﻟﺴ ۡﻮءœ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ دآ/ ﺮœﻟﺪوآ
009.098 Wamina al-aAArabi man yattakhithu ma yunfiqu maghraman wayatarabbasu bikumu alddawa-ira
AAalayhim da-iratu alssaw-i waAllahu sameeAAun AAaleemun
9:98 Onder de bedoeïenen zijn er die hun bijdragen
als een boete beschouwen en zij wachten af totdat
jullie getroffen worden door tegenslagen. Moge zij
zelf door een tegenslag getroffen worden! En Allah is
Alhorend, Alwetend.

Onder de bedoeïenen zijn er die wat zij als
bijdragen geven opvatten als boeteheffing en zij
wachten op de wendingen van het lot voor jullie.
Voor hen is de wending ten slechte! Allah is
horend en wetend.

ۡ
ۡ
 ٰﻋﻠﻢ ﻟﻐ ۡﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻴﻨﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘ ۡﻢ0ٰ1 ﺛﻢ ﺗﺮد ۡون
﴾٤٩﴿ • ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن
009.094 YaAAtathiroona ilaykum itha rajaAAtum ilayhim qul la taAAtathiroo lan nu/mina lakum qad
nabbaana Allahu min akhbarikum wasayara Allahu AAamalakum warasooluhu thumma turaddoona ila
AAalimi alghaybi waalshshahadati fayunabbi-okum bima kuntum taAAmaloona
9:94 Zij zullen jullie verontschuldigen aanbieden
wanneer jullie tot hen zijn teruggekeerd. Zeg: "Biedt
geen verontschuldigingen aan, wij zullen jullie nooit
geloven. Voorzeker, Allah heeft ons ingelicht over
jullie (ware) houding. En Allah en Zijn Boodschapper
zullen jullie daden zien. Daarna zullen jullie worden
teruggevoerd tot de Kenner van het onwaarneembare en
het waarneembare en dan zal Hij jullie inlichten over
wat jullie plachten te doen."

Zij verontschuldigen zich bij jou wanneer jij tot
hen terugkeert. Zeg: "Verontschuldigt jullie
niet, wij zullen jullie niet geloven. Allah heeft
enkele berichten over jullie meegedeeld." Allah
zal zien wat jullie doen en Zijn gezant ook en
daarna zullen jullie tot de kenner van het
verborgene en het waarneembare worden
teruggebracht. Hij zal jullie dan meedelen wat
jullie aan het doen waren.

ٰ ۡ ۡ
ۡ/ ﺎﷲ>= ﻟﻜ ۡﻢ ذ ˜ۡﻘﻠ ۡﺒﺘ ۡﻢ ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﻟﺘ ۡﻌﺮﺿ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﻬﻢ
ﺳﻴﺤﻠﻔﻮن ﺑ
ًۢ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
 ﺟﺰآء ﺑﻤﺎe ﻬﻢ ﺟﻬﻨﻢÎ و ﻣﺎوÐ  ﻧﻬ ۡﻢ ر ۡﺟ ٌﺲ/ "ﺿ ۡﻮ ﻋﻨﻬ ۡﻢ±ﻓﺎ
ۡ ۡ
ۡ
﴾٥٩﴿ ﺎﻧﻮ ﻳﻜﺴﺒﻮنy
009.095 Sayahlifoona biAllahi lakum itha inqalabtum ilayhim lituAAridoo AAanhum faaAAridoo
AAanhum innahum rijsun wama/wahum jahannamu jazaan bima kanoo yaksiboona
9:95 Zij zullen tegenover jou bij Allah zweren,
wanneer jullie tot hen zijn terugkeerd, opdat jullie je
van hen afwenden. Wendt jullie dan van hen af.
voorwaar, zij zijn onrein en hun verblijfplaats is de
Hel, als vergelding voor wat zij plachten te verrichten.

Zij zullen jullie bij Allah bezweren, wanneer
jullie tot hen weeromkeren, om hen met rust te
laten. Laat hen maar met rust; zij zijn een gruwel
en hun verblijfplaats is de hel als vergelding
voor wat zij begaan hebben.

ٰ
ۡ
ۡ
 ﻓﺎ ۡن ﺗ ۡﺮﺿ ۡﻮ ﻋﻨﻬ ۡﻢ ﻓﺎن ﷲ>= ﻵﻹe ﺿ ۡﻮ ﻋﻨﻬ ۡﻢWۡ wﻳ ۡﺤﻠﻔ ۡﻮن ﻟﻜ ۡﻢ ﻟ

volgden in goede daden. Allah heeft welbehagen aan
hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft
voor tien Tuinen (in het Pamdijs) bereid waar onder
door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig
levenden. Dat is de geweldige overwinning.

doen, Allah is met hen ingenomen en zij zijn met
Hem ingenomen en Hij heeft voor hen tuinen
klaargemaakt waar de rivieren onderdoor
stromen, daarin zullen zij voor immer en altijd
blijven. Dat is de geweldige triomf!

ٰ
ۡ
ۡ
Ôi و ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻞ ﻟﻤﺪ ۡﻳﻨﺔiÕ" ب ﻣﻨﻔﻘ ۡﻮن±و ﻣﻤ ۡﻦ ﺣ ۡﻮﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻵۡﻹ
 ﺳﻨﻌﺬﺑﻬ ۡﻢ/  ﻧ ۡﺤﻦ ˜ ۡﻌﻠﻤﻬ ۡﻢ/  ﻵﻹ • ۡﻌﻠﻤﻬ ۡﻢÖ  ﻟﻨﻔﺎق0“ﻣﺮد ۡو ﻋ
ۡ
﴾١٠١ۚ ﴿  ﻋﺬ ٍب ﻋﻈ ۡﻴ ٍﻢ0ٰ1 ﻣﺮﺗ! ﺛﻢ ﻳﺮد ۡون
009.101 Wamimman hawlakum mina al-aAArabi munafiqoona wamin ahli almadeenati maradoo AAala
alnnifaqi la taAAlamuhum nahnu naAAlamuhum sanuAAaththibuhum marratayni thumma yuraddoona ila
AAathabin AAatheemin
9:101 En onder de bedoeïenen in jouw omgeving
bevinden zich huichelaars, en (ook) onder de
bewoners van Medinah, zij volharden in hun
huichelarij. Jij kent hen niet, maar Wij kennen hen
wel. Wij zullen hen twee maal straffen, dan zullen
zij worden teruggevoerd naar een geweldige
bestraffing.

En onder de bedoeïenen uit jullie omgeving zijn er
huichelaars en onder de mensen van Medina zijn er
voor wie huichelarij gewoon geworden is. Jullie
kennen hen niet maar Wij kennen hen. Wij zullen
hen tweemaal bestraffen en dan zullen zij tot een
geweldige bestraffing teruggebracht worden.

ً
ً ﻓ ۡﻮ ﺑﺬﻧ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ ﺧﻠﻄ ۡﻮ ﻋﻤﻶًﻹ ﺻWwو ٰ •" ۡون ۡﻋ
/ ﺎﻟﺤﺎ و ٰ •" ﺳﻴﺌﺎ
ٰ
ٰ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٠١﴿  ن ﷲ>= ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ/  ﷲ>= ن ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢƒžﻋ
009.102 Waakharoona iAAtarafoo bithunoobihim khalatoo AAamalan salihan waakhara sayyi-an AAasa
Allahu an yatooba AAalayhim inna Allaha ghafoorun raheemun
9:102 En anderen die hun zonden hebben bekend, zij
mengen een goede daad met een andere slechte (daad).
Hopelijk zal Allah hun berouw aanvaarden. Voorwaar,
Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

En anderen die hun zonden bekennen, zij
vermengen een deugdelijke daad met een
andere die slecht is; misschien dat Allah zich
genadig tot hen wendt. Allah is vergevend en
barmhartig.

ٰۡ ۡ ۡ ٰ
ۡ ۡ
ۡ
" ب ﻣ ۡﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ>= و ﻟﻴﻮم ﻵﻹ•" و ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ±و ﻣﻦ ﻵﻹ
ۡ/  ۡ"ﺑ ٌﺔ ﻟﻬﻢÀ  ﻵﻹ ۤ ﻧﻬﺎ/ " ٰﺑ ٍﺖ ﻋ ۡﻨﺪ ٰﷲ>= و ﺻﻠ ٰﻮت ﻟﺮﺳ ۡﻮلÀ ﻳ ۡﻨﻔﻖ
ٰ
ٰ
ٌ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٩﴿‡  ن ﷲ>= ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ/  رﺣﻤﺘ ٖﻪ0[ =>ﺳﻴ ۡﺪﺧﻠﻬﻢ ﷲ
009.099 Wamina al-aAArabi man yu/minu biAllahi waalyawmi al-akhiri wayattakhithu ma yunfiqu
qurubatin AAinda Allahi wasalawati alrrasooli ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumu Allahu fee
rahmatihi inna Allaha ghafoorun raheemun
9:99 En onder de bedoeïenen zijn er die geloven in
Allah en de Laatste Dag en die hun bijdragen
beschouwen als middelen om Allah dichter te naderen,
en om de smeekbede van de Boodschappper (te
verkrijgen). Weet, voorwaar, het is voor hen een
middel tot toenadering (tot Allah). En Allah zal hen
Zijn Barmbartigheid doen binnengaan. Voorwaar,
Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Onder de bedoeïenen zijn er ook die in Allah en
de laatste dag geloven en die wat zij als
bijdragen geven opvatten als middelen om nader
tot Allah te komen en de gebeden van de gezant
te verkrijgen; die zijn ook een middel voor hen
om nader [tot Allah] te komen. Allah zal hen in
Zijn barmhartigheid laten binnengaan. Allah is
vergevend en barmhartig.

ۡ ۡ ۡ ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
و ﻟﺴﺒﻘﻮن ﻵﻹوﻟﻮن ﻣﻦ ﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ و ﻵﻹﻧﺼﺎر و ﻟﺬﻳﻦ
ۡ ٰﷲ>= ﻋ ۡﻨﻬ ۡﻢ و رﺿ ۡﻮ ﻋ ۡﻨﻪ و ﻋﺪ ﻟﻬﻢƒÓﺎن ` ر
ٍ ﺗﺒﻌ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﺑﺎ ۡﺣﺴ
ٰ
ۡ ٰذﻟﻚ ﻟۡﻔﻮز/ ﺟﻨ ٍﺖ ﺗ ۡﺠﺮ ۡي ﺗ ۡﺤﺘﻬﺎ ﻵۡﻹﻧ ۡ ٰﻬﺮ ٰﺧﻠﺪ ۡﻳﻦ ﻓ ۡﻴﻬﺎۤ ﺑ ًﺪ
ۡ
﴾٠٠١﴿ ﻟﻌﻈ ۡﻴﻢ
009.100 Waalssabiqoona al-awwaloona mina almuhajireena waal-ansari waallatheena ittabaAAoohum
bi-ihsanin radiya Allahu AAanhum waradoo AAanhu waaAAadda lahum jannatin tajree tahtaha al-anharu
khalideena feeha abadan thalika alfawzu alAAatheemu
9:100 De allereerste (Moslims) van de Ukgewekenen
(Moehadjirin) en de Anshar en degenen die hen

De allereersten van de uitgewekenen en van de
meehelpers en zij die hen nagevolgd zijn in goed

ila AAalimi alghaybi waalshshahadati fayunabbi-okum bima kuntum taAAmaloona
9:105 En zeg (O Mohammed): "Allah zal jullie werken
zien en ook Zijn Boodschapper en de gelovigen. En
jullie zullen worden teruggevoerd tot de Kenner van
het onwaarneembare en het waarneembare, dan zal hij
jullie inlichten omtrent hetgeen jullie plachten te doen.

En zeg: "Doet maar, Allah zal wel zien wat jullie
doen en Zijn gezant en de gelovigen ook." En
jullie zullen tot de kenner van het verborgene en
het waarneembare worden teruggebracht. Hij zal
jullie dan meedelen wat jullie aan het doen
waren.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰ
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 و/ ﻌﺬﺑﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢx و •"ون ﻣﺮﺟﻮن ﻵﻹﻣﺮ ﷲ>= ﻣﺎ
ٰ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٦٠١﴿ ﷲ>= ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ
009.106 Waakharoona murjawna li-amri Allahi imma yuAAaththibuhum wa-imma yatoobu AAalayhim
waAllahu AAaleemun hakeemun
9:106 En anderen worden in afwachting gesteld
van het oordeel van Allah: of Hij hen straft of hun
berouw aanvaardt. En Allah is Alwetend, Alwijs.

En anderen met betrekking tot wie wordt afgewacht
tot Allah's beschikking. Of Hij bestraft hen, of Hij
wendt zich genadig tot hen. Allah is wetend en wijs.

ۡ!ۡ ۡ ً ً ۡ ً ۡ ۡ ًۢﺎ ﺑ!ۡ ﻟۡﻤ ۡﺆﻣﻨ
ﻘx\]•  ر و ﻛ]\ وØÙ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺨﺬو ﻣﺴﺠﺪ
ۡ و ﻟﻴ ۡﺤﻠﻔﻦ ن/ ﻪ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞh و ۡرﺻ ًﺎد ﻟﻤ ۡﻦ ﺣﺎرب ٰﷲ>= و رﺳ ۡﻮﻟ
ٰ ۡ
ۡ ٰ
ٰۡ ۡ ۤ ۡ
ۡ
﴾٧٠١﴿  و ﷲ>= ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻬﻢ ﻟﻜﺬﺑﻮن/ ƒÁردﻧﺎ ﻵﻹ ﻟﺤﺴ

009.107 Waallatheena ittakhathoo masjidan diraran wakufran watafreeqan bayna almu/mineena wairsadan liman haraba Allaha warasoolahu min qablu walayahlifunna in aradna illa alhusna waAllahu
yashhadu innahum lakathiboona
9:107 En degenen (de huichelaars) die een moskee
hebben gebouwd om schade en ongeloof en splitsing
onder de gelovigen te veroorzaken, en als een hinderlaag
van degenen die eerder tegen Allah en Zijn
Boodschapper vochten: en zij zullen zeker zweren: "Wij
wensen niets dan het goede." Maar Allah is er Getuige
van dat zij zeker leugenaars zijn.

Zij die zich om tegen te werken en uit
ongeloof een moskee maakten, om scheuring
tussen de gelovigen te veroorzaken en als
steunpunt voor hen die al eerder tegen Allah
en Zijn gezant streden, zij zweren: "Wij
wensten alleen maar het beste." Maar Allah
getuigt dat zij leugenaars zijn.

ۡ/ ﺧ ۡﺬ ﻣ ۡﻦ ۡﻣﻮ ﻟﻬ ۡﻢ ﺻﺪﻗ ًﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫ ۡﻢ و ﺗﺰ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑﻬﺎ و ﺻﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ
ٌ ۡ ٰ ۡ ٌ
ٌ
ۡ
﴾٣٠١﴿  و ﷲ>= ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ/ ن ﺻ ٰﻠﻮﺗﻚ ﺳﻜﻦ ﻟﻬﻢ
009.103 Khuth min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakkeehim biha wasalli AAalayhim inna
salataka sakanun lahum waAllahu sameeAAun AAaleemun
9:103 Neem van de bezittingen de zakkat, jij reinigt
en zuivert hen daarmee (O Mohammed), en verricht
een smeekbede, want jouw smeekbede is een
geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend,
Alwetend.

Neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee
jij hen zult reinigen en louteren en bid de salaat
voor hen; jouw gebeden zijn een geruststelling
voor hen en Allah is horend en wetend.
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ۤ
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ۡ
ﻘﺒﻞ ﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎد ٖه و ﻳﺎﺧﺬx  ۡﻌﻠﻤ ۡﻮ ن ﷲ>= ﻫﻮx ﻟ ۡﻢ
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٤٠١﴿ ﻟﺼﺪﻗﺖ و ن ﷲ>= ﻫﻮ ﻟﺘﻮ ب ﻟﺮﺣﻴﻢ
009.104 Alam yaAAlamoo anna Allaha huwa yaqbalu alttawbata AAan AAibadihi waya/khuthu
alssadaqati waanna Allaha huwa alttawwabu alrraheemu
9:104 Weten zij dan niet dat het Allah is Die het
bereouw aanvaardt van Zijn dienaren en Die de zakat
aanvaardt en dat Allah de Vergevensgezinde, de Meest
Barmhartige is?

Weten zij dan niet dat Allah het is die het
berouw van Zijn dienaren aanvaardt en de
aalmoezen aanneemt en dat Allah de
genadegever, de barmhartige is.
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 و/ ي ﷲ>= ﻋﻤﻠﻜﻢ و رﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻤﺆﻣﻨﻮنW!و ﻗﻞ ۡﻋﻤﻠ ۡﻮ ﻓﺴ
ۡ ٰﻋﻠﻢ ﻟۡﻐ ۡﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻴﻨﺒﺌﻜ ۡﻢ ﺑﻤﺎ ﻛ ۡﻨﺘﻢ0ٰ1 د ۡونWwﺳ
﴾٥٠١ۚ ﴿ • ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن
009.105 Waquli iAAmaloo fasayara Allahu AAamalakum warasooluhu waalmu/minoona wasaturaddoona

ۤ ۡ ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
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 ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻵﻹ ن •ﻘﻄﻊ0[ ﻵﻹ ﻳﺰ ل ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﻢ ﻟﺬي ﺑﻨﻮ رﻳﺒﺔ
ٰ ۡ ۡ
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﴾٠١١‡ ﴿  و ﷲ>= ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ/ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
009.110 La yazalu bunyanuhumu allathee banaw reebatan fee quloobihim illa an taqattaAAa quloobuhum
waAllahu AAaleemun hakeemun
9:110 Het bouwwerk dat zij hebben gebouwd zal een bron
van onrust blijven in hun harten, tenzij hun harten in
stukken zijn gebroken. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Hun gebouw dat zij bouwden zal een oorzaak
van twijfel in hun harten blijven tenzij hun
harten breken. Allah is wetend en wijs.
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ي ﻣﻦ ﻟﻤﺆﻣﻨ! ˜ﻔﺴﻬﻢ و ﻣﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﺎن ﻟﻬﻢWwن ﷲ>= ﺷ
ً و ۡﻋﺪÖ  ۡﻘﺘﻠ ۡﻮنx ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ>= ﻓﻴ ۡﻘﺘﻠ ۡﻮن و0[ ﻘﺎﺗﻠ ۡﻮنx / ﻟۡﺠﻨﺔ
ً ۡ
ٰۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
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 ﻌﻬﺪ ٖه0[ و ﻣﻦ و/ ﺔ و ﻵﻹﻧﺠﻴﻞ و ﻟ¨\ نÎ ﻟﺘﻮر0[ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﺎ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ذﻟﻚ ﻫﻮ/ ﻌﺘﻢ ﺑ ٖﻪx"و ﺑﺒﻴﻌﻜﻢ ﻟﺬي ﺑﺎ#ﻣﻦ ﷲ>= ﻓﺎﺳﺘﺒ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾١١١﴿ ﻟﻔﻮز ﻟﻌﻈﻴﻢ
009.111 Inna Allaha ishtara mina almu/mineena anfusahum waamwalahum bi-anna lahumu aljannata
yuqatiloona fee sabeeli Allahi fayaqtuloona wayuqtaloona waAAdan AAalayhi haqqan fee alttawrati waalinjeeli waalqur-ani waman awfa biAAahdihi mina Allahi faistabshiroo bibayAAikumu allathee bayaAAtum
bihi wathalika huwa alfawzu alAAatheemu
9:111 Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun
levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het
Paradijs is. Zij strijden op de Weg van Allah, zodat zij
doden of gedood wordenm als een belofte waar Hij
Zich aan heeft verbonden, een Waarheid (die staat
verineld) in de Taurat, en de lndjil en de Kuran. En wie
is zijn belofte meer trouw dan Allah? Verheugt jullie

Allah heeft van de gelovigen hun eigen persoon
en hun bezittingen gekocht zodat de tuin voor
hen is -- zij strijden op Allah's weg, waarbij zij
doden en worden gedood. Het is een toezegging
waartoe Hij in waarheid verplicht is in de
Taura, de Indjiel en de Koran. En wie komt zijn
verbond getrouwer na dan Allah? Verblijdt

ۡ
 ﻟﺘﻘ ٰﻮي ﻣ ۡﻦ ول ﻳ ۡﻮ ٍم0“ ﻟﻤ ۡﺴﺠ ٌﺪ ﺳﺲ ﻋ/ ﻵﻹ •ﻘ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ ﺑ ًﺪ
ٰ ۡ
ٌ  ﻓ ۡﻴﻪ رﺟ/ ﺣﻖ ۡن •ﻘﻮۡم ﻓ ۡﻴﻪ
=> و ﷲ/ ﺎل ﻳﺤﺒ ۡﻮن ۡن ﻳﺘﻄﻬﺮو
ۡ
﴾٨٠١﴿ ﻳﺤﺐ ﻟﻤﻄﻬﺮ ۡﻳﻦ
009.108 La taqum feehi abadan lamasjidun ossisa AAala alttaqwa min awwali yawmin ahaqqu an
taqooma feehi feehi rijalun yuhibboona an yatatahharoo waAllahu yuhibbu almuttahhireena
9:108 Verricht daarin nooit de shalat. Waarlijk, een
moskee die vanaf de eerste dag is gebouwd op
Taqwa, heeft er meer recht op dat jij daarin de
shalat verricht. Daarin zijn mannen die ervan
houden om zich te reinigen. En Allah houdt van
bhn die zich reinigen.

Stel je daarin nooit op. Een moskee die vanaf de
eerste dag op godvrezendheid gegrondvest is heeft
er meer recht op dat jij je erin opstelt; daarin zijn er
mannen die het lief is zich te reinigen. En Allah
bemint hen die zich reinigen.

ۡ ۡم ﻣﻦWٌ ۡ! • ۡﻘ ٰﻮي ﻣﻦ ٰﷲ>= و ر ۡﺿﻮ ٍن ﺧ0ٰ“ﻪ ﻋh ﻓﻤ ۡﻦ ﺳﺲ ﺑ ۡﻨﻴﺎﻧ
ۡ
ۡ
ٰ
h
ۡ
 و/  ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ0[  ﺷﻔﺎ ﺟﺮ ٍف ﻫﺎ ٍر ﻓﺎﻧﻬﺎر ﺑ ٖﻪ0“ﺳﺲ ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ﻋ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٠١﴿ !ﷲ>= ﻵﻹ ﻳﻬﺪي ﻟﻘﻮم ﻟﻈﻠﻤ
009.109 Afaman assasa bunyanahu AAala taqwa mina Allahi waridwanin khayrun am man assasa
bunyanahu AAala shafa jurufin harin fainhara bihi fee nari jahannama waAllahu la yahdee alqawma
alththalimeena
9:109 Is hij, die zijn bouwwcrk op vrees voor Allah
heeft gegrondvest en op Zijn welbehagen, dan niet
beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft
gegrondvest op de rand van een ravijn, dat dan met
hem in het vuur van de Hel stort? Allah leidt het
onrechtplegende volk niet.

Is dan iemand die zijn gebouw grondvest op vrees
van Allah en welbehagen er beter aan toe of
iemand die zijn gebouw grondvest op de rand van
een afbrokkelende oever en er dan mee neerstort in
het vuur van de hel? Allah wijst de mensen die
onrecht plegen de goede richting niet.

ۤ

ۡ
e ﺎن ۡﺳﺘﻐﻔﺎر ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻵﻹﺑ ۡﻴﻪ ﻵﻹ ﻋ ۡﻦ ﻣ ۡﻮﻋﺪ ٍة وﻋﺪﻫﺎ ﻳﺎهy و ﻣﺎ
ٌ ن ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ﻵﻹو ٌه ﺣﻠ ۡﻴﻢ/  ﻣ ۡﻨﻪWbﻪ ﻋﺪ ٌو ﷲ ٰ>= ﺗh ﻪۤ ﻧh ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒ! ﻟ
﴾٤١١﴿
009.114 Wama kana istighfaru ibraheema li-abeehi illa AAan mawAAidatin waAAadaha iyyahu falamma
tabayyana lahu annahu AAaduwwun lillahi tabarraa minhu inna ibraheema laawwahun haleemun
9:114 En Abraham's verzoek om vergeving voor zijn
vader was slechts vanwege een belofte die hij aan
hem had gedaan. Toen het hem dan duidelijk was
geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak
hij (de band) met hem. Voorwaar, Abraham was
zeker nederig, zachtaardig.

Dat Ibrahiem voor zijn vader vergeving vroeg
was alleen maar op grond van een toezegging die
hij hem gedaan had, maar toen het hem duidelijk
werd dat hij een vijand van Allah was brak hij
met hem. Ibrahiem was vol meegevoel en
zachtmoedig.

ٰ ۡ ٰ ۡ ۡ ًۢ ۡ
ٰ
ۡ
 ﻳﺒ! ﻟﻬﻢ ﻣﺎƒ„ﻬﻢ ﺣÎﺎن ﷲ>= ﻟﻴﻀﻞ ﻗﻮﻣﺎ ﻌﺪ ذ ﻫﺪy و ﻣﺎ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٥١١﴿  ٍء ﻋﻠﻴﻢƒº ﻞÚ ن ﷲ>= ﺑ/ ﻳﺘﻘ ۡﻮن

009.115 Wama kana Allahu liyudilla qawman baAAda ith hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqoona
inna Allaha bikulli shay-in AAaleemun
9:115 En Allah doet nooit een volk dwalen nadat
Hij hen heeft geleid, totdat Hij hun duidelijk heeft
gemaakt waarvoor zij beducht moeten zijn.
Voorwaar, Allah is Alwetend over alle dingen.

Allah is niet zo dat Hij mensen tot dwaling brengt
nadat Hij hen op het goede pad gebracht heeft,
zolang Hij hun niet heeft duidelijk gemaakt
waarvoor zij zich moeten hoeden. Allah is
alwetend.

ۡ و ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣﻦ/ ¼ و ﻳﻤ ۡﻴﺖÛۡ  ﻳ/ ﻪ ﻣ ۡﻠﻚ ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرضh ن ٰﷲ>= ﻟ
ٖ
ٰ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦١١﴿ Wٍ ! و ﻵﻹ ﻧﺼ0ٍ 1دون ﷲ>= ﻣﻦ و

daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben
gestoten. En dat is de geweldige overwinning.

jullie dus over de koop die jullie gesloten
hebben. Dat is de geweldige triomf!

ٰ ۡ ٰ ۡ
ۡ ۡ ٰۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ﺤﻮن ﻟﺮ ﻌﻮن ﻟﺴﺠﺪونœﺒﻮن ﻟﻌﺒﺪون ﻟﺤﻤﺪون ﻟﺴﺂœﻟﺘﺂ
ۡ" و ﻟۡ ٰﺤﻔﻈ ۡﻮن ﻟﺤﺪودËﻵ ۡ ٰﻹﻣﺮ ۡون ﺑﺎﻟۡﻤ ۡﻌﺮ ۡوف و ﻟﻨﺎﻫ ۡﻮن ﻋﻦ ﻟۡﻤ ۡﻨ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢١١﴿ !" ﻟﻤﺆﻣﻨ# و ﺑ/ =>ﷲ
009.112 Altta-iboona alAAabidoona alhamidoona alssa-ihoona alrrakiAAoona alssajidoona al-amiroona
bialmaAAroofi waalnnahoona AAani almunkari waalhafithoona lihudoodi Allahi wabashshiri
almu/mineena
9:112 (Zij zijn) de berouwvollen, en de dienenden,
en de prijzenden, en de rondtrekkenden, en de
buigenden, en de knielenden, en de oproepers tot
het behoorlijke en de weerhouders van het
verwerpelijke, de wakers over de bepalingen van
Allah. En verkondig een verheugende tijding aan de
gelovigen.

De berouwhebbenden, de dienenden, de lovenden,
de vastenden, de buigenden, de zich eerbiedig
neerbuigenden, de gebieders van het behoorlijke,
de verbieders van het verwerpelijke en zij die zich
aan Allah's bepalingen houden? en verkondig het
goede nieuws aan de gelovigen.

ۡ" !ۡ و ﻟﻮ#ۡ  و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡۤﻮ ۡن ﻳ ۡﺴﺘ ۡﻐ]\ ۡو ۡﻟﻠﻤƒÈﺎن ﻟﻠﻨy ﻣﺎ
ۡ ﻣ ›ﻦ ۡﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒ! ﻟﻬ ۡﻢ ﻧﻬ ۡﻢ ۡﺻ ٰﺤﺐ ﻟۡﺠﺤﻴﻢ0ٰq"ۡ À ۡ01ﺎﻧ ۡﻮۤ وy
﴾٣١١﴿
009.113 Ma kana lilnnabiyyi waallatheena amanoo an yastaghfiroo lilmushrikeena walaw kanoo olee
qurba min baAAdi ma tabayyana lahum annahum as-habu aljaheemi
9:113 Het past de Profect en degenen die geloven
niet dat zij de veelgodenaanbidders om vergeving
vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen
duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de Hel
zijn.

Het past de profeet en de gelovigen niet vergeving
te vragen voor de veelgodendienaars ook al zijn zij
verwanten, nadat het voor hen duidelijk geworden
is dat zij de bewoners van het hellevuur zullen
zijn.

009.118 WaAAala alththalathati allatheena khullifoo hatta itha daqat AAalayhimu al-ardu bima rahubat
wadaqat AAalayhim anfusuhum wathannoo an la maljaa mina Allahi illa ilayhi thumma taba AAalayhim
liyatooboo inna Allaha huwa alttawwabu alrraheemu
9:118 En (ook) tegenover de drie die waren
achtergebleven totdat de aardc mct (al) haar wijdsheid,
voor hen te nauw werd en zij benauwdheid voelden en
zij ervan overtuigd waren dat er geen toevluchtsoord
was tegen de (bestraffing van) Allah, behalve bij Hem.
Daarna aanvaardde Hij hun berouw opdat zij berouwvol
zouden blijven. Voorwaar, Allah, Hij is
Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

en ook tot de drie die achtergelaten waren
totdat zij het op de aarde benauwd kregen
ondanks haar ruimte en zij echt persoonlijk
benauwd werden en meenden dat er geen
toevluchtsoord veilig voor Allah was dan bij
Hem. Toen wendde Hij zich genadig tot hen
zodat zij berouw zouden tonen. Allah is de
genadegever, de barmhartige.

ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٩١١﴿ !•ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨﻮ •ﻘﻮ ﷲ>= و ﻛﻮﻧﻮ ﻣﻊ ﻟﺼﺪﻗ
ۡ

009.119 Ya ayyuha allatheena amanoo ittaqoo Allaha wakoonoo maAAa alssadiqeena
9:119 O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de
waarachtigen.

Jullie die geloven! Vreest Allah en weest met
de oprechten.

ۡ
ۡ
" ب ۡن ﻳﺘﺨﻠﻔ ۡﻮ±ﺎن ﻵﻹ ۡﻫﻞ ﻟﻤﺪ ۡﻳﻨﺔ و ﻣ ۡﻦ ﺣ ۡﻮﻟﻬ ۡﻢ ﻣﻦ ﻵۡﻹy ﻣﺎ
ٰ ۡ ۡ
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
 ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻵﻹ/ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ>= و ﻵﻹ ﻳﺮﻏﺒﻮ ﺑﺎ˜ﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ˜ﻔﺴ ٖﻪ
ۡـﻮن- ۡ ﺳﺒ ۡﻴﻞ ٰﷲ>= و ﻵﻹ ﻳﻄ0[ ﻳﺼ ۡﻴﺒﻬ ۡﻢ ﻇﻤ ٌﺎ و ﻵﻹ ﻧﺼ ٌﺐ و ﻵﻹ ﻣ ۡﺨﻤﺼ ٌﺔ
ً
ۡ
ﻐ ۡﻴﻆ ﻟﻜﻔﺎر و ﻵﻹ ﻳﻨﺎﻟ ۡﻮن ﻣ ۡﻦ ﻋﺪ ٍو ﻧ ۡﻴﻶًﻹ ﻵﻹ ﻛﺘﺐ ﻟﻬ ۡﻢ ﺑ ٖﻪx ﻣ ۡﻮﻃﺌﺎ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٠٢١ۙ ﴿ !ﻀﻴﻊ ﺟﺮ ﻟﻤﺤﺴﻨx  ن ﷲ>= ﻵﻹ/ ﻋﻤ ٌﻞ ﺻﺎﻟﺢ
009.120 Ma kana li-ahli almadeenati waman hawlahum mina al-aAArabi an yatakhallafoo AAan rasooli
Allahi wala yarghaboo bi-anfusihim AAan nafsihi thalika bi-annahum la yuseebuhum thamaon wala
nasabun wala makhmasatun fee sabeeli Allahi wala yataoona mawti-an yagheethu alkuffara wala
yanaloona min AAaduwwin naylan illa kutiba lahum bihi AAamalun salihun inna Allaha la yudeeAAu ajra
almuhsineena

009.116 Inna Allaha lahu mulku alssamawati waal-ardi yuhyee wayumeetu wama lakum min dooni Allahi
min waliyyin wala naseerin
9:116 Voorwaar, aan Allah behoort de heerschappij van
de hemelen en de aarde, Hij doet leven en Hij doet
sterven, en er is voor jullie buiten Allah geen
beschermer en geen helper.

Allah heeft de heerschappij over de hemelen en
de aarde. Hij geeft leven en laat sterven. Jullie
hebben buiten Allah geen beschermer en geen
helper.

ۡ و ﻟۡﻤ ٰﻬﺠﺮ ۡﻳﻦ و ﻵۡﻹﻧۡﺼﺎر ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺗﺒﻌﻮهƒÈ ﻟﻨ0“ﻟﻘ ۡﺪ ﺗﺎب ٰﷲ>= ﻋ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
"ﻳ ٍﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻢÃ ﺎد ﻳﺰﻳﻎ ﻗﻠﻮبy "ة ﻣ ›ﻦ ۡﻌﺪ ﻣﺎÉۡ ۡ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻌ0[
﴾٧١١ۙ ﴿ ﻪ ﺑﻬ ۡﻢ رء ۡو ٌف رﺣ ۡﻴ ٌﻢh  ﻧ/ ﺗﺎب ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ
009.117 Laqad taba Allahu AAala alnnabiyyi waalmuhajireena waal-ansari allatheena ittabaAAoohu fee
saAAati alAAusrati min baAAdi ma kada yazeeghu quloobu fareeqin minhum thumma taba AAalayhim
innahu bihim raoofun raheemun
9:117 Voorzeker, Allah heeft het berouw van de
Profeet aanvaard en van de Uitgewekenen en de
Helpers die hem volgden in het uur van de nood,
nadat de herten van een groep van hen bijna geneigd
was (zich af te wenden), daarna aanvaardde Hij hun
berouw. Voorwaar, Hij is voor hen Meest Genadig,
Meest Barmhartig.

Allah heeft zich genadig gewend tot de profeet,
de uitgewekenen en de meehelpers die hem
gevolgd zijn in het uur van de tegenspoed, nadat
de harten van een groep van hen bijna naar het
verkeerde neigden. Toen wendde Hij zich
genadig tot hen -- Hij is vol mededogen voor hen
en barmhartig --

•
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ذ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻵﻹرضƒ„ ﺣ/  ﻟﺜ ٰﻠﺜﺔ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺧﻠﻔ ۡﻮ0“و ﻋ
ۡ ۡ ۤۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ﺑﻤﺎ رﺣﺒ ۡﺖ و ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ˜ﻔﺴﻬﻢ و ﻇﻨﻮ ن ﻵﻹ ﻣﻠﺠﺎ ﻣﻦ
ٰ
ۤ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ن ﷲ>= ﻫﻮ ﻟﺘﻮ ب/  ﺛﻢ ﺗﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻴﺘﻮﺑﻮ/ ﷲ>= ﻵﻹ ﻟﻴﻪ
﴾٨١١‡ ﴿ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ

Hopelijk zullen zij zichzelf behoeden.

misschien zullen zij op hun hoede zijn.

ۡ
ۡ
•ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ ﻗﺎﺗﻠﻮ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﻠ ۡﻮﻧﻜ ۡﻢ ﻣﻦ ﻟﻜﻔﺎر و ﻟﻴﺠﺪ ۡو
ٰ
ۤۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٣٢١﴿ ! و ﻋﻠﻤﻮ ن ﷲ>= ﻣﻊ ﻟﻤﺘﻘ/ ﻓﻴﻜﻢ ﻏﻠﻈﺔ
009.123 Ya ayyuha allatheena amanoo qatiloo allatheena yaloonakum mina alkuffari walyajidoo feekum
ghilthatan waiAAlamoo anna Allaha maAAa almuttaqeena
9:123 O jullie die geloven, bevecht de ongelovigen
in jullie naaste omgeving en laten zij hardheid bij
jullie aantreffen. En weet dat Allah met de
Moettaqoen is.

Jullie die geloven! Strijdt tegen de ongelovigen die
dicht bij jullie zijn en laat hen strengheid bij jullie
vinden. Weet dat Allah met de godvrezenden is.

ً ۡ ۤ ٰ ۡ ۡ
ۡ ٌ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
e ﻘﻮل ﻳﻜﻢ ز دﺗﻪ ﻫﺬ ٖه ﻳﻤﺎﻧﺎx و ذ ﻣﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٢١﴿ "ون#^ دﺗﻬﻢ ﻳﻤﺎﻧﺎ و ﻫﻢ ﻳﺴﺘﺒÃ ﻓﺎﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ
009.124 Wa-itha ma onzilat sooratun faminhum man yaqoolu ayyukum zadat-hu hathihi eemanan faamma
allatheena amanoo fazadat-hum eemanan wahum yastabshiroona
9:124 En wanneer er een hoofdstuk is neergezonden
dan zijn er onder hen (de huichelaars) die zeggen: "Bij
wie van jullie is door dit (hoofdstuk) het geloof
toegenomen?" Wat degenen die geloven dan betreft:
hun geloof is toegenomen en zij verheugen zich.

En wanneer een soera neergezonden wordt dan
zijn er onder hen die zeggen: "Wie van jullie is
hierdoor in zijn geloof gesterkt?" En zij die
geloven worden er inderdaad in hun geloof door
gesterkt terwijl zij zich verheugen.

ۡ
ٌ
 ر ۡﺟﺴﻬ ۡﻢ و ﻣﺎ0ٰ1 ^ دﺗﻬ ۡﻢ ر ۡﺟ ًﺴﺎÃ ۡ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ ﻣﺮض0[ و ﻣﺎ ﻟﺬ ۡﻳﻦ
ٰۡ ۡ
ۡ
﴾٥٢١﴿ ﺗﻮ و ﻫﻢ ﻛ]\ون
009.125 Waamma allatheena fee quloobihim maradun fazadat-hum rijsan ila rijsihim wamatoo wahum
kafiroona
9:125 En wat degenen in wiens hart een ziekte is

En zij die in hun harten een ziekte hebben, zij

9:120 En het past de bewoners van Medinah niet, noch
hen die in de omgeving verblijven van de bedoevenen,
dat zij achterblijven bij de Boodschapper van Allah,
noch dat zij hun eigen leven verkiezen boven zijn
(Mohammed's) leven. Dat is omdat noch dorst, noch
vermoeienis, noch honger hen treft op de Weg van
Allah. En zij betreden geen plaats waarmee zij de
woede van de ongelovigen opwekken, noch nemen zij
iets af van een vijand of er wordt voor hen daarmee
een goede daad opgeschreven. Voorwaar, Allah doet
de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.

Het past de mensen van Medina en de
bedoeïenen uit hun omgeving niet dat zij
achterblijven bij de gezant van Allah of dat zij
zichzelf meer ontzien dan hij. Dat is omdat zij
door geen dorst, noch vermoeidheid, noch
honger op Allah's weg worden overvallen. Zij
doen ook geen inval die de ongelovigen
woedend maakt, noch maken zij een vijand iets
afhandig zonder dat voor hen daarmee een
deugdelijke daad opgeschreven wordt. Allah zal
het loon van hen die goed doen niet verloren
laten gaan.
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009.121 Wala yunfiqoona nafaqatan sagheeratan wala kabeeratan wala yaqtaAAoona wadiyan illa kutiba
lahum liyajziyahumu Allahu ahsana ma kanoo yaAAmaloona
9:121 En zij geven geen bijdrage, klein of groot, en zij
doorkruisen geen vallei, of het wordt voor hen
opgeschreven, opdat Allah hen zal belonen naar het
beste van wat zij plachten te doen.

En zij geven geen kleine bijdrage en geen grote
en zij doorkruisen geen vallei zonder dat het
opgeschreven wordt opdat Allah hen zal belonen
voor het beste dat zij deden.
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009.122 Wama kana almu/minoona liyanfiroo kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta-ifatun
liyatafaqqahoo fee alddeeni waliyunthiroo qawmahum itha rajaAAoo ilayhim laAAallahum yahtharoona
9:122 En het past de gelovigen niet dat zij allen (ten
strijde) uitrukken. Waarom rukt niet van elke groep een
aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) belzrip
verkrijgen over de godsdienst, zodat zij hun volk zullen
waarschuwen wanneer het tot hen is teruggekeerd.

Het past de gelovigen niet allen tezamen uit te
rukken. Van ieder onderdeel van hen zou een
groep moeten uitrukken om begrip van de
godsdienst te krijgen en om hun mensen te
waarschuwen wanneer zij naar hen terugkeren;

009.128 Laqad jaakum rasoolun min anfusikum AAazeezun AAalayhi ma AAanittum hareesun AAalaykum
bialmu/mineena raoofun raheemun
9:128 Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie
gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is
jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie,
voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.

Tot jullie is een gezant uit jullie eigen midden
gekomen. Iemand die het zwaar valt als jullie het
moeilijk hebben, die met jullie begaan is, en
jegens de gelovigen vol mededogen en
barmhartig.
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009.129 Fa-in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huwa AAalayhi tawakkaltu wahuwa rabbu
alAAarshi alAAatheemi
9:129 Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allah is
mij voldoende, geen god is er dan Hij!, op Hem
vertrouw ik, en Hij is de Heer van de Geweldige
Troon."

Maar als zij zich afkeren zeg dan: "Allah is mij goed
genoeg. Er is geen god dan Hij. Op Hem stel ik mijn
vertrouwen en Hij is de Heer van de geweldige
troon."
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betreft: bij hen stapelt dit (nieuw) ongeloof op hun
ongeloof en zij sterven terwijl zij ongelovigen zijn.

worden erdoor tot een nog grotere gruwel dan zij
al zijn en zij sterven als ongelovigen.
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﴾٦٢١﴿ ﻳﺘ ۡﻮﺑ ۡﻮن و ﻵﻹ ﻫ ۡﻢ ﻳﺬ¯" ۡون
009.126 Awa la yarawna annahum yuftanoona fee kulli AAamin marratan aw marratayni thumma la
yatooboona wala hum yaththakkaroona
9:126 En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of
twee keer beproefd worden? Daarop tonen zij geen
berouw en zij trekken er geen lering uit.

Zien zij dan niet dat zij in ieder jaar een of twee
maal in verzoeking gebracht worden? Dan tonen zij
geen berouw en laten zich niet vermanen.
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009.127 Wa-itha ma onzilat sooratun nathara baAAduhum ila baAAdin hal yarakum min ahadin thumma
insarafoo sarafa Allahu quloobahum bi-annahum qawmun la yafqahoona
9:127 En wanneer een hoofdstuk wordt neergezonden,
dan kijken zij elkaar aan (zeggende:) "Is er iemand (van
de gelovigen) die jullie ziet?" Daarna wenden zij zich
af. Allah heeft hun harten afgcwend omdat zij een volk
zijn dat niet begrijpt.

En wanneer een soera neergezonden wordt dan
kijken zij naar elkaar: "Is er iemand die jullie
ziet?" En dan wenden zij zich af. Allah wendt
hun harten af omdat zij mensen zijn die geen
begrip hebben.
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