101.005 Watakoonu aljibalu kaalAAihni almanfooshi
5. En de bergen als gekaarde wol

Al-Qaariah

en de bergen als gekaarde wol.

﴾٦ۙ ﴿ ﻓﺎﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ﻘﻠ ۡﺖ ﻣﻮ ز ۡﻳﻨﻪ

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ9:ﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

101.006 Faamma man thaqulat mawazeenuhu

ۡ
﴾١ۙ ﴿ ﻟﻘﺎرﻋﺔ

6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

En van wie de weegschalen dan zwaar wegen,

﴾٧﴿ "ۡ ﻋ ۡﻴﺸ ٍﺔ ر ﺿﻴ ٍﺔ# ﻓﻬﻮ

101.001 AlqariAAatu
1. De ramp.

ۡ
﴾ۚ٢﴿ ﻣﺎ ﻟﻘﺎرﻋﺔ

101.007 Fahuwa fee AAeeshatin radiyatin
7. Een aangenaam leven genieten.

die zal dan een tevreden leven leiden.

﴾٨ۙ ﴿ و ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ﺧﻔ ۡﺖ ﻣﻮ ز ۡﻳﻨﻪ
101.008 Waamma man khaffat mawazeenuhu
8. Maarhij, wiens schalen licht zijn,

En van wie de weegschalen dan licht wegen

ٌ
﴾٩﴿ ﻓﺎﻣﻪ ﻫﺎوﻳﺔ
101.009 Faommuhu hawiyatun
9. Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

diens moeder is de afgrond.

ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٠١﴿ ﻚ ﻣﺎ ﻫﻴﻪ.و ﻣﺎ در
101.010 Wama adraka ma hiyah
10. En u weet niet, wat dit is.

En hoe zul jij te weten komen wat zij is?

De catastrofe!

101.002 Ma alqariAAatu
2. Wat is de ramp?

Wat is de catastrofe?

ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٣﴿ ﻚ ﻣﺎ ﻟﻘﺎرﻋﺔ.و ﻣﺎ در
101.003 Wama adraka ma alqariAAatu
3. En wat weet u (er van) wat de ramp is?

En hoe zul jij te weten komen wat de catastrofe is?

ۡ
ۡ
﴾٤ۙ ﴿  ش ﻟﻤ ۡﺒﺜ ۡﻮثEFﺎﻟG ﻳ ۡﻮم ﻳﻜ ۡﻮن ﻟﻨﺎس
101.004 Yawma yakoonu alnnasu kaalfarashi almabthoothi
4. Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid
zullen zijn.

Op de dag dat de mensen als verspreide
motten zijn

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥﴿ ﺎﻟﻌ ۡﻬﻦ ﻟﻤﻨﻔ ۡﻮشG و ﺗﻜ ۡﻮن ﻟﺠﺒﺎل

ٌ
﴾١١﴿ ﻧ ٌﺎر ﺣﺎﻣﻴﺔ
101.011 Narun hamiyatun
11. Het is een laaiend Vuur.

Een gloeiend vuur!
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