069.005 Faamma thamoodu faohlikoo bialttaghiyati
5. Wat de Samoed betreft, dezen werden door een
overweldigende straf vernietigd.

Al-Haaqqah

De Thamoed nu, zij werden door het grote
geweld vernietigd.

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢTUﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

﴾٦ۙ ﴿ و ﻣﺎ ﻋ ٌﺎد ﻓﺎ ۡﻫﻠﻜ ۡﻮ ﺑﺮ ۡﻳ ٍﺢ ۡ ٍ ﻋﺎﺗﻴ ٍﺔ

ۡ
﴾١ۙ ﴿ ﻟﺤﺂﻗﺔ

069.006 Waamma AAadun faohlikoo bireehin sarsarin AAatiyatin
6. En de Aad werden door een felle, geweldige
wind vernietigd.

Maar de 'Aad, zij werden door een gierende en
razende wind vernietigd
069.001 Alhaqqatu

ۡ
"ي# ﻓ$  ﺣﺴ ۡﻮ ًﻣﺎ$ ﺎل و ﺛ ٰﻤﻨﻴﺔ ﻳﺎ ٍم
ٍ ﻫﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬﻢ ﺳ ۡﺒﻊ ﻟﻴ45ﺳ
ۡ
ۡ
﴾ۚ٧﴿  =ﺎﻧﻬ ۡﻢ ۡﻋﺠﺎز ﻧﺨ ٍﻞ ﺧﺎوﻳ ٍﺔ$ >?ٰ ۡ ﻟﻘ ۡﻮم ﻓ ۡﻴﻬﺎ
069.007 Sakhkharaha AAalayhim sabAAa layalin wathamaniyata ayyamin husooman fatara alqawma
feeha sarAAa kaannahum aAAjazu nakhlin khawiyatun
7. Die Hij zeven nachten en acht dagen
achtereenvolgens over hen liet woeden, zodat u hadt
kunnen zien hoe het volk er door neergeworpen werd,
alsof zij gevallen palmboomstammen waren.

die Hij hen zeven nachten en acht dagen
ononderbroken liet ondergaan. En je zou de
mensen er hebben kunnen zien liggen alsof zij
ontwortelde, holle palmstronken waren.

﴾٨﴿ ﻦ ﺑﺎﻗﻴ ٍﺔC ﻓﻬ ۡﻞ ﺗ ٰﺮي ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ
069.008 Fahal tara lahum min baqiyatin
8. Kunt u enige overblijfselen van hen vinden?

Zie jij nog overblijfselen van hen?

ۡ ٰ ۡ ۡ L ۡ ۡ
ۡ و ﺟﺂء
﴾ۚ٩﴿ ﻔﻜﺖ ﺑﺎﻟﺨﺎﻃﺌﺔJﻋ ۡﻮن و ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﻟﻤﺆ4O
069.009 Wajaa firAAawnu waman qablahu waalmu/tafikatu bialkhati-ati
9. Ook Pharao, en degenen die vóór hem waren, en
de steden die verwoest werden begingen grote

Ook Fir'aun en wie er voor zijn tijd waren en de
ondersteboven gekeerde steden begingen

1. Datgene wat plaats zal hebben

De verwerkelijking!

ۡ
﴾ۚ٢﴿ ﻣﺎ ﻟﺤﺂﻗﺔ
069.002 Ma alhaqqatu
2. Wat is het dat plaats zal hebben?

Wat is de verwerkelijking?

ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٣Z ﴿ و ﻣﺎ در\ﻚ ﻣﺎ ﻟﺤﺂﻗﺔ
069.003 Wama adraka ma alhaqqatu
3. U weet niet wat plaats zal hebben.

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

ۡ ٌۢ
﴾٤﴿ ﻛﺬﺑ ۡﺖ ﺛﻤ ۡﻮد و ﻋﺎد ﺑﺎﻟﻘﺎرﻋﺔ

069.004 Kaththabat thamoodu waAAadun bialqariAAati
4. De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp.

De Thamoed en de 'Aad loochenden de catastrofe.

﴾٥﴿ ﻓﺎﻣﺎ ﺛﻤ ۡﻮد ﻓﺎ ۡﻫﻠﻜ ۡﻮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻴﺔ

14. En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden
opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld,

en de aarde en de bergen opgepakt worden
en in één klap vergruisd worden.

ۡ
﴾٥١ۙ ﴿  ٍﺬ وﻗﻌﺖ ﻟﻮ ﻗﻌﺔhﻓﻴ ۡﻮﻣ

zonde;

misstappen.

ً ً ۡ
﴾٠١﴿ ﻓﻌﺼ ۡﻮ رﺳ ۡﻮل رﺑﻬ ۡﻢ ﻓﺎﺧﺬﻫ ۡﻢ ﺧﺬة ر ﺑﻴﺔ
069.010 FaAAasaw rasoola rabbihim faakhathahum akhthatan rabiyatan

069.015 Fayawma-ithin waqaAAati alwaqiAAatu
15. Op die Dag zal de grote gebeurtenis plaats vinden.

Op die dag komt het aanstaande

ٌ
ۡ
ۡ
﴾٦١ۙ ﴿  ٍﺬ و ﻫﻴﺔh> ﻳﻮﻣiو ﻧﺸﻘﺖ ﻟﺴﻤﺂء ﻓ

10. En zij gehoorzaamden de boodschapper van hun
Heer niet, daarom greep Hij hen met een vaste
greep.

Zij waren ongehoorzaam aan de gezant van hun
Heer, Toen greep Hij hen met een overweldigende
greep.

ۡ
ۡ ۡ ٰۡ
﴾١١ۙ ﴿  ﻟﺠﺎرﻳﺔoy ﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻃﻐﺎ ﻟﻤﺂء ﺣﻤﻠﻨﻜﻢ

069.016 Wainshaqqati alssamao fahiya yawma-ithin wahiyatun
069.011 Inna lamma tagha almao hamalnakum fee aljariyati
16. En de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op die
Dag zwak zullen zijn.

en barst de hemel, want op die dag is hij
breekbaar.

ۡ
 ٍﺬhش رﺑﻚ ﻓ ۡﻮﻗﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻮﻣ4ۡ l  و ﻳ ۡﺤﻤﻞm ﻬﺎn ۡرﺟﺂopqو ﻟﻤﻠﻚ ﻋ
ٌ ٰ
﴾٧١Z ﴿ ﺛﻤﻨﻴﺔ
069.017 Waalmalaku AAala arja-iha wayahmilu AAarsha rabbika fawqahum yawma-ithin thamaniyatun
17. En de engelen zullen op de zijden ervan staan. En op
die Dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven
zich houden.

En de engelen staan op zijn randen. En acht
dragen op die dag de troon van jouw Heer
boven zich.

ٌ
ۡ ٰۡ
ۡ
﴾٨١﴿ > ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎﻓﻴﺔr ۡﻌﺮﺿ ۡﻮن ﻵﻹ ﺗﺨJ  ٍﺬhﻳ ۡﻮﻣ
069.018 Yawma-ithin tuAAradoona la takhfa minkum khafiyatun
18. Dan zult u worden bloot gelegd en geen uwer
geheimen zal verborgen blijven.

Op die dag worden jullie voorgeleid en blijft
niets van jullie verborgen.

11. Ziet, toen de wateren stegen, droegen Wij u
de ark binnen,

Maar toen het water overstroomde droegen Wij jullie
op het vaartuig

ۤ
ٌ
ً ۡ ۡ
ٌ
﴾٢١﴿ ﻌﻴﻬﺎ ذن و ﻋﻴﺔJ ة و4|ﻟﻨ ۡﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﺗﺬ
069.012 LinajAAalaha lakum tathkiratan wataAAiyaha othunun waAAiyatun
12. Opdat Wij dit tot een les voor u mochten maken en
opdat degene die deze (gebeurtenis) kan onthouden zich
deze moge herinneren.

om het voor jullie tot een vermanende
herinnering te maken en opdat een
opmerkzaam oor het zou opmerken.

ٌ ۡ ۡ
ٌ
﴾٣١ۙ ﴿  ﻟﺼﻮر ~ﻔﺨﺔ و ﺣﺪةoy ﻓﺎذ ~ﻔﺦ
069.013 Fa-itha nufikha fee alssoori nafkhatun wahidatun
13. En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden
geblazen,

En wanneer er éénmaal op de bazuin
geblazen wordt

ً
ً
ۡ
﴾٤١ۙ ﴿ و ﺣﻤﻠﺖ ﻵ ۡﻹ ۡرض و ﻟﺠﺒﺎل ﻓﺪ•ﺘﺎ دﻛﺔ و ﺣﺪة
069.014 Wahumilati al-ardu waaljibalu fadukkata dakkatan wahidatan

ۡ ۡ ۤ ۢ ً ٓۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿  ﻵﻹﻳﺎم ﻟﺨﺎﻟﻴﺔoy ﺑﻮ ﻫﻨﻴـﺌﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻔﺘﻢ4… =ﻠﻮ و

ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٩١ۚ ﴿ ءو ﻛﺘﺒﻴﻪ4•  ﻓﻴﻘ ۡﻮل ﻫﺂؤم$ ﻪ ﺑﻴﻤ ۡﻴﻨ ٖﻪL  ﻛ ٰﺘﺒoŒﻓﺎﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ۡو

069.024 Kuloo waishraboo hanee-an bima aslaftum fee al-ayyami alkhaliyati

069.019 Faamma man ootiya kitabahu biyameenihi fayaqoolu haomu iqraoo kitabiyah

24. "Eet en drinkt smakelijk als loon voor
hetgeen u in vroeger dagen heeft gedaan."

"Eet en drinkt met genoegen [als beloning] voor wat jullie
vroeger, in de dagen die voorbij zijn, gedaan hebben."

19. En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand
wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.

ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٠٢ۚ ﴿  ﻣﻠ ٍﻖ ﺣﺴﺎﺑﻴﻪo•  ﻇﻨﻨﺖo•

 ﻓﻴﻘ ۡﻮل ٰﻳﻠ ۡﻴﺘˆ‡ۡ ﻟ ۡﻢ ۡوت ﻛ ٰﺘﺒﻴ ۡﻪ‰Šﻪ ﺑﺸﻤﺎﻟ ٖﻪL  ﻛ ٰﺘﺒoŒو ﻣﺎ ﻣ ۡﻦ ۡو
﴾٥٢ۚ ﴿

069.020 Innee thanantu annee mulaqin hisabiyah
20. Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening
tegemoet moest gaan."

069.025 Waamma man ootiya kitabahu bishimalihi fayaqoolu ya laytanee lam oota kitabiyah
25. Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt
gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar
niet gegeven!

069.021 Fahuwa fee AAeeshatin radiyatin
21. Deze zal dan een heerlijk leven krijgen

En had ik maar niet van mijn afrekening
afgeweten.

069.027 Ya laytaha kanati alqadiyatu
27. O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!

Hij zal dan een tevreden leven leiden,

﴾٢٢ۙ ﴿ ۡ ﺟﻨ ٍﺔ ﻋﺎﻟﻴ ٍﺔoy

069.026 Walam adri ma hisabiyah

﴾٧٢ۚ ﴿ ٰﻳﻠ ۡﻴﺘﻬﺎ =ﺎﻧﺖ ﻟۡﻘﺎﺿﻴﺔ

Ik vermoedde immers dat ik mijn afrekening
tegemoet kon zien."

﴾١٢ۙ ﴿ ۡ ﻋ ۡﻴﺸ ٍﺔ ر ﺿﻴ ٍﺔoy ﻓﻬﻮ

Maar wie zijn boek in zijn linkerhand krijgt die zal
zeggen: "Wee mij, had ik mijn boek maar niet
gekregen.

﴾٦٢ۚ ﴿ و ﻟ ۡﻢ ۡدر ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴ ۡﻪ
26. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel
was!

Wie dan zijn boek in zijn rechterhand krijgt die zal
zeggen: "Neemt en leest mijn boek maar voor.

069.022 Fee jannatin AAaliyatin
22. In een verheven tuin,

in een hooggelegen tuin,

ٌ
﴾٣٢﴿ ﻗﻄ ۡﻮﻓﻬﺎ د ﻧﻴﺔ

Wee mij, was het maar het einde.

ٰۡ ۤ
ۡ
ۡ
﴾٨٢ۚ ﴿ ﻣﺎ ﻏˆ‡ ﻋˆ‡ ﻣﺎﻟﻴﻪ

069.023 Qutoofuha daniyatun
23. Waarvan het fruit gemakkelijk bereikbaar zal zijn.

met de af te plukken vruchten dichtbij.

ۡ
﴾٤٣Z ﴿ ’ۡ“ ﻃﻌﺎم ﻟﻤ ۡﺴﻜoٰqو ﻵﻹ ﻳﺤﺾ ﻋ

069.028 Ma aghna AAannee maliyah
28. Mijn rijkdom heeft mij niet gebaat,

ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٩٢ۚ ﴿ ﻫﻠﻚ ﻋˆ‡ ﺳﻠﻄﻨﻴﻪ

069.034 Wala yahuddu AAala taAAami almiskeeni
34. Noch moedigde hij aan, de armen te
spijzigen.

En hij drong er niet op aan de behoeftige voedsel te
geven.

ۡ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٥٣ۙ ﴿ ﻓﻠ ۡﻴﺲ ﻟﻪ ﻟﻴﻮم ﻫﻬﻨﺎ ﺣﻤﻴﻢ

069.029 Halaka AAannee sultaniyah
29. Mijn macht is van mij weg gegaan."

Vandaag heeft hij hier dus geen echte vriend

ۡ
﴾٦٣ۙ ﴿ ’ٍ “و ﻵﻹ ﻃﻌ ٌﺎم ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﻏ ۡﺴﻠ

069.030 Khuthoohu faghulloohu
30. Grijpt hem en boeit hem.

en ook geen voedsel, behalve pus

ۤL ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿— ﻵﻹ ﻳﺎ=ﻠﻪ ﻵﻹ ﻟﺨﺎﻃ –ـﻮن
069.037 La ya/kuluhu illa alkhati-oona
37. Dat niemand dan de zondaren zal gebruiken.

069.031 Thumma aljaheema salloohu
31. Werpt hem dan in de hel.

En laat hem dan in het hellevuur braden.

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٣Z ﴿  ﺳﻠﺴﻠ ٍﺔ ذرﻋﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮن ذر ﻋﺎ ﻓﺎﺳﻠﻜﻮهoy ﺛﻢ

dat slechts door de zondaars gegeten wordt.

ۡ ۤ
ۡ
ۡ
﴾٨٣ۙ ﴿ ون4˜ﻓﻶﻹ ﻗﺴﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺒ
069.038 Fala oqsimu bima tubsiroona
38. Nee, Ik zweer bij alles wat u ziet,

"Grijpt hem en bindt hem.

ۡ
﴾١٣ۙ ﴿ ﺛﻢ ﻟﺠﺤ ۡﻴﻢ ﺻﻠ ۡﻮه

069.036 Wala taAAamun illa min ghisleenin
36. Noch voedsel, behalve spoelsel van wonden,

Mijn gezag ben ik kwijt."

﴾٠٣ۙ ﴿ ﺧﺬ ۡوه ﻓﻐﻠ ۡﻮه

069.035 Falaysa lahu alyawma hahuna hameemun
35. Daarom heeft hij hier geen vriend;

Mijn bezit heeft mij niet gebaat.

Niet dan? Ik zweer bij wat jullie doorzien

069.032 Thumma fee silsilatin tharAAuha sabAAoona thiraAAan faoslukoohu
32. Bindt hem vervolgens met een ketting vast waarvan de lengte
zeventig armlengten bedraagt;

Legt hem dan aan een ketting van
zeventig ellen lang."

ۡ ٰ
ۡ
﴾٣٣ۙ ﴿  ﻟﻌﻈﻴﻢTUﻪ =ﺎن ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲL ﻧ
069.033 Innahu kana la yu/minu biAllahi alAAatheemi
33. Want hij geloofde niet in Allah, de Grote.

Hij geloofde immers niet in de geweldige Allah.

﴾٤٤ۙ ﴿ ﻘﻮل ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ • ۡﻌﺾ ﻵۡﻹﻗﺎو ۡﻳﻞJ و ﻟ ۡﻮ

﴾٩٣ۙ ﴿  ۡون4˜و ﻣﺎ ﻵﻹ ﺗ ۡﺒ

069.044 Walaw taqawwala AAalayna baAAda al-aqaweeli

069.039 Wama la tubsiroona

44. En indien hij enige woorden in Onze naam had
uitgedacht,

En als hij over Ons enige uitspraken zelf
bedacht had

ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٥٤ۙ ﴿ ’“ﻵﻹﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤ

39. En bij alles wat u niet ziet,

en wat jullie niet doorzien,

﴾٠٤﴿‰ ۡﻳ ٍﻢ4| ﻪ ﻟﻘ ۡﻮل رﺳ ۡﻮ ٍلL ﻧ
069.040 Innahu laqawlu rasoolin kareemin

069.045 Laakhathna minhu bialyameeni
45. Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben
gegrepen.

hadden Wij hem bij de rechterarm
gegrepen.

ۡ ۡ
﴾٦٤ž ﴿‰’ۡ“ﺛﻢ ﻟﻘﻄ ۡﻌﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺗ

40. Dit is voorzeker de boodschap die een eerwaardige boodschapper
heeft gebracht.

dat wat de gezant zegt
voortreffelijk is.

ۡ
﴾١٤ۙ ﴿  ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﻨ ۡﻮنm 4ٍ lو ﻣﺎ ﻫﻮ •ﻘ ۡﻮل ﺷﺎ
069.041 Wama huwa biqawli shaAAirin qaleelan ma tu/minoona

069.046 Thumma laqataAAna minhu alwateena
46. En daarna zijn levensader hebben afgesneden,

Dan hadden Wij hem de levensader doorgesneden.

41. Het is geen woord van een dichter; nietig is
hetgeen u gelooft.

Het zijn niet de woorden van een dichter. Hoe
weinig geloven jullie!

ۡ
ۡ
﴾٧٤﴿ ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺣ ٍﺪ ﻋﻨﻪ ٰﺣﺠﺰ ۡﻳﻦ

﴾٢٤Z ﴿  ۡون4| ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ ﻣﺎ ﺗﺬm و ﻵﻹ •ﻘ ۡﻮل =ﺎﻫ ٍﻦ

069.047 Fama minkum min ahadin AAanhu hajizeena

069.042 Wala biqawli kahinin qaleelan ma tathakkaroona

47. En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen
tegenhouden.

Niet een van jullie had dat van hem kunnen
afweren.

42. Noch is het de uiting van een waarzegger;
gering is de lering, die u er uit trekt.

Noch zijn het de woorden van een waarzegger. Hoe
weinig laten jullie je vermanen!

ۡ ٌ ۡ
﴾٨٤﴿ ’ۡ“ة ﻟﻠﻤﺘﻘ4|ﻪ ﻟﺘﺬL و ﻧ

ۡ ۡ ٌ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
﴾٣٤﴿ ’“ﻳﻞ ﻣﻦ رب ﻟﻌﻠﻤ£¤ﺗ

069.048 Wa-innahu latathkiratun lilmuttaqeena

069.043 Tanzeelun min rabbi alAAalameena

48. Voorwaar, het is een vermaning voor de godvrezenden.

Het is een vermaning voor de godvrezenden.

43. Het is een Openbaring van de Heer van de
werelden.

Het is een neerzending van de Heer van de
wereldbewoners.

ۡ
﴾٩٤﴿ ’ۡ“و ﻧﺎ ﻟﻨ ۡﻌﻠﻢ ن ﻣﻨﻜ ۡﻢ ﻣﻜﺬﺑ
069.049 Wa-inna lanaAAlamu anna minkum mukaththibeena
49. En voorzeker, Wij weten dat er onder u loochenaars
zijn.

Wij weten dat er onder jullie loochenaars
zijn.

ٰۡ
ٌ ۡ L
ۡ
﴾٠٥﴿ ﻳﻦ¥¦ ﻟﻜoqة ﻋ4§و ﻧﻪ ﻟﺤ
069.050 Wa-innahu lahasratun AAala alkafireena
50. Waarlijk, de ongelovigen zullen er wroeging over
hebben.

Het is een [reden tot] wroeging voor de
ongelovigen.

ۡ
﴾١٥﴿ ’ۡ“ﻪ ﻟﺤﻖ ﻟﻴﻘL و ﻧ
069.051 Wa-innahu lahaqqu alyaqeeni
51. En voorwaar, het is de ware zekerheid.

En het is de vaststaande waarheid.

ۡ
ۡ ﻓﺴﺒ ۡﺢ ﺑ
﴾٢٥﴿— ﺎﺳﻢ رﺑﻚ ﻟﻌﻈ ۡﻴﻢ
069.052 Fasabbih biismi rabbika alAAatheemi
52. Verheerlijk daarom de naam van uw Heer, de
Luisterrijke.
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