073.005 Inna sanulqee AAalayka qawlan thaqeelan
5. Waarlijk, Wij dragen u een gewichtig Woord op.

Al-Mozzammil

Wij zullen jou zwaarwegende woorden opleggen.

ۡ ًۡ
ً
ۡ
﴾٦﴿ ﺷﺪ وﻃﺎ و ﻗﻮم ﻗﻴﻶﻹ

ن ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻟ ۡﻴﻞ

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢRSﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ۡ
﴾١ۙ ﴿ ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﻤﺰﻣﻞX

073.006 Inna nashi-ata allayli hiya ashaddu wat-an waaqwamu qeelan
6. Voorwaar, des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft
het Woord krachtige uitwerking.

De nachtwaak maakt meer indruk en laat
juistere dingen zeggen.

﴾٧﴿ ن ﻟﻚ (' ﻟﻨﻬﺎر ﺳ ۡﺒ ًﺤﺎ ﻃﻮ ۡﻳﻶًﻹ
073.007 Inna laka fee alnnahari sabhan taweelan
7. U heeft inderdaad gedurende de dag langdurige
bezigheden.

1. O, u die u omwikkelt!

O jij in kleren gehulde!

﴾٢ۙ ﴿ ﻗﻢ ﻟ ۡﻴﻞ ﻵﻹ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹ

Immers, overdag heb jij langdurige
bezigheden.

ۡ
﴾٨﴿  ۡﺳﻢ رﺑﻚ و ﺗﺒﺘ ۡﻞ ﻟ ۡﻴﻪ ﺗ ۡﺒﺘ ۡﻴﻶًﻹ01و ذ
073.008 Waothkuri isma rabbika watabattal ilayhi tabteelan
8. Daarom gedenk de naam van uw Heer, en geef u met
volle toewijding aan Hem over.

073.001 Ya ayyuha almuzzammilu

Gedenk dus de naam van jouw Heer en
zonder je geheel voor Hem af,

ۡ ق و ﻟۡﻤ ۡﻐﺮب ﻵﻹۤ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮ ﻓﺎﺗﺨ ۡﺬه و0Bۡ رب ﻟۡﻤ
﴾٩﴿ ﻴﻶًﻹ4

073.002 Qumi allayla illa qaleelan
2. Sta op in de nacht voor korte tijd.

Blijf op een klein gedeelte na de hele nacht op

ۡ ۡ ۡ ۤ] ۡ
ً
ۡ
﴾٣ۙ ﴿ ﻧﺼﻔﻪ و \ﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻗﻠﻴﻶﻹ
073.003 Nisfahu awi onqus minhu qaleelan
3. De helft er van of minder dan dat.

? de helft of iets minder

ۡ
﴾٤﴿  ٰ ن ﺗ ۡﺮﺗ ۡﻴﻶًﻹaۡ bۡو ز ۡد ﻋﻠ ۡﻴﻪ و رﺗﻞ ﻟ

073.009 Rabbu almashriqi waalmaghribi la ilaha illa huwa faittakhithhu wakeelan
9. Hij is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen
andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw
Beschermer.

de Heer van het oosten en het westen. Er is
geen god dan Hij; neem Hem dus als
voogd.

﴾٠١﴿ ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن و ۡﻫﺠ ۡﺮﻫ ۡﻢ ﻫ ۡﺠ ًﺮ ﺟﻤ ۡﻴﻶًﻹG ٰ' ﻣﺎI ﻋKۡ Lو ۡﺻ

073.004 Aw zid AAalayhi warattili alqur-ana tarteelan
4. Of maak het iets langer - en zeg de Kuran duidelijk en
aandachtig op.

of iets meer -- en draag de Koran
achtereenvolgens voor.

ۡ
﴾٥﴿ ﻘ ۡﻴﻶًﻹf  ۡ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ﻗ ۡﻮﻵًﻹgﻧﺎ ﺳﻨﻠ

ۡ 'ٰj ۤ ﺷﺎﻫ ًﺪ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻛﻤﺎۤ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎmnﻧﺎ ۤ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎۤ ﻟ ۡﻴﻜ ۡﻢ رﺳ ۡﻮﻵًﻹ
ۡﻋﻮن0i
﴾٥١﴿ رﺳ ۡﻮﻵًﻹ
073.015 Inna arsalna ilaykum rasoolan shahidan AAalaykum kama arsalna ila firAAawna rasoolan
15. Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper
gezonden, die een getuige tegen u is, gelijk Wij een
boodschapper tot Pharao zonden.

Wij hebben een gezant tot jullie gezonden om
over jullie getuige te zijn, zoals Wij een gezant
tot Fir'aun gezonden hebben.

073.010 Waisbir AAala ma yaqooloona waohjurhum hajran jameelan
10. En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen)
zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.

En verdraag wat zij zeggen geduldig en
ga minzaam bij hen weg.

ۡ
ۡ
ۡ
﴾١١﴿ ' ﻟﻨ ۡﻌﻤﺔ و ﻣﻬﻠﻬ ۡﻢ ﻗﻠ ۡﻴﻶًﻹj و€•و ذ ۡر‚'ۡ و ﻟﻤﻜﺬﺑ
073.011 Watharnee waalmukaththibeena olee alnnaAAmati wamahhilhum qaleelan
11. En laat Mij alleen met degenen die loochenen, de
bezitters van rijkdom en geef hun een wijle uitstel.

En laat Mij maar met de loochenaars die een
aangenaam leven leiden en geef hun nog enig
uitstel.

ً ۡ ٰۡ
ً
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ۡ
﴾٦١﴿ ﻋ ۡﻮن ﻟﺮﺳ ۡﻮل ﻓﺎﺧﺬﻧﻪ ﺧﺬ وﺑﻴﻶﻹ0i

ۡ ۤ ۡ
ً
ً
ۡ
﴾٢١ۙ ﴿ ﺎﻵﻹ و ﺟﺤﻴﻤﺎƒن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧ

073.016 FaAAasa firAAawnu alrrasoola faakhathnahu akhthan wabeelan

073.012 Inna ladayna ankalan wajaheeman

16. Maar Pharao gehoorzaamde de boodschapper niet,
daarom grepen Wij hem met een verschrikkelijke
greep aan.

Maar Fir'aun was ongehoorzaam aan de gezant
en dus grepen Wij hem op een afschuwelijke
manier.

ۡ ۡ
﴾٧١t ﴿ ﺗ ۡﻢ ﻳ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻳ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻮﻟﺪ ن ﺷ ۡﻴﺒۨﺎaۡ vﻓﻜ ۡﻴﻒ ﺗﺘﻘ ۡﻮن ۡن ﻛ
073.017 Fakayfa tattaqoona in kafartum yawman yajAAalu alwildana sheeban
17. Hoe zult u u, indien u het ware geloof verwerpt,
beveiligen voor de Dag, waarop de kinderen grijze
haren zullen krijgen (van schrik).

Hoe zouden jullie je dan, als jullie ongelovig
blijven, willen beschermen tegen een dag waarop
de kinderen tot grijsaards worden,

ٌۢ ۡ
ۡ ] ۡ
ً
ۡ
﴾٨١﴿ ﺎن وﻋﺪه ﻣﻔﻌﻮﻵﻹx y  ﺑ ٖﻪa}ﻟﺴﻤﺂء ﻣﻨﻔ
073.018 Alssamao munfatirun bihi kana waAAduhu mafAAoolan
18. En waarbij de hemel uiteen zi splijten, en Zijn belofte
zal worden vervuld.

waarop de hemel splijt? Zijn aanzegging
wordt uitgevoerd.

12. Voorzeker, bij Ons zijn zware boeien en een laaiend
Vuur,

Wij hebben boeien en een hellevuur bij
Ons

ً و ﻃﻌ
﴾٣١ﺎﻣﺎ ذ ﻏﺼ ٍﺔ و ﻋﺬ ًﺑﺎ ۡﻟﻴ ًﻤﺎ ﴿ ٭
073.013 WataAAaman tha ghussatin waAAathaban aleeman
13. En voedsel dat verstikt, en pijnlijke straf.

en voedsel om in te stikken en een pijnlijke bestraffing

ًﺎﻧﺖ ﻟۡﺠﺒﺎل ﻛﺜ ۡﻴ ًﺒﺎ ﻣﻬ ۡﻴﻶﻹx ﻳ ۡﻮم ﺗ ۡﺮﺟﻒ ﻵۡﻹ ۡرض و ﻟۡﺠﺒﺎل و
﴾٤١﴿
073.014 Yawma tarjufu al-ardu waaljibalu wakanati aljibalu katheeban maheelan
14. Er zal een Dag komen waarop de aarde en de bergen zullen
beven, en de bergen in een hoop mul zand zullen veranderen.

op de dag dat de aarde en de bergen
beven en de bergen stuifduinen worden.

073.020 Inna rabbaka yaAAlamu annaka taqoomu adna min thuluthayi allayli wanisfahu wathuluthahu
wata-ifatun mina allatheena maAAaka waAllahu yuqaddiru allayla waalnnahara AAalima an lan tuhsoohu
fataba AAalaykum faiqraoo ma tayassara mina alqur-ani AAalima an sayakoonu minkum marda
waakharoona yadriboona fee al-ardi yabtaghoona min fadli Allahi waakharoona yuqatiloona fee sabeeli
Allahi faiqraoo ma tayassara minhu waaqeemoo alssalata waatoo alzzakata waaqridoo Allaha qardan
hasanan wama tuqaddimoo li-anfusikum min khayrin tajidoohu AAinda Allahi huwa khayran waaAAthama
ajran waistaghfiroo Allaha inna Allaha ghafoorun raheemun
20. Waarlijk uw Heer weet dat u bijna twee-derde van
de nacht staat (te bidden), somsdehelft of ook wel een
derde er van, en eveneens doet dit een deel van
degenen die met u zijn. En Allah bepaalt de maat van
dag en nacht. Hij weet, dat u het niet kunt volhouden,
en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u
gewend. Zegt dan zoveel van de Kuran op als u
gemakkelijk valt. Hij weet dat er enigen onder u ziek
kunnen zijn, en anderen op reis door het land trekken,
zoekende naar Allah's genade, en weer anderen
strijdend voor Allah's zaak. Zegt er dus zoveel van (de
Kuran) op, als u gemakkelijk valt en onderhoudt het
gebed, en betaalt de Zakaat, en sluit met Allah een
goede lening. En wat goeds u voor u uitzendt, u zult
betere en grotere beloning bij Allah vinden. En zoekt
vergiffenis van Allah, voorwaar, Allah is
Vergevensgezind, Genadevol.

Jouw Heer weet dat jij bijna tweederde van de
nacht opblijft, of de helft, of een derde, samen
met een groep van hen die bij jou horen. Allah
bepaalt de maat van de nacht en de dag. Hij weet
dat jullie het niet kunnen en heeft zich genadig tot
jullie gewend. Leest dus uit de Koran een
gemakkelijk gedeelte voor. Hij weet dat er onder
jullie zieken zullen zijn en anderen die op de
aarde rondtrekken om naar Allah's gunst te
streven en anderen die op Allah's weg strijden.
Leest er dus een gemakkelijk gedeelte uit voor,
verricht de salaat, geeft de zakaat en geeft aan
Allah een goede lening. En wat jullie eerder aan
goeds gedaan hebben voor jullie zelf, dat zullen
jullie bij Allah als nog beter en geweldiger
beloond vinden. En vraagt Allah om vergeving;
Allah is vergevend en barmhartig.

www.kuran.nl
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﴾٩١﴿Œ ' رﺑ ٖﻪ ﺳﺒﻴﻶﻹj  ﻓﻤﻦ ﺷﺂء ﺗﺨﺬŠ ة01ن ٰﻫﺬ ٖه ﺗﺬ
073.019 Inna hathihi tathkiratun faman shaa ittakhatha ila rabbihi sabeelan
19. Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de
weg tot zijn Heer inslaan.

Dit is een vermaning en wie wil, slaat de weg
naar zijn Heer in.

] ﻟ ۡﻴﻞ و ﻧ ۡﺼﻔ ]ﻪ و ﺛﻠﺜﻪ وqŽ ۡﻌﻠﻢ ﻧﻚ •ﻘﻮۡم ۡد‚ٰ' ﻣ ۡﻦ ﺛﻠG ن رﺑﻚ
ۡ ﻋﻠﻢ نy ﻘﺪر ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎرG RS و ٰﷲy ﻃﺂ•ﻔ ٌﺔ ﻣﻦ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻣﻌﻚ
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m—RSﻘﺎﺗﻠﻮن (' ﺳﺒﻴﻞ ﷲG ون0”  • وRSﻳﺒﺘﻐﻮن ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ
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ﺿﻮ0’ ﻮة و4 ﻣﻨﻪ • و ﻗﻴﻤﻮ ﻟﺼﻠﻮة و ﺗﻮ ﻟﺰ0‘ءو ﻣﺎ ﺗﻴ0’ﻓﺎ
ۡ ﺗﺠﺪوهKٍ ۡ• و ﻣﺎ •ﻘﺪﻣ ۡﻮ ﻵﻹ\ۡﻔﺴﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺧy  ًﺿﺎ ﺣﺴ ًﻨﺎ0ۡ ’ RSٰﷲ
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﴾٠٢﴿Œ رﺣ ۡﻴ ٌﻢ

