074.005 Waalrrujza faohjur
5. En vlied de onreinheid.

Al-Moddassir

De gruwel, vermijd die.

ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٦﴿ و ﻵﻹ ﺗﻤ ﺗﺴﺘﻜ

ٰ
 &ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ &ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢBCﺑ ۡﺴﻢ &ﷲ

074.006 Wala tamnun tastakthiru

ۡ
﴾١ۙ ﴿ ﻳﺎﻳﻬﺎ &ﻟﻤﺪﺛﺮH

6. Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken.

Doe niet wel om meer te krijgen.

ۡ و ﻟﺮﺑﻚ ﻓ
﴾٧﴿ ۡ ﺎﺻ

074.001 Ya ayyuha almuddaththiru
1. O u die u omhult!

ۡ ۡ
ۡ
﴾٢﴿ ﻗﻢ ﻓﺎﻧﺬر

074.007 Walirabbika faisbir
7. En wees geduldig ter wille van uw Heer.

En op jouw Heer, wacht geduldig.

﴾٨ۙ ﴿ *) (' &ﻟﻨﺎﻗ ۡﻮر+ &ﻓﺎذ

074.002 Qum faanthir
2. Sta op en waarschuw,

Wanneer dan op de hoorn geblazen wordt,

ٰ
ۡ
ٌ
ٌ
ۡ
ۡ
﴾٩ۙ ﴿ / ٍﺬ ﻳﻮم ﻋﺴ5ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻮﻣ

074.003 Warabbaka fakabbir
3. En verkondig de Grootheid van uw Heer,

dat is dan op die dag een moeilijke dag,

ۡ ۡ ٰۡ
ۡ
﴾٠١﴿ ٍ / ﻳﺴ/ﻋ<' &ﻟﻜ;)ﻳﻦ ﻏ
074.010 AAala alkafireena ghayru yaseerin
10. Niet gemakkelijk voor de ongelovigen.

voor de ongelovigen niet gemakkelijk.

Jouw Heer, verheerlijk Hem.

﴾٤﴿ و ﺛﻴﺎﺑﻚ ﻓﻄﻬ ۡﺮ

074.009 Fathalika yawma-ithin yawmun AAaseerun
9. Die Dag zal een moeilijke dag zijn.

Sta op en waarschuw.

﴾٣﴿ ۡ و رﺑﻚ ﻓﻜ

074.008 Fa-itha nuqira fee alnnaqoori
8. Want als de bazuin wordt geblazen,

O jij ommantelde!

074.004 Wathiyabaka fatahhir
4. En reinig uw hart.

Jouw kleren, reinig ze.

ۡ و &ﻟﺮ ۡﺟﺰ ﻓ
﴾٥﴿ ﺎﻫﺠ ۡﺮ

074.016 Kalla innahu kana li-ayatina AAaneedan
16. Stellig niet; want hij was vijandig tegenover Onze
boodschappen.

Welnee, want hij was tegen Onze tekenen
weerspannig.

﴾٧١﴿ &ﻪ ﺻﻌ ۡﻮ ًدV ﺳﺎ ۡرﻫﻘ

074.011 Tharnee waman khalaqtu waheedan
11. Laat Mij alleen met hem die Ik schiep.

074.017 Saorhiquhu saAAoodan
17. Hem zal Ik een zware straf opleggen.

ۡ
﴾١١ۙ ﴿ &'ۡ و ﻣ ۡﻦ ﺧﻠﻘﺖ وﺣ ۡﻴ ًﺪcذ ۡر

Ik zal hem ondraaglijke kwelling opleggen.

﴾٨١ۙ ﴿  و ﻗﺪرZ[ﻪ ﻓV &ﻧ

ۡ
﴾٢١ۙ ﴿ &ﻪ ﻣﺎﻵًﻹ ﻣ ۡﻤﺪ ۡو ًدV و ﺟﻌﻠﺖ ﻟ
074.012 WajaAAaltu lahu malan mamdoodan
12. Ik heb hem overvloedig bezit gegeven.

Hij dacht en wikte.

﴾٩١ۙ ﴿ ﻓﻘﺘﻞ ﻛ ۡﻴﻒ ﻗﺪر

074.013 Wabaneena shuhoodan
13. En zonen die bij hem zijn.

074.019 Faqutila kayfa qaddara
19. Vervloekt zij hij, hoe besloot hij!

Doodvallen kan hij, hoe hij wikte.

﴾٠٢ۙ ﴿ ﺛﻢ ﻗﺘﻞ ﻛ ۡﻴﻒ ﻗﺪر

﴾٤١ۙ ﴿ &ﻪ ﺗ ۡﻤﻬ ۡﻴ ًﺪV و ﻣﻬ ۡﺪت ﻟ
14. En ik verschafte hem elk gemak.

En nog eens doodvallen kan hij, hoe hij wikte.

﴾١٢ۙ ﴿ )_ﺛﻢ ﻧ

En Ik had voor hem een goede plaats bereid,

ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥١f ﴿ ﺛﻢ ﻳﻄﻤﻊ &ن &زﻳﺪ
074.015 Thumma yatmaAAu an azeeda
15. Toch verlangt hij dat Ik hem nog meer zal geven.

074.021 Thumma nathara
21. Toen keek hij (om zich heen),

en aanwezige zonen.

074.014 Wamahhadtu lahu tamheedan

074.020 Thumma qutila kayfa qaddara
20. Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe be sloot hij!

en aan wie Ik uitgestrekt bezit gegeven heb

﴾٣١ۙ ﴿ &ۡ ﺷﻬ ۡﻮ ًد/و ﺑﻨ

074.018 Innahu fakkara waqaddara
18. Ziet! Hij dacht na en hij besloot!

En laat Mij maar met hen die Ik alleen geschapen heb

Toen keek hij.

maar dan verlangt hij van Mij nog meer!

ٰ V
ً
ٰ
ۡ
﴾٦١﴿ &ﺎن ﻵﻹﻳﺘﻨﺎ ﻋﻨﻴﺪj  &ﻧﻪk ﻶﻹj

ۤ
ٰ
ۡ
﴾٧٢﴿ )*ﻚ ﻣﺎ ﺳmو ﻣﺎ &در

﴾٢٢ۙ ﴿ Z}ﺛﻢ ﻋﺒﺲ و ﺑ

074.027 Wama adraka ma saqaru

074.022 Thumma AAabasa wabasara

27. En wat weet u wat het Vuur van de hel is?

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

22. Daarna fronste hij zijn voorhoofd en keek nors.

Toen fronste hij en grijnsde.

﴾٨٢ۚ ﴿ ۡ و ﻵﻹ ﺗﺬرpqﻵﻹ ﺗ ۡﺒ

ۡ ۡ
﴾٣٢ۙ ﴿ ﺛﻢ & ۡدﺑﺮ و &ﺳﺘﻜ

074.028 La tubqee wala tatharu

074.023 Thumma adbara waistakbara

28. Het ontziet niets, noch laat het iets (onverteerd) achter,

Zij laat niets over en zij laat niets achter.

23. Dan keerde hij zich om en toonde zich hovaardig.

Toen keerde hij de rug toe en was hoogmoedig.

ۡ ٌ
﴾٩٢t ﴿sZuﻟﻮ&ﺣﺔ ﻟﻠﺒ

ۤ
ۡ
﴾٤٢ۙ ﴿  ﻳﺆﺛﺮZٌ €ۡ ﻓﻘﺎل & ۡن ٰﻫﺬ& &ﻵﻹ ﺳ

074.029 Lawwahatun lilbashari

074.024 Faqala in hatha illa sihrun yu/tharu

29. Het verschroeit het gezicht.

Zij verzengt de huid.

﴾٠٣﴿ Zuﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ ﺗ ۡﺴﻌﺔ ﻋ

24. Hij zei: "Dit is niets dan een nagebootste
tovenarij.

En hij zei: "Dit is slechts toverij die wordt
doorverteld;

ۡ ۡ ۤ ٰ ۡ
﴾٥٢﴿ Zu&ن ﻫﺬ& &ﻵﻹ ﻗﻮل &ﻟﺒ

074.030 AAalayha tisAAata AAashara
074.025 In hatha illa qawlu albashari
30. Daarover waken er negentien (engelen).

Negentien hebben er opzicht over haar.

ۤ ۡ
ۡ
ً x
ٰ
ۡ
ۡ
 و ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺪﺗﻬﻢ &ﻵﻹw ﻜﺔ5و ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ &ﺻﺤﺐ &ﻟﻨﺎر &ﻵﻹ ﻣﻠ
ً ۡ
ۡ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛ;)و& { ﻟﻴﺴﺘﻴﻘﻦ &ﻟﺬﻳﻦ &وﺗﻮ& &ﻟﻜﺘﺐ و ﻳﺰد&د
ً ۤ
ۡ
&ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ&ﻣﻨ ۡﻮ& & ۡﻳﻤﺎﻧﺎ و ﻵﻹ ﻳ ۡﺮﺗﺎب &ﻟﺬ ۡﻳﻦ & ۡوﺗﻮ& &ﻟﻜ ٰﺘﺐ و

25. Dit is slechts het woord van een mens."

dit zijn slechts de woorden van een mens."

﴾٦٢﴿ )*ﺳﺎ ۡﺻﻠ ۡﻴﻪ ﺳ
074.026 Saosleehi saqara
26. Weldra zal Ik hem in het Vuur werpen.

Ik zal hem in de hellehitte laten braden.

ۡ
﴾٣٣ۙ ﴿ و &ﻟ ۡﻴﻞ &ذ & ۡدﺑﺮ
074.033 Waallayli ith adbara
33. En de nacht als zij heengaat

Bij de nacht wanneer hij de rug toekeert!

ۤ
﴾٤٣ۙ ﴿ );و &ﻟﺼ ۡﺒﺢ &ذ& & ۡﺳ

ٰۡ ٌ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
&&ﻟﻤ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن { و ﻟﻴﻘ ۡﻮل &ﻟﺬﻳﻦ (' ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض و &ﻟﻜ;)ون ﻣﺎذ
ٰ
ٰ
ٰ ً
ٰ
ۡ ﻣ ۡﻦ ﻳﺸﺂء و ﻳ ۡﻬﺪ ۡي ﻣﻦBC&ﷲ
 ﻛﺬﻟﻚ ‹ﻀﻞk  ﺑﻬﺬ& ﻣﺜﻶﻹBC&ر&د &ﷲ
ۡ ٰۡ
Zuي ﻟﻠﺒZ• &ﻵﻹ ذpŽ  و ﻣﺎk  و ﻣﺎ ‹ ۡﻌﻠﻢ ﺟﻨ ۡﻮد رﺑﻚ &ﻵﻹ ﻫﻮk ﻳﺸﺂء
ۤ

﴾١٣﴿•

074.034 Waalssubhi itha asfara
34. En de dageraad wanneer zij gloort,

Bij de morgen wanneer hij gloort!

ۡ
﴾٥٣ۙ ﴿ &ﻧﻬﺎ ﻵﻹ ۡﺣﺪي &ﻟﻜ
074.035 Innaha la-ihda alkubari
35. Waarlijk, het is een van de grootste tijdingen,

Het is een van de grootste [rampen]!

ۡ ًۡ
﴾٦٣ۙ ﴿ Zuﻧﺬﻳﺮ& ﻟﻠﺒ
074.036 Natheeran lilbashari
36. Een waarschuwing voor de mensen.

Als een waarschuwing voor de mensen,

074.031 Wama jaAAalna as-haba alnnari illa mala-ikatan wama jaAAalna AAiddatahum illa fitnatan
lillatheena kafaroo liyastayqina allatheena ootoo alkitaba wayazdada allatheena amanoo eemanan wala
yartaba allatheena ootoo alkitaba waalmu/minoona waliyaqoola allatheena fee quloobihim maradun
waalkafiroona matha arada Allahu bihatha mathalan kathalika yudillu Allahu man yashao wayahdee man
yashao wama yaAAlamu junooda rabbika illa huwa wama hiya illa thikra lilbashari
31. En Wij hebben niets dan engelen tot wachters
van het Vuur gemaakt. En Wij hebben hun getal
niet vastgesteld, dan tot beproeving van de
ongelovigen, opdat wie het Boek is gegeven
zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen
in geloof mogen toenemen en opdat de mensen
van het Boek en de gelovigen niet zullen
twijfelen. En dat degenen in wier hart een ziekte
is en degenen die ongelovig zijn, mogen zeggen:
"Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Zo laat
Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil.
Niemand kent de legerscharen van uw Heer dan
Hij. Dit is niets dan een vermaning voor de
mensheid.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿ Z…ﻟﻤ ۡﻦ ﺷﺂء ﻣﻨﻜﻢ &ن ﻳﺘﻘﺪم &و ﻳﺘﺎ

ۡ
﴾٢٣ۙ ﴿ ﻶﻹ و &ﻟﻘﻤﺮj

074.037 Liman shaa minkum an yataqaddama aw yataakhkhara
37. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of
degene die wil achterblijven,

voor wie er uit jullie midden vooruit willen
komen of achterblijven.

Wij hebben slechts engelen als vuurwachters
aangesteld en Wij hebben hun aantal voor hen die
ongelovig zijn alleen maar tot een verzoeking
gemaakt. Ook opdat zij aan wie het boek gegeven is
overtuigd worden, opdat zij die geloven hun geloof
nog vermeerderen, opdat zij aan wie het boek
gegeven is en zij die geloven niet twijfelen en opdat
zij die in hun harten een ziekte hebben en de
ongelovigen zullen zeggen: "Wat bedoelt Allah
bijvoorbeeld hiermee?" Zo brengt Allah wie Hij wil
tot dwaling en brengt Hij wie Hij wil op het goede
pad. En slechts Hij kent de troepenmachten van jouw
Heer. Het is slechts een vermaning voor de mensen.

074.032 Kalla waalqamari
32. Nee, bij de maan,

Nee toch! Bij de maan!

ۡ
﴾٣٤ۙ ﴿ ۡ/ﻗﺎﻟ ۡﻮ& ﻟ ۡﻢ ﻧﻚ ﻣﻦ &ﻟﻤﺼﻠ

ٌ ۡ ۡ
ۡ
﴾٨٣ۙ ﴿ ﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ رﻫﻴﻨﺔ
ﻔ
• + ﻞj

074.043 Qaloo lam naku mina almusalleena

074.038 Kullu nafsin bima kasabat raheenatun

43. Zij zullen antwoorden: "Wij behoorden niet tot hen
die plachten te bidden.

Zij zullen zeggen: "Wij hebben niet bij hen
behoord die de salaat baden,

38. Elke ziel is als een pand voor hetgeen zij
doet.

Iedere persoon is aansprakelijk voor wat hij begaan
heeft,

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٤٤ۙ ﴿ /و ﻟﻢ ﻧﻚ ﻧﻄﻌﻢ &ﻟﻤﺴﻜ

ۡ ٰ ۡ ۤ
ۡ
﴾٩٣— ﴿s /&ﻵﻹ &ﺻﺤﺐ &ﻟﻴﻤ

074.044 Walam naku nutAAimu almiskeena

074.039 Illa as-haba alyameeni

44. Noch voedden wij de armen.

wij hebben geen voedsel aan de behoeftige gegeven,

39. Maardegenen aan de rechter hand

behalve zij die rechts staan.

ۡ
ۡ
﴾٥٤ۙ ﴿ /و ﻛﻨﺎ ﻧﺨ ۡﻮض ﻣﻊ &ﻟﺨﺂ•ﻀ

ٰ
ۡ
﴾٠٤ۙ ﴿  ﻳﺘﺴﺂءﻟﻮنss̃('ۡ ﺟﻨ ٍﺖ

074.045 Wakunna nakhoodu maAAa alkha-ideena

074.040 Fee jannatin yatasaaloona

45. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele
gesprekken voerden.

wij hebben meegekletst met hen
die kletsen

40. In tuinen (wonende) vragen zij:

In tuinen doen zij bij elkaar navraag

ۡ
﴾١٤ۙ ﴿ ۡ/ﻋﻦ &ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ

﴾٦٤ۙ ﴿ و ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬب ﺑﻴ ۡﻮم &ﻟﺪ ۡﻳﻦ

074.041 AAani almujrimeena
074.046 Wakunna nukaththibu biyawmi alddeeni
41. Aan de schuldigen
46. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.

naar de boosdoeners.

en wij hebben de oordeelsdag geloochend

ۡ ٰ H
ۡ
﴾٧٤﴿ /ﺣ”“ &ﺗ’ﻨﺎ &ﻟﻴﻘ

﴾٢٤﴿ )*ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜ ۡﻢ ('ۡ ﺳ
074.042 Ma salakakum fee saqara

074.047 Hatta atana alyaqeenu
42. "Wat heeft u in de hel gebracht?"
47. Totdat de dood ons overviel."

totdat de zekerheid [van de dood] tot ons kwam."

"Wat heeft jullie de hellehitte binnengevoerd?"

ٰ
﴾٣٥﴿ ةZ… ﺑ ۡﻞ ﻵﻹ ﻳﺨﺎﻓ ۡﻮن &ﻵۡﻹk ﻶﻹj

ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٤﴿ /ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻬ ۡﻢ ﺷﻔﺎﻋﺔ &ﻟﺸﻔﻌ

074.053 Kalla bal la yakhafoona al-akhirata

074.048 Fama tanfaAAuhum shafaAAatu alshshafiAAeena

53. Voorwaar, zij vrezen het Hiernamaals niet!

Ja zeker! Maar zij zijn niet bang voor het hiernamaals.

ٌ ۡ V ۤ
﴾٤٥ۚ ﴿ ةZ•ﻶﻹ &ﻧﻪ ﺗﺬj

48. De tussenkomst van bemiddelaars zal hen
daarom niets baten.

Maar de voorspraak van de bemiddelaars zal voor hen
geen nut hebben.

ۡ
ۡ
﴾٩٤ۙ ﴿ /ة ﻣﻌﺮﺿZ•ﻓﻤﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻋﻦ &ﻟﺘﺬ
ۡ

074.054 Kalla innahu tathkiratun
074.049 Fama lahum AAani alttathkirati muAArideena
54. Nee, waarlijk, dit is een vermaning.

Ja zeker! Het is een vermaning.

﴾٥٥﴿ هV Z•ﻓﻤ ۡﻦ ﺷﺂء ذ

49. Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning
afwenden

Wat is er dan met hen dat zij zich van de vermaning
afwenden?

ٌ ۡ ۡ ٌ ۡ
﴾٠٥ۙ ﴿ ﺎﻧﻬﻢ ﺣﻤﺮ ﻣﺴﺘﻨ;)ةj

074.055 Faman shaa thakarahu
55. Die wil, trekke er lering uit.

074.050 Kaannahum humurun mustanfiratun

En wie wil denkt daaraan.

ٰ
ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
 ﻫﻮ &ﻫﻞ &ﻟﺘﻘﻮي و &ﻫﻞk BCون &ﻵﻹ &ن ﻳﺸﺂء &ﷲZ•و ﻣﺎ ﻳﺬ
ۡ ۡ
﴾٦٥﴿• &ﻟﻤﻐ;)ة

50. Als bange ezels,

Alsof zij opgeschrikte ezels zijn

ۡ
﴾١٥﴿ ت ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺴﻮر ٍةZ•
074.051 Farrat min qaswaratin
51. Vluchtende voor een leeuw?

074.056 Wama yathkuroona illa an yashaa Allahu huwa ahlu alttaqwa waahlu almaghfirati
56. Maarzij zullen er geen lering uit trekken tenzij
Allah het wil. Hij is Waardig, dat men Hem vreest, en
Hij is de Heer van de vergiffenis.

Maar zij denken er slechts aan als Allah het wil.
Hem komt het toe gevreesd te worden en Hem
komt het toe te vergeven.
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die voor een leeuw vluchten.

ً
ً
ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ Ÿً ۡ
﴾٢٥ۙ ﴿ ةZu' ﺻﺤﻔﺎ ﻣﻨžﻞ &ﻣﺮي ﻣﻨﻬﻢ &ن ﻳﺆj ﺑ ۡﻞ ﻳﺮ ۡﻳﺪ
074.052 Bal yureedu kullu imri-in minhum an yu/ta suhufan munashsharatan
52. Nee, ieder van hen wenst dat hem opengeslagen
bladzijden zullen worden getoond.

Maar toch wil een ieder van hen dat hem
opengeslagen bladen gegeven worden.

