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Name
The Surah takes its name from its first word al- qari`ah. This is not only a name but also the title of its
subject matter, for the Surah is devoted to Resurrection.
Period of Revelation
There is no dispute about its being a Makki Surah. Its contents show that this too is one of the
earliest Surahs to be revealed at Makkah.
Theme and Subject Matter
Its theme is Resurrection and the Hereafter. At the outset, the people have been aroused and
alarmed, saying: "The Great Disaster! What is the Great Disaster? And what do you know what the
Great Disaster is? "Thus, after preparing the listeners for the news of the dreadful calamity,
Resurrection has been depicted before them in two sentences, saying that on that Day people will be
running about in confusion and bewilderment just like so many scattered moths around a light, and
the mountains uprooted, will their cohesion and will fly about like carded wool. Then, it has been
said that when Allah's Court is established in the Hereafter and the people are called upon to account
for their deeds. The people whose good deeds are found to be heavier than their evil deeds, will be
blessed with bliss and happiness, and the people whose good deeds are found to be lighter than their
evil deeds, will be cast into the deep pit full of burning fire.

Bevezetés az Al-Qaria (Veszedelem) Szúrához
Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an – A Korán Jelentése c. munkája nyomán

Elnevezés
A Szúra az első verssorról kapta a címét: Al-qari’iah (Veszedelem).
A kinyilatkoztatás ideje
Egyértelműen Mekkai Szúra, annak is a korai időszakából.
Mondanivaló
Témája a Feltámadás és a Túlvilág. Az embereket felriasztja a kiáltás: „Nagy Veszedelem! Mi az a
Nagy Veszedelem? Mit tudtok a Nagy Veszedelemről?” Az olvasó felkészítése után következik a

Feltámadás, az emberek le-fel futkároznak, bolyonganak, zavarodottan cirkálnak, akár a lepkék a
lámpa körül, a hegyek kiszakadnak helyükről és elszállnak, mint a gyapjúpihék a szélben. Allah
Ítélőszéke elé állnak az emberek és felidézik tetteiket. Akiknek jótetteik nehezebbek, üdvözülnek,
akiknek rossztetteik súlya nehezebb, mint a jóké, Pokol tüzére vettetnek.
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الر ِحي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ ِّللا
ِب ْس ِم ه
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful
A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

﴾١﴿ اْلَق ِارَع ُة

1. The (Day) of Noise and Clamour1:
1. A Veszedelem1,

﴾٢﴿ َما اْلَق ِارَع ُة

2. What is the (Day) of Noise and Clamour?
2. Mi az a Veszedelem?

1

The Day of Noise and Clamour is the Day of Judgment, when the whole of the present order of things will be
overthrown with a tremendous convulsion. Cf. 99:1, and 88:1. All our present landmarks will be lost. It will be a
stunning experience to begin with, but it will inaugurate a new world of true and permanent values, in which
every human deed will have its true and just consequences, as if weighed in the balance.
A Veszedelem Napja a Végítélet Napja, mikor a dolgok jelen rendszerét egy hatalmas Rengés szertefoszlatja.
Lásd 99:1 és 88:1. Minden jelen értékrendünk, rendszerünk, világunk köddé válik. Kábultan vesszük tudomásul
a változást, de minden letisztul és az Új Világ Örök Igazságon alapuló értékrendje feláll, működni kezd. Az
emberi tettek, szándékok, és gondolatok, végre megfelelő értékelésben, elbírálásban kerülnek helyükre.

﴾٣﴿ اك َما اْلَق ِارَع ُة
َ َو َما أ َْد َر

3. And what will explain to thee what the (Day) of Noise and Clamour is?
3. Mi ért el hozzád, mi a Veszedelem?

ِ ُاش اْلمبث
َّ َي ْوم َي ُكو ُن
﴾٤﴿ وث
ْ َ ِ اس َكاْلَف َر
ُ الن
َ

4. (It is) a Day whereon men will be like moths scattered about2,
4. (Ezen) a Napon az emberek olyanok lesznek, mint a szétszórt pillangórajok2,

ِ
ِ ال َكاْل ِع ْه ِن اْلم ُنف
﴾٥﴿ وش
ُ َوتَ ُكو ُن اْلجَب
َ

5. And the mountains will be like carded wool3.
5. A Hegyek, olyanokká válnak, akár a kártolásnál elszabadult gyapjúpelyhek3.

﴾٦﴿ َما َمن ثَُقَل ْت َم َو ِاز ُين ُه
َّ َفأ

6. Then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy,
6. Majd, kiknek mérlege (a jótéteményektől) nehéz lesz,

ِ يش ٍة َّر
﴾٧﴿ اضَي ٍة
َ َف ُه َو ِفي ِع

7. Will be in a life of good pleasure and satisfaction.
7. A megelégedettség létébe tér.

﴾٨﴿ َما َم ْن َخَّف ْت َم َو ِاز ُين ُه
َّ َوأ

8. But he whose balance (of good deeds) will be (found) light,8. Kinek mérlege (a rossztéteményektől) könnyű lesz,

﴾٩﴿ ُم ُه َه ِاوَي ٌة
ُّ َفأ

9. Will have his home in a (bottomless) Pit.
9. Otthona a feneketlen Pokol.

2

Moths are frail light things. To see them scattered about in a violent storm gives some idea of the confusion,
distress, and helplessness in which men will be at first overwhelmed on the Day of Account. Old memories will
be like a book almost blotted out. New hopes will be vague in a new world just rising on the horizon. But it will
be a perfectly just world, and no good action will be lost and no evil one but will have its compensating value
estimated.
A pillangók könnyű teremtmények. Ha a vihar belekap rajukba, szerteszét szórja azokat és képzetet nyerhetünk a
zavarodottságról, védtelenségről, szorongásról, amit az ember a Végelszámoláskor át fog élni. Régi emlékek
kerülnek elő, akár egy nyitott könyv. Az Új horizonton új reménysugár tűnik fel, ami az Igazság reménysugara.
Nem fog elveszni egy jótett sem és nem marad következmény nélkül egy elkövetett bűn sem.
3

Cf. 70:9. The mountains are solid things, which seem as if nothing could move them. But in that tremendous
cataclysm they will be scattered about like flakes of leased or carded wool.
Lásd 70:9. A Hegyek, melyek ma a szilárdság jelképei és úgy tűnnek, mintha megmozdíthatatlanok lennének, a
hatalmas kataklizmában szétfoszlanak, majd piheként elszállnak, akár a gyapjúszál kártoláskor.

﴾١٠﴿ اك َما ِهَي ْه
َ َو َما أ َْد َر

10. And what will explain to thee what this is?
10. Mi ért el hozzád, mi az?

11. (It is) a Fire Blazing fiercely!
11. (Az a) Tomboló Tűz!

ِ نار ح
﴾١١﴿ امَي ٌة
َ ٌَ

