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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 78 VAN DE HEILIGE KORÅN

An-Naba’
De Aankondiging

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 2 paragrafen; 40 verzen]

PARAGRAAF 1: DE DAG VAN DE BESLISSING

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Waarover stellen zij vragen aan el-
kaar?

2   Over de geweldige aankondiging.

3   Waarover zij (van mening) ver-
schillen.

4   Nee, zij zullen het spoedig weten;

5   Nee, nogmaals, zij zullen het spoe-
dig weten.

6   Hebben wij de aarde niet tot een
uitgestrektheid gemaakt,

7   En de bergen tot staken?

8   En Wij hebben u in paren gescha-
pen,

9   En uw slaap om te rusten gemaakt,

10   En de nacht tot een bedekking
gemaakt,

11   En de dag gemaakt voor het zoe-
ken van levensonderhoud.

12   En Wij hebben boven u zeven
sterke (lichamen) gemaakt,

13   En een stralende lamp gemaakt.
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14   En Wij zenden uit de wolken
water neder, overvloedig neerstor-
tend,

15   Opdat Wij daarmee graan en ge-
wassen zullen voortbrengen,

16   En weelderige tuinen.

17   Waarlijk, de Dag der Beslissing
is vastgesteld — 

18   De dag waarop de bazuin wordt
geblazen zodat u in menigten te voor-
schijn komt,

19   En de hemel wordt geopend,
zodat hij als deuren wordt,

20   En de bergen worden weggedre-
ven, zodat zij als een schijnbeeld ach-
terblijven.

21   Waarlijk, de hel ligt op de loer,

22   Een toevluchtsoord voor de bui-
tensporigen,

23   Daarin gedurende lange jaren
wonende.

24   Zij proeven daarin koelte noch
drank,

25   Maar kokend en zeer koud water,

26   Een in overeenstemming zijnde
vergelding.

27   Waarlijk, zij vreesden de afreke-
ning niet,

28   En verwierpen Onze boodschap-
pen, (deze) een leugen noemende.

29   En Wij hebben elk ding in een
boek opgetekend,

30   Proef daarom, want Wij zullen u
niets dan kastijding toevoegen.
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PARAGRAAF 2: DE DAG VAN DE BESLISSING

31   Waarlijk, voor degenen die hun
plichten vervullen is er succes,

32   Tuinen en wijngaarden,

33   En jeugdige (partners), gelijk in
leeftijd,

34   En een reine beker.

35   Zij horen daarin geen ijdele
woorden, noch leugens —

36   Een beloning van uw Heer, een
toereikende gift;

37   De Heer der hemelen en de aarde
en wat daartussen is, de Weldadige,
zij zijn niet in staat Hem aan te spre-
ken.

38   De dag waarop de geest en de en-
gelen in rijen staan; niemand zal spre-
ken behalve hij aan wie de Weldadige
permissie verleent en hij rechtvaardig
spreekt.

39   Dat is de Ware Dag, daarom, wie
wenst mag toevlucht zoeken bij zijn
Heer.

40   Waarlijk, Wij waarschuwen u
voor een op handen zijnde kastijding
— de dag waarop de mens zal zien
wat zijn handen vooruit hebben ge-
stuurd, en de ongelovige zal zeggen:
O, was ik maar stof!

PARAGRAAF 1: DE DAG VAN DE BESLISSING

Dit hoofdstuk is een vroege-Mekkaanse openbaring dat het punt benadrukt,
dat de mens geschapen is om op deze wereld te werken en dat de vergelding
voor daden, hetzij als beloning hetzij als straf, onvermijdelijk is.
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Tegenwoordig komt het gevolg van zonde of overtreding, ongeremd
 materialisme of achteloosheid, voort uit het feit dat de mens geen zekerheid
in zijn hart heeft dat zijn daden op een dag vruchten zullen afwerpen. Als
hij er anderzijds totaal van overtuigd zou zijn dat al zijn woorden en daden,
zijn rusttijden en zijn activiteiten een permanente indruk en een blijvend
gevolg zullen achterlaten, dan zou hij zeer behoedzaam zijn over hetgeen
hij zegt en doet.

Bijvoorbeeld, als een persoon het minste vermoeden mocht hebben dat
er in zijn eten wat vergif kan zitten dat hem kan schaden of zelfs zijn
dood kan veroorzaken, zie dan hoe snel hij zijn handen daarvan zal weg-
trekken! Waarom probeert hij dan niet met dezelfde haastigheid zich te
onthouden van het vergif van slechte daden? Dat hij dan ook volhardt in
het begaan van slechte daden, heeft als reden dat hij er niet zeker van is
dat zijn daden zekere repercussies met zich zullen meebrengen. Als hij
van dit feit absoluut zeker zou zijn, dan zou hij zeer voorzichtig zijn in
zijn handelingen.

Wij beseffen ons dat de taak van de profeten van de wereld een zeer las-
tige was, omdat zij onder andere kennis en leiding aan de mens moesten
geven om hem in staat te stellen vooruitgang te boeken en volmaaktheid te
verwerven en het welbehagen van  Allåh te verdienen. Zij moesten de
 mensen ook het feit op het hart drukken dat daden consequenties met zich
meedragen, en dat de mens in het volgende leven, dat eeuwigdurend is,
voor  Allåh zal moeten staan en rekenschap zal moeten afleggen voor zijn
handelingen op aarde, want zijn comfort en kwelling zijn verbonden met
zijn daden. Dit is dus het geweldige bericht dat de profeten aan de wereld
gaven, en om deze reden werden zij profeten genoemd.

Naba’ duidt op een aankondiging die de mensen buitengewoon veel
 profijt verschaft. Het bepalend lidwoord (alif låm) is hier gebruikt om aan
te geven dat dit een bijzondere aankondiging is, die de Heilige Profeet in
deze wereld aan de mensen moest verkondigen, en dat bijzondere bericht
was de waarschuwing dat er zeker een dag zal komen waarop de mens
 getuige zal zijn van de consequenties van zijn handelingen.

Het bijvoeglijk naamwoord ‘a˚ßm (machtig) wijst op het feit dat dit geen
alledaagse aankondiging is, maar een die uitzonderlijk gewichtig is, waar
de toekomstige vrede of misère van de mens van afhankelijk is. De
 gedachte hierachter is om de mens zich het belang van zijn handelingen te
laten beseffen.
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Deze geweldige aankondiging is wat de Heilige Korån verscheidene
malen het Uur noemt. Dat wil zeggen, het is het vastgestelde tijdstip
waarop de mens met zijn eigen ogen de weerslag van zijn daden zal zien,
en dat moment zal na zijn dood komen wanneer het resultaat van al zijn
handelingen grondig onderzocht zal worden.

Echter, aangezien deze tijding er een is van exceptioneel en buitenge-
woon belang, die erop gericht is de mens aan te sporen rechtschapen
 handelingen te verrichten en zijn hart verantwoordelijkheidsbesef in te
prenten, heeft  Allåh, de Allerhoogste, daarom, om de zekerheid van deze
verkondiging te onderstrepen, de levensloop van iedere machtige profeet
uitgekozen als een vooruitblik op het beloofde Uur. Dat wil zeggen, tijdens
het leven van iedere profeet wordt aan de mens een miniatuurbeeld van dit
Uur gegeven, wanneer goed en kwaad dienovereenkomstig op deze zelfde
wereld worden vergolden, daar  Allåh het feit wenst te benadrukken dat
elke daad zijn eigen consequentie met zich meedraagt. Vandaar dat  Allåh,
wanneer Hij het wenst, een voorbeeld daarvan aan de wereld toont, zodat
het als bewijs moge dienen van het Hiernamaals.

Elk inzicht in de gevolgen van handelingen dat ten tijde van iedere
 profeet aan de mensen in de wereld gegeven werd, had als doel om een
overtuigend teken van de waarheid van het Hiernamaals te zijn. Als men
dit beschouwde als een wonder van de profeet, dan was dat passend. Het
werkelijke doel van de komst van profeten was namelijk het bij de mens
ontwikkelen van een onwrikbaar geloof in het leven na de dood, en dat hij,
na bewust te zijn geworden van zijn verantwoordelijkheid voor zijn han-
delingen, zou kiezen voor een leven van rechtschapenheid. Om dit geloof
diep in de gedachten van de mens te laten doordringen, heeft de Heilige
Korån herhaaldelijk de levensverhalen van vele profeten verteld, in wier
tijd de consequenties van daden duidelijk aangetoond werden.

De Heilige Korån is geen sprookjesboek. Het hoofddoel van de verhalen
daarin is om de volgende les in onze gedachten te verankeren: net zoals
het Uur tijdens het leven van iedere profeet op kleine schaal plaatsvindt,
en aan zowel goed als kwaad in zekere mate hun overeenkomstige
 beloningen in ditzelfde leven gegeven zullen worden, zo zal er ook een dag
komen waarop op volmaakte en complete wijze rekenschap van daden
 afgelegd zal worden en de mens zijn beloning volledig zal ontvangen.

Aangezien de gevolgen van daden algemeen gesproken in deze wereld
verborgen zijn voor de ogen van de mens en aangezien het menselijk
 verstand niet in staat is ieder aspect van de realiteit te bevatten, is het
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 noodzakelijk dat een bepaald deel van de sluier in de tijd van een profeet
verwijderd moet worden, zodat ware kennis en bewustwording van de
 gevolgen van handelingen in het hart van de mens opgewekt zal worden.
Dit is dus het wonder van het profeetschap dat als een blinkend teken straalt
over het profeetschap van iedere profeet.

In de tijd van de profeet Mozes (a.s.) vormden de tirannie van Farao, zijn
vernietiging vanwege zijn zondige daden en de bevrijding van de profeet
Mozes en zijn volgelingen een ontzagwekkende uiting van het profetisch
wonder. Maar de uiteindelijke pracht en glorie van dit wonder vond tijdens
het leven van de heilige profeet Mohammed (©.a.w.s.) plaats, toen het gevolg
van goed en kwaad zo duidelijk werd tentoongespreid, dat als gevolg hier-
van geen twijfel meer kon achterblijven in de gedachten van de mensen over
het naderende Uur, wanneer men de consequentie van daden in zijn volle-
digheid zal zien. Aan deze gebeurtenis werd hier het predikaat een geweldige
aankondiging gegeven, om de mensen van tevoren daarvoor te waarschu-
wen en te proberen hen een diepere kennis daarover te laten krijgen. Echter,
toen deze geweldige aankondiging tot de mensen van de wereld werd afge-
kondigd, weerhielden hun kwade daden en achteloosheid hun harten ervan
die te accepteren en zich oprecht aan deze aankondiging over te geven. In
plaats daarvan begonnen zij allerlei soorten van vragen daarover te verzin-
nen. Vandaar dat dit hoofdstuk met deze vragen in gedachte begint.

1.  Waarover stellen zij vragen aan elkaar?
‘Am-ma yataså’alo—en?

2.  Over de geweldige aankondiging.
‘Anin-naba’il-‘a˚ßm.

3.  Waarover zij (van mening) verschillen.
Al-ladzß hoem fßhi moechtalifo—en.

4.  Nee, zij zullen het spoedig weten;
Kal-lå saya‘lamo—en;

5.  Nee, nogmaals, zij zullen het spoedig weten.
Thoem-ma kal-lå saya‘lamo—en.

Deze verzen stellen de vraag of de ongelovigen de verkondiging, die de
Heilige Profeet aan de wereld gaf, in twijfel trokken. Er ligt in deze uit-
drukkingswijze van de Almachtige een subtiele aanwijzing van verbijste-
ring vermengd met minachting, omdat dit bericht geen triviale zaak was
die zij terzijde konden werpen door zwakke uitvluchten en belachelijke
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 bezwaren naar voren te brengen. In plaats daarvan was het doel hen oppas-
send te maken om hun gedrag te laten verbeteren. Zij brachten er echter
allerlei soorten van lichtzinnige bezwaren tegen naar voren.

Vervolgens wordt hen geadviseerd om nogmaals te luisteren, aangezien
het Uur spoedig nadert waarop zij via praktische ondervinding de waarheid
van deze verkondiging te weten zullen komen. Met andere woorden, zij zul-
len het met een zekerheid van kennis te weten komen op een moment dat
zij gedwongen zijn de nadelige gevolgen van hun gedrag onder ogen te zien.

De woorden zij zullen het spoedig weten worden hier tweemaal gebruikt,
misschien als een sterke aanwijzing dat zij bij twee gelegenheden de con-
sequenties van hun daden onder ogen zullen moeten zien, een keer in deze
wereld en daarna op volledige wijze in het Hiernamaals als de gevolgen
van hun daden, wanneer zij geen enkele mogelijkheid zullen hebben om er
oneens mee te zijn.

Dit is een machtige en veelbetekenende profetie. Aan hen wordt duide-
lijk verteld dat zij zich tegenover de waarheid opstelden, maar dat zeker
de dag zal komen waarop zij zich zullen moeten verantwoorden voor hun
handelingen, zowel hier als in het volgende leven.

Daarna worden zij gewaarschuwd dat hun verwerping van de boodschap
van de Heilige Profeet een fout van hun kant is, want als ieder afzonderlijk
ding in het universum geschapen is met een duidelijk doel, voor iedereen
inzichtelijk, hoe kunnen zij zich dan niet realiseren dat ook de mens voor
een groots doel is geschapen? De mens is niet toevallig geboren. Als hij de
miniatuurafbeelding en het middelpunt van de gehele schepping is, hoe kan
het dan zijn dat hij zonder een speciaal doel geschapen is? Hieruit kunnen
wij opmaken dat de menselijke schepping een welomlijnd doel heeft,
 namelijk dat hij verantwoordelijk is voor zijn handelingen. Dus wordt alles
stuk voor stuk onderzocht om aandacht te vestigen op het feit dat als de
hemel en de aarde en alle middelen waarvan de menselijke geboorte en
 levensonderhoud afhangen inderdaad een doel hebben te vervullen, hoe
kan de menselijke schepping dan doelloos zijn? De Heilige Korån gaat
 vervolgens verder met uit te leggen:

6.  Hebben wij de aarde niet tot een uitgestrektheid (mihåd) gemaakt.
A lam nadj‘alil-ar˙a mihådå.

Mihåd (uitgestrekte oppervlakte) betekent een plaats die vooraf gereed
is gemaakt of een plaats waar mensen zich kunnen bewegen. Ar˙ (aarde)
betekent een bewegend voorwerp.
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Wijlen ƒa˙rat maulånå Nur-ud-Din heeft opgemerkt dat het woord ar˙
(aarde) een bewegend voorwerp betekent, waarvan de beweging niet gezien
kan worden vanwege zijn snelheid. Algemeen wordt ervaren dat als een
rond voorwerp, bijvoorbeeld een tol, ronddraait en je daar iets op plaatst,
dit zelfs geen seconde daarop kan blijven staan. Vanwege de snelheid van
zijn omwenteling zal het roterende voorwerp het andere in een oogwenk ver
weg stoten. Vergelijk dit met de wijze waarop  Allåh, de Allerhoogste, de
aarde, ondanks de snelheid van haar omwenteling, tot een rustplaats voor
ons heeft gemaakt en dat wij, in plaats van ver in de ruimte te worden weg-
geslingerd, daarop vredig en comfortabel kunnen leven. Zie verder hoe deze
onmetelijke uitgestrektheid van ruimte als een wieg voor ons is, compleet
met zijn eigen zon die uit alle richtingen licht op ons werpt. Wanneer wij
meer bewijzen nodig hebben van hoe de aarde als een uitgespreid tapijt voor
ons is, laten wij dan een blik op de zee werpen. Zover het oog reikt strekt
die zich vlak uit als een plaat, en ondanks haar rondheid belet niets ons vrij
en gemakkelijk rond te bewegen. Wij dienen dus na te denken over het feit
dat hoewel de aarde rond is, of eerder nog sferisch, het een tapijt is: het be-
weegt, het schommelt als een wieg, maar waar wij ook gaan, wij kunnen
een plaats van rust en vrede vinden. Hieruit kunnen wij eenduidig afleiden
dat er een welomschreven doel zit achter de schepping van de aarde.

7.  En de bergen tot staken?
Wal-djibåla autådå?

Hier is het woord autåd (staken) in metaforische zin gebruikt, in de be-
tekenis dat net zoals een staak iets vastnagelt en het op één plaats houdt,
ook de bergen de aarde vastpinnen om haar stevig te houden. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft bewezen dat aan het begin van de schepping de
aarde een hete, dunne, stromende vloeistof was. Vervolgens koelde het af
en verhardde haar oppervlak in een solide massa. Maar omdat de korst
 relatief dunner was in vergelijking met het aardlichaam, bewoog die zich
op de fijne, binnenste, vloeibare materie zoals een boot heen en weer
 geslingerd wordt op de golven, en werd door een regelmatige opeenvolging
van aardbevingen geschud. Als gevolg van deze constante beweging was
de aarde niet geschikt om op te wonen. Uit de golven van deze dunne,
vloeibare materie ontstonden echter grote bergen en deze dienden als een
zwaar anker dat een halt toeriep aan de bewegingen van de aarde, en dit
maakte die bewoonbaar. Kortom, er ligt in de vorming van de bergen, die
de aarde als staken vastpinnen, een zekere aanwijzing dat de Schepper een
speciaal doel had met het scheppen van die bergen. Hun schepping was
geen vreemde zaak. In plaats daarvan behelst het een groot doel.
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8.  En Wij hebben u in paren geschapen.
Wa chalaqnåkoem azwådjå.

Na de schepping van de aarde en de bergen ontstond de mens.  Vanwege
het voortbestaan van de soort zijn menselijke wezens in paren geschapen.
Maar ieder persoon die begiftigd is met intelligentie kan tot de conclusie
komen, dat er een derde partij noodzakelijk is om in paren te scheppen, die
grote wijsheid en macht moet bezitten. Er zijn twee afzonderlijke wezens
geschapen en elk van deze bevat elkaar aanvullende gevoelens die de in-
geboren behoeften en doeleinden van de ander vervullen! Verder wijzen
de schepping van de mens en de voorziening in middelen voor zijn voort-
bestaan op een andere conclusie: dat het Wezen Dat schept de Bezitter moet
zijn van grote macht, Die in Zijn oneindige wijsheid en genade één groep
voor de andere heeft geschapen en dat Hij een groot doel in gedachten had
met deze schitterende creatie.

9.  En uw slaap om te rusten gemaakt.
Wa dja‘alnå naumakoem soebåtå.

Na gesproken te hebben over de menselijke schepping en het voortbe-
staan van zijn soort vestigt  Allåh, de Allerhoogste, nu de aandacht op zijn
persoonlijk voortbestaan. Oppervlakkig bezien lijkt slaap een nodeloos iets
dat ogenschijnlijk helpt om de tijd te verdrijven. Echter, er wordt ons ver-
teld dat er een diep verborgen doel verscholen ligt achter slaap, omdat de
mens zonder slaap niet kan bestaan of enige arbeid op de wereld kan ver-
richten. Om voort te kunnen leven moet de mens rusten na zijn arbeid, en
er is geen beter middel tot rust dan slaap. In de geneeskunde wordt slaap
voor de patiënt beschouwd als de helft van zijn herstel. Als de mens niet
rust tijdens de nacht, dan is hij de volgende dag niet geschikt om te werken.
De uitgeputheid die door dagelijkse arbeid wordt veroorzaakt en de ver-
moeidheid die de hersenen van de mens overvalt alsook zijn ledematen en
andere vermogens, worden verwijderd door de rust die hij krijgt uit slaap,
die al zijn moeheid en energieverlies wegneemt.

Ieder levend organisme dat een bepaalde arbeid verricht op deze wereld
moet rusten na zijn inspanning. Bomen, planten, vogels, alle nemen op hun
eigen manier rust en zij slapen ook, en alleen hierna kunnen zij hun arbeid
weer aanvangen. Neem ook het menselijke hart in ogenschouw dat non-
stop lijkt te werken. Wanneer men zijn aantal uren van arbeid en rust meet,
dan blijkt dat het in een periode van vierentwintig uur negen uren werkt en
vijftien uren rust.
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Wat is slaap? Het is een andere naam voor de rust van de hersenen, als-
ook van alle organen in het lichaam die onder de controle van de hersenen
functioneren. Het is dus een mechanisme dat de mens fit maakt om de vol-
gende dag te kunnen werken.

Belangrijker dus dan het concept van slaap op zich is het feit dat het
vaststelt dat de Schepper zonder meer een machtige Entiteit is, Wiens in-
tentie het niet alleen is om de mens te scheppen, maar ook zijn voortbestaan
te onderhouden, aangezien Hij slaap geschapen heeft voor een specifiek
doel, namelijk om het voortleven van de mens te verzekeren.

10.  En de nacht tot een bedekking gemaakt.
Wa dja‘alnal-laila libåså.

Ook de schepping van de nacht heeft een duidelijk doel. Duisternis werpt
een sluier over alles met als gevolg dat de hersencentra, die constant alert
zijn door voortdurende prikkels die de ogen en andere zintuigen aangeven,
nu de gelegenheid krijgen afgesloten te worden, waardoor de hersenen de
gelegenheid krijgen te rusten, waar ze overdag niet aan toekomen. Dit is
waarom de rust die de hersenen ontvangen in de duisternis, alsook de
 volmaakte kalmte die slaap teweegbrengt, niet verkregen kunnen worden
wanneer er licht is. De nacht en zijn daaruit voortvloeiende duisternis zijn
dus onmisbaar om de geest en ledematen van de mens tot rust te brengen.

Soms worden wij wegens omstandigheden gedwongen ’s nachts wakker
te blijven, maar hoezeer wij ook wensen om overdag te slapen, wij kunnen
nooit dezelfde kwaliteit van slaap verkrijgen zoals ’s nachts. Dit is de reden
waarom doktoren erop aandringen dat er duisternis aanwezig moet zijn
waar wij ook slapen, want wanneer er licht is kunnen de oogpupillen zich
niet verwijden en kunnen de hersenen dus niet volledig tot rust komen. De
schepping van de nacht is dus geen onbetekenende zaak. In feite zit er een
grote wijsheid in de schepping van de bedekking van de nacht. Onder dit
gordijn vinden planten en dieren, die zo belangrijk zijn voor het menselijk
voortbestaan, allemaal rust. De mens zelf heeft de sluier van duisternis voor
vele van zijn taken nodig die gewoon onder de wet vallen, maar waarvan
volgens de normen van fatsoenlijkheid, eerbaarheid en gewoonte publiek
vertoon verboden is.

Kortom, de nacht maakt ogenschijnlijk een einde aan de inspanningen
en arbeid van de mens gedurende de dag en brengt een sluier van slaap en
vergetelheid. Maar als wij goed nadenken en zijn meervoudige voordelen
in ogenschouw nemen, dan worden wij met verbazing en verwondering
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 geslagen. Want in de schepping van de nacht ligt een veelbetekenende be-
doeling van de Schepper verborgen die het menselijk nut ten goede komt.

11.  En de dag gemaakt voor het zoeken van levensonderhoud.
Wa dja‘alnan-nahåra ma‘åsjå.

Na de nacht met zijn kalme rust heeft  Allåh, de Allerhoogste, de dag ge-
schapen om te kunnen werken, zodat de mens in staat zal zijn om zich mid-
delen voor levensonderhoud te verschaffen. Wij kunnen voor allerlei
soorten van kunstmatig licht zorgen, maar de specifieke aard van het dag-
licht met het universele nut ervan kan niet ergens anders verkregen worden.
De rijkste en de armste der mensen profiteren ook beiden van het daglicht
wanneer zij zich lang en hard inspannen op zoek naar hun dagelijks onder-
houd. Hoe duidelijk is daarom de intentie van de Schepper onthuld via het
geschenk van het daglicht!

Aangezien de zon de bron van het licht is, verschuift de aandacht naar
de giften van de hemel.

12.  En Wij hebben boven u zeven sterke (lichamen) gemaakt.
Wa banainå fauqakoem sab’an sjidådå.

Wat zijn de sterke dingen die  Allåh heeft gebouwd? Hij zegt dat deze
zich boven ons bevinden. Het is duidelijk dat er verwezen wordt naar de
hemelen, maar hier is het woord hemelen weggelaten en worden slechts de
woorden boven u gebruikt. De bedoeling hiervan is om ons te vertellen dat
wanneer wij een beschrijving wensen van de hemelen, wij die kunnen krij-
gen via de uitdrukking boven u. Met andere woorden, de hemelen zijn
boven onze hoofden. Een meer authentieke en wetenschappelijke uitleg
van de hemelen kan men niet krijgen. Volgens de wetenschap zijn onze
voeten, wanneer wij op de aarde staan, altijd gericht naar het centrum van
de aarde, hetgeen ‘onder’ (taƒt) wordt genoemd.

De wetenschappelijke beschrijving van de hemelen is dus “wat boven u
is”. Het woord sjidåd (sterk) wordt gebruikt om aan te geven dat welke
creatie zich ook boven de mens bevindt, die zeer sterk is, zonder de moge-
lijkheid zijn ordening te verbreken. Wij moeten in gedachten houden dat
de woorden sjidåd en sjadßd (sterk) niet altijd betrekking hebben op iets
wat vast is of compact. Bijvoorbeeld, wanneer wij zeggen dat de kou sjadßd
(streng) is of de koorts sjadßd (hevig), dan bedoelen wij niet dat het vaste
zaken zijn. Ook wanneer wij zeggen dat de samenstelling van iets sterk is,
dan is het woord sjiddat (sterk) niet beperkt tot stoffelijke voorwerpen,
maar neemt het verschillende betekenissen aan naar gelang de context
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waarin het wordt gebruikt. Wanneer er hier op de sterkte van de hemelen
wordt gewezen, dan duidt dit op de macht en sterkte van het hemelse sys-
teem dat niemand omver kan werpen.

Het woord sab‘an (zeven) vertelt ons dat er zeven hemelen zijn, en deze
informatie heeft de mens alleen van  Allåh, de Allerhoogste, gekregen. De
kennis van wetenschappers is beperkt en hoewel zij tot de grenzen van hun
mogelijkheden werken en elke dag nieuwe vooruitgang boeken en nieu-
were en krachtigere telescopen ontwikkelen waarmee zij nieuwe sterren en
planetaire systemen ontdekken, zijn zij het er allen over eens, vanuit wat
zij tot dusver ontdekt hebben van het universum, in het bijzonder van het
licht van de sterren en hun rangschikking, dat de hemelen in zeven delen
verdeeld kunnen worden. Met andere woorden, zij zeggen hetzelfde wat
de Heilige Korån meer dan veertienhonderd jaar geleden heeft vermeld.
Echter, de Heilige Korån heeft iets meer dan dat gezegd: Waarlijk, Wij
 hebben de lagere hemel met een versiersel versierd, de sterren (37:6).

Hieruit kan men opmaken dat de hemelen, waarvan wij observeren dat
die opgetooid zijn met sterren en die een verband hebben met onze planeet,
Aarde, de lagere hemel wordt genoemd. Of het wordt zo genoemd, omdat
het in vergelijking met de geestelijke hemelen een hemel is die in essentie
van een lagere rangorde is, en dat er buiten deze hemelen en in relatie daar-
mee zeven andere hemelen zijn die, vanwege hun geestelijke aard, het
 domein zijn van de engelen en de zielen, en met betrekking tot deze zijn
aan deze zeven met sterren bezaaide hemelen het predikaat de lagere hemel
gegeven.

Aangezien ‘hemel’ hier is genoemd in relatie tot onze planeet, wordt het
de lagere hemel genoemd en wordt ernaar verwezen als zeven delen of
zeven hemelen. Als wij deze hemel en zijn bijkomstige rangschikking niet
hadden, dan zou er geen zon geweest zijn die de bron van al het licht en al
het stoffelijke leven is. Vandaar dat de Heilige Korån in het volgende vers
zegt:

13.  En een stralende lamp gemaakt.
Wa dja‘alnå sirådjanw-wah-hådjå.

Wahhådj betekent datgene wat licht en hitte geeft. De zon werd gescha-
pen om de mens van licht en warmte te voorzien, waarvan het leven van
de mens en alle dieren afhangt. Van haar licht ontvangen wij ook daglicht
waarin de mens al zijn zaken uitvoert. Echter, als de mens na zijn inspan-
ningen geen graan en vruchten en ander voedsel heeft, dan zal hij geen
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bron van levensonderhoud hebben en zal hij zeker sterven. Voor graan en
vruchten hebben wij water nodig, en daarom zegt de Heilige Korån:

14.  En Wij zenden uit de wolken water neder, overvloedig neerstortend.
Wa anzalnå minal-moe‘©iråti må’an thadj-djådjå.

Moe‘©iråt betekent regenwolken, terwijl thadjdjådj water dat in over-
vloed stroomt aanduidt.

De hitte van de zon valt op de zeeën en doet waterdamp opstijgen en
wolken vormen van waaruit wij regen op aarde krijgen. Het doel wordt in
de volgende verzen onthuld:

15.  Opdat Wij daarmee graan en gewassen zullen voortbrengen,
Linoechridja bihß ƒab-banw-wa nabåtå,

16.  En weelderige tuinen.
Wa djan-nåtin alfåfå.

De hemel en de aarde verenigen zich om de mens te dienen. Door het
zonlicht stijgt waterdamp op. Dit veroorzaakt op zijn beurt een verandering
in de windrichting waarna het begint te regenen met als gevolg dat het
graan begint te groeien, en eetbare groenten en vruchten, die juist die din-
gen zijn waarvan het menselijke onderhoud en leven afhangen. De schep-
ping van de hemelen en de zon, het opstijgen van de winden en het vallen
van de regen, de groei van graan, gewassen en vruchten, alles spreekt dus,
vanwege hun bestaan zelf, van een specifiek doel van hun schepping. Dit
alles vertelt ons duidelijk dat hun Schepper, door al deze dingen in het leven
te roepen, een vastomlijnd plan in gedachten houdt, en dat is de schepping
van de mens, zijn onderhoud en het voortbestaan van zijn soort.

Als nu de schepping van alle bovengenoemde zaken ook dezelfde be-
doeling voor hen had, namelijk geboorte, onderhoud en voortbestaan van
de mens, dan is het voor de hand liggend dat de schepping van de mens
ook een duidelijk doel heeft. Het is onmogelijk om te denken dat elk ge-
schapen ding op de wereld een bijzonder doel voor zichzelf heeft, anders
dan de schepping van de mens, die de microkosmos is van alle geschapen
dingen. Als de menselijke schepping doelloos is, dan volgt hieruit dat de
schepping van alles wat hierboven genoemd staat geen enkele zin zou heb-
ben. Dit is echter een onjuiste gedachtegang.

Alles wat is geschapen heeft een doel voor zijn schepping, en wanneer
men dit feit overdenkt wordt het kristalhelder dat alle geschapen dingen
samenwerken voor één groot doel, en dat is de dienstbaarheid tegenover

18                         TOELICHTING OP DE HEILIGE KORÅN                DEEL 30



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

de mens. Vandaar dat de menselijke schepping zo’n verheven doel dient
te hebben, dat het alle andere geschapen objecten te boven gaat en over-
treft.

De mens is niet geschapen voor de wereld. Integendeel, het is de wereld
die geschapen is voor de mens. Het wordt daarom noodzakelijk te bedenken
dat het doel van het menselijk leven zodanig moet zijn, dat het hem onder-
scheidt van de rest van de schepping, en dat onderscheidend kenmerk is
zijn daden.

De mens heeft uit hoofde van zijn vermogens van intellect en onder-
scheiding een distinctieve superioriteit boven het geheel van de schepping.
Hij is ook verantwoordelijk voor zijn woorden en daden. Het zijn de con-
sequenties van deze zelfde daden, die werkzaam zijn onder de wet van
groei en ontwikkeling, die verantwoordelijk zijn voor de vooruitgang en
volmaaktheid van zijn toekomstig leven. Het hoofdkenmerk van het men-
selijk leven is dus de toerekenbaarheid voor zijn daden, waarvan het gevolg
duidelijk zal worden op een dag waarnaar verwezen wordt als de Dag der
Beslissing.

17.  Waarlijk, de Dag der Beslissing is vastgesteld.
In-na yaumal-fa©li kåna mßqåtå.

Met andere woorden, de reden voor de menselijke schepping zal duide-
lijk getoond worden op de dag waarop rekenschap van daden zal worden
afgelegd en  Allåh’s oordeel zal geschieden. Er is inderdaad een vastge-
stelde tijd bepaald voor de manifestatie van de gevolgen van handelingen
en het vellen van het oordeel door  Allåh. Het is met het doel om de mens
in te lichten over deze gewichtige dag dat de geweldige aankondiging werd
gegeven, zodat de mens oppassend zal worden voordat het Uur komt en
hij dus orde op zaken stelt in zijn daden.

Eén manifestatie van de Dag der Beslissing zal plaatsvinden op de Dag
der Opstanding, wanneer de eerste en laatste leden van het mensdom bij-
eengebracht zullen worden. Op die dag zal men met totale helderheid ge-
tuige zijn van de consequenties van daden, en het doel van de menselijke
schepping zal volledig geopenbaard worden. Het leven van iedere profeet
verschaft echter op kleine schaal een getuigenis van die Dag der Beslissing,
en dit komt als een teken vooraf, zodat de mens de gevolgen van zijn daden
onder ogen zal moeten zien. Tijdens het leven van de heilige profeet
 Mohammed was de grootsheid van deze Dag der Beslissing zo luisterrijk,
dat het de tijd van elke andere profeet verreweg te boven ging en overtrof

H. 78                                  AN-NABA’: DE AANKONDIGING 19



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

wat betreft duidelijkheid en oordeelvelling, met als gevolg dat het geen
ruimte meer overliet voor twijfel over de menselijke verantwoordelijkheid
voor zijn handelingen.

18.  De dag waarop de bazuin wordt geblazen zodat u in menigten te voor-
schijn komt.
Yauma yoenfachoe fi©-©o—eri fata’to—ena afwådjå.

Het bovenstaande vers betekent dat er een dag zal komen waarop de ba-
zuin zal worden geblazen of zal klinken. Het blazen van de bazuin is hier
metaforisch gebruikt, en betekent dat op bevel van  Allåh een grote revolutie
zal ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het slagveld wanneer er een veran-
dering van plannen plaatsvindt en het leger van manoeuvres of locaties
moet wisselen, waarna de bazuin wordt geblazen met als gevolg dat het
leger van de ene naar de andere richting beweegt of een aanval opent of
zich dienovereenkomstig terugtrekt. Kortom, de operaties op het slagveld
veranderen overeenkomstig het bevel dat via het blazen van de bazuin over-
gebracht wordt.

Evenzo zal de huidige toestand van het universum, wanneer  Allåh’s
bevel wordt gegeven en de bazuin wordt geblazen, ook getransformeerd
worden en zal de Dag der Opstanding ontstaan. Het blazen van de bazuin
in de stoffelijke wereld draagt dus een symbolische betekenis in zich, die
ons vertelt dat op bevel van  Allåh, de Allerhoogste, een machtige transfor-
matie zal plaatsvinden. Een ander doel van deze metaforische ervaring is
om duidelijk te maken, dat wanneer het signaal van de bazuin zich doet
klinken, het de oren van een ieder bereikt. Op dezelfde wijze zal de revo-
lutie die zal plaatsvinden wanneer  Allåh Zijn gebod uitvaardigt, zich tot
elk afzonderlijk atoom op de wereld uitstrekken, en niets zal van zijn in-
vloedssfeer uitgesloten worden. Op de Dag der Opstanding, wanneer
 Allåh’s aldoordringende bevel zal worden gegeven, zal er een stoot zijn
zoals die van een bazuin, die elk afzonderlijk atoom in het universum om-
geeft, en elk ding zal in gehoorzaamheid buigen voor dit gebod. Dat zal de
Dag der Beslissing zijn, wanneer de mensen zichzelf in groepen zullen pre-
senteren om ter verantwoording geroepen te worden voor hun daden.

Helaas geven onze hedendaagse religieuze geleerden (maulvi’s) altijd
een zeer verdraaide interpretatie van ieder vraagstuk. Zij vatten het blazen
van de bazuin op in de betekenis van dat de engel Isråfßl een bazuin in zijn
hand zal houden gemaakt van koper of brons, en dat door het geluid van
zijn tonen de mensen tot het oordeel zullen worden geroepen. Dit is een
verkeerde opvatting. Israfßl is een engel uit de wereld der geesten. Hij heeft
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geen stoffelijk lichaam en kan dus geen bazuin in zijn hand houden. Het is
evident dat deze bazuin de vorm zal aannemen van de wereld waaruit de
engelen komen. In het domein der geesten of de wereld der gelijkenissen
betekent het blazen van de bazuin dat wanneer  Allåh een transformatie te-
weeg wenst te brengen, dat bevel doorgegeven wordt aan Zijn schepping
via de tussenkomst van de engel Israfßl, en het effect daarvan is net zo vlug
en volmaakt als de invloed van de tonen van een strijdhoorn, die een on-
middellijke verandering of wisseling veroorzaakt op het slagveld.

Het is jammer om te zeggen, maar onze religieuze leiders (‘oelamå’)
begaan dit soort fouten veelvuldig, hetgeen ertoe kan leiden dat onze mo-
dern opgeleide jeugd misleid wordt. Wijlen maulånå Hali verhaalt in zijn
boek Life of Jawad (biografie van Sir Syed Ahmad) het volgende voorval:
Tijdens een ‘Íd-preek te Aligarh merkte de imåm op dat op de ochtend van
de dag van ‘Íd de engelen de volgende oproep uitstoten: “O moslimbroe-
ders, ga naar het ‘Íd-gebed.”

Bij terugkeer van het ‘Íd-gebed hoorde wijlen maulånå dat zijn mede-
studenten grappen maakten over de bewering van de imåm, zeggende dat
de engelen inderdaad prachtig oproepen, maar dat niemand hen ooit hoort.
De imåm gaf de studenten dus volledig de kans om de religie belachelijk
te maken. Dat wil zeggen, hij legde het op zo’n wijze uit, dat het zelfs grap-
pig overkwam op moslims.

Het is meer dan duidelijk dat engelen geen stoffelijke wezens zijn die
publieke aankondigingen doen zoals menselijke wezens, door van de ene
naar de andere plaats te gaan en te schreeuwen: “Beste moslimbroeders,
ga alstublieft naar het ‘Íd-gebed.” Engelen zijn bewoners van de geestelijke
sfeer en zij slaan niet op een stoffelijke trom. Hun inspiratie dringt door in
het hart van de mens en wordt niet door zijn stoffelijk oor waargenomen,
maar via zijn geestelijk oor.

Het is inderdaad waar dat op de ochtend van de ‘Íd-dag de slechtste der
mensen, zelfs degenen die nooit één enkel gebed (©alåt) gedurende het jaar
verrichten, zich als eersten gereedmaken voor het ‘Íd-gebed, dat niet ver-
plicht (far˙) maar vrijwillig (soennah) is. Toch treffen moslims voor deze
gebedsdienst minutieuze en uitgebreide voorbereidingen, die zij niet ver-
richten voor de verplichte gebeden. Kortom, deze impuls tot bidden die het
hart van elke moslim, goed of slecht, aanspoort op de ochtend van ‘Íd is
zeer zeker een inspiratie van engelen, die zo universeel is dat geen enkel
moslimhuis buitengesloten is van zijn aantrekkingskracht. Als dit geen en-
gelenoproep is, wat is het dan wel?
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Er is al uitgelegd dat de levensperiode van een profeet in verkorte mate
een miniatuur-Dag der Opstanding is, en het blazen van de bazuin in de tijd
van de profeet vindt in deze context plaats, en dit luidt de vestiging van een
machtige transformatie op de wereld in. De intensiteit van dit blazen is even-
redig aan de macht, glorie en geestelijke majesteit van de profeet van die tijd.

Evenzo, hoewel het blazen van de bazuin in werkelijkheid betrekking
heeft op het blazen dat op de grote Dag der Opstanding zal plaatsvinden,
is het echter van toepassing op de tijd van de Heilige Profeet, en is het een
teken van de revolutie die toen plaatsvond. Kortom, dit aardse teken diende
als een bewijs voor het blazen van de hemelse bazuin op de Dag der Op-
standing, wanneer er zo’n verbazingwekkende revolutie zal plaatsvinden,
dat men het spektakel van mensen die in menigten naar buiten komen om
voor hun Heer te staan ten volle zal aanschouwen. Tijdens het leven van
de Heilige Profeet kwam het moment waarop de hele wereld getuige was
van de waarheid van de volgende verzen van de Heilige Korån:

Wanneer  Allåh’s hulp en overwinning komen, en u ziet de mensen in
groepen de religie van  Allåh binnentreden (110: 1–2).

Zo luid was de stoot van de Goddelijke strijdhoorn in het land van Ara-
bië, dat de mensen in groten getale de schoot van de islåm binnentraden,
en er vond zo’n ongelofelijke geestelijke renaissance plaats, dat dezelfde
mensen die de Heilige Profeet hadden versmaad en verworpen, nu meer
dan verrukt waren om hem hun toegewijde en loyale gehoorzaamheid en
dienstbaarheid te betuigen.

19.  En de hemel wordt geopend, zodat hij als deuren wordt.
Wa foetiƒatis-samå’oe fakånat abwåbå.

Het woord hemel betekent hier het centrum van de geestelijke wereld.
De hemel is geen materieel gebouw met deuren dat geopend kan worden.
Dit woord is figuurlijk gebruikt. Net zoals iets wordt geopend en alles wat
daarin is zonder belemmering naar buiten komt, zo zal ook de hemel, zegt
het vers, geopend worden, hetgeen betekent dat de engelen zullen neder-
dalen;  Allåh’s hulp en tekenen zullen als regen neerkomen; de deuren van
Goddelijke kennis en verborgen spirituele waarheden zullen nu voor de
mensen geopend worden en de paden om nabijheid tot de Almachtige te
bereiken zullen voor allen duidelijk worden.

20.  En de bergen worden weggedreven, zodat zij als een schijnbeeld
 achterblijven.
Wa soey-yiratil-djibåloe fakånat saråbå.
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Het woord djibål betekent bergen in de letterlijke zin, maar het wordt
ook gebruikt om hoge en machtige mensen aan te duiden, terwijl onover-
komelijke moeilijkheden op metaforische wijze ook bergen worden ge-
noemd. Het vers hierboven vertelt ons dat het moment eraan kwam dat
calamiteiten, van de omvang van bergen, zouden verdwijnen en dat die
machtige volksleiders, die onwrikbaar als bergen stonden in verzet tegen
de verspreiding van de islåm, uiteindelijk weggemaaid zouden kunnen
 worden en dat de waarheid triomferend naar buiten zou treden.

Wij weten allen dat men op de Dag der Opstanding getuige zal zijn van
taferelen zoals deze: groepsgewijs zullen mensen met angst en beven voor
hun Heer staan om Zijn oordeel af te wachten; de deuren van de hemel zul-
len geopend worden; de engelen zullen nederdalen; alle hemelse geheimen
zullen ontsloten worden; moeilijkheden zo groot als bergen zullen verdwij-
nen en de macht van de machtigen zal gebroken worden.

Echter, op deze zelfde wereld traden tijdens het leven van de Heilige
Profeet diezelfde taferelen op glorieuze wijze naar buiten: het gehele land
presenteerde zich stam na stam voor de Heilige Profeet om hem in de zaak
van de islåm te dienen en te gehoorzamen; hemelse tekenen en hulp kwa-
men in overvloed; de deuren van spirituele kennis werden opengegooid;
de meest onoverkomelijke obstakels werden weggeblazen; de machtigen
werden vernederd – dit alles vormde een onomstotelijk bewijs van de
grootse Dag der Opstanding, dat wil zeggen, de dag waarop goed en kwaad
dienovereenkomstig vergolden zullen worden.

Aan ons wordt daarom verteld dat als al deze zaken, die als een spiegel
zouden dienen voor de beloning voor goedheid en straf voor het kwade,
vervuld moesten worden, men iets anders met betrekking tot de vergelding
van goed en kwaad in gedachten moet houden – iets dat de Heilige Profeet
ons kwam verkondigen. Welke vergelding voor goed en kwaad in zijn
leven ook plaatsvond, het presenteert een ontegenzeglijk bewijs voor een
specifieke gebeurtenis waarvan de Heilige Korån in de volgende twee
 verzen spreekt:

21.  Waarlijk, de hel ligt op de loer,
In-na djahan-nama kånat mir©ådå,

22.  Een toevluchtsoord voor de buitensporigen.
Li∆-∆åghßna ma’åbå.

Dat wil zeggen, zij die zich tegenover de religie van de islåm en de bood-
schap gebracht door de heilige profeet Mohammed opstellen en minachting
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tonen voor de Goddelijke leiding, zelfs zover dat zij zich op gewelddadige
wijze daartegen verzetten, zullen ondervinden dat de hel op hen wacht,
zodat het einde van hun slechte daden zal zijn:

23.  Daarin gedurende lange jaren wonende.
Låbithßna fßhå aƒqåbå.

Ïoeqb is een tijdsperiode tussen één jaar tot tachtig jaren, terwijl aƒqåb,
het meervoud van ƒoeqb, beperkt is tot een periode van negen jaar.

Wanneer wij dus ƒoeqb hier in de betekenis nemen van tachtig jaar, en
aƒqåb als te duiden op negen maal ƒoeqb, dat wil zeggen, negen maal tach-
tig, dan zullen wij een tijdspanne krijgen die neerkomt op niet meer dan
zevenhonderd en twintig jaren. Het is echter mogelijk dat de lengte van
een jaar in die wereld verschilt van een jaar in onze wereld. Bijvoorbeeld,
wij weten dat de lengte van één jaar op onze planeet Aarde veel verschilt
van een jaar op de planeten Jupiter en Saturnus, waar een jaar veel langer
duurt dan hier op Aarde. Niettemin, wat het ook moge zijn en hoelang het
verblijf in de hel ook moge duren, één ding is duidelijk en dat is dat de
tijdsduur van de straf in de hel begrensd is, en dit is ook gepast, want het
hooghouden van de beginselen van rechtvaardigheid vereist dat als slechte
daden gelimiteerd zijn, ook de straf gelimiteerd dient te zijn, een beginsel
dat de Heilige Korån zelf voorlegt in het volgende vers:

Wie het kwade brengt, zal vergolden worden met slechts het gelijke
daarvan (6:160).

Wanneer de vergelding voor kwaad dus het gelijke daarvan is, is er geen
reden waarom gelimiteerde daden een eeuwige kastijding waard zouden
moeten zijn, omdat dat in strijd met de regels van rechtvaardigheid zal zijn.

Als reactie op dit punt wierp een zekere maulvi (religieuze geleerde)
vinnig tegen dat, aangezien goede daden ook begrensd zijn, hun beloning
ook begrensd dient te zijn. De schrijver was het roerend met hem eens,
maar wees erop dat een eeuwigdurende beloning voor het doen van het
goede geen recht is van de mens, maar een gift van de  Allåh, zoals de Hei-
lige Korån zelf ons belooft: een nimmer af te snijden gift (11:108).

Het straffen van een zondaar buiten de graad van de overtreding is niets
minder dan een misdaad, en het belonen van goede daden buiten hun mate
is een genade en een gunst. Het begrenzen van de straf voor slechte daden
is dus de essentie van rechtvaardigheid, terwijl het ontvangen van eeuwige
beloning voor goede daden een zegen en een gift is van de Almachtige.
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Na dit gehoord te hebben wierp de maulvi het bezwaar tegen dat als de
ongelovigen uit de Hel zullen worden bevrijd, wat voor nut heeft het dan
om een moslim te zijn.

Hierop antwoordde de schrijver: “Beste maulvi, stelt u zich voor dat u
een plaatsvervangend politiecommissaris bent in een bepaalde regio en dat
een zekere gevangene uit de gevangenis komt na een straf van veertien
jaren te hebben uitgezeten, zult u de vrijlating van de gevangene betreuren
en vragen wat het verschil is tussen u en hem?”

Kunnen wij daarom de status van iemand die dicht tot  Allåh staat en die
een gekozen dienaar van Hem is, vergelijken met die van een zondaar die
de vernederende kwelling van de hel heeft doorstaan?

24.  Zij proeven daarin koelte noch drank (sjaråban).
Lå yadzo—eqo—ena fßhå bardanw-wa lå sjaråbå.

Bard betekent “koelte” en het duidt ook op een leven van gemak en com-
fort, terwijl sjaråb een drank betekent, een woord dat aanleiding heeft ge-
geven tot een ernstige misvatting onder vele mensen die er een verkeerde
uitleg aan hebben gegeven. In het Oerdoe betekent sjaråb wijn, maar het
woord voor wijn in het Arabisch is geen sjaråb maar chamr. Het woord
sjaråb in de uitdrukking sjaråban ∆aho—erå (een reine drank) komt van sjarb,
wat een drank of ‘iets te drinken’ betekent. Vele mensen beschouwen het,
hetzij door kwade opzet, hetzij onschuldige onwetendheid, hetzij als grap,
als een bedwelmende drank.

Echter, toen de profeet Ezechiël in de Heilige Korån werd bevolen:
Fan˚oer ilå ∆a‘åmika wa sjaråbika (kijk naar uw voedsel en drank – 2:259),
betekende dit dan (God verhoede!) dat de profeet met een fles whisky onder
zijn arm rondliep? Men zit er dus helemaal naast door de uitdrukking sja-
råban taho—erå (een reine drank) te beschouwen in de betekenis van iets dat
lijkt op port of whisky. Zijn werkelijke betekenis is “een reine drank”.

De betekenis van het woord ∆aho—erå (rein) is welbekend en het gebruik
hiervan als beschrijving van sjaråb sluit de mogelijkheid uit om enige soort
van ijdele of lichtzinnige zaak daarin te betrekken.

25.  Maar kokend en zeer koud water.
Il-lå ƒamßmanw-wa ghassåqå.

Met andere woorden, zij zullen nooit een vredig en gelukkig bestaan ge-
nieten. Koelte en water zijn twee symbolen voor comfort, en de afwezig-
heid daarvan is een indicatie van hevige pijn en moeilijkheid. Als zij toch
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water krijgen, dat onmisbaar is voor het menselijk leven, dan zal het hetzij
extreem heet zijn, zodat zij het niet zullen kunnen drinken, of als zij het
überhaupt mogen drinken, dan zal het hun ingewanden verbranden; en als
zij het proberen te drinken, dan veroorzaakt dit bij hen dezelfde kwelling
en verbranding die heet, kokend water veroorzaakt.

Een zekere wetenschapper ging op wetenschappelijke expeditie naar de
Noordpool, en hij deed verslag in een boek dat wanneer een persoon in de
bevroren Noordelijke IJszee, wanneer het zo koud wordt dat het water ijs
wordt, een stuk steen met zijn vinger zou aanraken, zijn vinger vanwege
de extreme kou eraan vast zou blijven kleven.

Kortom, of het water nu kokend heet is of buitengewoon koud, in geen
van die toestanden kan de mens zijn dorst lessen en aldus bevrediging ver-
krijgen, noch kan hij voedingsstoffen ontvangen voor zijn lichaam om
voort te leven. Deze straf is geheel in overeenstemming met zijn daden,
die hetzij de door  Allåh vastgestelde grenzen overschreden of zeer tekort-
schoten in de mate van goedheid in dit leven. Dit is de reden waarom de
Heilige Korån spreekt over deze straf als:

26.  Een in overeenstemming zijnde vergelding.
Djazå’anw-wifåqå.

Dit betekent dat al deze kwellingen van straf een passende vergelding
zijn voor hun daden. Net zoals een kwaaddoener zijn wereldse leven ver-
gooit in allerlei uitvluchten, zo zal ook zijn levenswater er een zijn van
 uitersten, dat wil zeggen, hetzij te heet, hetzij te koud, en in beide gevallen
nutteloos voor hem.

Het is hier de bedoeling om de mens te kennen te geven dat hij zijn toe-
komstig leven zelf met zijn eigen handen voorbereidt. Wanneer hij zich af-
zijdig houdt van het rechte pad door  Allåh, de Allerhoogste, geopenbaard
en zich te buiten gaat in overmatig gedrag, zo zal dan ook zijn vergelding
in het volgende leven zijn.

27.  Waarlijk, zij vreesden de afrekening niet.
In-nahoem kåno—e lå yardjo—ena ƒisåbå.

De wortel van alle zonden en van elke soort van onachtzaamheid ligt in
de verwerping of weerzin van de mensen om in de toerekenbaarheid van
daden te geloven. Algemeen gesproken lijken de mensen door deze filoso-
fie te worden geleid: “Ga op zoek naar alle luxe en comfort die u op deze
wereld kunt krijgen, want niemand heeft ooit het volgende leven gezien.”
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28.  En zij verwierpen Onze boodschappen, (deze) een leugen noemende.
Wa kadz-dzabo—e bi åyåtinå kidz-dzåbå.

Als het de mensen niets kan schelen om rekenschap af te leggen voor
hun daden, hoe zullen zij dan hun aandacht schenken aan de verzen die
 Allåh heeft neergezonden, en hoe zullen zij de waarheid accepteren?
 Bovendien zouden zij de profeten en boodschappers, die de verzen afkom-
stig van  Allåh overbrengen en die hen tot Hem roepen en wier leerstellin-
gen leed bij hen veroorzaken, haten. Vandaar dat zij, om aan de verwijten
van hun schuldige ziel te ontsnappen, hun leerstellingen als leugens brand-
merken en zij hun harten troosten met de valse uitvlucht dat dit alles onwaar
is.

29.  En Wij hebben elk ding in een boek opgetekend.
Wa koel-la sjai’in aƒ©ainåhoe kitåbå.

Dit boek is een zeer minutieus verslag, dat elk afzonderlijk woord en
handeling van de mens registreert, zoals de Heilige Korån ons mededeelt:

Hij uit geen woord, of er is bij hem een waker nabij (50:18).

In een ander vers vertelt hij ons:

Daarom, hij die een atoomgewicht aan goed doet, zal het zien. En hij
die een atoomgewicht aan slecht doet, zal het zien (99: 7–8).

Met andere woorden, net zoals de op een film vastgelegde handelingen
van de mens in de bioscoop afgespeeld worden, zo zullen zijn werken aan
hem getoond worden op de Dag der Opstanding. En net zoals de menselijke
stem op een grammofoonplaat wordt opgenomen en afgespeeld, zo zullen
ook op de dag van het afleggen van rekenschap zijn woorden voor hem
 teruggespeeld worden.

Dit is een bewezen feit en zelfs de wetenschap is heden gedwongen hier-
mee in te stemmen. Wetenschappers en met kennis onderlegde mensen zijn
tot de conclusie gekomen dat geen woord of daad van de mens ooit verloren
gaat. In plaats daarvan wordt alles bewaard in het onmetelijke uitspansel
van de ruimte. De enige moeilijkheid is dat wij niet over de nodige appa-
ratuur beschikken om die vastlegging te ontrafelen. De dag dat wij daarin
zullen slagen zal een machtige revolutie inluiden in de geschiedenis van
de wereld zoals wij die kennen. Wanneer wij verder iedere verblijfplaats
of locatie onderzoeken, dan zullen wij in staat zijn om met volledige
 zekerheid erachter te komen wie daar allemaal in het verleden leefden, de
woorden die zij spraken en de werken die zij verrichtten.
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Hoe het ook zij, of de mensen op de wereld de mogelijkheid ontwikkelen
om deze Goddelijke opname te lezen of niet, één ding is zeker en dat is dat
dit boek in de volgende wereld aan elk afzonderlijk persoon zal worden
gepresenteerd, en dat een ieder in staat zal zijn zijn lijst met af te leggen
verantwoordingen zelf te zien en te lezen.

30.  Proef daarom, want Wij zullen u niets dan kastijding toevoegen.
Fadzo—eqo—e falan-nazßdakoem il-lå ‘adzåbå.

Ook dit is een toepasselijke vergelding, in die zin dat het een geschikte
afrekening is voor vroegere gedragingen en handelingen. Net zoals de mens
weigerde berouw te tonen voor zijn slechte levenswijze, maar in plaats
daarvan halsstarrig daarin bleef volharden en steeds meer overtredingen
beging, zo zal ook zijn foltering toenemen ten tijde van de afrekening. Dit
betekent niet dat de straf zich voor altijd zal blijven opstapelen en dat de
hel nooit tot een einde zal komen, want zoals reeds is aangetoond, is de
duur van de hel een gelimiteerde periode, zoals de Heilige Korån ons in
twee eerdere verzen heeft uitgelegd: Daarin gedurende lange jaren
 wonende (78:23) en Een in overeenstemming zijnde vergelding (78:26),
alsook in vele andere verzen van de Heilige Korån.

PARAGRAAF 2: DE DAG VAN DE BESLISSING

31.  Waarlijk, voor degenen die hun plichten vervullen is er succes.
In-na lil-moet-taqßna mafåzå.

Taqwå betekent buitengewone oppassendheid in onze plichten tegenover
 Allåh en tegenover onze medemens.

Aan degenen die  Allåh vrezen en eerbied tonen voor de boodschap die de
profeten brachten en zich bewust worden van de verantwoordelijkheid voor
hun gedrag, en geloof hebben in  Allåh’s geopenbaarde leiding en hun levens
daarnaar inrichten, wordt een belofte van compleet succes gegeven. Als be-
wijs van dit succes in het volgende leven schonk  Allåh, de Allerhoogste, in
de tijd van de Heilige Profeet een ongeëvenaarde overwinning aan de recht-
schapenen, waarin de waarheid van de verantwoordelijkheid voor daden
zichtbaar was als in een heldere spiegel. Ondanks het gebrek aan hulpmid-
delen en de tegenstand van de Arabieren en van alle omliggende staten, be-
haalden de Heilige Profeet en zijn metgezellen een klinkende overwinning,
zowel materieel als geestelijk, waarvan de wereld het gelijke nog nimmer
had gezien. Het is inderdaad nog steeds waar dat de beginselen van de  Heilige
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Korån zo effectief zijn, dat een ieder die ze in zijn leven inbouwt zonder
spoor van twijfel zowel in dit leven als in het volgende succes bereikt.

32.  Tuinen en wijngaarden.
Ïadå’iqa wa a‘nåbå.

Dit vers vertelt ons dat er voor de godvruchtigen in het volgende leven,
vanwege hun geloof en rechtschapen handelingen, tuinen worden voorbe-
reid, dat wil zeggen, er wordt een leven van vrede en geluk voor hen inge-
richt. Een tuin is een verblijfplaats van schoonheid in volle bloei. Dit is de
reden waarom het woord ‘tuin’ niet altijd letterlijk wordt genomen, aange-
zien het op metaforische wijze ook elke voorziening voor een leven van
gelukzaligheid en gemoedsrust in het Hiernamaals betekent. Een tuin die
de vruchten van geloof en goede daden draagt is zeker een rechtvaardige
beloning voor de deugdzamen, maar de bijzondere vermelding hier van
druiven bevat een specifieke figuurlijke betekenis, namelijk dat druivensap
een speciaal soort van suiker bevat die glucose wordt genoemd, die het hart
en de gevoelens van de mens versterken. Deze bijzonderheid is op nog tref-
fender wijze duidelijk bij de invloed die wijn, die van druivensap wordt
gemaakt, heeft op de mens.

Daarom, net zoals druiven de gevoelens en vermogens van de mens aan-
wakkeren, zo activeert de liefde voor  Allåh of religieuze dienstbaarheid de
innerlijke vaardigheden van de mens, en begiftigt het hart en de ziel met
geheime kracht en giet energie en enthousiasme in zijn strijd en opoffering
voor de zaak van  Allåh. Met andere woorden, de liefde voor  Allåh schept
geestelijke druiven in de volgende wereld, want de volgende wereld wordt
in werkelijkheid vormgegeven door het huidige leven en is een voorstelling
van het geloof en de daden van deze wereld. Het is inderdaad een onbe-
twistbaar feit dat als de mens geen ware liefde voor  Allåh heeft, zijn daden
niet doortrokken worden van de edele eigenschappen van enthousiasme,
strijd, onbaatzuchtigheid en opofferingen, welke de Heilige Korån in het
hart van de mens wenst te prenten.

33.  En jeugdige (partners), gelijk in leeftijd.
Wa kawå‘iba atråbå.

Als het leven in het hiernamaals überhaupt iets waard is, wat kan dan
een groter comfort in dat leven zijn voor de man dan een jeugdige vrouw
van zijn eigen leeftijd te ontvangen?

Het is moeilijk te begrijpen waarom mensen hiertegen bezwaar moeten
maken en waarom zij moeten denken dat het geven van vrouwen aan de
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vrome en rechtschapen mannen in het volgende leven in strijd is met de
beginselen van reinheid en zelfs gevaarlijk is! Als een man in dit leven ge-
zegend is met een jonge en godvruchtige vrouw, is daar dan iets onreins
aan? Maar meer nog dan dat, waarheen zullen de vrouwen van de wereld
gaan wanneer zij sterven? Zullen zij totaal uitgewist worden, zelfs tot in
het niets, of zal er een andere wereld voor hen geschapen worden? Zijn
vrouwen zulke vuile schepselen dat de hemel voor hen verboden is? Als
uitleg waarom er geen vrouwen in het paradijs zullen zijn, wordt er een
vreemde zedenpreek rondverspreid, die verkondigt dat het de man niet toe-
gestaan zal worden de hemel in te gaan omdat hun aanwezigheid tussen
edele vrouwen taboe is!

Laten wij nu het vraagstuk van genotbeleving in het paradijs bespreken.
Door middel van onze ogen nemen wij een prachtig tafereel waar, maar
om genot daaruit te verkrijgen, wordt de mens gezegend met een ziel of
een geest om dat te doen, want de ziel wordt bevredigd door middel van
alle zintuigen van het lichaam. Om deze reden zijn de ziel en het lichaam
deelgenoten met betrekking tot gevoelens en sentimenten. Wanneer de ziel
of de geest dus dit stoffelijke lichaam verlaat, ontvangt het een nieuw leven
dat verschillend zal zijn van en superieur aan het huidige, maar als het toch
de verrukkingen van dit nieuwe leven zal moet ervaren, dan zal dit via de-
zelfde zintuigen gebeuren als waarin de ziel en het lichaam deelgenoten
waren, en via welke de ziel zijn geneugten op deze wereld placht te bele-
ven. Met andere woorden, het zal zijn vermogens van zien, horen, reuk,
tast en smaak behouden. Het zal nog steeds echtelijke liefde beleven, hoe-
wel de wijze veel superieurder en veel zaliger zal zijn dan de gevoelens in
dit leven. Dit zal echter in de volgende trant plaatsvinden, met als reden
dat het op deze manieren was dat het genot verkreeg op deze wereld: de
enige manier waarop de menselijke ziel in de volgende wereld extase kan
verkrijgen, is de wijze waarop het geleerd werd dit te doen in het menselijk
lichaam tijdens zijn aardse verblijf. Zijn leven of bestaan, wat het ook moge
zijn, is een samenspel van hartstochten en gewaarwordingen. Het kan geen
vreugde beleven aan enig ander zintuig, waarmee het geen levenservaring
opgedaan heeft.

Dat is de reden waarom wij, wanneer wij in de wereld van dromen of
visioenen iets zien dat geestelijk of onstoffelijk van aard is, dit altijd in een
specifieke stoffelijke vorm zien. Bijvoorbeeld, wanneer wij van een gees-
telijke vrucht proeven, neemt die altijd de vorm aan van een stoffelijke
vrucht en genieten wij ervan via onze lichamelijke smaakzintuig. Hoewel
wij ontelbare malen op deze wereld genoten hebben van vruchten als deze,
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kan echter onze geest of ziel zijn zoetheid alleen proeven wanneer het in
die droomwereld lijkt alsof deze naar onze mond komt als een vrucht van
deze wereld en wij zijn heerlijkheid ervaren via onze lichamelijke smaak-
zin. Als dat niet gebeurt, dan kunnen wij op geen enkele andere wijze van
de smaak van die geestelijke vrucht genieten.

Wanneer men hier tegenin brengt dat er in de volgende wereld geen ge-
voelens of zintuigen zullen zijn, dan komt dit neer op een ontkenning van
het leven na de dood, want als alle gevoelens en zintuigen niet-bestaand
zullen zijn in dat leven, dan zal er geen hemel en geen hel zijn, en geen
geluk en geen pijn.

34.  En een reine (dihåqå) beker.
Wa ka’san dihåqå.

Dihåqå betekent overstromen, alsook rein en schoon.

Aan die rechtschapenen die een rein leven leidden op deze wereld, zal
zeker een reine beker gegeven worden in het volgende leven. Het feit dat
deze tot de rand toe gevuld zal zijn, is een zekere aanwijzing dat hun sterke
natuurlijke verlangens volledig bevredigd zullen worden en dat er nog vol-
doende overblijft. Met andere woorden, er zal daarin geen tekortkoming
zijn, en welke zegening zij ook zullen ontvangen, het zal volmaakt en com-
pleet zijn. Daarnaast zal alles wat aan hen te drinken wordt gegeven schoon
zijn en overstromen.

35.  Zij horen daarin geen ijdele woorden, noch leugens.
Lå yasma‘o—ena fßhå laghwanw-wa lå kidz-dzåbå.

Wat is ijdelheid? Sommige dingen zijn nuttig en andere schadelijk, maar
die zaken die noch bevorderlijk noch nadelig zijn worden ijdelheden ge-
noemd, waar men in de islåm afkeurend tegenover staat, want de islåm
wenst dat de mens al zijn tijd besteedt aan het verrichten van goede daden,
en andere bezigheden vermijdt. Men kan tegenspreken dat als er in het
 paradijs geen ijdel gepraat te horen is, waarom worden dan zijn schadelijke
effecten genoemd? Evenzo, wanneer men zelfs in de maatschappij iets niet
hoort, hoe kan dan de uitwerking daarvan ter sprake komen?

Dit vers geeft een voorbeeld van de edele eigenschappen waarmee de
Heilige Korån wil dat de moslims hun leven ermee laten doordringen. Het
schetst dus een beeld van een gemeenschap van rechtschapen dienaren in
het volgende leven, waar zelfs geen onzinnige praatjes te horen zullen zijn,
laat staan schadelijke zaken. Het punt dat hier duidelijk wordt gemaakt is
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dat wanneer mensen een hemelse maatschappij willen scheppen op aarde,
zij het model moeten imiteren dat door de Heilige Korån gepresenteerd
wordt.

Het paradijs is immers een duidelijke voorstelling van de hoge morele
en geestelijke toestand van de mens. Om een gemeenschap van individuen
van rechtschapen en gelovige moslims vorm te geven, wordt dus dit model
gepresenteerd waarin men zelfs geen onzinnigheid hoort, en nog minder
dat men zich daarmee bezighoudt. Dit schotelt zulke nobele idealen voor
de samenleving voor dat zelfs de moderne westerse beschaving, met al haar
mondainiteit, onmachtig is de mens te helpen die hoogte te bereiken. Zelfs
hedendaagse samenlevingen die de westerse stijl na-apen, zijn vol van al-
lerlei ijdele en nutteloze gewoonten. Echter, in het plaatje van een gemeen-
schap van rechtschapen gelovigen dat de Heilige Korån schetst, ontbreekt
elke onbetekenende bezigheid.

Een andere deugdzame eigenschap welke de Heilige Korån ons wenst
in te prenten, is dat een gelovige in zo’n mate de waarheid moet liefhebben,
dat het hem onder welke omstandigheden dan ook onmogelijk wordt een
leugen te vertellen. Hij acht noch het vertellen van een leugen wettig, noch
dat er een aan hem wordt verteld. Hoe dan ook, een ware gelovige verkon-
digt nooit onwaarheden.

In een ƒadßth staat opgetekend dat eens aan de Heilige Profeet deze vraag
werd gesteld: “Kan een gelovige een lafaard zijn?” Hij antwoordde beves-
tigend.

De vraagsteller vervolgde toen: “Kan hij een gierigaard zijn?” Weer be-
aamde de Heilige Profeet dit.

Toen werd hem gevraagd: “Kan een gelovige een leugenaar zijn?”
Hierop antwoordde de Heilige Profeet : “Een gelovige kan geen leugenaar
zijn.”

In het licht van de Heilige Korån is de meest grove van alle manieren
het spreken van onwaarheden tegen iemand anders. Een samenleving
waarin deze verdorvenheid gangbaar is, kan geen hoge zedelijke eigen-
schappen verwerven. Het model van een rechtschapen maatschappij dat de
Heilige Korån ons voorhoudt, is het meest verheven en is gebaseerd op
deze twee beginselen: ten eerste, in die maatschappij zal, verre van ijdele
handelingen, zelfs geen onzinnige praat gehoord worden, en ten tweede,
het niveau van cultuur en zeden zal zodanig zijn, dat liegen in die gemeen-
schap geen plaats zal hebben.
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36.  Een beloning van uw Heer, een toereikende (ƒisåbå) gift. 
Djazå’am-mir-Rab-bika ‘a∆å’an ƒisåbå.

Ïisåb komt van ƒasaba, wat ‘toereikend zijn’ betekent.

Aangezien de daden van de mens gelimiteerd zijn, dient ook zijn
 vergelding daarvoor dat te zijn. Bijgevolg is de straf voor slechte daden
begrensd. Echter, met betrekking tot de gelimiteerde beloning voor goede
daden zegt de Heilige Korån: ‘a∆å’an ƒisåbå (een toereikende gift), die het
zo ongelimiteerd maakt. Dat wil zeggen, de vergoeding voor goede daden
dient begrensd te zijn vanwege de beperkte aard van goede handelingen.
Maar aangezien  Allåh royaal en genereus is met Zijn gunsten, heeft Hij
deze beloning eeuwig doen voortvloeien.

Laten wij nauwkeurig het verschil nagaan tussen beide gevallen waar
van vergelding gesproken wordt. Wanneer er van het kwaad wordt gespro-
ken, dan worden de woorden djazå’anw-wifåqå (een in overeenstemming
zijnde vergelding – v. 26) gebruikt, en hier worden de woorden ‘a∆å’an
ƒisåbå (een toereikende gift) gebezigd, wat aangeeft dat goedheid niet
 alleen overeenkomstig zijn maat vergoed zal worden, maar dat de beloning
door  Allåh’s goedgunstige en onbegrensde giften en gunsten de maat zal
overschrijden. In een ander vers van de Heilige Korån wordt hiernaar
 verwezen met de bewoording: ‘atå’an ghaira madjdzo—edz (een nimmer af
te snijden gift – 11:108). 

37.  De Heer der hemelen en de aarde en wat daartussen is, de Weldadige,
zij zijn niet in staat Hem aan te spreken.
Rab-bis-samåwåti wal-ar˙i wa må bainahoemar-Raƒmåni lå
yamliko—ena minhoe chi∆åbå.

Deze verzen herinneren ons eraan dat onze Heer  Allåh is, de Heer der
hemelen en de aarde en alles wat zich daartussen bevindt, de Bezitter van
alle glorie en eer. Dit vormt een deel van zijn Voorzienigheid (Roebo—ebiy-
yat) die Hij aan de mens heeft verleend door Zijn eigenschap van Raƒmåniy-
yat, dat wil zeggen, de Schenker van gratis giften. Het was niet als een
beloning gegeven voor iemands handelingen. Zo glorierijk en majestueus
is Zijn positie, dat niemand het gezag heeft om in Zijn aanwezigheid te spre-
ken. Aan de andere kant is Zijn genade en gratie tegenover Zijn gekozen
dienaren dusdanig, dat hen permissie wordt vergund om in Zijn aanwezig-
heid te staan en vijf maal per dag tot Hem te spreken. In feite kunnen zij op
ieder moment, als zij dat wensen, Hem aanspreken, zodat zij om Zijn bij-
stand kunnen smeken en onophoudelijk van Zijn giften kunnen profiteren.
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Tegen de verwerpers wordt verteld dat hun Heer de Heer van de hemelen
en de aarde is, en dat niets en niemand op aarde of in de hemel de macht
heeft om tot Hem te spreken. Op dit moment tonen zij geen gepast respect
tegenover Hem, maar zij worden gewaarschuwd dat er zeker een dag zal
komen waarop zij getuige zullen zijn van de volledige onthulling van Zijn
gezag, glorie en macht. Echter zal in plaats van dat Hij op die dag de Heer
van universele voorzienigheid (Rabb) is, Zijn eigenschap van Meester van
de Dag des Oordeels (Måliki yaumid-dßn) naar voren treden. Het volgende
is een beschrijving van die dag:

38.  De dag waarop de geest (ar-ro—eƒ) en de engelen (malå’ikah) in rijen
staan; niemand zal spreken behalve hij aan wie de Weldadige per-
missie verleent en hij rechtvaardig spreekt.
Yawma yaqo—emoer-ro—eƒoe wal-malå’ikatoe ©af-få; lå yatakal-
lamo—ena il-lå man adzina lahoer-Raƒmånoe wa qåla ©awåbå.

Ar-ro—eƒ kan de menselijke ziel betekenen, maar hier verwijst het, vol-
gens de mening van de schrijver, naar de engel die nederdaalt met de open-
baring die geestelijk leven schenkt aan de mens. Met malå’ikah worden
die engelen bedoeld die het menselijk hart inspireren tot het goede. Met
andere woorden, om de mens een onontkoombaar bewijs te verschaffen,
zal op die Dag der Beslissing de gehele samenkomst van hemelse dienaren
aanwezig zijn, via wie hij zijn leiding ontving en via wie zijn hart ingebla-
zen werd met deugdzame ingevingen, zodat er voor geen enkele schuldige
ruimte zal zijn om excuses te maken.

Dan wordt de grootsheid van het Gerechtshof op die dag als volgt weer-
gegeven: Niemand zal spreken behalve hij aan wie de Weldadige permissie
verleent en hij rechtvaardig spreekt.

Dit vers voorziet ons van de meest complete manifestatie van het Eén-
zijn van de Almachtige en Zijn volmaakte glorie. Er wordt hier geen gewag
gemaakt van enige tussenpersoon.

Ja, alleen aan degenen die, na toestemming te hebben gekregen, correcte
en zuivere woorden spreken. Dit is het bijzonder kenmerk van het Hof van
de Meester op de Dag des Oordeels. Daarin zal niemand de macht of het
gezag hebben om een woord te uiten zonder de goedkeuring van de
 Almachtige. Op deze wereld zwaait de eigenschap van Goddelijke Voor-
zienigheid (Roebo—ebiyyat) de scepter, en er wordt dus aan iedereen toe-
stemming verleend om onophoudelijk verzoeken te doen. Echter, op de
Dag der Opstanding zal de eigenschap van Meester van de Dag des
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 Oordeels (Måliki yaumid-dßn) volledig in werking treden. Dat is de reden
waarom het aan geen enkele persoon, zonder permissie, toegestaan zal
 worden om op die dag te spreken.

“Spreken met permissie” kan uitgelegd worden in de betekenis van
 “bemiddelen nadat  Allåh permissie heeft verleend”. Dat wil zeggen, als
 Allåh, de Allerhoogste, een persoon wenst te vergeven en een rechtschapen
dienaar vergunning geeft om voor hem met een waardig verzoek te bemid-
delen bij zijn Heer, dan kan dat vallen onder de beschrijving: behalve hij
aan wie de Weldadige permissie verleent en hij rechtvaardig spreekt. Het
is dus zonder enige twijfel duidelijk dat zo’n bemiddeling in werkelijkheid
een manifestatie van  Allåh’s eigenschap van vergevensgezindheid is. Echter,
zonder  Allåh’s permissie zal het niet mogelijk zijn om zelfs maar te spreken,
en nog minder om te bemiddelen of ten gunste van iemand te spreken.

39.  Dat is de Ware Dag, daarom, wie wenst mag toevlucht zoeken bij zijn
Heer.
Dzålikal-yaumoel-ƒaqqoe faman sjå’at-tachadza ilå Rabbihß ma’åbå.

Dit betekent dat die dag beslist moet komen. In feite bestaat er geen twij-
fel over zijn komst. Het is inderdaad onvermijdelijk. Daarom, wie wenst
mag zijn voordeel doen met de Voorzienigheid van zijn Heer en een plaats
van heiligheid bij Hem zoeken.

Het onderwerp van het begin en van het einde van elk hoofdstuk van de
Heilige Korån komen zo met elkaar overeen, dat een persoon die het met een
scherpzinnig oog leest erachter zal komen dat een van beide (begin of eind)
een uitleg is van de ander. Wij kunnen daarom zien dat er aan het begin van
dit hoofdstuk een geweldige aankondiging werd gedaan, en dat mensen hier-
tegen bezwaren aanvoerden. Na argumenten te hebben gegeven ten gunste
van deze verkondiging, zegt de Heilige Korån nu aan het einde van het hoofd-
stuk dat het aan het begin aangekondigde grote nieuws inderdaad waar is,
alsook de beloofde dag en zijn vervulling. Het meest verstandige wat de mens
dus kan doen is gebruik maken van deze aankondiging en ten volle voorbe-
reidingen treffen om in waardigheid voor zijn Heer te staan.

De Heilige Korån betreurt elders dat de mensen zich zelfs aan mindere
wereldse autoriteiten onderwerpen, maar dat zij aan de andere kant:  Allåh
niet eren met de eer die Hem toekomt (6:91), en zij totale minachting tonen
voor de uitnodiging van de Beste der Rechters.

40.  Waarlijk, Wij waarschuwen u voor een op handen zijnde kastijding.
In-nå andzarnåkoem ‘adzåban qarßbå.
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Dat wil zeggen, wat voor twijfel kan er zijn met betrekking tot de waar-
heid van dit nieuws dat  Allåh’s Profeet brengt, wanneer  Allåh zelf de
 verwerpers, via deze zelfde Profeet, in kennis stelt van een straf die niet
ver weg is, maar die inderdaad op komst is. Met andere woorden, zijn ver-
vulling is aanstaand. Hierin ligt een duidelijke verwijzing naar de straf die
 tijdens de slag van Badr kwam, de oorlog met de Bondgenoten en de val
van Mekka, die  Allåh toebracht aan de eerste ontvangers die de boodschap
verwierpen, om de zekerheid van de werkelijke Dag der Beslissing te
 bevestigen. Tijdens deze veldslagen verkreeg goedheid zijn beloning, ter-
wijl kwaad zijn vergelding oogstte, aldus zonder twijfel het feit bewijzend
dat iedere daad zijn eigen consequenties met zich meedraagt. Wijs is dus
 degene die hieruit lering trekt en gewaarschuwd is.

(Vers 40 vervolgd):

      De dag waarop de mens zal zien wat zijn handen vooruit hebben ge-
stuurd, en de ongelovige zal zeggen: O, was ik maar stof!
yauma yan˚oeroel-mar’oe må qad-damat yadåhoe wa yaqo—eloel-
kåfiroe yå laitanß koentoe toeråbå!

Het leven na de dood zal gebaseerd zijn op de gevolgen van onze daden
in dit leven. Dit is de reden waarom iedereen de consequenties van zijn
handelingen met zijn eigen ogen tegemoet zal moeten treden. Echter, de
mens begaat zoveel slechtheden, en verborgen voor de ogen van de mensen
gaat hij, door zijn onwetendheid en slechtheid, door met het verrichten van
zulke daden, zodat wanneer hij met de gevolgen daarvan geconfronteerd
wordt, zijn schaamte en spijt zo groot zijn dat hij zou wensen dat hij liever
in stof veranderd kon worden, dan dat hij de resulterende vernedering en
ontering moet ondergaan.

Op de Dag der Opstanding kan niemand er aan ontkomen getuige te zijn
van de volledige consequentie van al zijn handelingen. Echter, zelfs in de
dichterbij gelegen straf die toegediend werd aan de ongelovigen in de tijd
van de Heilige Profeet, werd deze manifestatie met totale helderheid ge-
toond. Op de dag dat Mekka werd veroverd, was de vernedering van de
Mekkaanse ongelovigen zo hevig, dat zij wensten dat de aarde zich kon
openen en hen verzwelgen. Wij moeten in gedachten houden dat de Ara-
bieren een zeer trots volk waren. De omvang van deze trots wordt op tref-
fende wijze door het volgende voorval geïllustreerd. Tijdens de slag van
Badr werd Abo—e Djahl, de Mekkaanse hoofdman, door twee jongelingen
van Medina overmeesterd, en toen zij op het punt stonden zijn hoofd eraf
te slaan, vroegen zij aan hem: “Tot welke stam behoort u?”
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“Wij behoren tot de Ansår”,1 antwoordden zij.

Toen hij zich realiseerde dat zij gewone burgers waren, zei Abo—e Djahl
tegen hen: “Jullie zijn niet waardig genoeg om mijn hoofd eraf te slaan. Ik
ben een aristocraat van een nobele familie, roep dus iemand van de (eer-
volle) Qoeraisj-stam om mij te doden.”

De jongelingen trokken zich echter niets van dit verzoek aan en toen
Abo—e Djahl begreep dat zij vastbesloten waren hem zelf te doden, pro-
beerde hij een andere tactiek: “Oké dan, als jullie erop staan, maar wanneer
jullie mijn hoofd eraf slaan, zorg er dan voor om het iets lager af te hakken,
zodat wanneer het tussen alle hoofden die afgeslagen zijn wordt geplaatst,
de mijne duidelijk zichtbaar zal zijn als die van een hoofdman”, zo verzocht
hij.

Zo groot was de overweldigende arrogantie die het kenmerk was van
dat volk. Echter, op de dag van de overwinning van Mekka, toen dat zeer
trotse en verwaande volk, dat de Heilige Profeet en zijn metgezellen uit
Mekka had verdreven, als verslagenen voor de Heilige Profeet stonden en
hij aan hen vroeg: “Welke behandeling verwachten jullie van mij?”,
 antwoordden zij:

“U bent het toppunt van menselijke welwillendheid, daarom verwach-
ten wij genade van u”, waarop de Heilige Profeet antwoordde:

“Ga in vrede. Er is geen verwijt tegen jullie deze dag, want ik heb
jullie volledig vergeven.”

Stelt u zich voor hoe ondraaglijk vernederend deze kwijtschelding voor
hen moet zijn geweest! Zouden zij in hun schaamte en berouw niet hebben
gewenst dat zij door de grond hadden kunnen zakken? En zou de herinne-
ring aan hun vroegere slechtheden en tirannie niet als een foltering tot hen
zijn teruggekomen toen zij getuige waren van de genade en vergeving van
de kant van de Heilige Profeet. En zouden zij op dat moment niet gewenst
hebben dat de aarde openbarstte en hen verzwolg?

Het bericht van de beloofde dag die de Heilige Profeet aankondigde,
werd uiteindelijk bewaarheid. Ditzelfde beeld zal zichtbaar zijn op de Dag
der Opstanding, maar dan op een veel grotere schaal. De waarachtigheid
van de proclamatie van de Profeet zal bevestigd worden, en de verwerper
zal geen andere keuze hebben dan te wensen in de aarde weg te zinken.
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1   Helpers van de Heilige Profeet uit Medina.




