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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 79 VAN DE HEILIGE KORÅN

An-Nåzi‘åt
Zij die smachten

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 2 paragrafen; 46 verzen]

PARAGRAAF 1: DE GROTE OPSCHUDDING

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Bij degenen die vurig smachten!

2   En degenen die blijmoedig voort-
gaan!

3   En degenen die snel rennen!

4   En degenen die vooraan staan,
naar voren gaande!

5   En degenen die de Zaak regelen!

6   De dag waarop de bevende zal
beven —

7   Het gevolg zal daarop volgen.

8   Harten zullen die dag hevig bon-
zen,

9   Hun ogen neergeslagen.

10   Zij zeggen: Zullen wij inderdaad
teruggebracht worden tot (onze) eer-
ste toestand?

11   Wat! Nadat wij verrotte beende-
ren zijn?

12   Zij zeggen: Dat zal dan slechts
een terugkeer met verlies zijn.

13   Het is slechts een enkele kreet.
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14   En zie! Zij zullen wakker zijn.

15   Is het verhaal van Mozes niet tot
u gekomen,

16   Toen zijn Heer hem toeriep in de
heilige vallei Ôoewå?

17   Ga naar Farao, waarlijk, hij is op-
standig geworden.

18   En zeg: Zult u uzelf reinigen?

19   En ik zal u naar uw Heer leiden,
zodat u (Hem) zult vrezen.

20   Aldus toonde hij hem het mach-
tige teken;

21   Maar hij ontkende en was onge-
hoorzaam.

22   Vervolgens keerde hij haastig
terug,

23   En verzamelde hij en riep uit.

24   En hij zei: Ik ben uw Heer, de
 Allerhoogste.

25   Daarom greep  Allåh hem aan
met de straf van het Hiernamaals en
van dit leven.

26   Waarlijk, hierin is een les voor
hem die vreest.

PARAGRAAF 2: DE GROTE RAMP

27   Bent u moeilijker te scheppen
dan de hemel? Hij heeft hem ge-
maakt.

28   Hij heeft zijn hoogte hoog verhe-
ven, en hem vervolmaakt,
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29   En Hij maakte zijn nacht duister,
en bracht zijn licht voort.

30   En de aarde, Hij wierp haar
daarna.

31   Hij heeft daaruit haar water
voortgebracht en haar weiden.

32   En de bergen, Hij maakte ze ste-
vig,

33   Een voorziening voor u en voor
uw vee.

34   Wanneer dus de Grote Ramp
komt;

35   De dag waarop de mens zich zal
herinneren waarnaar hij streefde,

36   En de hel wordt onthuld aan hem
die ziet.

37   En wat betreft degene die buiten-
sporig is,

38   En voorkeur geeft aan het leven
van deze wereld,

39   De hel is zeker de verblijfplaats.

40   En wat betreft degene die vreest
voor zijn Heer te staan en zichzelf
weerhoudt van lage begeerten,

41   De Tuin is zeker de verblijf-
plaats.

42   Zij vragen u omtrent het Uur,
wanneer zal dat plaatsvinden,

43   Over hetgeen waaraan u herin-
nert?

44   Naar uw Heer is het doel daar-
van.

45   U bent slechts een waarschuwer
voor hem die het vreest.
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46   Op de dag dat zij het zullen zien,
zal het zijn alsof zij er slechts een
avond of een ochtend vertoefd hebben.

Dit hoofdstuk werd te Mekka geopenbaard in de vroege periode van de
missie van de Heilige Profeet. Hoofdstuk 78, An-Naba’ (De Aankondiging),
vertelde ons dat elke handeling van ons haar eigen consequentie met zich
meedraagt. Hier wordt ons geadviseerd dat in dezelfde mate als wij moeten
handelen, onze daden overeenkomstig tot de grens van volmaaktheid
 moeten worden gebracht. De volgende verzen leggen uit hoe dit te doen.

PARAGRAAF 1: DE GROTE OPSCHUDDING

1.  Bij degenen die vurig smachten!
Wan-nåzi‘åti gharqå!

 Allåh, de Allerhoogste, heeft op verschillende plaatsen in de Heilige
Korån eden gebruikt. Er is echter een verschil tussen de eden van de mens
en die van de Almachtige. Wanneer wij zweren dan roepen wij  Allåh aan
als getuige dat wanneer wij niet de waarheid spreken, wij dan zwaar gestraft
zouden moeten worden. Daarnaast hebben wij altijd hulpmiddelen en in-
strumenten nodig om onze beweringen te onderbouwen. In tegenstelling
hiertoe presenteert  Allåh, wanneer Hij zweert, een bepaald bewijs vanuit
de natuur om de beweringen die Hij later doet te bewijzen en te benadruk-
ken. Er kan geen sprake van zijn dat Hij wordt bestraft, noch dat Hij naar
hulpmiddelen en instrumenten zoekt om Zijn eden te onderbouwen.

In dit hoofdstuk zweert  Allåh, de Allerhoogste, bij vijf dingen die alle
wijzen op de verschillende stadia die onze handelingen moeten doorlopen
voordat ze het punt van perfectie bereiken. De Arabische uitdrukking
aghraqa fil-naza‘i betekent dat een persoon iets tot in perfectie heeft gedaan
of de uiterste grens in een zaak heeft bereikt. Het vers Wan-nåzi‘åti gharqå
(Bij hen die vurig smachten) wijst dus op diegenen die, wanneer zij zich
toeleggen op een taak, zich compleet afsnijden van alles wat afleidt en zich
volkomen in hun werk storten met totale concentratie en toewijding. En of
het nu het zoeken naar kennis betreft of het klaren van een klus, zij verbin-
den zich eraan of “verdrinken” zich daarin totdat zij het tot in perfectie
hebben volbracht (Gharaqa betekent letterlijk ‘verdrinken’).

De Europeanen zijn meesters in deze kunst. Om volmaakt te worden 
op een bepaald kennisgebied laten zij alle andere gebieden rusten en
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 specialiseren zich in die betreffende tak en zetten daarmee tot het uiterste
door. Veertienhonderd jaar geleden was de Heilige Korån de eerste om de
mens te onderwijzen, dat wanneer hij met een taak begint, hij zich volledig
daarop moet storten, want wanneer hij zich niet geheel doelbewust daarop
concentreert, zal hij niet in staat zijn volmaaktheid te bereiken in zijn stre-
ven. Laten wij bijvoorbeeld de taak van het propageren van de islåm
nemen. Wanneer wij daaraan niet onze volledige aandacht schenken en
door verschillende politieke bewegingen afgeleid worden, of onze energie
verspillen aan allerlei soorten van politieke tegenstromingen of boycotten
of afsplitsingen, dan zullen wij nooit in staat zijn succes te bereiken in het
verspreiden van de schoonheid van onze religie.

2.  En degenen die blijmoedig voortgaan!
Wan-nåsji∆åti nasj∆å!

Wanneer er bij aanvang van elk karwei geen totale absorptie en vaar -
digheid aanwezig zijn, dan wordt dat karwei een zware last voor de mens en
dan verricht hij het met een zekere mate van ongemak en met een gevoel van
dwangmatigheid. Aan de andere kant, wanneer hij er volledig in opgaat en
zich erop fixeert en daarbij alle andere zaken buitensluit, ontwikkelt hij een
liefde voor zijn gekozen werk of kennisgebied, en in plaats van het als een
last te beschouwen, ervaart hij nu een gevoel van grote vreugde.

3.  En degenen die snel rennen!
Was-såbiƒåti sabƒå!

Wanneer een persoon zich op deze wijze toewijdt aan zijn werk, dan
vertelt het vers En degenen die snel rennen ons dat hij zich zo’n bekwaam-
heid en vakkundigheid eigen maakt, dat hij geen problemen zal ondervin-
den in het volbrengen van zijn taak. In feite zal hij zijn karwei met zo’n
doeltreffendheid, gemak en snelheid klaren alsof hij moeiteloos en gracieus
in een rivier zwemt. 

4.  En degenen die vooraan staan, naar voren gaande!
Fas-såbiqåti sabqå!

Het woord fa (vervolgens) wordt gebruikt om ons het resultaat van be-
paalde handelingen te vertellen, en het wordt in deze en de volgende eed
aangewend om ons de gevolgen van onze handelingen te onthullen, die in
de eerste drie verzen worden genoemd, welke ons inlichten over de vereiste
benodigdheden voor volmaaktheid in iedere zaak. Bijvoorbeeld, het eerste
vers vertelt ons dat wij geheel in ons werk moeten opgaan, alsook concen-
tratie en vaardigheid moeten hebben. Het tweede vers adviseert ons dat wij
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liefde voor ons werk moeten ontwikkelen, terwijl het derde ons aanspoort
om ieder beletsel uit de weg te ruimen en onze taak voort te zetten met
gemak, doeltreffendheid en vlotheid.

De volgende twee verzen onthullen ons de gevolgen van zulke handelin-
gen. Dat wil zeggen, elk individu of gemeenschap dat voldoet aan deze voor-
waarden van het zoeken naar kennis of het verrichten van een bepaald werk
zal alle anderen in voortreffelijkheid overtreffen en ver voorbijstreven.

5.  En degenen die de Zaak regelen!
Fal-moedab-biråti amrå!

Dat wil zeggen, zo’n gemeenschap of zulke mensen worden zo bekwaam
dat zij in staat zijn hun eigen zaken zelf te regelen of te beheersen. Zij ver-
werven zo’n vakkundigheid dat welke beheersvaardigheden ook nodig zijn,
zij de eersten zijn die uitgekozen worden, omdat hun superieure techniek
hen ver boven alle mededingers plaatst. Dit is de reden waarom in de korte
periode van drieëntwintig jaar  Allåh, de Allerhoogste, de zuivere en recht-
schapen gemeenschap van de Heilige Profeet veranderde in management -
experts, want dit gezegende gezelschap had elk stadium van deze praktische
reis op de beste wijze en in de kortst mogelijke tijd overtroffen. Zij waren
zo bedreven geworden in hun zaken dat zij de fakkeldragers werden van
hervorming, kennis en cultuur naar de rest van de wereld, en daarom vielen
staatsmanschap en staatsbestuur hen automatisch ten deel.

Heden schreeuwen de moslims om zelfbestuur, maar als zij niet door
deze vijf stadia reizen naar volmaaktheid, hoe kunnen zij dan werkelijk on-
afhankelijk zijn? Ïa˙rat Mirza Ghulam Ahmad, de Imåm des Tijds, ont-
ving eens de volgende openbaring van  Allåh, de Allerhoogste: “Tenzij de
moslims in de ware zin des woords moslims worden, zal hun tijdperk van
glorie niet herverschijnen.”

Kortom, moslims kunnen ware moslims worden wanneer zij in hun da-
gelijkse levens alle vijf stadia doorlopen die de bovenstaande verzen ons
geven. Tegenwoordig zijn de moslims ten prooi gevallen aan de kwaden
van onachtzaamheid en onverschilligheid. De lovenswaardige eigenschap-
pen van concentratie en gerichte aandacht zijn verloren gegaan, en welk
karwei wij ook ondernemen, hetzij van wereldse hetzij van religieuze aard,
het wordt lukraak gedaan met als gevolg dat wij achterblijven bij de opmars
van naties.

Jammer om te moeten zeggen, maar wij hebben ook geen hechte relatie
met  Allåh, want als wij onze gebeden verrichten dat doen wij dat halfhartig.
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Wij lijken ons niet te realiseren dat wanneer wij ons met totale aandacht
en concentratie toewijden aan ons gebed, het gebed een bron van onze
mi‘rådj (geestelijke verheffing) voor ons wordt, zoals de Heilige Profeet
heeft gezegd: “Het gebed (©alåt) is de mi‘rådj (geestelijke hemelvaart) van
de gelovigen.”

Om eenheid met  Allåh te bereiken hebben de soefi’s de vijf aan ons hier-
boven gegeven stappen aangewend in hun gebeden:

1. Het afsnijden van alle lage, egoïstische verlangens, en zijn eigen
wezen met totale absorptie overgeven aan  Allåh in Zijn liefde;

2. Het vinden van vreugde en vervoering in elke houding en in elk aspect
van het gebed;

3. Het verwerven van spirituele progressie en perfectie in het gebed,
zodat

4. Men anderen ver voor blijft, en
5. Men zo waardig en geschikt wordt dat men anderen stimuleert en leidt

op deze reis naar spirituele gelukzaligheid.

6.  De dag waarop de bevende zal beven (rådjifah),
Yawma tardjoefoer-rådjifah,

7.  Het gevolg zal daarop volgen (rådifah).
Tatba‘oehar-rådifah.

Men gelooft in het algemeen dat het woord rådjifah het eerste blazen
op de bazuin betekent wanneer, op de Dag der Opstanding, het hele huidige
wereldsysteem compleet vernietigd zal worden. Men gelooft dat rådifah
het tweede blazen van de bazuin is wanneer alle naties van de wereld, de
eerste en de laatste, bijeenverzameld zullen worden in de tegenwoordigheid
van de Almachtige, en dat degenen die in dit leven volmaakt waren in hun
daden de ontvangers zullen worden van succes, voorspoed en geluk.

Deze schrijver maakt geen bezwaren tegen deze opvatting en is van me-
ning dat de bovenstaande interpretatie hoogst waarschijnlijk inderdaad
deugdelijk is. Hij brengt echter een ander gezichtspunt naar voren. Hij zegt
dat het geen twijfel lijdt dat de manifestatie en volmaaktheid van daden en
hun gevolgen die plaatsvonden tijdens het leven van de Heilige Profeet,
ongeëvenaard zijn in de geschiedenis van de mensheid en niet overtroffen
kunnen worden in de toekomst. Daarom verwijst de rådjifah (het eerste
blazen van de bazuin) in dit hoofdstuk naar de komst van aardbevingen,
die de vorm aannamen van oorlogen in het land van Arabië ten tijde van
de komst van de Heilige Profeet. Deze verzen betekenen dus dat er snel
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een dag naderde waarop de bevende zal beven. Dit is een subtiele figuur-
lijke uitdrukking die aanduidt dat zware aardbevingen het land zullen tref-
fen. Dat wil zeggen, de desastreuze oorlogen, de grote turbulenties en de
krachtige stormen die geheel Arabië op zijn grondvesten deden schudden
met de komst van de islåm, kunnen beschreven worden als een aardbeving
van machtige proporties.

In het vers Het gevolg zal daarop volgen, vertelt de Heilige Korån ons
dat er een onvermijdelijke revolutie zal volgen op de aardbeving. Wat is
dit fenomeen dat na de aardbeving zal komen? Het lijdt geen twijfel dat dit
een zinspeling is op die majestueuze transformatie die het land moest over-
vallen in het kielzog van de onrust veroorzaakt door de aardbeving, want
een revolutie in het land moet vooraf worden gegaan door een enorme op-
schudding, die een grote commotie onder de mensen veroorzaakt. Dit is de
metamorfose (rådifah – het tweede blazen) die de radjßfah (het eerste bla-
zen van de bazuin) in zijn voetstappen volgt.

Er wordt dus aan ons verteld dat de gemeenschap die baat zal vinden
bij deze wereldschokkende revolutie, die is welke de vijf bovengenoemde
stappen in hun levens zullen aanwenden en zo uitmuntendheid boven alle
anderen zullen verwerven. En dit is exact wat er gebeurde in de tijd van
de Heilige Profeet toen zijn gemeenschap succes en geluk verwierf en
waardig en geschikt werd om de teugels van beheer en bestuur te aanvaar-
den. Aan de andere kant wordt het lot van degenen die zich tot het uiterste
inspannen in hun poging de moslimgemeenschap weg te vagen hieronder
beschreven.

8.  Harten zullen die dag hevig bonzen,
Qoelo—eboeny-yauma’idzinw-wå djifah,

9.  Hun ogen neergeslagen.
Ab©åroehå chåsji‘ah.

Deze verzen maken gewag van het leed en de schaamte van de vijanden
van de Heilige Profeet. Als de mens slechts pijn en leed ondergaat, dan kan
hij dit nog steeds verdragen, maar als dit gepaard gaat met schaamte en
spijt, dan wordt de last voor hem ondraaglijk. Ongetwijfeld zal dit gebeuren
op de Dag der Opstanding, maar men was ook getuige van deze toestand
hier op dit wereldtoneel na de rådifah (het tweede blazen van de bazuin)
op de dag dat de stad Mekka werd veroverd. De kwelling van de Mek-
kaanse ongelovigen en hun schande en vernedering waren zo intens, dat
woorden hun netelige situatie niet adequaat kunnen beschrijven.
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10.  Zij zeggen: Zullen wij inderdaad teruggebracht worden tot (onze)
eerste toestand (ƒåfirah)?
Yaqo—elo—ena a in-nå la-mardo—edo—ena fil-ƒåfirah?

11.  Wat! Nadat wij verrotte beenderen zijn?
A izå koen-nå ‘i˚åman-nachirah?

Ïåfirah betekent iets terugbrengen tot zijn oorspronkelijke of vorige
toestand. Hier betekent het terugbrengen tot leven.

Na over de kolossale metamorfose en de daaruit vloeiende vernedering
van de ongelovigen te hebben gesproken, wordt nu een nieuw onderwerp
aangesneden door het gebruik van het woord yaqo—elo—ena (zij zeggen). Hier-
mee wordt aangegeven welk bezwaar de ongelovigen meestal aanvoeren
om te ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van hun daden en aan het
knagen van hun geweten en de invloed van de waarschuwingen van de
 Heilige Profeet. En het algemene gevolg van dit soort van excuses om het
geweten gerust te stellen is zodanig, dat wanneer  Allåh het signaal geeft
voor een grote revolutie en de consequenties van daden onthuld worden,
de verwerpers niets anders hebben dan schaamte en vernederende pijn.

De standaardreactie van deze mensen is om allerlei argumenten te be-
denken, die hen helpen de confrontatie met de verantwoording voor hun
daden te ontwijken. Om de stem van hun geweten te sussen tonen zij twijfel
en verbazing bij het idee dat ze tot leven teruggebracht worden na te zijn
gestorven en nadat hun beenderen vergaan zijn. Aangezien dit buiten hun
bevattingsvermogen en macht ligt, schenken zij hun harten de valse troost
dat zo’n eventuele gebeurtenis buiten de sfeer van het mogelijke ligt. Des-
ondanks spreekt de unieke eigenschap van hun geweten hen continu aan
vanuit hun binnenste. Hieruit kunnen wij opmaken dat die mensen die geen
verantwoordelijkheid willen dragen voor hun doen en laten geen andere
keus hebben dan de realiteit van het leven na de dood te ontkennen, omdat
zij niets anders voor zichzelf kunnen bedenken in dat leven dan verwoes-
ting.

12.  Zij zeggen: Dat zal dan slechts een terugkeer met verlies zijn.
Qålo—e tilka idzan kar-ratoen chåsirah.

Dit zijn de woorden van hun hart of de stem van hun geweten. Met an-
dere woorden, hun geweten vertelt hen dat als het geloof van de moslims
in het leven na de dood waar is, zij groot verlies zullen lijden. Ïa˙rat ‘Alß
vestigde eens de aandacht van enkele atheïsten op deze kwestie. Hij zei
tegen hen: “Als er geen leven na de dood bestaat, dan zal ons, moslims,
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niets aangedaan worden. Echter, als er wel leven is, dan zullen jullie in
grote rampspoed verkeren.”

Dit is precies de stem die tevoorschijn komt uit het geweten van een
atheïst, die hem zegt dat als er een leven na de dood is, hij dan een grote
verliezer zal zijn. Het feit is dat de werkelijke reden voor ongeloof in het
leven na de dood geen rationele is, maar inderdaad een soort van valse troost
die de ongelovigen zichzelf schenken om zich aan het dragen van verant-
woordelijkheid voor hun handelingen te onttrekken. Anderzijds ligt er diep
in hun geweten een meedogenloze, beschuldigende stem verborgen.

Bestaat er iets moeilijks voor de God Die het gehele universum heeft
geschapen en levende schepselen heeft voortgebracht uit dode materie?

13.  Het is slechts een enkele kreet.
Fa-in-namå hiya zadjratoenw-wåƒidah.

14.  En zie! Zij zullen wakker zijn.
Fa-idzå-hoem bis-såhirah.

Hier onthult  Allåh ons Zijn almacht. Als Hij iets wenst te doen, is Zijn
gebod of Zijn waarschuwing voldoende. Met andere woorden, om de on-
gelovigen te weerspreken die zeggen dat een leven na de dood een moei-
lijke, nee, een onmogelijke zaak is, antwoordt  Allåh dat het een zeer
eenvoudige zaak voor Hem is. Het enige wat Hij moet zeggen is “Wees”
en het is.

Een glimp van deze volmaakte kracht van de Almachtige werd aan de
wereld getoond tijdens het leven van de Heilige Profeet toen geheel Arabië
met Goddelijk gebod werd onderworpen. Uiteindelijk kwam de dag waarop
die machtige en hoogmoedige ongelovigen zich verzamelden op de vlakte
van Mekka om het Goddelijk oordeel af te wachten. Is het dus moeilijk of
vreemd voor de Alkrachtige en Almachtige God dat op Zijn bevel de men-
sen zich zullen moeten verzamelen om Zijn oordeel aan te horen en de con-
sequenties van hun daden in volledige en volmaakte mate onder ogen te
zien op de Dag der Opstanding?

Er werd een voorbeeld van de volle manifestatie van Goddelijke macht
op deze wereld gegeven, zodat het als bewijs zou dienen voor het oordeel
van de Almachtige op de Dag der Opstanding. Wanneer  Allåh besluit om
een zaak teweeg te brengen, dan brengt Hij daarvoor de middelen bijeen.
Bijvoorbeeld, de vergelijking tussen de moslims en de Mekkaanse onge-
lovigen was als die van mieren geplaatst tegenover een olifant, en dus lag
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een moslimoverwinning ver buiten de stoutste verbeelding. Echter, wan-
neer  Allåh, de Allerhoogste, besloten heeft om die gebeurtenis teweeg te
brengen, dan verzamelt Hij daarvoor de middelen, en Hij deed dat zo vlug,
dat de moslims in een oogwenk als overwinnaars te voorschijn kwamen,
terwijl de verslagen ongelovigen na de verovering van Mekka als vergel-
ding voor hun daden moesten smeken om vergiffenis.

Dus op gelijke wijze kan de mens sterven en wegrotten of iets anders
kan met hem gebeuren, maar wanneer  Allåh verlangt dat hij ten volle ver-
golden moet worden voor zijn daden, dan worden op Zijn gebod omstan-
digheden voor de mens gecreëerd om in een nieuw leven voor zijn Heer te
staan om de beloning voor zijn handelingen te oogsten.

Wanneer  Allåh zegt dat het verzamelen van iedereen op een vlakte alleen
afhankelijk is van Zijn bevel, dan is dat een voorbeeld van Zijn stem van
glorie en macht, die de onachtzame mens meedeelt dat datgene wat
 moeilijk lijkt voor de mens, zeer gemakkelijk voor Hem is.  Allåh, de
 Allerhoogste, beweert nooit iets zonder bewijs te verschaffen en de Heilige
Korån staat vol met voorbeelden hiervan. Hij verlangt nooit van Zijn
trouwe volgelingen dat zij Zijn beweringen moeten staven of bevestigen.
 Allåh’s verklaring dat Hij alleen maar hoeft te gebieden of te spreken en
zie! de transformatie zal ontstaan en de mensen zullen op een vlakte ver-
zameld worden om Zijn oordeel af te wachten, kan hier met twee soorten
van bewijs gestaafd worden: het ene, door middel van het profeetschap, en
het ander door middel van filosofie.

Er is een fundamenteel verschil tussen het argument van een profeet en
dat van een filosoof. Een profeet werkt vanuit het onbekende naar het be-
kende, terwijl de filosoof het omgekeerde doet – hij begint bij het bekende
van waaruit hij conclusies trekt aangaande het onbekende. Een filosoof die
redeneert vanuit waarneembare omstandigheden of gebeurtenissen kan
slechts zo ver in zijn conclusies gaan door te zeggen: “Zo en zo zou het moe-
ten zijn.” Aan de andere kant ontvangt de profeet rechtstreeks kennis van
 Allåh, de Allerhoogste, en verkondigt hij dus zelfverzekerd dat zo en zo een
realiteit is. Hun gelijkenis is als die van de blinde en de ziende. Bijvoorbeeld,
een blinde persoon zal een stoel onderzoeken door het te betasten en te be-
voelen. Hij doet een veronderstelling vanuit wat hij voelt met zijn vingers
en trekt daaruit de conclusie dat het een stoel moet zijn, maar de persoon met
gezichtsvermogen ziet duidelijk dat het meubelstuk inderdaad een stoel is.

De bedenkingen van de ongelovigen over het leven na de dood, de ge-
volgen van daden en de toerekenbaarheid voor handelingen zijn bedrieglijk
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en zelfmisleidend, en worden in dit hoofdstuk op twee manieren weerlegd:
door filosofische argumenten en door het bewijs van het profeetschap.

De argumenten via het profeetschap zijn speciaal gekozen, omdat alle
profeten dezelfde basisboodschap van  Allåh predikten over de zekerheid
van het leven na de dood, wanneer de consequenties van daden onthuld
zullen worden. Het voorbeeld van de profeet Mozes wordt aangehaald,
omdat hij de gelijkenis was van de heilige profeet Mohammed, zoals de
Heilige Korån zegt: Waarlijk, Wij hebben een boodschapper tot u gezon-
den, een getuige tegen u, zoals Wij een boodschapper tot Farao zonden
(73:15).

15.  Is het verhaal van Mozes niet tot u gekomen.
Hal atåka ƒadßthoe Mo—eså.

Dit gedeelte van de Heilige Korån schetst in enkele beknopte maar veel-
omvattende woorden de gebeurtenissen die het leven van de profeet Mozes
omgaven, en de geboden die  Allåh, de Allerhoogste, aan hem gaf.

16.  Toen zijn Heer hem toeriep in de heilige vallei Ôoewå?
Idz-nådåhoe Rab-boeho—e bil-wådil-moeqad-dasi Ôoewå?

Ôoewå komt van ∆ayy, wat oprollen betekent. Ôoewå betekent in werke-
lijkheid ‘nabijheid’, dat wil zeggen, een persoon om wie de ruimte ‘opge-
rold’ is. Er wordt hier gewezen op de nabijheid tot  Allåh die de profeet
Mozes had bereikt en zijn daaruit voortvloeiende uitverkiezing tot profeet.

Dit is de reden waarom de naam Ôoewå aan deze vallei werd gegeven, en
anderzijds was die naam voorheen bij niemand op de wereld bekend. Met
andere woorden, het werd Ôoewå genoemd omdat de profeet Mozes daar de
voortreffelijkheid bereikte van het opgaan in  Allåh en nabijheid tot Hem.

Hiervóór was hij gevlucht voor Farao uit Egypte naar Midian, want hij
had een Egyptenaar gedood en de regering was erop uit om deze dood te
wreken. Enkele jaren later reisde hij, op Goddelijke aanwijzing, heimelijk
met zijn zwangere vrouw met de bedoeling zijn familie te bezoeken, toen
zijn vrouw tijdens de tocht door de onherbergzaamheid in een koude, don-
kere nacht overvallen werd door hevige barensweeën. Wat een netelig mo-
ment was dat! In zijn toestand van verwarring zag hij in een visioen een
flits in de verte, maar het was zo helder en fel dat de profeet Mozes het
abusievelijk voor een vuur hield. Hij ging op zoek naar het vuur maar werd
daar met een ander beeld geconfronteerd! Goddelijke woorden van open-
baring begonnen tot hem te komen, en hij zag zichzelf plotseling aangesteld
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als een boodschapper van  Allåh en zie! hij werd opgedragen om naar die-
zelfde Farao terug te gaan die er zo naar verlangde zijn leven te ontnemen!

17.  Ga naar Farao, waarlijk, hij is opstandig geworden.
Idzhab ilå Fir‘auna in-naho—e ∆aghå.

Ondanks Farao’s beruchte opstandigheid en buitensporige overtreding
werd de profeet Mozes geboden naar hem toe te gaan met een boodschap
van  Allåh, de Allerhoogste. Wat was die boodschap? Een samenvatting
daarvan wordt gegeven in enkele beknopte woorden:

18.  En zeg: Zult u uzelf reinigen?
Faqoel hal-laka ilå an tazak-kå?

19.  En ik zal u naar uw Heer leiden, zodat u (Hem) zult vrezen.
Wa ahdiyaka ilå Rab-bika fatachsjå.

Stelt u zich voor een moment het schouwspel voor van deze arrogante,
vijandige en bloeddorstige koning, en hou de glorie, majesteit en onafhan-
kelijkheid van  Allåh, de Allerhoogste, in gedachte. Wat is de betekenis van
deze vraag aan zo’n trotse man: Wenst u uzelf te reinigen? De werkelijke
bedoeling van deze vraag is om aan Farao te vertellen dat er geen spoor
van reinheid in hem was. Maar dat was niet alles. Aan hem werd ook ver-
teld dat zijn aanspraak een godheid te zijn een zeer grote fout was. De pro-
feet Mozes beloofde hem ook dat hij hem de weg naar  Allåh, de
Allerhoogste, zou wijzen en hem de aard en grootsheid van de ware Heer
zou onderwijzen, want als hij meer te weten zou komen over Hem, dan zou
hij ertoe overgaan Hem te vrezen en aldus zijn ongehoord opstandige han-
delswijzen opgeven. Vrees voor  Allåh is een onbetwistbaar teken van rein-
heid van het hart en juiste leiding. Als een persoon geen volmaakt geloof
heeft in  Allåh en geen ontvanger is van Zijn hulp en bijstand, dan is het
uitdelen van zo’n waarschuwing en het brengen van zo’n gewaagde bood-
schap naar een hardvochtige tiran een ontzaglijke onderneming.

De edele metgezellen van de Heilige Profeet en de rechtschapenen uit
het verleden verkondigden stoutmoedig de boodschap van de waarheid aan
de hoven van de grootste der koningen zonder de geringste zweem van
vrees in hun harten. Maar voor de hedendaagse moslims lijkt het propage-
ren van de boodschap van de islåm zo’n weerzinwekkende taak, dat zij een
uitnodiging naar het geloof nauwelijks over hun lippen kunnen krijgen. Zij
vrezen dat de uitgenodigde persoon boos op hen kan worden of dat zij koel-
tjes afgewezen kunnen worden met reacties als: “Welk recht heeft u om
zich met mijn religieuze zaken te bemoeien?”
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Een ware gelovige mag zo’n zwakheid niet tonen tijdens het verspreiden
van de waarheid.  Allåh, de Allerhoogste, heeft de moslimgemeenschap spe-
ciaal opgewekt om het goede te gebieden en het slechte te verbieden, of met
andere woorden, om de religie van de islåm te verspreiden. Maar het is een
feit dat het enthousiasme in het hart van een persoon voor het propageren
van de religie afhankelijk is van de sterkte van zijn band met  Allåh, de Al-
lerhoogste. Het woord tazkiyyah komt van zakå, wat behalve reinheid ook
groei en vooruitgang betekent. Naar gelang een persoon toeneemt in reinheid,
zo zullen ook zijn geestelijke vaardigheden toenemen in sterkte en kracht.

20.  Aldus toonde hij hem het machtige teken.
Fa-aråhoel-åyatal-koebrå.

Aangezien Farao weigerde om naar woorden van grote wijsheid en lo-
gica te luisteren, rees daarom de noodzaak voor het verschijnen van God-
delijke tekenen als steun voor hem om te bewijzen dat hij een boodschapper
was van  Allåh.

21.  Maar hij ontkende en was ongehoorzaam.
Fakadz-dzaba wa ‘a©å.

Een opstandig persoon luistert niet naar verstandige woorden, noch slaat
hij enige acht op Goddelijke tekenen. Farao loochende de tekenen van
 Allåh en verwierp op minachtende wijze Zijn boodschap.

22.  Vervolgens keerde hij haastig terug.
Thoem-ma adbara yas‘å.

Hij was niet alleen ongehoorzaam aan het woord van  Allåh, maar hij
begon pogingen te ondernemen en plannen te smeden om de profeet Mozes
te bestrijden en aan te tonen dat hij een leugenaar was.

23.  En verzamelde hij en riep uit.
Faƒasjara fanådå.

24.  En hij zei: Ik ben uw Heer, de Allerhoogste.
Fa-qåla ana rab-boekoemoel-a‘lå.

Waarom riep hij zijn volk bijeen? Afgezien van zijn wens om het wonder
van de profeet Mozes van het koord (dat in een slang veranderde) teniet te
doen, wilde hij hem intimideren met koninklijk gezag en macht, omdat zijn
edelen hem hadden verteld dat het verzoek van de profeet Mozes voor de
vrijheid van zijn volk in werkelijkheid een voorwendsel was. Volgens hen
was zijn heimelijk motief om de controle over Farao’s koninkrijk te
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 verkrijgen. Vandaar dat het noodzakelijk voor hem werd om zijn volk te
ontbieden en zijn meesterschap en heerschap over hen te verkondigen en
zo zijn hart te sterken na een eed van trouw van hen te hebben ontvangen.

25.  Daarom greep  Allåh hem aan met de straf van het Hiernamaals en
van dit leven.
Fa-achadzahoel-låhoe nakålalåchirati wal-o—elå.

Bekijk de omvang van Farao’s macht dat hij zijn volk kon oproepen en
zijn goddelijkheid kon verklaren, en dat niemand het waagde om een woord
van afkeuring te uiten! Bestaat er een groter voorbeeld van tirannie in de
wereldgeschiedenis? Echter, wat was, ondanks deze onmetelijke macht van
hem, het resultaat van zijn handelingen? Slechts dit, dat  Allåh hem zowel
in het Hiernamaals als in dit leven een afschrikwekkende straf toediende.
Het is natuurlijk zo dat hij eerst in deze wereld gestraft is en daarna in het
Hiernamaals, maar in dit vers wordt de bestraffing in het volgende leven
als eerste genoemd. Dit is zo omdat de echte kwelling in het Hiernamaals
komt. De kastijding van deze wereld komt slechts als een les en een bewijs
en een waarschuwing voor de folterende pijn die de verwerpers onder ogen
zullen moeten zien in het volgende leven.

Laten wij nadenken over de vergelding op deze wereld toen de profeet
Mozes, om zijn volk te bevrijden van slavernij en gevangenschap, hen hei-
melijk wegleidde van de Egyptenaren onder dekking van de duisternis. In
zijn grenzeloze trots en arrogantie achtervolgde deze hoogmoedige koning
hen met zijn machtige leger om hen gevangen te nemen en met de grond
gelijk te maken. Kijk nu naar de uitkomst! Deze tiran werd in de zee ver-
dronken voor de ogen van zijn eigen volk en zijn lichaam ligt in een mu-
seum in Egypte, en het eigenlijke bestaan ervan dient als een getuigenis
voor de wereld van de waarheid van de lering dat daden inderdaad onont-
koombare gevolgen hebben.

26.  Waarlijk, hierin is een les (‘ibrah) voor hem die vreest.
In-na fß dzålika la-‘ibratal-limany-yachsjå.

‘Ibrah is afgeleid van ‘abara wat ‘oversteken’ betekent, en dus betekent
‘ibrah heimelijk oversteken van de ene gebeurtenis naar de andere. Wat is
de les of ‘het oversteken’ in deze geschiedenis? Het antwoord is dat iedere
handeling haar gevolg heeft, en dat de boodschap van iedere profeet – dat
iedereen op zekere dag in de tegenwoordigheid van zijn Heer zal moeten
staan om rekenschap te geven voor zijn daden – waar is en niet kan worden
weerlegd.
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Zo waarschuwde de profeet Mozes Farao voor die onvermijdelijke dag
en deelde hem mee dat, aangezien daden vruchten afwerpen, hij niet ach-
teloos mag zijn over hetgeen hij doet. Hij adviseerde hem verder dat de
straf van deze wereld een bewijs is voor de kastijding van het Hiernamaals,
en als hij dus niet ophield met zijn kwade gedragingen, hij vernietiging te-
gemoet kan zien. En dit is precies wat er gebeurde. Het woord van  Allåh
dat de profeet Mozes aan Farao overbracht, werd bewaarheid, want zoals
hij had geprofeteerd ging Farao zijn ondergang tegemoet in deze wereld
voor zijn daden en werd het woord van de profeet vervuld, wat het feit be-
vestigde dat hij een boodschapper van  Allåh was. De vermelding hier van
de profeet Mozes is slechts een voorbeeld van wat er in ieder deel van de
wereld plaatsvond.  Allåh, de Allerhoogste, zond Zijn profeten naar ieder
volk met dezelfde boodschap van verantwoording voor daden. Degenen
die het verwierpen ondergingen een bitter lot in ditzelfde leven, terwijl de-
genen die de profeten volgden succes en gelukzaligheid beleefden. Dit alles
diende als een demonstratie van wat er plaats zal vinden op de Beloofde
Dag, waarvoor alle profeten hun respectievelijke volkeren waarschuwden.

Wat de toekomst betreft, draagt de kennis van de profeten een grote over-
tuiging in zich, daar deze rechtstreeks van  Allåh, de Allerhoogste, komt. Zij
kunnen zonder enige twijfel dan ook verkondigen dat een zekere gebeurtenis
zal plaatshebben. Aan de andere kant is het bereik van de filosofen wat be-
treft de toekomst beperkt tot louter redeneringen en afleidingen, uit welke
zij de enige conclusie kunnen trekken dat er een grote kans bestaat dat een
bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden. Zij kunnen niet duidelijker zijn dan
dat. Bijvoorbeeld, met betrekking tot deze zelfde kwestie dat daden hun ge-
volgen hebben en dat er na de dood van de mens een ander leven is waarin
hij rekenschap zal moeten afleggen voor zijn daden en dat zijn kwelling of
extase afhankelijk is van de gevolgen van handelingen, kan de profeet met
volledige zekerheid zeggen dat zo’n gebeurtenis stellig zal plaatsvinden,
daar hij de informatie rechtstreeks van  Allåh, de Allerhoogste, ontvangt. 

De filosoof kan echter geen kennis over de toekomst verschaffen, be-
halve een gefundeerde gissing of een weldoordachte mening.

Kortom, wat betreft deze kwestie kan de filosoof slechts over twee zaken
redetwisten: ten eerste, heeft het Wezen Dat deze schepping heeft voort-
gebracht de macht om dit al dan niet opnieuw te doen, en ten tweede, is er
al dan niet een noodzaak voor Hem om dat dan ook te doen?

Aangezien  Allåh niets tevergeefs doet, wenden wij ons tot deze vragen
in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk.
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PARAGRAAF 2: DE GROTE RAMP

27.  Bent u moeilijker te scheppen dan de hemel? Hij heeft hem gemaakt.
A antoem asjad-doe chalqan amis-samå’; banåhå.

Wat is de werkelijke positie van de mens? Hij geniet een zeer kort be-
staan en wat is hij nu werkelijk, vergeleken met de hemelen en de aarde en
de rest van het heelal? Het is een onmogelijke taak om de grootsheid en
verhevenheid van de hemelen te meten. Kijk bijvoorbeeld alleen maar naar
de pracht van ons zonnestelsel. Houd echter in gedachten dat er tot dusver
drie miljard zonnen elk met hun eigen stelsel zijn ontdekt, en de zoektocht
naar meer is nog steeds gaande. Alleen  Allåh, de Allerhoogste, kent hun
toestand en wat er daar gebeurt. Wat betekent dus nu het menselijk bestaan
in relatie tot deze onmetelijke schepping? Kan de Schepper van dit gren-
zeloze heelal dan ook maar enige moeilijkheid ondervinden bij het voor de
tweede maal scheppen van de mens (na zijn dood)?

28.  Hij heeft zijn hoogte hoog verheven, en hem vervolmaakt.
Rafa‘a samkahå fasaw-wåhå.

Tot welke hoogte strekt de hemel zich uit? Lang nadenken daarover zal
onze gedachten verwarren. Om de afstand van de aarde naar de Poolster te
berekenen, moeten wij eerst rekening houden met het feit dat het licht zich
met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde verplaatst. In een we-
tenschappelijk blad staat geschreven dat het licht van de Poolster er vijf-
enzeventig jaren over doet om onze planeet te bereiken, terwijl dat van
bepaalde andere sterren er langer over doet – enkele honderden jaren! On-
danks de onberekenbare hoogte en uitgestrektheid van het gehele hemelse
systeem is zijn inrichting zo prachtig, harmonieus en geordend, dat het zijn
gelijke niet kent, en waar er ook iets wordt geschapen en voor welk doel
het ook werd gemaakt, het kan nooit in volmaaktheid en samenhang over-
troffen worden.

29.  En Hij maakte zijn nacht duister, en bracht zijn licht voort.
Wa agh∆asja lailahå wa achradja ˙oeƒåhå.

Heden is het wetenschappelijk onderzoek wat dit punt betreft tot de con-
clusie gekomen dat voordat er iets anders ontstond in deze stoffelijke wereld,
de ether werd geschapen en dit is de essentie van duisternis. Na de duisternis
kwam het licht, want de zon werd later geschapen. Echter, in dit vers wordt
het woord licht (˙oeƒå) gebruikt en niet zon (sjams), en dit is omdat het
licht van de hemelen niet van één zon komt maar van ontelbare zonnen.
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30.  En de aarde, Hij wierp haar (daƒåhå) daarna.
Wal-ar˙a ba‘da dzålika daƒåhå.

Daƒå betekent gescheiden worden en geworpen worden als een steen.
Er ligt zoveel wetenschappelijke kennis verborgen in dit woord (daƒå) dat
het de mens versteld doet staan. Heden hebben wetenschappers na uitge-
breid astronomisch onderzoek ontdekt dat de zon in het begin een groot
bolvormig object was dat met een immense snelheid roteerde, en na gebotst
te zijn tegen een groot hemellichaam, uiteenbrak in vele verschillende stuk-
ken, ongeveer zoiets als vonken, die op zeer krachtige wijze ver in de open
ruimte werden geslingerd. Eén stuk daarvan is onze planeet die afkoelde
en na verschillende stadia langzaam te hebben doorlopen, bewoonbaar
werd. Veertienhonderd jaar geleden openbaarde de Heilige Korån aan de
wereld dat de hemelen eerst werden geschapen en dat vervolgens de aarde
daarna kwam (ba‘da dzålika).

Door te wijzen op de schepping van deze geweldige lichamen herinnert
 Allåh, de Allerhoogste, de mens eraan dat zijn schepping daarmee verge-
leken niets voorstelt. In werkelijkheid zijn het deze objecten die zorgden
voor de eerste fase van de menselijke schepping waarna leven ontstond.
Als  Allåh dus al deze machtige lichamen kan scheppen, wat is er dan moei-
lijk aan dat Hij hem voor de tweede maal schept en leven geeft. 

31.  Hij heeft daaruit haar water voortgebracht en haar weiden.
Achradja minhå må’ahå wa mar‘åhå.

Nadat de aarde weggeslingerd was van de zon, was het eerste ding wat
 Allåh daarop schiep water, waaruit alle levensvormen ontstonden, zoals de
Heilige Korån zegt: En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt
(21:30).

Water leidde tot plantenleven dat voedsel verschafte als levensonder-
houd voor dieren. Tot nu toe is de mens nog niet geschapen, maar de voor-
zieningen in de vorm van water en voedsel zijn reeds voor hem gemaakt.

32.  En de bergen, Hij maakte ze stevig.
Wal-djibåla arsåhå.

Er was water op de aarde, maar het was zout en kon dus geen gewassen
doen ontstaan, noch kon het bruikbaar zijn voor menselijk levensonder-
houd, omdat het niet drinkbaar was. Vandaar dat het water opstijgt uit de
zee in de vorm van waterdamp die door de moessonwinden wordt voort-
gedreven. De bergen staan als een ondoordringbare barrière, maar dit doet
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de damp nog hoger opstijgen en transformeren in wolken waaruit regen op
de aarde valt, en dit veroorzaakt plantengroei, waarvan het voortbestaan
van het dierlijk en menselijk leven afhangt.

De regendragende winden waaien niet continu, noch is de regencyclus
oneindig. Vandaar dat een deel van de regen dat neerkomt geabsorbeerd
wordt door de bergen, en uit dit reservoir ontspringen bronnen en stromen
er rivieren. En net zoals er aan het oppervlak rivieren zijn, zo zijn er ook
ondergrondse stromen waaruit bronnen worden gevormd. Een deel van het
water wordt ook in de bergen opgeslagen in de vorm van ijs dat in het hete,
droge seizoen smelt en de rivieren aanvult, die vervolgens het land be-
vloeien. Kortom, het belang van de bergen voor het bestaan van de mens
is van onschatbare waarde.

Naast al deze voordelen dienen de bergen ook als pennen die de aarde
onbeweeglijk houden, anders zouden, zonder deze, aardbevingen de aarde
constant schokken en haar onbewoonbaar maken.

33.  Een voorziening voor u en voor uw vee.
Matå‘al-lakoem wa li-an‘åmi-koem.

Alles wat nodig is voor het dierlijk leven van mens en dier is geschapen.
De uitdrukking “dierlijk leven” is gebruikt omdat drank en voedsel slechts
ertoe bijdragen het fysieke bestaan van de mens te laten voortduren, en in
dit opzicht staan mens en dier op gelijke voet. Als het doel van de mense-
lijke schepping dus enkel en alleen eten en drinken is, dan is er geen on-
derscheid tussen hem en dieren. Als er een onderscheidend kenmerk tussen
de twee bestaat, dan is dit in zijn daden, dat wil zeggen, in het onderscheid
kunnen maken tussen goed en kwaad, omdat dit de essentie vormt van de
menswaardigheid van de mens.

Aan de mens is elke benodigdheid gegeven – verstand, scherpzinnigheid,
geweten – zodat hij kan handelen door zijn kennis en de gift van keuze te
gebruiken, en zo wordt hij verantwoordelijk voor zijn handelen. De mens-
waardigheid van de mens eist dus dat er voorbij deze aanwezige wereld
een andere wereld bestaat, die het tegenwoordige leven zal weerspiegelen
en waar de mens rekenschap zal moeten geven voor zijn daden. Als er geen
andere wereld zou bestaan buiten deze ene, dan zou de menselijke schep-
ping zinloos zijn, want deze wereld kan slechts dienen voor de vervolma-
king van zijn fysieke leven. Voor de groei, voeding en vervolmaking van
zijn hogere leven is een andere wereld nodig.

Kortom, de twee punten waarover de filosofen kunnen redetwisten zijn
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hier volledig behandeld. In antwoord op de eerste vraag van de filosoof
werpt de Heilige Korån tegen: Kan het Wezen Dat de hemel en de aarde
heeft voortgebracht niet de macht hebben om de mens voor de tweede maal
te scheppen? Immers, vergeleken daarmee levert de schepping van de mens
geen enkel probleem op. In feite is de mens daaruit geschapen.

Wat betreft het tweede punt vertellen de verzen ons dat er zeker de nood-
zaak bestaat voor een ander leven, want als de gevolgen van daden niet in
de openbaarheid worden gebracht, dan zal de menswaardigheid van de
mens betekenisloos zijn en zal zijn status niet hoger rijzen dan die van een
viervoeter. Shaikh Sa’di heeft hiervan een prachtige uitleg gegeven toen
hij zei: “De mens is niet geboren om louter te eten, te drinken en zich voort
te planten als dieren. Hij is echter geschapen voor daden, want als zijn han-
delingen geen hoger doel noch consequenties hebben, dan wordt de voor-
treffelijkheid die hem boven de dieren is gegeven vernietigd.”

34.  Wanneer dus de Grote Ramp (∆åm-matoel-koebrå) komt.
Fa-izå djå’ati∆-∆åm-matoel-koebrå.

Na bewijzen gegeven te hebben om de waarheid van het Hiernamaals
vast te stellen, wordt er een beeld daarvan in dit vers geschetst. Ôåmmah
betekent de naderende gebeurtenis die iedereen zal overvallen. Bijvoor-
beeld, de uitdrukking ∆ammal-må’oe betekent ‘het water steeg en bedekte
alles’. Hier verwijst ∆åmmah naar de Dag der Opstanding en geeft het een
veelomvattende en overweldigende gebeurtenis aan.

De betekenis hier is dat wanneer de gevolgen van daden onthuld zullen
worden, dan zal het zo’n overweldigend gebeuren zijn dat de mens niet in
staat zal zijn daaraan te ontkomen, noch het te ontwijken, noch het van zich
af te schudden.

35.  De dag waarop de mens zich zal herinneren waarnaar hij streefde.
Yauma yatazak-karoel-insånoe må sa‘å.

Wanneer de gevolgen van daden in de openbaarheid worden gebracht,
dan zal de mens aan alles terugdenken wat hij deed en aan alle moeite en
energie die hij besteedde in dit leven, en er zal een compleet beeld van al
zijn handelingen voor zijn ogen verschijnen.

De bedoeling van het gebruik van de woorden Grote Ramp (∆åm-
matoel-koebrå) is om erop te wijzen dat wij bij vele gelegenheden in dit-
zelfde leven de consequenties van onze daden in meer of mindere mate
onder ogen moeten zien. Zoals bijvoorbeeld, wanneer examenuitslagen
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worden gepubliceerd en de studenten de lijsten moeten nagaan om te zien
of hun namen wel of niet daarop voorkomen en bijgevolg blijdschap of
pijn ervaren, afhankelijk van het resultaat. Echter, bij de Grote Ramp zal
men de gevolgen van daden met volledige helderheid aanschouwen en er
zal geen schuilplaats noch toevluchtsoord zijn voor iemand.

36.  En de hel wordt onthuld aan hem die ziet.
Wa boer-rizatil-djaƒßmoe limany-yarå.

Als de ogen van het innerlijke van de mens open zouden blijven, dan
zou hij op deze zelfde wereld de hel zien die hij met zijn eigen handen
bezig is voor te bereiden. Maar als het aan zo’n inzicht ontbreekt en de
mens opzettelijk zijn ogen mocht sluiten voor de consequenties van zijn
eigen slechte daden, dan is dat een andere zaak. Wanneer zijn geweten niet
dood is dan zal hij in ditzelfde leven de hitte van het hellevuur beginnen te
voelen, dat aangestoken wordt door de weerslag van het kwaad. Echter, op
de Dag der Opstanding zal de triomf van de gevolgen van daden zich op
zo’n glorieuze en krachtige wijze manifesteren, dat de hel zal verschijnen
voor diezelfde ogen van allen die kunnen zien. Zelfs degenen wiens inner-
lijke ogen gesloten waren in dit leven en wiens geweten dood was, zullen
op die dag oog in oog komen te staan met de hel.

37.  En wat betreft degene die buitensporig is,
Fa-am-må man ∆aghå,

38.  En voorkeur geeft aan het leven van deze wereld,
Wa åtharal-ƒayåtad-doenyå,

39.  De hel is zeker de verblijfplaats.
Fa-in-nal-djaƒßma hiyal-ma’wå.

Voorkeur geven aan het leven van deze wereld betekent voorkeur geven
aan egoïstische verlangens en hartstochten boven de geboden van  Allåh,
de Allerhoogste, en de grenzen overschrijden die door Hem zijn vastge-
steld, alsook afwijken van het door Hem aangeduide rechte pad. Het resul-
taat hiervan is de hel. Tegenwoordig kunnen wij waar wij onze blik ook
wenden duidelijk zien dat de voorliefde voor het wereldse leven de scepter
zwaait en dat de mensen de Schepper en Zijn religie zijn vergeten. Het was
precies om deze reden dat ƒa˙rat Mirza Ghulam Ahmad, de moedjaddid
van de veertiende eeuw, door  Allåh, de Allerhoogste, werd gezonden als
de Beloofde Messias. Hij herkende onmiddellijk de plaag van de tijd en
om geestelijk leven op te wekken, nam hij een betekenisvolle verplichting
op in de eed in de vorm van een van de artikelen van de eed van trouw
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(bai‘at) aan hem: “Ik zal de religie boven de wereld stellen.” Een nauw-
keuriger analyse van de heersende opvattingen en de behoefte van de tijd
kan men niet vinden. Inderdaad, de genezing van de geestelijke kwaal van
de huidige tijd ligt in dit verbond.

40.  En wat betreft degene die vreest voor zijn Heer te staan en zichzelf
weerhoudt van lage begeerten,
Wa am-må man chåfa maqåma Rab-bihß wa nahan-nafsa ‘anil-hawå,

41.  De Tuin is zeker de verblijfplaats.
Fa-in-nal-djan-nata hiyal-ma’wå.

Deze verzen maken duidelijk dat wij voor het bouwen van een hemels
leven voor onszelf aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: wij moe-
ten met totale overtuiging geloven dat elke daad een gevolg heeft en dat
wij voor onze Heer zullen moeten staan om rekenschap af te leggen voor
onze handelswijze op aarde; wij moeten  Allåh vrezen en onze lage begeer-
ten onderdrukken ten gunste van het verdienen van Zijn genoegen.

De edele metgezellen van de heilige profeet Mohammed waren een he-
melse groep wiens overweldigende vrees voor  Allåh hun lage gevoelens
dermate deed onderdrukken, dat welke beproevingen zij ook in het leven
onder ogen moesten zien, zij er ongedeerd uit tevoorschijn kwamen. Een
korte beschrijving van twee voorvallen zal dit punt bevestigen.

De metgezel ‘Oethmån (r.a.) was Kalief geworden van het moslimrijk.
Eens werd hij boos op een bediende en in een vlaag van drift trok hij zijn
dienaar flink aan zijn oor. Nauwelijks had hij dat gedaan of hij realiseerde
zich dat hij verantwoording voor die daad zal moeten afleggen bij  Allåh, en
dus vroeg hij de bediende om zijn oor dezelfde behandeling te geven. In eer-
ste instantie weigerde de bediende, maar op aandringen van de Kalief kneep
hij er zachtjes in. De Kalief protesteerde dat de vergelding te mild was en
eiste dat de dienaar hem een even harde straf moest toedienen, want, zo legde
hij uit: “Ik vrees voor mijn Heer te staan om verantwoording af te leggen.”

De bediende antwoordde op zijn beurt dat ook hij dezelfde bezorgdheid
als de Kalief had en vreesde dat hij de grens van de vergelding zou over-
schrijden.

Zodanig was de rechtschapenheid van die gemeenschap, dat zowel de
koning als de dienaar dezelfde vrees voor hun Heer koesterden.

Het tweede voorbeeld gaat over een andere metgezel van de Heilige
 Profeet. Hij ging naar de markt om een paard te kopen, en bij de aanblik
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van het veulen vond hij dat het meer waard was dan wat de verkoper, een
jonge knaap, ervoor vroeg. Hij bestudeerde zijn verschillende bewegingen,
steeds de prijs voor zichzelf verhogende, totdat hij de jongeman vier maal
de vraagprijs betaalde, hem zeggende:

“Zoon, jij was niet op de hoogte van de uitstekende kwaliteiten van
het paard en jij verkocht het beneden zijn werkelijke waarde. Ik wilde
echter geen misbruik maken van jouw onwetendheid en jou onder-
betalen. De reden hiervoor is dat ik vrees om rekenschap af te leggen
voor mijn daden voor mijn Heer.”

Dit is taqwå (rechtschapenheid) en dit zijn de mensen die een hemels
leven zullen genieten.

De moslims die na de metgezellen van de Heilige Profeet kwamen, be-
zaten ook die lofwaardige eigenschap, en de vroege historie van de islåm
staat bol van voorbeelden van hen die  Allåh, de Allerhoogste, vreesden en
de religie boven wereldse aangelegenheden en egoïstische motieven stel-
den. Het volgende is een voorbeeld uit het leven van de kalief Haro—en ar-
Rasjßd, die meer dan honderd jaar na de Heilige Profeet leefde. Eens zei
zijn geliefde vrouw koningin Zoebaidah boos tegen hem tijdens een heftig
meningsverschil dat hij een bewoner van de hel was. In een driftbui ant-
woordde de koning vinnig: “Als ik zo’n slechterik ben, dan ben jij verboden
(ƒaråm) voor mij.” Toen zijn woede was gekoeld betreurde hij wat hij had
gezegd en was hij vol berouw, maar de koningin was absoluut niet bedaard
en weigerde medelijden te tonen.

In die kritieke situatie deed hij een beroep op de leidende religieuze per-
soonlijkheden (‘oelamå’) voor een uitweg voor zijn probleem, maar nie-
mand kon hem hulp bieden en wezen hem erop dat alleen  Allåh weet of
hij een bewoner was van de hel of de hemel, en aangezien zij die kennis
ontbeerden konden zij geen beslissende uitspraak doen. En zo was hij niet
in staat de koningin te benaderen hoewel hij dat toch wilde.

In die tijd was ƒa˙rat Imåm Sjåfi‘i nog een jonge student, maar hij zei
tegen zijn onderwijzer dat hij de zaak in der minne kon schikken op voor-
waarde dat hij op de troon zou worden geplaatst en de koning voor hem
zou staan als verzoeker. De koning stemde in en vertelde het hele incident,
waarop de jongeman hem vroeg: “Ondanks uw grote verlangen om bij de
koningin te zijn, wat was het dat u weerhield?”

De koning antwoordde: “De vrees voor  Allåh.”
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Na dit gehoord te hebben gaf de student de volgende uitspraak tezamen
met de motivering voor zijn oordeel. Dit was zijn uitspraak:

“U bent een bewoner van de hemel en de koningin is wettig voor u,
daar de Heilige Korån zelf u aangewezen heeft als een inwoner van
het paradijs.”

De student haalde de onderhavige verzen aan ter ondersteuning van 
zijn verklaring: En wat hem betreft die vreest voor zijn Heer te staan en
zichzelf weerhoudt van lage begeerten, de Tuin is zeker de verblijfplaats
(79: 40–41).

De koning en zijn hovelingen waren zeer ingenomen met dit bewijs uit
de Heilige Korån, terwijl de geleerden (‘oelamå’) versteld stonden en in
verlegenheid waren.

42.  Zij vragen u omtrent het Uur, wanneer zal dat plaatsvinden.
Yas’alo—enaka ‘anis-så‘ati ay-yåna moersåhå.

Wanneer er gewag wordt gemaakt van de Grote Ramp beginnen degenen
die verslaafd zijn aan hun verdorven en bedrieglijke redeneringen, in plaats
van over hun eigen levenstoestand na te denken, deze nauwgezet te onder-
zoeken en juist van deze waarschuwing gebruik te maken om een veran-
dering in hun gedrag teweeg te brengen, te muggenziften en te eisen dat de
Heilige Profeet hun het precieze jaartal, maand of uur van zijn verschijnen
dient te vertellen. Dit is een gevestigde gewoonte van die onverbeterlijke
bezwarenmakers, namelijk dat wanneer er een verkondiging van  Allåh, de
Allerhoogste, aan hen wordt overgebracht, zij in plaats van baat daarbij te
vinden, dwaze bezwaren beginnen op te werpen en vragen naar voren bren-
gen omtrent de boodschap, niet met het doel om zich van de waarheid te
vergewissen, maar puur omwille van weerspreking.

43.  Over hetgeen waaraan u herinnert?
Fßma anta min dzikråhå?

44.  Naar uw Heer is het doel daarvan.
Ilå Rab-bika moentahåhå.

Tot wie is deze vraag gericht? De Heilige Profeet houdt geen toezicht
over hen. Door deze boodschap aan hen te geven, verlangt hij slechts hen
op voorhand te waarschuwen voor dat gewichtige uur dat hen en alle an-
deren zou overvallen. Als zij de waarschuwing zouden aanvaarden, dan
zou dit tot hun voordeel leiden. Als zij dat niet doen, dan is het slechts ten
nadele van henzelf. Bovendien is hun aanvaarding geen gunst tegenover
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de Heilige Profeet. Waarom dan hun nutteloze vragen? Zijn plicht is om
hen te waarschuwen voor dat rampzalige uur, en hij heeft dit gedaan. Er
rust geen verplichting op hem om hun onnozele vragen te beantwoorden.

Een andere betekenis van over hetgeen waarvoor u hen waarschuwt is
dat juist het zenden van de Heilige Profeet door  Allåh een teken van de
Dag der Opstanding vormde, want via zijn aanwezigheid openbaarde  Allåh,
de Allerhoogste, niet alleen duidelijk de consequenties van daden aan de
wereld, maar Hij demonstreerde dit ook zo goed, dat de mensen met hun
eigen ogen een vooruitblik hadden op die dag waarop zowel goed als kwaad
ten volle zullen worden vergoed. Kortom, de plicht van de Heilige Profeet
was slechts om de mensen van tevoren te waarschuwen voor dat uur. Nie-
mand kent het tijdstip ervan, behalve  Allåh, de Allerhoogste.

45.  U bent slechts een waarschuwer voor hem die het vreest.
In-namå anta moendziroe many-yachsjåhå.

Degenen die zich overgeven aan valse argumenten vinden geen baat bij
deze waarschuwing. Echter, zij die deze dag vrezen, profiteren van de ver-
maning van de Heilige Profeet en hervormen hun levens en zijn zich altijd
bewust van hun verantwoording voor hun daden. De vermaning van de
Heilige Profeet blijkt dus nuttig voor hen te zijn.

46.  Op de dag dat zij het zullen zien, zal het zijn alsof zij er slechts een
avond of een ochtend vertoefd hebben.
Ka-an-nahoem yauma yarauna-hå lam yalbatho—e il-lå ‘asjiy-yatan au
˙oeƒåhå.

Wanneer een straf komt dan lijkt het alsof iemands periode van geluk
slechts een oogwenk heeft geduurd. Het leven gaat ongemerkt voorbij en
het lijkt alsof iemands leven op aarde in een flits is verdwenen. Wij worden
dus gewaarschuwd om de tijd te waarderen en voordeel te trekken uit de
leiding die de Heilige Korån bevat en uit de waarschuwing die de Heilige
Profeet heeft gegeven, zodat wij de kwaliteit van onze levens zullen ver-
beteren. Wanneer datgene komt waarover mensen valse argumenten
 verzinnen om zijn werkelijkheid te ontlopen, dan zullen zij spijt en berouw
betuigen. Echter, verloren tijd kan niet herwonnen worden, noch kan een
reeds geleid leven teruggedraaid worden. Gezegend zijn degenen die het
kostbare geschenk van de tijd waarderen.
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