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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 80 VAN DE HEILIGE KORÅN

‘Abasa
Hij Fronste

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 42 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Hij fronste en wendde zich af,

2   Omdat de blinde man naar hem
toekwam.

3   En wat zou u doen weten dat hij
zichzelf reinigen zou,

4   Of indachtig zijn, zodat de Herin-
nering hem zal baten?

5   Wat betreft hem die zichzelf vrij
van behoefte acht,

6   Aan hem schenkt u wel aandacht.

7   En er treft u geen blaam als hij
zichzelf niet reinigt.

8   En wat betreft hij die met grote in-
spanning naar u toekomt,

9   En hij vreest —

10   Om hem bekommert u zich niet.

11   Nee, waarlijk, het is een Herinne-
ring.

12   Dus laat hem die wil, daar acht
op slaan.

13   In geëerde boeken,

14   Verheven, gereinigd,
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15   In de handen van opschrijvers,

16   Edel, deugdzaam.

17   Wee de mens! Hoe ondankbaar is
hij!

18   Uit welk ding heeft Hij hem ge-
schapen?

19   Uit een kleine levenskiem. Hij
schept hem, dan brengt Hij hem in de
juiste verhoudingen,

20   Daarna maakt Hij de weg gemak-
kelijk voor hem,

21   Dan doet Hij hem sterven, dan
wijst Hij hem een graf toe.

22   Dan, wanneer Hij wil, wekt Hij
hem weer tot leven.

23   Nee, maar hij doet niet wat Hij
hem beveelt.

24   Laat de mens dan naar zijn voed-
sel kijken —

25   Hoe Wij overvloedig water doen
neerstromen.

26   Daarna de grond splijten, (die)
uiteensplijtende,

27   Daarna graan daarin doen groei -
en,

28   En druiven en klaver,

29   En de olijf en de palm,

30   En dichtbegroeide tuinen,

31   En vruchten en gewassen —

32   Een voorziening voor u en voor
uw vee.

33   Maar wanneer de oorverdovende
kreet komt,
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34   De dag waarop een mens weg-
vlucht van zijn broer,

35   En zijn moeder en zijn vader,

36   En zijn echtgenote en zijn zonen,

37   Ieder mens van hen zal op die
dag genoeg zorgen hebben om zich
onverschillig tegenover anderen te
maken.

38   Gezichten zullen op die dag stra-
lend zijn,

39   Lachend, vreugdevol.

40   En gezichten zullen op die dag
stof op zich hebben,

41   Duisternis bedekt deze.

42   Deze zijn de ongelovigen, de
slechten.

Dit hoofdstuk werd tijdens de vroeg-Mekkaanse periode geopenbaard. In
hoofdstuk 78, An-Naba’ (De Aankondiging), werd ons verteld dat alle
daden hun beloning krijgen. In hoofdstuk 79, An-Nåzi‘åt (Zij die smach-
ten), kregen wij het advies hoe wij ons moeten inspannen en onze daden
naar de uiterste grens van volmaaktheid moeten voeren.

In dit hoofdstuk wordt ons meegedeeld dat de geestelijke voortreffelijk-
heden, die wij als gevolg van onze handelingen hebben verworven, gelij-
kelijk voor allen en iedereen bereikbaar zijn – rijk of arm, koning of
onderdaan, blind of ziend, doof of horend. Ook staat geen enkele tekort-
koming in iemands persoonlijke lichaamsbouw noch armoede in de weg;
het pad naar het Koninklijke Hof van  Allåh, het pad naar geestelijke vol-
maaktheid en voortreffelijkheid, ligt voor allen gelijkelijk open. Verder
brengen de daden van iedereen hun gevolgen voort volgens een universeel
beginsel, dat op iedereen van toepassing is. Er bestaat hierin geen exclusi-
viteit, en geen enkele nakomeling van een regeerder, een bestuurder, een
profeet of een heilige geniet een bijzonder privilege. Als iemand van hen
mocht toegeven aan slechte daden, dan kan hij niet ontsnappen aan de ge-
volgen van zijn daden, noch zal de arme beroofd worden van dezelfde hoge
kwaliteit van beloningen voor zijn daden die de rijken of de elite kunnen

H. 80                                           ‘ABASA: HIJ FRONSTE 65



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

ontvangen. Allen zijn gelijk in de ogen van  Allåh. Nee, het is zeer goed
mogelijk dat de arme de rijke zal overtreffen, vanwege de oprechtheid van
geloof en de goede daden en de verheven manieren en zeden van de eerst-
genoemde.  Allåh, de Allerhoogste, vindt geloof, oprechtheid, goede daden
en goede manieren en hoge zeden belangrijk, ongeacht of de persoon die
deze kenmerken tentoonspreidt volgens wereldlijke maatstaven zeer arm
of onbeduidend is.

Wanneer men  Allåh’s boodschap tot anderen predikt, dan moet men zich
dus geen zorgen maken of de persoon die toegesproken wordt rijk of arm
is. Gewoonlijk streeft een bekeerder ernaar om een of andere figuur van
hoge sociale status de islåm te laten aanvaarden of hem bij zijn organisatie
te laten aansluiten, alhoewel deze gedragslijn verkeerd is, omdat niemand
het hart van iemand anders kan doorgronden, en niemand zijn innerlijke
geestdrift voor het zoeken naar de waarheid, Godsbewustzijn en oprecht-
heid kan meten. Slechts een persoon die met het oprechte doel is gekomen
om naar de waarheid te zoeken, zal baat vinden bij de prediking van een
bekeerder. Of hij nu hoog is of laag, zo’n persoon heeft er recht op dat er
meer aandacht aan hem wordt besteed, en dat  Allåh’s boodschap aan hem
wordt overgebracht.

Bijgevolg heeft  Allåh, de Allerhoogste, in dit hoofdstuk dit onderwerp
behandeld en daarvoor richtlijnen gegeven.

Ibn Makto—em was een edele metgezel van de Heilige Profeet. Hij was
blind. Op een dag kwam hij bij de Heilige Profeet aan op het moment dat
deze de boodschap aan het overbrengen was aan de elite van de Qoeraisj.
Zich niet bewust zijnde van wat er aan de hand was, waarschijnlijk van-
wege zijn blindheid, begon hij het gesprek te onderbreken door vragen te
stellen. De Heilige Profeet was geheel in beslag genomen met zijn predi-
king, en was enigszins geërgerd door deze interruptie middenin een seri-
euze conversatie en schonk helemaal geen aandacht aan Ibn Makto—em. Dit
voorval wordt door  Allåh, de Allerhoogste, aldus beschreven:

1.  Hij fronste en wendde zich af,
‘Abasa wa tawal-lå,

2.  Omdat de blinde man naar hem toekwam.
An djå’ahoel-a‘må.

‘Abasa betekent fronsen of iets hoog opnemen. Dit laat zien hoe nauw-
keurig  Allåh, de Allerhoogste, de manieren van de Heilige Profeet obser-
veerde. Zonder twijfel waren de manieren en zeden van de Heilige Profeet
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zo subliem en voortreffelijk, dat  Allåh, de Allerhoogste, zijn voortreffelijke
moraal heeft geprezen in de Heilige Korån zelf door te zeggen: En waarlijk,
u heeft een sublieme moraal (68:4). En toch was zelfs die schijnbaar onbe-
tekenende handeling van de bezitter van zo’n grootse moraal en zulke ge-
dragsvormen niet aanvaardbaar voor  Allåh.

En zelfs tegenwoordig hebben we dezelfde gewoonte, want men be-
schouwt het als onbehoorlijk om tussen het gesprek van andere mensen te
komen en het te onderbreken, en men vindt een persoon die dat doet onbe-
leefd. Wanneer dus deze onterechte interruptie ergernis veroorzaakte bij
de Heilige Profeet, dan was dit geheel in overeenstemming met beschaafd
gedrag. Echter, aangezien het een arme, blinde persoon betrof die deze
schending van goede manieren pleegde, achtte  Allåh, de Allerhoogste, het
niet wenselijk dat de Heilige Profeet zo’n persoon compleet zou negeren
en door moest blijven praten met de elite. Om de armen te troosten en aan
te moedigen, was het van belang dat er geen onderscheid mocht zijn aan
het hof van de Heilige Profeet; eerder nog moest men voorrang aan de
armen geven boven de rijken, daar de islåm was gekomen om de mensen
die hoge beginselen van humaan gedrag te onderwijzen, door middel waar-
van deze zeer nietige mensen zeer verheven rangen zouden gaan bereiken.

Ibn Makto—em sprak enkele malen, maar toen hij merkte dat de Heilige
Profeet druk bezig was met zijn missie van het overbrengen van de bood-
schap, stond hij op en ging hij naar huis. Daarop kwam de bovenstaande
openbaring: een openbaring die de Heilige Profeet van zijn stuk bracht!
Terstond ging hij naar Ibn Makto—em’s huis, nodigde hem uit naar zijn huis
en spreidde zijn laken uit voor hem om erop te zitten. Uit eerbied voor de
Heilige Profeet wilde hij niet gaan zitten, maar de Heilige Profeet stond
erop en liet hem neerzitten en zei toen: “Vraag me nu wat u wilde weten.”

Toont dit trouwens niet de absolute zekerheid aan, die de Heilige Profeet
had in de openbaringen die hij ontving? Hoe verkeerd en dwalend is de
theorie die wijlen Sir Syed Ahmad Khan erop nahield, dat een openbaring
een gedachte is die eerst voortkomt uit het innerlijke van de mens en ver-
volgens op zijn bewuste geest valt. Als dat het geval was, dan zouden in
ieder geval zulke verzen niet in de Heilige Korån voorkomen.

Het was het innerlijke zelf van de Heilige Profeet dat besliste om niet te
reageren op de ongelegen interruptie van Ibn Makto—em, en hoe zou dus een
gedachte, tegengesteld aan deze theorie, kunnen voortkomen uit het inner-
lijke zelf, dat die gedachte in de eerste plaats had ontvangen? Ten tweede,
geen enkel persoon vindt het een plezierige gedachte dat een verhaal dat
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zijn gedrag bekritiseert, constant door de mensen wordt herhaald. Maar on-
danks deze overweging heeft deze berisping altijd deel uitgemaakt van de
Heilige Korån en zal dat ook blijven doen. Het vormt ook een deel van de
dagelijkse recitatie door de mensen. Dit toont aan dat deze berisping niet
afkomstig was van het hart van de Heilige Profeet zelf. Nee, het was een
openbaring van  Allåh, die een element van afkeuring bevatte en, aangezien
een profeet geen Goddelijke openbaring geheim kan houden, moest het op-
getekend worden in de Heilige Korån, en zal het daarin voor altijd blijven
als een middel van leiding voor de oemmah van de profeet Mohammed.

Als men nader naar dit voorval zou kijken, dan zou men zich realiseren
dat deze handeling van de Heilige Profeet er niet een was waaraan zoveel
belang moest worden gehecht. De bedoeling achter het zoveel nadruk leg-
gen op dit voorval was in feite om leiding te geven aan de oemmah, anders
zou  Allåh dezelfde boodschap aan de Heilige Profeet hebben gegeven via
een vertrouwelijke en informele openbaring.1

De bedoeling achter het opnemen van deze bekritisering in de formele
openbaring2 was dus om de oemmah te laten begrijpen, dat wij geen voor-
rang moeten geven aan de aristocratische boven de gewone mensen wan-
neer wij de boodschap prediken en overbrengen. Wij moeten eerder alle
waarheidzoekers gelijkelijk waarderen en erkennen en de armen niet als
onbetekenend beschouwen. We dienen te weten dat het de oprechtheid van
iemands hart is wat telt aan  Allåh’s Hof.

3.  En wat zou u doen weten dat hij zichzelf moge reinigen zou.
Wa må yoedrßka la‘al-laho—e yaz-zak-kå.

4.  Of indachtig zijn, zodat de Herinnering hem zal baten?
Au yadz-dzak-karoe fatanfa‘a hoedz-dzikrå?

 Allåh vertelt aan de Heilige Profeet dat het doel van zijn komst, alsook
van het nederzenden van de Heilige Korån, het reinigen van de mensen is.
Dat wil zeggen, zodat hun innerlijke geestelijke vaardigheden zullen
groeien en zich ontwikkelen, en dat hun harten gezuiverd en gereinigd zul-
len worden van alle onzuiverheden.

Men kan slechts twee soorten van nut ontlenen aan de vermaningen en
prediking van een profeet. Het ene is dat een persoon van de profeet moet
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leren hoe de verheven paden van geestelijke ontwikkeling en volmaaktheid
te betreden; paden waardoor hij zelfreiniging en nabijheid tot  Allåh kan
bereiken. Dit is inderdaad een zeer verheven positie. Het andere is dat een
persoon zijn slechte handelwijzen achterwege moet laten door voordeel te
halen uit de zuivere predikingen van de profeet. Hoewel deze status lager
is dan de eerste, is deze ook zeer bevorderlijk voor een persoon. Vandaar
dat  Allåh, de Allerhoogste, zegt: Het is zeer goed mogelijk, O Profeet, dat
de blinde man een hoge toestand van zelfreiniging zal bereiken, of zo niet,
dat hij dan op z’n minst in staat zal zijn in die mate baat te vinden, dat hij
de handelwijzen van dwaling zal mijden en het rechte pad bewandelt.

Maar bij dit punt rijst de onzekerheid in iemands gedachten: was het ook
niet voor die aristocraten van de Qoeraisj mogelijk om nut te ontlenen aan
de prediking van de Heilige Profeet? Hierop zegt  Allåh:

5.  Wat betreft hem die zichzelf vrij van behoefte acht,
Am-må manis-taghnå,

6.  Aan hem schenkt u wel aandacht.
Fa-anta laho—e ta©ad-då.

Hier zegt  Allåh tegen de Heilige Profeet dat zijn boodschap deze voor-
aanstaande mensen, aan wie hij zoveel aandacht besteedt, niet eens iets kan
schelen, en dat hij toch vastbesloten is die over te brengen.

7.  En er treft u geen blaam als hij zichzelf niet reinigt.
Wa må ‘alaika al-lå yaz-zak-kå.

Dat wil zeggen dat, ondanks het feit dat uw boodschap hen niets kan
schelen, u toch tot hen blijft prediken.

Deze manier van handelen betekende duidelijk dat de Heilige Profeet
hartstochtelijk verlangd had dat de notabelen de middelen tot zelfreiniging
zouden toepassen na zijn boodschap aanvaard te hebben. Hierop zegt  Allåh:
U hoeft dergelijke kopzorgen niet op u te nemen. Als zij niet geloven en zich-
zelf niet willen reinigen, laat hen dan met rust. Geen blaam zal u treffen.

8.  En wat betreft hij die met grote inspanning naar u toekomt,
Wa am-må man djå’aka yas‘å.

9.  En hij vreest.
Wa hoewa yachsjå.

10.  Om hem bekommert u zich niet.
Fa-anta ‘anhoe talah-hå.
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Over dit punt kan het volgende gezegd worden. Welk een gouden regel
van tablßgh (het overbrengen van de boodschap) wordt aan ons in deze ver-
zen onderwezen.  Allåh, de Allerhoogste, zegt: U concentreert zich alleen
op degenen die, bedwelmd door hun hoge status, zich niet eens druk maken
om wat u aan hen vertelt. U kunt zeggen dat uw enige doel is dat zij op de
een of andere manier gereinigd moeten worden, maar het antwoord hierop
is, dat als zij mochten verkiezen zichzelf niet te reinigen, u dan geen blaam
treft, O Profeet. Het is dus niet juist om hen zoveel aandacht te schenken,
want het kan u wegleiden van het helpen van anderen die naar u toekomen
uit vrees voor  Allåh.

Een ander opmerkenswaardig punt hier is, dat de leerstelling van ziels-
verhuizing, zoals de Arya Samajisten voorstellen om de ongelijkheid in
status op deze wereld te verklaren, door deze verzen wordt weerlegd.3

Hier heeft de Heilige Korån duidelijk verklaard dat noch aangeboren
 tekortkomingen, noch armoede en gebrek in de weg kunnen staan van ie-
mands geestelijke vooruitgang. De ongelijkheid in posities van mensen in
het leven van deze wereld bestaat vanwege de Goddelijke voorzienigheid,
omdat zonder een dergelijke variëteit goede daden in het leven geen rol
kunnen spelen. Deze ongelijkheid in de maatschappij is van essentieel be-
lang, omdat een maatschappij anders niet kan functioneren.

Een daad van de mens zal echter beoordeeld worden, waarbij rekening
gehouden wordt met de omgeving waarin hij leefde. Met andere woorden,
deze wereld is een podium waarop iedereen een aparte en verschillende rol
speelt. Een ieder die zijn deel in overeenkomst met de intentie van zijn Heer
ten einde brengt, zal degene zijn die gemak en vooruitgang zal erven in het
volgende leven, dat het echte leven is. Er bestaat wat dit betreft geen onder-
scheid tussen de rijken en de armen, noch tussen de blinden en de zienden.
Laten wij in plaats daarvan kijken naar de overvloedige lof, waarmee de op-
rechtheid en geloof van een blinde man worden overstelpt in deze verzen,
en hoe de machtigen en edelen ten gunste van hem werden misprezen.
 Vandaar dat het zeer goed mogelijk is dat de blinden de edelen en de mach-
tigen zullen overtreffen in de volgende wereld en de erfgenamen van het pa-
radijs zullen worden, terwijl de edelen en de machtigen het voedsel van de
hel zullen worden. Deze ongelijkheden in status die we in deze wereld zien,
zijn tijdelijk en dienen slechts als een proloog voor het echte drama in het
volgende leven. Daarnaast bestaan zij zodat de wereldlijke maatschappij
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 effectief kan functioneren vanwege deze verschillen, en zodat een persoon de
mogelijkheid heeft om goede daden te verrichten. Met andere woorden, we-
reldlijke statusongelijkheid dient als een fundament van dit wereldse leven.

Daarom zijn onze daden het gevolg van deze ongelijkheden, en niet,
zoals de Arya Samajisten denken, dat deze verschillen in onze rang het ge-
volg zijn van onze vroegere daden in een vorig leven.

11.  Nee, waarlijk, het is een Herinnering.
Kal-lå in-nahå tadzkirah.

Tadzkirah is afgeleid van de stam dzikr, wat betekent een ding waardoor
een persoon edelheid en grootsheid kan bereiken.  Allåh zegt: Deze Korån
is een middel voor de mensheid om geestelijke grootheid te bereiken. Het
is een boek dat zijn volgelingen geestelijk vooraanstaand zal maken, al zijn
zij hoog of laag, blind of ziend. Een ieder die de Korån tot zijn leiding
maakt en zijn lage begeerten onderdrukt en zijn hoofd in gehoorzaamheid
buigt voor de voorschriften van de Heilige Korån, zal in de wereld tot grote
hoogtes opstijgen.

Deze woorden van de tekst brengen de blijde boodschap over, dat de
Heilige Korån deze zeer nietige personen tot de grootste hoogtes zal voeren.
Zo getuigen de annalen van de geschiedenis van de waarheid van de woor-
den van de Heilige Korån. De Heilige Korån voerde zijn volgelingen tot
aanzienlijke grootsheid, en toen het nederige volk van Arabië volgens zijn
geboden handelde, weergalmde het bericht van hun faam en grootsheid tot
in alle windstreken van de wereld, en werden zij de erfgenamen van ver-
scheidene gunsten van deze wereld en het Hiernamaals. En inderdaad, toen
een afgezant van de moslims arriveerde aan het hof van de Chosroes van
Perzië met de boodschap van islåm, merkte de koning minachtend op:

“Deze Arabieren, drinkers van kamelenmelk en verslinders van hage-
dissen, hebben het lef om naar de kroon van de Kayani’s te verlangen.
Schamen jullie je! O rondwentelende hemelen. Schamen jullie je!”

Het ultimatum afkomstig van een onderdrukt volk als de Arabieren –
die zoveel ontzag hadden voor de Perzen, dat enkele Perzische infanteristen
voldoende zouden zijn om de hoogste Arabische hoogwaardigheidsbekle-
der te arresteren en hem naar Perzië mee te voeren – met zo’n verhevenheid
uitgebracht tegenover de Chosroes van Perzië, en wel, “Uw veiligheid en
uw bescherming liggen nu slechts in het aanvaarden van de islåm”, was
zo’n stoutmoedige, dat het voldoende was om de Perzen op onvoorstelbare
wijze te schokken.
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Maar uiteindelijk kwam exact uit wat in deze boodschap werd gezegd,
en werd het keizerrijk van de Chosroes totaal verwoest. Niet alleen Perzië,
maar vele, grotere keizerrijken werden omvergeworpen en vielen aan de
voeten van die arme Arabieren, die omhoog waren getild door de Heilige
Korån naar edelmoedigheid en eer. Zelfs de trotse hoofden en elite van de
Arabische stammen moesten buigen voor deze nederige moslims.

12.  Dus laat hem die wil, daar acht op slaan.
Fa-man sjå’a dzakarah.

Dat wil zeggen, de weg tot het bereiken van edelheid en grootsheid door
volgens de Korån te handelen, ligt voor iedereen gelijkelijk open, waarbij
er geen discriminatie bestaat tussen de rijken en de armen, noch de blinden
en de zienden, noch de Arabieren en de niet-Arabieren. Wie wil, kan er
acht op slaan en ernaar handelen, en grootsheid en waardigheid verwerven
in deze wereld, zowel geestelijk als wereldlijk, omdat het de bedoeling is
dat iedereen aan de Heilige Korån denkt en zich erdoor laat leiden, zodat
zij eer en naam zullen verwerven.

Nu zijn er twee mogelijke manieren waarop men de opdracht om aan de
Heilige Korån te denken ten uitvoer kan brengen. De eerste is het uit het
hoofd leren van de Korån. Zo werden er in elke moslimgemeenschap dui-
zenden ƒoeffå˚ opgeleid om de hele Korån in het geheugen op te slaan, en
het is alleen de Korån die dit onderscheid geniet. Er is geen ander boek op
de wereld dat ooit op zo’n uitgebreide schaal van kaft tot kaft uit het hoofd
is geleerd als de Heilige Korån. Alle geopenbaarde geschriften zijn bij ons
bekend en geen van deze is ooit met zo’n veelvuldigheid en op zo’n geor-
ganiseerde wijze van kaft tot kaft uit het hoofd geleerd. Dit onderscheid
behoort alleen de Korån toe.

Hier is er een ander punt dat tot onze verbeelding spreekt. In dit hoofd-
stuk, waarin er veel Goddelijke goedkeuring is uitgestort over een blinde
man, komt de opdracht voor van het uit het hoofd leren van de Korån, zodat
blindheid en het onthouden van de Korån hand in hand lijken te gaan van-
wege hun gezamenlijke vermelding in dit hoofdstuk. Vandaar dat met grote
veelvuldigheid aan vele blinde personen het goede geluk ten deel is geval-
len ƒåfi˚ te zijn geworden. Wij moeten eraan denken dat het geheugen van
een blinde persoon meestal buitengewoon scherp is. Hoe het ook zij, het
lijdt geen twijfel dat een blinde man niet alleen stortregens van Goddelijke
giften ontving vanwege zijn geloof en oprechtheid, maar dat ook vanwege
hem de zegening van het uit het hoofd leren van de Heilige Korån ook
 andere blinde mensen ten deel viel.
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De andere manier om de Korån in gedachten te houden, is door deze te
bewaren in de vorm van een boek, zodat degenen die het niet uit het hoofd
kunnen leren daarmee hun voordeel kunnen doen.

13.  In geëerde boeken.
Fß ©oeƒoefim-moekar-ramah.

Er ligt een zeer grote en krachtige profetie in het woord moekarramah
(geëerd).  Allåh zegt dat deze Korån altijd geëerd zal worden. De eer die
het kreeg in Azië en Afrika, dat is, in het Oosten, is duidelijk zichtbaar,
maar nu zijn Europa en Amerika aan de beurt. In deze huidige tijd kunnen
de mensen hier de oorspronkelijke tekst van de Heilige Korån nog steeds
niet lezen en begrijpen. De Westerse geleerden zijn echter, door de verta-
lingen van de Korån die door oriëntalisten zijn gemaakt grondig te lezen,
tot de conclusie gekomen dat de Heilige Korån, met uitzondering van de
Bijbel, het indrukwekkendste boek van de wereld is. Maar wanneer zij, als
het  Allåh behaagt, de vertaling lezen die onze gemeenschap4 heeft gemaakt,
of wanneer zij de vaardigheden ontwikkelen om de werkelijke tekst te be-
grijpen, dan is het een uitgemaakte zaak dat de Heilige Korån de nummer
één positie op de ranglijst zal innemen. Men heeft reeds zijn superioriteit
boven alle religieuze, morele, filosofische, sociale en culturele boeken op
de wereld aanvaard, en is het inhalen van de Bijbel op de waarderingslijst
slechts een kwestie van tijd. Zij die bekend zijn met zowel de Heilige Korån
als de Bijbel weten dat de Bijbel verreweg de mindere is in vergelijking
met de Korån.

Kortom, het is een stoutmoedige profetie omtrent de kennis en wijsheid
vervat in de Korån om te verkondigen dat, hoe ver de wereldlijke kennis
en wetenschap ook moge vorderen op deze wereld, de eer en het aanzien
van de Heilige Korån echter toch zal blijven toenemen, omdat de op de
nieuwe wetenschap gerichte wereld zal ontdekken dat het een bron is van
kennis en wijsheid.

Dus, zoals wij voor onszelf kunnen zien, hoe meer de wetenschap en
kennis vooruitgaat, hoe meer de geopenbaarde geschriften van de verschil-
lende wereldgodsdiensten hun glans verliezen, maar het licht van de Heilige
Korån schittert meer met elke dag die voorbijgaat. Elke nieuwe weten-
schappelijke ontdekking die wordt gedaan, getuigt van de waarheid van de
Korån en buigt in respect voor de eer en glorie van het Heilige Boek.
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14.  Verheven, gereinigd.
Marfo—e‘atim-moe∆ah-harah.

Tegenwoordig denken de moslims dat de omschrijving marfo—e‘ah (ver-
heven) slechts van hen verlangt dat zij hun exemplaar van de Heilige Korån
op hoge plekken of op verhogingen moeten plaatsen, waar het stof zich
daarop ophoopt. Wanneer zij het ooit ervan af halen om te lezen, wat zelden
voorkomt, dan maken zij zich niet druk om de betekenis ervan te begrijpen,
laat staan daarnaar te handelen. Dit komt op zekere wijze neer op het achter
hun ruggen werpen van de Heilige Korån. Ongetwijfeld vereist het respect
van de Heilige Korån van ons dat wij die op een verheven plaats bewaren,
maar de betekenis van het woord marfo—e‘ah is niet hiertoe begrensd. In
feite is de echte betekenis dat het gekomen is om alle zaken te verheffen.

Zijn leerstellingen zijn verhevener dan alle religieuze boeken en alle lo-
gica en filosofieën op de wereld, en dit geldt ook voor zijn gunstige positie
alsook zijn status. Waarom zouden dan zijn wetten en geboden geen voor-
keur genieten boven en hoger geacht worden dan alle volksgebruiken en 
-rituelen en boven al onze lage begeerten?

Maar jammer genoeg maken wij tegenwoordig de Korånische geboden
ondergeschikt aan onze gewoonten en rituelen en egoïstische verlangens.
In overeenstemming met dit vers moet de status van de Korån hoger zijn
dan alle andere zaken, en moeten zijn geboden voorrang genieten boven
elk ander ding, zozeer zelfs dat de rang van de Korån hoger moet zijn dan
de Ïadßth en de Fiqh (islamitische jurisprudentie) en deze zelfs terzijde
schuift.

Maar helaas, de moslimjuristen hebben aan hun rechtspraak (fiqh) de
voorkeur en een hogere status gegeven boven de Korån en de Ïadßth, en
de Ahl-i Hadßth verheft de status van de Ïadßth boven de Korån, hoewel
de rang van de Korån al deze overtreft en voorrang boven ze geniet.
Kortom, de werkelijke inhoud van het woord marfo—e‘ah (verheven) moet
zijn, dat de positie van de Korån de meest verhevene van allemaal is, en
dat zijn geboden alle andere zaken moet overheersen.

Bovendien is de Heilige Korån niet alleen subliem, maar ook zuiver en
heilig, en zijn inhoud is ook dusdanig dat het iemand leidt tot zelfreiniging
en zuivering. Aan de andere kant staan er in de Bijbel verzen die fatsoen-
lijke meisjes in grote verlegenheid kunnen brengen wanneer zij die lezen.
Op sommige plaatsen worden ook zeer obscene en onkuise woorden en
uitdrukkingen gebruikt. Ook de Veda’s bevatten passages die je doen
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 blozen uit schaamte en fatsoen wanneer je deze leest. Maar hoe gevoelig
het onderwerp echter ook moge zijn, de Heilige Korån past een uiterst kuise
en fatsoenlijke wijze toe om het over te brengen.

15.  In de handen van opschrijvers,
Bi-aidß safarah,

16.  Edel, deugdzaam.
Kiråmim-bararah.

Het woord safarah betekent zowel een afgezant, als een schrijver of op-
schrijver.

 Allåh, de Allerhoogste, zegt dat alle opschrijvers van de Heilige Korån
respectabel, eerzaam, voortreffelijk en vroom zijn. Het is zelfs zo dat de
rest van de heilige metgezellen, die optraden als bemiddelaars en als afge-
zanten tussen de Heilige Profeet en de oemmah (aangezien zij het waren
via wier handen de Heilige Korån de oemmah bereikte) allen respectabel
en vroom waren. Het gevolg hiervan was dat aangezien de Korån in ge-
schreven vorm werd gebracht door de handen van een groep van ouderen,
en door deze zelfde figuren, die allen respectabel, vroom, rechtschapen en
deugdzaam waren, aan de oemmah werd overgebracht, bleef de Heilige
Korån helemaal beschermd en intact.

Hier is een punt waarover de Sji’ieten en de Charidji’ieten moeten na-
denken. Dat is dat  Allåh, de Allerhoogste, getuigt van het feit dat de mensen
die de Korån opschreven en het aan anderen predikten (onder andere door
ƒa˙rat Abo—e Bakr, ƒa˙rat ‘Oemar, ƒa˙rat ‘Alß en ƒa˙rat ‘Oethmån, die
hier speciaal genoemd worden) allen respectabele, betrouwbare, vrome en
rechtschapen dienaren van  Allåh waren. Een ieder dus, die de integriteit
van de Korånische tekst en de rechtschapenheid van de heilige metgezellen
in twijfel trekt, verwerpt in feite de duidelijke getuigenis van  Allåh Zelf.

Is het niet waar dat aangezien de Korån zelf een eervol en heilig boek
is, de schrijvers die het op schrift stelden en die het aan anderen overbrach-
ten, dienovereenkomstig zuiver en heilig zijn? Welk ander doel kon er dus
gezeten hebben achter het zo nauwkeurig laten vasteleggen van dit boek
en maatregelen treffen voor het overbrengen hiervan aan de oemmah, dan
dat elke moslim baat daarbij moet vinden, en dat hij zijn geboden verheven
en uitmuntend boven elk ander ding beschouwt?

17.  Wee de mens! Hoe ondankbaar is hij!
Qoetilal-insånoe må ak fa rah!
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Wie zou ondankbaarder kunnen zijn dan iemand die, na een gift als de
Heilige Korån geërfd of gevonden te hebben, niet daarnaar handelt en af-
stand doet van zo’n geweldige leiding, een leiding waarvan de edelheid en
grootsheid van alle mensen afhangen? Zo iemand gaat geestelijk dood. De
uitdrukking qoetilal-insånoe betekent ‘wee de mens’. Het kan ook beteke-
nen ‘moge zo’n mens sterven’, maar het klinkt niet gepast om zo’n ver-
vloeking toe te schrijven aan de Almachtige.

 Allåh, de Allerhoogste, verschaft nu bewijzen vanuit de stoffelijke we-
reld om de val van de mens te tonen vanaf een positie van eer en edelmoe-
digheid naar een van verlies vanwege zijn ondankbaarheid.

18.  Uit welk ding heeft Hij hem geschapen?
Min ay-yi sjai’in chalaqah?

19.  Uit een kleine levenskiem. Hij schept hem, dan brengt Hij hem in de
juiste verhoudingen,
Min-noe∆fahtin chalaqaho—e fa qad-darah,

20.  Daarna maakt Hij de weg gemakkelijk voor hem.
Thoem-mas-sabßla yas-sarah.

Dit is de stijl van de Heilige Korån: het leidt argumenten af door een
analogie te trekken tussen de stoffelijke wereld en het geestelijke gebied,
oftewel van het uiterlijke leven naar het innerlijke leven. Het is een aan-
vaard concept onder wetenschappers en psychologen dat de zichtbare we-
reld en de innerlijke wereld een sterke gelijkenis en overeenkomst met
elkaar vertonen, en dat zij op één lijn met elkaar staan. Vandaar dat er geen
betere manier bestaat om een analogie en een argument af te leiden, dan
door een gelijkenis te tonen tussen de uiterlijke wereld en de innerlijke
geestelijke wereld. Hier heeft  Allåh de aandacht van de mens gevestigd op
zijn geboorte door te zeggen: zie uit wat voor materiaal u bent geschapen
– uit een zaadcel!

Noe∆fah betekent letterlijk een zeer onbeduidend ding. Kortom,  Allåh,
de Allerhoogste, heeft de aandacht van de mens gericht op het feit dat hij
zelf uit een zeer onbeduidend ding, de noe∆fah (zaadcel), is geschapen dat,
zelfs wanneer het zich in de moeders baarmoeder heeft genesteld, zo klein
en nietig is dat men het zonder behulp van een microscoop zelfs niet 
kan zien. Toch heeft  Allåh, de Allerhoogste, in al Zijn kennis en gevoel
voor verhoudingen deze kleine cel zulke inherente en fantastische krachten
en vermogens geschonken, dat wanneer deze beginnen te groeien na zich
aan de baarmoeder te hebben vastgehecht, de mens verbazingwekkende
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 lichamelijke en mentale vermogens ontwikkelt, waarmee hij door het
 gebruik ervan begint te heersen over de zeeën, de winden, de bliksem,
kortom, over alle geschapen dingen in dit universum.

Als het dus waar is dat  Allåh middelen heeft verschaft voor de groei en
ontwikkeling van het menselijke stoffelijke lichaam, en Hij hem door deze
organen te doen groeien in een machtig wezen verandert, dan moet Hij dus
ook voorzieningen getroffen hebben voor de geestelijke groei en ontwik-
keling van de mens, en voor hem een pad hebben aangegeven, waardoor
de mens, wanneer hij dit bewandelt, zijn geestelijke vermogens kan doen
groeien en ontwikkelen. Dit pad is niets anders dan deze zelfde Korån.
Wanneer iemand dit boek verwerpt en zijn leiding ontkent, dan is hij ge-
doemd te vergaan. Met zijn vernietiging wordt bedoeld dat zijn geestelijke
vermogens niet groeien en ontwikkelen en hij verstoken blijft van geeste-
lijke verhevenheid en grootsheid, een status waarvoor hij geschapen was
om die te bereiken.

Een ander punt hierbij om over na te denken is dat in deze verzen  Allåh
fa-qaddara-ho—e (Hij heeft hem doen groeien volgens een maat) heeft ge-
zegd na de vermelding chalaqa-ho—e (Hij schiep hem). De letter fa is tussen
deze twee woorden geplaatst, hetgeen aanduidt dat het ding waarvan de
schepping vermeld wordt in chalaqa-ho—e, hetzelfde ding is waarnaar wordt
verwezen in de uitdrukking fa-qaddara-ho—e, dat wil zeggen, om kracht en
sterkte te verwerven. Maar later, wanneer er gewag wordt gemaakt van het
gemakkelijk maken van de weg voor hem, heeft  Allåh het woord thoemma
gebruikt in plaats van fa, oftewel zegt Hij: Daarna maakt Hij de weg ge-
makkelijk voor hem.

De reden hiervoor is dat er in het woord thoemma (daarna) ook een toe-
speling ligt op een verandering van een toestand. Door het woord thoemma
te gebruiken, is het dus de bedoeling om ons te kennen te geven, dat het
pad dat daarna wordt genoemd, namelijk, Daarna maakt Hij de weg ge-
makkelijk voor hem, een ander is dan dat waarvan in het vorige vers wordt
gesproken: Hij schept hem, dan brengt Hij hem in de juiste verhoudingen.
Dat wil zeggen, deze tweede weg is een geestelijke en geen lichamelijke.

Voorafgaand aan het woord thoemma sprak dit vers over een geestelijke
groei en ontwikkeling. Na dit woord wil  Allåh onze aandacht vestigen op
een andere zaak, namelijk, dat als  Allåh de zaadcel heeft doen groeien en
ontwikkelen tot een sterke persoon die over de gehele schepping van dit
heelal heerst, waarom zou Hij dan geen voorzieningen hebben getroffen
voor het andere aspect, namelijk de geestelijke groei en onderhoud van de
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mens? Hier heeft Hij ook gezorgd voor een pad, en heeft dit gemakkelijk
gemaakt. Dat wil zeggen dat, hoewel  Allåh aan de mens vermogens heeft
geschonken die hem in staat stellen om onderscheid te maken tussen goed
en kwaad, dit pad voor de mens, indien hij overgeleverd zou zijn om alleen
op zijn verstand, inzicht en begrip te vertrouwen, dan toch zeer moeilijk
zou zijn geworden, want de leiding die het verstand alleen verschaft, zal
niet voldoende zijn noch vrij van valkuilen en dwalingen. Vandaar dat dit
pad gemakkelijk werd gemaakt door de Goddelijke openbaring.

Met andere woorden,  Allåh, de Allerhoogste, kwam in Zijn omvangrijke
kennis de mens te hulp en de Heilige Korån leidde deze keten van Godde-
lijke openbaring tot volmaaktheid.

Het is zo dat, net zoals het levenszaad, wanneer het onder het vastge-
stelde plan van  Allåh’s wetten wordt geplaatst, ondanks dat het zo onbe-
duidend en klein is, zich ontwikkelt tot een glorieus en machtig menselijk
wezen, op gelijke wijze als het menselijke zelf het pad bewandelt dat
 Allåh’s openbaring voor hem heeft aangewezen, en Zijn geboden en wetten
gehoorzaamt, er dan geen reden is waarom het ook geen volmaaktheid zal
bereiken.

Hoe mooi heeft de Moedjaddid (Hervormer) van de tijd, ƒa˙rat Mirza
Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias, het onderhavige punt naar voren
gebracht in een Perzischtalig vers:

Hij is het Die de mens maakt uit een drupje,
En een handjevol zaden verandert in een tuin.
Die het levenszaad een stralend gezicht geeft,
En die steen verandert in de robijn van Badakhshan.

21.  Dan doet Hij hem sterven, dan wijst Hij hem een graf toe.
Thoem-ma amåtaho—e fa-aq ba rah.

22.  Dan, wanneer Hij wil, wekt Hij hem weer tot leven.
Thoem-ma idzå sjå’a ansja rah.

 Allåh zegt: Op deze wereld zijn er enerzijds voorzieningen voor de groei
en ontwikkeling van het stoffelijke lichaam; anderzijds is er een weg voor
de mens vastgesteld en opengelegd voor zijn geestelijke ontwikkeling.

Nu, denk na over het feit dat dit tastbare lichaam, voor welke groei en
ontwikkeling zoveel voorzieningen zijn gemaakt en om welk onderhoud
de mens zich dag en nacht inspant, op een dag tot stof zal wederkeren. De
geestelijke ontwikkeling en groei van het menselijke zelf of ziel is echter
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iets wat zal voortduren, en iets wat na de dood zal verschijnen in de vorm
van een nieuw leven, met  Allåh’s wil.

Met andere woorden, de dood van het menselijke lichaam is in feite als
een voorloper van de opwekking van de mens in de vorm van een nieuw
leven. Wijs is dus de mens die het feit begrijpt, dat als  Allåh, de Allerhoog-
ste, zovele voorzieningen heeft gemaakt voor de groei en ontwikkeling van
dit vergankelijke fysieke lichaam, hoe overvloediger zullen dan wel niet de
voorzieningen zijn die Hij gemaakt heeft voor de geestelijke groei, ontwik-
keling en vervolmaking van deze blijvende menselijke ziel. Als de mens
zich zo hard inspant voor de groei en ontwikkeling van dit tijdelijke lichaam,
hoeveel meer moeite en inspanning dient hij zich dan niet te getroosten voor
de groei en ontwikkeling van het menselijke zelf. Bovendien, als de voor-
uitgang die dit tijdelijk lichaam boekt ons zo verbazingwekkend verheven
voorkomt, hoeveel malen hoger en groter zullen dan de prestaties en voor-
uitgang van de menselijke ziel niet zijn die voor altijd zullen voortduren?

Het is dus verplicht voor ons om belang en waardering te hechten aan
de gunst die aan ons is geschonken in de vorm van de Heilige Korån en,
door de paden te bereizen die hij aanduidt, erfgenamen te worden van vol-
maaktheid en vooruitgang, hetgeen prestaties zijn waarvan de voortreffe-
lijkheid in eer en grootsheid van de mensheid afhangt.

23.  Nee, maar hij doet niet wat Hij hem beveelt.
Kal-lå lam-må yaq˙i må amarah.

Dat wil zeggen, de reden voor de geestelijke neergang en morele ver-
loedering van de mens is, dat hij niet handelt overeenkomstig  Allåh’s
woord. Anderzijds is de Heilige Korån geopenbaard om de vooruitgang en
eeuwigdurende groei en ontwikkeling van de mensen te verzekeren. Als
de mens gehoorzaam zou zijn aan de Heilige Korån, dan zou hij, zelfs on-
danks dat hij uit een onbeduidend ding als een zaadcel voortgekomen is,
macht en eer verkrijgen in dit leven en het volgende, en zou hij de erfge-
naam worden van uiterlijke en innerlijke vooruitgang en volmaaktheid.
Hierin ligt een les voor de moslims van deze tijd. De werkelijke reden voor
hun materiële en geestelijke achteruitgang is dat zij geen ware gehoorzaam-
heid betuigen aan de geboden van de Heilige Korån. Het maakt niet uit met
hoeveel exemplaren van het Heilige Boek zij ook rondlopen, het zal hen
niet baten, totdat en indien zij daarnaar handelen. Wanneer een ziek per-
soon niet het voorgeschreven medicijn inneemt, wat voor effect kan het
medicijn dan op hem hebben? Een ziekte wordt niet genezen door met een
recept in je hand rond te lopen.
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De moslims van vandaag mogen dan zo onbeduidend zijn als een zaad-
cel, maar wanneer zij volgens de Korån beginnen te handelen, dan kunnen
zij spoedig een sterke en machtige natie worden. Immers, kijk hoe de mos-
lims uit de beginperiode van de islåm opstegen tot de uiterste hoogte van
macht vanuit een toestand van totale zwakheid. Echter, wanneer de leer-
stellingen van de Heilige Korån niet worden nagevolgd, dan moeten we er
rekening mee houden dat een zwakke en nietige natie het risico loopt door
de hele wereld aan de kant te worden geplaatst, net zoals een zaadcel ver-
loren gaat wanneer die niet groeit.

24.  Laat de mens dan naar zijn voedsel kijken.
Fal-yan˚oeril-insånoe ilå ∆a ‘å mih.

25.  Hoe Wij overvloedig water doen neerstromen.
An-nå ©ababnal-må’a ©ab-bå.

26.  Daarna de grond splijten, (die) uiteensplijtende,
Thoem-ma sjaqaqnal-ar˙a sjaq-qå,

27.  Daarna graan daarin doen groeien,
Fa-ambatnå fßhå ƒab-bå,

28.  En druiven en klaver,
Wa ‘inabanw-wa qa˙bå,

29.  En de olijf en de palm,
Wa zaito—enanw-wa nachlå,

30.  En dichtbegroeide tuinen,
Wa ƒadå’iqa ghoelbå,

31.  En vruchten en gewassen.
Wa fåkihatanw-wa ab-bå.

32.  Een voorziening voor u en voor uw vee.
Matå‘al-lakoem wa li-an‘å mi koem.

Voedsel is een essentieel onderdeel voor de lichamelijke groei en ont-
wikkeling van schepselen. Beschouw hoe  Allåh de hemelen en de aarde
aan het werk heeft gezet om dit doeleinde te bereiken, namelijk, het voort-
brengen van voedsel.

Als eerste worden er hemelse en aardse factoren bijeengebracht om
regen uit de wolken voort te brengen. Dan wordt de aarde opengespleten
om zaden te doen groeien, en door die te laten groeien en te ontwikkelen
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worden er verschillende voedselproducten voor de mens voortgebracht: er
is graan, er zijn druiven (die suiker verschaffen); er zijn groenten en er zijn
olijven waarvan de olie zeer voedzaam is; er zijn dadelbomen en dichtbe-
groeide boomgaarden; dan zijn er gewassen voor het vee om hun levens te
onderhouden en zodat de mens boter, spijsolie, gestremde melk en vlees
zal hebben. Hij heeft niet alleen gezorgd voor zijn voedselvoorziening,
maar Hij heeft verschillende zaken als voedsel voor de mens geschapen,
zodat alle verschillende voedingsstoffen die de mens nodig heeft voor de
groei en ontwikkeling van zijn lichaam voor hem beschikbaar zijn. Door
zijn aandacht op die zaken te vestigen, vertelt  Allåh aan de mens dat hij
moet nadenken over de voorzieningen die Hij heeft getroffen voor zijn
voedselverschaffing, en dat hij vervolgens hieruit een gelijkenis moet trek-
ken met betrekking tot zijn geestelijke groei en onderhoud en de voorzie-
ningen die zijn gemaakt om dat doel te bereiken.

De hemelse regen die in de vorm van de Goddelijke openbaring komt,
combineert zich met de “aarde” van het hart van de profeet om dat geeste-
lijke voedsel voort te brengen en te verschaffen, dat essentieel is voor de
geestelijke voeding en vooruitgang van de mens. Aangezien  Allåh, de
 Allerhoogste, elke geestelijke behoefte van de mens kent, bevat daarom
elk “geestelijk voedsel” dat Hij verschaft in de vorm van een geopenbaard
boek dan ook alle noodzakelijke middelen om te voorzien in de behoeften
en vereisten voor zijn geestelijke groei en ontwikkeling. 

Net zoals er verschillende soorten van granen, vruchten, groenten, olie,
suiker etc. nodig zijn voor het leven en onderhoud van alle lichamelijke
vermogens en organen van de mens, zo zijn er ook verschillende soorten
van voedsel nodig voor de groei en ontwikkeling van de geestelijke ver-
mogens. Het is alleen  Allåh Die, omdat Hij volledige kennis heeft van de
natuurlijke behoeften van de mens, elk soort van geestelijk voedsel kan
verschaffen en daadwerkelijk verschaft in Zijn openbaring, en door deze
te volgen kan de mens verschillende krachten ten volle ontwikkelen.

Door af te ronden met het vers Een voorziening voor u en voor uw vee,
wijst  Allåh er ook op dat de mens zou moeten nadenken over zijn voedsel,
om zich te realiseren dat wanneer het doel van het leven louter met licha-
melijke groei en ontwikkeling eindigt, de status van de mens tot niets meer
wordt gereduceerd dan die van een viervoeter, omdat viervoeters ook deel-
genoten zijn van de mens in al deze omvangrijke voorzieningen voor stof-
felijk voedsel. Beiden hebben het vullen van de maag en het voeden van
het lichaam gemeen. Er is wat dit betreft geen verschil of onderscheid
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 tussen mensen en viervoeters. Daarom vereist de menswaardigheid van de
mens dat zijn leven een hoger doel dan dit moet hebben, en dat is zijn gees-
telijk leven, een leven dat eeuwig is. Het is dus vanwege de geschiktheid
van zaken dat ook voorzieningen moeten worden gemaakt voor het gees-
telijke voedsel van  Allåh, de Allerhoogste, overeenkomstig het stoffelijk
voedsel – een geestelijk voedsel dat voeding aan zijn innerlijke zelf en vaar-
digheden zal verschaffen, welke hem doen groeien en ontwikkelen en de
voortreffelijkheden van een eeuwig leven doen verkrijgen.

Gelukkig is dus hij die zijn geestelijke vermogens en krachten ontwik-
kelt en koestert door deel te nemen aan de hemelse manna, de Heilige
Korån, en aldus het doel van het menselijk leven vervult. En in verlies is
hij, nee, geestelijk dood is hij die geen baat vindt bij dit geestelijk voedsel.
De oorzaak van dit verlies is de achteloosheid van de mensen en de slaver-
nij van hun lagere begeerten en lusten, gewoonten die het hen niet toestaan
naar advies of nuttige raad te luisteren.  Allåh, de Allerhoogste, gaat verder
met te zeggen: Heden doen zij alsof zij doof zijn, maar er nadert een tijd
wanneer zij zullen horen.

33.  Maar wanneer de oorverdovende kreet komt.
Fa-idzå djå’ati©-©åch-chah.

Såch-chah betekent een ramp die iemand doof maakt met zijn gepaard
gaande explosie. Het betekent hier de Dag der Opstanding. Eerder werd er
gesteld dat de Heilige Korån vele namen heeft gegeven aan de Laatste Dag,
en daar waar het een nieuwe naam geeft, is die naam altijd zeer passend en
geschikt in de context waar die wordt gebruikt, en duidt het op een speci-
fieke soort realiteit. Er wordt hier melding gemaakt van de onachtzaamheid
en zorgeloosheid van de mensen, mensen die geen acht slaan op een gift
als de Heilige Korån, en die zijn geestelijke weldaden versmaden. Ongeacht
hoe vaak je hen ook vermaant met talrijke logische argumenten en hen be-
grip probeert bij te brengen, zij luisteren niet ondanks dat zij oren hebben
en zij gedragen zich alsof zij doof zijn.

 Allåh, de Allerhoogste, zegt: “Er komt een tijd wanneer het gevolg van
deze onachtzaamheid en zorgeloosheid hen zal confronteren. Dan zullen
zij horen; en zullen zij ook niet horen, want die ramp zal hun oren als een
knal treffen, en zal diep in hun harten en gedachten binnendringen.”

Per slot van rekening is dit de manier waarop wij een dove iets laten
horen; door te schreeuwen. Op dezelfde wijze zal de ramp van de Laatste
Dag met een luide explosie op de oren van die geestelijk dove mensen
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 vallen, en op die dag zullen zij met volle aandacht luisteren naar de dingen
die zij niet wensten te horen tijdens dit wereldse leven. Maar wat zal het
baten dat zij op die dag luisteren, want het zal de Dag des Oordeels zijn,
wanneer het te laat zal zijn. In de volgende verzen wordt er een beschrijving
gegeven van de conditie van de mens op die dag:

34.  De dag waarop een mens wegvlucht van zijn broer,
Yauma yafir-roel-mar’oe min achßh,

35.  En zijn moeder en zijn vader,
Wa oem-mihß wa abßh,

36.  En zijn echtgenote en zijn zonen.
Wa ©åƒibatihß wa banßh.

Dat wil zeggen, de mens zal zo overvallen worden door nervositeit en
paniek, en de situatie zal met ieder mens voor zich dusdanig zijn, dat de
mens zich niet zal bekommeren om zijn broer, noch om zijn ouders, noch
om zijn vrouw en kinderen. In plaats daarvan zal hij van hen wegvluchten
en proberen zichzelf van hun last te bevrijden.  Allåh toont een prachtige
welbespraaktheid en elegantie in taalgebruik wanneer Hij de verschillende
menselijke relaties opnoemt, in die zin dat Hij deze vermeldt in de volgorde
waarin deze liefhebbende relaties dieper en intenser worden.

Als eerste noemt Hij de broer, van wie de mens zal wegvluchten. Ge-
woonlijk heeft men niet veel liefde voor een broer, en is het dus mogelijk
dat de mens zal wegvluchten van zijn broer, maar niet van zijn ouders,
omdat de liefdesrelatie met hen intenser is dan die met zijn broer. Daarop
zegt  Allåh: Hij zal (zelfs) van zijn ouders wegvluchten. Maar het is mogelijk
dat hij wegrent van zijn ouders, maar niet van zijn vrouw en kinderen,
omdat de liefdesband met de echtgenote soms zeer sterk en hartstochtelijk
kan zijn; en wat betreft de kinderen, er bestaan geen steviger banden dan
die een mens heeft met zijn kinderen. Vandaar dat  Allåh zegt: Hij zal ook
van zijn vrouw en kinderen wegvluchten. Dat wil zeggen, hij zal niemand
bijstaan en ondersteunen; hij zal dit alles ontvluchten. De reden hiervoor
heeft  Allåh in het volgende vers gegeven: 

37.  Ieder mens van hen zal op die dag genoeg zorgen hebben om zich
onverschillig tegenover anderen te maken.
Likoel-lim-ri’im-minhoem yau ma’idzin sja’noeny-yoeghnßh.

Dat wil zeggen, een ieder zal zich in een toestand bevinden die hem on-
bewust zal maken van anderen. De schrik voor de rekenschap van zijn
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daden zal de mens liefdesbanden en relaties doen vergeten; elk mens zal
zichzelf willen redden en zal bevreesd zijn om zijn lot. Zelfs in dit leven
zijn we getuige van dit tafereel. Wanneer iemand getroffen wordt door een
ernstige ziekte of in moeilijkheden terechtkomt of door tegenspoed wordt
getroffen, dan is hij geneigd zijn voorliefde voor zijn vrouw en kinderen
en zijn familie te verliezen.

Deze verzen geven ook aan dat elk mens verantwoording zal moeten af-
leggen voor zijn eigen daden. Hiermee wordt dan ook de verkeerde opvat-
ting die mensen dezer dagen hebben, namelijk dat elke afstammeling van
de Heilige Profeet of de zoon van een bepaalde heilige zal ontkomen aan
de straf van de Dag des Oordeels vanwege zijn waardige voorouders, die
ten behoeve van hem zullen bemiddelen en hem zullen redden, verworpen.
De Heilige Profeet (©.a.w.s.) had volkomen gelijk toen hij tegen zijn doch-
ter, vrouwe Få∆imah (r.a), zei: “Het feit dat ik jouw vader ben, zal jou niet
helpen. Het zijn alleen jouw daden die jou zullen redden.”

Op gelijke wijze verheffen sommigen de zoon van een moedjaddid of een
imåm tot een absolute machtspositie, en dragen zij al hun religieuze en gees-
telijke aangelegenheden aan hem over. Elk mens moet verantwoording afleg-
gen voor zijn eigen daden en zal daarover ondervraagd worden. Wanneer hij
zelf een haastige vluchtweg probeert te banen weg van zijn eigen vrouw en
kinderen, zijn ouders en familie, hoe zou hij dan mogelijkerwijze kunnen be-
middelen en een helpende hand bieden aan zijn onnozele, goedgelovige vol-
gelingen? Het is slechts  Allåh’s gratie die de mens een helpende hand kan
aanreiken, en slechts zijn eigen daden die hem van pas kunnen komen.

38.  Gezichten zullen op die dag stralend zijn,
Woedjo—ehoeny-yauma’idzim-moesfirah,

39.  Lachend, vreugdevol.
Óåƒikatoem-moestabsjirah.

Deze zijn degenen die profiteerden van  Allåh’s openbaring en Zijn
 leiding, en door daden succesvol uit de beproeving verheven worden.

40.  En gezichten zullen op die dag stof op zich hebben,
Wa woedjo—ehoeny-yau ma’i dzin ‘alaihå ghabarah,

41.  Duisternis bedekt deze.
Tarhaqoehå qatarah.

Deze zijn degenen die de openbaring en leiding van  Allåh niets kon
schelen en slechte daden bleven doen en faalden tijdens de beproeving met
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hun daden. Zelfs de examens die in dit wereldse leven worden afgenomen,
laten met grote helderheid een gelijksoortig tafereel zien. De succesvolle
studenten vertonen blijde, lachende gezichten die hun oprechte vreugde
weerspiegelen. Hun monden vormen een glimlach, en blijdschap en vro-
lijkheid lijken van hun gezichten af te stralen. In tegenstelling hiermee zijn
de gezichten van de niet-succesvolle studenten bedekt met de stof van ver-
driet, bezorgdheid en schande, en krijgen zij een donkere gelaatstint.
Evenzo zal de toestand zijn van de niet-succesvolle mensen op de Dag des
Oordeels, maar denk eraan dat deze mislukking en schande oneindig maal
groter zal zijn. Met betrekking tot die mensen die jammerlijk hebben ge-
faald, beschrijft  Allåh de reden van hun falen als volgt:

42.  Deze zijn de ongelovigen, de slechten.
Oelå’ika hoemoel-kafaratoel-fadjarah.

Zij worden kåfirs (ongelovigen) genoemd, omdat zij weigerden de waar-
heid te geloven en ondankbaarheid toonden jegens  Allåh’s gift. Dat wil
zeggen, zij accepteerden het geestelijke voedsel en de gift van  Allåh in de
vorm van de Heilige Korån niet, en zij volhardden in hun slechte handels-
wijzen. In deze categorie worden ook degenen inbegrepen die geloofden
in de Heilige Korån als het woord van God, maar toch niet daarnaar han-
delden. Kortom, de oorspronkelijke oorzaak van mislukking is het looche-
nen van het woord van  Allåh en Zijn leiding en het niet in overeenstemming
daarmee handelen.
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