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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 81 VAN DE HEILIGE KORÅN

At-Takwßr
Het Opvouwen

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 42 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Wanneer de zon opgevouwen
wordt,

2   En wanneer de sterren als met stof
bedekt gemaakt worden,

3   En wanneer de bergen worden ver-
dreven,

4   En wanneer de kamelen worden
verlaten,

5   En wanneer de wilde dieren wor-
den verzameld,

6   En wanneer de zeeën gevuld wor-
den,

7   En wanneer de mensen verenigd
worden,

8   En wanneer aan de levend begra-
vene gevraagd wordt,

9   Om welke zonde zij gedood werd,

10   En wanneer de boeken worden
verspreid,

11   En wanneer de bedekking van de
hemel wordt verwijderd,

12   En wanneer de hel wordt ontsto-
ken,
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13   En wanneer de Tuin nabij ge-
bracht wordt —

14   Iedere ziel zal weten wat zij be-
reid heeft.

15   Nee, ik roep de sterren tot ge-
tuige,

16   Hun baan volgende, (en) onder-
gaand,

17   En de nacht wanneer die heen-
gaat,

18   En de ochtend wanneer die op-
licht.

19   Waarlijk, het is het woord van
een geëerde Boodschapper,

20   De bezitter van kracht, gevestigd
in de tegenwoordigheid van de Heer
van de Troon,

21   Iemand die gehoorzaamd (moet)
worden, en trouw.

22   En uw metgezel is niet krankzin-
nig.

23   En hij zag zichzelf inderdaad aan
de heldere horizon.

24   Noch is hij gierig aangaande het
ongeziene.

25   Noch is het het woord van een
vervloekte duivel —

26   Waarheen gaat u dan?

27   Het is niets anders dan een Her-
innering voor de volkeren,

28   Voor hem onder u die recht wilt
gaan.

29   En u wilt niet, behalve als het
 Allåh behaagt, de Heer der werelden.
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Dit hoofdstuk, At-Takwßr (Het Opvouwen), is een van de vroegste hoofd-
stukken geopenbaard aan de Heilige Profeet. Hierin wordt een nieuwe be-
toogtrant aangewend om het feit te belichten dat onze uiteindelijke beloning
in het Hiernamaals afhankelijk is van onze daden. Aan het begin van dit
hoofdstuk zijn er enkele grote en indrukwekkende profetieën gedaan, pro-
fetieën die vervuld zouden moeten worden vóór de grote en laatste Dag
des Oordeels, in een tijd wanneer materialisme en atheïsme hoogtij zullen
vieren. In die periode zal er ook een zeer nadrukkelijke en wijdverspreide
ontkenning van de Dag des Oordeels heersen, alsook de afwijzing van het
geloof dat wij beloond of bestraft zullen worden overeenkomstig ons ge-
drag in dit leven.

Klaarblijkelijk is de genoemde periode dit tijdperk waarin wij nu leven.
Door veertienhonderd jaar geleden op duidelijke en schone wijze de kennis
van het ongeziene te onthullen, een kennis die verborgen ligt in de schoot
van de toekomst, wordt aan de antagonisten het argument aan het verstand
gebracht, dat dezelfde God Die de tijdingen van de toekomst geeft, volledig
ware tijdingen, ook het feit te kennen geeft dat het geen twijfel lijdt dat wij
beoordeeld zullen worden volgens onze handelingen en dienovereenkom-
stig beloond zullen worden.

Uiteindelijk zal er een dag komen, de Laatste Dag, waarop er een com-
pleet resultaat van onze handelingen zal worden vastgesteld, en niemand
zal uitgesloten worden van deze afrekening. En als deze profetieën, die de
berichten van de toekomst bevatten, waar blijken te zijn, dan is de andere
boodschap over de definitieve afrekening van onze daden ook waar en zeker.

Men moet eraan denken dat deze profetieën altijd een verborgen aspect
bevatten, en dat dit verborgen aspect ontsloten wordt ten tijde van hun ver-
vulling. Met andere woorden, de levensgebeurtenissen lichten de sluier van
mysterie van het gezicht van deze profetieën, en dit wordt een bron van
versterking van het geloof van de gelovigen en maakt het argument volko-
men duidelijk aan de antagonisten.

Dit verborgen aspect wordt doorgaans op metaforische wijze uitgedrukt.
Deze metafoor werpt enerzijds een sluier van mysterie over de profetie, en
anderzijds geeft het kracht, eloquentie en elegantie aan de uitspraak.
 Bijvoorbeeld, aan de profeet Jozef (a.s.) werden in een visioen de zon, 
de maan en elf sterren getoond die zich voor hem neerbogen. Wat een
mooie en subtiele metafoor was dat. Want welke mooiere metafoor kan
men bedenken om iemand erop te wijzen dat hij een spirituele erfenis zal
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ontvangen, dan door hem de hemellichamen te onthullen die gehoorzaam
voor hem buigen.

Evenzo treft men zelfs in dit hoofdstuk, At-Takwßr, profetieën aan die
zeer subtiele en wonderschone berichten van toekomstige gebeurtenissen
bevatten, en daarnaast staan zij vol met zulke schitterende metaforen, dat
wanneer de voorzegde gebeurtenissen zich ontvouwen, de ziel van de lezer
met extase begint te trillen wanneer hij zich bewust wordt van de groots -
heid, voornaamheid en diepe kennis vervat in deze verzen.

Hierbij rijst de vraag: waarom kleeft dit verborgen aspect aan een pro-
fetie? Het antwoord hierop is: om een duidelijk bewijs te geven dat deze
kennis van de ongeziene toekomst van God afkomstig is, en dat het niet de
uitkomst van het menselijk brein is. Want, wanneer de ontvanger van de
profetie en Goddelijke openbaring zelf niet de daarin opgesloten realiteit
kan bevatten op het moment van de openbaring, dan heeft hij geen kennis
van de werkelijke bedoeling en betekenis van de profetie tenzij de voor-
zegde gebeurtenissen in de profetie zichzelf bekendmaken. Wanneer zo’n
profetie juist blijkt te zijn, dan kan men duidelijk zien dat de bron van dit
bericht van het ongeziene een of ander Alwetend en Alwijs Wezen is, en
niet het brein van de ontvanger van Goddelijke openbaringen.

Bijvoorbeeld, de Heilige Profeet zag in een droom dat de vrouw die de
langste handen had zich als eerste bij hem zou voegen na zijn dood. Al zijn
vrouwen maten hun handen op in de aanwezigheid van de Heilige Profeet
en hij hield hen niet tegen dit te doen. Bijgevolg ging men er op dat moment
van uit dat het betekende dat ƒa˙rat Saudah als eerste zou sterven. Maar
toen bleek dat ƒa˙rat Zainab (de ‘moeder der behoeftigen’) de eerste was
die stierf, realiseerde men zich dat met de langste handen werd bedoeld de-
gene die voorop stond in gulheid en liefdadigheid, en dit was het meest van
toepassing op ƒa˙rat Zainab, omdat zij de meest genereuze van allen was.
Het bericht was absoluut correct, maar de sluier van mysterie die door het
gebruik van een metafoor daarover was geworpen, werd gelicht toen de
gebeurtenis zelf zich ontvouwde. Het feit dat de ontvanger van de openba-
ring zelf zich niet bewust was van de daadwerkelijke strekking van de pro-
fetie, geeft aan dat dit bericht van het ongeziene niet het product was van
het brein van de ontvanger. Integendeel, het was neergezonden door een
Alwetend Wezen.

Het tweede nuttige aspect van dit mysterie waarmee een profetie is om-
geven, is om elke bedrieger te beletten dat hij zichzelf tot de vervuller van
de profetie maakt, iemand die door bepaalde omstandigheden te bedenken
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en in elkaar te flansen die op het eerste gezicht overeenstemmen met de
formulering van de profetie, de mensen kan trachten te misleiden. Dit is
de reden waarom er aan dit bericht van het ongeziene een verborgen aspect
zit, en de werkelijke betekenis van dit mysterie wordt aan niemand behalve
aan de ware aanspraakmaker onthuld, dat wil zeggen, de feitelijke persoon
in wie de profetie is vervuld.

Om het juiste moment vast te stellen van de gebeurtenissen die in dit
hoofdstuk worden voorspeld en geportretteerd, namelijk gebeurtenissen die
een voorbode zullen zijn van de komst van de Uiteindelijke Dag der Op-
standing, is het eerst noodzakelijk om het atheïsme en materialisme van die
tijden af te schilderen. Vandaar dat  Allåh, de Allerhoogste, als eerste zegt:

1.  Wanneer de zon (de bron van Goddelijk licht) opgevouwen wordt,
Idzasj-sjamsoe koew-wirat,

2.  En wanneer de sterren (die met het Goddelijke licht oplichten) als
met stof bedekt (of wazig) worden gemaakt.
Wa idzan-noedjo—emoen-kadarat.

Deze metafoor kan men elders in de Heilige Korån aantreffen. Bijvoor-
beeld, de Heilige Profeet wordt een lichtgevende lamp genoemd (sirådj
moenßr). De passendheid van deze metafoor ligt in het feit dat net zoals de
echte zon de bron is van hemels licht, zo zijn ook de persoonlijkheden van
de profeten, vooral de Heilige Profeet – die een persoonlijkheid was die de
verduisterde harten van de mensen verlichtte door het licht dat  Allåh in de
vorm van de Heilige Korån neerzond – de bron van geestelijk licht. En
deze verdonkerde harten werden, toen zij verlicht werden met dit Goddelijk
licht, volmaakte personen die als sterren aan de geestelijke hemel begonnen
te schijnen, en worden daarom met sterren vergeleken, zoals de Heilige
Profeet zelf heeft gezegd: “Mijn metgezellen zijn als de sterren.”

Vandaar dat een ieder die verlicht wordt met dit geestelijk licht, hetzij
een heilige metgezel van de Heilige Profeet of een heilige of een door God
begiftigde godsdienstgeleerde, een ster aan de geestelijke hemel is. Op wat
voor schone wijze worden het atheïsme en materialisme van het huidige
tijdperk hier geportretteerd.  Allåh zegt dat de bron van spiritueel licht in
dat tijdperk zal worden opgevouwen (dat wil zeggen, de kennis van de
Korån en de naleving van zijn geboden zullen verdwijnen) en de duisternis
van atheïsme en dwaling van het rechte pad zullen de wereld overspoelen.
De personen die met dit geestelijk licht zijn verlicht, de rechtschapenen en
de geleerden, zullen of van deze wereld zijn verdwenen of als er nog
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 iemand resteert, dan zullen zij geen spoor van luisterrijk licht in zich heb-
ben, of als er al enig licht is, dan zal dat zeer zwak zijn. Wat een precieze
beschrijving is dit van de religieuze toestand van deze tijden!

Na het religieuze verval van de wereld te hebben afgeschilderd, portret-
teert  Allåh, de Allerhoogste, de materiële vooruitgang van deze tijden.
 Cultuur en beschaving zijn vereiste benodigdheden voor materiële voor-
uitgang, zodat de afstanden tussen de dorpen en de steden worden verkleind
en elke belemmering om te reizen wordt verwijderd, en er transportmid-
delen beschikbaar worden gemaakt die het reizen zullen vergemakkelijken
en tijd besparen. Dit moet zo zijn zodat de mensen kunnen profiteren van
elkaars kennis, en via uitwisseling van gedachten kunnen zij het pad van
wetenschappelijke, industriële en professionele kennis bereizen, en via on-
derlinge handel en zakendoen kunnen zij delen in financiële vooruitgang.
Daarom noemt  Allåh, de Allerhoogste, in de eerste plaats juist deze zaken.
Hij verdeelt die factoren die obstakels vormen voor onderlinge interactie
en uitwisseling tussen mensen, obstakels die, wanneer zij eenmaal verwij-
derd zijn, de weg vrijmaken voor vooruitgang en perfectie, in vier delen.
Ten eerste, de aanwezigheid van kolossale barrières op het land; ten
tweede, grote afstanden; ten derde, onwetendheid en barbaarsheid, en ten
vierde, de belemmering in de vorm van oceanen. 

Als eerste noemt Hij de bergen:

3.  En wanneer de bergen zullen worden verdreven (of toeristenoorden
zullen worden).
Wa idzal-djibåloe soey-yirat.

Aangezien de mens zijn nederzettingen op land moet maken, is de eerste
horde op de weg van onderlinge interactie en samenwerking de bergen. In-
derdaad, neem het geval van Afghanistan: zijn afgezonderde identiteit en
verdediging zijn hoofdzakelijk te wijten aan zijn bergketens die als muren
zijn. Bergen zullen worden verdreven, zegt  Allåh. Zie nu hoe de meeste
van de bergen op de wereld zijn verdreven. Wegen zijn aangelegd en tun-
nels gegraven – welke kolossale berghoogte is er die niet door Gog en
Magog, oftewel de Europese naties, worden doorkruist? In feite zijn de
bergen niet langer meer de obstakels die zij altijd waren; zij zijn veeleer
toeristenoorden geworden. Er zijn pogingen gaande om de hoogste toppen
te beklimmen die nog niet door de mens zijn bedwongen, en het zal zeker
zover komen dat alle daarvan bedwongen zullen worden, daar  Allåh, de
Allerhoogste, zegt: Zelfs wanneer Gog en Magog worden losgelaten, en
zij van iedere verheven plaats erop uit zullen trekken (21:96).
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Er zal geen enkele belemmering op de weg van samenwerking en handel
tussen steden en plaatsen overblijven, zegt Hij, en zelfs de bergen zullen
doorgang moeten verlenen, en transport en samenwerking tussen gemeen-
schappen zullen mogelijk gemaakt worden door tunnels erdoor heen te gra-
ven en wegen erover aan te leggen, en de groene weiden en graslanden in
de bergen zullen vakantieoorden worden.

Vervolgens behandelt  Allåh het beletsel van grote afstanden. Aangezien
men de wereld niet kan doen inkrimpen, zal de enige manier om afstanden
op een praktische manier te verkleinen het uitvinden van dusdanige snelle
transportmiddelen zijn, dat afstanden feitelijk inkrimpen; hoe korter de reis-
tijd, hoe korter de afstand, voor het gevoel van de reiziger.

Aldus zegt Hij:

4.  En wanneer de wijfjeskamelen worden verlaten.
Wa idzal-‘isjåroe ‘oe∆-∆ilat.

Het woord ‘isjår wordt voor een tien maanden drachtige wijfjeskameel
gebruikt. Het is vaste regel dat een koe meer waard wordt wanneer de tijd
van werpen dichterbij komt. In ons land bijvoorbeeld, worden koeien en
buffels meer waard wanneer hun tijd van werpen nabij is, en waardeert
men ze nog meer. De reden hiervoor is dat men hoopt op een op handen
zijnd jong. Evenzo werd een wijfjeskameel, wanneer zij haar periode van
dracht naderde, ‘isjår genoemd in Arabië, d.w.z. tien maanden drachtig,
en haar waarde werd hoger omdat men verwachtte dat er een jonge kameel
zou worden geboren. Daarnaast is een wijfjeskameel sneller en energieker
in het afleggen van grote afstanden. Het transport per kameel wordt speciaal
genoemd, omdat het een type rijdier is dat gebruikt wordt om op te rijden
en om vrachten te vervoeren over terreinen waar geen andere transport-
middelen of dieren erg efficiënt kunnen zijn. In woestijnen en droge berg-
gebieden, waar zelfs geen druppel water is, kan een kameel dagen achtereen
doorgaan zonder voedsel en drank. Het heeft het uithoudingsvermogen om
lange afstanden te overbruggen, terwijl het zware ladingen vervoert, een
uithoudingsvermogen dat door geen enkel ander dier geëvenaard wordt.
De Arabieren konden alleen door het gebruik van de kameel de waterloze
en plantenloze woestijnen en de droge weggeteerde bergketens doortrek-
ken, en dit deden zij ook. Paarden waren alleen tijdens oorlogen van nut.
Vandaar dat de kameel voor hen van grote waarde en nut was, hun enige
manier om moeilijke routes te doorkruisen. Wanneer ons dus wordt verteld
dat er een dag zal komen waarop de kameel overbodig zal worden, en
 niemand meer naar zwangere wijfjeskamelen zal uitkijken, dan is dit een
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duidelijke aanwijzing dat er transportmiddelen, zoals spoorbanen en weg-
transport, uitgevonden zullen worden, die niet alleen veel efficiënter zullen
zijn dan de kameel in het transporteren van passagiers en goederen, maar
dat deze ook over die moeilijke routes zullen reizen, waar in vroegere tijden
alleen de kamelen van enig nut waren.

Een andere uitleg is dat de rijwegen zo makkelijk zullen worden ge-
maakt, dat er geen speciale noodzaak meer zal zijn voor kamelen. Veeleer
zullen deze nieuwe transportmiddelen in staat zijn over die moeilijke routes
te reizen, waarover kamelen plachten te gaan, en er zullen betere en snellere
vormen van transport over deze wegen rijden en tijd besparen. Het vraag-
stuk van wegbelemmeringen en lange afstanden zal dus niet langer meer
relevant zijn.

En zo gebeurde het ook. Tegenwoordig heeft afstand geen betekenis
meer nu er snelvliegende vliegtuigen, spoorwegen en wegtransport zijn, en
zelfs de lastigste routen werden gemakkelijk en toegankelijk gemaakt voor
deze voertuigen, en een wereldwijd netwerk van wegen en spoorbanen
 hebben het gebruik van kamelen overbodig gemaakt. Wie zal nu op zoek
gaan naar een tien maanden drachtige wijfjeskameel? Hoeveel tijd wordt
er bespaard, en hoe gemakkelijk zijn internationale communicatie en
 interactie gegroeid, en hoe enorm is de internationale handel toegenomen
door deze nieuwe transportmiddelen!

Dit is ook van toepassing op de Hidjåz. Tegenwoordig reizen de ƒådji’s
(pelgrims) met wegvervoer om de Bedevaart te gaan verrichten, en kamelen
zijn daar overbodig geworden. Ik zal hier een voorval vermelden dat de
 mentaliteit van de zogenaamde ‘oelamå’ van deze tijd verraadt. Het was
ƒa˙rat Mirza Ghulam Ahmad, de voorbestemde Hervormer van dit tijdperk,
die onze aandacht vestigde op deze profetie. Toentertijd was de Hidjåz-spoor-
weg nog in aanbouw, maar vanwege de revolutie in Turkije werd het project
gestaakt toen de spoorlijn Medina bereikte. Daarop begonnen bepaalde
 ‘oelamå’ uit de Punjab van plezier te dansen, slechts omdat zij dachten dat
zij een kans hadden gekregen om ƒa˙rat Mirza’s ongelijk te bewijzen, zich
niet realiserende dat hun standpunt in werkelijkheid tegen de Heilige Korån
zelf was, want het is de Korån die zegt, dat er een transport zal ontstaan dat
kamelen overbodig zal maken. Hun zienswijze was ook tegen de Heilige
Profeet, die had voorspeld: “De wijfjeskamelen zullen verlaten worden en
zullen niet langer meer gebruikt worden.”

De enige zogenaamde fout van ƒa˙rat Mirza was, dat hij de sluier van
het gezicht van deze profetie had gelicht na het bericht van  Allåh te hebben
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gekregen. Maar wee de jaloezie en vooringenomenheid van die ‘oelamå’,
dat hoewel hun interpretatie in strijd was met de Heilige Korån en de
Ïadßth, zij toch dansten van plezier over de mogelijkheid om ƒa˙rat Mirza
Ghulam Ahmad in het ongelijk te stellen.

Maar  Allåh, de Allerhoogste, maakte spoedig een eind aan de vreugde
van die tegenstanders, en toen werd transport tussen Jeddah en Mekka en
Medina werkelijkheid, en werden de wijfjeskamelen overbodig. Nu wordt
in plaats van kameelkaravanen gemotoriseerd transport gebruikt over deze
route, en er ligt een voorstel klaar om ook een spoorweg aan te leggen, wat
de profetieën van de Heilige Korån en de Ïadßth vervult.1

Kortom, het is duidelijk dat door het overwinnen van de belemmeringen
die de bergen opwerpen, het aanleggen van wegen, en de uitvinding van
snelverplaatsend transport dat het overbruggen van grote afstanden een
kwestie van minuten maakt, de interactie en vermenging van verschillende
volkeren is vergroot, en de moderne beschaving ook mensen heeft bereikt
die in verre en afgelegen gebieden wonen, en die vanwege hun onwetend-
heid bestempeld werden als wilde bosbewoners. Deze interactie en ver-
menging moesten ongetwijfeld hun onwetendheid en wildheid verdrijven,
en hen beschaafd en ontwikkeld maken. Daarom konden ontwikkeling en
beschaving zich over de hele wereld verspreiden. Vandaar dat  Allåh, de
Allerhoogste, juist op dit feit van de eliminatie van onwetendheid en wild-
heid wijst door te zeggen:

5.  En wanneer de wilden (mensen en dieren) worden verzameld.
Wa idzal-woeƒo—esjoe ƒoesjirat.

Dat wil zeggen, de wilde mensen die als nomaden in bossen en bergen
woonden, zullen nu naar de grote en kleine steden gaan om zich daar te ves-
tigen, en zij zullen de voordelen van ieder aspect van cultuur en beschaving
deelachtig worden. Bekijk slechts de wilde mensen in de jungles van Afrika,
en zie hoe zij naar de stad komen en zich daar vestigen. Hetzelfde is op an-
dere landen van toepassing. Wat was Europa per slot van rekening? Slechts
een verzameling wilde mensen. Aanschouw hoe hun maatschappij heden
vooruit is gegaan, en denk dan na over het vers En wanneer de wilden wor-
den verzameld en beleef de vreugde van de onthulling van de waarheid. 
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Naarmate de onwetendheid en wildheid van die bosbewoners langza-
merhand verdwenen, bleven zij via verschillende stadia in cultuur en be-
schaving vooruitgang maken. Maar dit beschavingsproces kon zijn climax
niet bereiken, tenzij alle landen en continenten zodanig met elkaar verbon-
den zouden worden, dat de hele wereld als één stad zou worden; de handel
van het ene land zou gemakkelijk het andere bereiken, en de mensen van
het ene land zouden andere landen gaan bezoeken, elkaar ontmoeten, en
hun voordeel doen met elkaars deskundigheid in wijsheid en kennis, kunst
en ambacht, handel en ambtelijke organisatie, ontwikkeling en progressie
op elk gebied. Om dit te bereiken, was het dus noodzakelijk dat de belem-
mering die de oceanen boden, weggenomen zou worden. Daarom zegt
 Allåh, de Allerhoogste:

6.  Wanneer de zeeën gevuld (of overwonnen) zullen worden.
Wa idzal-biƒåroe soedj-djirat.

Dat wil zeggen, de rivieren en de oceanen die de continenten en landen
scheiden zullen “gevuld” worden (hun bestaan zal niets meer te betekenen
hebben); bruggen over rivieren en modern transport over de zeeën zullen
zo alledaags worden, dat de zeeën en rivieren als doodgewone snelwegen
zullen worden.

Zie nu hoe Azië en Afrika, Europa en Amerika, Australië en duizenden
eilanden op de wereld tegenwoordig als één stad zijn geworden. De zee
vormt hiertussen niet langer een barrière. Zij dient meer als een snelweg,
en het reizen over deze zeewegen, en ook over de luchtroutes, is zo com-
fortabel en vlot geworden, en er is zo’n grote vloot van grote en comforta-
bele schepen en vliegtuigen die over deze routes pendelen, dat zee- en
luchtverkeer nog comfortabeler en luxueuzer is geworden dan reizen over
land.

Het volgend vers luidt:

7.  En wanneer de mensen verenigd worden.
Wa idzan-noefo—esoe zoew-widjat.

Deze profetie is zeer duidelijk vervuld. Waar tref je mensen aan op de
wereld die niet naar het buitenland reizen en zich mengen onder anderen?
Aangezien afstanden zijn opgeheven en alle barrières zijn verwijderd, komt
een grote massa van mensen anderen tegen, en profiteert van deze interactie
en van het delen van kennis en ideeën en van onderlinge handel en zaken-
doen. Het gevolg hiervan is dat cultuur en beschaving hun hoogtepunt heb-
ben bereikt.
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De volgende twee verzen zijn:

8.  En wanneer aan de levend begravene gevraagd wordt,
Wa idzal-mau’o—edatoe soe’ilat,

9.  Om welke zonde zij gedood werd.
Bi ay-yi dzambin qoetilat.

 Allåh, de Allerhoogste, zegt dat als gevolg van deze internationale in-
teractie en vermenging, alsook van de ontwikkeling van cultuur, bescha-
ving, onderwijs en studie, de menselijke intelligentie zich tot zo’n niveau
zal ontwikkelen, dat er in de gedachten van de mensen een besef voor de
eer en rechten van vrouwen opgewekt zal worden. Met andere woorden,
cultuur en beschaving kunnen alleen dan hun volledig potentieel bereiken,
wanneer men zich bewust wordt van het respect en de eer die vrouwen toe-
komen, en als hun rechten in acht worden genomen. 

Een onderscheidend kenmerk van een wild en onbeschaafd volk is, dat
er geen respect bestaat voor vrouwen in hun maatschappij. Zij worden eer-
der nog beschouwd als een bron van schande en schaamte. Dit is de reden
waarom men tijdens de dagen van onwetendheid in Arabië het als een voor-
waarde van edelheid en eer beschouwde, dat een vrouwelijk kind gedood
moest worden zodra zij geboren werd. Dit was ook gebruikelijk bij de
Rajputs in Hindoestan, en zelfs nu komen er zeldzame incidenten van deze
aard onder hen voor. Maar in Arabië stonden de zaken er veel slechter voor:
daar placht men hun dochters levend te begraven.

Eens meldde een woestijnarabier zich bij de Heilige Profeet en vertelde
de details van een van zulke wandaden als volgt: “Ik had een dochtertje
dat niet bij de geboorte levend begraven kon worden, vanwege haar moe-
ders liefde voor haar. Zij hield veel van mij en was al flink groot geworden,
toen ik haar naar de wildernis meenam met de bedoeling haar levend te be-
graven. Ik lokte haar mee door haar te beloven dat er wilde bessen in het
bos groeien. Toen ik een gat begon te graven om haar levend te begraven,
kwam er soms wat stof omhoog door het graven en bevuilde mijn kleren,
maar telkens bleef zij mijn kleren zeer lieflijk afstoffen met haar sjaal om
het vuil te verwijderen. Toen ik haar uiteindelijk begon te begraven, bleef
zij roepen ‘vader, vader’, maar ik hield mij doof voor haar gesmeek, en
ging weer heen na haar begraven te hebben.”

Bij het horen van dit aangrijpende relaas, begonnen de tranen spontaan
uit de ogen van de Heilige Profeet te stromen. Uiteindelijk verwezenlijkte
de geestelijke kracht van het liefhebbende hart van deze minzame en
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 genadige personage een doelstelling, die zelfs niet in volledige mate vol-
bracht kon worden door de machtige wet van de Britten in India.

Het was het neerdalen van ditzelfde vers dat als keerpunt diende, en er
toe bijdroeg dat dit verachtelijke gebruik van vrouwelijke kindermoord met
één pennenstreek uit Arabië werd weggewist, want toen de Arabieren hoor-
den dat dit een walgelijke daad was, en dat zij zich daarvoor zouden moeten
verantwoorden, misschien op deze wereld maar zeker in het hof van de
 Almachtige God, begonnen zelfs de harten van de meest stoere Arabieren
te beven. In werkelijkheid was het de innerlijke reiniging en geestelijke
weldadigheid, opgewekt door de moreel verheven ziel van Mohammed,
die dit wonder teweegbrachten, en die de trotse en arrogante hoofden van
een gehele natie van Arabieren deden buigen voor het Goddelijk bevel.

De islåm vaagde niet alleen het gebruik van het vermoorden van meisjes
weg van het Arabisch schiereiland, maar het ging verder: het verhief de
vrouwen tot hetzelfde niveau van respect en eer als mannen. Vóór de komst
van de islåm werden vrouwen om uiteenlopende redenen en bedoelingen
levend begraven, daar zij geen respect genoten en geen rechten hadden,
noch werd er aan hen enig onderwijs gegeven. De islåm herstelde hun eer
en respect, en erkende hun rechten en gaf voorschriften voor hun opvoeding
en onderwijs.

In die tijd was er echter geen onderling sociaal verkeer, noch enige con-
tacten zoals nu, en vrouwen bleven bij wijze van spreken levend begraven
worden in landen – waaronder Europa – waar de invloed van de islåm nog
niet was doorgedrongen. Daarom zegt  Allåh, de Almachtige, dat er een tijd
zal komen dat het onderlinge sociale verkeer zal toenemen, en cultuur en
beschaving zich voldoende zullen ontwikkelen, en vervolgens de bewust-
wording van de rechten van en respect voor vrouwen naar boven zullen
komen, en zij bevrijd zullen worden van hun ‘levend begraven’-toestand
en zij zullen maken dat hun rechten wettig erkend worden.

Allåh zegt in het volgende vers:

10.  En wanneer de boeken worden verspreid.
Wa idza©-©oeƒoefoe noesjirat.

Dat zal de tijd zijn, zegt Hij, dat er veel nadruk gelegd zal worden op
kennis en wijsheid; kranten, artikelen, tijdschriften en boeken zullen in
grote aantallen gepubliceerd worden. Hij zal ook de sluier van Zijn Kennis
der dingen lichten. Aldus zegt Hij:
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11.  En wanneer de bedekking van de hemel wordt verwijderd.
Wa idzas-samå’oe koesji∆at.

Met het vermelden van het verwijderen van de hemelse sluier wordt be-
doeld, dat de sluier van hemelse kennis en mysteries zal worden gelicht.
Dat wil zeggen, de mysteries en complexiteiten van hemelse kennis en
geestelijke waarheden zullen ontsloten worden. Het normale gebruik is dat
zo’n onthulling bekend gemaakt wordt aan het gezuiverde hart van een of
ander godvruchtige personage, en het is via hem dat de mensen op de we-
reld verrijkt worden met deze rijke bron van hemelse kennis.

Daarom was het dit tijdperk dat bestemd was voor dit doel, en waarover
de Heilige Profeet heeft gezegd: “Zelfs als het geloof zal opstijgen naar de
Pleiaden, dan zal een persoon uit de zonen van Perzië het terugbrengen.”

En deze profetie werd vervuld in de persoon van ƒa˙rat Mirza Ghulam
Ahmad, de voorbestemde Hervormer voor deze eeuw.

In een tijd toen de bron van hemelse verlichting was opgedroogd, toen
het begrip en de kennis van de Korån van de aardbodem waren verdwenen,
en de Goddelijk geïnspireerde ‘oelamå’ (theologen) waren opgehouden te
bestaan – en diegenen die wel aanwezig waren, niet waren gezegend met
hemelse inspiratie en licht – deed  Allåh, de Allerhoogste, in dit tijdperk
van wijdverspreide uitzaaiing van kennis en wijsheid, een helper en vol-
maakte dienaar van de Heilige Profeet opstaan, en via zijn pen en geeste-
lijke weldadigheid begon er een rivier van hemelse kennis te stromen. Hij
is het die de islåm dominant maakte over de valse godsdiensten van de we-
reld, en die als een rots overeind bleef in de stroom van atheïsme en mate-
rialisme. Hij lichtte op zo’n krachtige wijze de sluier van het gezicht van
hemelse kennis, mysteries en complexiteiten, dat het de wereld verwonderd
en versteld deed staan. Verder presenteerde hij de religie als een weten-
schap, op een manier die knappe mensen hun hoofden deed buigen voor
zijn krachtige argumenten.

Hier aangekomen rijzen er bepaalde vragen: toen de wereld het hoogte-
punt van vooruitgang in beschaving en cultuur had bereikt, wat was dan
de noodzaak voor het doen opstaan van een persoon speciaal ten dienste
van de islåm, en waarom was het nodig om de sluier van hemelse inzichten
via zijn hand op te tillen? En verder, waarom vond men de behoefte van
de mensheid aan hemelse kennis en inzichten en aan een hemelse leraar
om hen te onderwijzen nodig?

 Allåh, de Allerhoogste, beantwoordt dit in het volgende vers:
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12.  En wanneer de hel wordt ontstoken.
Wa idzal-djaƒßmoe soe‘-‘irat.

Dat wil zeggen, ondanks zijn progressie in cultuur en beschaving, zal de
mens niet bevrijd zijn van de ketenen van zijn vleselijke hartstochten en egoï-
stische verlangens; veeleer zullen zijn vleselijke hartstochten en egoïstische
verlangens tezamen met materiële vooruitgang verder aangewakkerd worden.
En deze ontsteking van dierlijke begeerten zal, net als de hellevuren, en waar
de Heilige Korån elders naar heeft verwezen met de woorden Het is het vuur
aangestoken door  Allåh, dat boven de harten uitstijgt, nog intenser worden.

Wij kunnen voor onszelf zien dat de vooruitgang in fysische weten-
schappen en materiële prestaties niet in staat is geweest de mens te bevrij-
den van de slavernij van zijn vleselijke zelf en van Satan. Deze liefde voor
rijkdom en lustbevrediging veroorzaakt niet alleen een onheilig vertoon
van losbandigheid, alcoholisme, overspel, gokken en woeker, die de hel-
levuren van binnen zo verder vergroten, maar erger nog, blinde woede en
afgunst verhevigen het stoken van de hel dermate in de vorm van gevaar-
lijke oorlogen, dat er geen betere portrettering mogelijk is van het vers,
Wanneer de hel wordt ontstoken.

Het volgende vers zegt:

13.  En wanneer de Tuin nabij gebracht wordt.
Wa idzal-djan-natoe oezlifat.

Dat wil zeggen dat dit de tijd zal zijn, zegt Hij, wanneer het dienstbetoon
aan het geloof van de islåm een zeer prijzenswaardige en waardevolle zaak
zal zijn, en zelfs een kleine inspanning in dit opzicht een grote beloning
zal opleveren.

In principe brengt het doen van het goede op de weg van  Allåh en ge-
hoorzaamheid aan Zijn geboden in een periode wanneer de aarde vol is van
buitensporigheden en overtredingen, waarbij afgeweken en afgedwaald
wordt van het Pad, een hogere beloning met zich mee dan wanneer hetzelfde
in een andere periode wordt gedaan. De Heilige Profeet heeft eens een preek
gehouden en gezegd: “Iemand die zelfs maar een handjevol gerst weggeeft
in deze tijd, zal een veel grotere beloning ontvangen, dan een persoon die
een hoop goud geeft zo hoog als de berg Oeƒoed in een andere tijd.”

Het punt is dat iemand die behulpzaam is in een behoeftige tijd, prij-
zenswaardiger is dan degene die helpt in een normale tijd. Wanneer het
Geloof fondsen nodig heeft, dan zal het geld dat wordt uitgegeven in die
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periode een veel hogere beloning opleveren dan het uitgeven van geld voor
deze zaak in een periode, wanneer het Geloof geen speciale behoefte heeft
aan financiële bijstand. Wat betreft onze tijd heeft de Heilige Profeet zelf
gezegd, dat zelfs één enkele teraardewerping voor  Allåh in die tijd meer
waard zal zijn dan de gehele wereld en wat daarop is. De reden hiervoor is
dat het leiden van een godsdienstig leven te midden van atheïsme iets zeer
prijzenswaardigs is. Het is in zo’n periode dat de Tuin naderbij wordt ge-
bracht, en een kleine dienst levert de mens veel beloning op.

Na al deze profetieën te hebben uitgesproken, zegt  Allåh, de Allerhoog-
ste, dat als dit alles waar is, het ook waar is dat:

14.  Iedere ziel zal weten wat zij bereid heeft.
‘Alimat nafsoem-må aƒ˙a rat.

Dat wil zeggen, iedere persoon is verantwoordelijk en aansprakelijk voor
zijn daden, en er zal uiteindelijk een dag komen waarop hij tot rekenschap
voor zijn handelen zal worden geroepen, en hij niet in staat zal zijn deze
ondervraging uit de weg te gaan.

Nu, na het ontsteken van het hellevuur en de nabijheid van de Tuin te
hebben genoemd, zal het niet meer dan gepast zijn te zeggen, zoals  Allåh
zegt, dat iemands handelingen op een dag hun gevolgen zullen teweeg-
brengen, omdat het Paradijs en de Hel slechts twee manifestaties zijn van
dit proces.

De strekking van dit alles is, dat als de twaalf bovenstaande profetieën
uit blijken te komen, men ook de dertiende profetie over het Hiernamaals
zal moeten accepteren, en zich zal moeten realiseren dat dit het grote be-
richt is, waarvoor de voorafgaande twaalf profetieën werden gedaan.

De volgende twee verzen luiden:

15.  Nee, ik roep de sterren tot getuige,
Falå oeqsimoe bil-choen-nas.

16.  Hun baan volgende, (en) ondergaand.
Al-djawåril-koen-nas.

Het woord qasam (eed) betekent getuigenis afleggen, en het heeft een
bijbetekenis van benadrukking. Het woord choen-nas is het meervoud van
chånis, wat iemand die wegsluipt of zich terugtrekt betekent.

In de Ïadßth wordt gezegd: “Asj-sjai∆ånoe yoewaswisoe ilal-‘ibådi,
fa’idzå dzakara-llåha, chanasa (De duivel werpt kwade ingevingen in de
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menselijk geest, maar wanneer de laatste  Allåh begint te gedenken, trekt
de duivel zich terug).” Juist uitgelegd betekent chanasa zich terugtrekken
wanneer de naam van  Allåh wordt genoemd, en daarom wordt Satan al-
channås genoemd.

Van dezelfde stam is het woord channås afgeleid, zoals wij dit aantreffen
in het hoofdstuk An-Nås (De Mensen):

Min sjar-ril-waswåsil-channås (Tegen het kwaad van de influisterin-
gen van de heimelijke duivel).

En de Heilige Korån heeft zelf het woord channås gedefinieerd door te
zeggen: Alladzß yoewaswisoe fß ©oedo—erin-nåsi, minal-djin-nati wan-nås
(Die fluistert in de harten van de mensen, uit het midden van de djinn en
de mensen), oftewel een wezen dat insinuaties en twijfels brengt in de ge-
dachten van de mensen of van de djinn. Het woord al-djawår (van djarå:
rennen) is een wezen dat zich vlug over de aarde verplaatst en zich ver-
spreidt. Het woord al-koen-nas is het meervoud van kånis, wat betekent
iemand die verdwijnt of zich verschuilt.

In dit vers specificeert de uitdrukking Al-choen-nas … al-djawåril-koen-
nas (De sluipende insinuatieplegers die zich vlug uitspreiden en vervolgens
verdwijnen), niet de identiteit van die insinuatieplegers, maar worden alleen
hun karaktertrekken genoemd. En klaarblijkelijk moeten de zaken die als
bewijs zijn genoemd, ook betrekking hebben op het tijdperk, waarop de
voorgaande profetieën van toepassing zijn.

Nu moeten wij erachter zien te komen wie de mensen zijn, die insinua-
ties en twijfels zaaien in de gedachten van de mensen en vervolgens weg-
sluipen, en wie degenen zijn die zich overal op de wereld verspreiden.
Klaarblijkelijk zijn zij niemand anders dan de christelijke missionarissen,
die dag en nacht in de weer zijn met het massaal produceren van anti-isla-
mitische literatuur en propaganda, waarvan het enige doel is om twijfels
in de gedachten van de mensen te zaaien aangaande Gods geloof, de islåm.
Andere lasteraars van de islåm, bijvoorbeeld de Arya Samajisten, hebben
ook van niemand anders dan de christenen anti-islamitische literatuur over-
genomen om de islåm aan te vallen.

De echte vijanden van de islåm zijn juist deze missionarissen, die op
zeer subtiele en ontwrichtende wijze insinuaties opwerpen over de islåm
en vervolgens wegsluipen. Eens schreef een missionaris uit Hindoestan,
priester Imam-ud-Din van Amritsar: “Zelfs als wij er niet in slagen deze
moslims tot het christendom te bekeren, dan zullen wij er zeker in slagen
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hen tot niet-moslims te maken via de omvangrijke literatuur die wij tegen
de islåm hebben geproduceerd.”

Het doel achter al deze missiehospitalen, missiescholen en missiehuizen
is niets anders dan om de beïnvloedbare gedachten van jonge moslimman-
nen en -vrouwen en studenten te vergiftigen, door allerlei insinuaties tegen
de islåm in hun tere geesten te werpen. Wanneer de woeste aanval van het
christendom niet slaagt, dan komen zij aandragen met de afgod van mate-
rialisme. Het ultieme doel is om op een of andere manier te bewerkstelligen
dat de vrome moslim zijn sterke geloof verlaat.

Dit verklaart de onderliggende betekenis van het woord al-chan-nås.
Nu, wat betreft het woord al-djawår (zij die zich snel verspreiden), por-
tretteert dit hoe de missionarissen alle uithoeken van de wereld hebben be-
reikt. De snelheid waarmee deze groep van missionarissen zich tot in alle
delen van de wereld heeft verspreid, kent zijn gelijke niet. Zij hebben zelfs
heimelijk toegang verkregen tot verboden plaatsen, en na het gebied in
kaart te hebben gebracht en alle relevante informatie over hen te hebben
verzameld, dragen zij dit over aan hun respectievelijke overheden. Deze
aspecten wijzen er duidelijk op, dat deze wezens die in de uitdrukking Al-
choen-nas … al-djawåril-koen-nas worden genoemd, niemand anders zijn
dan deze christelijke missionarissen.

Nadat  Allåh, de Allerhoogste, veertienhonderd jaar geleden in dit hoofd-
stuk buitengewoon krachtige profetieën heeft gedaan aangaande dit tijd-
perk, en na de wereldse en geestelijke toestand van de wereld in deze tijd
te hebben geportretteerd, doet Hij een andere krachtige profetie, en zegt:
“Dit is niet alles (…) luister naar een andere belangrijke gebeurtenis (…)
er zal een groep van mensen zijn, wiens hoofdmissie het zal zijn om twijfels
in de gedachten van de mensen te zaaien aangaande Gods Geloof, de islåm,
en vervolgens wegsluipen. Zij zullen hun missie gezwind naar de verre uit-
hoeken van de aarde voeren (…) maar er zal een tijd komen wanneer deze
Dadjdjål (Antichrist) zal smelten zoals zout oplost in water. En deze aan-
stichters van twijfels die na hun kwade toespelingen wegsluipen, en die
zich snel over de wereld verspreiden, zullen uiteindelijk van het wereld -
toneel beginnen te verdwijnen.”

Uitweidende over hetzelfde thema, gaat  Allåh, de Allerhoogste, verder
met te zeggen:

17.  En de nacht wanneer die heengaat.
Wal-laili idzå ‘as‘as.
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18.  En de ochtend wanneer die oplicht.
Wa©-©oebƒi idzå tanaf-fas.

Met als betekenis dat deze mensen, die druk in de weer zijn met anti-
islamitische bezigheden, alleen in de diepe duisternis van de nacht van
dwaling te werk kunnen gaan. Maar net als alle nazaten van de duisternis,
zij het insecten of carnivoren, of dieven of andere asociale elementen die
allemaal ’s nachts tevoorschijn komen om hun activiteiten te bedrijven en
bij de eerste tekenen van de dag verdwijnen, zullen al deze aanstichters die
twijfels in de harten van de mensen inblazen en zich dan terugtrekken, als
en wanneer de zon van de islåm begint te rijzen, ook ondoeltreffend worden
en zullen al hun inspanningen van nul en generlei waarde worden.

In de Ïadßth wordt gezegd dat deze zonsopkomst in het Westen zal ge-
beuren, dat wil zeggen, in die tijd zal de leidinggevende zon van de islåm
haar licht in het bijzonder op Europa en Amerika werpen. U kunt dus deze
dagen voor uzelf het tafereel zien van de zonsopkomst die zijn kop opsteekt
in Europa, en hoe de nieuwe dageraad aanbreekt vanuit de Woking Muslim
Mission en de Missie in Berlijn.

Zie ook hoe de christelijke priesters van Europa en hun missies langza-
merhand ineffectief worden, vooral vanaf de dag dat het licht van de islåm
Europa bereikte via de inspanningen van de voorbestemde Hervormer,
ƒa˙rat Mirza Ghulam Ahmad en zijn groep van volgelingen, en via de ver-
spreiding daar van islamitische literatuur. Alle zonen van de duisternis wor-
den nerveus wanneer zij met de logica en literatuur van de Ahmadi’s
worden geconfronteerd – beide vol met een hemels zonlicht van spirituele
waarheid – en verdwijnen spoedig wanneer zij tegenover dit Goddelijke
licht komen te staan. Het christendom regeert niet langer meer over de har-
ten van de mensen in christelijke landen, omdat haar onlogische en redeloze
beginselen niet langer meer hun vroegere innige trouw kunnen opwekken.

Na deze vier eden geeft  Allåh, de Allerhoogste, ons het doel van deze
vier profetieën, tezamen met de twaalf voorafgaande profetieën, en zegt
dat deze allemaal getuigen zijn van het feit dat:

19.  Waarlijk, het (de Korån) is het woord van een geëerde Boodschapper.
In-naho—e laqauloe raso—elin karßm.

met de betekenis dat deze Korån, die u uit de mond van de heilige profeet
Mohammed hoort, niet zijn eigen woord is, maar beter gezegd een bood-
schap is die hij, als boodschapper, overbrengt namens de Verzender van
de boodschap.

H. 81                                    AT-TAKWÍR: HET OPVOUWEN 103



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

Dit is de reden waarom de Boodschapper van  Allåh een boodschapper
wordt genoemd, dat wil zeggen, hij is de brenger van de tekst van de
 boodschap; met andere woorden, hij wordt naar deze wereld gezonden als
een boodschapper om de boodschap van zijn Heer aan de mensen te geven.
Het Woord dat hij overbrengt als een boodschapper is dus niet zijn eigen
woord; het is echter het Woord dat van  Allåh, de Allerhoogste, afkom-
stig is. Een ieder dus die dit Woord gehoorzaamt, gehoorzaamt  Allåh, de
Allerhoogste, en een ieder die zich verzet tegen deze boodschap, strijdt
tegen  Allåh, de Allerhoogste. Het enige wat de Boodschapper moet doen,
is het afleveren van  Allåh’s boodschap bij de mensen. Met andere woorden,
hij is slechts een boodschapper die een boodschap brengt.

Hetzelfde wordt ook gezegd in hoofdstuk 69, Al-Ïåqqah (De Zekere
Waarheid), in de verzen 40 tot en met 46:

Waarlijk, het is het woord van een geëerde Boodschapper,
En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het wat u gelooft!
Noch het woord van een waarzegger. Weinig is het wat u indachtig bent!
Het is een openbaring van de Heer der Werelden.
En als hij tegen Ons zekere uitspraken had verzonnen,
Zouden Wij hem zeker bij de rechterhand hebben gegrepen,
En vervolgens zijn halsslagader hebben afgesneden.

Duidelijker kan het niet worden gemaakt. Hier wordt ons duidelijk ge-
zegd dat dit Woord, dat Mohammed, de Boodschapper van  Allåh, brengt,
niet zijn eigen woord als menselijke wezen is. Het is waar dat het de Heilige
Profeet is die spreekt, maar hij is slechts een boodschapper die het woord
van zijn Meester overbrengt.

En vervolgens zegt  Allåh dat het niet de compositie van een dichter is,
noch het woord van een waarzegger. Het is echter een tekst die als open-
baring is neergekomen van de Heer der werelden, en het wordt door hem
als een boodschapper aan u voorgedragen, en hij doet het zo zorgvuldig,
dat hij zelfs geen extra woord toeschrijft aan  Allåh. Deze voorzichtigheid
is van essentieel belang, want als hij inderdaad een ongewettigd woord van
zichzelf toeschrijft aan  Allåh, een woord dat  Allåh niet heeft geopenbaard,
dan zal  Allåh zijn halsslagader afsnijden.

Op een andere plaats in de Korån, in hoofdstuk 53, An-Nadjm (De Ster),
vers 3, zegt  Allåh, de Allerhoogste: Noch spreekt hij uit eigen begeerte.

Dat wil zeggen, hij spreekt slechts wat aan hem is geopenbaard.
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Dus, na deze profetieën uitgesproken te hebben, profetieën die de meest
subtiele berichten uit de ongeziene toekomst omvatten, zegt  Allåh, de Al-
lerhoogste, dat al deze profetieën bewijzen en getuigen zijn van het feit,
dat Mohammed een ware Boodschapper van God is, en dat het Woord dat
hij voordraagt het Woord van de God is Die hem als boodschapper heeft
gezonden. En ook is het woord ‘goedgunstig’ toegevoegd aan het woord
‘Boodschapper’, hetgeen erop duidt dat dit een eerzame boodschapper is.

Het is regel dat wanneer er een ambassadeur van de koning komt, zijn
eer en respect zijn gewaarborgd, en dat het vernederen van hem neerkomt
op het vernederen van de koning zelf die hem heeft gezonden. Als degenen
naar wie hij als afgezant is gestuurd, hem wensen te vernederen, dan be-
schouwt de zender van de afgezant het als een belediging tegenover zijn
eigen persoon, en maakt hij zich gereed om namens zijn afgezant te strij-
den. Aldus zegt  Allåh: dit is een afgezant van Mij, en zijn rang als eerzame
en goedgunstige persoonlijkheid is gewaarborgd. Een ieder die poogt hem
te onteren of te vernederen en een aanval pleegt op zijn eer, vecht tegen
Mij, en zal daarom vernederd en vernietigd worden. En aangezien deze
boodschapper van God afkomstig is, zal hij zeker achtenswaardigheid en
eer verwerven. Als hij een bedrieger was, dan zou Ikzelf zijn vijand zijn
geworden en hem onteerd en vernietigd hebben. Hieruit volgt dat deze ge-
stage stijging van eer en respect een teken en een argument is van het feit,
dat hij een ware boodschapper van Mij is.

De wereldgebeurtenissen die zich later ontvouwden, getuigen ervan dat
hij eerzaam en gerespecteerd was. Niet alleen de bewoners van het Arabisch
Schiereiland bogen hun hoofd voor hem, maar ook honderden miljoenen
achtten het een eer zijn dienaar te zijn, en achten dit zelfs vandaag de dag
nog. Hoe hard de tegenstanders van de islåm ook proberen de islåm op een
verwrongen manier voor te stellen, toch zal de persoon die door  Allåh, de
Allerhoogste, aangesproken werd als ‘eerzaam en goedgunstig’, dat altijd
blijven in de ogen van de wereld, en inderdaad is de tijd nu aangebroken
dat zijn eer steeds meer en meer zichtbaar zal worden voor de wereld.

Vervolgens gaat  Allåh, de Allerhoogste, verder met te zeggen:

20.  De bezitter van kracht, gevestigd in de tegenwoordigheid van de Heer
van de Troon.
Dzß qoew-watin ‘inda dzil-‘arsji makßn.

De uitdrukking dzß qoewwah die hier voorkomt, betekent ‘bezitter van
kracht’, oftewel deze profeet is in het bezit van zowel fysieke als  geestelijke

H. 81                                    AT-TAKWÍR: HET OPVOUWEN 105



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

vermogens en weldra zal de geestelijke weldadigheid van deze machtige
Profeet zich tonen, net zozeer hij het gehele Arabische volk zal lichten uit
het moeras van polytheïsme, de vuiligheid van overtreding en buitenspo-
righeid, en de slavernij van de vleselijke ik, en zal hij hen verheffen tot de
hoogste stadia van monotheïsme, vroomheid, reinheid en hoge zeden. De
wereldse machten zullen niet in staat zijn hem te overweldigen; nee, zijn
kracht zal alle andere krachten de baas worden. En waarom ook niet, want
hij is de Boodschapper van een God, Die Almachtig is, en is dus de macht
van die God Zelf met hem.

Zie nu hoe aan de ene kant alle krachten der kwaad vernietigd werden
door de geestelijke kracht van de Heilige Profeet, en het hele Arabische
volk geestelijk verkwikt werd, en hoe aan de andere kant de wereldlijke
machten van zowel de Arabieren als van Caesar en Chosroes in de aanwe-
zigheid van zijn kracht afbrokkelden.

De uitdrukking ‘inda dzil-‘arsji makßn betekent een persoon die status
geniet bij de Heer van de Troon. En wanneer deze Boodschapper een van
de intimi is van  Allåh, de Allerhoogste, de Heer van de Troon (de Heer van
het gehele geestelijke en fysieke domein), dan volgt hieruit noodzakelij-
kerwijze dat zijn positie van eminentie aan  Allåh’s Hof en zijn hoge status
daar zich ook in deze wereld zullen weerspiegelen. En deze Boodschapper,
die een boodschapper van de Heer van het gehele geestelijk en stoffelijk
domein is, zal geliefd worden gemaakt in de harten van ontelbare massa’s.
Al deze woorden die uit Gods Mond kwamen, werden dus gedurende het
leven van de Heilige Profeet vervuld.

In het volgende vers zegt Hij:

21.  Iemand die gehoorzaamd (moet worden), en betrouwbaar.
Moe∆å‘in tham-ma amßn.

Het woord moe∆å’ betekent hier iemand die gehoorzaamd moet worden,
dat wil zeggen, talloze massa’s zullen hem gehoorzamen. Men moet na-
denken over het feit dat er ten tijde van de openbaring van dit vers zeer
weinigen waren die de Heilige Profeet gehoorzaamden. En toch brak de
tijd aan dat niet alleen heel Arabië gehoorzaamheid aan hem zwoer, maar
meer nog dan dat werd het gebruikelijk dat grote koningen het een erezaak
achtten om zich aan hem te onderwerpen, en dit geldt zelfs in deze tijd.

De uitdrukking tham-ma amßn vestigt onze aandacht op zijn enorme
trouw en betrouwbaarheid. Tot nog toe deed  Allåh, de Allerhoogste, enkele
krachtige profetieën over de Heilige Profeet, waarvan elke een argument
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was ten gunste van zijn waarachtigheid en dat hij door  Allåh was gezon-
den.

Maar nu brengt  Allåh een ander argument naar voren van de waarheid
van de Heilige Profeet, en dit doet Hij door de aandacht van de luisteraar
van de toekomst te richten naar het verleden, en hij spreekt hem als volgt
toe: “Bekijk een ander aspect van de zaak. Jullie weten allemaal dat deze
boodschapper een hele levensspanne onder jullie heeft vertoefd, en jullie
weten ook heel goed wat voor rechtschapen persoon hij is. In feite zijn zijn
eerlijkheid alsook zijn betrouwbaarheid algemeen bekend onder jullie.
Denken jullie dus dat zo’n rechtschapen en betrouwbare persoon nu een
leugen tegen God kan bedenken? Inderdaad, zijn vroegere leven, dat bol
stond van eerlijkheid en betrouwbaarheid, en waarvan jullie getuigen zijn,
is een onbetwistbaar bewijs van zijn waarheid.”

Het volgende vers luidt:

22.  En uw metgezel is niet krankzinnig.
Wa må ©åƒiboekoem bi madj no—en.

Na de aandacht van de tegenstanders gevestigd te hebben op het feit dat
deze boodschapper gedurende lange tijd onder hen had geleefd, en wiens
waarheidlievendheid en betrouwbaarheid zij bevestigen en garanderen,
wendt  Allåh, de Allerhoogste, Zich tot een andere twijfel die in de gedach-
ten van de mensen kan rijzen: hoewel zo’n eerlijke en betrouwbare man
geen leugen kan verzinnen, is het echter mogelijk dat hij geestelijk in de
war is geraakt, en dat hij deze aanspraak op het boodschapperschap in een
vlaag van krankzinnigheid kan hebben gemaakt. Hij heeft hierop met
slechts één woord antwoord gegeven – ©åƒiboekoem – (uw metgezel). Dat
wil zeggen, deze kameraad van jullie, die dag en nacht in jullie gezelschap
verkeert, kan niet gek zijn.

Er bestaat een soort krankzinnigheid waarbij een geestelijk gestoord per-
soon continu allerlei onzin uitkraamt, en deze diagnose is niet moeilijk te
stellen. Maar er zijn geesteszieke mensen die met betrekking tot een be-
paald ding een geestelijke afwijking hebben, en zulke personen worden
vele dagen onder observatie gehouden. Sommigen worden in cellen of kli-
nieken ter observatie opgesloten, en men kan alleen dan een oordeel vor-
men over hun geestelijke toestand, omdat hun specifieke abnormaliteit
zeker aan de oppervlakte moet komen op een of ander moment tijdens de
observatie of een conversatie, wanneer zij onzinnig en onlogisch beginnen
te spreken over die specifieke neurose die hun hersenen beïnvloedt.
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 Allåh, de Allerhoogste, vestigt de aandacht van de tegenstanders dus op
dit feit door hun te vragen of zij enig abnormaal ding kunnen aanwijzen in
het gedrag van de Profeet tijdens zijn constante omgang met hen. En als
zij dit niet kunnen, hoe kunnen zij hem dan als waanzinnig beschouwen?
Hoe kan de geestelijke ziekte van een persoon, die dag en nacht in hun ge-
zelschap verblijft, verborgen blijven? Zijn krankzinnigheid moet op een of
ander moment naar buiten treden, aangezien hij zijn krankzinnigheid zou
hebben verraden door iets onzinnigs of onlogisch te zeggen. Is een dage-
lijkse omgang niet voldoende voor hen om onderscheid te kunnen maken
tussen een vroom persoon getooid met hoge zeden, en een waanzinnige?

Het volgende vers luidt:

23.  En hij zag zichzelf (of  Allåh) inderdaad aan de heldere, meest verre
horizon.
Wa laqad ra’åhoe bil-oefoeqil-moebßn.

Het woord oefoeq betekent de hoogste positie of het hoogste punt. Welke
positie is dit? Het is het punt dat de grens van de menselijke opwaartse gees-
telijke ontwikkeling markeert. In dit vers wordt ons gezegd dat Mohammed,
de Boodschapper van  Allåh, niet krankzinnig is; integendeel heeft hij zich-
zelf het hoogste punt van menselijke volmaaktheid en nabijheid tot  Allåh
zien bereiken, dat men menselijkerwijze onmogelijk kan overschrijden. Het
vers kan ook betekenen, dat hij  Allåh met het geestesoog heeft gezien en
Zijn gnosis tot de grens van de menselijke vermogens heeft benaderd, ofte-
wel de voor een menselijk wezen verst bereikbare grens om  Allåh te zien
en Zijn gnosis te bevatten. Dit feit wordt niet alleen via zijn hoge zeden en
volmaakte gnosis bewezen, maar  Allåh, de Allerhoogste, onthulde op der-
mate overvloedige wijze de kennis van het Ongeziene en de Goddelijke
mysteries aan hem, dat de menselijke kennis zo’n begrip niet kan verkrijgen
zonder de bijstand van Goddelijke hulp en geopenbaarde kennis. En de pro-
fetieën in dit hoofdstuk zijn slechts een klein voorbeeld van dit feit. Kan
een bedrieger of een waanzinnige zulke wapenfeiten neerzetten?

 Allåh zegt:

24.  Noch is hij gierig aangaande het Ongeziene.
Wa må hoewa ‘alal-ghaibi bi˙anßn.

Dat wil zeggen, zijn waanzinnigen en bedriegers begiftigd met zo’n
overvloedige onthulling van het Ongeziene, dat duidelijke profetieën bevat
die vol staan met zeer subtiele en complexe kennis van het Ongeziene? Dit
bewijst helder dat Goddelijke kennis de Bron van dit Woord is, en dat de
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persoon die dit onthult in nauw contact is met  Allåh, de Kenner van alle
dingen.

25.  Noch is het het woord van een vervloekte duivel.
Wa må hoewa biqauli sjai ∆ånir-radjßm.

26.  Waarheen gaat u dan?
Fa aina tadzhabo—en?

Dit betekent dat de gedachte dat het een bedenksel van de duivel kan
zijn, in extreme mate verkeerd is, en neerkomt op het zichzelf opzettelijk
op een dwaalspoor brengen, omdat de duivel vanaf het allervroegste begin
een verworpen wezen is, verdreven en afgesneden van  Allåh’s hof. Zijn
roep is altijd op het aanzetten tot kwaad gericht, en op vuiligheid, schande
en verderf. In tegenstelling hiertoe roept de Korån ons tot  Allåh, en nodigt
ons tot rechtschapenheid.

27.  Het is niets anders dan een Herinnering voor de volkeren.
In hoewa il-lå dzikroel-lil-‘å la mßn.

Het woord dzikr betekent in dit vers vermaning, en de mensen herinne-
ren aan de religie van de natuur, via welke de mens, door volgens die te
handelen, de waardigheid en eer kan bereiken waarvoor hij werd gescha-
pen. Bekijk de leerstellingen van de Korån, zegt  Allåh, hoe schitterend deze
zijn en hoe deze gegrondvest zijn op schitterende beginselen – leerstellin-
gen die de mensheid leiden tot eer en waardigheid, dat wil zeggen, via
welke de mens, door het volgen ervan, de eer en waardigheid kan bereiken
waarvoor hij werd geschapen. Kunnen zulke leerstellingen van de duivel
afkomstig zijn, leerstellingen die de mens naar eer en waardigheid en de
hoogste rangen van edelheid leiden?

De lezer kan voor zichzelf zien hoe veelomvattend en universeel de
 lering van de Korån is, hoe alle naties op de wereld, uit alle tijden, hiermee
hun voordeel kunnen doen. Natuurlijk is het zodoende essentieel dat een
mens het initiatief moet nemen en moeite moet doen om er baat bij te
 vinden. Dit is de reden waarom  Allåh in het volgende vers zegt:

28.  Voor hem onder u die recht wilt gaan.
Liman sjå’a minkoem any-yastaqßm.

29.  En u wilt niet (recht gaan), behalve als het  Allåh behaagt, de Heer
der werelden.
Wa må tasjå’o—ena il-lå any-yasjå’al-låhoe Rab-boel-‘ålamßn.
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Helaas hebben onze theologen dit vers geïnterpreteerd in de betekenis
van: U wenst niet behalve wat  Allåh wenst; dus handelt iemand die recht
wil gaan volgens  Allåh’s wil, en als iemand niet recht wenst te gaan, dan
doet hij dit ook volgens  Allåh’s wil. Deze interpretatie maakt de mens zeer
hulpeloos, zonder een wil van zichzelf, en het zal dus zeer onrechtvaardig
zijn om hem te straffen wanneer hij de verkeerde kant opgaat. Vandaar dat
deze betekenissen gewoonweg verkeerd en strijdig zijn met de bedoelingen
van de Korån. Wanneer men deze verzen (28–29) leest tezamen met het
voorafgaande vers (27), dan wordt de betekenis helemaal duidelijk. Dat wil
zeggen, hierboven werd gesteld dat dit Boek neergezonden is om de mens
te helpen een positie van eer en waardigheid te bereiken, en daarbij werd
gezegd dat alleen diegenen deze eer en waardigheid kunnen verkrijgen, die
het rechte pad willen bewandelen. Dan volgt het onderhavige vers en wor-
den slechts diegenen daarin aangesproken, die het rechte pad willen volgen.

 Allåh, de Allerhoogste, spreekt tot ons als volgt: Wat betreft de wens
om het rechte pad te kiezen, bevinden u en uw Heer zich op dezelfde lijn;
u verlangt precies hetzelfde wat uw Heer verlangt. Als u het rechte pad wilt
kiezen, dan is dit het wat ook Hij wil, dat wil zeggen, dat u het rechte pad
dient te betreden.

En dit is de reden waarom deze Korån, een Boek dat eer aan iedereen
brengt, door Hem is neergezonden. Zijn eigenschap van Weldadigheid ver-
eist dat alle mensen de rechte koers zullen kiezen. Echter, Hij brengt geen
gehoorzaamheid teweeg via dwang. Aangezien de mens met een wil van
zichzelf is geschapen, is het essentieel dat hij de rechte koers dient te kiezen
door zijn wil en gezond verstand te gebruiken, en dat hij zijn vermogen tot
vrije keuze niet ongebruikt laat.

Kortom,  Allåh, de Allerhoogste, wenst niets anders dan dat de mensen
de rechte weg zullen kiezen, omdat Hij de Onderhouder van alle werelden
is, en dit is de reden waarom Hij de Korån heeft neergezonden, een Boek
dat een Vermaning is voor alle naties van de wereld. Degenen dus die de
rechte weg willen kiezen, handelen precies volgens  Allåh’s Wil; en dege-
nen die niet de rechte koers kiezen, doen dat tegen  Allåh’s intentie en wil.
Hier worden dan ook de mensen aangesproken die zich op het rechte pad
bevinden, en er wordt aan hen verteld dat hun verlangen exact in overeen-
stemming is met de wil van hun Heer. Er wordt hier geen gewag gemaakt
van degenen die het rechte pad niet betreden.

Is het mogelijk, moge  Allåh het verbieden, dat  Allåh, de Allerhoogste,
wenst dat de mens het rechte pad niet zal bewandelen? Als dit zo is,
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waarom heeft Hij dan de Korån nedergezonden, die een Vermaning is voor
alle volkeren, en waarom heeft hij Zijn eigenschap van de Onderhouder
van alle werelden (Rabb) vermeld? Is het een noodzakelijk onderdeel van
het onderhouden van alle werelden dat het de mens niet toegestaan wordt
het rechte pad te volgen? De Roebo—ebiyyat (Voorzienigheid) die in deze
uitdrukking wordt gebruikt, betekent iemand geleidelijk aan omhoog voe-
ren, van het ene stadium naar het volgende stadium, tot het moment dat het
gekoesterde zijn volmaaktheid bereikt. De eigenschap van Onderhouder
van alle werelden moet dus vereisen dat de mens voorwaarts zal gaan op
het rechte pad en tot hogere stadia vordert. Vandaar dat men van een per-
soon kan zeggen die het rechte pad wil bewandelen, dat zo’n persoon wil
wat de Roebo—ebiyyat (de eigenschap van grootbrengen) van de Heer wil.
En als iemand het tegengestelde wenst, dan is zijn aspiratie kennelijk te-
gengesteld aan de wil en het welbehagen van de Heer, en kan zijn wens
dus zeker niet de wens van  Allåh, de Allerhoogste, zijn, die de Verzorger
van alle werelden is.

Laten wij nu het laatste gedeelte van dit hoofdstuk kort samenvatten, en
zien hoe  Allåh, de Allerhoogste, krachtige argumenten heeft gegeven om
te bewijzen dat de Heilige Profeet door Hem was gezonden, net zoals de
Goddelijke openbaring die hij ontving.

Alhoewel deze profetieën, die een belangrijk deel van de kennis van
het Ongeziene bevatten, op dat moment verborgen lagen achter de sluier
van de toekomst – hoewel deze heden als een stralende dag voor onze
eigen ogen vervuld zijn in de vorm van de wereldgebeurtenissen – gaven
op dat moment zelfs de ongelovigen van Mekka tenminste dit toe: zij er-
kenden volkomen de betrouwbaarheid, eerlijkheid en rechtschapenheid
van de Heilige Profeet, een profeet die zijn hele leven onder hen had ge-
leefd. Dit is dus de reden waarom  Allåh, na de profetieën opgenoemd te
hebben, als allereerste dit argument naar voren heeft gebracht, dat deze
persoon zijn hele leven als een waarheidlievende en betrouwbare persoon
onder jullie verbleef, en zelfs nu geven jullie zijn rechtschapenheid, be-
trouwbaarheid en eerlijkheid toe, dus hoe kan zo’n persoon een leugen
tegen  Allåh verzinnen?

Zij konden dit tegengesproken hebben door te zeggen: Toegegeven dat
er geen twijfel bestaat over zijn rechtschapenheid, maar misschien is hij
geestelijk verward geraakt. Hierop antwoordt  Allåh: Hij leeft dag en nacht
in jullie midden. Kunnen jullie op enig symptoom van geestelijk gestoord-
heid wijzen? Integendeel, jullie zullen ontdekken dat hij een complete
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 Goddelijke gnosis en een diepe kennis van Goddelijke mysteries bezit. Is
deze kennis van het Ongeziene, die continu aan hem wordt onthuld, ooit
aan diegenen geopenbaard die leden aan krankzinnigheid of die bedriegers
waren? Nee, het wordt alleen aan diegenen onthuld die een speciale band
met  Allåh ontwikkeld hebben, en die de ontvangers zijn van Goddelijke
communicatie.

Hiertegen kon een ander bezwaar worden opgeworpen, namelijk dat het
mogelijk was dat dit het woord van de duivel was. Hierop zegt Hij: Kan de
duivel, een verworpen en verdreven wezen uit  Allåh’s Hof, een lering bren-
gen die de mens eer en waardigheid doet verwerven, en die hem aldus suc-
cesvol maakt in het bereiken van de hogere doelen van de menselijke
schepping?

Met andere woorden, al deze twijfels en bezwaren in het achterhoofd
houdende, heeft  Allåh, de Allerhoogste, zulke krachtige argumenten gege-
ven ter ondersteuning van de waarheid van de missie van de Heilige Profeet
en dat de Korån van  Allåh, de Allerhoogste, afkomstig is, dat Hij geen
enkel aspect van twijfel of wantrouwen onbeantwoord heeft gelaten.
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