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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 82 VAN DE HEILIGE KORÅN

Al-Infi∆år
Het Splijten

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 19 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Wanneer de hemel uiteen wordt
gespleten,

2   En wanneer de sterren verstrooid
raken,

3   En wanneer de rivieren uitgestort
worden,

4   En wanneer de graven opengelegd
worden —

5   Iedere ziel zal weten wat zij voor-
uit heeft gezonden en wat zij achter
gehouden heeft.

6   O mens, wat leidt u weg bij uw
Heer, de Goedgunstige?

7   Die u geschapen heeft, u daarna
compleet heeft gemaakt, en u dan in
een zeer goede staat heeft gebracht — 

8   In welke vorm het Hem behaagt,
stelt Hij u samen.

9   Nee, maar u loochent het Oordeel,

10   En waarlijk, er zijn wakers over
u,

11   Eerbare optekenaars,

12   Zij weten wat u doet.
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13   Waarlijk, de rechtschapenen zijn
in gelukzaligheid,

14   En de slechten zijn waarlijk in
het brandend Vuur —

15   Zij zullen het op de Dag des Oor-
deels betreden,

16   En zij zullen daarvan niet afwe-
zig zijn.

17   En wat zal u doen beseffen wat
de Dag des Oordeels is?

18   Nogmaals, wat zal u doen besef-
fen wat de Dag des Oordeels is?

19   De dag waarop geen ziel iets voor
een andere ziel kan doen. En het bevel
behoort op die dag toe aan  Allåh.

Dit hoofdstuk is een vroeg-Mekkaanse openbaring, en net als het vorige,
At-Takwßr (Het Opvouwen), bewijst het via profetieën dat de mens reken-
schap zal moeten afleggen voor zijn daden. Er is echter één verschil. In het
vorige hoofdstuk (Het Opvouwen) heeft de vervulling van de daarin ge-
noemde glorieuze profetieën betrekking op de Laatste Tijd, terwijl de op-
merkelijke tekenen die dit hoofdstuk (Het Splijten) bevat, verbonden zijn
aan het leven van de heilige profeet Mohammed. Men getuigde tijdens zijn
leven duidelijk van hun vervulling, en hun glorie en grootsheid strekten
zich ook uit over de eeuwen die direct na zijn komst volgden. Zoals hier-
voor verscheidene malen is opgemerkt, worden profetieën verwoord in een
subtiele, metaforische taal en hun ware betekenis wordt pas op het moment
van hun vervulling ontsloten.

1.  Wanneer de hemel uiteen wordt gespleten.
Idzas-samå’oen-fa∆arat.

Dit vers heeft een diepe metaforische betekenis. Want de hemelen zullen
tekenen en Goddelijke hulp regenen alsof zij voor dat doel waren gescha-
pen en slechts het bevel van hun Heer afgewacht hadden, en wanneer de
tijd rijp was, zou deze stortbui van Goddelijke tekenen en hemelse bijstand
zo hevig zijn, alsof een groot vat opengebroken was en zijn inhoud zich
wijd en zijd uitgespreid had.
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2.  En wanneer de sterren verstrooid raken.
Wa idzal-kawåkiboen-tatharat.

Ook dit is een andere subtiele metafoor. Het is overgeleverd dat de hei-
lige profeet Mohammed zou hebben gezegd: “Mijn metgezellen zijn als de
sterren.” Zij werden met sterren vergeleken omdat zij vervuld waren met
het hemelse licht dat de Heilige Profeet had gebracht. De betekenis is dat
wanneer deze stortbuien van Goddelijke bijstand en hemelse tekenen op
de aarde vallen en de islåm zegeviert, er dan een ander teken in werking
zal treden, en dat zijn de hemelse sterren, dat wil zeggen, de metgezellen
van de Heilige Profeet, en andere moslims die vervuld zullen zijn met dit-
zelfde licht, zullen over de hele aarde reizen om dit Goddelijk licht te ver-
spreiden, dat wil zeggen, het propageren van de islåm wereldwijd.

3.  En wanneer de rivieren uitgestort worden.
Wa idzal-biƒåroe foedj-djirat.

Rivieren wijzen in figuurlijke taal op kennis. Dat wil zeggen, rivieren
van kennis zullen over de hele wereld overvloedig stromen. Dit derde teken
vertelt ons dat wanneer de metgezellen over de aarde trekken en de religie
verspreiden, zij ook een vloed van kennis en wijsheid op elk gebied van
menselijke doeleinden in werking zullen stellen. Daarnaast zal het Arabi-
sche volk een gezegende gemeenschap worden die de wereld kennis en
wetenschap zal onderwijzen en een nieuwe beschaving en cultuur zal be-
zielen en het fundament daarvoor zal leggen.

4.  En wanneer de graven opengelegd worden.
Wa idzal-qoebo—eroe boe‘thirat.

Dat wil zeggen, de doden zullen levend worden. Met andere woorden,
die mensen die een dood van ongeletterdheid, barbaarsheid en dwaling
stierven en begraven werden in het graf van onwetendheid en heidendom,
zullen een leven (van geloof en kennis) ontvangen. En waar de boodschap
van de islåm ook reikt, daar zal men zien dat een weer tot leven wekkende
adem in vroegere wilden wordt geblazen.

Houd in gedachten dat deze vier hier genoemde verborgen tekenen voor-
speld werden in een tijd toen de islåm in haar kinderschoenen stond en een
periode van extreme gebrekkigheid en hulpeloosheid doormaakte. Hoe le-
vendig deze zich in slechts enkele jaren ontvouwde, en hoe snel de islåm
het wereldtoneel bezette, staat met gouden letters op de bladzijden van de
wereldgeschiedenis geschreven.
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5.  Iedere ziel zal weten wat zij vooruit heeft gezonden en wat het achter
gehouden heeft.
‘Alimat nafsoem-må qad-da mat wa ach-charat.

Na de bovenstaande vier tekenen te hebben beschreven, zegt  Allåh, de
Allerhoogste, vervolgens dat als die tekenen waar blijken te zijn, het dus
ook waar is dat aan ieder mens de gevolgen van zijn handelingen getoond
zullen worden, of hij deze nu in het toekomstige leven ziet of dat hij als
een verrichter van goede daden een merkteken van zijn liefdadigheid heeft
achtergelaten. En het is onbetwistbaar dat deze vier hierboven vermelde
profetieën inderdaad een prachtige erfenis vormen die de islamitische ge-
meenschap voor de wereld heeft achtergelaten.

In hoofdstuk 78, An-Naba’ (De Aankondiging), werd al gezegd dat het
tijdperk van iedere profeet of boodschapper ons op kleine schaal een beeld
verschaft van de Dag der Opstanding, zodat de mensen met hun eigen ogen
getuigen zullen zijn van de gevolgen van hun handelingen in dit leven, en
dat dit verder hun geloof in de Grote Opstanding zal versterken, wanneer
de mens de volledige manifestatie van de consequenties van daden zal aan-
schouwen.

Dit is de reden waarom  Allåh in de Heilige Korån het woord As-Så‘ah
(het Uur) heeft gebruikt, dat een andere naam is voor de Dag der Opstan-
ding, om het succes van de deugdzamen en de vernietiging en het falen
van de slechten tijdens het leven van de Boodschapper af te schilderen.
 Allåh’s doel van deze vooruitblik aan de mens is eigenlijk om deze als
onaanvechtbaar bewijs te laten dienen voor de Grote Opstanding. Met an-
dere woorden, wanneer de gevolgen van daden overeenkomstig  Allåh’s
plan in ditzelfde leven worden onthuld en een ieder, goed of slecht, zijn
rechtmatige beloning ontvangt – een feit dat vóór de gebeurtenis werd
voorzegd – en wanneer van tevoren ook werd voorspeld dat goed en slecht
in het volgende leven elk zijn respectievelijke beloning in de meest vol-
ledige mate zal krijgen, wat kan men dan anders doen dan de waarheid
van  Allåh’s belofte accepteren?

We hebben inderdaad de werkelijke vervulling van deze zaken in dit
leven gezien en we hebben met onze eigen ogen de repercussies van zowel
goed als kwaad gezien. Elke goedheid die de groep van heilige metgezellen
volgens  Allåh’s plan verrichtte, en elke voetstap die zij achterlieten, diende
dus om te bewijzen dat zij een gemeenschap waren met verheven zeden en
groot nut, en in de volgende wereld zullen hun daden ontelbare vruchten
dragen. Er wordt ook met nadruk op het feit gewezen dat elke daad van de
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mens zijn eigen consequentie bevat, of die nu zichtbaar wordt in deze we-
reld of in de volgende.

De mens dient dus zeer bedachtzaam te zijn met betrekking tot zijn daden,
en moet zichzelf op dusdanige wijze gedragen dat hij niet alleen het goede
vooruitzendt voor de volgende wereld, maar ook een erfenis van goedheid
in zijn spoor achterlaat.

6.  O mens, wat leidt u weg van uw Heer, de Goedgunstige?
Yå ay-yoehal-insånoe må ghar-raka bi-Rab-bikal-Karßm?

7.  Die u geschapen heeft, u daarna compleet heeft gemaakt, en u dan in
een zeer goede staat heeft gebracht.
Al-ladzß chalaqaka fasaw-wå ka fa-‘adalak.

Dit betekent dat de mens op deze wereld wordt geboren en snel het doel
van zijn schepping vergeet en dat zijn aandacht enkel en alleen gefixeerd
is op zijn dierlijke verlangens zoals eten, drinken en andere zinnelijke harts-
tochten. Hij dwaalt van zijn Heer af, Die hem heeft doen ontstaan om Zijn
Roebo—ebiyyat (Voorzienigheid) aan hem te tonen, dat wil zeggen, om hem
te leiden om stap voor stap in alle opzichten een alomvattende ontwikkeling
en volmaaktheid te bereiken, en Die in Zijn oneindige generositeit hem
hulpmiddelen en talenten heeft geschonken om hem de hoogste voortref-
felijkheid te laten verwerven, zodat hij een geëerde dienaar van zijn groot-
hartige en edele Heer wordt.

Dit is dezelfde Heer Die hem heeft geschapen en hem in de beste bouw
heeft gevormd. Dat wil zeggen, elk vermogen dat aan hem is geschonken,
is het meest geschikt, het meest passend en het meest volmaakt, zodat hij
in de hoogste mate het doel van zijn schepping kan bereiken. Verder heeft
Hij hem in de juiste mate gevormd. Met andere woorden, de menselijke
vooruitgang is afhankelijk van matigheid en evenwicht vrij van extremen
en door zijn Schepper naar zijn eigen natuur (fi∆rah) ingeplant.

Wanneer de mens zijn aandacht dus concentreert op zijn edele en groot-
moedige Heer, dat wil zeggen, wanneer hij altijd het feit in gedachten blijft
houden dat zijn Heer hem heeft geschapen om uitmuntendheid en perfectie
te bereiken en wanneer hij zijn schepping overdenkt en zich bewust wordt
van de omvang van de sublieme eigenschappen waarmee hij is gezegend
en vervolgens het pad van matigheid gaat volgen, dan is er geen grens aan
de voortreffelijkheden en graden van volmaaktheid die hij kan verwerven.
Nochtans onderdrukt hij helaas zijn zinnelijke begeerten en dierlijke harts-
tochten niet ten gunste van zijn geestelijke vervolmaking en ontwikkeling
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naar het volgende leven. Verder mag hij zich nooit afwenden van gehoor-
zaamheid aan zijn Heer, want hierin ligt het geheim van zijn edelheid.

8.  In welke vorm het Hem behaagt, stelt Hij u samen.
Fß ay-yi ©o—eratim-må sjå ’a rak-kabak.

Dat wil zeggen, de verscheidenheid in vorm en verschijning is in  Allåh’s
wijsheid een wonderbaarlijke en bijzondere zaak. Dit is zo om de mensen
in staat te stellen elkaar te herkennen en hun unieke karakters te ontwikke-
len. Ongeacht de vorm waarin  Allåh, de Allerhoogste, elke persoon heeft
gegoten, hetzelfde pad naar geestelijke volmaaktheid is voor iedereen ge-
lijkelijk toegankelijk, zowel voor zwart of blank, als voor mooi of niet
mooi. Verder kan niemand een ander verhinderen dit pad van spirituele
perfectie te bereizen, hetgeen het doel van het leven op aarde is.

9.  Nee, maar u loochent het Oordeel.
Kal-lå bal toekadz-dzibo—ena bid-dßn.

Met andere woorden, niets heeft de mens in werkelijkheid van het rechte
pad afgeleid. De werkelijke oorzaak van zijn afdwaling is inderdaad dat hij
geen vrees voelt voor de verantwoordelijkheid en consequenties van zijn
daden. Als hij er zeker van zou zijn dat er zeker een dag zal komen waarop
hij vergolden zal worden voor zijn daden, dan zou hij nooit ongehoorzaam
zijn aan zijn goedgunstige Heer. Het resultaat van deze weigering om te ge-
loven in de zekerheid van vergelding op een dag van bestraffing, heeft hem
naar de afgrond van onachtzaamheid en ongehoorzaamheid geleid. En dit
is feitelijk een ontkenning van de Dag des Oordeels door middel van daden.
De mens moet er echter altijd aan denken dat zijn handelingen niet verloren
gaan, omdat elke daad goed beschermd wordt in een veilig verslag.

10.  En waarlijk, er zijn wakers over u,
Wa in-na ‘alaikoem laƒåfi ̊ ßn,

11.  Eerbare optekenaars,
Kiråman kåtibßn,

12.  Zij weten wat u doet.
Ya‘lamo—ena må taf‘alo—en.

Met andere woorden,  Allåh heeft wakers aangesteld die de daden van de
mens noteren en zij laten nooit toe dat enige handeling verloren gaat. Inte-
gendeel, zij blijven elk afzonderlijk ding optekenen. Die wakers zijn edele
en eerzame engelen, die zeer sterk verschillen van sommige doortrapte be-
ambten van de wereldse geheime politie die naar hun eigen grillen een bewijs
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noteren. Hiertegenover staat dan dat wat die reine optekenaars neerschrijven
geheel onvervalst en betrouwbaar is. Tegenwoordig, in dit wetenschappelijke
tijdperk, hebben de laatste onderzoeken aangetoond dat geen woord of daad
van de mens ooit verloren gaat. In plaats daarvan wordt elk ding onophou-
delijk opgeslagen in de geluidsgolven van de ether. Wanneer wij middelen
kunnen bedenken waarmee wij deze opnames kunnen lezen, dan zullen wij
in staat zijn de complete geschiedenis van de wereld te lezen, en welke
 verblijfplaats wij ook voor onderzoek uitkiezen, wij zullen in staat zijn te
vertellen wat daar werd gedaan en welke woorden daar werden gesproken.

Uspan, een Engelse moslimbekeerling en voormalig redacteur van Out-
look en Light (twee tijdschriften), heeft een scherpe opmerking in deze zaak
gemaakt, stoutmoedig verklarende dat de dag waarop de in het boek van
de natuur bewaarde verslagen worden ontcijferd, zal resulteren in een on-
middellijke ineenstorting van het christendom, omdat de onware verhalen
met betrekking tot de Goddelijkheid van de Messias, de profeet Jezus, en
zijn levend opgenomen zijn in de hemel ontmaskerd zullen worden, en bij-
gevolg de doctrines van de drie-eenheid en het zoenoffer van de aardbodem
zullen verdwijnen.

Kortom, wetenschappers houden zich bezig met de taak van het ontdek-
ken van middelen waarmee wij de opname van de natuur kunnen lezen, en
zij kunnen hier wel of niet in slagen. Hoe het ook zij, die opname is in het
bezit van  Allåh – een opname waarvan geen woord of daad voor ons ge-
heim zal worden gehouden of weggelaten. Het gevolg hiervan zal dus als
volgt zijn:

13.  Waarlijk, de rechtschapenen zijn in gelukzaligheid,
In-nal-abråra la-fß na‘ßm,

14.  En de slechten zijn waarlijk in het brandend Vuur.
Wa in-nal-foedj-djåra la-fß djaƒßm.

15.  Zij zullen het op de Dag des Oordeels betreden,
Ya©launahå yaumad-dßn,

16.  En zij zullen daarvan niet afwezig zijn.
Wa må hoem ‘anhå bi ghå ’i bßn.

Dat wil zeggen, de hel die zij met hun eigen handen maken door hun
slechte daden is immer aanwezig bij hen in dit leven, maar zij zijn er blind
voor. Echter, na de dood, op de Dag der Vergelding, zullen zij het met de
zekerheid van zicht bemerken en dat is het Vuur dat zij zullen betreden.
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17.  En wat zal u doen beseffen wat de Dag des Oordeels is?
Wa må adråka må yau moed-dßn.

18.  Nogmaals, wat zal u doen beseffen wat de Dag des Oordeels is?
Thoem-ma må adråka må yaumoed-dßn.

De herhaling van deze vraag is een vorm van taalkundige stijl, waarvan
de bedoeling is om de belangrijkheid van het onderwerp duidelijk te maken,
en ook om de afschrikwekkendheid en grootsheid van die Dag des Oordeels
te belichten.

19.  De dag waarop geen ziel iets voor een andere ziel kan doen. En het
bevel behoort op die dag toe aan  Allåh.
Yauma lå tamlikoe nafsoel-linafsin sjai’an wal-amroe yau ma’idzil-
lil-låh.

De macht en het gebod zijn altijd in de handen van  Allåh, maar het oog-
merk hier is om de aandacht te vestigen op het feit dat  Allåh de mens in dit
leven de gift van keuze heeft gegeven: goed doen of niet, of iemand op de
een of andere manier helpen, of anderen van nut zijn of hen verdedigen.
Echter, op de dag wanneer de gevolgen van daden zullen worden onthuld,
zal niemand de keuze hebben om de consequenties van zijn daden geduldig
te verdragen, noch zal iemand in staat zijn een ander voor de straf te redden,
noch op een of andere manier van hulp te zijn. Dit is de reden waarom de
heilige profeet Mohammed zijn dochter, vrouwe Få∆imah, met de volgende
woorden waarschuwde:

“Lieve dochter, op de Dag der Opstanding zal het jou niet helpen dat ik
jouw vader ben. Het zijn slechts jouw daden die jou zullen baten.”
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