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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 83 VAN DE HEILIGE KORÅN

At-Ta∆fßf
Het Plichtsverzuim

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 36 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Wee de bedriegers!

2   Die, wanneer zij de maat nemen
(van wat hun toekomt) van de men-
sen, ten volle nemen.

3   En wanneer zij anderen toebedelen
of voor hen afwegen, geven zij min-
der dan verschuldigd is.

4   Denken zij niet dat zij nogmaals
opgewekt zullen worden,

5   Voor een grote dag? —

6   De dag waarop de mensen voor de
Heer der werelden zullen staan.

7   Nee, waarlijk, het verslag van de
slechten is in de gevangenis.

8   En wat zal u doen weten wat de
gevangenis is?

9   Het is een geschreven boek.

10   Wee de verwerpers op die dag!

11   Die de Dag des Oordeels looche-
nen.

12   En niemand loochent die, be-
halve iedere overschrijder van gren-
zen, iedere zondige.
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13   Wanneer Onze boodschappen
aan hem voorgelezen worden, zegt
hij: Verhalen van degenen van vroe-
ger.

14   Nee, veeleer is hetgeen zij ver -
dienden aan hun harten vastgeroest.

15   Nee, waarlijk, op die dag zijn zij
afgesloten van hun Heer.

16   Vervolgens zullen zij zeker het
brandende Vuur betreden.

17   Vervolgens zal er gezegd wor-
den: Dit is wat u loochende.

18   Nee, waarlijk, het verslag van de
rechtschapenen is in de hoogste plaat-
sen.

19   En wat zal u doen weten wat de
hoogste plaatsen zijn.

20   Het is een geschreven boek.

21   Zij die ( Allåh) dicht zijn gena-
derd getuigen ervan.

22   Waarlijk, de rechtschapenen zijn
in gelukzaligheid.

23   Op verheven sofa’s, starende — 

24   U herkent de uitstraling van ge-
lukzaligheid op hun gezichten.

25   Aan hen wordt een zuivere drank
te drinken gegeven, verzegeld.

26   Het zegel daarvan is (met) mus-
kus. En laat degenen die streven daar-
naar streven.

27   En het is vermengd met water dat
van boven komt — 

28   Een bron waaruit degenen die
(Allåh) dicht zijn genaderd drinken.
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29   Waarlijk de schuldigen plachten
de gelovigen uit te lachen.

30   En wanneer zij hen passeerden,
knipoogden zij naar elkaar.

31   En wanneer zij terugkeerden bij
hun mensen, keerden zij jubelend
terug.

32   En wanneer zij hen zagen, zeiden
zij: Waarlijk, zij zijn in dwaling —

33   En zij werden niet als wakers
over hen gezonden.

34   Nu, deze dag zullen de gelovigen
de ongelovigen uitlachen —

35   Op verheven sofa’s, starende.

36   Waarlijk, de ongelovigen worden
beloond zoals zij deden.

Dit hoofdstuk, At-Ta∆fßf (Het Plichtsverzuim), is een vroeg-Mekkaanse
openbaring. In het vorige hoofdstuk, Al-Infi∆ar (Het Splijten), werd melding
gemaakt van de optekening van goed en kwaad en de daaruit voortvloeiende
verdeling van twee klassen van mensen – de rechtschapenen en de slechten.
Er wordt ons nu een verdere beschrijving van deze twee groepen gegeven.

1.  Wee de bedriegers!
Wailoel-lil-moe∆af-fifßn!

Moe∆af-fifßn (bedriegers) wijst op iedereen die minder geven dan dat zij
zouden moeten doen, of het nu betrekking heeft op hun plichten tegenover
 Allåh of tegenover hun medemens. In de volgende verzen wordt meer over
hun gezegd:

2.  Die, wanneer zij de maat nemen (van wat hun toekomt) van de men-
sen, ten volle nemen.
Al-ladzßna idzak-tålo—e ‘alan-nåsi yastaufo—en.

3.  En wanneer zij anderen toebedelen of voor hen afwegen, geven zij
minder dan verschuldigd is.
Wa idzå kålo—ehoem aw-wa zano—ehoem yoechsiro—en.
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Het bovenstaande is een prachtige uitleg van de vervulling van onze
plichten tegenover  Allåh en tegenover zijn dienaren, en in zoverre het de
schending van rechten op deze wereld betreft, is dit de wortel van waaruit
alle takken groeien – het verkopen van minderwaardige producten voor de
hoogst mogelijke prijs. Met andere woorden, de verkoper probeert de koper
voor de gek te houden, terwijl laatstgenoemde zijn best doet om de beste
goederen tegen de laagste prijs te krijgen.

Kortom, de ene partij probeert de andere te slim af te zijn, en iedere truc
wordt aangewend en dit gebeurt op elke niveau van handel – van de slagerij
tot de marktkramen, tot de juweliers. In de wereld van vandaag zijn adver-
tenties en verpakkingen de dragers van wijdverspreide bedrieglijke prak-
tijken, want hiermee worden overdreven beweringen met betrekking tot
bepaalde producten gedaan in aantrekkelijke advertenties. Maar wanneer
de koper de producten die hij heeft gekocht onderzoekt, realiseert hij zich
dat hij beetgenomen is.

Vergelijk dit gedrag met dat van de heilige profeet Mohammed
(©.a.w.s.) die, zelfs vóór zijn aanstelling als profeet, op handelsreizen naar
Syrië ging voor vrouwe Chadßdjah (r.a.), wiens goederen voor dat doel
aan hem werden toevertrouwd. Het was zijn gewoonte om de koper op de
hoogte te stellen over de exacte staat van zijn goederen – als deze van uit-
stekende kwaliteit waren dan prees hij ze aan; wanneer het bepaalde ge-
breken had dan stelde hij hun ervan in kennis, met als gevolg dat de
mensen hem zozeer begonnen te vertrouwen, dat al zijn goederen in een
mum van tijd waren uitverkocht.

Van zo’n aard was ook het edele voorbeeld dat doorgegeven werd aan
hen die zich in zijn gezelschap voegden. Eens benaderde een jonge knaap
een metgezel van de Heilige Profeet met een paard en bood het te koop aan
tegen een bepaalde prijs. De metgezel zei tegen de jongeling: “Laat het
paard lopen.”

De jonge knaap gehoorzaamde, waarop de metgezel zei: “Zoon, jij kent
de werkelijke waarde van jouw paard niet. Dit dier is honderd dirhams
(gouden munten) meer waard dan wat jij vraagt.”

Hij vroeg vervolgens de jongen om hem te laten zien hoe het paard
draafde. Toen hij zag hoe goed het dat deed, voegde hij nog honderd dir-
hams toe aan de prijs. Daarna verzocht hij hem om het paard te laten gal-
opperen. De jongeling deed aldus en na het bewijs gezien te hebben, voegde
de metgezel van de Heilige Profeet weer honderd dirhams toe aan de prijs
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met de volgende uitleg: “Jongeman, dit paard was meer waard dan wat jij
vroeg, maar je wist het niet. Ik wil echter geen onwettig misbruik van jouw
onwetendheid maken.” En dus kocht hij het paard, waarbij hij enkele malen
meer dan de vraagprijs betaalde.

Dit is inderdaad een subliem en hoogverheven voorbeeld van rechtscha-
penheid, maar wanneer wij tenminste in onze transacties niet minder dienen
te geven dan wat de koopwaar waard is, en als wij graag ten volle voor
onze goederen betaald willen worden, waarom zouden wij anderen dan niet
op dezelfde manier behandelen.

Wij moeten eraan denken dat het in deze verzen genoemde meten en
wegen niet beperkt is tot graan en koopwaar of tot het afmeten van vloei-
stoffen, maar in werkelijkheid al onze rechten en plichten in het sociale
verkeer beslaat. Het achterhouden van de juiste maat is een smet op iedere
tak van het alledaagse leven. Anderen eisen hun rechten bij ons op en als
wij tekortschieten, dan zijn zij snel in het klagen en boos worden en zelfs
ruziën. Maar wanneer het aankomt op het in ruil terugdoen van een gunst,
dan tonen zij niet het minste verlangen om dat te doen. Wat ons overkomt
kent ook zijn equivalent in de overheidsdienst. Mensen ruziën om lonen
en reistoelages, maar op hun beurt zijn zij niet in staat hun taken tegenover
de overheid of het publiek naar behoren uit te voeren. Bijvoorbeeld, een
overheidsambtenaar van de gezondheidsdienst kan zijn vrouw meenemen
in zijn auto voor een avondrit en vervolgens reiskosten declareren door on-
terecht te beweren dat hij op speciale opdracht tijdens diensttijd naar een
zeker dorp was gegaan. Dit is werkelijk fraude en corruptie.

Op gelijke wijze eist een vrouw haar rechten op bij haar echtgenoot, die
op zijn beurt hetzelfde bij haar opeist, maar geen van beiden maakt zich
zorgen om zijn of haar verplichtingen tegenover de andere. En hetzelfde
geldt voor ouders en kinderen, alsook vrienden, familie en buren. Wanneer
wij ziek zijn of een bepaald verdriet of rouw ervaren, dan verwachten wij
van hen dat zij hun hulp en condoleance aanbieden en wij geven miljoenen
klachten als zij in de geringste mate tekortschieten. Maar wanneer zij zich
in dezelfde situatie bevinden, dan tonen wij niet de minste neiging tot het
terugdoen van de gunst en verzinnen wij ontelbare excuses om niet met
hen samen te zijn. Met andere woorden, wanneer anderen tekortschieten
in hun verplichtingen tegenover ons, dan zaniken en vitten wij en geven
wij allerlei klachten, maar wij onderzoeken onze daden niet op dezelfde
kritische wijze. In feite moeten wij, in plaats van te muggenziften en onszelf
tot soldaten van de Almachtige te maken in zoverre het de vervulling van
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de plichten van andere mensen aangaat, onze eigen handelingen onderzoe-
ken om te zien of wij onze plichten tegenover anderen vervullen zoals wij
behoren te doen of niet, daar wij slechts over datgene ondervraagd zullen
worden waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Deze zelfde houding beslaat ook onze plichten tegenover  Allåh, de Al-
lerhoogste. Wij hopen op iedere gunst en welwillendheid van Hem, maar
wij schieten openlijk tekort in onze plichten ten opzichte van Hem. Als wij
mogelijkerwijs een Goddelijk beschikte tegenslag te verduren krijgen, dan
vergeten wij Zijn grenzeloze gunsten en genade die Hij ons dag en nacht
schenkt helemaal, en staan wij, moge  Allåh het verhoeden, gereed om tegen
Hem te strijden. Aan de andere kant analyseren wij onze daden niet om te
ontdekken tot in welke mate wij gehoorzaam aan Hem zijn. Hoe waar zijn
de woorden van de Almachtige die Hij aan ons heeft geopenbaard in de
bovenstaande verzen over de netelige positie van de verzuimplegers. Hij
zegt ons verder dat zulke mensen er niet aan denken dat zij een keer moeten
sterven en in de tegenwoordigheid van hun Heer moeten staan en reken-
schap moeten afleggen voor hun daden.

4.  Denken zij niet dat zij nogmaals opgewekt zullen worden,
A lå ya˚oen-noe oelå’ika an-nahoem-mab‘o—etho—en,

5.  Voor een grote dag?
Li-yaumin ‘a˚ßm?

6.  De dag waarop de mensen voor de Heer der werelden zullen staan.
Yauma yaqo—emoen-nåsoe li-Rab-bil-‘ålamßn.

Door de Dag der Opstanding yaumin ‘a˚ßm (een grote dag) te noemen,
is het de bedoeling om het feit te benadrukken dat het een dag van on-
overtroffen glorie en eer zal zijn, wanneer wij allen in de tegenwoordig-
heid van de Heer van alle werelden zullen moeten staan en verantwoording
moeten afleggen. De Heer van alle werelden heeft beloofd dat op die dag
een ieder de weldaad van Zijn Voorzienigheid met rechtvaardigheid en
billijkheid zal ontvangen. Aan niemand zal op die dag speciale privileges
verleend worden, of hij nu hoog is of laag, rijk of arm. Aan de andere kant
zullen allen rechtvaardig behandeld worden, omdat dat de Dag des Oor-
deels zal zijn en Hij de Meester en de Heer van allen zal zijn – hoog en
laag gelijk.

7.  Nee, waarlijk, het verslag van de slechten is in de gevangenis.
Kal-lå in-na kitåbal-foedj-djåri lafß sidj-djßn.
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Sidj-djßn (van de vorm fa’ßl, oftewel een intensieve vorm) is afgeleid
van sidjn en betekent een gevangenis, waarmee de Korån zelf verder gaat
uit te leggen:

8.  En wat zal u doen weten wat de gevangenis is?
Wa må adråka må sßdj-djßn?

9.  Het is een geschreven boek.
Kitåboem-marqo—em.

Uit het bovenstaande lijkt het dat er op een boek wordt gewezen dat be-
trekking heeft op een gevangenis, dat wil zeggen, een register waarin de
namen van de kwaaddoeners opgeschreven staan tezamen met hun wan-
daden. Met andere woorden, zij zullen in een gevangenis zijn vanwege hun
wangedrag, met hun namen en de aard van hun overtredingen genoteerd
in een boek.

Wanneer de namen en de wandaden van de overtreders dus genoteerd
worden in het officiële register van de gevangenis, lijdt het geen twijfel dat
deze mensen werkelijk een gevangenisstraf verdienen, in elk geval zullen
hun toestand en behandeling in overeenstemming zijn met wat er in het of-
ficële boek genoteerd staat. En dit is een gevangenis die zij over zichzelf
hebben afgeroepen vanwege hun daden.

Wie op deze wereld echter de Goddelijke geboden van de Heer
 gehoorzaamt door zijn talenten en vermogens op de weg van matigheid te
gebruiken, en zo gewillig zijn hartstochten beteugelt en zichzelf voor
 extremiteiten behoedt, zal met vooruitgang en volmaaktheid beloond wor-
den. Echter, als de mens zijn lagere begeerten niet vrijwillig bedwingt of
“gevangenzet” en buitensporig wordt in zijn gedrag vanwege de slavernij
van zijn dierlijke hartstochten, dan stuurt het Goddelijk gezag zelf hem
naar een gevangenis als vorm van straf. Maar houd in gedachten dat het
achterliggende doel van deze Goddelijke daad de hervorming van de zon-
dige is en niet louter om hem te straffen.

Hetzelfde geldt voor wereldse overheden die wetten instellen die dienen
om het gedrag van de mens te reguleren of, met andere woorden, zij zetten
hem, zo te zeggen, in de gevangenis. Degenen die deze wetten gehoorza-
men of de aan hun opgelegde beperkingen in acht nemen, zullen als vreed-
zame, zich aan de wet houdende en respectabele burgers geëerd worden.
Aan de andere kant, degenen die deze maatregelen om het evenwicht te
bewaren niet in acht nemen en aldus de wetten van het land breken, zullen
door de overheid naar een andere soort van gevangenis gestuurd worden,
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hetgeen deze keer een opgelegde straf is – een strafinrichting – met het
tweeledige doel van straf en hervorming.

Hetzelfde lot zal degenen overkomen die de Goddelijke wet niet gehoor-
zamen en hun begeerten niet onderwerpen aan de voorschriften van  Allåh’s
bevelen en zo de grenzen van matigheid overtreden. In het Hiernamaals
zal  Allåh hen verbannen naar een sidj-djßn (gevangenis) om hen via be-
straffing te hervormen.

10.  Wee de verwerpers op die dag!
Wailoeny-yauma’idzil-lil-moe kadz-dzibßn!

11.  Die de Dag des Oordeels loochenen.
Al-ladzßna yoekadz-dzibo—ena bi-yaumid-dßn.

Of een persoon nu de Dag der Opstanding verwerpt in termen van geloof
of deze loochent door zijn handelingen, het is hetzelfde, want beide groepen
vallen in feite in dezelfde categorie, namelijk de ontkenners. Zij die de Dag
der Opstanding met hun daden ontkennen zijn de mensen die openlijk met
hun tongen verklaren dat zij in de waarheid ervan geloven, maar wanneer
het aankomt op hun daden, dan ligt de zaak anders. Voor deze beide klassen
van verwerpers zal die dag dus een dag van berouw en verwoesting zijn,
zoals de volgende verzen verder uitleggen:

12.  En niemand loochent die behalve iedere overschrijder van grenzen,
iedere zondige.
Wa må yoekadz-dziboe bihß il-lå koel-loe moe‘tadin athßm.

13.  Wanneer Onze boodschappen aan hem voorgelezen worden, zegt hij:
Verhalen van degenen van vroeger.
Idzå toetlå ‘alaihi åyåtoenå qåla aså∆ßroel-aw-walßn.

Dat wil zeggen, elke zondaar die ongehoorzaam is aan de wetten van
 Allåh en die de grenzen te buiten gaat, verwerpt in werkelijkheid het geloof
in de Dag der Opstanding door zijn eigen handelingen, en deze ontkenning
kan verschillende vormen aannemen.

Ten eerste, wanneer de loochenaar  Allåh’s openbaring hoort opzeggen,
dan bespot hij die op minachtende wijze en beschouwt hij het als louter
verhaaltjes uit lang vervlogen tijden. Dat wil zeggen, naar zijn mening is
de tijd waarin zo’n prediking effectief placht te zijn reeds lang voorbij. Hij
beweert dus dat dit het tijdperk is van kennis, vooruitgang en verlichting,
en hij wil dus niet lastig gevallen worden met wat hij als fabels en beteke-
nisloos geklets beschouwt, geschikt voor vroegere tijden. Hij heeft niet

128                       TOELICHTING OP DE HEILIGE KORÅN                DEEL 30



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

 alleen geen geloof in de woorden van  Allåh, maar hij gaat zelfs zover deze
geringschattend te verwerpen en, door het als een bedrog uit het verleden
te beschouwen, neemt hij hiertegenover een houding aan van totale onver-
schilligheid en maakt hij zich aldus helemaal geen zorgen over de verant-
woordelijkheid voor zijn daden. Dit is de houding van vele hedendaagse
zogenaamde modieuze en gedistingeerde heren, die bekoord schijnen te
zijn door de laatste mode en trend.

In de tweede groep treffen wij personen aan die geloven in de openba-
ring van  Allåh, maar vinden dat die slechts van toepassing is op hen die in
het verleden leefden en niet op henzelf, en daarom onderzoeken zij nooit
hun handelingen in het licht van de Korånische verzen. Tot deze groep be-
hoort niet alleen het gewone volk, maar ook de geleerden (‘oelamå’) en er
zijn vele van deze slag onder hen. Bijvoorbeeld, wanneer de Heilige Korån
spreekt over de zonde van het toeschrijven van deelgenoten aan  Allåh, vin-
den deze mensen dat deze verzen alleen verwijzen naar de afgodendienaren
van Mekka, en nooit denken zij dat deze dreigementen en waarschuwingen
zich ook tot hen en hun polytheïstische gedrag uitstrekken. Wanneer de
Heilige Korån waarschuwt voor de consequenties van het bestrijden van
de waarheid, limiteren zij weer de toepasselijkheid tot de verwerpers ten
tijde van de Heilige Profeet, terwijl zij zich dag en nacht bezighouden met
daden die neerkomen op het verwerpen van de Waarheid. Ze voelen zich
nooit verontrust door de dreigementen van de straf die deze verzen bevat-
ten. In feite verwijzen zulke mensen door hun gedrag de gehele Korån naar
de categorie “verhalen van de ouden.”

Het is inderdaad een geweldige zegen van de Moedjaddid des Tijds, de
Beloofde Messias, ƒa˙rat Mirza Ghulam Ahmad, dat hij de praktische re-
levantie van de Heilige Korån voor het huidige tijdperk bewees, en dat de
mensen zo het feit begonnen te begrijpen en te waarderen dat de Heilige
Korån het Boek van leiding is voor ons vandaag, zoals het dat was voor
degenen in het verleden, en dat ons geloof en daden afgemeten worden in
het licht van de leiding die men op zijn bladzijden aantreft. Anders zouden
de religieuze leiders van tegenwoordig (maulvi’s) geen middel onbeproefd
hebben gelaten in hun pogingen de verzen van de Heilige Korån als “ver-
halen van degenen van vroeger” te behandelen.

Welke vreugde wij heden ook ervaren wanneer wij de Heilige Korån
lezen, waarvan wij elk vers als levengevend beschouwen, het komt als een
direct gevolg van onze overtuiging dat het rechtstreeks in verband staat
met onze levens. Heden geloven wij in zijn dreigementen en beloftes en
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verwachten wij hun vervulling op dezelfde wijze als hoe de vroege moslims
hoopten en vreesden toen het voor het eerst werd geopenbaard. De Heilige
Korån is voor ons dus een levend boek.

Het is inderdaad zeer waar dat als wij de leerstellingen van de Heilige
Korån niet in praktijk brengen in onze dagelijkse leven, wij dan nooit zijn
diepere betekenissen zullen begrijpen, noch zullen profiteren van zijn lei-
ding. Om vreugde en genot te ontlenen aan het lezen en praktiseren van de
Heilige Korån, moeten wij het ons leven laten binnentreden en doordringen,
en vervolgens zullen zijn weldaden en zegeningen op ons neerdalen.
Kortom, zij die de verzen van de Heilige Korån als “verhalen van de
ouden” achten, zijn niet alleen degenen die de religie als zovele verhalen
uit het verleden beschouwen, maar in deze categorie behoren ook zij die
de leerstellingen van het Heilige Boek limiteren tot de mensen die in het
verleden leefden en die zichzelf uitgezonderd achten van elke beperking
die de Goddelijke Wet hen oplegt, en die ogenschijnlijk vreugdevol onbe-
kommerd zijn over elke belofte of waarschuwing.

14.  Nee, veeleer is hetgeen zij verdienden aan hun harten vastgeroest.
Kal-lå bal; råna ‘alå qoe lo—e bihim-må kåno—e yaksi bo—en.

Dit vers weerlegt op effectieve wijze de verkeerde gedachte dat de ver-
zen van de Heilige Korån “verhalen van de ouden” zijn. In plaats daarvan
zegt het dat de slechte daden van de mensen roest produceren die zich op
het hart nestelt en hun geweten doodt, en dus voelen zij geen enkele angst-
kwelling voor de verantwoordelijkheid voor hun daden. Er werd eens aan
de Heilige Profeet gevraagd naar de aard van deze roest, en hij legde het
als volgt uit:

“Wanneer een dienaar een zonde begaat, dan vormt zich een zwarte
plek op zijn hart. Als hij berouw toont dan wordt zijn hart schoon,
maar wanneer hij dat niet doet en weer zondigt, dan valt er een andere
vlek op zijn hart totdat uiteindelijk zijn hele hart zwart wordt.”

Wanneer het hart van de mens dus zwart wordt vanwege zijn slechte
daden, dan sterft zijn geweten en geen prediking of advies die tot zijn ver-
stand is gericht maakt enige indruk op hem, daar het ingeboren gevoel van
verantwoording voor zijn daden geleidelijk aan vermindert totdat het com-
pleet is verdwenen.

15.  Nee, waarlijk, op die dag zijn zij afgesloten van hun Heer.
Kal-lå in-nahoem ‘ar-Rab-bihim yauma’idzil-lamaƒdjo—e bo—en.
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Dat wil zeggen, zij zullen beroofd zijn van  Allåh’s Roebo—ebiyyat (Voor-
zienigheid), waarvan de mens afhankelijk is voor zijn ontwikkeling, ver-
volmaking en onderhoud van elke soort. Met andere woorden, de deur naar
alle middelen van vooruitgang en voortreffelijkheid zal voor hen gesloten
zijn. Dezelfde sluier die in dit leven tussen hen en hun Heer hing, zal zicht-
baar voor hen gemaakt worden in het volgende leven. Verder zullen zij geen
aandeel hebben in de grenzeloze weldaden van hun Heer, noch zullen zij in
staat zijn zelfs maar een glimp van Zijn luisterrijke glorie te ontvangen, een
aanblik die in de mens een gevoel van blijdschap, tevredenheid en extase
opwekt, die elke gift die het menselijk verstand kan bevatten, te boven gaat.
De sluier die de ogen van de slechtdoener bedekte en zijn zicht blokkeerde
in dit leven, is dezelfde die hem ervan zal verhinderen het aangezicht van
zijn Heer te zien in het Hiernamaals. Het oog van het hart dat  Allåh niet kon
zien in dit leven zal versluierd zijn om Hem in het volgende leven te zien,
en die persoon zal tenslotte de meest ongelukkige worden. Opdat Wij hem
daardoor zullen beproeven. En wie zich van de herinnering van zijn Heer
afwendt, Hij zal hem een teisterende kastijding doen ingaan (72:17).

16.  Vervolgens zullen zij zeker het brandende Vuur binnengaan.
Thoem-ma in-nahoem la©åloel-djaƒßm.

Dat wil zeggen, zij zijn afgesneden van de Voorzienigheid van  Allåh.
Met andere woorden, aan de ene kant zijn zij beroofd van alle soorten van
vooruitgang en uitmuntendheid. Aan de andere kant is daar de straf en pijn
van de hel die hun verdorven hartstochten en lage begeerten voor hen heb-
ben gecreëerd.

Hoe afschrikwekkend is dan het gevolg van deze registratie in de ge-
vangenis.

17.  Vervolgens zal er gezegd worden: Dit is wat u loochende.
Thoem-ma yoeqåloe hådzal-ladzß koentoem bihß toekadz-dzibo—en.

Aan hun wordt verteld dat dit de consequentie is van hun daden – een
consequentie die zij opzettelijk negeerden toen zij verwikkeld waren in on-
wettige handelingen.

18.  Nee, waarlijk, het verslag van de rechtschapenen is in de hoogste
plaatsen (‘illiyyßn).
Kal-lå in-na kitåbal-ab råri lafß ‘il-liy-yßn.

‘Illiy-yßn betekent de meest verheven posities of mensen van de edelste
rang. In de volgende verzen wordt er een verdere beschrijving gegeven.
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19.  En wat zal u doen weten wat de hoogste plaatsen zijn.
Wa må adråka må ‘il-liy-yo—en.

20.  Het is een geschreven boek.
Kitåboem-marqo—em.

Hieruit blijkt dat ‘il-liy-yo—en een boek aanduidt dat verband houdt met
de hoge plaatsen of mensen van aristocratische status. Met andere woorden,
het is het register van verheven personen. Nu is het duidelijk dat een per-
soon wiens naam en daden in hetzelfde boek worden aangetroffen waarin
de verheven plaatsen of de namen van de koninklijke personages zijn ge-
graveerd, zichzelf in hetzelfde elite gezelschap zal aantreffen of op dezelfde
verheven plaatsen als zij. Dit zijn degenen die hun verlangens en hartstoch-
ten beteugelden in dit leven in gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wet van
de Almachtige, en wiens gedrag de lijn van evenwicht en matigheid volgde.
Het gevolg van hun zelfbeheersing is ontwikkeling en voortreffelijkheid,
hoge rangen en verheven plaatsen om in te verblijven, en een vooruitgang
die geen einde kent. Inderdaad, zij zullen tot steeds hogere posities voort
blijven gaan.

21.  Zij die ( Allåh) dicht zijn genaderd getuigen ervan.
Yasjhadoehoel-moeqar-rabo—en.

De betekenis hiervan is dat men in dit register van de namen van de ede-
len, waarin de namen van de rechtschapenen zullen worden opgeschreven,
ook degenen aantreft die het meest dichtbij in rang staan (moeqar-rabo—en)
tot  Allåh, de Allerhoogste. En aangezien hun namen in dit boek staan, zul-
len zij de erfgenamen worden van eeuwigdurend geluk. Als een burger in
dit leven fortuinlijk genoeg is om zijn naam ingeschreven te laten hebben
op de lijst van de aristocratie, dan kan hij zich niet inhouden van blijdschap.
Stelt u zich maar eens voor hoe grenzeloos zijn vreugde zal zijn wanneer
hij zijn naam mocht aantreffen tussen de hovelingen van  Allåh of tussen
degenen die Hem dicht zijn genaderd!

22.  Waarlijk, de rechtschapenen zijn in gelukzaligheid.
In-nal-abråra lafß na‘ßm.

23.  Op verheven sofa’s, starende.
‘Alal-arå’iki yan˚oero—en.

Dit is de sofa of troon van eer. Net zoals op deze wereld een erezetel
aan het hof een aanduiding is van nabijheid tot de koning, zo zullen er ook
in het Hiernamaals voor de rechtschapenen tronen zijn gereserveerd aan
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het Hof van  Allåh, die veel uitmuntender zullen zijn in eer dan louter een
zetel of stoel in dit leven. Is er iets wat meer vreugde kan inblazen in het
hart van de mens? Dit is echter niet alles. Hun goede bestemming zal dus-
danig zijn dat zij ook geëerd zullen worden met de aanblik van  Allåh’s glo-
rierijk aangezicht. Van alle zegeningen die hier genoemd zijn voor de
rechtschapenen, zal de aanblik van de Ware Geliefde de opperste geestver-
voering vormen. De aanblik die de ogen treft zoals besloten ligt in het
woord yan˚oero—en (zij aanschouwen) is een blik van de Goddelijke Glorie
en de daarmee gepaard gaande luister en pracht. 

24.  U herkent de uitstraling van gelukzaligheid op hun gezichten.
Ta‘rifoe fß woedjo—ehihim na˙ ra tan-na‘ßm.

Wanneer het hart van de mens een gevoel van blijdschap beleeft, dan
blinkt deze uitstraling van vreugde op zijn gezicht.

25.  Aan hun wordt een zuivere drank te drinken gegeven, verzegeld.
Yoesqauna mir-raƒßqim-mach to—em.

26.  Het zegel daarvan is (met) muskus. …
Chitåmoeho—e misk. …

Raƒßq betekent iets te drinken of zuivere wijn die geen beneveling of
dronkenschap teweegbrengt, of die vrij is van onzuiverheden of schadelijke
dingen. Die wijn is in werkelijkheid de liefde voor  Allåh. Liefde wordt hier
vergeleken met wijn. Net zoals wijn alle zintuigen van de mens activeert,
en ervoor zorgt dat wanneer hij onder invloed daarvan is, hij bij elke arbeid
die hij verricht met doelgerichte toewijding en grote vastberadenheid te
werk gaat, en alle externe aangelegenheden negeert en zijn kracht en ver-
mogens wijdt aan zijn gekozen taak, zo houdt liefde op dezelfde wijze een-
zelfde soort van bedwelming in. En deze bedwelming stimuleert de geest
en energie van de mens, en om zijn Geliefde voor zich te winnen, vergeet
hij al het andere en concentreert hij al zijn energie in die richting.

Echter, net zoals de stoffelijke wijn van deze wereld een schadelijke in-
vloed in zich bevat – dat wil zeggen, na een grote energietoevloed is er een
kater en bijkomende zwakheid en depressie, en na kracht treedt loomheid
in – zo leidt op dezelfde wijze de liefde voor het wereldse leven uiteindelijk
naar een toestand van decadentie. Het liefdesvuur neemt na een tijdje af.
Vaak nemen haat en vijandschap zijn plaats in. De liefde voor deze wereld
behelst dus een soort bedwelming die veel schade aanricht bij de mens.
Aan de andere kant bevat de liefde voor  Allåh geen verdovende eigenschap.
Het produceert een bedwelming die nooit afneemt, en zijn invloed op de
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natuurlijke vermogens van de mens is continu. Het enthousiasme en de
energie die de liefde voor  Allåh aan de talenten van de mens schenkt, ver-
minderen nooit maar nemen veeleer dag na dag in kracht toe. Op dezelfde
wijze zal de bokaal met liefde die de ware dienaar zal ontvangen als belo-
ning vanuit het Hoge voor zijn liefde voor  Allåh, vrij zijn van alle ziekma-
kende beneveldheid of schade of verval.

Het gebruik van het woord “verzegeld” betekent dat het een exclusief
geschenk voor de rechtschapen dienaar zal zijn, net zoals een verzegeld
pakket speciaal voor de persoon is aan wie het is gezonden. En deze zaak
krijgt meer betekenis wanneer het van de Koning komt, omdat dat dan een
reden voor grenzeloze eer wordt.

Welke beker dus ook aan de dienaar wordt geschonken aan het Hof van
de Koning, hij zal verzegeld zijn. Dat wil zeggen, hij zal slechts voor hem
zijn, en de maat van de beker zal in directe verhouding staan tot de graad
van liefde en oprechtheid die de dienaar in zijn hart had voor zijn Schepper.
Hoe uniek de band ook is die ieder hart heeft met zijn Ware Geliefde, het
zal op die wijze ook de beker van  Allåh’s liefde voor de dienaar zijn. Hij
zal speciaal voor hem zijn en om die reden zal hij verzegeld zijn.

De Heilige Korån stelt ook dat de zegel van muskus zal zijn. Wanneer
 Allåh een dienaar verheft door Zijn liefde voor hem, zal die dienaar die
liefde zo veilig mogelijk als hij kan geheim houden voor anderen, omdat
hij niet graag heeft dat iemand iets weet van zijn liefde en oprechtheid, op
dezelfde wijze zal  Allåh’s beker van liefde verzegeld zijn wanneer de die-
naar deze ontvangt. Het zal verborgen zijn voor de wereld en zal alleen
hem vergund worden.

Maar omdat de zegel van muskus zal zijn, zal die overdadig zijn geur
afgeven. Dit is een bewijs dat hoe verborgen het geheim van  Allåh’s liefde
ook moge zijn, zijn parfum zal zich voortdurend verspreiden. Ook wanneer
een plichtsgetrouwe dienaar op deze wereld een mate van liefde voor en
nabijheid tot  Allåh verkrijgt, dan zal zijn geur zich uiteindelijk wijd en zijd
verspreiden.

(Vers 26 vervolgd):

      En laat degenen die streven daarnaar streven.
Wa fß dzå lika fal-yatanåfasil-moe ta nå fi so—en.

De betekenis hiervan is dat elk mens op deze wereld die van iets houdt,
daarnaar diep zal verlangen en alles zal proberen om daarvoor te strijden
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en zelfs te wedijveren. Deze rivaliteit uit zich in verschillende vormen;
wedijver om de laatste mode, om sieraden, handel of verwerving van rijk-
dom. Soms openbaart het zich in de ambitie om een hoge status of eer te
behalen.

 Allåh, de Allerhoogste, zegt dat als er iets is wat waard is om voor te
wedijveren, dan moet dat iets de bedwelming in de liefde voor zijn Schepper
zijn, alsook het streven om de meest verheven posities te bereiken. Als hij
moet wedijveren, dan moet hij wedijveren om iets dat hem onafgebroken
nut verschaft, want er zit geen nut in het streven naar tijdelijke bezittingen.

27.  En het is vermengd met water dat van boven komt,
Wa mizådjoeho—e min tas nßm,

28.  Een bron waaruit degenen die ( Allåh) dicht zijn genaderd drinken.
‘Ainany-yasjraboe bihal-moe qar-rabo—en.

Tasnßm komt van sanam (kameelbult). Dit is afgeleid van sanima: groot
zijn of hoog verheven zijn, en aldus is de sanam (bult) van iets het hoogste
deel daarvan. Deze tasnßm betekent dat type water dat van hoog boven op
de rechtschapenen stroomt. Het ontvangen van die bekers door degenen
die ware minnaars zijn van de Almachtige – bekers die vermengd zijn met
tasnßm – wijst op het feit dat de liefde voor  Allåh een intrinsieke eigenschap
bezit die veredelt en verheft. Nadat een persoon dit water heeft gedronken
ontvangt hij een leven dat veel deugdzamer is dan het vorige. De verhef-
fende eigenschap van dit water betekent dat in dezelfde mate waarin de
mens dit water drinkt of zal drinken, in dezelfde verhouding zal hij de
 zegeningen van hoge rang en vooruitgang blijven erven. En net zoals die
bekers geen grens kennen, zo zal de voortgang van zijn ontwikkeling en
hoge rang eindeloos zijn.

In een ƒadßth wordt verteld dat een rechtschapen dienaar in de hemel een
verheven positie zal zien en bij zijn Heer zal gaan pleiten om die positie en
tevens belooft dat als die aan hem gegeven wordt, hij dan buiten dat om
niets anders meer zal vragen. Maar wanneer zijn Heer dat aan hem geeft,
zal hij een andere hogere plaats waarnemen en hij zal ernaar beginnen te
hunkeren. Hij zal dezelfde belofte doen als voorheen, maar wanneer hij ge-
zegend is met de aanvaarding van zijn verzoek, zal hij weer een andere, nog
verhevenere positie ontwaren en zal wensen ook die te bereiken. Kortom,
hij zal gestage en continue vooruitgang blijven boeken en opstijgen naar
steeds hogere plaatsen, zoals de Heilige Korån ons verzekert: Maar degenen
die plichtsgetrouw zijn jegens hun Heer, voor hen zijn er hoge plaatsen,
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daarboven hogere plaatsen, (voor hen) gebouwd, waarin rivieren stromen.
(Het is) de belofte van  Allåh.  Allåh faalt niet in (Zijn)  belofte (39:20).

De reden waarom hij belooft om niets anders meer te verlangen nadat
zijn verzoek is ingewilligd, is dat het menselijk zicht beperkt is. Hij zal een
hoge positie zien en zal denken dat er daarbuiten niets meer kan zijn. Wan-
neer hij die top bereikt, zal hij zich realiseren dat er een verhevener hoog-
tepunt is die zijn huidige positie laag en inferieur doet lijken, en dus zal hij
wensen om deze nieuwe hoogte te bereiken, omdat dit in overeenstemming
is met de eisen van zijn innerlijke Godgegeven natuur (fi∆rah), en het is
ook een grote gift van zijn Heer, Die hem van het ene stadium naar het an-
dere door zal blijven laten stijgen. 

29.  Waarlijk de schuldigen plachten de gelovigen uit te lachen.
In-nal-ladzßna adjramo—e kå no—e minal-ladzßna åmano—e ya˙ ƒa ko—en.

30.  En wanneer zij hen passeerden, knipoogden zij naar elkaar.
Wa idzå mar-ro—e bihim ya ta ghåmazo—en.

Dit is het toppunt van spotternij. Die aanbidders van dit wereldse leven
die zelf voortdurend verwikkeld zijn in allerlei vieze bezigheden, lachen
de arme moslims minachtend en honend uit, en knipogen zelfs en trekken
in verachting hun wenkbrauwen naar hen omhoog. Zij bezitten niet het
minste beetje menselijkheid of edelheid en schamen zich dus niet voor
welke van hun handelingen dan ook. Integendeel, zij nemen brutaal een
houding van superioriteit over anderen aan!

31.  En wanneer zij terugkeerden bij hun mensen, keerden zij jubelend
terug.
Wa idzan-qalabo—e ilå ah li hi moen-qalabo—e fakihßn.

Dat wil zeggen, wanneer zij in hun intieme kringen verkeren dan schep-
pen zij er op perverse wijze over op hoe zij de gelovigen hebben gehoond
en bespot en hen ten koste van hen voor gek hebben gezet. Met andere
woorden, zij zijn fier op hun eigen onwaardigheid en zijn er nog trots op
ook. Maar dit is niet alles. Zij gaan zelfs zover door een verklaring van
 ongeloof (takfßr) over de gelovigen uit te vaardigen, zoals het volgende
vers uit de doeken doet:

32.  En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: Waarlijk, zij zijn in dwaling.
Wa idzå ra’auhoem qålo—e in-na hå’oelå’i la˙ål-lo—en.

Met andere woorden, zij beschuldigen de moslims ervan dat zij verkeerd
geleid zijn en verklaren hen zelfs tot ongelovigen. 

136                       TOELICHTING OP DE HEILIGE KORÅN                DEEL 30



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

33.  En zij werden niet als wakers over hen gezonden.
Wa må oersilo—e ‘alaihim ƒåfi˚ßn.

De vraag rijst wie hen het recht gaf om de moslims als verkeerd geleiden
en buiten de schoot van het geloof te bestempelen?  Allåh alleen weet wie
zich op het verkeerde pad bevindt en wie een ongelovige is. Mensen hebben
niet het recht om verklaringen van ketterij tegen anderen af te geven, goed-
schiks of kwaadschiks. Het volgende in een ƒadßth overgeleverd voorval
over de Heilige Profeet zal dienen om de fout van dit gebruik naar voren
te halen. Eens doodde een metgezel van de Heilige Profeet een zekere per-
soon tijdens een veldslag, hoewel de persoon net voordat hij werd gedood
de sjahådah (geloofsgetuigenis) had verklaard. Toen de Heilige Profeet
van dit incident op de hoogte werd gesteld, was hij zeer bedroefd en vroeg
om uitleg van de metgezel, die het excuus naar voren bracht dat de persoon
zichzelf alleen tot moslim verklaarde vanwege de angst om zijn leven te
verliezen en dat hij in werkelijkheid een heiden was. Dit antwoord maakte
de Heilige Profeet zeer boos en hij vroeg hem:

“Heeft u zijn hart opengereten om te zien (of hij een moslim was of
niet)?”

Wat een edele leiding! Konden onze hedendaagse religieuze leiders
hierin maar een waarschuwing vinden!

 Allåh, de Allerhoogste, vraagt: “Zijn jullie als hoeders en wakers over
hen (de gelovigen) aangesteld, dat jullie je het gezag aanmatigen om een
verklaring van ongeloof over hen uit te vaardigen?

En de heilige profeet Mohammed vroeg: “Hebben jullie hun harten
opengespleten om te zien wat daarin zit, zodat jullie kunnen bepalen wie
een moslim is en wie niet?”

Helaas geven onze religieuze leiders hierop als volgt antwoord: “Als wij
het gebruik van het afgeven van verklaringen van ongeloof opgeven, welk
wapen zullen wij dan tot onze beschikking hebben om de moslims op het
rechte pad te houden?”

Moge  Allåh onze religieuze leiders zegenen met het begrip om gewaar-
schuwd te zijn door de volgende verzen:

34.  Nu, deze dag zullen de gelovigen de ongelovigen uitlachen.
Fal-yaumal-ladzßna åmano—e minal-koef-fåri ya˙ƒako—en.

Deze woorden zijn op metaforische wijze gebruikt. In werkelijkheid is
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het woord ‘lachen’ niet toegepast in de letterlijke zin, want zelfs op deze
wereld lacht een gelovige een ongelovige niet uit, maar voelt hij in plaats
daarvan mededogen voor hem en trekt hij lering uit zijn vervelende situatie.
Wat hier wordt bedoeld is dat op die dag die mensen die in hun trots en
verachting de gelovigen bespotten, zullen zien dat de rollen in hun nadeel
zijn omgedraaid, zodat diezelfde toestand die zij over zichzelf afriepen door
hun eigen daden van dien aard zal zijn dat het gelach en minachting opwekt.
Met andere woorden, het gevolg zal zijn dat degenen die de moslims bela-
chelijk maakten een lot van vernedering zullen ondergaan en zelf het mik-
punt van spot zullen worden voor alles en iedereen. De volgende verzen
leggen de ware aard van dit lachen uit:

35.  Op verheven sofa’s, starende.
‘Alal-arå’iki yan˚oero—en.

De gelovigen zullen op sofa’s van eer zitten, starende naar de miserabele
en erbarmelijke toestand van degenen die tijdens het leven van deze wereld
hen altijd uitjouwden. Met andere woorden, de eigenlijke stand van zaken
– hun eer versus de vernedering van hun toenmalige kwelgeesten – zal voor
zich spreken tegen de onrechtmatige spotternij van deze laatsten. Het ge-
lach dat inherent is aan de veranderde omstandigheden van de vervolgers
zal een diepe waarheid omvatten, zoals  Allåh zegt:

36.  Waarlijk, de ongelovigen worden beloond zoals zij deden.
Hal thoew-wibal-koef-fåroe må kåno—e yaf‘alo—en.

Welke vergoeding zij ook zullen ontvangen, deze zal in overeenstem-
ming zijn met hun handelen. Daarom, wat er ook plaats moge vinden op
die Dag (des Oordeels), het zal strikt gebaseerd zijn op de beginselen van
rechtvaardigheid en gelijkheid.
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