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8
TOELICHTING OP HOOFDSTUK 84 VAN DE HEILIGE KORÅN

Al-Insjiqåq
Het Openbarsten

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 25 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Wanneer de hemel openbarst,

2   En naar zijn Heer luistert en ge-
schikt wordt gemaakt;

3   En wanneer de aarde wordt uitge-
strekt,

4   En naar buiten werpt wat in haar is
en leeg wordt,

5   En naar haar Heer luistert en ge-
schikt wordt gemaakt.

6   O mens, u moet u met een grote in-
spanning inspannen (om) uw Heer (te
bereiken), totdat u Hem ontmoet.

7   Wat hem dan betreft aan wie zijn
boek in zijn rechterhand is gegeven,

8   Zijn rekenschap zal via een ge-
makkelijke afrekening afgenomen
worden,

9   En hij zal verheugd onder zijn
volk terugkeren.

10   En wat hem betreft aan wie zijn
boek achter zijn rug is aangereikt,

11   Hij zal om ondergang roepen,

12   En een brandend Vuur binnentre-
den.
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13   Waarlijk, hij was (voorheen)
vreugdevol onder zijn volk.

14   Waarlijk, hij dacht dat hij nooit
(tot  Allåh) zou wederkeren.

15   Ja, waarlijk, zijn Heer ziet hem
immer.

16   Maar nee, ik roep het avondrood
op tot getuige,

17   En de nacht en dat wat hij voort-
drijft,

18   En de maan wanneer zij vol
wordt,

19   Dat u zeker van de ene toestand
naar de andere zult opstijgen.

20   Maar wat scheelt hen dat zij niet
geloven?

21   En wanneer de Korån hun wordt
voorgelezen, adoreren zij (Hem) niet. 

[TERAARDEWERPING]

22   Nee, degenen die niet geloven
loochenen —

23   En  Allåh weet als beste wat zij
verbergen.

24   Kondig hen dus een pijnlijke kas-
tijding aan,

25   Behalve degenen die geloven en
goed doen — voor hen is er een nim-
mer af te snijden beloning.

Dit hoofdstuk is een van de vroegste Mekkaanse openbaringen. In de vo-
rige twee hoofdstukken werden, met betrekking tot daden, goed en kwaad
afzonderlijk onderzocht en hun consequenties duidelijk gekarakteriseerd.
In dit hoofdstuk wordt het belang benadrukt om zichzelf ten volle in te
spannen bij het doen van het goede, omdat luiheid en achteloosheid nooit
succes kunnen brengen.
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1.  Wanneer de hemel openbarst.
Idzas-samå’oen-sjaq-qat.

Insjiqåq (openbarsten) betekent niet noodzakelijkerwijs het splijten of
breken van een vast voorwerp. Het heeft bredere bijbetekenissen en kan
voor zowel stoffelijke als niet-stoffelijke zaken gebruikt worden. Hier wijst
het op het omverwerpen van de hemelse orde en de verwoesting van de he-
melse sferen, en schetst het een beeld van de dag der Grote Opstanding.

2.  En naar zijn Heer luistert en geschikt wordt gemaakt.
Wa adzinat li-Rab-bihå wa ƒoeq-qat.

Dit vertelt ons dat het openbarsten van de hemelen op gebod van  Allåh
zal gebeuren, in die zin dat zodra het bevel gegeven wordt, dit zonder het
minste oponthoud opgevolgd zal worden. Met andere woorden, het staat
beslist vast dat het gebod van  Allåh gehoorzaamd wordt.

3.  En wanneer de aarde wordt uitgestrekt,
Wa idzal-ar˙oe moed-dat,

4.  En naar buiten werpt wat in haar is en leeg wordt.
Wa alqat må fßhå wa tachal-lat.

Dit is een andere scène uit de Dag der Opstanding. Het vers vertelt ons
dat de aarde buiten zijn normale grenzen uitgestrekt zal worden en dat elk
ding wat zich in haar binnenste bevindt, naar buiten zal worden gegooid
en dat zij leeg zal worden.

5.  En naar haar Heer luistert en geschikt wordt gemaakt.
Wa adzinat li-Rab-bihå wa ƒoeq-qat.

Alles wat zal gebeuren met de aarde zoals in de bovenstaande verzen is
geopenbaard, zal op  Allåh’s bevel plaatsvinden en de aarde zal geen andere
keus hebben dan te gehoorzamen.

6.  O mens, u moet u met een grote inspanning inspannen (om) uw Heer
(te bereiken), totdat u Hem ontmoet.
Yå ay-yoehal-insånoe in-naka kådiƒoen ilå Rab-bika kadƒan
famoelåqßh.

Dit vers vertelt ons dat de mens geschapen is om een dusdanige voor-
uitgang en volmaaktheid te bereiken, die hem in staat zullen stellen zijn
Heer te ontmoeten, maar om dit te laten gebeuren moet hij een geweldige
arbeid verzetten. Dit komt inderdaad neer op een opstanding die de mens
bij zichzelf teweeg moet brengen via gehoorzaamheid aan de wetten van
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zijn Heer. Vervolgens zal hij na zijn dood een nieuw leven ontvangen en
zijn Heer ontmoeten. De opstanding, die van de mens gevraagd wordt om
tijdens zijn leven op aarde teweeg te brengen, wordt in een tafereel be-
schreven dat genomen is uit die gebeurtenissen die plaats zullen hebben op
de Dag der Opstanding. Aan de ene kant wordt ons een plaatje gepresen-
teerd van het openbarsten van de hemel onder het gebod van  Allåh, en aan
de andere kant wordt gezegd dat de aarde het bevel van haar Heer zal ge-
hoorzamen en zich tot het uiterste zal uitstrekken en haar schatten naar bui-
ten zal werpen en leeg wordt.

De betekenis hiervan is dat aangezien de mens op zichzelf een hele we-
reld is en hij de volmaakte microkosmos van het gehele universum is, en
verder op kleine schaal alle elementen van dit universum in zich heeft, dat
wanneer hij een opstanding bij zichzelf tot stand wil laten brengen, dit exact
gebeuren moet via de lijnen van de opstanding die het grotere universum
zal meemaken.

De verleden tijd is toegepast om een beeld van toekomstige gebeurte-
nissen van het grote universum te beschrijven, zodat de mens beter in staat
zal zijn om een geestesconcept van dit beeld te vormen en het zo als een
bron van leiding voor zichzelf te gebruiken. Hij kan in zijn gedachten het
beeld dat hem wordt gepresenteerd vatten – dat het universum opengesple-
ten wordt in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Schepper, en dat op ver-
gelijkbare wijze de aarde tot haar uiterste grens uitgestrekt zal worden en
zich van al haar lasten zal ontdoen en leeg wordt.

Vervolgens wordt de mens aangesproken en er wordt tegen hem gezegd
dat het de bindende plicht van de hemel en de aarde is om zulks te doen,
omdat zij op deze wijze overeenkomstig de wil van hun Heer handelen.
Aan de mens, die zich op verschillende manieren inspant, wordt vervolgens
gevraagd waarom hij niet luistert naar het gebod van zijn Heer op dezelfde
manier als de hemel en de aarde, daar gehoorzaamheid aan  Allåh’s wil zijn
plicht boven elk ander ding in het universum is. Elk facet van zijn vooruit-
gang berust op deze gehoorzaamheid.

Wanneer de mens dus in zijn rang en glorie zoals de hemel is in zijn
hoogte en verhevenheid, dan moet hij buigen voor de wil van zijn Heer, en
moet hij zo nederig worden dat hij zijn eigen identiteit verliest in die van
zijn Heer. Inderdaad dient hij in gehoorzaamheid aan zijn Scheppers ge-
boden een soort van dood (over zijn begeerten) te aanvaarden, want het is
zijn plicht om onophoudelijk diepe eerbied voor zijn Heer te tonen.
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Wanneer hij aan de andere kant in zijn kracht en vaardigheden net als
de aarde is, dat wil zeggen, hij is vrijgevig en veelomvattend als de aarde,
dan moet hij in gehoorzaamheid aan de bevelen van zijn Heer zelfs nog
ruimer en genereuzer worden, en door nederigheid en mildheid, gunsten
en giften, moet hij heilzaam worden voor de schepping van zijn Meester,
want goedhartigheid tegenover anderen is de andere grote plicht waarvoor
hij is geschapen. Vandaar dat hij in reactie op de voorschriften van zijn
Schepper alle liefdes die hij heeft voor dit vergankelijke leven, of elk ander
ding buiten  Allåh dat zich daarin kan hebben genesteld, uit zijn hart moet
bannen. Zijn hart moet geledigd zijn van iedere onzinnigheid en ijdelheid
om geschikt gemaakt te worden de liefde van  Allåh en de schittering van
Zijn spirituele licht te ontvangen, want het aanbidden van geen enkele an-
dere god naast  Allåh is zijn belangrijkste plicht.

Wanneer de mens dus elk stadium van deze reis doorloopt, dat wil zeg-
gen, liefde voor  Allåh en goedhartigheid tegenover Zijn schepping, en de
aanbidding van geen andere god naast  Allåh, en hij in gehoorzaamheid aan
 Allåh’s wetten een opstanding in zichzelf creëert, dan ontvangt hij een
nieuw leven en ontmoet hij zijn Heer en door zijn rigoureuze arbeid bereikt
hij het doel van volmaaktheid en opperste succes.

7.  Wat hem dan betreft aan wie zijn boek in zijn rechterhand is gegeven,
Fa am-må man o—etiya ki tå baho—e biyamßnih,

8.  Zijn rekenschap zal via een gemakkelijke afrekening afgenomen wor-
den,
Fasaufa yoeƒåsaboe ƒiså bany-yasßrå,

9.  En hij zal verheugd onder zijn volk terugkeren.
Wa yanqaliboe ilå ahlihß mas ro—erå.

Zij die op die dag hun boeken in hun rechterhand vasthouden, zullen de-
genen zijn die het Boek van  Allåh (de Heilige Korån) in hun rechterhand
vasthielden in dit leven, dat wil zeggen, degenen die dit stevig in hun levens
inbedden en met volharding en standvastigheid volgens zijn leerstellingen
handelden. Algemeen gesproken is de greep van de rechterhand sterk, ter-
wijl die van de linkerhand zwak is. De uitdrukking ‘vasthouden in de rech-
terhand’ is dus op metaforische wijze gebruikt, in de betekenis dat die
persoon in dit opzicht met al zijn kracht handelde.

Degenen dus die  Allåh’s Boek der Wet in hun rechterhand vasthielden
in dit leven, zullen hun boek van daden in hun rechterhand ontvangen op
de Dag der Opstanding. Dat zal een aanwijzing zijn dat zij  Allåh’s Boek
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tot de grens van hun kunnen volgden. Daarom zal hun een gemakkelijke
afrekening worden gegeven, want wanneer op het moment dat rekenschap
gegeven moet worden en een persoon weinig fouten heeft, dan zullen de
rampen die hij onder ogen moet zien ook weinig zijn.

Het is algemeen bekend dat wanneer iemand een schone lei heeft, of
wanneer er weinig fouten op staan, of wanneer een persoon slaagt voor een
examen, hij dan vol van vreugde en geluk terugkeert naar zijn familie en
vrienden. Bijvoorbeeld, wanneer de resultaten van een universiteitsexamen
worden gepubliceerd, zullen degenen die zijn geslaagd hun namen geschre-
ven zien staan op de lijst van studenten die geslaagd zijn, en men kan zich
de enorme blijheid voorstellen waarmee zij naar hun respectievelijke fa-
milies teruggaan. Hieruit kunnen wij de consequenties van succes in het
volgende leven inschatten – een succes dat blijvend en echt zal zijn.

10.  En wat hem betreft aan wie zijn boek achter zijn rug is aangereikt,
Wa am-må man o—etiya ki tå baho—e warå’a ˚ahrih,

11.  Hij zal om ondergang roepen,
Fasaufa yad‘o—e thoebo—erå,

12.  En een brandend Vuur binnentreden.
Wa ya©lå sa‘ßrå.

Zij die in dit leven het Boek van  Allåh achter hun rug gooiden, dat wil
zeggen, zij handelden er niet naar, zullen hun boek van daden in het Hier-
namaals achter hun ruggen ontvangen. Met andere woorden, dat zal een
zeker teken vormen dat zij niet zijn leiding volgden toen zij in leven waren.
Zulke mensen zullen zeker wensen dat de dood tot hen komt om hen van
hun kwelling te verlossen, maar  Allåh zegt dat zij hun zin niet zullen krij-
gen. In plaats daarvan zullen zij een vuur binnengaan als vergelding voor
hun daden. Hetzelfde vuur van hartstochten en begeerten die zij in dit leven
ontstaken, zal het vuur zijn dat zij in het volgende leven zullen binnentre-
den.

13.  Waarlijk, hij was (voorheen) vreugdevol onder zijn volk.
In-naho—e kåna fß ahlihß masro—erå.

14.  Waarlijk, hij dacht dat hij nooit (tot  Allåh) zou wederkeren.
In-naho—e ˚an-na al-lany-ya ƒo—er.

15.  Ja, waarlijk, zijn Heer ziet hem immer.
Balå in-na Rab-baho—e kå na bihß Ba©ßrå.
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De betekenis hiervan is dat welke gemakken van dit leven  Allåh ook
aan de verwerpers heeft geschonken, zij zich daarin verheugen en daarvan
samen met hun families genieten. Zij staan nooit bij stil om te bedenken
dat zo’n toestand niet eeuwig voortduurt, en dat zij net als ieder ander het
onvermijdelijke keren van de kansen in het leven onder ogen zullen moeten
zien, en dat zij mogelijk de consequentie van hun handelen moeten onder-
vinden op deze wereld. Maar zelfs wanneer zij ontkomen aan het lijden
voor hun daden op deze wereld, slaan zij geen acht op het feit dat er nog
steeds een dag is waarop zij naar hun Heer zullen moeten terugkeren – een
dag waarop de mens zich voor zijn gedrag op aarde zal moeten verantwoor-
den. Wijs is dus de mens die de tijd als een kostbaar geschenk beschouwt
en daarvan het beste gebruik maakt door nauwgezet de leiding te volgen
die in  Allåh’s Heilige Boek ligt besloten. Maar als hij door een achteloos
en luxueus leven het Boek achter zich gooit, dan zal zijn toestand van com-
fort en achteloosheid niet voor altijd voortduren, en zal er een dag komen
dat zijn handelingen hun eigen weerslag zullen creëren.  Allåh houdt een
verslag bij van al zijn daden en geen daad is voor Hem verborgen, en wat
kan het lot van de kwaaddoener op die dag dus anders zijn dan een ge-
strenge kastijding? Verandering is onvermijdelijk. Echter, aangezien een
lakse en ongedisciplineerde levensstijl niet aan een gelovige besteed is, be-
vindt hij zich in een voortreffelijke positie om gebruik te maken van ver-
anderingen, terwijl de achteloze slechts verlies lijdt wanneer hij tegenover
veranderde omstandigheden wordt geplaatst.

16.  Maar nee, ik roep het avondrood op tot getuige,
Falå oeqsimoe bisj-sjafaq,

17.  En de nacht en dat wat hij voortdrijft,
Wal-laili wa må wasaq,

18.  En de maan wanneer zij vol wordt,
Wal-qamari idzat-tasaq,

19.  Dat u zeker van de ene toestand naar de andere zult opstijgen.
Latarkaboen-na ∆abaqan ‘an ∆abaq.

Het gebruik van eden in de Heilige Korån is al volledig uitgelegd in
hoofdstuk 79 (An-Nåzi‘åt), maar het volstaat te zeggen dat een eed wordt
afgelegd om enig bewijs of getuigenis sterk te benadrukken. Hier worden
drie dingen gepresenteerd als bewijs: het avondrood, de nacht en dat wat
hij voortdrijft, oftewel de duisternis, en de maan wanneer die geleidelijk
vol wordt.
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Sjafaq is die roodheid die men ziet bij zonsondergang aan de horizon in
het westen.

Wetenschappers en onderzoekers hebben de aard van dit verschijnsel
aldus verklaard: zij zeggen dat atomen en damp opstijgen van de aarde, en
wanneer de aarde het licht van de zon bij zonsondergang kwijtraakt en duis-
ternis het land overspoelt, dan beginnen deze atomen en damp vanwege
hun opstijgen te gloeien als gevolg van het licht dat door de ondergaande
zon daarop wordt geworpen, en door de duisternis van de aarde wordt de
reflectie van het zonlicht daarop geaccentueerd.

Wanneer wij nu deze verzen zorgvuldiger bestuderen, dan zullen wij
zien dat deze ons werkelijk de oorzaak van het bittere einde van de mens
onthullen, daar hij volhardt in zijn achteloosheid, en veranderingen en wis-
selvalligheden in het leven geen invloed op hem hebben.

Aan de andere kant is het de taak van een gelovige om het prachtige
 geschenk van tijd te waarderen, en voordat het geluk zich tegen hem zal
keren, moet hij zijn levenstoestand door arbeid en inspanning dermate
 verbeteren, dat hij nog steeds succesvol zal zijn als er beproevingen en
 rampen komen. Hij moet zichzelf ook hoeden voor nutteloze en onzinnige
bezigheden, omdat het keren van het geluk in werkelijkheid een andere
manifestatie is van de consequenties van iemands handelingen.

Na een eed gezworen te hebben (lå oeqsimoe) gaan de verzen verder
met te zeggen, dat de persoon die tevreden in zijn huis zit met de gedachte
dat hij afgescheiden is van veranderingen en opschuddingen, zich ernstig
vergist. Tegen hem wordt gezegd om na te denken over het bewijs dat na-
tuurlijke verschijnselen ons presenteren. De avond geeft een voorbeeld van
een opvallende lotsverandering: net zoals de aarde geleidelijk haar gezicht
wegdraait van de zon, die de bron is van het hemellicht, met als gevolg dat
duisternis en donkerte daarover gestadig toenemen, zo roepen ook degenen
die zich afwenden van de profeten en de Godgezonden leiding die zij bren-
gen, oftewel de zon der leiding, en die het Boek van  Allåh achter zich
gooien, dezelfde duisternis en dwaling over zich af in langzame maar ze-
kere stappen, en leggen zij zich toe op vruchteloze en waardeloze bezig-
heden.

Geheel verschillend hiervan zijn die mensen die boven de schepselen
der aarde uitstijgen en gestaag voortschrijden in nabijheid tot  Allåh, de
 Allerhoogste. Naarmate zij boven hun lage begeerten uitstijgen en zichzelf
kleden in een hemels gewaad, worden zij het Goddelijke licht deelachtig
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als gevolg van hun verheven rang en hemelse glans. En wanneer beproe-
vingen en wisselvalligheden in het leven hun hoogtepunt bereiken, dan
neemt het hemelse licht van de rechtschapenen verhoudingsgewijs toe, en
hun edele kwaliteiten worden zelfs nog helderder. In feite nemen de schit-
teringen van hun schone natuur, hun spiritueel licht en de manifestatie van
hun innerlijke schoonheid, zelfs nog meer volmaakt fonkelende kleuren
aan in tijden van rampen en bij zulke gelegenheden worden zij niet in duis-
ternis gehuld. Integendeel, aangezien zij vervuld zijn met hemels licht, wor-
den hun geestelijke harten nog luisterrijker.

Aan de andere kant wenden wereldse mensen hun gezichten af van de
zon der leiding en bemerken zij dat zij geleidelijk aan overvallen worden
door allerlei moeilijkheden en misères. Echter, geheel in tegenstelling tot
deze mensen zijn de godvruchtigen die, net als de maan, hun gezichten
standvastig naar de zon der leiding keren, en worden zij, onder het ontvan-
gen van zegeningen van het Goddelijke, steeds helderder totdat zij helemaal
stralen.

Ongelovigen of overtreders gedragen zich als de aarde en wenden hun
gezichten van het hemelse licht af, met als gevolg dat zij steeds verder in
duisternis ondergedompeld raken. Gelovigen zijn echter als de maan. Zij
keren hun gezichten steeds meer naar  Allåh en Zijn Goddelijke licht, en zo
nemen zij dag na dag toe in volmaaktheid. Dit alles vindt met langzame
stappen plaats, net zoals aan het eind van iedere dag, wanneer de nacht
komt, de maan tegenover de zon staat en helderder en voller wordt dan de
nacht daarvoor. Zo gaat ook een gelovige standvastig vooruit bij iedere be-
proeving en ramp, en schrijdt hij gestaag voort naar volmaaktheid, en bij
elke tegenslag en ommekeer wordt hij steeds volmaakter.

Na zo de aandacht gevestigd te hebben op veranderingen en omwente-
lingen en de gevolgen daarvan, en de verheffing of neergang van de mens
overeenkomstig zijn daden, vraagt het volgende vers:

20.  Maar wat scheelt hen dat zij niet geloven?
Famå lahoem lå yoe’mino—en?

21.  En wanneer de Korån hun wordt voorgelezen, adoreren zij (Hem)
niet.
Wa idzå qoeri’a ‘alaihimoel-Qoer’ånoe lå yasdjoedo—en.

De betekenis hiervan is dat de Heilige Korån de bron van hemels licht
is: daarin niet geloven en die achter je rug gooien, leidt dus tot een toene-
mende duisternis, terwijl het gehoorzamen van zijn leerstellingen een
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 persoon tot volmaaktheid verheft. Het verwerpen van zo’n prachtige leer-
stelling, die zo vol licht en volmaakte leiding is, is dus een reden tot ont-
steltenis. Het is een feit dat als de mensen op de wereld de Heilige Korån
met diepe overdenking en begrip zouden lezen, zij gedwongen zouden wor-
den zijn waarheid te accepteren, zoals een van Europa’s beroemde filosofen
zelf toegaf toen hij zei: “Ik ging zitten om de Heilige Korån met haatge-
voelens en verachting te lezen. Maar toen ik aanving met lezen, begon ik
de kracht van zijn edele gedachten in mijn borst voelen opwellen, zodat
toen ik er klaar mee was, mijn hart overstelpt was met liefde ervoor.”

Aangezien de Heilige Korån een waarachtig licht is en zo’n waarheid
en leiding bezit, verovert die het hart van ieder intelligent persoon. Het is
daarom zo’n glorierijk boek, dat de mens zich in onderwerping moet neer-
buigen voor zijn waarheid, en nooit moet talmen of aarzelen om zijn ge-
boden te gehoorzamen. Dit is echter wat er gebeurt:

22.  Nee, degenen die niet geloven, loochenen.
Balil-ladzßna kafaro—e yoekadz-dzibo—en.

Maar in plaats van te gehoorzamen, zijn ondankbare mensen niet tevre-
den met het louter ontkennen van de waarheid van het Heilige Boek, maar
gaan zij zelfs verder en wenden al hun denkvermogens aan om te pogen
middelen te bedenken om het totaal uit te roeien en te vernietigen, zoals
het volgende vers laat doorschemeren:

23.  En  Allåh weet als beste wat zij verbergen.
Wal-låhoe a‘lamoe bimå yo—e ‘o—en.

Maar  Allåh is volledig op de hoogte van hun geheime plannen om de
Heilige Korån weg te vagen, zelfs al verbergen zij deze complotten in hun
harten. 

24.  Kondig hen dus een pijnlijke kastijding aan.
Fabasj-sjirhoem bi-‘adzåbin alßm.

Met andere woorden, zeg tegen hen dat hun geheime intriges hen niets
zullen baten. Integendeel, zij zullen de kwade gevolgen van hun inspan-
ningen moeten ondervinden. En dat was inderdaad het geval, want zij die
de Heilige Korån probeerden te vernietigen, ondergingen een hoogst pijn-
lijke afrekening, en hun einde was niets anders dan een van mislukking,
verlies en schande. Zo kunnen ook nu degenen die proberen de leerstellin-
gen van de Heilige Korån nietig te verklaren en in diskrediet te brengen,
zeer wel hetzelfde lot verwachten, als  Allåh het wil.
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AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

25.  Behalve degenen die geloven en goed doen — voor hen is er een nim-
mer af te snijden beloning.
Il-lal-ladzßna åmano—e wa ‘amiloe©-©åliƒåti lahoem adjroen ghairoe
mamno—en.

Illå (‘behalve’ of ‘maar’) is hier als bijwoord van uitsluiting gebruikt.
Dat wil zeggen, het wordt gebezigd om aan te geven dat er geen verband
bestaat tussen wat hier is gezegd en het voorafgaande. In plaats daarvan is
het een op zichzelf staande zaak.

Aan ons wordt verteld dat degenen die geloven in het Heilige Boek en
daarnaar handelen door de daarin voorgeschreven paden van leiding te
 volgen, zeker vooruitgang zullen boeken en volmaaktheid zullen bereiken,
en hun beloning, groei en vervolmaking zal, door de gratie van  Allåh, nooit
afgesneden worden. Een tastbaar voorbeeld voor de wereld is de wijze
waarop de maan geleidelijk vol wordt, en dit weerspiegelt zich in de lang-
zame maar gestage verwerving van volmaaktheid door de mens via de
overvloedige gunsten van  Allåh. Echter, superieur aan alles zullen de
 oneindige ontwikkeling en volmaaktheid zijn, die voor de gelovige in het
volgende leven zijn bestemd.
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