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9
TOELICHTING OP HOOFDSTUK 85 VAN DE HEILIGE KORÅN

Al-Boero—edj
De Sterren

[GEOPENBAARD IN MEKKA: 22 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Bij de hemel vol met sterren!

2   En de Beloofde Dag!

3   En de getuige en datgene waarvan
wordt getuigd!

4   Vernietiging overvalt de gezellen
van de greppel! —

5   Het vuur gevoed met brandstof —

6   Wanneer zij daarbij zitten,

7   En zij zijn getuigen van wat zij
met de gelovigen doen.

8   En zij bestraften hen om niets, dan
dat zij geloofden in  Allåh, de Mach-
tige, de Geprezene,

9   Van Wie het koninkrijk van de he-
melen en de aarde is. En  Allåh is Ge-
tuige van alle dingen.

10   Degenen die gelovige mannen 
en gelovige vrouwen vervolgen, en
daarna geen berouw tonen, voor hen is
er de kastijding van de hel, en voor
hen is er de kastijding van het branden.

11   Degenen die geloven en goed
doen, voor hen zijn er tuinen waarin ri-
vieren stromen. Dat is het grote succes.
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12   Waarlijk, de greep van uw Heer
is krachtig.

13   Waarlijk, Hij is het Die de eerste
keer schept en reproduceert;

14   En Hij is de Vergevende, de Lief-
hebbende,

15   Heer van de Troon der Macht, de
Glorierijke,

16   Uitvoerder van wat Hij wil.

17   Is het verhaal van de menigten
niet tot u gekomen,

18   Van Farao en Thamo—ed?

19   Nee, degenen die niet geloven,
loochenen —

20   En  Allåh omringt hen van alle
kanten.

21   Nee, het is een glorierijke Korån,

22   In een beschermd schrijftablet.

Dit hoofdstuk werd te Mekka geopenbaard in een tijd toen de Heilige Pro-
feet en zijn metgezellen allerlei soorten van vervolging ondergingen. De
ongelovigen hadden een vuur van onderdrukking rondom hen aangestoken,
en waren in het geheim allerlei plannen aan het bedenken om hen uit te
roeien, waarop in het vorige hoofdstuk, Al-Insjiqåq (Het Openbarsten),
werd gezinspeeld, waarin werd gesteld dat  Allåh Zich volledig bewust was
van de complotten die zij in hun harten verborgen hielden, en zij gewaar-
schuwd werden voor de daaruit vloeiende straf die hen zou bezoeken. In
het onderhavige hoofdstuk wordt deze profetie uitgebreid beschreven met
harde en beslissende argumenten en ondersteunende bewijzen, zodat het
voor alle tijden als een leidend principe en als een voorbeeld van het
 onveranderlijke Goddelijk gebruik kan dienen.

1.  Bij de hemel vol met sterren!
Was-samå’i dzåtil-boero—edj!

2.  En de Beloofde Dag!
Wal-yaumil-mau‘o—ed!
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3.  En de getuige en datgene waarvan wordt getuigd!
Wa sjåhidinw-wa masjho—ed!

Laten wij de toestand van duisternis en dwaling die Arabië in die tijd
had overspoeld overdenken, alsook de moeilijkheden en turbulenties die
daaromheen heersten, en laten wij vervolgens de grootsheid en onvoor-
waardelijkheid van deze profetie in beschouwing nemen, waarin de triomf
van de waarheid zo helder is geportretteerd. De getuigenis van de met ster-
ren versierde hemel wordt hier gepresenteerd om aan de wereld te verkon-
digen, dat de tijd gekomen was dat het land van Arabië de hemelse
onderwijzing zou accepteren, en dat  Allåh’s koninkrijk, dat in de hemel is,
met zo’n glorie en grootsheid op aarde zou worden gevestigd, dat men, me-
taforisch gesproken, zou kunnen zeggen dat de aarde in een hemel zou ver-
anderen. En net zoals de hemel vol met sterren was, zou de aarde rijk zijn
aan mensen die, net als de sterren, verlicht zouden zijn met hemels licht,
zoals de Heilige Profeet zelf had gezegd: “Mijn metgezellen zijn als de
sterren.”

Met ‘bij de beloofde dag’ wordt bedoeld dat er voor de vervulling van
deze zaken een speciale dag gereserveerd is, en dat er op krachtige wijze
een belofte is gegeven van die dag waarop de waarheid zal zegevieren over
de leugen. Dit zou een onweerlegbaar bewijs vormen, dat net zoals de waar-
heid de overhand kreeg in Arabië in de tijd van de Heilige Profeet, zo zou
deze ook in de toekomst komen te zegevieren.

De hierboven genoemde getuige was niemand anders dan de Heilige
Profeet, die het bewijs gaf van het succes van de religie van de islåm, en
die hierover profetieën deed. Het wijst ook op degenen die getuigen waren
van deze mogelijke gebeurtenis, in het bijzonder de metgezellen van de
Heilige Profeet, die met hun eigen ogen de glorieuze vervulling van deze
profetieën zagen.

De uitdrukking bij datgene waarvan wordt getuigd, wijst op het bewijs
dat werd geprofeteerd, oftewel de overwinning van de islåm. Het betekent
ook datgene wat daadwerkelijk werd gezien, en dit is een zinspeling op de
tastbare manifestatie van de nederlaag en vernietiging en van de vernede-
ring en verlaging van de ongelovigen. Deze gebeurtenis dient als een
 getuigenis dat de islåm altijd door zal blijven gaan met zich te verspreiden
en te overheersen. Het is ook een waarschuwing voor degenen die zullen
proberen de islåm te vernietigen en zijn vooruitgang te belemmeren in de
toekomst, dat zij hetzelfde lot zullen ondergaan als de tegenstanders van
de Heilige Profeet.
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4.  Vernietiging overvalt de gezellen van de greppel!
Qoetila a©ƒåboel-oechdo—ed!

5.  Het vuur gevoed met brandstof.
An-nåri dzåtil-waqo—ed.

6.  Wanneer zij daarbij zitten,
Idz hoem ‘alaihå qoe‘o—ed,

7.  En zij zijn getuigen van wat zij met de gelovigen doen.
Wa hoem ‘alå må yaf‘alo—ena bil-moe’minßna sjoeho—ed.

Wie zijn de gezellen van de greppel? De commentatoren van de Heilige
Korån verschillen van mening en er zijn vele verhalen die hiermee in ver-
band worden gebracht, waaronder een waarnaar in de Bijbel wordt verwe-
zen, dat zeer populair is. Dit vertelt hoe een beroemde koning van Babel
drie joden, die geweigerd hadden een afgod in de beeltenis van de koning
te aanbidden, in een vlammende oven wierp. Hen werd echter door het laai-
ende vuur helemaal geen letsel toegebracht. 

Deze schrijver heeft geen bezwaren om zulke verhalen te accepteren.
Echter, met betrekking tot dit hoofdstuk is de algemeen geaccepteerde be-
tekenis dat, als die mensen die zo hardvochtig, tiranniek en wreed waren
dat zij een gat van vuur zouden graven om de ongelovigen daarin te gooien
en daarbij zouden gaan zitten en gelukzalig het spektakel van hun dood
zouden aanschouwen – als die ongelovigen al vernietigd werden en de straf
van  Allåh ondergingen voor hun misdaad en voor de vervolging en moord
op de gelovigen op deze zelfde wereld, hoe zouden de ongelovigen van
Mekka dan gespaard kunnen blijven? Wanneer zij gelovigen martelen en
afslachten, zullen zij dan veilig zijn voor de greep van  Allåh en Zijn straf?

Echter, de uitleg die deze commentator bevalt, verschilt met die welke
hierboven staan. Naar zijn mening waren de gezellen van de greppel in
werkelijkheid die Mekkaanse ongelovigen die allerlei greppels plachten te
graven op het pad van de moslims om hun vooruitgang te belemmeren.
Metaforisch gesproken betekent het graven van een greppel voor iemand
het bedenken van middelen om de verbetering van de positie van die per-
soon te blokkeren.

De soorten van greppels die de heidenen van Mekka groeven als obsta-
kels op de weg van de vooruitgang van de moslims, waren die van vervol-
ging en oorlog voeren. Dit wordt duidelijk gemaakt door de woorden van
de Korån zelf, want de uitdrukking het vuur gevoed met brandstof wordt
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in plaats van de greppel (oechdo—ed) gebruikt. Met andere woorden, de be-
tekenis van greppel is in werkelijkheid vuur. Wij dienen hierbij op te mer-
ken dat de Arabieren het woord vuur gebruikten in de betekenis van
oorlogen, en dit was een welbekende spreekwijze onder hen, zoals de Hei-
lige Korån dit  elders verklaart wanneer het zegt:

Telkens wanneer zij een vuur voor oorlog ontsteken, dooft  Allåh het,
en zij streven ernaar om onheil in het land te stichten (5:64).

Om de moslims te vernietigen en weg te vagen, staken de heidenen van
Mekka het vuur van oorlog van alle kanten aan, en om struikelblokken te
plaatsen op hun pad van progressie, groeven zij overal greppels van vuur.
En aangezien geen enkel vuur ontstoken kan worden zonder brandstof,
zoals de Korån beaamt wanneer het zegt: Het vuur gevoed met brandstof,
waren derhalve degenen die brandstof leverden voor dit vuur van oorlog
en onderdrukking niemand anders dan de aristocraten van Mekka, oftewel
de Mekkaanse ongelovigen die allerlei mensen opruiden, hen ophitste om
de moslims te vervolgen en tegen hen te vechten en hen te doden. Zij lieten
geen poging onbeproefd om dit vuur van oorlog en onderdrukking aldoor
brandend te houden, en zo zaten zij, na de gelovigen in deze kuil te hebben
gegooid, uiterst genoeglijk bij het schouwspel van hun pijn en marteling.
De Heilige Korån stelt dat deze zelfde mensen, die beletsels opwierpen op
de weg van de vooruitgang van de moslims, en die de vuren van oorlog en
marteling tegen hen stookten, en die, na hen in een afgrond van misère en
kwelling te hebben gegooid, achterover leunden en genoten van hun ver-
richtingen, zelf zouden worden vernietigd. Zij zouden door hetzelfde vuur
verteerd worden dat zij voor onschuldige mensen aanstaken, dat wil zeg-
gen, zij zouden zonder twijfel nederlaag, ondergang, schande en ontering
ondergaan.

Wanneer wij nauwkeurig kijken, dan zullen wij zien dat de zeven verzen
hierboven onderling met elkaar in verband staan. Ten eerste, het plaatje
van de hemel gevuld met sterren wordt vóór ons geplaatst, en er wordt een
profetie gedaan dat het land van Arabië, net als de met sterren bezaaide
hemel, een hemel zal worden en vol zal zijn met mensen die, net als de
sterren aan de hemel, verlicht zullen zijn met het hemelse licht.

Vervolgens wordt ons verteld dat de dag van de triomf van de waarheid
reeds vastgesteld was op een beloofde dag, en die dag was de verovering
van Mekka. Er werd gezegd dat één groep mensen zou getuigen van de
vervulling van die profetie, en dat verwees naar de metgezellen van de Hei-
lige Profeet, terwijl een andere groep overwonnen zou worden en dat de
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vervulling van die voorspelling aan de hele wereld zou worden getoond,
en tot deze tweede groep behoorden de ongelovigen van Mekka.

De greppel die zij groeven om de opmars van de islåm te dwarsbomen,
en het vuur van oorlog en vervolging dat zij aanstaken omwille van de uit-
roeiing van de moslims, werden de oorzaak van hun eigen ondergang. Zij
hadden dit vuur aangestoken om de gelovigen te verbranden en hun pijn-
lijke beproeving gade te slaan, maar zij vielen in hetzelfde vuur en werden
daardoor verslonden, en ironisch genoeg waren het de gelovigen die hun
jammerlijke einde aanschouwden. Al deze gebeurtenissen dienden als een
zekere getuigenis van het feit, dat het einde van allen die de waarheid, de
religie van de islåm die  Allåh stevig op aarde wenst te vestigen, proberen
te vernietigen, en dat iedereen die poogt om obstakels op zijn pad te wer-
pen, en ook hun helpers, hetzelfde lot zal ontmoeten als de heidenen van
Mekka. Dat wil zeggen, zij die een vuurkuil ontsteken om de gelovigen te
verzwelgen, zullen zelf in hetzelfde vuur vallen en branden, en hun akelige
toestand zal een waarschuwing voor de wereld worden. In dit verband is
de benaming gezellen van de greppel daarom van algemene toepassing en
is niet beperkt tot een bepaald volk. Zij die een greppel graven om de ver-
spreiding van de islåm te verhinderen, zullen een bitter lot ondergaan, net
zoals die greppelgravers tijdens het leven van de Heilige Profeet.

8.  En zij bestraften hen om niets, dan dat zij geloofden in  Allåh, de
Machtige, de Geprezene,
Wa må naqamo—e minhoem il-lå any-yoe’mino—e bil-låhil-‘Azßzil-Ïamßd,

9.  Van Wie het koninkrijk van de hemelen en de aarde is. En  Allåh is
Getuige van alle dingen.
Al-ladzß laho—e moelkoes-sa må wåti wal-ar˙; wal-låhoe ‘alå koel-li
sjai’in Sjahßd.

Deze verzen onthullen ons de werkelijke reden voor de oncontroleerbare
woede van de ongelovigen en hun vervolging van de moslims, en de vraag
stellen of de laatste schuldig waren aan de wreedheden die zij te verduren
hadden. Er wordt ons verteld dat hun enige zonde hun geloof in  Allåh was.
Met andere woorden, de misdaad waaraan zij in de ogen van de heidenen
schuldig waren en waardoor zij het verdienden om gedood en afgeslacht
te worden, was niets meer dan hun diepe geloof in  Allåh, de Allerhoogste,
Die het Opperwezen is en alle lof en eer waardig is, en Die de Heer van de
hemelen en de aarde is. Om deze reden waren al deze gebeurtenissen niet
voor Hem verborgen, daar Hij elk ding ziet.
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Nu, wat betreft die mensen die geloofden in een God die Zegevierend,
Eerbiedwaardig en Prijzenswaardig is, en die de Meester van de hemelen
en de aarde is, schrijven de omstandigheden voor dat ook zij een stempel
opgedrukt moeten krijgen van de onderscheidende eigenschappen zoals die
hier staan vermeld. Dat wil zeggen,  Allåh, de Allerhoogste, dient hen over-
winning en eer te schenken, en dient hen de ontvangers te maken van dus-
danige morele en geestelijke voortreffelijkheden, dat lof hen ten deel zal
vallen op deze wereld, en dat zij ook de erfgenamen van zowel wereldse
als geestelijke koninkrijken zouden moeten worden.

Het gevolg van de vervolging door de ongelovigen van de moslims
wordt in de volgende verzen gegeven:

10.  Degenen die gelovige mannen en gelovige vrouwen vervolgen, en
daarna geen berouw tonen, voor hen is er de kastijding van de hel,
en voor hen is er de kastijding van het branden.
In-nal-ladzßna fatanoel-moe’ mi nßna wal-moe’minåti thoem-ma lam
yato—ebo—e falahoem ‘adzå boe djahan-nama wa lahoem ‘adzå boel-
ƒarßq.

Hier wordt het einde van die gezellen van de greppel die brandstof toe-
voegden aan het vuur, duidelijk een kastijding van het branden genoemd.
Deze verzen vertellen ons dat degenen die gelovige mannen en vrouwen
vervolgden en hun pijn en marteling toebrachten, en die hen verstrikt lieten
raken in tumult en oorlogen, het niet benijdenswaardige genoegen van dit-
zelfde vuur zouden smaken in het Hiernamaals en ook in dit leven. Dat wil
zeggen, zij zouden in het volgende leven in het vuur van de hel branden,
en in dit leven het vuur van spijt, mislukking en totale nederlaag en frus-
tratie ondervinden. Bovendien zouden zij in dezelfde greppels vallen die
zij gegraven en ontstoken hadden voor de gelovigen en zouden daarin bran-
den.

11.  Degenen die geloven en goed doen, voor hen zijn er tuinen waarin
rivieren stromen. Dat is het grote succes.
In-nal-ladzßna åmano—e wa ‘amiloe©-©åliƒåti lahoem djan-nåtoen 
ta djrß min taƒtihal-an hår; dzålikal-fauzoel-kabßr.

Van degenen die geloven en goed doen wordt gezegd dat  Allåh hen in
het volgende leven zeker het paradijs zal schenken, waarin hun geloof be-
loond zal worden in de vorm van tuinen, terwijl hun goede daden de vorm
zullen aannemen van waterstromen. Dit is echter niet alles. In dit leven zul-
len zij al een tuin van succes en vervulling ontvangen. Stelt u zich maar de
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blijdschap en vreugde van de gelovigen voor op het moment waarop  Allåh
hun de overwinning over hun bloeddorstige vijanden schonk, en hen liet
zien hoe stevig hun geliefde religie gevestigd was; hoe Hij de macht gaf
aan die woestijnbewoners over alle landen waar de Tigris,  Eufraat en de
Nijl doorheen stromen, en hoe Hij hen tot heersers maakte over al die lan-
den die boordevol tuinen waren, en hoe Hij, afgezien van de belofte van
het Hiernamaals, hun een hoogst verbluffend en verbazingwekkend succes
schonk in ditzelfde leven!

12.  Waarlijk, de greep van uw Heer is krachtig.
In-na ba∆sja Rab-bika la-sja dßd.

Zij die vuurkuilen graven voor de gelovigen en niet stoppen hen te kwel-
len, worden voor een smartelijk lot gewaarschuwd als zij niet ophouden
met hun kwaad. Zij worden eraan herinnerd dat wanneer de Heer van
 Mohammed iemand vastgrijpt, er geen ontkomen aan Zijn machtige greep
is.

13.  Waarlijk, Hij is het Die de eerste keer schept en reproduceert.
In-naho—e Hoewa yoebdi’oe wa yoe‘ßd.

Abda’a betekent voor de eerste maal scheppen, terwijl i‘ådah wijst op
het keer op keer scheppen.

Er komt een zeer goed voorbeeld in gedachten. Wij zien dat een kip uit
een ei komt, en dat een ei ontstaat uit een kip. Nu weet niemand zeker
welke als eerste kwam, de kip of het ei.

Waar wij zeker van zijn, is dat een van deze als eerste kwam, en dat zijn
geboorte niet volgens de scheppingswet was die wij heden zien. Dat ei, of
die kip die als eerste werd geschapen, ontstond op een andere wijze dan
hoe wij het tegenwoordig waarnemen. De wet volgens welke het eerste ei
werd geschapen, wordt de wet van oorsprong genoemd. De wet die een
keten van gebeurtenissen in werking zet, volgens welke wij nu een kip uit
een ei krijgen, en vervolgens de kip een ei legt waaruit wij een andere kip
krijgen enzovoort, wordt de wet van reproductie genoemd. Met betrekking
tot deze twee wetten zegt de Heilige Korån: Waarlijk, Hij is het Die de eer-
ste keer schept en reproduceert..

Dat wil zeggen,  Allåh is de Schepper van de twee soorten wetten. In den
beginne schiep Hij de wereld op de manier waarop Hij dat wilde volgens
zijn wet van het ontstaan, en vervolgens riep Hij volgens zijn wet van in-
standhouding of voortplanting wetten in het leven die de weg van  Allåh
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worden genoemd, waardoor het mechanisme van de hele wereld kon blij-
ven functioneren. Dit wordt de wet van reproductie of herhaling genoemd,
en soms ook wel de wet van oorzaak en gevolg, omdat volgens deze wet
bepaalde oorzaken bepaalde gevolgen in gang zetten, en als deze oorzaken
opnieuw bijeen mochten komen, dan zouden de gevolgen noodzakelijker-
wijs hetzelfde zijn als voorheen. Daarom zegt men vaak dat de geschiedenis
zich herhaalt. De Heilige Korån legt dit verschijnsel uit door het woord
yoe‘ßd (Hij herhaalt) te gebruiken, wat betekent dat  Allåh die gebeurtenis-
sen uit het verleden reproduceert of herhaalt.

Het is hier de bedoeling om degenen te waarschuwen die niet zullen op-
houden met het vervolgen van de gelovigen, dat zij niet moeten vergeten
dat de Heer (Rabb) Die Mohammed schiep, nooit zal falen Zijn Voorzie-
nigheid (Roebo—ebiyyat) over hem te storten totdat hij zijn doel van volmaakt-
heid bereikt. Integendeel, er wordt hun gezegd dat de greep van de Heer van
Mohammed buitengewoon sterk is, en dat Hij Zijn toepassing ook in deze
zaak zal herhalen, zoals Hij dit deed door de hele geschiedenis van de wereld
heen. Dat wil zeggen, hun lot zal hetzelfde zijn als dat van al degenen voor
hen, die leed toebrachten aan de dienaren van  Allåh. De reden waarom zij
geen snelle vergelding kregen, wordt in het volgende vers gegeven.

14.  En Hij is de Vergevende, de Liefhebbende.
Wa Hoewal-Ghafo—eroel-Wa do—ed.

Zij worden eraan herinnerd dat het  Allåh’s eigenschappen van Verge-
vensgezindheid en Liefde zijn, die hen redden van hun vlugge bestraffing.
Hij wenst dat Zijn dienaren zich behoeden voor de straf, daar Hij tegenover
hen zeer liefhebbend is.

Eens stelde de Heilige Profeet een metgezel van hem de volgende vraag:
“Bestaat er een moeder die wenst dat haar kind in vuur brandt?”

Toen de metgezel ontkennend antwoordde, merkte de Heilige Profeet op:
“ Allåh’s liefde is groter dan die van een moeder.”

Door  Allåh’s liefde en vergiffenis wenst hij Zijn dienaren te redden van
de straf. Het is om deze reden dat Hij profeten en boodschappers deed op-
staan en hen met boeken van leiding uitzond, zodat Zijn dienaren oppas-
send zouden worden en zichzelf aldus zouden redden van de vergelding
voor slechte daden. Kwaadaardige mensen bestrijden de waarheid en bren-
gen onbeschrijflijk leed toe bij  Allåh’s dienaren, en toch stelt  Allåh, in Zijn
oneindige genade, Zijn straf voor hen uit, zodat zij verstandig zullen wor-
den en vrijwillig hun ongehoorzaam gedrag zullen opgeven.
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Er wordt hun hier dus gezegd dat zij niet moeten denken, dat wanneer
zij de moslims hebben vervolgd en er niets met hen is gebeurd, dat zij dan
boven de bestraffing staan. Het is slechts vanwege  Allåh’s liefde en ver-
giffenis dat de kastijding hen wordt onthouden. Echter, als zij niet ophou-
den, dan moeten zij eraan denken dat  Allåh, de Allerhoogste, het volgende
is:

15.  Heer van de Troon der Macht, de Glorierijke,
Dzoel-‘arsjil-madjßd,

16.  Uitvoerder van wat Hij wil.
Fa‘‘åloel-limå yoerßd.

Op deze wereld zal een gewone koning vergelding eisen voor opstan-
digheid of het breken van de wet in zijn koninkrijk zonder iemand te sparen.
Kunnen wij verwachten dat  Allåh, de Allerhoogste, geen enkele achting
heeft voor Zijn Eigen macht en glorie? Hoe kunnen degenen die de wetten
van Zijn koninkrijk overtreden ongedeerd ontkomen?

En ook is het soms mogelijk dat wereldlijke leiders of overheden een
bepaald plan wensen uit te voeren, maar de macht (en hulpmiddelen) mis-
sen om dat te doen.  Allåh’s macht en kracht zijn echter zo volmaakt en
krachtig, dat het voor Hem onmogelijk is een zaak te wensen en niet in
staat te zijn het te volbrengen.

17.  Is het verhaal van de menigten niet tot u gekomen,
Hal atåka ƒadßthoel-djoeno—ed,

18.  Van Farao en Thamo—ed?
Fir‘auna wa Thamo—ed?

Hier wordt de geschiedenis van twee naties als getuige opgeroepen, 
en worden wij uitgenodigd om een vluchtige filosofische blik te werpen
op de wijze waarop de volkeren van Farao en Thamo—ed werden vernietigd.
Er waren ook profeten tot hen gekomen, maar zij behandelden hen slecht
en deden hun best om hen te vernietigen. Volgens de wet van herhaling
wenst  Allåh, de Allerhoogste, dezelfde gevolgen in Mekka teweeg te 
brengen, zoals die twee naties ontvingen. Met andere woorden, net zoals
zij mislukking en vernietiging ondergingen, zo zullen ook de ongelovigen
van Mekka hetzelfde meemaken. De Heilige Korån is het eerste boek dat
ons onderwezen heeft om op filosofische wijze naar de geschiedenis van
de wereld te kijken, om de oorzaken van de opkomst en ondergang der 
naties te ontdekken. Het vertelt ons dat of de opkomst en de neergang nu
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individueel is of collectief, het allemaal plaatsvindt volgens de Goddelijke
Wetten, en wanneer de mens diep nadenkt, dan kan hij hierbij baat vinden
en zichzelf redden van de ondergang.

Het volk van Thamo—ed leefde ten noorden van de Hidjåz en waren dus
de buren van de Mekkaners. Ook zij hadden geprobeerd hun profeet ˝åliƒ
(a.s.) op dezelfde wijze te doden, zoals de Mekkaners ingewikkelde plan-
nen bedachten om de Heilige Profeet (©.a.w.s.) te vermoorden.

Farao was de titel van de koning van Egypte. Ook hij had de profeet
Mozes (a.s.) en zijn volk gekweld, net zoals Abo—e Djahl van Mekka en al
zijn mensen de Heilige Profeet en zijn gemeenschap vervolgden. Er wordt
ons gezegd dat de geschiedenis zich zodanig zou herhalen, dat hetzelfde
wat in het verleden gebeurde met die volkeren ook plaats zou vinden in
Mekka, omdat dezelfde oorzaken die daar in werking waren ook hier aan-
wezig zijn. Vandaar dat het gevolg stellig hetzelfde moest zijn.

19.  Nee, degenen die niet geloven, loochenen.
Balil-ladzßna kafaro—e fß tak dzßb.

20.  En  Allåh omringt hen van alle kanten.
Wal-låhoe minw-warå ’i him-Moeƒß∆.

In plaats van baat te vinden bij het lot en de toestand van die twee vroe-
gere naties, namen de heidenen van Mekka dagelijks toe in hun ontkenning
van, en hun tegenstand tegenover de Heilige Profeet, en vergaten het feit
dat  Allåh hen van alle kanten had omringd. Met andere woorden, zij konden
de gelovigen niet schaden, noch konden zij zichzelf bevrijden uit hun eigen
hachelijke situatie, omdat zij geweigerd hadden het pad van verlossing op
te gaan. Als gevolg hiervan konden zij zichzelf niet redden van de zware
inspanningen van ongeloof, noch konden zij enige schade toebrengen aan
de Heilige Profeet en zijn volgelingen.

21.  Nee, het is een glorierijke Korån,
Bal hoewa Qoer’ånoem-ma djßd,

22.  In een beschermd schrijftablet.
Fß lauƒim-maƒfo—e˚.

In deze verzen worden drie zeer krachtige profetieën over de Heilige
Korån gedaan, en deze zijn vervat in, als eerste, de naam qoer’ån, ten
tweede in het woord glorierijk (madjßd) en ten derde in de zinsnede in een
beschermd schrijftablet (fß lauƒim-maƒfo—e˚).
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Het woord qoer’ån betekent een boek dat het lezen waard is, en ook een
dat enorm veel gelezen wordt. Door dit boek de naam Korån te geven, heeft
 Allåh, de Allerhoogste, dus voorspeld dat dit boek het meest gelezen boek
op de wereld zou worden, en dit is ook zo gebleken, want alleen al tijdens
het formele gebed (©alåt) wordt het dagelijks gereciteerd zoals geen ander
boek op de wereld, hetzij religieus hetzij wereldlijk, wordt opgelezen. Wat
wereldlijke boeken betreft worden deze een- of tweemaal gelezen en ver-
volgens weggelegd, terwijl wat betreft hemelse boeken en geschriften het
de plicht van de mens is om deze zijn hele leven te blijven lezen. Echter,
kan men de Veda’s en de Zend Avesta lezen wanneer hun kenmerkende
stijl en vorm zo verbiedend lijken?

Wat de Bijbel betreft, er is hier maar één boek van, maar er zijn zovele
edities en revisies dat men versteld staat. Maar zelfs nog onthutsender is
het feit dat hoewel er talloze edities zijn, de Bijbel toch niet in enige grote
mate wordt gelezen. Op zondagen worden enkele gebeden daaruit in de
kerk voorgelezen, en daar blijft het bij.

Aan de andere kant wordt de Heilige Korån in onze vijf dagelijkse gebe-
den (©alåt) gelezen, in de extra nachtelijke gebeden (taråwßƒ) tijdens de
maand Rama˙ån, en wordt hij ook bestudeerd en uit het hoofd geleerd.
Kortom, er zijn legio manieren waarop de Heilige Korån wordt gelezen, en
de moslims zijn het lezen van het Heilige Boek als zo’n grote plicht gaan
beschouwen, dat men het gelijke daarvan nergens anders op de wereld te-
genkomt. In deze profetie worden de ongelovigen dus gewaarschuwd dat,
terwijl zij manieren overdenken om de Heilige Korån in diskrediet te bren-
gen en te vernietigen,  Allåh tot de wereld verkondigt dat dit boek op zo’n
grote schaal zal worden gepropageerd, en het zo enorm veel gelezen zal wor-
den, dat daaraan in de geschiedenis van de mensheid geen parallel bestaat.

In de benaming glorieus (madjßd) ligt een profetie ingesloten, dat de Hei-
lige Korån niet alleen alom gelezen zal worden, maar dat het ook een rang
van verheven eer en diep respect over de hele wereld zal verwerven. Het
is niet nodig om de grote eerbied en waardigheid te vermelden, die miljoe-
nen en miljoenen moslims eraan betuigen. Echter, deze profetie zal nooit
ten einde komen, omdat daarin een voorspelling is opgenomen dat zelfs
niet-moslims, in de mate waarin zij ware kennis van de Heilige Korån ver-
werven, gedwongen zullen worden hun hoofden ervoor te buigen uit er-
kenning van zijn macht en grootsheid.

Vele jaren geleden werd er in Engeland door de kranten een onderzoek
uitgevoerd onder knappe en hoogopgeleide mensen, aan wie hun mening
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werd gevraagd over de volgende vraag: “Met betrekking tot leiding, recht-
schapenheid, kennis en Goddelijke gnosis, welk is het meest respectabele
en geëerde boek op de wereld?”

Op dat moment stond de Heilige Korån op de zesde plaats op de lijst
van grote boeken. Twee jaar later echter, toen dezelfde vraag wederom
werd gesteld en de reacties van zeer aanzienlijke, ontwikkelde mensen wer-
den gepeild, schoof de Heilige Korån op naar de tweede plaats in de rang-
schikking, met de Bijbel in de koppositie.

Als de mensen nu zowel de Heilige Korån als de Bijbel nuchter zouden
lezen, dan zouden zij zeker tot het besef komen, dat het voorkeur geven
aan de Bijbel boven de Heilige Korån slechts het gevolg is van star con-
servatisme en blind vooroordeel, daar de Bijbel werkelijk niet vergeleken
kan worden met de Heilige Korån.

De vurige hoop bestaat dat als de Heilige Korån in verschillende talen
wordt vertaald, zoals nu wordt gedaan door de Lahore Ahmadiyya Bewe-
ging en ook door andere vooraanstaande geleerden, en als islamitische li-
teratuur wijd en zijd wordt verspreid, dan, als  Allåh, de Allerhoogste, het
wil, is het moment niet ver weg dat deze zelfde niet-moslims de naam van
de Heilige Korån als eerste op de lijst zullen plaatsen, en dezelfde gevoe-
lens zullen erkennen en publiceren, zoals enige tijd daarvoor werden geuit
door de beroemde Europese geleerde Goethe:

“Ik ging zitten om de Heilige Korån met haatgevoelens 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.”

Die ongelovigen dus die op de rand van verwerping stonden in de tijd
van de Heilige Profeet, en zelfs die van onze tijd, worden aangesproken en
de waarschuwing gegeven, dat ondanks alle inspanningen die zij kiezen om
de invloed van de Heilige Korån teniet te doen, zij zullen falen, daar dit
boek altijd een plaats van waardigheid en eer zal innemen op de wereld.

De zinsnede in een beschermd schrijftablet (fß lauƒim-maƒfo—e˚) omvat
een profetie met de betekenis, dat hoe hard de ongelovigen ook mogen
 streven om de Heilige Korån te vernietigen, zij zeker zullen falen, daar het
bewaard wordt in een beschermd schrijftablet. Met andere woorden,
 niemand zal in staat zijn hetzij de woorden, hetzij de betekenissen van de
Heilige Korån uit te wissen. Met betrekking tot deze woorden is  Allåh’s
behoud van het Heilige Boek zo buitengewoon geweest door middel van
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memorisatie, schrijven en publiceren, dat geen ander boek op de wereld
een dergelijke aanspraak van behoud met zo’n zekerheid kan maken, zoals
is gedaan door de Heilige Korån.

Wat betreft de betekenis, wijst het bewaken op het feit dat de beginselen
van de Heilige Korån eeuwige waarheden belichamen, waarvan de waar-
achtigheid en verhevenheid niet weerlegd kunnen worden door enige we-
reldlijke filosofie. Dit zijn Goddelijke wetten waarvan de gevolgen
onveranderlijk zijn. Het bevat dusdanige waarheden dat als de mens ze
mocht verwerpen, hij onmogelijk de ontvanger van waar geluk en tevre-
denheid kan worden. Bovendien, aangezien de uitleg van ongeziene zaken
en profetieën vervat in de Heilige Korån uit de kennis van de Almachtige
komen, zijn deze daarom altijd vervuld geweest en zullen ook in de toe-
komst blijven uitkomen. De wereldgeschiedenis verschaft een onaanvecht-
bare getuigenis van dit feit, terwijl de ervaring en bewijzen uit het leven
de waarheid van deze zaken hebben bezegeld, en zij zullen dit continu elke
dag door blijven doen.

De naties van de wereld zullen nooit gezegend zijn met echt geluk en
vrede in dit leven en het Hiernamaals, en zij zullen nooit ontkomen aan
pijn en ellende totdat zij de ware leerstellingen van de Heilige Korån vol-
gen. De Heilige Korån wordt dus in een dusdanig beschermd schrijftablet
bewaakt, dat niemand het ooit kan wegvagen. Wat er ook op wereldlijke
schrijftabletten staat geschreven, kan door natuurlijke oorzaken of door de
hand van de mens uitgewist worden. Echter, niemand kan uitwissen wat er
op het Goddelijk schrijftablet staat geschreven, want een dergelijk geschrift
bevat eeuwige waarheden, die onmogelijk teniet kunnen worden gedaan.
Dat zijn  Allåh’s wetten waarvan de gevolgen onvermijdelijk zijn. Wat de
Korån dus ook zegt, is de waarheid en zal altijd de waarheid blijven, daar
het het woord van  Allåh op een beschermd schrijftablet is, en nooit kan
worden weggevaagd of opgeheven door de mens.

Wij moeten in gedachten houden dat het woord schrijftablet (lauƒ) niet
duidt op iets wat van hout is gemaakt. Het wordt in plaats daarvan in de
betekenis gebruikt van  Allåh’s volmaakte kennis en het schrijftablet van
Zijn wetten en Zijn gebruik. Er is niemand die Zijn woorden kan wissen of
vervalsen, omdat deze waarheden en waarachtigheden zijn, waar de leugen
niet dichtbij kan komen. Deze bevatten opperste verhevenheid en kracht,
waarin zich geen spoor van zwakte of gebrek bevindt. Gelukkig is dus die
persoon die de Heilige Korån als de handleiding neemt voor zijn gedrag
en levenswijze.
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