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TOELICHTING OP HOOFDSTUK 86 VAN DE HEILIGE KORÅN

A∆-Ôåriq
Hij die bij nacht komt
[GEOPENBAARD IN MEKKA: 17 verzen]

In naam van  Allåh, de Weldadige, de
Genadige.

1   Bij de hemel en hij die bij nacht
komt!

2   En wat zal u doen weten wie hij
die bij nacht komt is?

3   De ster van doordringende helder-
heid —

4   Er is geen ziel, of er is een waker
over haar.

5   Laat de mens dus beschouwen
waaruit hij is geschapen. 

6   Hij is geschapen van uitstortend
water,

7   Komende van tussen de rug en de
ribben.

8   Waarlijk, Hij is in staat om hem
(tot leven) terug te brengen.

9   Op de dag wanneer de verborgen
dingen onthuld zullen worden,

10   Dan zal hij geen kracht noch hel-
per hebben.

11   Bij de regen gevende wolk,

12   En de (met planten) openende
aarde!
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13   Waarlijk, het is een beslissend
woord,

14   En het is geen grap.

15   Waarlijk, zij beramen een plan,

16   En Ik beraam een plan.

17   Schenk de ongelovigen dus uit-
stel — laat hen voor een tijdje alleen.

Dit hoofdstuk, A∆-Ôåriq (Hij die bij nacht komt), werd in de heilige stad
Mekka geopenbaard. In dit hoofdstuk wordt er grote nadruk gelegd op het
feit dat daden nooit verloren gaan. In dit hoofdstuk leren wij verder dat
 Allåh heeft voorzien in alle noodzakelijke middelen voor het behoud van
de daden van de mens. Zijn toekomstig leven hangt hier namelijk van af.
De Heilige Profeet werd voor het onthullen van deze waarheid naar deze
wereld gezonden. Aldus zegt  Allåh:

1.  Bij de hemel en hij die bij nacht komt!
Was-samå’i wa∆-∆åriq!

2.  En wat zal u doen weten wie hij die bij nacht komt is?
Wa må adråka ma∆-∆åriq?

3.  De ster van doordringende helderheid.
An-nadjmoeth-thåqib.

4.  Er is geen ziel, of er is een waker over haar.
In koel-loe nafsil-lam-må ‘alai hå ƒåfi˚.

“Waken” of “hoeden” verwijst hier naar het behoud van daden, zoals
duidelijk blijkt uit deze verzen van de Heilige Korån:

En waarlijk zijn er wakers over u, achtenswaardige schrijvers
(82:10–11).

Ôåriq betekent in de Arabische taal hij die bij nacht komt en op de deur
klopt om de slapenden wakker te maken, ongeacht of hij nu als gast komt
of voor enig ander doel. De authentieke commentatoren van de Heilige
Korån hebben deze benaming als karakteristiek voor de heilige profeet Mo-
hammed gebruikt, omdat hij op een moment verscheen toen de wereld on-
dergedompeld was in diepe duisternis en dwaling. Dit is zonder meer waar,
maar wat is de betekenis van het zweren bij de getuigenis van de hemelen?
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Net zoals A∆-Ôåriq (hij die bij nacht komt) één aspect van de Heilige
 Profeet’s glorie naar buiten brengt, onthullen de hemelen op dezelfde wijze
een andere kant van zijn schitterende pracht. In het kort, een ieder die bij
nacht komt en op de deur klopt, kan dit om twee redenen doen: hij kan
komen om een bepaalde eigen behoefte of anders om de slapenden voor
een of ander dreigend gevaar te waarschuwen. Iemand kan ’s nachts komen
om een bepaalde dringende reden – hetzij om zijn persoonlijke behoefte te
bevredigen, hetzij ten voordele van degenen die achter de deuren in diepe
slaap verkeren. En na dit opgemerkt te hebben, kan iemand bijtijds komen
om een waarschuwing te geven en de slapenden te alarmeren door op de
deur te kloppen.

Laten wij hier benadrukken dat de komst van de heilige profeet Moham-
med in deze nacht van dwaling en misleiding, en het wakker maken van
de mensen op de wereld die achteloos in diepe slaap waren, niet uit enig
 eigenbelang was. Het was eerder nog slechts de genade en mededogen van
de Schepper van de werelden, die beval dat hij op de deuren klopte van die
onachtzamen en hen uit hun diepe slaap deed ontwaken en hen waar-
schuwde voor hun slechte einde. Het is bekend dat de band van de Heilige
Profeet met  Allåh, de Allerhoogste, zo krachtig was, en zo ver verwijderd
van de ambities en begeerten van deze wereld dat, indien hij op grond van
zijn sublieme verheffing en opgaan in  Allåh “Hemel” zou worden ge-
noemd, dit geen overdrijving zou zijn. En net zoals een verwoesting op
aarde geen schade toebrengt aan de hemel, wat zou dan de heilige profeet
Mohammed kunnen schaden door de verwoesting en dwaling van de men-
sen van deze wereld? Zijn genade en mededogen voor  Allåh’s schepping
was in feite zo intens, dat hij, al het persoonlijke gemak en comfort schu-
wende, in deze zwarte nacht van verval kwam om de onachtzamen wakker
te maken uit hun sluimer door herhaaldelijk op hun deuren te kloppen en
onophoudelijk te proberen deze achteloze mensen zich van een bitter einde
te doen afwenden.

Ïa˙rat Shah Wali Ullah vertelt als volgt een visioen van hem:

“Er verscheen voor mij de vorm van een driehoek, waarvan de basis
naar boven was gericht en de top naar beneden, zoals deze: . Het
figuur verdween toen, en een andere driehoek verscheen, maar nu was
de top boven en de basis beneden, zoals deze: . Toen verdween
ook dit figuur en werd vervangen door een rechthoekige vorm als deze:

. Toen verdween ook deze en daarna kwam de Heilige Profeet in
zicht. Hij vroeg mij: ‘Weet u wat de betekenis is van deze figuren?’
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Ik antwoordde bevestigend en zei dat deze figuren in werkelijkheid
een manifestatie waren van de Heilige Profeet zelf, waarop hij mij
vroeg dit te verduidelijken. Ik legde hem uit dat de betekenis van het
eerste figuur was dat Zijne Excellentie (dat wil zeggen, de Heilige
Profeet) zo’n sterke band met de Allerhoogste, dat wil zeggen,  Allåh,
had gevormd, dat zijn geestelijke bevrijding volmaakt was en dat zijn
graad van opgaan zo verheven was, dat het scheen alsof hij geen con-
nectie meer had met de lagere regionen, dat wil zeggen,  Allåh’s
schepping (de top van de driehoek stelt non-existentie voor.)

De tweede figuur, die als deze was , betekende dat Zijne Excel-
lentie zichzelf zo had verloren in zijn liefde en mededogen voor
 Allåh’s schepping, dat het scheen alsof hij geen band had met de ho-
gere wereld.

Het derde symbool , dat wil zeggen de rechthoek, wees erop dat
de band van Zijne Hoogheid met  Allåh enerzijds, en zijn tederheid
en bekommering voor de mensheid anderzijds zo’n punt van vol-
maaktheid had bereikt, dat het scheen alsof beide liefdes ineen waren
samengesmolten, en dit is inderdaad de grootsheid van een ware en
volmaakte bemiddelaar.

Op dit antwoord glimlachte de Heilige Profeet en zei: ‘O Wali Ullah,
u bent inderdaad buitengewoon intelligent en uw begrip is excellent.’” 

In de woorden Bij de hemelen en hij die bij nacht komt, zien wij hier
dus duidelijk de volmaakte manifestatie van deze twee aspecten van de
glorie van de Heilige Profeet. Zijn band met  Allåh en zijn opgaan in Hem
was zo volmaakt, dat hij als het ware de Hemel was wat betreft het geeste-
lijke, en tevens volledig onafhankelijk van alle wereldse behoeften. Zijn
liefde voor de mensheid was in feite zo verterend dat hij de voorkeur gaf
aan dit werk boven al zijn persoonlijke behoeften, zodat hij in deze nacht
van dwaling en misleiding alle zaken voor zijn eigen rust en vrede verliet
om her en der op de deuren van die achteloze, slapende mensen te kloppen,
opdat zij niet vernietigd zouden worden en zij hun tegenwoordige leven en
het volgende niet ten gronde zouden richten. 

Deze Arabieren waren mensen wiens gastvrijheid legendarisch was, maar
toen de gast van  Allåh onder hen verscheen, wezen zij hem hooghartig af en
behandelden zij hem met minachting, ook al kwam hij voor hun welzijn en
ook op het meest geschikte moment! In die tijd, toen de wereld strompelde
in de duisternis van dwaling en er een dringende behoefte was aan een hemels
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licht, kwam hij en maakte hij zijn verschijning als een ster van doordringende
helderheid. Hij bracht zijn hemels licht en leiding met zich, waarvan de kern
Er is geen ziel, of er is een waker over haar was, en vertelde hiermee aan de
wereld dat de mens, zelfs na zijn dood, niet non-existent wordt, maar dat zijn
toekomstig bestaan in feite door zijn daden gevormd werd, en dat hij dus zijn
daden moet corrigeren en versterken, zodat het volgende leven, dat het ware
en eeuwige is, gevuld mag worden met vrede en geluk voor hem.

Dit is een subtiel punt dat ieder mens constant in gedachten moet houden
en dat hij tot zijn oprechte streven moet maken. Het ware doel van het stu-
ren van de Heilige Profeet naar deze wereld was dus als het ware om de
mensen in te prenten dat zij hun aandacht op goede daden moesten focus-
sen, omdat hiervan hun lot in hun toekomstig leven afhing.

Dit was met recht de leiding en het licht van zijn wezen, die op deze
duistere wereld verschenen, net zoals een heldere ster waarvan de mensen
zowel licht ontvangen in hun duisternis als leiding.

5.  Laat de mens dus beschouwen waaruit hij is geschapen.
Fal-yan˚oeril-insånoe mim-ma choeliq.

6.  Hij is geschapen van uitstortend water,
Choeliqa mim-må’in dåfiq,

7.  Komende van tussen de rug en de ribben.
Yachroedjoe mim-baini©-©oelbi wat-tarå’ib.

Er is een reden voor deze beschrijving die verband houdt met de verzen
erboven, en dat is dat in de hierboven aangehaalde verzen erop wordt ge-
wezen dat de daden van de mens worden behouden voor zijn toekomstige
leven, omdat deze zelfde daden als verborgen zaden zijn voor zijn volgend
leven – of dit nu een zichtbaar zaad is van waaruit zijn huidige bestaan ont-
stond of dat het een verborgen zaad is van daden waaruit zijn toekomstig
leven zal worden gebouwd. 

De mens behandelt in zijn onachtzaamheid beide soorten zaad op een
nonchalante en zorgeloze manier. Het kan hem weinig schelen dat dit sper-
mazaad de essentie van de mens bevat, en dat dit, wanneer het goed in stand
wordt gehouden in de baarmoeder, uiteindelijk geboorte zal geven aan een
nieuw leven en bestaan. Op dezelfde wijze denkt hij weinig na over zijn
daden.

Iedere dag getuigt ervan dat net zoals de mens geen belang hecht 
aan het lozen van zijn zichtbare zaad en hij geen voorzichtigheid en
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 oplettendheid betracht bij het verspreiden van dit zaad, hij zich ook zo ge-
draagt wat betreft zijn daden, hoewel deze daden als verborgen zaad zijn
voor zijn toekomstig leven en die, indien het net als het stoffelijk sperma-
zaad veilig bewaard wordt, de basis zal vormen waarop zijn leven in het
Hiernamaals zal worden ingericht.

Ieder verstandig persoon weet dat als het menselijk zaad beschermd
wordt tegen vernietiging en bewaard wordt in de baarmoeder, dit dan de
bron van een nieuw leven zal zijn dat zal ontstaan. Dat wil zeggen, een
nieuw leven van een spermadruppel hangt helemaal af van de bescherming
ervan.

Aldus verkondigt  Allåh hier dat Hij om ons toekomstig bestaan te schep-
pen, duidelijke en overvloedige voorzieningen heeft gemaakt voor het be-
houd van daden: elke daad die de mens verricht wordt vastgelegd en hier
wordt ook zeer goed over gewaakt.

De mens moet dus nadenken over het spermazaad en het leven dat daar-
uit voortkomt, en hij moet zijn plichten met gepaste zorg en overdenking
vervullen, omdat elke daad van zijn handelingen als een zaad is voor zijn
toekomstig leven, en al zijn daden worden goed bewaard. En aangezien de
geboorte van zijn volgend leven en bestaan reeds goed is vastgesteld, is
het voor mij nauwelijks nodig om te herhalen dat de onderzoeken van we-
tenschappers ook ditzelfde punt hebben bewezen, namelijk dat elk woord
en daad van ons vastgelegd wordt in de ether.

Niets wordt vernietigd. In plaats daarvan wordt alles behouden. En dit
is wat de Almachtige ons vertelt, tezamen met het feit dat deze vastgelegde
daden optreden als het zaad en sperma van ons leven in het Hiernamaals.
En dit is een feit, aangezien het behoud van daden een of ander doel en ge-
volg moet hebben, en dat is het leven in het Hiernamaals.

8.  Waarlijk, Hij is in staat om hem (tot leven) terug te brengen.
In-naho—e ‘alå radj‘ihß la-Qå dir.

Tegenwoordig betreuren de wetenschappers het feit dat wij niet de mid-
delen bezitten om het verborgen boek te lezen dat opgeslagen wordt in de
ether, anders zouden wij in staat zijn geweest de ware geschiedenis van de
wereld te vertellen. Laat staan dat zij het lezen. Zie hoe subtiel de Almach-
tige God ons heeft medegedeeld dat het voortbrengen van het gehele boek
van onze daden gemakkelijk voor Hem is, omdat het niet moeilijk is om
iets terug te brengen dat goed bewaard is.

H. 86                              AÔ-ÔÅRIQ: HIJ DIE BIJ NACHT KOMT 169



AII-PUBLICATIES 

Dit werk verschijnt ook 

in gedrukte en E-pub vorm

Neem bijvoorbeeld de grammofoonplaat waarmee stemmen worden be-
waard. Op een zwarte plaat worden de zachtste woorden opgenomen die
niemand kan lezen, maar wanneer het op een platenspeler wordt geplaatst,
wordt elk woord opgeroepen en komt het tot leven en elk gesproken of ge-
zongen woord kan worden gehoord. En wanneer de mens dus zijn opge-
nomen stem kan oproepen, is het dan moeilijk voor de Almachtige God
om Zijn bewaard boek van opnames weer te geven? Dit is inderdaad een
geheim dat voor de mens nog steeds onmogelijk is te ontrafelen.

9.  Op de dag wanneer de verborgen dingen onthuld zullen worden,
Yauma toeblas-sarå’ir,

10.  Dan zal hij geen kracht noch helper hebben.
Famå laho—e min qoew-wa tinw-wa lå nå©ir.

 Allåh zegt dat dit geheim ontsloten zal worden en dat het boek der daden
teruggehaald zal worden. Maar op die dag zal de mens geen kracht van
zichzelf hebben om zichzelf te redden van de consequenties van die daden,
noch zal er een helper van buiten zijn om hem te redden van de kwade ver-
gelding van zijn handelingen. De mens dient dus buitengewoon voorzichtig
te zijn wanneer hij de opname met daden vult. Zelfs wanneer hij een ge-
wone toespraak houdt, zie dan hoe voorzichtig de mens is. En wanneer een
acteur een filmopname maakt, zie dan hoe zorgvuldig hij is, omdat hij weet
dat elke handeling van hem opnieuw, en ook publiekelijk, zal worden ver-
toond. Zie dan hoe groot de behoefte bij de mens is aan voorzichtigheid
met deze buitengewone Goddelijke opname, want denk eraan, de Heilige
Korån waarschuwt ons: “Dus hij die een atoomgewicht aan goed doet, zal
het zien, en hij die een atoomgewicht aan kwaad doet, zal het zien”
(99:7–8).

11.  Bij de regen gevende wolk,
Was-samå’i dzåtir-radj‘,

12.  En de (met planten) openende aarde!
Wal-ar˙i dzåti©-©ad‘!

13.  Waarlijk, het is een beslissend woord,
In-naho—e la-qauloen fa©l,

14.  En het is geen grap.
Wa må hoewa bil-hazl.

 Allåh zegt hier dat het behoud van daden een serieuze en beslissende
zaak is, en zeker geen ongegronde bewering. In deze wereld al onthult Hij
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ons in zekere mate de consequenties van handelingen. Bijvoorbeeld, net
zoals zaden die onder de grond zijn, openbarsten en in weelderige vegetatie
ontspruiten wanneer het regent, zo brengt ook  Allåh’s profeet, wanneer hij
op de wereld komt, een geestelijke regen die tot leven wekt en de capacitei-
ten, die latent in de harten van de mensen liggen, tot bloei brengt. Als gevolg
daarvan barst, in de opname van de daden van ieder persoon, elk soort van
zaadje uit dat bewaard en verborgen is in zijn hart en wordt het zichtbaar,
zowel goede als slechte. De daden van de mensen, hetzij goede of slechte,
bloeien dus op deze zelfde aarde, en brengen op kleine schaal hun eigen
vruchten en consequenties voort. Men ziet dus tot op zekere hoogte hier al
een beeld van de Dag des Oordeels, en op deze zelfde wereld ontvangen wij
een blik van de triomf en het succes die met goede daden gepaard gaan, en
de ondergang en vernedering die het gevolg zijn van slechte daden. En dit
alles gebeurt om een overtuigend en onweerlegbaar bewijs te verschaffen
van de consequenties van handelingen en van de realiteit van het volgend
leven. Voor ons welzijn is dit voorbeeld dus op een bijzonder mooie wijze
getoond in het leven van de heilige profeet Mohammed.

15.  Waarlijk, zij beramen een plan,
In-nahoem yakßdo—ena kaidå,

16.  En Ik beraam een plan.
Wa akßdoe kaidå.

17.  Schenk de ongelovigen dus uitstel — laat hen voor een tijdje alleen.
Famah-hilil-kåfirßna am hil hoem roewaidå.

 Allåh zegt dat de ongelovigen continu bezig zijn met het bedenken van
listen voor de vernietiging van de heilige profeet Mohammed en zijn mis-
sie, maar Hij,  Allåh, maakt ook plannen voor het behoud en de overwinning
van de islåm. De gevolgen zullen dus na een tijdje te zien zijn, dat wil zeg-
gen, wie zal triomferen en wie nutteloos en verwoest zullen worden. Er is
tijd nodig voor een zaad om tot een boom uit te groeien. Vandaar dat men
de daden van de ongelovigen wat tijd moet gunnen om vruchten te dragen,
en vanuit de optekening van hun daden zullen zij te weten komen dat het
behoud van daden een onbetwistbaar feit is, en dat uitstel gegeven moet
worden, hoe kort dit ook mag zijn. Nu is het ook een onbetwistbaar feit dat
de snelle en totale overwinning van de profeet Mohammed op zijn tegen-
standers ongeëvenaard is in de annalen van de godsdienstgeschiedenis. Dit
uitstel was in feite niet lang, maar in een zeer korte tijdsspanne droegen
hun daden hun eigen vruchten.
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Kortom, wat betreft het behoud van daden, worden er in dit hoofdstuk
filosofische en wetenschappelijke argumenten naar voren gebracht en pre-
senteert  Allåh vervolgens voorbeelden van natuurlijke verschijnselen en
de zichtbare wetten die daaraan gehoorzamen. Vervolgens verkondigt Hij
dan openlijk aan de tegenstanders en verwerpers dat Hij in ditzelfde leven
in zekere mate de consequenties zal blootstellen van elk plan dat zij tegen
Mohammed, de Boodschapper van  Allåh, uitbroedden. En Hij zal op deze
zelfde wereld hen iets van de vruchten van hun daden laten zien en proeven,
zodat zij enige kennis kunnen verkrijgen van het feit dat daden beslist hun
eigen vruchten dragen. Om deze gevolgen niet onderworpen te laten zijn
aan de grillen des tijds, heeft Hij daarom lang van tevoren deze profetie
gedaan, en heeft tegelijkertijd de uitdaging geplaatst dat zij al hun inspan-
ningen in het beramen van geheime plannen en listen moeten leveren om
vooruit te lopen op elke vergelding die Hij heeft geprofeteerd. Anderzijds
heeft Hij Zelf een plan en dat is simpelweg dat zij binnen een korte tijd,
precies hier op aarde, iets van de gevolgen van hun handelingen zullen
proeven. Na deze aankondiging zult u zien dat ondanks al hun inspannin-
gen, de nasleep van hun daden zo schrikbarend verwoestend was, dat al
hun plannen tot stof vergingen. De slechteriken ontmoetten hun lot en de
goeden ontvingen hun beloning – hetgeen diende om te bewijzen en vast
te stellen en om tastbaar bewijs te verschaffen dat daden bewaard worden
en dat handelingen vruchten dragen – en dit alles werd lang voordat de ge-
beurtenissen plaatsvonden, aangekondigd.

Naast de diepere betekenissen die hierboven zijn gegeven, bevatten de
verzen

Bij de regen gevende wolk,
En de (met planten) openende aarde

ook vele diepe en subtiele bewijzen omtrent de eeuwigdurende aard van
het menselijk leven en de consequenties van handelingen. In het steeds
maar komen van regen vanuit de hemelen, is er het onweerlegbare bewijs,
dat net zoals water in damp verandert en nooit vergaat, maar slechts van
vorm verandert, en dat deze damp, wanneer  Allåh het wil, terugkeert als
regen uit de wolken en weer als water op de aarde neervalt, de ziel van de
mens op gelijke wijze, wanneer zij van het lichaam is gescheiden, niet
wordt uitgeroeid, maar slechts van toestand verandert en zal zij op een vast-
gesteld moment naar  Allåh terugkeren.

Inderdaad, net zoals regenwater naast aardse eigenschappen ook hemelse
bevat, die in zichzelf leven bevatten en de mogelijkheid tot groei, zal op
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dezelfde wijze ook de ziel van de mens, ten tijde van haar terugkeer naar
haar Heer, ook sporen van hemelse invloed en leven bevatten.

Het tweede vergelijkingspunt is dat net zoals zaden ontspruiten uit 
de aarde en, na vermengd te zijn met regenwater, weelderig groeien en
vruchten dragen volgens hun Godgegeven natuur, op dezelfde wijze in het
Hiernamaals het zaad van daden zich zal samenvoegen met de menselijke
ziel, die de potentie van een hemels leven bevat, en ontspruiten en bloeien
en vruchten dragen, elk volgens zijn daden, en zo zal het leven na de dood
ingericht worden.
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