
Vasten – 11 
 
 

Hoofdstuk 9, Al-Barā’ah – De Ontheffing 
 
 
115  En het kan Allah niet (worden toegeschreven) dat Hij een volk zou doen afdwalen nadat 
Hij hen geleid heeft, tot het punt dat Hij hen duidelijk maakt waarvoor zij zich moeten 
hoeden. Waarlijk is Allah de Weter van alle dingen. 
 

Noot: Dit vers stelt in heldere woorden vast dat Allah nooit een volk laat afdwalen. En 
hoe zou Hij kunnen laten afdwalen, zegt de Heilige Koran, als Hij het is Die hen 
leiding geeft, en hen de kwade zaken duidelijk maakt waarvoor zij zich moeten 
hoeden? 

 
 
116  Waarlijk behoort het koninkrijk van de hemelen en de aarde aan Allah. Hij geeft leven 
en doet sterven. En buiten Allah hebben jullie vriend noch helper. 
 
117  Allah heeft Zich waarlijk genadig gekeerd tot de Profeet en de Emigranten en de Helpers 
die hem volgden in de tijd van ontberingen, nadat de harten van een deel van hen op het punt 
stonden af te dwalen; toen keerde Hij Zich genadig tot hen. Voor hen is Hij waarlijk 
Mededogend, Barmhartig. 
 

Noot: Taubah van de kant van Allah betekent dat Hij zich keert tot Zijn dienaar en de 
ene toestand verandert naar een andere, die hoger is dan die. De context werpt, in 
feite, duidelijk licht op de betekenis van taubah, want het genadig keren van Allah 
gebeurt in relatie tot de Profeet en tot de oprechte gelovigen, van wie duidelijk wordt 
gezegd dat zij de Profeet volgden ten tijde van ontberingen. Dit geeft dus aan dat het 
gebeurde in relatie tot degenen die gehoorzaam waren onder de zwaarste 
moeilijkheden en niet degenen die ongehoorzaam waren. Dit laatste wordt behandeld 
in het volgende vers. 

 
De expeditie naar Tabuk staat bekend als de expeditie van ontbering, vanwege de 
extreme hitte, en de schaarste aan voedsel en water en de ontberingen van de lange 
reis met schaarse middelen. In werkelijkheid was de hele periode van ongeveer 
eenentwintig jaar van prediking door de Profeet een van de zwaarste moeilijkheden 
voor de moslims. De groep van wie de harten op het punt stonden af te dwalen wordt 
in het volgende vers vermeld. 

 
 



118  En (Hij keerde Zich genadig) tot de drie die achter werden gelaten; totdat de aarde, 
uitgestrekt als zij is, nauw voor hen werd en hun zielen ook vernauwd werden voor hen; en 
zij wisten dat er geen bescherming was tegen Allah behalve bij Hem. Toen keerde Hij Zich 
tot hen in genade opdat zij zich (tot Hem) zouden keren. Waarlijk is Allah de 
Vaakweerkerende tot genade, de Barmhartige. 
 

Noot: De drie mannen waren van de Ansar. De woorden achter werden gelaten 
worden uitgelegd als, werden achtergelaten tijdens de krijgstocht, of als, werden 
achtergelaten met het oog op het gebod van Allah dat hen betrof. Dit zijn, zoals 
gezegd, de personen naar wie in v. 106 verwezen wordt: 

 
“En anderen worden gedwongen Allah’s bevel af te wachten, of Hij hen nu 
straft of Zich barmhartig tot hen keert.” 

 
De laatste uitleg werd gegeven door Ka‘b zelf, een van de drie mannen. Zij bleven 
vijftig dagen lang afgesneden van iedere vorm van omgang met de moslims. Ka‘b was 
een belangrijk man, en toen hij een brief ontving van de koning van Ghassan, die hem 
een positie onder hem aanbood als hij de Profeet in de steek liet, verbrandde hij de 
brief, toonde zijn afkeer van het aanbod en gaf geen antwoord.  
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