
Vasten – 29 
 

Hoofdstuk 73, Al-Muzzammil– Degene die zichzelf bedekt 
 
1  O u, die zichzelf bedekt! 
 

Noot: De Heilige Profeet Mohammed wordt hier Muzzammil genoemd, iemand die 
zichzelf in zijn gewaden heeft gewikkeld. Men legt uit dat de Profeet zichzelf in zijn 
kleding had gewikkeld bij het ontvangen van de Roeping, zijn eerste openbaring. Men 
zegt dat hij bevend thuiskwam na zijn eerste geestelijke ervaring, en dat hij tegen zijn 
echtgenote zei: zammilu-ni, zammilu-ni, bedek me, bedek me. Er wordt hem verteld 
dat hij niet bang moet zijn of beven vanwege de enorme verantwoordelijkheid die hij 
gekregen heeft om de mensheid te hervormen, maar de hulp van Allah moet zoeken 
door tot Hem te bidden, waarbij het meest effectieve gebed het gebed in de nacht is, 
wanneer de wereld stil is. 

 
 
2  Sta op om gedurende de nacht te bidden, op een klein deel na, 
 
3  De helft ervan, of verminder het enigszins, 
 
4  Of voeg eraan toe en draag de Koran op rustige (duidelijk te verstane) wijze voor. 
 

Noot: Dit betekent het op die wijze reciteren dat de letters duidelijk gearticuleerd en 
de woorden langzaam gelezen worden, zodat de aandacht gericht wordt op de 
betekenis ervan. De instructie om de Koran langzaam te lezen, zodat het hart geroerd 
wordt, is niet alleen in Hadies aanwezig, maar wordt ook duidelijk vermeld in de 
Koran.  Het haastig lezen van de Koran om het snel af te maken is duidelijk in strijd 
met deze instructie van de Koran. 

 
 
5  Waarlijk zullen Wij u belasten met een woord dat zwaar drukt. 
 

Noot: Belast zijn met de leiding voor de hele wereld was inderdaad een zwaar 
drukkend woord, het zwaarste woord waarmee enig persoon in de gehele menselijke 
geschiedenis ooit belast is geweest. 

 
 
6  Het opstaan bij nacht (voor gebed)  is waarlijk de zekerste weg om te betreden en maakt 
het woord meest doeltreffend. 
 



Noot: Het bidden gedurende de nacht wordt hier beschreven de zekerste weg om te 
betreden — om de weg van het Leven te betreden, om alle kwade neigingen te 
vertrappen — en het is meest doeltreffend in woord — wat iemand tegen anderen zegt 
wordt het meest doeltreffend. De spreker, de uitnodiger tot de Waarheid, versterkt zijn 
hart met Goddelijke kracht door zijn langdurige aanbiddingen in de stilte van de 
nacht. Zijn woord draagt daarom de Goddelijke kracht in zich en dringt het hart 
binnen van degenen die naar hem luisteren. Zo geeft de nachtelijke toewijding, zo 
wordt ons verteld, een mens de kracht om de grootste daden te doen en het maakt hem 
perfect, en geeft hem tegelijkertijd de kracht om anderen te vervolmaken omdat zijn 
woorden, die voortkomen uit een oprecht hart, dat voor niemand buigt dan Allah, 
overtuiging uitdragen in de harten van anderen. Zo werd de Profeet dubbel versterkt, 
in zijn daden alsook in zijn woorden, om zijn boodschap uit te dragen naar andere 
mensen. Zo zouden ook zijn ware volgelingen moeten proberen om kracht te 
verkrijgen uit diezelfde Goddelijke bron, in het midden van de nacht, als alle sluiers 
tussen mens en Allah verwijderd worden door de volmaakte stilte alom, waarbij de 
enige kreet de kreet van de aanbidder is. Het Goddelijke licht verlicht in zijn volledige 
helderheid het hart van de mens en het hart van de mens weerkaatst dat licht en 
verlicht de wereld. 

 
 
7  Bij dag bent u waarlijk langdurig bezig. 
 
8  En gedenk de naam van uw Heer en wijd uzelf aan Hem met (volledige) toewijding. 
 
9  De Heer van het oosten en het westen — er is geen god behalve Hij — dus neem Hem tot 
Beschermer. 
 
10  En verdraag geduldig wat zij zeggen en verlaat hen door u op waardige wijze terug te 
trekken. 
 

Noot: De Heilige Profeet wordt hier verteld om de beledigende taal van zijn 
tegenstanders geduldig te dragen en zich op een waardige manier af te wenden van 
deze ruwmondige beledigers, m.a.w., niet tot hun niveau vervallen. Hierin zit leiding 
voor alle moslims als het gaat om hoe te reageren wanneer men te maken krijgt met 
aanstootgevende opmerkingen over de Heilige Profeet. 

 
11  En laat Mij en de ontkenners, bezitters van overvloed, en verleen hen enig uitstel. 
 

Noot: Het is Allah Die beslist over hun lot. Hun lot mag niet door impulsieve en 
heethoofdige aanhangers van het geloof in eigen handen worden genomen. 
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