Vasten – 7
De profeet moet de boodschap overbrengen, en dat is het enige wat hij moet doen:
“Wanneer zij zich onderwerpen volgen zij zeker de juiste weg; en wanneer zij de tegengestelde weg
opgaan is uw taak slechts het overbrengen van de boodschap.” – 3:20
“O Boodschapper, breng over wat aan u is geopenbaard door uw Heer; en als u dit niet doet, dan hebt
u Zijn boodschap niet overgebracht. En Allah zal u beschermen tegen de mensen.” – 5:67
Noot: Hier wordt de belofte gegeven (“Allah zal u beschermen tegen de mensen”), dat de
Heilige Profeet onder de bescherming van Allah zal blijven tegen de talloze gevaren die hem
van alle kanten bedreigden, en tegen de vele complotten tegen zijn leven. Hij moest dit alles
alleen maar onder ogen zien, omdat hij overbracht van wat er aan hem was geopenbaard van
Allah. Maar het wijst ook op de geestelijke bescherming van de Profeet. Allah beschermt de
profeten door hen rein van aard van alle zonden te scheppen, door hen bijstand te verlenen,
hen standvastig te houden tijdens beproevingen, door gemoedsrust op hen te laten neerdalen
en door hun harten tegen het kwaad te beschermen.
“Maar als jullie de tegengestelde weg opgaan, weet dan dat de taak van Onze Boodschapper slechts
bestaat uit het duidelijk overbrengen van de boodschap.” – 5:92
“Maar hebben de boodschappers een andere plicht dan het duidelijk overbrengen (van de
boodschap)?” – 16:35
“Zeg: Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper. Maar wanneer jullie je afkeren, dan is hij
verantwoordelijk voor de taak die hem is opgedragen, en zijn jullie verantwoordelijk voor de taak die
jullie is opgedragen. En als jullie hem gehoorzamen, dan gaan jullie de rechte weg op. En de
opdracht van de Boodschapper is slechts (de boodschap) duidelijk over te brengen.” – 24:54
“Dus wees geduldig, zoals vastbesloten mensen, de boodschappers, geduldig waren en probeer niet
(hun noodlot) voor hen te bespoedigen. Op de dag dat zij zullen zien wat hen wordt beloofd, (zal het
zijn) alsof zij er slechts een uur van de dag hadden vertoefd. (Uw taak is het) over te brengen. Zal er
dan iemand worden vernietigd, behalve de mensen in overtreding?” – 46:35
“Zeg: Ik heb voor jullie geen macht over het kwade of het goede. Zeg: Niemand kan mij beschermen
tegen Allah, noch kan ik buiten Hem mijn toevlucht vinden: (Mijn taak is) slechts om (het bevel) van
Allah over te brengen en Zijn boodschap.” – 72:21-23
Noot: De eerste plicht van de Heilige Profeet was om de boodschap die aan hem werd van
Allah geopenbaard over te brengen. Dit overbrengen gebeurde door woord en spraak, niet
door dwang. Als zijn boodschap werd afgewezen, eindigde zijn plicht op dat moment. Zijn
verantwoordelijkheid, waarvoor hij zich moet verantwoorden voor Allah, was het
overbrengen van de boodschap, niet de resultaten daarvan. Hij kreeg noch het bevel, noch de
toestemming om op een of andere manier ervoor te zorgen dat zijn boodschap werd aanvaard,
omdat aanvaarding een vrijwillige daad is van de ontvangers van die boodschap. Daarom is

het gebruik van geweld om mensen zijn boodschap te laten aanvaarden in strijd met de
instructies in deze verzen, namelijk dat het zijn plicht is om de boodschap alleen maar over te
brengen.
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